
 
การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประทปี  จินงี ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยานพินธน้ี์เป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาตามหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพทุธศาสน์ศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 



การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประทปี  จินงี ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิทยานพินธน้ี์เป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาตามหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพทุธศาสน์ศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 



PUBLIC MIND DEVELOPMENT AMONG THE YOUTHS 
IN BUDDHIST APPROACH 

 
 
 
 
 

 
 

 
PRATEEP JINNGE 

 
 
 
 

 
 
 
 

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 
FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 

DEPARTMENT OF BUDDHIST STUDIES 
GRADUATE SCHOOL 

MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY 
B.E.2557[2014] 







 
 

ก 

หัวข้อวทิยานพินธ์     :     การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 
ช่ือนักศกึษา            :     ประทีป จินงี ่
สาขาวิชา               :     พุทธศาสนศ์กึษา 
คณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ ์
ประธานกรรมการ     :    รองศาสตราจารย์ สุเชาวน ์พลอยชุม 
อาจารย์ท่ีปรึกษา      :    รองศาสตราจารย์ ดร. สวุิญ รักสัตย์ 
กรรมการ               :    พระมหาสายรุ้ง อินฺทาวโุธ (ดร.) 
ปีการศกึษา             :    ๒๕๕๗

 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา มี
วัตถุประสงค์ดังน้ี ๑) เพ่ือศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน ๒) เพ่ือศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะ
ของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา ๓) เพ่ือบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการ
พัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา และ ๔) เพ่ือนําเสนอแนวทางการสร้างองค์ความรู้ใหม่
เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา  

งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยที่มีการบูรณาการเนื้อหาด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยากับ
ด้านพระพุทธศาสนา รวมทั้งบูรณาการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน โดยมี
วิธีดําเนินการวิจัย ๓ ข้ันตอน คือ 

 ข้ันตอนที่ ๑ เป็นการวิเคราะห์เน้ือหา จากเอกสารวิชาการเก่ียวกับแนวการพัฒนาบน
ฐานความคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านจิตวิทยาและด้านพระพุทธศาสนา ด้วยการวิเคราะห์เอกสารจาก
ตํารา หนังสือและงานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา พระไตรปิฎก คัมภีร์สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา  

ข้ันตอนที่ ๒ เป็นการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา ด้าน
พฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา และด้านจิตอาสา ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย จํานวน ๑๙ ท่าน 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าทางสถิติ คือ ค่ามัธยฐาน (Median) และ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
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(Interquartile range) เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินความคิดเห็นสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อจากน้ัน 
ผู้วิจัยนําข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับแก้เน้ือหาในแต่ละประเด็น  

ข้ันตอนที่ ๓ เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลองการพัฒนาจิตสาธารณะ
ของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาเชิงความคิดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในข้ันตอนน้ี เป็นเยาวชนท่ีมีอายุระหว่าง ๑๒ – ๒๕ ปี ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จํานวน ๕๔๐ 
คน เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามจํานวน ๑๖ ฉบับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง ๐.๖๑๐ – 
๐.๙๖๔  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา เพ่ืออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของ
ตัวแปร ส่วนการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตาม
แนวพระพุทธศาสนาใช้โปรแกรม LISREL  

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา

ประกอบด้วยปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตสาธารณะ ๒ ปัจจัยคือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
ท่ีสง่ผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน 

๒. การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาประกอบด้วยปัจจัยที่
เป็นสาเหตุของทางตรงได้แก่ เจตจํานงเสรี ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทางอ้อมส่งผลผ่านเจตจํานงเสรี 
ประกอบด้วย ๒ ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอก คือ กายภาวนา และ ศีลภาวนา  ปัจจัยภายใน คือ จิตภาวนา 
และ ปัญญาภาวนา 

๓. การบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตาม
แนวพระพุทธศาสนา พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรแฝงใน
โมเดล ได้แก่ ปัจจัยจิตภาวนา กายภาวนา สีลภาวนา และปัญญาภาวนา ร่วมกันอธิบายเจตจํานงเสรีได้
ร้อยละ ๒๒ (R2= .๒๒)  และเจตจํานงเสรีสามารถอธิบายจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาได้ร้อยละ 
๖๒ (R2= .๖๒)  

๔ องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยเก่ียวกับ รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน
ตามแนวพระพุทธศาสนา ได้เป็น 4DFree will MODEL  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

D1 - Emotional Development หมายถึง พัฒนาจิตใจให้มีคุณสมบัติดีงามพรั่ง
พร้อม เป็นผู้มีจิตใจสูงละเอียดอ่อน การพัฒนาในด้านน้ีได้ดี ตัองมีปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญอย่างน้อย ๔ 
ปัจจัยคือ เมตตา ฉันทะ อสังขาริกทาน ศรัทธา  
  D2 - Physical Development หมายถึง การพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง รู้จักบ่มเพาะ
ฝึกอบรมกายให้สามารถติดต่อเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆให้เป็นไปอย่างปกติ เป็นไปด้วยดีไม่เกิด



 
 

ค 

โทษเป็นไปในทางที่เป็นคุณ ซึ่งการพัฒนาในด้านน้ีได้ดี ตัองมีปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญ คือ การอบรมเล้ียงดู
แบบประชาธิปไตย  

D3 - Moral Development หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมให้เป็นไปด้วยดี เป็นเร่ืองของการปฏิสัมพันธ์คนอื่น เป็นเร่ืองของการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์
เก้ือกูลตอ่ผู้อื่น และต่อสังคม การที่เยาวชนจะมีการพัฒนาในด้านน้ีได้ดี ตัองมีปัจจัยสําคัญที่ช่วยสนับสนุน
ท่ีสําคัญอย่างน้อย ๒ ปัจจัยคือ การสนับสนุนทางสังคม และ สสังขาริกทาน  

D4 - Intellectual Development หมายถึง พัฒนาปัญญา เป็นเร่ืองของการฝึกหรือ
พัฒนาในด้านการรู้ความจริง เร่ิมตั้งแต่ความเช่ือ ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ความหย่ังรู้เหตุผล การ
รู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ตรวจสอบ คิดการต่าง ๆ สร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ความเข้าใจของตนเอง ให้เกิด
ความรู้แจ้งเห็นจริง และใช้ความรู้แก้ปัญหา ทําให้เกิดสุขได้ ซึ่งปัจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญคือ ทิฏฐิสามัญญตา  

Free Will หมายถึงการกําหนดการเลือกตัดสินใจในการกระทําสิ่งใดส่ิงหน่ึงที่เห็นว่า
เป็นความดี และจงใจกระทําเพ่ือบรรลุถึงความดีของตัวเองน้ัน การเลือกและเจตนาเกิดจากตนเอง ไม่มี
ใครหรือสิ่งใดมาบังคับหรือกําหนด   
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ABSTRACT 

             The objectives of the research entitled Public Mind Development among the 
Youths in Buddhist Approach were as follows: 1) to study the development on public 
mind of the youths, 2) to study the development on public mind of the youths 
according to Buddhism, 3) to integrate the development on public mind of the youths 
with the development on public mind according to Buddhism, and 4) to propose a new 
knowledge on the pattern of Public Mind Development among the Youths in Buddhist 
Approach.  

   The research was an integration of the content of Behavioral Science, 
Psychology and Buddhism. It was also an integration of qualitative study with 
quantitative study. There were three steps of research methodology as follows; 

   1. Reviewing literature on the development based on Behavioral Science, 
Psychology and Buddhism by collecting the data from the behavioral Science, 
Psychology texts, the Tipitaka and other relating texts and documents. 

   2. Conducting an interview with 19 experts on Buddhism, Behavioral Science, 
Psychology and voluntary work with application of Delphi technique, the data obtained 
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from respondents were analyzed Median and Interquartile range to determine the 
compatible opinions of the experts. Then, the contents regarding the comment from the 
experts were reviewed and adjusted. 

   3. Verifying the compatibility of the conceptual model of public mind 
development among the youths in Buddhist approach and the empirical data by using 
the quantitative research methodology, the simple sampling technique was applied to 
540 students who were 12 to 25 years old. 16 sets of questionnaires with a level of 
confident value at 0.610 - 0.964. The descriptive statistics was also used to describe the 
characteristic of the sampling and variable distribution. The hypothesis testing of the 
relationship between causes of public mind of the youths according to Buddhism was 
done by LISREL program. 

   The results of the study were found that: 
   1. The development on public mind of the youths according to Behavioral 

Sciences and Psychology was caused by two factors i.e. external and internal factors. 
   2. The development on public mind of the youths according to Buddhism 

consists of direct and indirect factors. Direct factor is freewill while indirect factors that 
effect through freewill consist of external factors; physical development and moral 
development, and internal factors; emotional development and intellectual 
development. 

   3. The integration of the development on public mind of the youths with the 
development on public mind according to Buddhism can be summarized as follows: 

   The value of coefficient discloses that the hidden variables of the model 
effects to the development of public mind according to Buddhism. The combination of 
emotional development, physical development, moral development and intellectual 
development effects to freewill with 22 % or R2 = 0.22. The freewill itself effects to the 
development of public mind according to Buddhism with 62% or R2=0.62. 

   4. The new body of knowledge obtained from the research could be 
concluded in a model called "4D Freewill " referring to: 
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   D1 - Emotional Development means to boost the mental quality to reach a 
high standard. To achieve this type of development is to require at least 4 factors i.e. 
compassion, aspiration, asạmkharikadana and confidence.   

   D2 - Physical Development means to develop a healthy body, know how to 
train physical body to interact with related environments in good way without harmful 
ones.  To achieve this type of development is to require the democratic nurturing.   
    D3 - Moral Development means to develop relationship between oneself with 
social environment or others in a good way. It is about interacting with others, benefiting 
the others and society. To create moral development on the youths, it needs two 
important factors i.e. social support และ sasạngkharikadana.  
    D4 - Intellectual Development means to develop and practice how to know 
the truth. It starts from belief, opinion, views, understanding, critical thinking, 
investigating, creative thinking, comprehension developing for realization, and to solve 
problems with wisdom in order to achieve happiness. The supportive factor to 
intellectual develop is Ditthi-sāmaññatā or equality in view.    
    Freewill means the determination to do things which is thoroughly considered 
as a good action and intention to follow that determination in order to attain one’s 
goodness, and option or volition without being controlled or commanded.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ช 

กิตติกรรมประกาศ 
 
  วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยดีจากความกรุณาของรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ สุเชาวน์ พลอยชุม ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และ    
พระมหาสายรุ้ง อินฺทาวุโธ ดร. กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ซึ่งทุกท่านได้ให้ความรู้ คําแนะนําที่มึคุณค่า
และเป็นประโยชน์อย่างดีย่ิงในการทําวิทยานิพนธ์   ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสน้ี 
  ขอกราบขอบพระคุณ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ. ดร. อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เมตตาให้ความรู้และข้อเสนอแนะอันมีคุณค่าย่ิงแก่ผู้วิจัย    
ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ ผศ.ดร. พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ดร. ที่ได้กรุณารับ
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ศักยาภินันท์ ผู้วิพากษ์
วิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คําแนะนําอันเป็นประโยชน์อย่างมากซึ่งทําให้เน้ือหาของวิทยานิพนธ์มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ย่ิงข้ึน ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ ท่ีกรุณาช่วยตรวจบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ 
  ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่าน ท่ีสอนในหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ซึ่งทําให้ผู้วิจัยได้รับความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับเน้ือหาของ
พระพุทธศาสนา  ได้เห็นแบบอย่างและไดร้ับการฝึกปฏิบัติท่ีถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ที่มีคุณค่าย่ิงต่อการทํางานและการดําเนินชีวิตของผู้วิจัย 
  ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านที่ช่วยตรวจแบบสอบถาม ขอกราบ
ขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ข้อมูลความคิดเห็น ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างเยาวชนทุกคนตอบ
แบบสอบถาม ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร อาจารย์ ดร. วิไลลักษณ์ ลังกา ที่
กรุณาให้คําแนะนําอย่างดีย่ิงและให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอขอบพระคุณ ดร.กุลยาณี อิทธิวรกิจ ดร.กิติศักค์ิ ตีระพิมลจันทร์ อาจารย์ทัศนา   
ทองภักดี ผู้เป็นกัลยาณมิตรที่ให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยอย่างมากในการติดต่อประสานงานการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ตลอดจนขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ปริญญาเอก มมร รุ่น ๓ คุณ วิวัฒน์ บุศยพลากร และเพื่อน ๆ 
จิตวิทยาทุกคนที่ให้กําลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา 

ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ให้การ
สนับสนุนด้านทุนการศึกษา ขอขอบคุณ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการศึกษา 
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คุณค่า คุณประโยชน์และความดีอันพึงมีของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่อง
บูชาพระคุณ ของ บิดา มารดา และครูอาจารย์ผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาทั้งหลายให้แก่ผู้วิจัยตลอดมาตราบ
จนทุกวันน้ี 
 

ประทีป จินง่ี 
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สารบญัคํายอ่ 

 

พระไตรปิฏกที่ผู้วิจัยใช้เป็นหลักในการวิจัยค้นคว้า เพ่ือการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มน้ี คือ พระ

ไตรปิฏกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๒ คําย่อและคําเต็ม ช่ือของ

คัมภีร์พระไตรปิฏก และปกรณวิเสส มีดังต่อไปน้ี 

 คําย่อ   คําเต็ม 

พระวินัยปิฎก 
 วิ.มหา.   วินยปิฏก มหาวิภงฺค 
 วิ.จู..   วินยปิฏก จุฬวคฺค 
พระสุตตันตปิฎก  
 ที.ปา.   สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย   ปาฏิกวคฺค 
 ม.มู.   สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย   มูลปณฺณาสก 
 สํ.ส.   สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย   สคาถวคฺค 
 สํ.นิ.   สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย   นิทานวคฺค 
 สํ.ม.   สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย   มหาวารวคฺค 
 องฺ.ทุก.   สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย   ทุกนิบาต 
 อง.ติก.   สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย   ติกนิบาต 
 อง.จตุกฺก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย   จตุกกนิบาต 
 องฺ.ปญฺจก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย   ปญฺจกนิบาต 
 องฺ.ฉกฺก.   สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย  ฉกฺกนิบาต 
 องฺ.สตฺตก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย   สตฺตกนิบาต 
 องฺ.อฏฺฐก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย   อฏฺฐกนิบาต 
 องฺ.ทสก.   สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย   ทสกนิบาต 
 ขุ.ธ.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย   ธมฺมบท 
 ขุ.สุ.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย   สุตฺตนิบาต 
 ขุ.จูฬ.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย   จูฬนิทเทส 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 
 ที.สี.อ.  ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี สีลขนฺธวคฺคฏฺฐกถา 
 ที.ปา.อ.  ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี ปาฏิกวคฺคฏฺฐกถา 

ขุ.ธ.อ  ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทฏฺฐกถา 
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 ขุ.ขุ.อ  ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาฐฏฺฐกถา 
อรรถกถาพระอภิธัมมปิฎก 
 อภิ.สง.อ. อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณี อฏฺฐสาลินีอฏฺฐกถา 
 อภิ.วิ.อ  อภิธมฺมปิฏก วิภงฺค  สมฺโมหวิโนทนีอฏฺฐกถา 
ปกรณวิเสส 

วิสุทฺธิ.  วิสุทฺธิมคฺคปกรณ 
 
สําหรับตัวเลขที่อยู่หลังช่ือย่อของพระไตรปิฎกน้ันมีเลข ๓ ตอน คือ เล่ม/ข้อ/หน้าเช่น ที. ปา. 

๑๖/๑๙๒/๗๗. หมายถึง ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่มที่ ๑๖ ข้อที่ ๑๙๒ หน้าที่ ๗๗ เป็นต้น 
สําหรับตัวเลขที่อยู่หลังช่ือย่อของพระอรรถกถาน้ันมีเลข ๒ ตอน ตามด้วย อ. แล้วจึงตามด้วย 

เล่ม/หน้า เช่น ขุ.ธ.อ.๔๒/๓๐๐ หมายถึง อรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบทเล่มที่ ๔๒ หน้า ๓๐๐ เป็นต้น 
สําหรับตัวเลขที่อยู่หลังช่ือย่อของฎีกาน้ันมีเลข ๒ ตอน คือ ข้อ/หน้า เช่น วิสุทฺธิ.๒/๒๐๘

หมายถึง คัมภีร์วิสุทธิมรรค ข้อที่ ๒ หน้าที่ ๒๐๘ เป็นต้น 



สารบัญ 

          หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย         ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ         ง 
กิตติกรรมประกาศ         ช 
สารบญัคํายอ่          ฌ 
สารบญั          ฎ 
สารบญัตาราง          ฒ 
สารบญัภาพ          ด 
 

บทท่ี ๑ บทนํา          ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสําคญัของปญัหา     ๑ 
 ๑.๒ คาํถามการวิจัย        ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงคข์องการวิจัย       ๕ 
 ๑.๔.สมมติฐานการวิจัย        ๖ 
 ๑.๕ ขอบเขตของการวิจัย       ๖ 
 ๑.๖ วิธีดําเนนิการวิจัย        ๗ 
 ๑.๗ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง      ๑๖ 
 ๑.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย       ๒๔ 
 ๑.๙ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย      ๒๖ 
 ๑.๑๐ คํานิยามศัพทเ์ฉพาะที่ใช้ในงานวิจัย      ๒๖ 
 ๑.๑๑ คํานิยามปฏิบัติการท่ีใช้ในงานวิจัย      ๒๗ 
 

บทท่ี  ๒  การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน     ๓๔ 
 ๒.๑ ความหมายของการพัฒนา       ๓๔ 
 ๒.๒ ความหมายของจิตสาธารณะ      ๓๘ 
 ๒.๓ ลักษณะและความสําคญัของจิตสาธารณะ     ๔๑ 
 ๒.๔ แนวคิดและรปูแบบของการพัฒนาจิตสาธารณะ    ๔๕ 
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 ๒.๕ ความหมาย บทบาทและคณุลักษณะของเยาวชน    ๕๗ 
 ๒.๖ ปัญหาจิตสาธารณะของเยาวชน      ๕๙ 
 ๒.๗ แนวทางพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน     ๖๑ 
 ๒.๘ ปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาท่ีมีผลต่อจิตสาธารณะ  ๖๔ 

๒.๙ สรุปการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน     ๘๔ 
 

บทท่ี ๓ การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา  ๘๙ 
 ๓.๑ ความหมายของจิตสาธารณะตามแนวพระพทุธศาสนา    ๙๐ 
 ๓.๒ ลักษณะของจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา    ๙๒ 
 ๓.๓ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับการพฒันาจิตสาธารณะ  ๑๐๓ 
  ๓.๓.๑ หลักธรรมเร่ือง สามัคคธีรรม     ๑๐๓ 
  ๓.๓.๒ หลักธรรมเร่ือง อรรถประโยชนห์รอืประโยชน์ ๓   ๑๑๖ 
  ๓.๓.๓ หลักธรรมเร่ือง ทาน      ๑๓๒ 
  ๓.๓.๔ หลักธรรมเร่ือง จาคะ      ๑๔๐ 
  ๓.๓.๕ หลักธรรมเร่ือง  กรณุา      ๑๕๐ 
 ๓.๔ การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา    ๑๕๗ 
  ๓.๔.๑ กระบวนการพัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา   ๑๕๗ 

๓.๔.๒ ระบบการพัฒนาบคุคลตามแนวพระพุทธศาสนา   ๑๖๑ 
 ๓.๕ บคุคลท่ีได้รับพัฒนาใหมี้จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 

      ในสมัยพทุธกาล        ๑๗๐ 
๓.๕.๑ อนาถบิณฑิกเศรษฐี      ๑๗๐ 
๓.๕.๒ นางวิสาขา       ๑๗๑ 

 ๓.๖ สรุปการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา  ๑๗๔ 
 

บทท่ี  ๔  บรูณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนา 
   จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา            ๑๘๐ 

 ๔.๑ สรุปประเด็นปัญหาการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน   ๑๘๑ 
 ๔.๒ บูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนา 

      จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา      ๑๘๒ 
  ๔.๒.๑ บูรณาการหลักการเก่ียวกับจิตสาธารณะ             ๑๘๒ 
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  ๔.๒.๒ บูรณาการแนวคิดและรปูแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว 
ตามแนวพระพุทธศาสนา      ๑๘๖ 

  ๔.๒.๓ บูรณาการปัจจัยทีเ่ปน็สาเหตุในการพัฒนาจิตสาธารณะ 
           ตามแนวพระพุทธศาสนา      ๑๘๘ 
  ๔.๒.๔ การจัดกลุ่มตัวแปรเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว 

        พระพุทธศาสนา       ๑๙๔ 
  ๔.๒.๕ รปูแบบเชิงความคิดการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของ 

         เยาวชนด้วยการพฒันาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ๑๙๕ 
 ๔.๓ บูรณาการกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบเชิงความคิด 

      การบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพฒันา 
      จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา     ๑๙๖ 

  ๔.๓.๑ การสอบถามความคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยการประยุกต์ใช ้
        เทคนิคเดลฟาย       ๑๙๖ 

  ๔.๓.๒ การตรวจสอบรูปแบบเชิงความคิดของการพัฒนาจิตสาธารณะ 
        ของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนว 
        พระพุทธศาสนา       ๒๒๗ 
 

บทท่ี  ๕ สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ    ๒๓๗ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย                  ๒๓๙ 
  ๕.๑.๑ การพฒันาจิตสาธารณะของเยาวชน             ๒๓๙ 
  ๕.๑.๒ การพฒันาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา ๒๔๐ 
  ๕.๑.๓ การบูรณาการการพฒันาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการ 

        พัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา   ๒๔๓ 
 ๕.๒ การอภิปรายผล                  ๒๔๖ 
 ๕.๓ องคค์วามรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย                ๒๕๘ 
 ๕.๔ ข้อเสนอแนะ                  ๒๖๓ 
  ๕.๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย               ๒๖๓ 
  ๕.๔.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย                ๒๖๖ 

บรรณานุกรม           ๒๖๗ 
 
บุคคลานุกรม          ๒๗๗ 
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ภาคผนวก           ๒๘๐ 
 ภาคผนวก  ก ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ ์     ๒๘๑ 
 ภาคผนวก  ข รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย     
          หนังสือขอความอนเุคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย    ๒๘๓ 
 ภาคผนวก  ค รายชื่อผูท้รงคุณวุฒิที่ให้ความคิดเหน็      

        หนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล    
        ภาพถ่ายการสอบถามความคิดเหน็ผูท้รงคณุวุฒิ   ๒๙๓ 

ภาคผนวก  ง เครื่องมือวิจัย การวิจัยเชิงคณุภาพด้วยการประยุกต์ใช้เทคนคิเดลฟาย  
       แบบสอบถามความคดิเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ รอบ ที่ ๑   
       แบบสอบถามความคดิเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ รอบ ที่ ๒  ๓๒๔ 

ภาคผนวก  จ ข้อมูลที่ได้การสอบถามความคิดเหน็จากผูท้รงคณุวุฒิ รอบท่ี ๑  
       ระดับคะแนนความคดิเห็น ทั้ง ๕ ประเด็นของผู้ทรงคุณวุฒิ   ๓๕๒ 

 ภาคผนวก  ฉ เครื่องมือวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ         
         รายชื่อแบบสอบถามเยาวชน จํานวน ๑๖ ฉบบั     
         การหาคณุภาพเคร่ืองมือวิจัย (แบบสอบถาม)     

       แบบสอบถามฉบับจรงิ       
       การเก็บรวบรวมข้อมูล      ๓๗๐ 

 ภาคผนวก  ช การนําเสนอวิทยานพินธ ์      ๔๕๕ 
  

ประวตัิผู้วิจยั          ๔๕๙ 



สารบัญตาราง 

               หน้า 

ตารางท่ี ๑  แสดงการจัดกลุม่ตัวแปรทีไ่ด้จากการศกึษางานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร ์
     และจิตวทิยา        ๘๘ 

ตารางท่ี ๒  ตารางการจัดกลุ่มตัวแปรทีไ่ด้จากการศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ๑๗๙ 
ตารางท่ี ๓  ตารางจัดกลุ่มตัวแปรท่ีได้จากการศกึษางานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ 

     และจิตวทิยากับหลักธรรมใน พระพุทธศาสนา     ๑๙๒ 
ตารางท่ี ๔  แสดงปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ    ๑๙๓ 
ตารางท่ี ๕  แสดงปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ    ๑๙๓ 
ตารางท่ี ๖  แสดงปัจจัยทีผ่ลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
               ด้วยหลกัธรรมภาวนา ๔       ๑๙๔ 
ตารางท่ี ๗  แสดงข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

     เรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา    ๑๙๗ 
ตารางท่ี ๘  แสดงค่าความสอดคล้องความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกบัรูปแบบ 

     การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพทุธศาสนา            ๒๐๒ 
ตารางท่ี ๙  แสดงข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิในประเด็นที่ ๑  

     เรื่อง นิยามจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา    ๒๐๓ 
ตารางท่ี ๑๐ แสดงข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที ่๒  

     เรื่อง กรอบแนวคิดท่ีใช้เป็นฐานในการพัฒนาจิตสาธารณะ   ๒๐๖ 
ตารางท่ี ๑๑ แสดงข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที ่๓ 

     เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ     ๒๑๑ 
ตารางท่ี ๑๒ แสดงข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที ่๔  

     เรื่อง การจัดกลุ่มตัวแปรเพ่ือการพัฒนาจิตสาธารณะ  
     ตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยหลกัธรรมภาวนา ๔     ๒๑๔ 

 
 
      



 
 

ณ 

ตารางท่ี ๑๓ แสดงข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที ่๕ เร่ือง รูปแบบเชิงความคิด 
     การบรูณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพฒันาจิตสาธารณะ 
     จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาจากการวิเคราะห์เนื้อหา   ๒๑๖ 

ตารางท่ี ๑๔ แสดงจํานวนและร้อยละของเยาวชนท่ีเปน็กลุ่มตัวอย่างจําแนก 
      ตามลกัษณะทางชีวสงัคม       ๒๒๙ 

ตารางท่ี ๑๕ แสดงคะแนนสูงสุด-ตํ่าสุด ค่าเฉลี่ย และ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 
      ตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุทีมี่ต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
      ของเยาวชน        ๒๓๐ 

ตารางท่ี ๑๖ แสดงค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยเชงิเหตุ 
      ที่มีต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาของเยาวชน   ๒๓๒ 

ตารางท่ี ๑๗ แสดงค่าดัชนีความกลมกลืนและดัชนีเปรียบเทียบของรูปแบบ   ๒๓๓ 
ตารางท่ี ๑๘ แสดงค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลและค่าสัมประสิทธิการทํานายของรูปแบบ 

      ปัจจัยเชงิเหตุท่ีมีต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาของเยาวชน  ๒๓๔ 
 
 



สารบญัภาพ 

               หน้า 

ภาพท่ี  ๑   แสดงขัน้ตอนวธิีการดําเนนิการวิจัย      ๑๕ 
ภาพท่ี  ๒   กรอบแนวคิดการวิจัย การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน 

    ตามแนวพระพุทธศาสนา       ๒๕ 
ภาพท่ี  ๓   แนวคิดการศกึษาพฤติกรรมตามแนวพฤตกิรรมศาสตร์    ๔๗ 
ภาพท่ี  ๔   แสดงรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม  (Interactionism Model)   ๔๘ 
ภาพท่ี  ๕   ภาพแบบจําลองพ้ืนฐานของความก้าวร้าว      ๕๐ 
ภาพท่ี  ๖   แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งเร้า  อินทรย์ี และ การตอบสนอง   ๕๑ 
ภาพท่ี  ๗   แสดงความสัมพันธ์ของความรู้สึก (Feeling) การรู้คิด (Cognitive) และ  

     พฤติกรรม(Behavior) ที่มีผลซึ่งกนัและกนั     ๕๒ 
ภาพท่ี  ๘   รูปแบบการพัฒนาพฤตกิรรมตามแนวคิดนกัจิตวิทยากลุม่พฤติกรรมนยิม  ๕๓ 
ภาพท่ี  ๙   รูปแบบการพัฒนาพฤตกิรรมตามแนวคิดนกัจิตวิทยากลุม่มนุษยนิยม  ๕๔ 
ภาพท่ี  ๑๐ รูปแบบการพัฒนาพฤตกิรรมตามแนวคิดนกัจิตวิทยากลุม่ปัญญานิยม  ๕๕ 
ภาพท่ี  ๑๑ แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  

     ของ Ajzen         ๕๖ 
ภาพท่ี  ๑๒ รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวคดิพฤติกรรมศาสตร์   ๘๖ 
ภาพท่ี  ๑๓ รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวคดิจิตวิทยา    ๘๗ 
ภาพท่ี  ๑๔ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวคิด 

     พฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา      ๘๘ 
ภาพท่ี  ๑๕ ความสัมพนัธ์ของหลกัสาราณียธรรม สังคหวัตถ ุ๔ และหลกัอปริหานยิธรรม  ๑๑๓ 
ภาพท่ี  ๑๖ ลกัษณะความสมัพันธข์องอรรถประโยชน์หรือประโยชน ์๓   ๑๒๗ 
ภาพท่ี  ๑๗ ความสัมพนัธ์ของหลกัธรรมทีใ่ช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว 

     พระพุทธศาสนา        ๑๕๖ 
ภาพท่ี  ๑๘ กระบวนการพัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา    ๑๖๙ 
ภาพท่ี  ๑๙ ความหมายของจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาทีไ่ด้ 
      จากการวเิคราะห์เนื้อหา       ๑๗๕ 



 
 

ต 

ภาพท่ี  ๒๐ ความสัมพนัธ์ของหลกัธรรมต่างๆท่ีใช้เป็นความหมายของจิตสาธารณะ 
               ตามแนวพระพุทธศาสนา       ๑๗๖ 
ภาพท่ี  ๒๑ แนวคิดของการอธิบายการเกดิพฤติกรรมตามแนวพระพุทธศาสนา   ๑๗๖ 
ภาพท่ี  ๒๒ การพัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยหลกัธรรมภาวนา ๔  ๑๗๗ 
ภาพท่ี  ๒๓ รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 

     ด้วยหลักธรรมภาวนา ๔       ๑๗๘ 
ภาพท่ี  ๒๔ สรุปความหมายของจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา   ๑๘๖ 
ภาพท่ี  ๒๕ การบูรณาการ แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์กับแนวคิดพระพุทธศาสนา 
               ท่ีมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรม      ๑๘๖ 
ภาพท่ี  ๒๖ สรุปรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาด้วย 

     หลกัธรรมภาวนา๔        ๑๘๗ 
ภาพท่ี  ๒๗ สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการพฒันาจิตสาธารณะตามแนวคิด 

     พฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา      ๑๘๘ 
ภาพท่ี  ๒๘ รูปแบบเชิงความคิดของการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน 

     ด้วยการพฒันาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา    ๑๙๕ 
ภาพท่ี  ๒๙ รูปแบบเชิงความคิดของการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน 

     ด้วยการพฒันาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาท่ีได้จากการสอบถาม 
     ผู้ทรงคุณวุฒิ        ๒๒๖ 

ภาพท่ี  ๓๐ รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
     ของเยาวชน(คะแนนมาตรฐาน)      ๒๓๕ 

ภาพท่ี  ๓๑ รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวคดิพฤติกรรมศาสตร์และจิตวทิยา ๒๓๙ 
ภาพท่ี  ๓๒ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ 

     และจิตวทิยา        ๒๔๐ 
ภาพท่ี  ๓๓ บูรณาการ แนวคิดการพฒันาพฤติกรรมตามแนวพฤตกิรรมศาสตรแ์ละจิตวิทยา    
               กบัแนวคิดพระพุทธศาสนา       ๒๔๒ 
ภาพท่ี  ๓๔ รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาด้วย 

     หลกัธรรมภาวนา ๔         ๒๔๓ 
 
       



 
 

ถ 

ภาพท่ี  ๓๕ รูปแบบเชิงความคิดของการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน 
    ด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา    ๒๔๔ 

ภาพท่ี  ๓๖ 4DFree will MODEL       ๒๕๙ 
ภาพท่ี  ๓๗ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่เปน็ตัวแปรหลกัและตัวแปรแฝงทีส่ําคัญของการทํานาย 
     การเกิดเจตจํานงเสรีและจิตสาธารณะ      ๒๖๒ 



 

บทที่ ๑ 
  บทนํา 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 สังคมคุณภาพ คือ สังคมที่ยึดหลักความสมดุลพอดีและพ่ึงตนเองได้ ทุกคนควรมีโอกาสและ
ความเสมอภาคที่จะพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ เพ่ือเป็นคนดีคนเก่งพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมมี
วินัยมีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่ดีมีเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ และจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่
พระราชทานแก่ประชาชน  ในงานเสด็จออกมหาสมาคม เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
ความตอนหน่ึงว่า 

“จิตใจที่เป่ียมไปด้วยความปรารถนาดีและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
ของทุกคน ทุกฝ่ายทําให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกําลังใจมากขึ้นนึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ต้ัง
ของความรัก ความสามัคคีที่ทําให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและ
พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ตลอดรอดฝั่ง ประการแรก คือ การที่ทุก
คนคิด พูด ทํา ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ประการที่สอง คือ การที่แต่ละ
คนต่างช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงานกัน  ประสานประโยชน์กัน ให้งานท่ีทํา
สําเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อ่ืน และกับประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การที่ทุกคน
ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเท่า
เทียมเสมอกัน และ ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคน ต่างพยายามทําความคิด ความเห็น
ของตนให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการ
ประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญน้ียังมีพร้อมมูลในกาย ในใจของคน
ไทย ก็มั่นใจได้ว่า ประเทศชาติไทยจะดํารงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้”๑ 

 

สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ ว่าประเทศไทยมุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน      
(Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนําความรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น  
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณธรรม เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ 

                                                 
๑พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่พระราชทานแก่

ประชาชน ในงานเสด็จออกมหาสมาคม เมือ่วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙. 
 



 
 

๒ 

 

และทรัพยากรธรรมชาติที่ย่ังยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมมาภิบาล ดํารงไว้ซึ่ง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยู่ภายใต้ประชาคมโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี 
ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ) ได้กําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาไว้จํานวน ๕ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่สําคัญประการหน่ึงจาก ๕ ยุทธศาสตร์น่ันก็คือ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ซึ่งรายละเอียด
ในยุทธศาสตร์น้ีได้ระบุไว้ ถึงการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน ด้วยการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มีจิตใจที่ดีงาม มีสํานึกสาธารณะ มีสติปัญญา เพ่ิมพูน ความรู้และทักษะ ให้แก่แรงงาน 
เร่งผลิตนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่นและ
สมัยใหม่๒ จากข้อความดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าจิตสาธารณะเป็นลักษณะสําคัญของการเป็นพลเมือง
ดีของประเทศ เพราะบุคคลที่มีจิตสาธารณะจะเป็นผู้ที่ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้อง
ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติส่วนรวมของสังคม และตระหนักในสิทธิของตนเองไม่ล่วงล้ําสิทธิของผู้อ่ืน การ
ส่งเสริมให้บุคคลมีจิตสาธารณะจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้บุคคลตระหนักในคุณค่าของตนเองและ
ส่วนรวม  
 ในปัจจุบันน้ีพบว่าจิตสาธารณะของคนในสังคมน้ันยังไม่พัฒนาไปในแนวทางที่พึงประสงค์
เน่ืองจากคนในสังคมยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม๓ ซึ่งยังคงสอดคล้องกับผล
การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ได้ทํา
การประเมินผลของการพัฒนาประเทศตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พบว่า กระบวนการพัฒนาตามแผนฯ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยในเชิงที่เป็นผลเสีย 
ได้แก่ เกิดการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างประชากรในเมืองและในชนบท การมีวัฒนธรรม
แบบบริโภคนิยม และการให้ความสําคัญแก่วัตถุนิยมมากขึ้นจนก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของคนในสังคมไทย อาทิ การย่อหย่อนในศีลธรรม จริยธรรม การขาดระเบียบวินัย การเอา
รัดเอาเปรียบและเบียดเบียนซึ่งกันและกัน รวมท้ังการเบียดเบียนและทําลายสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณะสมบัติ ของส่วนรวมต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจากผลการศึกษาที่กล่าวมา
น้ีจะเห็นได้ว่า สิ่งที่เกิดจากการพัฒนาที่มุ่งเน้นความเจริญด้านวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ การพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตมีผลกระทบต่อทุกระบบในสังคม ทําให้ผู้คนในสังคม

                                                 
๒สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔),(กรุงเทพมหนคร :สํานักนายกรัฐมนตรี), ๒๕๔๙, 
หน้า๕๒. 

๓ประเวศ วะสี, การสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย, ลูสมิแล, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – 
เมษายน), ๒๕๔๒ : ๒. 



 
 

๓ 

 

สนใจแต่การดํารงชีวิตของตนเองเพ่ือสนองความต้องการพ้ืนฐาน ความต้องการใช้ทรัพยากรขยายตัว
เพ่ิมขึ้น ทําให้เกิดการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม มีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมของสังคม
ตามมาอีกด้วย กล่าวคือ ค่านิยมในการแข่งขันกันเพ่ือความสําเร็จและความอยู่รอด นิยมบริโภคมาก
ขึ้น มีการเน้นความสําเร็จของปัจเจกชนเหนือหมู่คณะ ถือความก้าวหน้าทางวัตถุเป็นเครื่องวัดความ
เจริญ การพัฒนาแบบทุนนิยมน้ีได้ละเลยคุณค่าและความหมายในด้านจิตใจมนุษย์ มองข้าม
ความหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
  นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์ ได้เคยกล่าวไว้ว่า กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีดําเนินการมา
โดยต่อเน่ืองได้กล่อมเกลาให้คนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีความเป็นปัจเจกชนสูง ไม่ใส่ใจต่อเรื่องของ
ส่วนรวมมากเหมือนกับคนไทยสมัยก่อน ดังจะเห็นได้จาก พฤติกรรมที่สื่อถึงการยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลาง มีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มองข้ามความสัมพันธ์และความเก่ียว
โยงถึงกันของธรรมชาติและสรรพสิ่งรอบตัว ทําให้เกิดการรับรู้และมีความคิดว่าสิ่งของที่เป็นของ
สาธารณะนั้น เป็นทรัพย์สินของภาครัฐหรือของราชการที่คนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ เป็นสิ่งที่
ตนเองสามารถใช้ประโยชน์หรือร่วมใช้ประโยชน์ โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล หากแต่เป็น
หน้าที่ของภาครัฐและข้าราชการพึงจักต้องดูแลรักษาให้คงสภาพอยู่ จึงพากันละเลยหรือไม่สนใจที่จะ
ดูแลรักษาหรือช่วยกันจัดการเพ่ือทําให้ทรัพย์สินส่วนกลางคงสภาพอยู่ได้นานมากกว่าสภาพที่เป็นอยู่
ในช่วงปัจจุบัน เจตคติ ความเช่ือ ค่านิยมชุดใหม่ของคนไทย และพฤติกรรมการแสดงออกที่เป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ได้มีผลทําให้คนไทยละเลยไม่สนใจเร่ือง
ส่วนรวม๔ รวมทั้งแสดงออกถึงพฤติกรรมขาดการเอาใจใส่ดูแลทรัพย์สินสมบัติส่วนรวมของชาติ เกิด
ความเห็นแก่ตัวไม่เสียสละเพ่ือส่วนรวมขาดจิตสํานึกสาธารณะมีผลทําให้สังคมอ่อนแอ ดังจะเห็นได้
จากสมบัติสาธารณะ อย่างเช่น โทรศัพท์สาธารณะ สวนสาธารณะ ห้องสมุดสาธารณะ ส้วมสาธารณะ 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม นํ้า ไฟฟ้า ที่เป็นสาธารณะทั้งหลายจึงมักเสียหาย บ้านเมืองกลายเป็นสาธารณะ
ไม่มีใครรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมดูแลรักษา๕ จากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น ของคนท่ีเข้าไปใช้
สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ได้มีบางคนเข้าไปทําลายต้นไม้ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับที่ปลูกไว้ทั้ง
โดยต้ังใจและไม่ต้ังใจ มีการท้ิงของเสียหรือของที่ใช้แล้วลงที่โคนต้นไม้ แอบเด็ดดอกไม้ สิ่งก่อสร้าง 

                                                 
๔นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์. “สภาพเศรษฐกิจสังคมไทยยุคใหม่ จริยธรรมในการศึกษาสําหรับ

อนาคต”, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี), 
๒๕๓๖,หน้า๔๔. 

๕สุชาดา จักรพิสุทธ์ิ, จิตสํานึกสาธารณะ, ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม), 
๒๕๔๔ : ๒๒ – ๒๓.  



 
 

๔ 

 

ต่าง ๆ เช่น ศาลาที่พัก ม้าน่ัง ซุ้ม เกิดความชํารุดเสียหายจากการ ขีด เขียน หรือกระทบกระแทกให้
แตกหักเสียหาย มีการท้ิงเศษขยะมูลฝอย พลาสติก ลงบนพ้ืนถนนไม่พยายามทิ้งในที่ที่กําหนดไว้  มี
บางคนฝ่าฝืนเข้าไปในส่วนที่ยังไม่อนุญาตให้เข้า เช่น เดินลัดสนามหญ้า๖ จากรายงานการดําเนินงาน
ของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า กรมป่าไม้ มีการรายงานการจับกุมผู้กระทําผิดในคดีต่าง ๆที่สามารถยึดของ
กลางได้เป็นจํานวนมาก เช่น ไม้ ของป่า สัตว์ป่า และซากสัตว์ป่า การกระทําเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็น
พฤติกรรมอันขาดจิตสาธารณะต่อทรัพย์สมบัติส่วนรวมทั้งสิ้น๗ ข้อมูลตามท่ีกล่าวมาน้ีช้ีให้เห็นว่า ถ้า
บุคคลไม่ได้รับการพัฒนาให้มีจิตสาธารณะ คือการมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของส่วนรวม บุคคล
น้ันก็จะมีพฤติกรรมทําลายสิ่งแวดล้อมและสาธารณสมบัติโดยไม่รู้ตัว 
 สําหรับการแก้ไขปัญหานั้น จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนเอกสารที่ผ่านมาเก่ียวกับ
เรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นกับเยาวชนน้ัน นักวิจัยส่วนใหญ่มักจะนําแนวคิดทางตะวันตก
มาใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะ ดังเช่นแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่มุ่งเน้นอธิบายการเกิดพฤติกรรม
ด้วยแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ เช่น แนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม ที่อธิบายโดยเน้นหลักการที่ว่า 
พฤติกรรมเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่สามารถจัดกระทําเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ทั้งที่เง่ือนไขนํา และผลกรรม ซึ่งก็สามารถทําได้ผลแต่ปัญหาที่พบก็คือเมื่อสภาพการณ์
ที่จัดกระทําสิ้นสุดลงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถคงอยู่ได้นานก่อให้เกิดการกลับไปสู่
พฤติกรรมเดิม ๆ ได้อีก ดังเช่นมีการศึกษาเก่ียวกับการใช้มาตรการทางกฎหมายในการท่ีจะสร้าง
จิตสํานึกต่อสาธารณะสมบัติ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า มาตรการทางกฎหมายในการท่ีจะ
สร้างจิตสํานึกสาธารณะสมบัติ (โครงการจับปรับ) ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ ๖๙ เห็นว่า มีผล
ในระยะสั้นเท่าน้ัน ซึ่งจากความเห็นของผู้ร่วมสัมมนาในกลุ่มย่อย อธิบายว่า ที่มาตรการทางกฎหมาย
ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร เน่ืองมาจากเหตุผล สองประการ คือ ประการแรก กฎหมายน้ันในตัว
ของมันเองสามารถสร้างได้แต่เฉพาะความกลัว แต่ไม่สามารถสร้างให้เกิดจิตสํานึกได้ ประการที่สอง 
กฎหมายจะมีผลเฉพาะตราบเท่าที่คนยังกลัวมันอยู่หรือตราบเท่าที่การบังคับใช้ยังเป็นไปอยู่อย่าง
สม่ําเสมอเท่าน้ัน หากคนไม่กลัวหรือการบังคับใช้ย่อหย่อนกฎหมายก็ไม่สามารถก่อให้เกิดผลอะไรได้
ส่วนกลุ่มปัญญานิยมมีความเช่ือว่าปัจจัยภายในที่เป็นกระบวนการทางปัญญา เช่น ความรู้ความเข้าใจ  

                                                 
 ๖ธรรมนูญรัฐ ทวีกูล, “การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมสวนสาธารณะของ
ประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ที่มาใช้สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์สังคมศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๐, หน้า ๓. 

๗สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, “รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๓๘–๒๕๓๙, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๓๙), หน้า 
๕๕. 



 
 

๕ 

 

ความคาดหวัง การรับรู้ ความเช่ือ เจตคติ เป็นต้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ส่วนกลุ่มมนุษย
นิยม มีแนวคิดพ้ืนฐานที่เน้นว่าความรู้สึกจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเช่นกัน ถึงแม้ว่า 
แนวคิดตะวันตกจะได้ผลแต่ก็ไม่สูงมาก ประกอบกับยังไม่สามารถทําให้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปคง
อยู่ได้นาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะแนวคิดทฤษฎีทางตะวันตกมีฐานความคิดจากหลักความเช่ือพ้ืนฐาน
ของบุคคลที่แตกต่างจากบุคคลในสังคมไทย ดังน้ันเพ่ือความสอดคล้องกับความเช่ือและวิถีชีวิตของคน
ไทย ผู้วิจัยคิดว่า มิติทางจิตวิญญาณในเร่ืองศาสนา น่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้การพัฒนาจิตสาธารณะมี
ความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือหารูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาในด้านการพัฒนาตนเอง จากหลักธรรมที่
สําคัญตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา  
 สําหรับกลุ่มที่นํามาศึกษาในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาจิตสาธารณะที่เกิด
ขึ้นกับเยาวชน เน่ืองจากเยาวชนเป็นวัยที่สามารถปลูกฝังลักษณะอันดีงามให้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าทําใน
วัยผู้ใหญ่ ดังคําพังเพยที่ว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่นิสัยต่าง ๆ เกิดได้
ง่ายและเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะฝังแน่นติดตัวไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ ยากแก่การลบเลือนหายไปได้๘ โดย
ลักษณะแห่งวัย สามารถที่จะขยายประสบการณ์ของเด็กได้ดี และเป็นโอกาสที่เหมาะที่จะส่งเสริมให้
เด็กได้เรียนรู้เป็นอย่างดี เพ่ือที่เยาวชนเหล่าน้ันจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยในอนาคต 
 

๑.๒ คําถามการวิจัย  
 ๑.๒.๑ ศาสตร์อ่ืนๆมีแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒ ปัจจัยด้านพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนมีอะไรบ้าง 
 ๑.๒.๓ รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังน้ี  

๑.๓.๑. เพ่ือศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน    
 ๑.๓.๒. เพ่ือศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา  

๑.๓.๓. เพ่ือบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตาม
แนวพระพุทธศาสนา 

๑.๓.๔. เพ่ือนําเสนอแนวทางการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการ
พัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 

                                                 
๘วันเพ็ญ พิศาลพงศ์, การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร :  

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๖), หน้า ๖๔. 
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๑.๔ สมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือตรวจสอบ  รูปแบบเชิงความคิดของการบูรณาการพัฒนา    
จิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา มีสมมติฐานการวิจัย 
ดังน้ี 

๑.๔.๑. เจตจํานงเสรีมีอิทธิพลทางตรงต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
๑.๔.๒. กายภาวนามีอิทธิพลทางตรงต่อเจตจํานงเสรีและมอิีทธิพลทางอ้อมต่อจิตสาธารณะ

ตามแนวพระพุทธศาสนา 
๑.๔.๓. สีลภาวนามีอิทธิพลทางตรงต่อเจตจํานงเสรีและมอิีทธิพลทางอ้อมต่อจิตสาธารณะ

ตามแนวพระพุทธศาสนา 
๑.๔.๔. จิตภาวนามีอิทธิพลทางตรงต่อเจตจํานงเสรีและมอิีทธิพลทางอ้อมต่อจิตสาธารณะ

ตามแนวพระพุทธศาสนา 
๑.๔.๕. ปัญญาภาวนามีอิทธิพลทางตรงต่อเจตจํานงเสรีและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ           

จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
       

๑.๕ ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาในงานวิจัยน้ีจะเป็น
การศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนา      
จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาและเพ่ือหาปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อจิตสาธารณะ โดยมีขอบเขต
ของการศึกษาจากแหล่งข้อมูล ๓ ประเภท คือ 
 ๑.๕.๑ ศึกษารปูแบบและปัจจัยการพัฒนาจิตสาธารณะ จากเอกสารสําคัญด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และด้านพระพุทธศาสนา เช่น ตํารา หนังสือ งานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และ
จิตวิทยา พระไตรปิฎก อรรถกถา ตํารา และ หนังสือสําคญัทางพระพุทธศาสนา 
 ๑.๕.๒ ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบเชิงความคิดของการบูรณาการการพัฒนา        
จิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และผู้ที่ทํางานด้านจิตอาสา 
 ๑.๕.๓ ตรวจสอบรูปแบบเชิงความคิดของการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน
ด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนากับข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือให้ได้รูปแบบการ
พัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเยาวชนด้วย
การสอบถามเยาวชน 
  ประชากรในการวิจัยของขั้นตอนน้ี คือ เยาวชนไทยท่ีมีอายุต้ังแต่ ๑๒ ปี จน ถึง ๒๕ 
ปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 



 
 

๗ 

 

  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เยาวชนไทยที่มีอายุต้ังแต่ ๑๒ ปี จนถึง ๒๕ ปี ในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ จํานวนทั้งสิ้น ๖๐๐ คน เป็นทั้งเยาวชนที่กําลังศึกษาระบบการศึกษาในระบบ
โรงเรียน จํานวน ๖๐๐ คนจําแนกเป็นระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน ๑๗๐ คน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน ๑๖๐ คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน ๕๐ คน ปริญญาตรี จํานวน ๑๗๐ คน
และเยาวชนที่กําลังศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน จํานวน ๕๐ คน 
     

๑.๖ วิธีดาํเนินการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา มี

ลักษณะการดําเนินการวิจัยแบบบูรณาการทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ี 
๑.๖.๑ วิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยครั้ง น้ีมีการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาจาก
พระไตรปิฎก ร่วมกับการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยันรูปแบบที่ได้ โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิค เดลฟาย มีวิธีวิจัยดังน้ี 
  ๑. วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์เน้ือหาจาก ตํารา หนังสือ และ
งานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านจิตวิทยา พระไตรปิฎก เอกสารคัมภีร์ และตําราสําคัญด้าน
พระพุทธศาสนาเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะเชิงความคิด 
  ๒. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา ด้านจิตวิทยาและ  
จิตอาสา ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย ในการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นเน้ือหาและ
รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาที่ได้
จากการวิเคราะห์เน้ือหา เพ่ือนําข้อมูลจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับรูปแบบให้
เหมาะสมย่ิงขึ้น 

ประชากรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยทําการรวบรวมข้อมูล จาก ๒ 
แหล่ง ด้วยกันคือ 

  ๑. แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ ตํารา หนังสือและงานวิจัย ด้านพฤติกรรม
ศาสตร์และด้านจิตวิทยา  พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ตําราวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและ เอกสาร
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยครั้งน้ี 

  ๒. แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา ด้านจิตวิทยา 
และจิตอาสา 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนาที่ผู้วิจัย
จะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย จํานวน ๑๙ คน 
      



 
 

๘ 

 

๑.๖.๒ วิธีดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ วิจัยจะทําการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ         

เชิงความคิดของการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตาม
แนวพระพุทธศาสนากับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการนําตัวแปรที่ได้ในรูปแบบเชิงความคิดไปสร้าง
แบบสอบถามแล้วนําไปเก็บข้อมูลกับเยาวชน จํานวน ๖๐๐ คน ต่อจากน้ันนําข้อมูลมาวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาจิตสาธารณะกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล (Linear Structurl 
Relationship Model : LISREL) 
  ประชากรในการวิจัย คือ เยาวชนไทยที่มีอายุต้ังแต่ ๑๒ ปี จน ถึง ๒๕ ปี 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เยาวชนไทยท่ีมีอายุต้ังแต่ ๑๒ ปี จนถึง ๒๕ ปี โดย
คุณสมบัติของเยาวชนจะต้องเป็นผู้ที่สามารถอ่านคําถามและตอบแบบสอบถามได้อย่างเข้าใจ จํานวน
ทั้งสิ้น ๖๐๐ คน เป็นทั้งเยาวชนที่กําลังศึกษาระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน จํานวน ๕๕๐ คน และ
เยาวชนที่กําลังศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน จํานวน ๕๐ คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยน้ี เป็นแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นจากตัวแปร
ตามรูปแบบที่ได้จากการวิเคราะห์เน้ือหาและสอบถามความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งตัวแปรต้น และตัว
แปรตาม 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามตามลําดับขั้นดังนี้ 
๑.ศึกษานิยาม ทฤษฎี และเอกสารที่เก่ียวข้องเพ่ือวิเคราะห์ความหมายและขอบข่าย 

ของตัวแปรที่ศึกษา 
๒.กําหนดนิยามและองค์ประกอบของตัวแปร 
๓.สร้างข้อคําถามตามนิยามของตัวแปรที่กําหนดไว้ โดยข้อคําถามเป็นประโยค 

ประกอบมาตรประเมินค่า ๕ ระดับ จาก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
เกณฑ์การให้คะแนน แบบวัดน้ีจะให้คะแนนจาก ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ จากมากที่สุด มาก     

ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลําดับ 
การแปลความหมายคะแนน ผู้ตอบที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดสูงกว่า แสดงว่า เป็นผู้ที่มี

คุณลักษณะตามตัวแปรที่วัด สูงกว่า ผู้ที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดตํ่ากว่า 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผู้วิจัยดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย จํานวน ๒ 

ขั้นตอนดังน้ี 
 
     



 
 

๙ 

 

 ขั้นตอนที่ ๑ การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
ผู้วิจัยสร้างข้อความท่ีใช้เป็นข้อคําถามตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่ต้องการวัด 

ต่อจากน้ันนําไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนา ด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา จํานวนอย่าง
น้อย  ๓ – ๖ ท่าน เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหาตามนิยามท่ีกําหนด และ ตรวจสอบเรื่อง
การใช้ภาษา แล้วนํามาหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of item – congruence : IOC) คัดเลือกข้อ
ที่มีค่า IOC ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ .๐๕๙ ต่อจากน้ันนําข้อความท่ีมีค่า IOC ตามหลักเกณฑ์ ที่
กําหนดมาทําการปรับสํานวนภาษาตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วสร้างเป็นแบบสอบถาม ที่มี
ลักษณะเป็นแบบประเมินค่า ๕ ระดับ เพ่ือนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ 

ขั้นตอนที่ ๒ การหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Tryout) กับเยาวชนที่มีคุณลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๘๐ คน โดยระหว่างรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะทําการสังเกตว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมี ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการตอบแบบสอบถาม ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม ตลอดจน 
ระยะเวลาในการทําแบบสอบถามเพ่ือนําข้อมูลมาทําการปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมต่อไป ต่อจากน้ัน
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์รายข้อ ด้วยการหาค่าอํานาจจําแนกโดยใช้ ค่าสหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนน
รวม (Corrected Item-Total Correlation) รวมทั้งวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้
ค่าCronbach’s Alpha (α) ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ ต่อจากน้ันผู้วิจัยดําเนินการคัดเลือก
ข้อความตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ นํามาสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับจริงที่ใช้ทําการรวบรวมข้อมูลต่อไป 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อความที่นําไปสรา้งแบบสอบถาม 
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา ได้กําหนดเกณฑ์ 
ของการคัดเลือกข้อความเพ่ือนําไปสร้างแบบสอบถามไว้ ดังน้ี 

๑. ข้อความข้อน้ัน ๆ จะต้องมีค่า ความสอดคลอ้งความเห็นของผู้เช่ียวชาญ (IOC) สูง 
กว่าหรือเท่ากับ .๕๐ และ 

๒. ข้อความข้อน้ันจะต้องมี ค่าอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต่ .๑๕๐ ขึ้นไป 
หมายเหตุ กรณีที่แบบสอบถามฉบับใดมีจํานวนข้อความผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ตํ่ากว่า ๕ ข้อ จะใช้การ
คัดเลือกข้อความเพ่ิมโดยใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง เพ่ือให้มีจาํนวนข้อความที่ใช้เป็นข้อคําถามมากขึ้น 
 
       

                                                 
๙นลินี ณ นคร, “เครื่องมือการวิจัย”, ใน เอกสารชุดฝึกอบรมการเรียนรู้การทําวิจัยด้วย

ตนเอง รวบรวมโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), 
๒๕๔๓. หน้า ๑๕๘. 



 
 

๑๐ 

 

การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และผู้ช่วยนักวิจัยซึ่งเป็นผู้
ที่มีประสบการณ์เก่ียวกับการทําวิจัยมาแล้ว โดยการประสานงานให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือนําถึง
โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอเก็บรวบรวมข้อมูล 

การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัย นําแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบเสร็จแล้วมาตรวจสอบ  
ความสมบูรณ์ของคําตอบในเคร่ืองมือวัดแต่ละชุดและใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์มา
ดําเนินการวิเคราะห์ และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๓ ตอน คือการ
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบคําถามวิจัย ซึ่ง
มีแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการทางสถิติดังน้ี 
กรณีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
 ๑.ข้อมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวมจาก คัมภีร์ ตํารา ด้านพระพุทธศาสนา จะใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา  

๒.ข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาด้านจิตวิทยา และผู้ที่ทํางาน       
จิตอาสา การสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิได้ประยุกต์หลักการของเทคนิคเดลฟายมาใช้ในการ
สอบถาม โดยแบ่งเป็น๒รอบ ดังน้ี  

การสอบถามรอบที่ ๑ ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นปลายปิด ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ๖ ระดับคือ เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย ไม่เห็นด้วย
น้อย ไม่เห็นด้วยปานกลาง และไม่เห็นด้วยมาก โดยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านต้องลงมติจัดระดับ
ความคิดเห็นของแต่ละข้อตามมาตรวัด รวมทั้งเขียนเหตุผลที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของแต่ละข้อ 
ลงในช่องว่างที่ เ ว้นไว้ตอนท้ายของข้อน้ัน ๆ โดยผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลด้วยการนัดเวลา
ผู้ทรงคุณวุฒิและนําแบบสอบถามไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๑๙ ท่านด้วยตนเอง หลังจากรับ
แบบสอบถามรอบที่ ๑ จากผู้ทรงคุณวุฒิคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้นําคําตอบแต่ละข้อมาคํานวณหา
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) และตําแหน่งคําตอบ
ของผู้ตอบท่านน้ัน ๆ  

การสอบถามรอบที่ ๒ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ รอบที่ ๒ 
(ภาคผนวก) ซึ่งเป็นข้อคําถามเดียวกับรอบที่ ๑ ส่งให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๑๙ ท่านอีกครั้งหน่ึง โดย
ในแบบสอบถามได้มีการแสดง ค่ามัธยฐาน และและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ รวมทั้งแสดงตําแหน่ง
คําตอบของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านในรอบท่ี ๑ เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน ทราบว่าความ
คิดเห็นของตนในรอบที่ ๑ มีความเหมือนหรือความแตกต่างจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิส่วน
ใหญ่และหลังจากพิจารณาผลการตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านสามารถยืนยัน



 
 

๑๑ 

 

หรือเปลี่ยนคําตอบของตนได้ เมื่อได้รับแบบสอบถามรอบที่ ๒ ทั้ง ๑๙ ฉบับ คืนมาแล้ว ผู้วิจัย
นํามาหาค่ามัธยฐาน(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range)  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ค่าทางสถิติ คือ ค่ามัธยฐาน (Median) และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินความคิดเห็น
สอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีการแปลความหมายดังน้ี 

เกณฑ์ค่ามัธยฐาน (Median) จําแนกได้ดังน้ี 
       ค่ามัธยฐาน ๕.๕๐ ขึ้นไป หมายถึง ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยในระดับมาก 
       ค่ามัธยฐาน ๔.๕๐ – ๕.๔๙ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
       ค่ามัธยฐาน ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยในระดับน้อย 
       ค่ามัธยฐาน ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิมีความไม่เห็นด้วยในระดับน้อย 
       ค่ามัธยฐาน ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิมีความไม่เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
       ค่ามัธยฐาน ตํ่ากว่า ๑.๕๐ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิมีความไม่เห็นด้วยในระดับมาก 
เกณฑ์ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) จําแนกได้ดังน้ี 
       ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ๐.๐๑ – ๐.๙๙ ถือว่า คําตอบมีความสอดคล้องกันสูงมาก 
       ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ๑.๐๐ – ๑.๙๙ ถือว่า คําตอบมีความสอดคล้องกันสูง 
       ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ๒.๐๐ – ๒.๙๙ ถือว่า คําตอบมีความสอดคล้องกันตํ่า 
       ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  ๓.๐๐ ขึ้นไป ถือว่า คําตอบไม่มีความสอดคล้องกันสูงมาก 

ซึ่งการวิเคราะห์แบบสอบถาม ทั้งสองรอบ โดยทั่วไปจะกําหนดค่ามัธยฐานในระดับ มาก คือ ๓.๕๐ 
ขึ้นไป และ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน ๑.๕๐๑๐  

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในรอบที ่๑ และ รอบที่ ๒  เมื่อพิจารณาความ
สอดคล้องเป็นรายข้อ สําหรับงานวิจัยน้ีกําหนดเกณฑ์ความคิดเห็นต่อประเด็นคําถามในระดับ มาก ที่

ค่ามัธยฐาน ≥ ๕.๕๐ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ≤ ๑.๐๐ โดยประเด็นคําถามในแต่ละข้อจะต้องผ่าน

เกณฑ์น้ีทั้ง รอบ ๑ และ รอบ ๒  
กรณีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จะทําการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น ด้วยการใช้สถิติบรรยาย 
เพ่ืออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมี 
ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ เพ่ืออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และใช้ค่ามัชฌิม     
เลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่า
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๑๒ 

 

ความโด่ง (Kurtosis) ของตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบเพ่ือให้ทราบลักษณะการแจกแจง
ของตัวแปร 

๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบปัญหาวิจัยตามวัตถุประสงค์ 
๑.๑ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
การวิเคราะห์รูปแบบเชิงสาเหตุของจิตสาธารณะ 

๑.๒ การวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบเชิงสาเหตุ ของจิตสาธารณะโดย
ภาพรวม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์เน้ือหาและการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ กับ ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และ คํานวณขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม  ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะ 
ด้วยโปรแกรมลิสเรล (Linear Structurl Relationship Model : LISREL) ซึ่งการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบข้อมูลมีดังน้ี๑๑  
  ๑.๒.๑ การกําหนดข้อมูลจําเพาะของรูปแบบ (Specification of the model) ซึ่ง
ผู้วิจัยสนใจศึกษาว่า ตัวแปรสาเหตุตัวใดบ้างที่ส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อจิตสาธารณะโดยผู้วิจัยใช้
รูปแบบการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตและตัวแปร
แฝง โดยมีข้อตกลงเบ้ืองต้นของรูปแบบว่า ความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ทางเดียว (Recusive 
model) ระหว่างตัวแปรภายนอก (Exogenous variable) และ ตัวแปรภายใน (Endogenous 
variable ) 
  ๑.๒.๒ การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของรูปแบบ(Identification of the model) 
ผู้วิจัยใช้เง่ือนไข กฎ t (t – rule) คือ  จํานวนพาราเมตริกซ์ที่ไม่ทราบค่าจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ
จํานวนสมาชิกในเมตริกซ์ความแปรปรวน – แปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง โดยกฎ t กล่าวว่า 
แบบจําลองจะระบุค่าได้พอดีเมื่อ t < (๑/๒) (p + q) (p + q + ๑) และกฎความสัมพันธ์ทางเดียว 

๑.๒.๓ การประมาณค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบ (Parameter estimation from 
the model) ผู้วิจัยใช้การประเมินค่าโดยใช้วิธี ML (Maximum Likelihood) ซึ่งเป็นวิธีที่แพร่หลาย
ที่สุด เน่ืองจากมีความคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพ และ มีอิสระจากมาตรวัด 
 ๑.๓ การตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ (Goodness of fit measure) เพ่ือศึกษา
ภาพรวมของรูปแบบว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติที่จะตรวจสอบดังน้ี 
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๑๓ 

 

  ๑.๓.๑ ค่าสถิติ ไค-สแควร์ (Chi – square) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติว่า ฟังก์ช่ันความสอดคล้องมีค่าเป็น ศูนย์ ถ้าค่าสถิติมีค่าตํ่ามากหรือย่ิงมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าใด 
แสดงว่าข้อมูลรูปแบบสิสเรลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  ๑.๓.๒ ค่าอัตราส่วนระหว่างค่า ไค-สแควร์ กับองศาความเป็นอิสระ (X2 /df) 
เน่ืองจากค่า ไค-สแควร์ เป็นค่าที่มีความไวต่อขนาดกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่มากจะ
มีความไวต่อการมีนัยสําคัญทางสถิติของไค-สแควร์ ดังน้ันในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ควร
พิจารณาค่าอัตราส่วนระหว่างค่า ไค-สแควร์ กับองศาความเป็นอิสระ ซึ่ง โบลเลน เสนอว่าควรมีค่าตํ่า
กว่า ๒ – ๕๑๒ ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจะใช้ข้อกําหนดน้ี 
  ๑.๓.๓ ดัชนีบ่งบอกความกลมกลืน(Fit index ) เป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงความกลมกลืน
ของข้อมูลเชิงประจักษ์ กับ รูปแบบที่กําหนดขึ้น ได้แก่ ดัชนี (GFI) ( Goodness of fit index) ดัชนี 
AGFI (Adjust Goodness of fit index) ดัชนี NFI (Normed fit index) และดัชนี NNFI (Non - 
Normed fit index) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง ๐ – ๑ และค่าที่สูงกว่า ๐.๙ จะถือว่ารูปแบบกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยค่าที่เข้าใกล้ ๑ สูง บ่งบอกว่ารูปแบบกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์สูงด้วย 
  ๑.๓.๔ ค่า RMSEA (Root Mean Square Error of Apporoximation) เป็นค่าที่
บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องของรูปแบบที่สร้างขึ้นกับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร ค่า 
RMSEA ที่น้อยกว่า ๐.๕ แสดงว่า มีความสอดคล้องสนิท (Close fit) แต่อย่างไรก็ตามค่าที่ใช้ได้และ
ถือว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับแบบจําลองไม่ควรเกิน ๐.๘ และ ค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ ๐ 
แสดงว่า รูปแบบมีความกลมกลืนอย่างแท้จริง 
  ๑.๓.๕ ดัชนีรากของค่าเฉล่ียกําลังสองของส่วนเหลือ (Standardization Root  
Mean Square Residual : SRMR ) บอกขนาดของส่วนที่เหลือโดยเฉลี่ยจากการเปรียบเทียบระดับ
ความกลมกลืนของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าของดัชนีเชิงประจักษ์ ค่าของดัชนี SRMR ย่ิงเข้า
ใกล้ศูนย์ แสดงว่า รูปแบบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยทั่วไปไม่ควรใหญ่กว่า ๐.๕ 
  ๑.๓.๖ ค่า CN (Critical : N)เป็นดัชนีที่ระบุว่า ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ทําให้ค่า Fit 
Function(F)ส่งผลให้ค่าทดสอบไค–สแควร์มีนัยสําคัญทางสถิติน่ันคือปฏิเสธสมมติฐานว่าแบบจําลอง
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงเสนอแนะให้ค่า CN ควรมีค่ามากกว่าหรือ เท่ากับ ๒๐๐ 
 
 
       

                                                 
๑๒K. A. Bolen, “ Structural Equations with Latent Variable”, (New York : 

Wiley & Sons), 1998 . p. 287. 



 
 

๑๔ 

 

 ๑.๔ การประเมินความกลมกลืนในผลลัพท์ที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของรูปแบบภายหลัง
จากการประเมินความกลมกลืนของรูปแบบในภาพรวมแล้ว สิ่งสําคัญที่ต้องประเมิน คือ การ
ตรวจสอบผลลัพท์ที่ได้ในแต่ละส่วนว่า มีความถูกต้อง และอธิบายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ การ
ตรวจสอบน้ีทําให้ทราบว่า รูปแบบมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างแท้จริงหรือไม่ในแต่ละ
ส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในงานวิจัยน้ีมีการพิจารณาค่าพารามิเตอร์ ๒ กลุ่มคือ 
  ๑.๔.๑ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานโดยค่าความคลาดเคลื่อน ควรมีขนาดเล็ก ใน
การตีความว่า ความคลาดเคลื่อนมีขนาดใดน้ัน พิจารณาจากค่าประมาณพารามิเตอร์มีนัยสําคัญทาง
สถิติหรือไม่ หากค่าประมาณพารามิเตอร์มีนัยสําคัญทางสถิติแสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนมีขนาดเล็ก  
และหากไม่มีนัยสําคัญทางสถิติแสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อน มีขนาดใหญ่ เป็นการบ่งบอกว่ารูปแบบ
ยังไม่ดีพอ๑๓ สําหรับการประมาณค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานด้วยโปรแกรมลิสเรลน้ันเมื่อใช้การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี ML (Maximum Likelihood) จะถูกต้องแม่นยํา เมื่อ ตัวแปรสังเกตมี
การแจกแจงเป็นโค้งปกติหลายตัวแปร 
  ๑.๔.๒ สหสัมพันธ์พหุคูณกําลังสอง (Squared multiple Correlation : R2 )หรือ
ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต โดยมีค่าระหว่าง ๐ ถึง ๑ โดยค่าสถิติมีค่าสูง แสดงว่า
รูปแบบมีความเที่ยงตรง แต่ถ้ามีค่าสถิติน้อยแสดงว่ารูปแบบมีความเที่ยงตรงน้อยและไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 ๑.๕ การปรับแบบจําลอง (Model Adjustment) โดยมีพ้ืนฐานของทฤษฎีและงานวิจัยเป็น
หลัก จะมีการดําเนินการ คือ จะตรวจสอบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ว่ามีความสมเหตุสมผล
หรือไม่ และมีค่าใดแปลกเกินความเป็นจริงหรือไม่ รวมท้ังพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เชิงพหุ
ยกกําลังสองให้มีความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาค่าความสอดคล้องรวม (Overall fit) ของรูปแบบ 
ว่าโดยภาพรวมแล้วรูปแบบเชิงความคิดที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะนําเสนอข้อมูล เก่ียวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
ลักษณะการแจกแจงของตัวแปร การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร รวมทั้งผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยตารางแสดงค่าสถิติ  และนําเสนอข้อมูลการทดสอบความสอดคล้องของ
รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของจิตสาธารณะ ด้วย ภาพผลการประมาณค่ารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของจิตสาธารณะ การดําเนินงานวิจัยตามที่กล่าวมาแล้วน้ันสามารถสรุปเป็น
แผนภูมิการดําเนินการได้ดังน้ี 

 
 

                                                 
๑๓นงลักษณ์ วิรัชชัย, โมเดลลสิเรล : สถิติวิเคราะห์สําหรับการวิจัย, อ้างแล้ว, หน้า ๕๓ .  
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ภาพท่ี ๑ แสดงขั้นตอนวิธีการดําเนนิการวิจัย 
        

 

 

ช่วงที่ ๑  
 

การ 
ศึกษา 
เชิง

คุณภาพ 

วิเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับการพัฒนาจิตสาธารณะ 

สังเคราะห์  รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาเชิงความคิด 

วิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนา 

จิตสาธารณะจาก ตํารา เอกสารวิชาการ
ด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา 

วิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาจิตสาธารณะ
ตามแนวพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก และ
เอกสารสําคัญทางพระพุทธศาสนา  

นํารูปแบบท่ีสังเคราะห์ได้ ไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา  จิตวิทยา 
และจิตอาสา โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค เดลฟาย  

ปรับรูปแบบเชิงความคิดของการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา  

 
 
ช่วงที่ ๒  
 

การ 
ศึกษา 
เชิง

ปริมาณ 

 นํารูปแบบเชิงความคิดท่ีได้ ไปตรวจสอบความเป็นไปได้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการสร้าง 
แบบสอบถาม จากตัวแปรต้นและตัวแปรตามของรูปแบบเชิงความคิดแล้วนําไปสอบถามเยาวชน 

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสอบถาม เยาวชน จํานวน ๖๐๐ คน 

ปรับรูปแบบการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนาให้มีความเหมาะสม 

นําข้อมูลมาวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบเชิงความคิด ของจิตสาธารณะโดยภาพรวม   
ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการวิเคราะห์เนื้อหาและการสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ     ซ่ึงเป็นรูปแบบ
เชิงความคิด กับ ข้อมูลเชิงประจักษ์   

คํานวณขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะ ด้วยโปรแกรม      
ลิสเรล (Linear Structurl Relationship Model : LISREL ) 



 
 

๑๖ 

 

๑.๗ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
๑.๗.๑.งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็น ที่เก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ ปรากฏว่า งานวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับจิตสาธารณะโดยตรงมีอยู่น้อยทั้งที่เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณ ดังที่ผู้วิจัยได้
นําเสนอเป็นลําดับต่อไปดังน้ี 

งานวิจัยของ ชาย โพธิสิตา ซึ่งทําการศึกษาจิตสํานึกต่อสาธารณสมบัติ : ศึกษากรณี
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ประชากรในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใจว่า สาธารณสมบัติ คือ
ของท่ีเป็นสมบัติส่วนรวมไม่มีปัจเจกชนคนหน่ึงคนใดเป็นเจ้าของ แต่ทุกคนในชุมชนหรือสังคมมีส่วน
เป็นเจ้าของ มีสิทธิใช้ประโยชน์  และมีหน้าที่พึงดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจาก
สาธารณสมบัติน้ันหรือไม่ก็ตาม สาธารณสมบัติเหล่าน้ี ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า นํ้าประปา โทรศัพท์ แม่นํ้า
ลําคลอง สวนสาธารณะ ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจแสดงว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่าตนมีส่วนเป็นเจ้าของ
สาธารณสมบัติทุกอย่างน้ัน มีเพียงร้อยละ ๔๐ และที่เห็นว่าเป็นเจ้าของเพียงบางอย่างมีสัดส่วน
มากกว่า ร้อยละ ๔๖ ส่วนที่ไม่คิดว่าตนมีส่วนเป็นเจ้าของสาธารณสมบัติเลย มีสัดส่วนน้อยร้อยละ ๑๔ 
อาจสรุปได้ว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตสํานึกต่อสาธารณสมบัติเป็นสองระดับ ระดับหน่ึงเป็นจิตสํานึก
แบบที่บุคคลไม่ต้องทําอะไรมาก เพียงแต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ทําลายสาธารณสมบัติที่ตน
ใช้ก็พอ ซึ่งเป็นการแสดงออกว่าบุคคลมีความเข้าใจว่าควรหรือไม่ควรปฏิบัติอย่างไรกับ สาธารณ
สมบัติ โดยเรียกจิตสํานึกแบบน้ีว่า แบบ Passive ระดับสอง เป็นระดับที่บุคคลกระทําการอันแสดงว่า
เขามีความรับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติ ไม่ว่าจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้สาธารณะสมบัติน้ัน ก็ตาม เช่น 
การมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาสาธารณสมบัติที่ชํารุดเสียหาย โดยเรียกจิตสํานึกแบบน้ีว่าแบบ 
Active๑๔  

ในงานวิจัยของหฤทัย อาจปรุ ที่ศึกษาปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การมีจิตสํานึกสาธารณะของ
นักศึกษาพยาบาล ช้ันที่ปีที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ จากสถาบันการศึกษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
เป็นการศึกษานักศึกษาพยาบาล จํานวน ๕๑๐ คน ลักษณะการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก คือ 
จิตสํานึกสาธารณะด้านความคิดเห็น ๑)ด้านความตระหนักที่เกิดขึ้นในสังคม๒) ด้านการวิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ๓) ด้านความรัก ความอ้ืออาทร และความสามัคคี และ ๔) 
ด้านการรับรู้ความสามารถของตนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม  ส่วนที่สอง ด้านพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ ได้แก่  ๑) ด้านการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ๒)ด้านการ

                                                 
 ๑๔ชาย โพธิสิตา และคณะ, รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาจิตสํานึกของคนไทยต่อสา
ธารณสมบั ติ  : กรณี ศึ กษากรุ ง เทพมหานคร”,  (สถา บัน วิจั ยประชากรและสั งคม  : 
มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๓, ๑๖๕ หน้า. 



 
 

๑๗ 

 

มีเครือข่ายในการทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
แบบสอบถามภาวะผู้นํา แบบสอบถามรูปแบบการดําเนินชีวิต แบบสอบถามความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และแบบสอบถามการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้มาตราส่วน
ประเมินค่า ๕ ระดับ จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนการมีจิตสํานึกสาธารณะโดยรวมของนักศึกษา
พยาบาล ส่วนใหญ่ค่อนไปทางตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ส่วนภาวะผู้นํา รูปแบบการดําเนินชีวิตกลุ่ม
วิชาการ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มก้าวหน้า กลุ่มกิจกรรม กลุ่มสังคม ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษา
พยาบาล และรูปแบบการดําเนินชีวิตกลุ่มเก็บตัว มีความสัมพันธ์ทางลบการมีจิตสํานึกสาธารณะของ
นักศึกษาพยาบาล ที่ระดับ .๐๕ และตัวแปร ที่ร่วมกันพยากรณ์การมีจิตสาธารณะของนักศึกษา
พยาบาล ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ได้แก่ ภาวะผู้นํา รูปแบบการดําเนินชีวิตกลุ่ม
ก้าวหน้า รูปแบบการดําเนินชีวิต กลุ่มกิจกรรม และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามลําดับ 
โดยร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ ๔๕.๖๐ (R2 = ๐.๔๕๖)๑๕ 
 สําหรับงานวิจัยเชิงสํารวจที่เก่ียวข้องกับจิตสาธารณะส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านจิตสํานึกต่อ
ส่วนรวมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยศึกษาในความหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการรู้จักเอาใจใส่ เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวม ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
กลุ่ม จากการศึกษาจิตสาธารณะของเยาวชนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของสิริลักษณ์ สุรการ ที่
ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนโรงเรียน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การ
ดําเนินการวิจัยได้ใช้แบบสอบถามกับนักเรียน จํานวน ๒๓๙ คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับตํ่า๑๖ เช่นเดียวกับ อักษร สวัสดี ที่ศึกษาความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา
ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อแยก
พิจารณาตามคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ
ทางนํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางขยะมูลฝอย และด้านพลังงาน ตามลําดับ ซึ่ง

                                                 
๑๕หฤทัย อาจปรุ, ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นํา รูปแบบการดําเนินชีวิต

และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล, 
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๔, 
๑๕๖ หน้า. 

๑๖สิริลักษณ์ สุรการ, “พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียนปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี”, ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์), ๒๕๓๘, ๑๖๐ หน้า. 



 
 

๑๘ 

 

ปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการไม่ให้ความ
ร่วมมือ ความมักง่าย๑๗ และ งานวิจัยของรัชนี จันทร์ทรงกรด ที่ศึกษาระดับการมีส่วนร่วม ปัจจัยที่มี
ผล และรูปแบบการดําเนินงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมปลาย โรงเรียนสารวิทยา จํานวน ๒๘๐ คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนเพศหญิงมีส่วนร่วมมากกว่าเพศชาย โดย
ภาพรวมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของการอนุรักษ์อยู่ในระดับปานกลาง๑๘ มีงานวิจัยซึ่งผลสํารวจ
ไปในลักษณะเดียวกันอีก  คือ สบสุข ลีละบุตร ที่ศึกษาเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์
ต่างๆท่ีเก่ียวข้องต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการวิจัยพบว่าระดับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคน
ทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง๑๙ 
 จากผลการศึกษาได้ช้ีให้เห็นว่า เยาวชนไทยส่วนใหญ่ยังขาดจิตสาธารณะอยู่มาก นักเรียน
ส่วนใหญ่แสดงความสนใจและเน้นการเลือกปฏิบัติที่ส่งผลประโยชน์ต่อตนเอง มีความตระหนักในผลที่
จะเกิดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างตํ่า ดังน้ันการมีรูปแบบในการพัฒนาจิต
สาธารณะให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่ควรทําการศึกษา จากการประมวลเอกสารงานวิจัย
เก่ียวกับการศึกษาและการพัฒนาจิตสาธารณะที่นําเสนอต่อไปน้ีเป็นรูปแบบการศึกษาและพัฒนาตาม
แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์และแนวคิดจิตวิทยา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

งานวิจัยเก่ียวกับจิตสาธารณะตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ 
ลักษณะงานวิจัยในกลุ่มที่เป็นการศึกษาและพัฒนาตามแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ น้ัน

มักจะมีรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มักจะศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล
ต่อจิตสาธารณะ ดังเช่นงานวิจัยของ โกศล มีความดี ได้ศึกษา ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการมี
จิตสาธารณะของข้าราชการตํารวจ โดยใช้แนวคิดรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมเป็นแนวทางในการวิจัย ซึ่ง
แบ่งสาเหตุหรือปัจจัยการเกิดพฤติกรรมออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย    

                                                 
๑๗อักษร สวัสดี, “ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษาในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร”, ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), ๒๕๔๒, ๑๕๔ หน้า. 

๑๘รัชนี จันทร์ทรงกรด, “การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงเรียนสารวิทยา”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๑, ๑๓๕ หน้า. 
 ๑๙สบสุข ลีละบุตร, “การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : 
กรณีศึกษา เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๑, ๑๕๖ หน้า  



 
 

๑๙ 

 

เจตคติต่อจิตสาธารณะ การรับรู้ความสามารถของตน และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ๒ ปัจจัย
ภายนอก ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนทางสังคม และการได้รับแบบอย่างจาก
ผู้บังคับบัญชา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับ ข้าราชการตํารวจผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพิจารณาบรรจุ
แต่งต้ังเป็นข้าราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร จํานวน ๑๘๗ นาย ผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยทางจิต
สังคมที่เป็นตัวทํานายจิตสาธารณะของข้าราชการตํารวจ พบว่า การรับรู้ความสามารถของตน และ 
การสนับสนุนจากประชาชนสามารถร่วมกันทํานายการมีจิตสาธารณะของข้าราชการตํารวจได้ ร้อยละ 
๕๕.๙ โดยตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายการมีจิตสาธารณะของข้าราชการตํารวจมากที่สุดคือ 
การรับรู้ความสามารถของตน รองลงมา คือ การสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน และเมื่อพิจารณา
ค่าความสัมพันธ์ พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับจิตสาธารณะของ
ข้าราชการตํารวจมากท่ีสุด รองลงมา คือ การสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน๒๐ พรพรหม พรรค
พวก ได้ศึกษา ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนช่วงช้ันที่ ๔ ในสหวิทยาเขต
กรุงเทพ ตะวันออก กรุงเทพมหานคร โดยทําการศึกษาด้วยรูปแบบการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผล
ต่อจิตสาธารณะกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช่วงช้ันที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ของโรงเรียน
วัดหนองจอก จํานวน ๔๑๒ คน ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรปัจจัยทั้ง ๕ ตัวคือ การรับรู้ความสามารถ
ของตน การคล้อยตามผู้อ่ืน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน 
และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับจิตสาธารณะโดยรวมมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสามารถ 
อธิบายผลร่วมกันได้ ร้อยละ๔๘.๒๐ และค่านํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อจิต
สาธารณะ โดยรวม คือ การรับรู้ความสามารถของตน และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ตัวแปร
ปัจจัย ทั้ง ๕ ตัวกับจิตสาธารณะรายด้านทั้ง ๓ ด้านได้แก่ ด้านการหลีกเลี่ยงการใช้ ด้านการถือเป็น
หน้าที่ และด้านการเคารพสิทธิการใช้ที่วิเคราะห์แบบตัวแปรพหุนามมีความสัมพันธ์กัน และ ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณที่วิเคราะห์แบบตัวแปรเอกนามระหว่างตัวแปรปัจจัยกับ จิตสาธารณะ
รายด้าน และค่านํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะรายด้าน ทั้ง ๓ ด้านมาก
ที่สุดคือ การรับรู้ความสามารถของตน โดยส่งผลทางบวก ส่วนสัมพันธภาพระหว่าง นักเรียนกับครู
ส่งผลทางบวกต่อจิตสาธารณะ ด้านการหลีกเลี่ยงการใช้ และส่งผลทางบวกต่อด้าน การถือเป็นหน้าที่

                                                 
๒๐โกศล มีความดี, “ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการมีจิตสาธารณะของข้าราชการ

ตํารวจ”, ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ), ๒๕๔๗, ๑๔๒ หน้า. 



 
 

๒๐ 

 

และด้านการเคารพสิทธิการใช้๒๑ วีรชัย คําธร ได้ศึกษา ปัจจัยเชิงบูรณาการตามประสบการณ์และ
ลักษณะทางจิตที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผลการศึกษาท่ี
สําคัญเก่ียวกับการศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบพบว่า (๑) นักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางสังคมดี
มาก และมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก จะมีจิตสาธารณะด้านการใช้สาธารณสมบัติมาก (๒) ใน
หมู่นักศึกษารวม ผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก จะมีจิตสาธารณะด้านการถือเป็นหน้าที่มาก 
(๓) ผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีประสบการณ์ทางสังคมที่ดีมาก มีจิตสาธารณะด้านการ
เคารพสิทธิผู้อ่ืนมาก ปรากฏในหมู่นักศึกษาที่เรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (๔) ผู้ที่มีการ
เห็นแบบอย่างจากบุคคลรอบข้างที่ดีมาก และมีเหตุผลเชิงจริยธรรมมากมีจิตสาธารณะด้านการใช้
สาธารณะสมบัติมาก ปรากฏในหมู่นักศึกษาที่มีสมาชิกครอบครัวน้อย (๕) ผู้ที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรม
มาก และมีการเห็นแบบอย่างจากบุคคลรอบข้างที่ดีมาก มีจิตสาธารณะด้านการถือเป็นหน้าที่มาก 
ปรากฏในหมู่นักศึกษาที่การศึกษาบิดามารดามาก (๖) ผู้ที่มีการเห็นแบบอย่างจากบุคคลรอบข้างดี
มาก มีจิตสาธารณะด้านเคารพสิทธิผู้อ่ืนมากปรากฏในนักศึกษากลุ่มรวม๒๒ 

จากผลการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับจิตสาธารณะตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ใช้ในการทํานายพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยภายในที่พบตัวแปร
สําคัญๆ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตน และ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนอง ส่วนปัจจัย
ภายนอก พบตัวแปรสําคัญๆ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม ประสบการณ์ทางสังคม และการเห็น
แบบอย่าง 

งานวิจัยเก่ียวกับจิตสาธารณะตามแนวคิดจิตวิทยา 
 งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวคิดจิตวิทยา น้ัน ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัย
เชิงทดลองเพ่ือพัฒนาให้กลุ่มตัวอย่างมีจิตสาธารณะเพ่ิมมากขึ้นโดยใช้แนวคิดของการปรับเปลี่ยนที่
การรู้คิด(Cognitive) เพ่ือส่งผลให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ดังเช่นงานวิจัยของ นันทวัฒน์ ชุนชี ที่
ศึกษาการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะใน
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จํานวน ๖๐ คน จุดมุ่งหมายเพ่ือ
ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับตัวแบบสัญลักษณ์ ร่วมกับเพศ ที่มีต่อจิตสาธารณะของนักเรียน 

                                                 
๒๑พรพรหม พรรคพวก, “ปัจจัยบางประการท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนช่วงช้ันที่ ๔ 

ในสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานคร”, ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๕๐, ๑๖๐ หน้า. 

๒๒วีรชัย คําธร, ปัจจัยเชิงบูรณาการตามประสบการณ์และลักษณะทางจิตที่มีอิทธิพลต่อ    
จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและ
งานวิจัย ปีที่ ๑๘, (สถาบันวิจัยและพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี), ๒๕๕๔, หน้า ๔๕ 



 
 

๒๑ 

 

โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น ๒ กลุ่ม ในกลุ่มทดลองได้รับตัวแบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อหนังสือเรียนเล่ม
เล็กเชิงวรรณกรรม และไม่ได้รับตัวแบบในกลุ่มควบคุม ในแต่ละกลุ่มใช้เวลาในการศึกษา ๒๔ ครั้ง 
ครั้งละ ๕๐ นาที วัดจิตสาธารณะก่อนและหลังการทดลองด้วยแบบวัดจิตสาธารณะที่ให้เลือกคําตอบ
เป็นแบบมาตรประเมินค่า ๓ ระดับ การทดลองพบว่า ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับตัวแบบ
สัญลักษณ์  ผ่านสื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมกับเพศ นักเรียนที่ได้รับตัวแบบสัญลักษณ์ผ่าน
สื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมมีจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับตัวแบบ๒๓ เช่นเดียวกับ
งานของ ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง ที่ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาท
สมมติกับตัวแบบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ และศึกษาปฏิสัมพันธ์การได้รับโปรแกรมพัฒนา
จิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัวแบบกับเพศของนักเรียนที่มีต่อจิตสาธารณะของนักเรียน แบ่ง
ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม และไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ มีนักเรียน
จํานวน ๖๘ คน ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด ๑๒ ครั้ง ครั้งละ ๕๐ นาที เครื่องมือคือโปรแกรมพัฒนา
จิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัวแบบ วัดจิตสาธารณะด้วยแบบวัดจิตสาธารณะแบ่งเป็นมาตร
ประเมิน ๓ ระดับ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติ
กับตัวแบบมีจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับ
ตัวแบบมีจิตสาธารณะ และไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วย
บทบาทสมมติกับตัวแบบกับเพศ๒๔ นอกจากน้ี สุคนธรส หุตะวัฒนะ ทําการศึกษาผลของการใช้
โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการช้ีแนะทางวาจา ที่มี
ต่อจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ และศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลของการใช้
โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคการเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการช้ีแนะทางวาจา
กับการอบรมเลี้ยงดูของนักเรียนที่มีต่อจิตสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนพิชญ์ชนก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ จํานวน ๒ 
ห้องเรียน โดยจับฉลากเป็นนักเรียนกลุ่มทดลอง ๑ ห้อง และเป็นนักเรียนกลุ่มควบคุม ๑ ห้อง จํานวน
ห้องละ ๓๖ คน ในแต่ละห้องจะมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่มโดยการวัดการอบรมเลี้ยงดู
แบ่งเป็นการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมาก และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยน้อย ได้กลุ่ม

                                                 
๒๓นันทวัฒน์ ชุนชี, “การใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมเพ่ือ

พัฒนาจิตสาธารณะในนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒”, ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๔๖, ๑๔๒ หน้า. 

๒๔ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง, “ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัว
แบบ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓”, ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๔๗, ๑๕๔ หน้า. 



 
 

๒๒ 

 

ตัวอย่างทั้งหมด ๔ กลุ่ม จํานวนกลุ่มละ ๑๘ คน รวมทั้งสิ้น ๗๒ คน การทดลองคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้เวลาใน
การทดลองทั้งหมด ๑๒ คร้ัง ครั้งละ ๕๐ นาที เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ โปรแกรมพัฒนาจิต
สาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการช้ีแนะทางวาจา จํานวน ๑๒ ภาพ 
สําหรับกลุ่มทดลอง และภาพการ์ตูนที่ไม่มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับจิตสาธารณะจํานวน ๑๒ ภาพสําหรับ
กลุ่มควบคุม  ผลของการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัว
แบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการช้ีแนะทางวาจามีจิตสาธารณะสูงกว่า นักเรียนที่ไม่ได้รับโปรแกรม
พัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการช้ีแนะทางวาจา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และ ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการช้ีแนะทางวาจา กับการอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย ที่มีต่อจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .๐๕ 
น่ันคือโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการช้ีแนะทาง
วาจาสามารถใช้พัฒนานักเรียนได้ทั้ง ๒ กลุ่มคือนักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
มากและน้อย๒๕  ส่วน มุทิตา หวังคิด ได้ทําการฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดยนําเสนอสถานการณ์ผ่าน
สื่อคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะในนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และเพ่ือศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการฝึกทักษะการแก้ปัญหากับระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีต่อการพัฒนา    
จิตสาธารณะ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๔๖  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
จํานวน ๗๒ คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ ๓๖ คน ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ทดลอง โดยให้กลุ่มทดลองทําการฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดยนําสถานการณ์ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์แล้ว
ให้กลุ่มทดลองฝึกการแก้ปัญหาในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ ผู้วิจัยใช้เวลาทําการทดลองทั้งหมด 
จํานวน ๑๒ คาบ คาบละ ๕๐ นาที ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดย
นําเสนอสถานการณ์ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์มีจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาโดยนําเสนอสถานการณ์ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วน
นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีจิตสาธารณะ
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ.๐๕ และ ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาโดยนําเสนอสถานการณ์ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีต่อจิตสาธารณะ

                                                 
๒๕สุคนธรส หุตะวัฒนะ, “ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบผ่าน

ภาพการ์ตูนร่วมกับการช้ีแนะทางวาจา ที่มีต่อจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓”, ปริญญา
นิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๕๐, ๑๗๓ หน้า. 



 
 

๒๓ 

 

ของนักเรียน๒๖ และ คมสัน สุขมาก (๒๕๕๓) ได้ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้าง
มโนทัศน์เชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
เสริมสร้างมโนทัศน์เชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจ โดยการศึกษาคร้ังน้ีใช้แนวคิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์และการเรียนรู้แบบร่วมกันเสริมด้วยการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ 
ประชากรคือ อาสาสมัครตํารวจเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี จํานวน ๒๕๐ คน กลุ่มตัวอย่างคือ 
อาสาสมัครตํารวจเมืองพัทยา จํานวน ๖๐ คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง ๓๐ กลุ่มควบคุม ๓๐ คน  
ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างมโนทัศน์เชิงจิตสํานึกสาธารณะของอาสาสมัครตํารวจที่
พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเสริมสร้างมโนทัศน์เชิงจิตสํานึกสาธารณะ ได้แก่ การสนทนา การฝึกสมาธิ 
การทําความกระจ่างค่านิยม การเรียนรู้ผ่านละคร การอ่านชีวประวัติบุคคลสําคัญ และ การทํางาน
ช่วยเหลือสังคม  ผลการทดลองใช้โปรแกรมพบว่า ระดับมโนทัศน์เชิงจิตสํานึกสาธารณะก่อนและหลัง
การทดลองของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรม มีความแตกต่างที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ โดย
หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และระดับมโนทัศน์เชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๑ โดย
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีระดับมโนทัศน์เชิงจิตสํานึกสาธารณะสูงกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากน้ียัง
พบว่าปัจจัยที่มีผลเชิงสนับสนุนในการนําโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์เชิงจิตสํานึกสาธารณะของ
อาสาสมัครตํารวจไปใช้ มีดังน้ีคือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม ผู้สอนมีประสบการณ์ตรง เน้ือหา
สาระมีความหลากหลายนําไปใช้ได้จริง กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มี
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึกอบรม แหล่งความรู้และสื่อการสอนได้จากประสบการณ์จริง 
สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง และไม่พบปัญหาอุปสรรคในการวิจัยครั้งน้ี๒๗ 
 จากผลการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับจิตสาธารณะตามแนวจิตวิทยาส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิง
ทดลองที่สร้างโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะ โดยมีตัวแปรสําคัญๆที่นํามาศึกษาและส่งผลต่อการ
พัฒนาจิตสาธารณะ ได้แก่ การได้รับตัวแบบ การช้ีแนะทางวาจา การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
การทํางานช่วยเหลือสังคม   
 

                                                 
๒๖มุทิตา หวังคิด, “การฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดยนําเสนอสถานการณ์ผ่านสือคอมพิวเตอร์เพ่ือ

พัฒนาจิตสาธารณะในนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖”, ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๔๗, ๑๔๒ หน้า. 

๒๗คมสัน สุขมาก, “การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างมโนทัศน์เชิงจิตสาธารณะของอาสาสมัคร
ตํารวจ”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๓, ๑๕๖ 
หน้า. 



 
 

๒๔ 

 

๑.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยต้องการสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของ
เยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาจากพระ
ไตรปิฏก เ พ่ือค้นหาปัจจัยของการพัฒนาที่ เหมาะสมในการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนาแล้วนําผลที่ได้มาสร้างรูปแบบการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วย
การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ต่อจากน้ันผู้วิจัยจะนํารูปแบบที่วิเคราะห์ได้ไป
สอบถามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถทางพุทธศาสนาโดยประยุกต์ใช้เทคนิค
เดลฟาย เพ่ือให้ได้รูปแบบการพัฒนาที่มีความถูกต้อง เหมาะสม ตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา 
และขั้นตอนสุดท้ายผู้วิจัยจะนําปัจจัยที่ได้จากรูปแบบเชิงความคิดของการบูรณาการการพัฒนาจิต
สาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา มาสร้างเป็น
แบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยนําไปสอบถามกับเยาวชน และนํามาคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือให้ได้รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมสําหรับเยาวชน ซึ่งกรอบแนวคิดในการ
วิจัยแสดงให้เห็นได้ตามภาพกรอบแนวคิดดังน้ี 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 

๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๒ กรอบแนวคิดการวิจัย การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 

ระยะที่ ๑ 

ปจจัยนําเขา 

ทําการศึกษาเอกสาร 
-พระไตรปิฎก -อรรถกถา 

-ตํารา หนังสือ ด้าน 

พระพุทธศาสนา 

-ตํารา หนังสือด้าน จิตวิทยา 

-ตํารา หนังสือด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ 

กระบวนการ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

-ใช้กระบวนการวิจัย 

เชิงคุณภาพ ด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลผลิต 

ได้  รูปแบบเชิงความคิดของ
การบูรณาการการพัฒนา 
จิตสาธารณะของเยาวชน
ด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะ
ตามแนวพระพุทธศาสนา  

ระยะท่ี ๒ 

ปัจจัยนําเข้า 

ใช้ รูปแบบเชิงความคิดของ
การบูรณาการการพัฒนา 

จิตสาธารณะของเยาวชนฯ   
ท่ีได้จากระยะท่ี๑ 

 

กระบวนการ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

-ใช้กระบวนการวิจัย    
เชิงคุณภาพ ด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิค     
เดลฟาย 

ผลผลิต 

ได้รูปแบบเชิงความคิดฯใหม่ท่ี
เกิดจากการบูรณาการรูปแบบ
จากระยะท่ี ๑กับ ข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธ 

ศาสนา 

                                                                                   ระยะท่ี ๓ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

ใช้ รูปแบบเชิงความคิดของ
การบูรณาการการพัฒนา 

จิตสาธารณะของเยาวชนฯ   
ท่ีได้จากระยะท่ี๒ 

ตรวจสอบ รูปแบบเชิงความคิด
กับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้
การวิจัยเชิงปริมาณด้วยการ
สร้างแบบสอบถามตามตัวแปร
ในรูปแบบฯระยะท่ี ๒ เพ่ือ
นําไปถามเยาวชน นํามา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 

ลิสเลล 

สร้างรูปแบบการบูรณาการ
การพัฒนาจิตสาธารณะของ
เยาวชนด้วยการพัฒนาจิต
สาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา 



 
 

๒๖ 

 

๑.๙ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
๑.๙.๑ ทําให้ทราบองค์ความรู้เก่ียวกับแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน  

 ๑.๙.๒ ทําให้ได้รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 
๑.๙.๓ ทําให้ได้องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของ

เยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
๑.๙.๔ ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนสามารถนําผลการวิจัย และ

ข้อเสนอรูปแบบไปจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะให้เยาวชน  
 

๑.๑๐ คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในงานวิจัย 
 ๑.๑๐.๑ จิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคล ที่ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและ
พร้อมจะมีส่วนร่วมในเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งสะท้อนออกมาใน 3 ลักษณะคือ 

๑. ลักษณะของ ความคิด คือ คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม คํานึงถึงความสําคัญ 
ของสิ่งอันเป็นของที่ต้องใช้หรือมีผลกระทบร่วมกันของชุมชน  

๒.ลักษณะของความรู้สึกคือ มีความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะ มี 
ความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนหรือสังคม  

๓.ลักษณะของการกระทําคือ เอาใจใส่เป็นธุระ อุทิศตนทํางานเพ่ือสังคมส่วนรวม 
หรือ พยายามผลักดันให้เกิดผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม ด้วยการรับผิดชอบและเคารพสิทธิ
ในการใช้สาธารณสมบัติ 
 ๑ .๑๐ .๒ .  การพัฒนา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงความรู้ ความคิด 
ความสามารถของบุคคลให้ดีด้วยการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงที่ดีกว่าเดิมอย่าง
เป็นระบบ หรือการทําให้ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมที่เป็นอยู่อย่างเป็นระบบ    
 ๑.๑๐.๓. การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา หมายถึง รูปแบบที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยตามแนวคิดพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 

๑.๑๐.๔. เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปีซึ่งเป็นบุคคล
ที่สามารถฟังธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือนํามาพัฒนาตนได้ 

๑.๑๐.๕. ภาวนา ๔ หมายถึง ระบบการพัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้าและมีความสุข ซึ่ง
ประกอบด้วยการพัฒนาด้านกาย ด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ด้านจิตใจ และด้านปัญญาให้
ดําเนินประสานไปด้วยกัน ซึ่งจําแนกเป็น ๔ อย่างคือ  

๑.กายภาวนา คือ การพัฒนากายหรือสุขภาพให้แข็งแรง มีสุขภาพดีรวมถึงการ
พัฒนาความสัมพันธ์ในทางที่ดี ระหว่างหู ตา จมูก ลิ้น กาย กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้วยการ
พัฒนาผ่านตัวแปรที่เป็นการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 



 
 

๒๗ 

 

 ๒.สีลภาวนา คือ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมให้เป็นไปด้วยดี 
การมีความสัมพันธ์ที่เก้ือกูล กับ เพ่ือนมนุษย์ในสังคม ด้วยการพัฒนาผ่านตัวแปร สีลสามัญญตา สสัง
ขาริกทาน การสนับสนุนทางสังคม และประสบการณ์ทางสังคม 

 ๓.จิตภาวนา คือ การพัฒนาจิต ฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วย
คุณธรรมท้ังหลาย ด้วยการพัฒนาผ่านตัวแปร สันโดษ ศรัทธา ฉันทะ เมตตา การรับรู้ความสามารถ
ของตน อสังขาริกทาน และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

 ๔.ปัญญาภาวนา คือ พัฒนาปัญญา การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของตนเอง ให้
เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง และใช้ความรู้แก้ปัญหา ทําให้สําเร็จตามแนวทางของเหตุปัจจัย ด้วยการ
พัฒนาผ่านตัวแปร ทิฏฐิสามัญญตาและความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
       

๑.๑๑ คํานิยามปฏิบัติการท่ีใช้ในงานวิจัย 
๑.จิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของ

บุคคล ที่ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและพร้อมจะมีส่วนร่วมในเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่ง
สะท้อนออกมาใน ๓ ลักษณะคือ 

๑.๑.ลักษณะของ ความคิด คือ คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม คํานึงความสําคัญ
ของสิ่งอันเป็นของที่ต้องใช้หรือมีผลกระทบรวมกันในชุมชน  

๑.๒.ลักษณะของความรู้สึก คอื มีความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะ มี
ความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนหรอืสังคม  

๑.๓.ลักษณะของการกระทําคือ เอาใจใส่เป็นธุระ อุทิศตนทํางานเพ่ือสังคมส่วนรวม 
หรือ พยายามผลักดันให้เกิดผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม ด้วยการรับผิดชอบและเคารพสิทธิ
ในการใช้สาธารณสมบัติ 

ซึ่งเน้ือหาของ จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา จะประกอบด้วย หลักธรรม ใน
เรื่อง สามัคคีธรรม ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทาน จาคะ กรุณา อัตถจริยา และสาธารณโภคี ซึ่งมี
รายละเอียด ดังน้ี 

สามัคคีธรรม หมายถึง การแสดงออกซึ่งความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรงทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจของผู้คนในสังคม เพ่ือปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดความดีงาม
และผลประโยชน์ที่ทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ความสามัคคีต้องอาศัยความอดทน เสียสละ 
ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และตระหนักในปัญหาร่วมกัน โดยจะต้องมีการทํางานร่วมกันบ่อยๆ 
ความสามัคคีจะก่อให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวกันและก็สามารถปฏิบัติงานทุกอย่างได้สําเร็จ 

ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หมายถึง การบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตตนเท่าที่เก่ียวข้องกับตนเอง
(ประโยชน์ตน) และการช่วยเหลือเก้ือกูลสนับสนุนผู้อ่ืนให้ บรรลุประโยชน์หรือเข้าถึงจุดหมายแห่ง



 
 

๒๘ 

 

ชีวิตของเขาในระดับต่าง ๆ ประคับประคองให้เขาสามารถพ่ึงตนเองได้ (ประโยชน์ผู้อ่ืน) อันเป็นผลที่
เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและ ผู้อ่ืน หรือแก่สังคม แก่ชุมชน อันเป็นส่วนรวม 

ทาน หมายถึง การให้ การแบ่งปัน การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่สิ่งของของตนแก่บุคคล
อ่ืน ด้วยเห็นว่าสิ่งของที่ตนเสียสละไปน้ันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ เป็นการแสดงความมีนํ้าใจ และเป็น
การยึดเหน่ียวจิตใจของมิตรสหายหรือบริวารไว้ได้  

จาคะ หมายถงึ การสละหรือ การบริจาค แบ่งปันความสุขให้แก่กัน ลักษณะของจาคะน้ัน 
มีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะรูปธรรม เป็นการสละทรัพย์ภายนอก เช่น เงิน ทอง สิ่งของ และลักษณะ
นามธรรม เป็นการสละทรัพย์ภายใน เช่น ความรักความปรารถนา ความหวังดี และกิเลส 

กรุณา หมายถึง ความสงสาร ปรารถนาให้ผู้ที่ประสบความทุกข์ ความเดือดร้อนพ้นจากความ
ทุกข์ ความเดือดร้อน ความยากลําบากต่าง ๆ ซึ่งแสดงออกมาได้ทั้งทางกาย ที่คอยช่วยเหลือเขา และ
ทางวาจาแนะนํา พร่ําเตือน หรือช้ีแจงให้เกิดความรู้สึกที่เหมาะที่ควร 

อัตถจริยา หมายถึง การช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ด้วยน้ําใสใจจริง ด้วยความปรารถนาดีต่อกัน
การบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลประโยชน์เพ่ือตนรวมถึงการขวนขวายช่วยเหลือผู้อ่ืนให้
สําเร็จประโยชน์ตามท่ีเขาขอร้อง 

สาธารณโภคี คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว นํามา
แบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน สาธารณโภคีเน้นเรื่องการเสียสละ 
สร้างสรรค์ เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล มีการดําเนินชีวิตที่เรียบง่าย มีวัฒนธรรมที่ทําให้เกิดความรักความผูกพัน 
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของคนในสังคม 

แบบสอบถามจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น แบบ
มาตรประเมินค่า ๕ ระดับ คือ “มากที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด” เยาวชนที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามี        
จิตสาธารณะมากกว่าเยาวชนที่ได้คะแนนตํ่ากว่า 

๒. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย หมายถึง วิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ทําให้เด็ก
รู้สึกว่า ตนได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม ไม่ตามใจหรือเข้มงวดจนเกินไป มีเหตุมีผล ยอมรับ
ความสามารถและความคิดเห็น ตลอดจนให้ความรัก ความเอาใจใส่ เป็นกันเอง และให้ความร่วมมือ
ตามโอกาสที่เหมาะสม แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น แบบ
มาตรประเมินค่า ๕ ระดับ คือ “มากท่ีสุด” ถึง “น้อยที่สุด” เยาวชนที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมากกว่าเยาวชนที่ได้คะแนนตํ่ากว่า 

๓. ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลได้รู้สภาพการดําเนินชีวิต ทั้งที่ปัญหา 
อุปสรรค และความต้องการของคนในสังคม ด้วยการได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผัส ได้เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ 
ข่าวสารต่าง ๆ จนสามารถประเมินข่าวสาร ผู้คน ความคิด เหตุการณ์ สถานการณ์ จนเกิดความรู้
ความเข้าใจไปในทางใดทางหนึ่ง แบบสอบถามประสบการณ์ทางสังคม ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็น แบบ



 
 

๒๙ 

 

มาตรประเมินค่า ๕ ระดับ คือ “มากที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด” เยาวชนที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามี
ประสบการณ์ทางสังคมสูงกว่าเยาวชนที่ได้คะแนนตํ่ากว่า 

๔. การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือ ด้าน
อารมณ์และสังคม สิ่งของเงินทอง แรงงาน การเสียสละเวลา ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ การช่วยเหลือ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คําแนะนํา รับฟังปัญหา หรือการสนับสนุนด้านจิตใจที่ทําให้บุคคลนั้นเช่ือมั่นว่า มี
บุคคลซึ่งให้ความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่าและยกย่อง ทําให้รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคมซึ่งมี
การติดต่อซึ่งกันและกันจากผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแบบสอบถามการ
สนับสนุนทางสังคม ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น แบบมาตรประเมินค่า ๕ ระดับ คือ “มากที่สุด” ถึง “น้อย
ที่สุด” เยาวชนที่ได้คะแนนสูงแสดงว่าได้รับการสนับสนุนทางสังคม สูงกว่าเยาวชนที่ได้คะแนนตํ่ากว่า 

๕. การรับรู้ความสามารถของตน หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจหรือมั่นใจว่าตนเองจะ
สามารถแสดงพฤติกรรมน้ันๆได้มากน้อยในระดับใด แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตน ใน
การวิจัยครั้งน้ีเป็น แบบมาตรประเมินค่า ๕ ระดับ คือ “มากที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด” เยาวชนที่ได้
คะแนนสูงแสดงว่ามีการรับรู้ความสามารถของตน สูงกว่าเยาวชนที่ได้คะแนนตํ่ากว่า 

๖. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกล  เล็งเห็น
ความสําคัญของผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถวางแผนปฏิบัติเพ่ือรองรับผลดีหรือ
ป้องกันผลเสีย ตลอดจนสามารถควบคุมตนเองในการกระทํา หรือละเว้นการกระทําบางอย่างตาม
ความต้องการของตนเอง เพราะเล็งเห็นผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืนในภายหลัง
แบบสอบถามลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น แบบมาตรประเมินค่า ๕ ระดับ คือ 
“มากท่ีสุด” ถึง “น้อยที่สุด” เยาวชนที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน สูงกว่า
เยาวชนที่ได้คะแนนตํ่ากว่า 

๗. ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่ทําให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ โดยท่ีบุคคลเป็นผู้ริเริ่มในการเรียนรู้ การหาแหล่งทรัพยากรใน
การเรียนรู้ เลือกวิธีการ มีการตัดสินปัญหา และ ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองหรืออาศัยความ
ช่วยเหลือจากผู้อ่ืน ซึ่งครอบคลุมลักษณะ ๘ ด้านคือ 

๗.๑.ด้านการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ความสนใจในการเรียนรู้ เช่ือว่า การเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต มีความ
ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภูมิใจเมื่อเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้สําเร็จ ต้องการให้เวลาในแต่ละวัน
เพ่ิมขึ้นเพราะมีหลายสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ สนใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน คิดว่าการเรียนรู้เป็น
สิ่งที่น่าต่ืนเต้น ท้าทาย รู้ว่าต้องการเรียนรู้ในสิ่งใด ยอมรับคําติติงในความผิดพลาดของตนเอง และมี
ความพยายามในการทําความเข้าใจในเรื่องที่ยาก 



 
 

๓๐ 

 

๗.๒.ด้านอัตมโนทัศน์ในด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง ความคิดเห็น 
ของบุคคลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรียนรู้ของตนเองโดยจะเรียนรู้เมื่อต้องการจะเรียนรู้ไม่ได้เกิดจาก
การถูกบังคับ ให้ความสําคัญกับวิธีการเรียนรู้ ในการเรียนรู้สามารถหาวิธีการเพ่ือเรียนรู้หัวข้อใหม่ๆ 
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ควบคุมตนเองเพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ได้ มี
ความสุขกับการแก้ไขปัญหาที่ยากและรู้ว่าเมื่อต้องการข้อมูลจะไปได้จากที่ไหนมีแนวคิดว่าใฝ่รู้ใฝ่เรียน
อยู่เสมอคือผู้นํา 

๗.๓ .ด้านการเรียนแบบริเริ่มและอิสระ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลเก่ียวกับ
การเรียนรู้ใหม่ด้วยตนเอง ไม่ท้อถอยแม้ประสบกับปัญหาที่ยาก สามารถแสวงหาวิธีการเรียนรู้ได้
หลายรูปแบบสําหรับการเรียนรู้ใหม่ ไม่มีปัญหาเก่ียวกับทักษะการเรียนรู้ มีวิธีการคิดที่แปลกใหม่ 
สามารถชักจูงผู้อ่ืนให้เกิดการเรียนรู้ขณะทํากิจกรรมร่วมกัน เป็นผู้นํากลุ่มในการเรียนรู้สิ่งใหม่ 

๗.๔.ด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคล
ว่าตนเองเรียนรู้ได้ดีเพียงใด เช่ือว่าการเรียนรู้เป็นการสร้างอนาคต มีความพยายาม เช่ือมโยงสิ่งที่
กําลังเรียนกับเป้าหมายระยะยาวที่ต้ังไว้ ให้ความําคัญกับการเรียนรู้เป็นอันดับแรก ตรวจสอบเก่ียวกับ
การเรียนรู้เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองอยู่เสมอ รู้สึกผิดถ้าไม่ได้เรียนรู้ตามท่ีต้ังใจ ชอบทํางานที่ต้ัง
วัตถุประสงค์ด้วยตนเอง ไม่โทษผู้อ่ืนเมื่อมีข้อผิดพลาด 

๗.๕.ด้านความรักในการเรียนรู้ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลเก่ียวกับการเลือก
และกระทํากิจกรรมการเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง เรียนรู้ด้วยความเต็มใจและต้ังใจโดย
ปราศจากการควบคุมภายนอกใน รูปแบบของรางวัลและการลงโทษ ให้ความสําคัญต่อห้องสมุดว่า
เป็นแหล่งของการเรียนรู้ ให้ความสนใจต่อการเรียนรู้ ชอบการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้เวลาแก่
การเรียนรู้เสมอไม่ว่าจะมีภารกิจยุ่งยากเพียงใด 

๗.๖.ด้านความสามารถการใช้ทักษะการศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา 
หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคล เก่ียวกับความสามารถของตนเองในการหาแหล่งความรู้ และ 
เลือกใช้แหล่งทรัพยากรที่เป็นบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ได้อยางเหมาะสม สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
เกือบทุกเรื่องที่ต้องการจะเรียนรู้ นําวิธีการเรียนรู้แบบใหม่เข้ามาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา 

๗.๗.ด้านความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับการเข้าใจ
บทบาทตนเองว่าต้องการเรียนรู้อะไร และ จะเรียนรู้อย่างไร คิดว่า การตระหนักในตนเองเป็นสิ่งที่
สําคัญในการศึกษาของทุกคน ในการเรียนรู้ไม่จําเป็นต้องห้ผู้สอนบอกทุกอย่าง ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้
ไม่แน่ใจผลของการเรียนรู้ ชอบทดลองเรียนรู้สิ่งใหม่ สํารวจปัญหาโดยใช้ความคิดถึง ความเป็นไปได้
ในหลายด้าน 

๗.๘.ด้านการมองอนาคตในแง่ดี หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับ การ
ยอมรับในความผิดพลาดของตนเอง และพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดโดยการเรียนรู้เพ่ือตอบปัญหาที่ทํา



 
 

๓๑ 

 

ให้เกิดความผิดพลาด ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเพ่ือนํามาแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง เห็น
ความสําคัญของการเรียนรู้และความรู้ที่ได้รับมากกว่าคะแนนสอบ ถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่านหรือรับรู้ก็
จะแสวงหาค้นคว้าเพ่ือให้เข้าใจในสิ่งที่สงสัย เช่ือมั่นในความสามารถของตนเองในการนําความคิดมา
ปฏิบัติให้เกิดผลดี ทําความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งที่รับรู้ได้เป็นอย่างดี คิดว่าควรนําสาระที่ได้จากการเรียนรู้
ไปปฏิบัติเพ่ือการดํารงชีวิตและปฏิบัติงาน 

แบบสอบถามความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น แบบมาตรประเมิน
ค่า ๕ ระดับ คือ “มากที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด” เยาวชนที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง สูงกว่าเยาวชนที่ได้คะแนนตํ่ากว่า 

๘.ศรัทธา หมายถึง ความเช่ือที่ประกอบด้วยเหตุผลศรัทธาในทางพระพุทธศาสนามีสี่อย่างคือ 
๘.๑.กัมมสัทธา เช่ือกรรม เช่ือกฎแห่งกรรม เช่ือว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เช่ือว่า เมื่อทํา

อะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทําทั้งรู้ ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความช่ัวความดีมีขึ้นในตน เป็นเหตุปัจจัย
ก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเน่ืองต่อไป การกระทําไม่ว่างเปล่า และ เช่ือว่าผลที่ต้องการ จะสําเร็จได้ด้วย
การกระทํา มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น  

๘.๒.วิปากสัทธา เช่ือวิบาก เช่ือผลของกรรม เช่ือว่าผลของกรรมมีจริง คือ เช่ือว่า
กรรมที่ทําแล้วย่อมมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลช่ัวเกิดจากกรรมช่ัว 

๘.๓.กัมมัสสกตาสัทธา เช่ือความท่ีสัตว์มีกรรมเป็นของตน เช่ือว่าแต่ละคนเป็น
เจ้าของ จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบาก เป็นไปตามกรรมของตน 

๘.๔.ตถาคตโพธิสัทธา เช่ือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มั่นใจในองค์พระตถาคต ว่า
เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้นําทางที่
แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ คือเราทุกคนน้ี หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธ์ิหลุดพ้น
ได้ ดังที่พระองค์ทรงบําเพ็ญ 

แบบสอบถามความศรัทธา ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น แบบมาตรประเมินค่า ๕ ระดับ คือ “มาก
ที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด” เยาวชนที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีศรัทธา สูงกว่าเยาวชนที่ได้คะแนนตํ่ากว่า 

๙. ฉันทะ คือ ความพอใจ ความชอบใจ ความยินดี ในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่า ดีที่สุดที่มนุษย์
เราควรจะได้ ความต้องการท่ีจะทํา ใฝ่ใจรักจะทําสิ่งน้ันอยู่เสมอ และปรารถนาจะทําให้ ได้ผลดี
ย่ิงๆขึ้นไป และไม่ชอบที่จะเห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ แบบสอบถามฉันทะ ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น แบบมาตร
ประเมินค่า ๕ ระดับ คือ “มากที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด” เยาวชนที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีฉันทะ สูงกว่า
เยาวชนที่ได้คะแนนตํ่ากว่า 

 
 



 
 

๓๒ 

 

๑๐. เมตตา คือ ความรู้สึกที่เป็นมิตร หวังดี เก้ือกูล เอ็นดู ช่วยเหลือ ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมี
ความสุข ซึ่งประกอบด้วย 
  ๑๐.๑. กายกรรมอันประกอบด้วยเมตตา คือ การกระทําทางกายที่ประกอบด้วย
เมตตา เช่นการให้การอนุเคราะห์ ช่วยเหลือและเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน ไม่รังแกทําร้ายผู้อ่ืน 
  ๑๐.๒. วจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตา คือ การมีวาจาที่ดี สุภาพ อ่อนหวาน พูดมี
เหตุผล ไม่พูดให้ร้ายผู้อ่ืน ทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 
  ๑๐.๓. มโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา คือ ความคิดที่ประกอบด้วยเมตตาท้ังต่อ
หน้าและลับหลังเป็นการคิดดีต่อกันไม่คิดอิจฉาริษยา หรือไม่คิดมุ่งร้ายพยาบาทหากทุกคนคิดแล้ว
ปฏิบัติเหมือนกันความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นในสังคม 

 แบบสอบถามเมตตา ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น แบบมาตรประเมินค่า ๕ ระดับ คือ 
“มากที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด”เยาวชนที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามี เมตตาสูงกว่าเยาวชนที่ได้คะแนนตํ่ากว่า 

๑๑. ความสันโดษ คือ ความยินดี ความพอใจ ในสิ่งซึ่งได้มาด้วยเร่ียวแรง และความชอบ
ธรรมของตน ตามท่ีมี ตามท่ีได้ มีความรู้จักอ่ิม รู้จักพอ    

๑๑.๑. ยินดีตามท่ีได้ คือ เมื่อได้สิ่งใดมา หรือเพียรหาสิ่งใดมาได้โดยความชอบธรรม 
ไม่ว่าสิ่งน้ันจะหยาบหรือประณีตเพียงใด ก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งน้ัน ไม่ขวนขวายอยากได้สิ่งอ่ืนที่มิใช่ของ
ตน ไม่กระวนกระวายในสิ่งที่ตนไม่ได้ ไม่ปรารถนามากไปกว่าสิ่งที่ตนควรจะได้ ไม่เพ่งเล็ง ไม่ริษยา
ของที่ผู้อ่ืนได้ น้ีช่ือว่า ยถาลาภสันโดษ 

๑๑.๒. ยินดีตามกําลัง คือยินดีพอแก่กําลังของร่างกาย สุขภาพ และวิสัยแห่งการใช้
สอยของตน ไม่ยินดีอยากได้เกินกําลัง เมื่อตนมีหรือได้สิ่งใดมาอันไม่ถูกกับกําลังร่างกายและสุขภาพ
แห่งตน น้ีช่ือว่า ยถาพลสันโดษ 

๑๑.๓. ยินดีตามที่เหมาะสมกับตน  อันสมควรแก่ภาระ ฐานะ แนวทางชีวิต และ
จุดมุ่งหมาย แห่งการบําเพ็ญกิจของตน หรือตนมีโอกาสท่ีจะได้ลาภอย่างหน่ึง แต่ได้พิจารณาว่าสิ่งน้ัน
เหมาะควรแก่ผู้อ่ืน ก็สละลาภน้ันให้แก่ผู้ที่สมควร ตนเองรับเอาแต่ในสิ่งที่เหมาะสมกับตน น้ีช่ือว่า 
ยถาสารุปปสันโดษ 

แบบสอบถามสันโดษ ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น แบบมาตรประเมินค่า ๕ ระดับ คือ 
“มากที่สุด” ถึง“น้อยที่สุด”เยาวชนที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามี สันโดษสูงกว่าเยาวชนที่ได้คะแนนตํ่ากว่า 

๑๒. อสังขาริกทาน คือ การให้ทานที่เกิดจากการคิดทําด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสภาพของจิตที่มี
กําลัง เมื่อจะมีการกระทําสิ่งใด ไม่ต้องมี การชักชวนด้วยกาย หรือวาจาของบุคคลอ่ืน หรือชักชวน
ด้วยใจของตนเองเพราะสภาพจิตมีกําลังที่จะกระทําสิ่งน้ัน ๆ ด้วยความต้ังใจ ประกอบด้วยเหตุแห่ง
การให้ทาน ๔ ประการ คือ ๑. บางคนให้ทาน เพราะนึกว่าทานเป็นการดี ๒. บางคนให้ทาน เพราะนึก
ว่าเราหุงหากิน ชนเหล่าน้ีไม่หุงหากินเราหุงหากินได้จะไม่ให้แก่ชนเหล่าน้ี ผู้หุงหากินย่อมไม่ควร      



 
 

๓๓ 

 

๓. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้สิ่งน้ีเป็นทาน กิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไป ๔. บางคนให้ทาน 
เพ่ือประดับปรุงแต่งจิต  

แบบสอบถามอสังขาริกทาน ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น แบบมาตรประเมินค่า ๕ ระดับ 
คือ “มากที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด” เยาวชนที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามี อสังขาริกทาน สูงกว่าเยาวชนท่ีได้
คะแนนตํ่ากว่า 

๑๓. สสังขาริกทาน หมายถึง การให้ทานที่เกิดจากการชักจูง มีสิ่งอ่ืนมากระตุ้นให้ทําหรือ
คาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น ประกอบด้วยเหตุแห่งการให้ทาน ๔ ประการ คือ ๑. บางคนให้ทานเพราะ
ประสบเข้า ๒. บางคนให้ทาน เพราะกลัว ๓. บางคนให้ทาน เพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้ว ๔. บางคน
ให้ทาน เพราะนึกว่าเขาจักให้ตอบแทน 

แบบสอบถามสสังขาริกทาน ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น แบบมาตรประเมินค่า ๕ ระดับ 
คือ “มากที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด” เยาวชนที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามี สสังขาริกทาน สูงกว่าเยาวชนท่ีได้
คะแนนตํ่ากว่า 

๑๔. สีลสามัญญตา หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่าง ๆ อย่าง
เดียวกัน เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล รักษาและปฎิบัตให้มีศีลบริสุทธ์ิเสมอกันกับเพ่ือสมาชิก
ทั้งหลาย คือมีความประพฤติสุจริตดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ทําตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่
คณะหรือทําลายหมู่คณะ มีความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจา ตลอดจนถึงทางใจ แบบสอบถาม
สีลสามัญญตา ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น แบบมาตรประเมินค่า ๕ ระดับ คือ “มากที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด” 
เยาวชนที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามี สีลสามัญญตา สูงกว่าเยาวชนที่ได้คะแนนตํ่ากว่า 

๑๕. ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับ
มุมมองให้ตรงกัน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ร่วมมือร่วมใจในการ
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบ และ มีทัศนคติที่ดีต่อคนอื่น แบบสอบถามทิฏฐิสามัญญตา ในการ
วิจัยครั้งน้ีเป็น แบบมาตรประเมินค่า ๕ ระดับ คือ “มากที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด” เยาวชนที่ได้คะแนน
สูงแสดงว่ามีทิฏฐิสามัญญตา สูงกว่าเยาวชนที่ได้คะแนนตํ่ากว่า 

๑๖. เจตจํานงเสรี หมายถึง การกําหนดการเลือกตัดสินใจในการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เห็นว่า
เป็นความดี และจงใจกระทําเพ่ือบรรลุถึงความดีของตัวเองน้ัน การเลือกและเจตนาเกิดจากตนเอง ไม่
มีใครหรือสิ่งใดมาบังคับ แบบสอบถามเจตจํานงเสรี ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น แบบมาตรประเมินค่า ๕ 
ระดับ คือ “มากที่สุด” ถึง “น้อยที่สุด” เยาวชนที่ได้คะแนนสูงแสดงว่ามีเจตจํานงเสรี สูงกว่าเยาวชน
ที่ได้คะแนนตํ่ากว่า 

 



 
 

บทที่ ๒ 
การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน  

 
 การพัฒนาจิตสาธารณะเป็นเรื่องที่นักวิชาการให้ความสนใจศึกษาโดยมีแนวคิดและรูปแบบของ
การศึกษา พัฒนาท่ีแตกต่างกันออกไป ดังน้ัน เพ่ือความเข้าใจและมองเห็นภาพทั่วไปของการพัฒนาอันจะ
เป็นพ้ืนฐานสําหรับการสร้างรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะที่มีความเหมาะสมต่อไป ในบทนี้ผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาถึงความหมายของการพัฒนา ความหมายของจิตสาธารณะ แนวคิดและรูปแบบของการพัฒนา    
จิตสาธารณะ ตลอดจนลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะพัฒนา ซึ่งได้นําเสนอรายละเอียด
ตามลําดับดังน้ี 
 

๒.๑. ความหมายของการพัฒนา 

 

 คําว่า การพัฒนา ถูกนําไปใช้กันในความหมายโดยทั่วไปและความหมายเฉพาะศาสตร์ จึงทําให้
คําว่า การพัฒนามีความหมายแตกต่างกันออกไป สําหรับ ความหมายโดยทั่วไป ท่ีพิจารณาความหมาย
จากรูปศัพท์จะเห็นว่า คําว่า การพัฒนา มาจากคําภาษาอังกฤษว่า Development แปลว่า การ
เปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย โดยผ่านลําดับขั้นตอนต่าง ๆ ไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวข้ึน เติบโตข้ึน มี
การปรับปรุงให้ดีข้ึน และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงข้ันที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ ส่วน
ความหมายจากรูปศัพท์ในภาษาไทยน้ัน หมายถึง การทําความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเจริญขึ้น 
การคลี่คลายไปในทางที่ดี ถ้าเป็นกริยา ใช้คําว่า พัฒนา หมายความว่า ทําให้เจริญ คือ ทําให้เติบโตได้ 
งอกงาม ทําให้งอกงามและมากข้ึน เช่น เจริญทางไมตรี๑ ดังน้ัน การพัฒนา โดยความหมายจากรูปศัพท์จึง
หมายถึง การเปล่ียนแปลงสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีข้ึนจนเป็นที่พึงพอใจ ความหมาย
ดังกล่าวน้ี เป็นที่มาของความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการกําหนดความหมายอื่น ๆ  

                                                            
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๒), หน้า ๓๔. 



 
 

๓๕ 

 ส่วนความหมายโดยท่ัวไป ของคําว่า การพัฒนา ที่เข้าใจโดยทั่วไป มีความหมายใกล้เคียงกับ
ความหมายจากรูปศัพท์ คือ หมายถึง การทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่
ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ หรือการทําให้ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมท่ีเป็นอยู่อย่างเป็นระบบ๒ ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบทางด้านคุณภาพระหว่างสภาพการณ์ของสิ่งใดส่ิงหน่ึงในช่วงเวลาที่ต่างกัน กล่าวคือ ถ้าใน
ปัจจุบันสภาพการณ์ของสิ่งน้ันดีกว่า สมบูรณ์กว่าก็แสดงว่าเป็นการพัฒนา  
 ความหมายของการพัฒนาในลักษณะเฉพาะ มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย ดังเช่น 
ความหมายทางเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายของ การพัฒนา ว่า หมายถึง ความ
เจริญเติบโต โดยเน้นความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญ เช่น ผลผลิตรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น 
รายได้ประชาชาติเพ่ิมข้ึน รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนของประชากรเพ่ิมข้ึน มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาก
ข้ึน ประชากรมีรายได้เพียงพอที่สามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของตนได้ ซึ่ง การพัฒนา เป็น
กระบวนการทางสังคม ที่ผลผลิตออกมาในรูปซึ่งสามารถวัดได้ด้วยเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ จะเห็นได้ว่า 
นักเศรษฐศาสตร์ได้กําหนดความหมายของการพัฒนา โดยใช้ความหมายจากรูปศัพท์และความหมาย
โดยทั่วไป คือ หมายถึง ความเจริญเติบโต แต่เป็นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามเน้ือหาของวิชา
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นการเน้นความหมายเชิงปริมาณ คือ การเพ่ิมข้ึน หรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มากกว่าด้านอื่น ๆ๓ 
 ส่วนนักพัฒนบริหารศาสตร์ได้ให้ความหมายของ การพัฒนา เป็น ๒ ระดับ คือ ความหมายอย่าง
แคบและความหมายอย่างกว้าง ความหมายอย่างแคบ การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงในตัวระบบ
การกระทําการให้ดีข้ึนอันเป็นการเปล่ียนแปลงในด้านคุณภาพเพียงด้านเดียว ส่วนความหมายอย่างกว้าง
น้ัน การพัฒนา เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระทําทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึนไปพร้อม ๆ กัน ไม่ใช่ด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว ดังน้ัน การพัฒนา ในความหมาย
ของนักพัฒนบริหารศาสตร์จะมีขอบข่ายกว้างขวางกว่าความหมายจากรูปศัพท์ ความหมายโดยทั่วไป และ
ความหมายทางเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวมาแล้ว เพราะหมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดส่ิงหน่ึง ทั้งในด้าน

                                                            
๒ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : บางกอก

บล็อก, ๒๕๓๔), หน้า ๑. 
๓สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์คร้ังที่ 5, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียน 

สโตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๒. 



 
 

๓๖ 

คุณภาพ (ดีข้ึน) ปริมาณ (มากข้ึน) และส่ิงแวดล้อม (มีความเหมาะสม) ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้านใดด้าน
หน่ึงเพียงด้านเดียว  
 ด้านเทคโนโลยี ให้ความหมายของ การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบบอุตสาหกรรม 
และการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ ทําให้สังคมเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมประเพณีนิยม เป็นสังคมสมัยใหม่ที่ทันสมัย หรือ การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีน่ันเอง๔ จะเห็นได้ว่า ความหมายของ การพัฒนา ในทางเทคโนโลยีแตกต่าง
ออกไปจากความหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ทันสมัยด้วยความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความหมายอีกแนวทางหน่ึง        
  สําหรับความหมายทางพระพุทธศาสนา พระราชวรมุนี ได้ให้ความหมายและอธิบายไว้ว่า 
ในทางพุทธศาสนา การพัฒนา มาจากคําภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ แบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน คือ 
การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เรียกว่า 
พัฒนา หรือ วัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อนํ้า อ่างเก็บนํ้า เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนขยาย ทําให้
มากหรือทําให้เติบโตขึ้นทางวัตถุและได้เสนอข้อคิดไว้ว่า คําว่า การพัฒนา หรือ คําว่า เจริญ น้ันไม่ได้
แปลว่าทําให้มากข้ึน เพ่ิมพูนข้ึนอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่มีความหมายว่า ตัดหรือท้ิง เช่น เจริญพระเกศา คือ
ตัดผม มีความหมายว่า รก เช่น นุสิยา โลกวฑฺฒโน แปลว่า อย่างเป็นคนรกโลกอีกด้วย ดังน้ัน การพัฒนา
จึงเป็นสิ่งที่ทําแล้วมีความเจริญจริง ๆ คือ ต้องไม่เกิดปัญหาติดตามมาหรือไม่เสื่อมลงกว่าเดิม ถ้าเกิด
ปัญหาหรือเสื่อมลง ไม่ใช่เป็นการพัฒนา แต่เป็นหายนะ ซึ่งตรงกันข้ามกับการพัฒนา กล่าวได้ว่า การ
พัฒนา ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนให้มีความสุขมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม การ
พัฒนาในความหมายน้ี มีลักษณะเดียวกันกับการพัฒนาในความหมายทางด้านการวางแผน คือ เป็นเรื่อง
ของมนุษย์เท่า น้ัน แตกต่างกันเพียงด้านการวางแผนให้ความสําคัญที่วิธีการดําเนินงาน ส่วน
พระพุทธศาสนามุ่งเน้นผลท่ีเกิดข้ึน คือ ความสุขของมนุษย์เท่าน้ัน๕ 

                                                            
๔นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ และพูนศิริ วัจนะภูมิ, ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท, 

ใน เอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน หน่วยท่ี ๑ – ๗, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), หน้า ๑๓. 

๕พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ทางสายกลางของการศึกษาไทย , พิมพ์ครั้งที่ ๒ ,
(กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,๒๕๓๐), หน้า ๑๖ – ๑๘. 



 
 

๓๗ 

 ด้านสังคมวิทยา น้ัน นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ การพัฒนา ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของสังคม ซึ่งได้แก่ คน กลุ่มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยการจัดสรร
ทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ การพัฒนา เป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการท่ี
ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนต่อชีวิตและการทํางาน การเปลี่ยนแปลงสถาบันต่าง ๆ ทาง
สังคม วัฒนธรรมและการเมืองอีกด้วย นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ การพัฒนา โดยเน้นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม คือ มนุษย์ กลุ่มทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับความหมายในทางพระพุทธศาสนา คือ การเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มีความสุข 
และมีลักษณะเช่นเดียวกับความหมายทางด้านการวางแผน คือ ด้วยวิธีการจัดสรรทรัพยากรของสังคม
อย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ๖  
 ด้านการพัฒนาชุมชนนั้น นักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของการพัฒนา หมายถึงการที่คนใน
ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันดําเนินกิจกรรม เพ่ือปรับปรุงความรู้ความสามารถ ของตนเอง และ
ร่วมกันเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น การพัฒนาเป็นเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี 
ท่ีทําให้เกิดผล ที่ต้องการ คือ คุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคมดีขึ้น นักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของ 
การพัฒนา ไว้ใกล้เคียงกับนักสังคมวิทยา คือ เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสังคมมนุษย์ให้ดีข้ึน แต่
นักพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นที่มนุษย์ในชุมชนต้องร่วมกันดําเนินงานและได้รับผลจากการพัฒนาร่วมกนั๗  
 จากความหมายในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า การพัฒนา มีความหมายที่
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันออกไปบ้าง ซึ่งถ้าหากพิจารณาจากความหมายเหล่าน้ีอาจสรุปได้ว่า การ
พัฒนา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้ดีข้ึน ทั้งทางด้านคุณภาพ ปริมาณ และ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการวางแผนโครงการและดําเนินงานโดยมนุษย์ เพ่ือประโยชน์แก่ตัวของมนุษย์เอง   ใน
งานวิจัยน้ี จะใช้คําว่า การพัฒนา ในความหมายท่ีว่า หมายถึง การท่ีบุคคลได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุง
ความรู้ ความคิด ความสามารถของตนเอง ให้ดีด้วยการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงที่
ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ หรือการทําให้ดี ข้ึนกว่าสภาพเดิมท่ีเป็นอยู่อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบทางด้านคุณภาพระหว่างสภาพการณ์ของสิ่งใดส่ิงหน่ึงในช่วงเวลาที่ต่างกัน กล่าวคือ ถ้าใน
ปัจจุบันสภาพการณ์ของสิ่งน้ันดีกว่า สมบูรณ์กว่าก็แสดงว่าเป็นการพัฒนา 
 

                                                            
๖ฑิตยา สุวรรณชฏ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๓๕๔. 
๗ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, อ้างแล้ว, หน้า ๒. 



 
 

๓๘ 

๒.๒ ความหมายของจิตสาธารณะ (Public Mind) 
ในการศึกษารวบรวมความหมายของจิตสาธารณะ จากเอกสารต่าง ๆ ที่มีผู้ให้ความหมาย ไว้น้ัน 

พบว่า มีการใช้คําที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ คําว่า จิตสาธารณะ จิตสํานึกสาธารณะ จิตสํานึกทางสังคม 
และการเห็นประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งคําเหล่าน้ีมีความหมายใกล้เคียงกัน จากการศึกษา ค้นคว้าเอกสารที่
เก่ียวข้องกับเร่ืองจิตสาธารณะ น้ัน ผู้วิจัยพบว่ามีนักวิชาการได้ให้ความหมายของคําว่า จิตสาธารณะไว้
หลากหลาย ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้จัดกลุ่มของนิยามจิตสาธารณะตามประเด็นต่าง ๆ ที่นําเสนอต่อไปนี้ 

ประเด็นที่ ๑ มีการกําหนดนิยามของจิตสาธารณะ เป็นเร่ืองของการที่บุคคลมีการตระหนักรู้ มี
จิตใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นรวมถึงการคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งมีนักวิชาการท่ีให้ความหมายของ
จิตสาธารณะในลักษณะนี้ ได้แก่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้นิยามของคํา
ว่า จิตสาธารณะ คือ การใฝ่รู้ การมีจิตใจอยากช่วยเหลือผู้อื่น๘ และให้ดูแลวัฒนธรรมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง และคงอยู่สืบไป เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้ให้ความหมายของคําว่าจิตสาธารณะว่า หมายถึง
ความคิดที่ไม่เห็นแก่ตัว มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่น หรือสังคมพยายามฉวย
โอกาสที่จะช่วยเหลืออย่างจริงจังและมองโลกในแง่ดีบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง๙ ราชบัณฑิตยสถานได้
ให้ความหมายจิตสํานึกสาธารณะ คือการตระหนักรู้และคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือคํานึงถึงผู้อื่นท่ีร่วม
ความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน๑๐ มัลลิกา มัติโก ได้ให้ความหมายของจิตสํานึกทางสังคมว่า เป็นการ
ตระหนักรู้และคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือ คํานึงถึงผู้อื่นที่ร่วมความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกับตน  

จิตสาธารณะยังมีความหมายใกล้เคียงกับการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม๑๑ สุพจน์ ทรายแก้ว ให้
ความหมายของคําว่า จิตสํานึกสาธารณะว่า หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเก่ียวกับการ
มองเห็นคุณค่าหรือการให้คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมที่ไม่มีผู้ใดผู้

                                                            
๘พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พระราชทานแก ่อาจารย์และ

นักเรียนโรงเรยีนสตรีศรีน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันที ่๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒. 
๙เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ, โรงเรียนสร้างคนมีจิตสาธารณะ, การศึกษา ๒๐๐๐, ๓ (๖๕) 

มีนาคม ๒๕๔๓, หน้า ๑๗. 
๑๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒, อ้างแล้ว, หน้า ๒. 
๑๑มัลลิกา มัติโก, จิตสํานึกทางสังคมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. 

(กรุงเทพมานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑), หน้า ๑๓. 



 
 

๓๙ 

หน่ึงเป็นเจ้าของหรือเป็นสิ่งที่คนในสังคมเป็นเจ้าของร่วมกัน เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากความรู้สึกนึก
คิดหรือพฤติกรรมการกระทําที่แสดงออกมา๑๒ 

ประเด็นที่ ๒ มีการกําหนดนิยามของจิตสาธารณะ เป็นเร่ืองของการที่บุคคลมีการแสดงออกใน
เชิงพฤติกรรม คือ การอุทิศตนทํางานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ตลอดจนให้ความเคารพในสิทธิของผู้อื่น 
ได้แก่ บรรทม มณีโชติ ได้ให้ความหมายของการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมในเชิงพฤติกรรมว่า การอุทิศตน
ทํางานเพ่ือสังคมส่วนรวม๑๓ ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ ได้กําหนดความหมายของ
การทําประโยชน์เพ่ือสังคม ว่า คือ การทําสิ่งที่ดีงามจนเป็นนิสัย เพ่ือความสุขความสงบของตนเองและ
สังคมส่วนรวม ตลอดจนการกระทําเพ่ือป้องกันปัญหาหรือการสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของสังคม และมี
คุณลักษณะประการหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับจิตสาธารณะคือ รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หมายถึง การ
กระทําหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการทํานุบํารุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณะสมบัติ และ
ปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม๑๔ ชาย โพธิสิตา ได้ให้ความหมายของจิตสาธารณะว่า คือการใช้
สาธารณะสมบัติอย่างรับผิดชอบ หรือ การรับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติ ซึ่งมีนัยอยู่สองประการ ได้แก่ 
๑) รับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติ ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้และการกระทําท่ีจะก่อให้เกิดความชํารุด
เสียหายต่อสาธารณะสมบัติน้ัน ๆ รวมไปถึงการถือเป็นหน้าท่ีที่จะมีส่วนรวมในการดูแลสาธารณะสมบัติใน
วิสัยที่ตนสามารถทําได้ ๒) การเคารพสิทธิในการใช้สาธารณะสมบัติของผู้อื่น โดยการคํานึงว่าคนอื่นก็มี
สิทธิในการใช้เช่นเดียวกัน จะต้องไม่ยึดสาธารณะสมบัติน้ันไว้เป็นส่วนตัว และไม่ปิดก้ันโอกาสการใช้
ประโยชน์ของผู้อื่น๑๕ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความหมายจิตสํานึกสาธารณะไว้ดังน้ีคือ 

                                                            
๑๒สุพจน์ ทรายแก้ว, จิตสํานึกสาธารณะ การก่อรูปและกระบวนการเสริมสร้าง, วารสารเพชรบุรี

วิทยาลงกรณ์, ปีท่ี ๔ ฉบับที ่๑, (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖), หน้า ๔๕ – ๕๗. 
๑๓บรรทม มณีโชติ, การศึกษารูปแบบของข้อคําถามวัดลักษณะนิสัย ด้านความเสียสละชนิด

ข้อความและชนิดสถานการณ์ที่มีต่อคุณภาพของแบบทดสอบ, ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๓๐, หน้า ๓๒. 

๑๔กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, เคร่ืองมือแนะแนวพัฒนาบุคลิกภาพ ชุดทําประโยชน์เพือ 
สังคม, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ, ๒๕๓๙), หน้า ๑๒. 

๑๕ชาย โพธิสิตา และคณะ, รายงานการวิจัยเรือ่งการศึกษาจิตสํานึกของคนไทยต่อสาธารณะ
สมบัติ : กรณศีึกษากรุงเทพมหานคร, (นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล), 
๒๕๔๓, หน้า ๑๒. 



 
 

๔๐ 

รู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเร่ืองของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความสํานึกและยึด
มั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัด และมีความ
สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ๑๖ พระไพศาล วิสาโล กล่าวว่า จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึงความสํานึก
ใส่ใจและพร้อมจะมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ รวมถึงความเคารพและหวงแหนในสมบัติส่วนรวมซ่ึงมิใช่
เฉพาะครอบครัว ญาติมิตร คนรอบข้างหรือชุมชนละแวกบ้านเท่าน้ัน หากคลุมไปถึงบุคคลอื่นที่ไม่รู้จัก ไม่
เคยพบ แต่ก็รู้อยู่ว่าเป็นส่วนหน่ึงของสังคมที่ตนสังกัด๑๗ รุจิรา เตชากูร ให้ความหมายจิตสาธารณะ คือ
การดูแลสิ่งท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์เสมือนเป็นทรัพย์สินของตน๑๘   

จากประมวลความหมายของจิตสาธารณะทีก่ล่าวมาข้างต้น แม้ว่าจะมีการใช้คําที่หลากหลายแต่ก็
เป็นคําที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ดังน้ันผู้วิจัยได้สรุปการให้ความหมายโดยรวมของคําว่าจิตสาธารณะ 
(public mind) ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเพ่ือนําไปใช้เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของการวิจัยได้ว่า 

จิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคล ที่ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและพร้อมจะมี
ส่วนร่วมในเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งสะท้อนออกมาใน ๓ ลักษณะคือ 

๑.ลักษณะของ ความคิด คือ คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม คํานึงถึงความสําคัญของสิ่ง
อันเป็นของที่ต้องใช้หรือมีผลกระทบร่วมกันของชุมชน  

๒.ลักษณะของความรู้สึกคือ มีความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของส่ิงสาธารณะ มีความ
ปรารถนาที่จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่นหรือสังคม  

๓.ลักษณะของการกระทําคือ เอาใจใส่เป็นธุระ อุทิศตนทํางานเพ่ือสังคมส่วนรวม หรือ 
พยายามผลักดันให้เกิดผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม ด้วยการรับผิดชอบและเคารพสิทธิในการใช้
สาธารณะสมบัติ 
 

                                                            
๑๖คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สํานักงาน, วาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟ้ืนฟูชาติ, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม, ๒๕๔๒), หน้า ๓๔. 

๑๗ไพศาล วิศาโล, พระ, วิถีสังคมไทย ชุดที่ ๔ ประชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : 
เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๔๒. 

๑๘รุจิรา เตชางกูร, เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา PS ๕๐๐ นโยบายสาธารณะ ครั้งที่ ๔๖,
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙), หน้า ๒๓. 



 
 

๔๑ 

๒.๓ ลักษณะและความสําคัญของจิตสาธารณะ 

ความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาจิตสาธารณะให้เกิดข้ึนน้ัน สิ่งแรกท่ีเราจะต้องพิจารณาก็คือ ตรวจดู
ว่าสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีสภาพการณ์เป็นอย่างไรบ้าง จึงจะต้องนําเอา จิตสาธารณะมาเก่ียวข้อง 
ประเด็นสําคัญๆที่ควรหยิบยกมาพิจารณาถึงสภาพของสังคมปัจจุบันก็คือ  

๑. สังคมปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งบริโภคนิยม ซึ่งเน้นถึงความสําคัญของวัตถุเป็นหลัก ให้
ความสําคัญแก่มูลค่ามากกว่าคุณค่า มุ่งการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือนํามา
ดัดแปลงเป็นเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกสบายให้แก่ตน เป็นสังคมที่ไหลไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ 
ของความเป็นวัตถุนิยมเป็นสังคมที่เชื่อในลัทธิเอาอย่าง และการแข่งขันเพ่ือสร้างปริมาณมากกว่าคุณภาพ
เป็นสังคมที่วัดกันท่ีความม่ังค่ังแห่งการมีผลผลิตทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เหนือกว่ากัน 

๒. ในด้านสุขภาพ เป็นสังคมที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่รุดหน้า ทํา
ให้อัตราผู้สูงอายุมีจํานวนมากและในอนาคตจะเป็นชนกลุ่มใหญ่ของโลก ตัวอย่างในประเทศอังกฤษ ในปี 
ค.ศ. ๒๐๓๓ ประชากรผู้สูงอายุ ๕๘ ปี ขึ้นไปจะเพ่ิมข้ึน ๒๓% เป็นต้น อย่างไรก็ตามถึงแม้การแพทย์จะ
เจริญก้าวหน้าแต่ก็ไม่สามารถจะรักษาโรคได้ทั้งหมด ทั้งโรคติดต่อ เช่น หวัดนก หวัด ๒๐๐๙ และโรคไม่
ติดต่อเช่น มะเร็ง เป็นต้น จากข้อมูลอัตราการตายของประชากรโลก ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ มีอัตราการตาย 
๘.๒ คนต่อ ๑๐๐๐ คน ซึ่งอัตราการตายนอกจากจะเกิดจากโรคระบาดโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังเกิดจากภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว ดนิถล่ม นํ้าท่วม ฯลฯ 

๓. สภาพแวดล้อมของสังคมในปัจจุบัน เป็นปัญหาใหญ่ของโลก ท่ีสําคัญคือเกิดมลพิษของระบบ
นิเวศ อันเน่ืองมาจากการทําลายและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่ทดแทนได้เช่น ป่าไม้ 
หรือทดแทนไม่ได้ เช่น พลังงาน เป็นต้น ทําให้หลายพ้ืนที่ของโลกต้องประสบภัยแล้ง ไฟป่า ที่ทําให้ชีวิต
และทรัพย์สินสูญหายไปเป็นจํานวนมาก 

๔. สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข้ันสูง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้านการ
คมนาคม ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทําให้โลกมีความใกล้ชิด และไปมาหาสู่ กันสะดวก 
ติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา ด้วยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่นํามาสร้าง เป็นนวัตกรรมต่าง ๆ ที่
อํานวยความสะดวกสบายให้กับการดํารงชีวิต แต่ก็ทําให้มนุษย์ต้องเร่งแรงกาย ในการเสาะแสวงหาวัตถุ
ต่าง ๆ เหล่าน้ันมาบํารุงตน จนต้องยึดระบบเงินตราเป็นเคร่ืองวัดความเป็นอยู่ และไม่ว่าจะเป็นฐานะทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง 



 
 

๔๒ 

จากสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในสังคมปัจจุบัน ทําให้มีผลต่อสภาพจิตใจของคนในสังคม จะ
เห็นได้ว่าส่วนใหญ่ของสมาชิกสังคมโลกจะวนเวียนอยู่ในวงจรของสภาพจิตใจที่คล้ายคลึงกันในประเด็น
ต่าง ๆ ที่สําคัญคือ 

๑. เป็นสังคมท่ีจิตใจของคนมีความทะเยอทะยานฟุ้งเฟ้อ ด้วยมุ่งแต่การแสวงหาวัตถุมาเป็น
องค์ประกอบสําคัญในการดําเนินชีวิต จึงเป็นจิตใจที่มุ่งทําลายธรรมชาติ มุ่งทําลายล้างซึ่งกันและกัน เพ่ือ
เอาชนะแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ การผลิตอาวุธสงครามที่ร้ายแรง จึงเป็นสินค้าที่แข่งขันกันในตลาดโลก 

๒. จิตใจที่ติดยึดกับความเชื่อในประสิทธิภาพของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึง
เป็นสังคมท่ีมุ่งแสวงหาความพยายามเอาชนะเวลาของธรรมชาติ มีความหลงในวัตถุที่เชื่อว่าจะทําให้อยู่
นิรันดร ด้วยคติที่ว่าเงินตราจะบันดาลให้ทุกอย่าง 

๓. สภาพจิตใจของสมาชิกในสังคมที่เต็มไปด้วย ความวิตกกังวล ความเครียดจากการบีบบังคับ
ของสภาพแวดล้อม ที่เป็นผลจากการประยุกต์ระบบบริโภคนิยมให้กับการดําเนินชีวิต อัตราของคนป่วย
เป็นโรคทางประสาทจึงมีเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

๔. จิตใจของคนในสังคมปัจจุบัน มีความเป็นส่วนตัวสูง เน่ืองจากการติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีขั้นสูง 
คือคอมพิวเตอร์ ด้วยความเชื่อว่าเป็นเครื่องมือในการดําชีวิตในทุก ๆ ด้าน การใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่หน้า
คอมพิวเตอร์ จึงถือว่าเป็นการวัดความสามารถเพราะไม่ต้องมีความรับผิดชอบใด ๆ มีความเป็นโลก
ส่วนตัวสูง และมุ่งแข่งขันในด้านวัตถุมากกว่าการสร้างคุณภาพให้แก่ชีวิต 

จากสภาพจิตใจของคนในสังคมปัจจุบันตามที่ได้กล่าวมาน้ี ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆทั้ง
ด้านคุณและโทษอยู่หลายประการด้วยกัน ผลกระทบที่เกิดจากการทําให้เกิดเป็นสภาพสังคมทั้งทาง
กายภาพและทางจิตใจของคน อาจจะสรุปให้เห็นประเด็นต่างๆของผลกระทบดังน้ีคือ 

๑. การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากมีการนําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของการแปรรูปและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอย่างกว้างขวาง สําหรับการนําไปสร้างนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากการขาดแคลนดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเน่ือง คือ เกิดการแก่งแย่งชิงดีทรัพยากร เกิดปัญหา
อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆทั้งภายในพื้นท่ีและข้ามพ้ืนที่เพ่ือแย่งชิงทรัพยากร 

๒. การเปล่ียนแปลงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ ที่มีประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึน อัตราการเกิดลดและตาย
ของวัยทารกมีสูง ทําให้ส่งผลถึงปัญหาการลดประชากรวัยทํางานวัยเจริญพันธ์ุ และจะส่งผลถึงการสูญ
พันธุ์ของมนุษย์ในที่สุด 

๓. ความเป็น อัตลักษณ์ถดถอย เน่ืองจากความยินดีในกระแสโลกาภิวัตน์สูง การดํารงชีวิตที่อยู่
บนพ้ืนฐานของปัจจัย ๔ และความเป็นตัวตน ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์หมดไป เช่นความพยายาม
ในการกําหนดภาษากลาง กําหนดค่าของเงินกลาง ฯลฯ 



 
 

๔๓ 

๔. สถาบันในสังคมอ่อนแอ จากการเปล่ียนแปลงเป็นสังคมเทคโนโลยีข้ันสูงที่คนต้องมุ่งแสวงหา
เครื่องมือมาบํารุงคนและดํารงสถานะในสังคมจากการวัดตรงวัตถุ ทําให้สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน 
สถาบันการเมือง และประเทศอ่อนแอ 

๕. การอพยพย้ายถ่ิน ลัทธิข้ามชาตินิยม ท้ังในด้านการแต่งงาน การดําเนินธุรกิจ เป็นประเด็นที่
ส่งผลกระทบ ต่อการกําหนดลักษณะของสังคม ทั้งน้ีเน่ืองด้วยอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ และการ
แลกเปลี่ยนประชากร เป็นที่นิยม บางพื้นที่ของโลก จึงกลายเป็นที่รองรับเทคโนโลยีที่ตกรุ่น และ
ประชากรที่บางประเทศต้องการส่งให้ไปอยู่ถิ่นอื่นเป็นต้น นับตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๙ อันเป็นช่วงเวลาที่โลก
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ก้าวสู่โลกของการปฏิวัติอุตสาหกรรม จนกระทั่งทุกวันน้ีมนุษย์ได้มีความ
พยายามในการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์โดยการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพ่ือประดิษฐ์และ
สร้างเทคโนโลยีที่ปรากฏลักษณ์ออกมาเป็นนวัตกรรมต่าง ๆ ด้วยสมองที่สามารถสร้างวิทยาการต่างๆ เพ่ือ
ตอบคําถามให้กับสิ่งที่ยังไม่รู้และการแก้ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ด้วยการนําเอาผลผลิต
จากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาสร้างให้เป็นเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกสบายให้กับการดํารงชีวิต
นานาประการจนกระท่ังทุกวันน้ี ประชากรของสังคมโลกก็มีเทคโนโลยีทันสมัย ทําให้การสื่อสารการ
เดินทาง การสนองตอบความต้องการของปัจเจกและสังคม ร่นเวลา และมีประสิทธิภาพในระยะเวลาอัน
สั้น จากผลกระทบเหล่าน้ี จะเห็นได้ว่ามีผลกระทบทั้งทางดีและไม่ดีและอาจจะเรียกได้ว่า ผลกระทบเป็น
ปัญหามากกว่าเป็นการพัฒนา ทั้งน้ีเพราะความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุในปัจจุบัน เป็นสาเหตุที่ทําให้
สังคมโดยทั่วไป มีค่านิยมที่ให้ความสําคัญ ในการแสวงหาเงินทอง แสวงหาอํานาจ บารมี มากกว่าที่จะให้
ความสําคัญทางด้านจิตใจ สังคมในปัจจุบันจึงกลับเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดเจน  

นอกจากนี้ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมและ สังคม สัญจร (๒๕๔๓) ซึ่งเป็นนักวิชาการได้กล่าวถึง
ความสําคัญของจิตสาธารณะไว้ว่าการที่คนมาอยู่รวมกันเป็นสังคม ย่อมต้องมีความสัมพันธ์ในรูปแบบการ
พ่ึงพากัน การที่คนในสังคมขาดจิตสาธารณะน้ัน จะมีผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว องค์กร อีกทั้งยังมี
ผลกระทบต่อชุมชน ระดับประเทศ และระดบัโลก ดังน้ี 

ผลกระทบต่อบุคคล ทําให้เกิดปัญหา คือ สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง และ สร้างความ
เดือดร้อนให้กับคนอื่น 

ผลกระทบระดับครอบครัว ทําให้เกิดปัญหา คือ ความสามัคคีในครอบครัวลดน้อยลง เกิดการ
แก่งแย่ง ทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว 

ผลกระทบระดับองค์กร ทําให้เกิดปัญหา การแบ่งพรรคแบ่งพวกภายในองค์กร มีความเห็นแก่ตัว 
แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น มีการเบียดเบียนสมบัติขององค์กรเป็นสมบัติส่วนตน องค์กรไม่ก้าวหน้า ประสิทธิภาพ
และคุณภาพของงานลดลง 



 
 

๔๔ 

ผลกระทบในระดับชุมชน ทําให้เกิดปัญหา คือ ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพัฒนา เพราะต่างคนต่าง
อยู่ สภาพชุมชน มีสภาพ เช่นไรก็ยังคงเป็นเช่นน้ัน ไม่เกิดการพัฒนา และย่ิงนานไปก็มีแต่เสื่อมทรุดลง
อาชญากรรมในชุมชนอยู่ในระดับสูง ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผู้นําที่นําไปสู่การแก้ปัญหา เพราะคนใน
ชุมชนมองปัญหาของตัวเองเป็นเรื่องใหญ่ ขาดคนอาสานําพาการพัฒนา เพราะกลัวเสียทรัพย์กลัว
เสียเวลา หรือกลัวเป็นที่ครหาจากบุคคลอื่น 

ผลกระทบในระดับชาติถ้าบุคคลในชาติขาดจิตสาธารณะจะทําให้เกิด วิกฤตการณ์ภายในประเทศ
บ่อยครั้ง และแก้ปัญหาไม่ได้ เกิดการเบียดเบียนทําลายทรัพยากร และสมบัติที่เป็นของส่วนรวม 
ประเทศชาติอยู่ในสภาพล้าหลัง เน่ืองจากขาดพลังของคนในสังคม เมื่อผู้นําประเทศนํามาตรการใดออกมา
ใช้ ก็จะไม่ได้ผลเพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดการแก่งแย่ง
แข่งขัน เห็นแก่ประโยชน์กลุ่มของตนและพวกพ้อง เกิดการทุจริตคอรัปชั่น 

ผลกระทบในระดับโลกถ้าบุคคลขาดจิตสาธารณะ จะทําให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบระหว่าง
ประเทศ ทําให้เกิดปัญหาในระดับต่าง ๆ คือ เกิดการสะสมอาวุธกันระหว่างประเทศ เพราะขาดความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน กลัวประเทศอ่ืนจะโจมตี จึงต้องมีอาวุธท่ีรุนแรง มีอานุภาพในการทําลายสูงไว้ใน
ครอบครอง เพ่ือข่มขู่ประเทศอื่น และเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนก็มักมีแนวโน้มในการใช้ความรุนแรงของ
แสนยานุภาพทางการสงคราม ในการตัดสินปัญหา เกิดการกลั่นแกล้ง แก่งแย่งหรือครอบงําทางการค้า
ระหว่างประเทศ พยายามทุกวิถีทาง เพ่ือให้เกิดการได้เปรียบทางการค้าทําให้ประเทศด้อยกว่าขาดโอกาส
ในการพัฒนาประเทศของตน เกิดการรังเกียจเหยียดหยามคนต่างเช้ือชาติ ต่างเผ่าพันธุ์ หรือต่างท้องถิ่น 
มองชนชาติอื่น ๆ เผ่าพันธุ์อื่นว่ามีความเจริญหรือมีศักดิ์ศรีด้อยกว่าเชื้อชาติและเผ่าพันธ์ุของตนเอง ดูถูก
หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อชาติอื่น๑๙  

อย่างไรก็ตาม การดําเนินชีวิตของสมาชิกสังคมโลก ในศตวรรษที่ ๒๑ น้ี ก็จะเห็นได้ว่าการผลิต
เทคโนโลยี การสร้างสิ่งประดิษฐ์แค่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้แก้ปัญหาไปทุกอย่างจะเห็นได้จากปัญหา
อาชญากรรมที่เพ่ิมข้ึนในรูปแบบที่ต่างๆ น่ากลัว ปัญหาทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่มุ่งการ
เข้ายึดพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจของกันและกันตลอดจน ปัญหาทางการเมืองที่แบ่งแยกการปกครองที่ยึดตาม
ระบบที่แตกต่างกันเหล่าน้ีเป็นต้น ทําให้แนวคิดที่สําคัญประการหน่ึง ผุดข้ึนในกลุ่มมนุษยชาติก็คือ 
นอกเหนือจากการสร้างเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นความจําเป็นที่มนุษย์จะต้องสร้างจิตสํานึกให้เกิดขึ้นคู่กัน

                                                            
๑๙ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สญัจร, สํานึกไทยท่ีพึงปรารถนาล, (กรุงเทพมหานคร : 

เดือนตลุา, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒. 



 
 

๔๕ 

ไป คือ การมีจิตสาธารณะ ให้เกิดข้ึนในใจของคนทั่วไป และการพัฒนาจิตสาธารณะ ให้กับบุคคล เพ่ือให้มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จึงควรบังเกิดข้ึนในสังคม ด้วยเหตุน้ีปัจจุบันการพัฒนา จิตสาธารณะ
ให้แก่บุคคลจึงมีความสําคัญมากข้ึน เพ่ือให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ มากกว่า
ตนเอง น่ันหมายถึงว่า ทุกคนต้อง มีการให้ มากกว่า การรับ เพราะส่ิงเหล่าน้ี ถ้าสามารถปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนได้ตระหนัก สังคมย่อมได้รับแต่ความสุขอย่างแน่นอน คําว่า จิตสาธารณะ จึงมีความสําคัญต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยส่วนรวมดังน้ันจึงเป็นภาระของสมาชิกในสังคม ท่ีจะต้องช่วยกันสร้าง
ความมีจิตสาธารณะให้เกิดข้ึน ในใจของทุกคน จึงจะทําให้มีผลต่อการหาหนทางแก้ไขปัญหาได้ การ
ปลูกฝังจิตสาธารณะให้ กับบุคคลต่าง ๆ ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมหรือสาธารณะ จะเป็น
การสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดข้ึนกับบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะ เด็กและเยาวชน รวมทั้ง ประชาชน
ท่ัวไป สิ่งเหล่าน้ีเป็นเร่ืองที่เกิดข้ึนจากภายในกายของคน “จิตสาธารณะ” เป็นความสําคัญในการปลูก
จิตสํานึกให้ผู้คนรู้จัก การเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือในการทําประโยชน์ เพ่ือสังคมและส่วนรวม 
ซึ่งการพัฒนาให้บุคคลมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึนดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองและสังคม 
รวมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะเป็นหลักการในการดําเนินชีวิต เป็นการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมอย่างได้ผลเป็นเชิงประจักษ์ 
 

๒.๔ แนวคิดและรูปแบบของการพัฒนาจิตสาธารณะ 
 จากนิยามของจิตสาธารณะที่กําหนดขึ้นหากมองในภาพของ ความคิด ความรู้สึก น้ัน นักวิชาการ
ท้ังด้านพฤติกรรมศาสตร์และด้านจิตวิทยาจะมองเป็นเรื่องของพฤติกรรมทั้งสิ้น โดยจัดให้เรื่องความคิด
และความรู้สึกที่เป็นพฤติกรรมภายในและสิ่งที่กระทําออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก ซึ่งเมื่อใช้หลักการ
ยอมรับทางสังคมมาเป็นเกณฑ์การจัดประเภทพฤติกรรมก็จะจัดได้ว่า จิตสาธารณะเป็นพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ (Desirable behavior) เพราะเป็นการกระทําในสิ่งที่สังคม ยกย่องว่าดี ถูก ควรกระทํา เมื่อเรา
ต้องการให้เยาวชนในสังคมมีพฤติกรรมเช่นน้ีมากขึ้น ก็สามารถใช้แนวคิดของการพัฒนาพฤติกรรมมาเป็น
ฐานในการอธิบายแนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะได้ ซึ่งแนวคิดทั่วไปของการพัฒนาพฤติกรรมบุคคลมี
แนวคิดหลักที่ทําการศึกษาอยู่หลายแนวคิด ซึ่งในงานวิจัยน้ีจะกล่าวถึงแนวคิดสําคัญที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่
ศึกษา ใน ๒ แนวคิดใหญ่ ๆ คือ แนวคิดการพัฒนาพฤติกรรมตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ และ แนวคิดการ
พัฒนาพฤติกรรมตามแนวจิตวิทยา ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละแนวคิดดังน้ี  
 
     

       



 
 

๔๖ 

๒.๔.๑. แนวคดิและรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์เป็นแนวคิดที่ กล่าวถึง การมองปรากฏการณ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ

และมีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายและพยากรณ์ปรากฏการณ์น้ัน ดังเช่น ทฤษฎีที่ว่าด้วยพฤติกรรม ก็จะ
กล่าวถึง พฤติกรรมในแง่ที่เป็นระบบ ประกอบด้วยความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกัน ระหว่างปัจจัยต่างๆท่ีเป็น
ตัวกําหนดพฤติกรรม กระบวนการท่ีพฤติกรรมน้ันๆเกิดขึ้นหรือมีการพัฒนาข้ึน และสุดท้ายได้แก่ ผลผลิต
ท่ีได้รับจากท้ังตัวปัจจัยและกระบวนการเกิด ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์จึงสามารถอธิบายและให้การ
พยากรณ์ได้ว่า เมื่อมีปัจจัยน้ัน ๆ เกิดข้ึน มีการพัฒนาพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นกระบวนการสืบเน่ือง
เช่นน้ันแล้ว ผลท่ีเกิดข้ึนในรูปของพฤติกรรมจะเป็นเช่นไร ดังน้ันการพิจารณามองปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ 
ในสังคมที่เก่ียวกับปรากฏการณ์ใด ๆ ก็ตาม เพ่ือการเข้าใจ และหาแนวทางแก้ไขป้องกันจึงไม่สามารถ
กระทําได้ในทันที หรือสามารถแก้ไขได้เพียงข้ามคืนหรือด้วยวิธีการง่าย ๆ ทั้งน้ีเพราะในปรากฏการณ์  
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลและสังคมทุกด้านและทุกระดับ ต้องการศึกษาให้เข้าใจอย่าง
แจ่มแจ้ง ทั้งในเรื่องตัวกําหนดหรือปัจจัยท่ีเก่ียวข้องระหว่างกัน การนิยามพฤติกรรมที่ชัดเจนและข้อเสนอ
ท่ีมีเหตุมีผล จึงจะสามารถเข้าใจถึงผลลัพท์ คือพฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็นได้ แล้วจึงจะเห็นแนวทางในการ
ป้องกันได้อย่างถูกทิศทาง ดังน้ันการเริ่มศึกษาจากการมีฐาน ทฤษฎี แนวคิด หรือ หลักการพฤติกรรม
ศาสตร์จึงเป็นการเร่ิมที่สําคัญและจําเป็นสําหรับการแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมบุคคล๒๐ 

พฤติกรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลอย่างเป็นระบบ โดยพยายามท่ีจะให้
ทราบว่า พฤติกรรมศาสตร์คืออะไร มากกว่าที่จะให้ศึกษาว่า พฤติกรรมศาสตร์ควรจะเป็นอย่างไร ใน
การศึกษาด้านพฤติกรรมศาสตร์น้ัน จะเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ เก่ียวกับว่าคนทําอะไร มากกว่าจะ
บรรยายว่าเขาควรทําอย่างไร แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่มีหลักการร่วมกันในการอธิบายปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมด้วยการให้ความสําคัญในการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรม โดยแนวคิดกลุ่มน้ีนําเสนอว่า 
สาเหตุของพฤติกรรมน้ัน ศึกษาได้ จาก ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ ประการแรก เป็น สาเหตุภายนอกตัวบุคคล 
เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เป็นต้น ส่วนอีกประการหน่ึง 
เป็นสาเหตุจากภายในตัวบุคคลที่เป็น ลักษณะทางจิต เช่น เจตคติ บุคลิกภาพ การรับรู้ด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
ซึ่งในการพัฒนาพฤติกรรมน้ันอาจจะพัฒนาที่ตัวแปรปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยในซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญที่
ส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมได้ ดังแสดงเป็นภาพได้ดังน้ี 

                                                            
๒๐

จรรจา สุวรรณทัต, “แนวคิดหลักทางพฤติกรรมศาสตร์ : ทฤษฎี การวิจัยและการประยุกต์ใช้”,

วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีท่ี ๑ ฉบับที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๗, หน้า ๑๗ . 



 
 

๔๗ 

 
  

  
 
 
 

ภาพท่ี ๓ แนวคิดการศกึษาพฤติกรรมตามแนวพฤติกรรมศาสตร ์
สําหรับรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมตามแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีนําเสนอในท่ีน้ีมีด้วยกัน ๒ 

รูปแบบ ดังน้ี 
  ๑.๑. รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) 
  แนวคิดรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมเป็นแนวคิดรูปแบบหน่ึงที่ให้ความสําคัญในการศึกษา
สาเหตุของพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ โดยเน้นความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล ซึ่งเป็น
ลักษณะทางจิตท่ีเป็นสาเหตุภายในตัวบุคคลกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นสาเหตุภายนอกตัวบุคคล 
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยง และต่อเน่ืองซึ่งกันและกัน ท้ังน้ีเพราะ ปัจจัยด้านบุคคล หรือ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมเพียงด้านใดด้านหนึ่งไม่สามารถเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลได้ เพราะพฤติกรรม
เป็นผลจากการกระทําของกระบวนการต่อเน่ืองของปฏิสัมพันธ์หลายทิศทาง หรือเป็นผลสะท้อนกลับ

ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมที่บุคคลเผชิญอยู่
๒๑

 กระบวนการปฏิสัมพันธ์ เป็นกระบวนการที่เป็น     

พลวัตรและมีความต่อเน่ือง (Dynamic Interaction) กล่าวคือเป็นกระบวนการร่วมกันระหว่างตัวแปร
แทรกซ้อนของบุคคล ตัวแปรปฏิกิริยาของบุคคล และสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมของบุคคลท่ีอยู่ใน
โครงสร้างน้ัน เพ่ืออธิบายพัฒนาการพฤติกรรมของบุคคล ตลอดจนการคงไว้ซึ่งพฤติกรรมน้ันด้วย 
กระบวนการดังกล่าวอาจเกิดภายในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง หรือเกิดในสถานการณ์หลาย ๆ 
สถานการณ์ที่แตกต่างกันก็ได้ เมื่อพิจารณาปฏิสัมพันธ์ภายในสถานการณ์ การกระทําตามสถานการณ์จะมี
การเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกันการกระทําตามสถานการณ์จะโน้มนําปัจเจกบุคคลให้มีการ
เลือกแปลผล และส่งต่อไปถึงกระบวนการในสถานการณ์ที่จะเป็นข้อมูลแก่บุคคลต่อไป ในทํานองเดียวกันก็
จะส่งผลต่อพฤติกรรมของคนอื่น ๆ น้ันคือ บุคคลกับสถานการณ์ หรือ สิ่งแวดล้อมมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็น 

                                                            
๒๑Magnusson, David and Norman S. Endler, Personality at the Crossroad : 

Current Issues in Intersectional Psychology, New Jersey : Lawrence Erlbaum 
Associated Publishers, 1977 : 53. 

     

 พฤติกรรม 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 



 
 

๔๘ 

พลวัตร และมีความต่อเน่ืองกัน ปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยทั้งสองร่วมกันส่งผลอย่างแยกกันไม่ได้ต่อพฤติกรรม
ของบุคคลในโครงสร้างน้ัน  

รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) มุ่งเน้นความสําคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางจิตของบุคคล (สาเหตุภายในบุคคล) กับสถานการณ์ท่ีเขาประสบอยู่ (สาเหตุภายนอกบุคคล) 
จัดเป็นรูปแบบที่พยายามอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์ได้อย่างครอบคลุมมาก การศึกษาปฏิสัมพันธ์มี
การศึกษา ใน ๒ ลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะแรก เป็นการศึกษาปฏิสัมพันธ์เชิงสถิติวิเคราะห์ (Mechanical 
Interaction) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวน ๒ ทาง (Two – way ANOVA) ซึ่งเป็นการศึกษาอิทธิพล
ร่วมระหว่างลักษณะทางจิตของผู้กระทํา ๑ ตัวแปรกับสถานการณ์ที่จะกระทํา ๑ ตัวแปร ซึ่งส่งผลต่อการ
แปรเปลี่ยนของคะแนนพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงของบุคคล ส่วนลักษณะที่สอง เป็นการศึกษาปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง ลักษณะทางจิตเดิม กับ สถานการณ์ หรือ ความไวต่อสถานการณ์ (Oraganismmic Interaction) 
หมายถึง การศึกษาลักษณะทางจิตของบุคคลที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือมีความไวต่อสถานการณ์
ท่ีบุคคลเผชิญ เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางจิตเดิมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ปฏิสัมพันธ์น้ีเกิดภายใน

จิตใจของบุคคล๒๒  
 
 
 
                                                                                         Organismic 
                                                                                         Interaction 
                  Mechanica Interaction                               
      

   
 

ภาพท่ี ๔ แสดงรูปแบบปฏิสมัพันธน์ิยม (Interactionism Model) 

                                                            
๒๒งามตา วนินทานนท์, “เทคนิคการประมวลเอกสารเพ่ือการวิจัย” ในเอกสารประกอบการบรรยาย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ ๒ คร้ังที่ ๒ เร่ือง การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย : การพัฒนาเค้า
โครงวิจัยและเทคนิคการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, ๒๕๔๐), หน้า ๕. 

ลักษณะสถานการณ์ เช่น 

-การสนับสนุนทางสังคม 

-การรับรางวัล – ลงโทษ เป็นต้น  

   พฤติกรรมของบุคคล  

จิตลักษณะตามสถานการณ์ เช่น 

-เจตคติต่อพฤติกรรม 

-ความวิตกกงัวลตามสถานการณ์ เป็นต้น  

อดีต  -ครอบครัว 

         -โรงเรียน    

จิตลักษณะเดิม เช่น  เหตุผลเชิงจริยธรรม 

-เอกลักษณ์แห่งอีโก้ เป็นต้น  



 
 

๔๙ 

  ๑ .๒ )  รูปแบบแนวคิดใหม่ของการเ ช่ือมโยงทางปัญญา  (Cognitive Neo – 
Association Theory ) 
  แนวคิดใหม่ของการเชื่อมโยงทางปัญญา จะอธิบายถึงกระบวนการความคิดและอารมณ์ที่
ตอบสนองในส่วนของส่ิงเร้าที่เข้ามากระตุ้น ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม จะมีการเชื่อมโยงกันใน
หน่วยความจํา แต่การที่บุคคลจะตอบสนองหรือเชื่อมโยงวัตถุกับเหตุการณ์ใด ๆ ล้วนแล้วแต่ได้รับ
ประสบการณ์ในอดีต ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยตรง หรือผ่านมาจากตัวแบบแล้วเชื่อมโยงเอาไว้ในความคิด ใน
สมอง เมื่อบุคคลได้พบกับเหตุการณ์หรือวัตถุท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์น้ัน ก็จะเรียก
ความจําที่มีอยู่เดิมมาและนํากลับออกมาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งจะมีการประเมินว่าจะหลีกหนีหรือจะ
เผชิญหน้ากับสิ่งเร้าอย่างไร แนวคิดใหม่ของการเช่ือมโยงทางปัญญา Cognitive Neo – Association 
Theory จะรวมถึงกระบวนการของการระบุเหตุ และ การตัดสินใจในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ภายใต้
ความรู้สึกหรืออารมณ์ หรือการแสดงพฤติกรรมออกไปน้ันพวกเขารู้สึกอย่างไร นอกจากสภาพแวดล้อมแล้ว
บุคคลก็จะเป็นผู้ตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความรู้สึก และ การ
กระทํา โดยที่ ความคาดหวัง ความเช่ือ การรับรู้เก่ียวกับตนเอง เป้าหมาย และ ความตั้งใจหรือเจตนา ฯลฯ 
จะเป็นปัจจัยที่กําหนดลักษณะและทิศทางของพฤติกรรม กล่าวคือ สิ่งท่ีบุคคล คิด เชื่อ และ รู้สึก จะ
กําหนดว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเช่นใด ในขณะเดียวกันการกระทําของบุคคลก็จะเป็นส่วนหน่ึงในการ
กําหนดลักษณะการคิดและการตอบสนองทางอารมณ์ของเขา ลักษณะของร่างกายและระบบการรับรู้และ
ระบบประสาทที่มีผลต่อพฤติกรรมและศักยภาพของบุคคล เช่นเดียวกับระบบการรับรู้และโครงสร้างของ
สมองก็ปรับเปลี่ยนได้โดยประสบการณ์ทางพฤติกรรม และจากกระบวนการที่ได้รับประสบการณ์ทางอ้อม
เช่น การได้เห็นแบบอย่างก็ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงตัวแปรภายในของบุคคลที่สัมพันธ์กับความคิด 
ก่อให้เกิดพฤติกรรมอันเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจิตบางประการของบุคคล ดังเช่น กระบวนการที่
เปลี่ยนแปลงภายในของบุคคลน้ันสามารถอธิบายได้ด้วย โมเดลพ้ืนฐานของความก้าวร้าว (General 
Aggression Model : GAM) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ในการอธิบายกระบวนการรับรู้ การแปลความหมาย การ
ตัดสินใจ และ การแสดงออก ในส่วนของบุคคลว่ามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและจะเกิดพฤติกรรมอย่างไร   
โดยที่ รูปแบบพ้ืนฐานของความก้าวร้าว (General Aggression Model : GAM) ประกอบด้วยโครงสร้าง
ของกระบวนการทางปัญญา ๓ ประการ คือ ประการแรก เป็นโครงสร้างทางสมองซึ่งจัดระบบเหตุการณ์
ตามสิ่งที่รับเข้ามา เรียกว่า Perceptual schemata ประการท่ีสอง เป็นโครงสร้างทางสมองที่เก่ียวกับความ
เชื่อของตัวบุคคลหรือกลุ่มคน ท่ีเรียกว่า Person schemata และประการที่สาม เป็นรายละเอียดของ
พฤติกรรมชี้นําตามสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ที่เรียกว่า Behavioral scripts ซึ่งโครงสร้างของ
กระบวนการทางปัญญาน้ีจะรวมถึงองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ ด้านแรก เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมาในอดีต 



 
 

๕๐ 

เช่นการได้เห็นตัวแบบ จาก พ่อแม่ กลุ่มเพ่ือน ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของการแสดงพฤติกรรม ด้านที่สอง คือ สิ่ง
เร้าที่เข้ามากระทบกับความรู้สึกและเมื่อเข้ากระทบแล้วบุคคลจะมีการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมอย่างไร
ต่อไป เช่น เหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความโกรธ เป็นต้น ด้านที่สาม คือสถานการณ์และพฤติกรรมชี้นํา ที่รวมถึง
แบบแผนของการแสดงออกในสังคม GAM จะเน้นไปท่ีบุคคลในสถานการณ์ต่างๆท่ีเป็นระบบที่จะเก่ียวข้อง
กับการปฏิสัมพันธ์กันในสังคมที่เรียกว่า “episode”ซึ่งภาพรูปแบบพ้ืนฐานของความก้าวร้าว (General 

Aggression Model : GAM)
๒๓

แสดงให้เห็นดังภาพต่อไปนี้ 

 
        Input                                    Routes                                      Outcome 

 

           สถานการณ์                               Person Internal State 

        (Situation) 

    

     

           ลักษณะของ 

          บุคคล 

          (Person) 

       (ประสบการณ์ 

           ที่ส่ังสมมา 

           ในอดีต ) 
 

 

 

ภาพท่ี ๕ ภาพแบบจําลองพ้ืนฐานของความก้าวร้าว (The general aggression model : GAM) 

                                                            
๒๓Anderson, C. A.,& Bushman, B. J . “ Human Aggression” Annual Review of Psychology, 

Vol.53,  2002, p 27 – 51. 

 ความรู้สึก   
  (Affect) 

    ความรู้คิด    

(Cognition) 

ความตื่นตัว 

(Arousal) 

กระบวนการประเมิน 

และ ตัดสินใจ(Appraisal 
& Decision Process) 

การแสดง 

ออกจาก

ความคดิ

(Thoughtful) 

Action) 

การแสดง 
ออกจาก 
แรงกระตุ้น 
(Impulsive  

Action) 

กฎเกณฑ์ของสังคม 
(Social Encounter) 



 
 

๕๑ 

๒.๔.๒) แนวคดิและรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมตามแนวคิดจิตวิทยา 
หลักการสําคัญ ๆ ของจิตวิทยา คือ การอธิบายและคาดคะเนถึงพฤติกรรมของแต่ละ

บุคคลโดยเน้นที่ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การรับรู้ การจูงใจ เจตคติ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอธิบายถึง
การตอบสนองท่ีแตกต่างกันต่อสภาพการณ์หรือตัวกระตุ้นที่คล้ายคลึงกันของแต่ละบุคคล นอกจากน้ียัง
ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและสาเหตุที่แต่ละคนแตกต่างกัน โดยเน้นศึกษาถึงอิทธิพลของพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลง และการแยกตัวของยีนส์ สิ่งที่ เป็นมาแต่กําเนิด และอิทธิพลท่ีถูกสร้างข้ึนมาจาก
สภาพแวดล้อม ตามแนวคิดทางจิตวิทยาได้มุ่งเน้นการอธิบายถึงกระบวนทัศน์ (Paradigm) ของการเกิด
พฤติกรรม โดยอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมหรือการตอบสนองผ่านตัวแปร
ดังน้ี คือ สิ่งเร้าภายนอก (Stimulus variable) หรือที่ตัวแปรสถานการณ์ (Situational variable) 
อินทรีย์ (Organism) และการตอบสนองภายนอก (Response variable) หรือ ตัวแปรพฤติกรรม 
(Behavioral variable) ซึ่งสามารถนําเสนอโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง ๓ ตัวแปรได้ดังภาพ
ต่อไปนี้ 
 
             (S)                             อินทรีย์ (O)                                        (R) 
     สิ่งเร้าภายนอก                   การตอบสนองภายใน (r)                        การตอบสนอง 

  และสิ่งเร้าภายใน(s)                              ภายนอก 
 

ภาพท่ี ๖ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งเร้า อินทรีย์ และ การตอบสนอง 
จากภาพแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ีสังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า

ภายนอก และ การตอบสนองภายนอก นักจิตวิทยามักจะสนใจว่า ถ้าสิ่งเร้าภายนอกเปล่ียนไป การ

ตอบสนองภายนอกหรือพฤติกรรมจะเปล่ียนไปอย่างไร
๒๔

  

 การพัฒนาพฤติกรรมตามแนวคิดจิตวิทยานั้น Kalish นักจิตวิทยาได้นําเสนอแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรมด้วยการนําเอาหลักการแห่งพฤติกรรม (behavior principles ) มาประยุกต์ใช้ ซึ่ง Kalish ได้
ให้ความหมายของหลักการแห่งพฤติกรรมไว้ว่า เป็นหลักการที่ครอบคลุมทั้งแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้
และแนวคิดทางจิตวิทยากลุ่มอื่น ๆ ที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
                                                            

๒๔ประทีป จินง่ี, วิชาการวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม, เอกสารประกอบการ
สอน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๐),หน้า 
๑๒. 



 
 

๕๒ 

การพัฒนาพฤติกรรมได้ โดย Kalish ได้เสนอ แนวคิดของการใช้หลักการแห่งพฤติกรรมมาใช้พัฒนา
พฤติกรรมโดยคํานึงถึงความสามารถของผู้ดําเนินการในการควบคุมสภาพแวดล้อม กล่าวคือ แนวทางแรก 
หากผู้ดําเนินการพัฒนาพฤติกรรมบุคคล สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ ก็สามารถ จัดการพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมของบุคคลโดยตรง โดยอาจใช้การพัฒนาด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไข 
แต่ถ้าหากผู้ดําเนินการไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่บุคคลน้ันมีปฏิสัมพันธ์ได้ ก็สามารถใช้ แนวทาง
ท่ีสอง คือ สามารถจัดการพัฒนาบุคล โดยการเปลี่ยนแปลงท่ี ความรู้สึก หรือที่ ความคิด เพ่ือให้ส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาพฤติกรรม เพราะ ตามหลักการแห่งพฤติกรรมท่ีเชื่อว่า ความรู้สึก การรู้คิด 
และ พฤติกรรม มีผลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ การพัฒนาพฤติกรรมอาจทําได้ด้วยการเปล่ียนแปลงที่
ความรู้สึก หรือการรู้คิด ก่อนก็จะทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ซึ่ง ความรู้สึก (Feeling ) การรู้คิด 
(Cognitive ) และ พฤติกรรม (Behavior) จะมีผลซึ่งกันและกัน๒๕ ดังแสดงในภาพ ดังน้ี 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี ๗ แสดงความสัมพันธ์ของความรู้สึก (Feeling) การรู้คิด (Cognitive) และ   
           พฤติกรรม (Behavior) ที่มีผลซึ่งกันและกัน 

 

แนวคิดของนักจิตวิทยาเก่ียวกับการพัฒนาพฤติกรรมสามารถจําแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ ดังน้ี 
๑) กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) กลุ่มแนวคิดจิตวิทยาที่เน้นการพัฒนาที่พฤติกรรม

โดยตรง นักจิตวิทยากลุ่มน้ีมีทัศนะว่าพฤติกรรมของมนุษย์ถูกกําหนดข้ึนจากสิ่งแวดล้อมพวกเขาปฏิเสธ
ความมีอยู่ของสภาวะภายในตัวมนุษย์ เช่นแรงจูงใจ เจตคติ ค่านิยม ฯลฯ โดยสิ้นเชิง โดยเหตุผลที่ว่า สิ่ง
ต่าง ๆ ที่เราเรียกว่า สภาวะภายในนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้อันเกิดจากการแสดงพฤติกรรมออกไปแล้ว

                                                            
๒๕Kalish, H. Learning : Principles and Applications, New York : McGraw – Hill.1981. 

  ความรู้สึก      

(Feeling) 

  การรู้คิด 

(Cognitive) 

พฤติกรรม

(Behavior) 



 
 

๕๓ 

ได้รับผลกรรมของพฤติกรรมตอบแทนกลับมา นักจิตวิทยากลุ่มน้ีเน้นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์อย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ พวกเขามีความเห็นว่า ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะศึกษาพฤติกรรมมนุษย์โดยดูจากสาเหตุของ
พฤติกรรมที่เป็นสภาวะภายในของมนุษย์ ซึ่งวัดและจับต้องไม่ได้ แทนที่จะศึกษาสาเหตุจากสภาวะภายใน
เช่นน้ี นักจิตวิทยาควรจะศึกษาจากตวัพฤติกรรมที่แสดงออกมาเห็นไดช้ัดเจนและวัดไดจ้ะดีกว่า ด้วยเหตุน้ี
นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมจึงพยายามท่ีจะศึกษาพฤติกรรมในแง่เดียว คือ ในแง่ที่ว่า พฤติกรรมได้รับ
อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมอย่างไร ถูกกระตุ้นให้เกิดข้ึน และถูกควบคุมโดยสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร เพราะ
การศึกษาพฤติกรรมด้วยวิธีน้ีเท่าน้ันที่จะมีความเป็นวัตถุวิสัย (Objectivity) ไม่ว่าจะเป็นใครก็จะเห็นได้
เหมือนกัน วิธีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของนักจิตวิทยากลุ่มน้ีจะมีการรวบรวมข้อมูลจากการวัดที่แน่นอน
ได้ข้อมูลเป็นปริมาณ นอกจากน้ีความเชื่อพ้ืนฐานอีกประการหน่ึงของนักจิตวิทยากลุ่มน้ีคือ พวกเขาเชื่อว่า
มนุษย์เกิดมาอย่างว่างเปล่าโดยปราศจากความดีหรือความชั่ว ปราศจากสัญชาตญาณใดๆทั้งสิ้นแต่ได้มา
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เข้าไปภายหลัง ดังน้ันพฤติกรรมของมนุษย์จึงสามารถที่จะได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นไป
ในทิศทางหรือแบบแผนใดก็ได้ โดยใช้แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้การวางเง่ือนไข มาใช้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม๒๖  

รูปแบบของการพัฒนาพฤติกรรมตามแนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมจะเกิดจาก
การท่ีพฤติกรรมมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถจัดกระทําที่พฤติกรรมโดยตรงเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาพฤติกรรม ดังแสดงในภาพ ดังน้ี 

 

   
 
       

ภาพท่ี ๘ รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมตามแนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม 
 

๒) กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) เป็นกลุ่มแนวคิดจิตวิทยาที่เน้นการพัฒนาที่ความรู้สึกเพ่ือให้
มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรม นักจิตวิทยากลุ่มน้ีมีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดีงาม มี
แรงจูงใจอยู่ภายในตัวที่จะกระทําพฤติกรรมที่เป็นความดี มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง ไปสู่ความ
เจริญงอกงาม กลุ่มน้ีเห็นว่า บุคคลมองโลกและตีความสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสบการณ์ส่วนตน และเชื่อว่า
การท่ีจะเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์มากขึ้น ก็ด้วยการศึกษาว่า มนุษย์มองตนและมองโลกอย่างไร มากกว่า

                                                            
๒๖สิทธิโชค วรานุสันติกุล, จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด

ยูเคชั่น, ๒๕๔๖), หน้า ๑๖. 

     ส่ิงแวดลอม   พฤติกรรม 



 
 

๕๔ 

ท่ีจะไปสังเกตพฤติกรรมของเขา ในสถานการณ์เดียวกันบุคคลสองคนอาจแสดงพฤติกรรมแตกต่างกันไป 
การไปถามว่าแต่ละคนตีความเหตุการณ์น้ันอย่างไร ก็ทําให้เราสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมของเขาได้ 
ดังน้ัน นักจิตวิทยากลุ่มน้ีสนใจที่จะทําความเข้าใจกับจิตใจและประสบการณ์ส่วนบุคคล เช่น เร่ืองอัตมโน
ทัศน์ ความภูมิใจในตนเอง การตระหนักถึงตนเอง มากกว่าจะพัฒนาทฤษฎีเพ่ือทํานายพฤติกรรม 

รูปแบบของการพัฒนาพฤติกรรมตามแนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม จะเน้นที่การ
เปลี่ยนแปลงที่ความรู้สึกท่ีส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังแสดงในภาพต่อไปนี้ 

 
 
 

 
ภาพท่ี ๙ รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมตามแนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม 

๓) กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism) เป็นกลุ่มแนวคิดจิตวิทยาที่เน้นการพัฒนาที่การ  
รู้คิดเพ่ือให้มีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรม จิตวิทยากลุ่มน้ีเชื่อว่า จะต้องมีอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในตัว
มนุษย์ตามธรรมชาติที่มีส่วนในการก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีทําให้คนอื่น ๆ สังเกตได้ นักจิตวิทยากลุ่มน้ีจึง
สนใจศึกษา เร่ืองของกระบวนการทางสมองว่าเป็นต้นกําเนิดของพฤติกรรม เป็นต้นว่า การใส่ใจ การรับรู้ 
การคิด การจํา การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร ภาษา การคาดหวัง การฝันเฟ่ือง และการรู้ตัว 
(Consciousness) เป็นต้น ซึ่งเป็นการที่บุคคลได้รับความรู้เพ่ิม แก้ปัญหา และวางแผน นักปัญญานิยม
เชื่อว่าการรับรู้และการแปลความหมายของแต่ละบุคคลจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมา 
ดังน้ันการที่จะทําความเข้าใจกับพฤติกรรมได้จึงต้องอาศัยการเข้าใจสิ่งเหล่าน้ีด้วย นอกเหนือไปจากการ
ทําความเข้าใจอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรม สิ่งที่นักจิตวิทยากลุ่มน้ีศึกษามิใช่ตัวพฤติกรรมแต่
เป็นการรู้ตัว(Consciousness) ซึ่งเขาเชื่อว่า โดยการศึกษาเรื่องการรู้ตัวน้ีแล้วจะเป็นตัวเปิดเผยว่าอะไร
อยู่ในจิต หรือ กระบวนการทางสมองทํางานอย่างไรในการแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม 
นอกจากน้ีกลุ่มน้ียังเชื่อว่า มนุษย์เรามิได้มองเห็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติด้วยดวงตาเฉย ๆ แต่มนุษย์
เราได้ใช้ความเข้าใจและประสบการณ์ของตนเองเป็นพ้ืนฐานการมองเห็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติด้วย 
กลุ่มน้ีปฏิเสธเรื่อง วัตถุวิสัย ในการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่อ้างว่า เมื่อคนเราสังเกต
ปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้ว ข้อมูลท่ีได้จะเป็นไปตามการตีความของผู้สังเกตแต่ละคนซึ่งอาจจะแตกต่าง

สิ่งแวดลอ้ม พฤติกรรม ความรู้สึก 



 
 

๕๕ 

กันไป เรียกว่าเป็น อัตวิสัย (Subjectivity) มากกว่าที่จะเป็นวัตถุวิสัย ด้วยเหตุผลที่ว่าคนเรารับรู้
ปรากฏการณ์รอบตัวด้วย การนําเอาความเข้าใจของตนเองไปตีความปรากฏการณ์เหล่าน้ัน๒๗ 

รูปแบบของการพัฒนาพฤติกรรมตามแนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยมจะเน้นที่การ
เปลี่ยนแปลงท่ีการรู้คิดหรือกระบวนการทางปัญญาจึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังแสดงใน
ภาพต่อไปนี้ 

     
     

 

 

 

ภาพท่ี ๑๐ รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมตามแนวคิดนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม 

นอกจากน้ี แนวคิดจิตวิทยายังได้มีการศึกษาพฤติกรรมในลักษณะการทํานายพฤติกรรมด้วยตัว 
แปรท่ีเป็นเจตนาหรือความตั้งใจดังเช่น ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned 
Behavior: TPB) ที่นําเสนอโดย Ajzen ปี ค.ศ ๑๙๘๕ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําด้วย
เหตุผล ทฤษฎีน้ีมีข้อตกลงเบ้ืองต้น (Assumption) ว่ามนุษย์มีการใช้เหตุผล และข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ก่อนที่จะตัดสินใจกระทําหรือไม่กระทําพฤติกรรมใด ๆ ดังน้ัน การจะทํานายและเข้าใจพฤติกรรมของ
บุคคล  จึงต้องใช้วิธีการวัดจากความตั้งใจของบุคคล ทฤษฎีน้ีมีหลักการพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ ประการ
แรก มนุษย์เป็นผู้ที่มีเหตุผล และใช้ข้อมูลท่ีตนมีอย่างเป็นระบบ และประการที่สอง มนุษย์พิจารณาผลที่
อาจเกิดจากการกระทําของตนก่อนตัดสินใจลงมือทําหรือไม่ทําพฤติกรรมหน่ึง ๆ จุดมุ่งหมายของทฤษฎี 
พัฒนาข้ึนมาเพ่ือ เป็นเคร่ืองมือในการทําความเข้าใจ อธิบาย และทํานายพฤติกรรมที่บุคคลมีแนวโน้มจะ
คิดไตร่ตรองก่อนการกระทํา เช่น พฤติกรรมการเลือกอาชีพ พฤติกรรมเลือกตั้ง หรือพฤติกรรมการทําแท้ง 
เป็นต้น๒๘ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับความเชื่อมโยงของตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นเป็น
รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรในทฤษฎี ได้ดังน้ี 

                                                            
๒๗สิทธิโชค วรานุสันติกลุ, จิตวทิยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗ – ๑๘. 
๒๘ธีระพร อุวรรณโณ, เจตคติ : การศึกษาตามแนวทฤษฎีหลัก, (กรุงเทพมหานคร : คณะครุ

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕). 

 
สิ่งแวดลอ้ม 

กระบวนการ 
ทางปัญญา 

 
พฤติกรรม 



 
 

๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี ๑๑ แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ของ Ajzen 

จากการประมวลเอกสารที่นําเสนอมาแล้วในข้างต้น จะเห็นว่า รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะที่
อิงอาศัยรูปแบบของการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์น้ัน ในวงวิชาการท้ังด้านพฤติกรรมศาสตร์และด้าน
จิตวิทยาจะมีการใช้รูปแบบการพัฒนา ในลักษณะที่มีการจัดกระทําที่พฤติกรรมโดยตรง ดังเช่นแนวคิด
จิตวิทยา ในกลุ่มพฤติกรรมนิยม และมีการจัดกระทําท่ีกระบวนการทางปัญญา (Cognitive) เพ่ือให้ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น กลุ่มปัญญานิยม หรือกลุ่มมนุษยนิยม ที่เน้นจัดกระทําที่ความรู้สึกแล้ว
ส่งผลให้เปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรม ตลอดจนมีการศึกษารูปแบบของการพัฒนาพฤติกรรม ด้วยการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมโดยพิจารณาท่ีปัจจัยภายนอกตัวบุคคลและปัจจัยภายในตัวบุคคลท่ีส่งผลต่อ
การเกิดพฤติกรรมโดยพิจารณาทั้งรูปแบบของปัจจัยภายในตัวบุคคลและปัจจัยภายนอกตัวบุคคลที่ต่างก็
ส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างเป็นอิสระจากกัน หรืออาจจะมีรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
เพ่ือท่ีจะใช้ทํานายการเกิดพฤติกรรม รวมทั้งมีการศึกษาท่ีต่างออกไปอีกในลักษณะที่มีปัจจัยภายนอก
ส่งผลผ่านปัจจัยภายในแล้วจึงส่งผลไปสู่พฤติกรรม ก็ได้โดยเมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติแล้วพบว่าตัวแปรใดมี
ผลในการทํานายพฤติกรรมในระดับที่สูงก็จะนําตัวแปรเหล่าน้ันมาพัฒนาเพ่ือให้บุคคลมีลักษณะตามตัว
แปรนั้นๆมากขึ้นโดยคาดหวังว่าจะให้ส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมต่อไป 
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๕๗ 

๒.๕. ความหมาย บทบาทและคุณลักษณะของเยาวชน 
๒.๕.๑. ความหมายของเยาวชน  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๒๑ ได้กําหนดความหมายว่า 
“เยาวชน” คือ บุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ความหมาย
ของคําว่า เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติ
ภาวะแล้วจากการจดทะเบียนสมรส ในทางกฎหมายก็ถือว่าบุคคลที่มีอายุระหว่างน้ีเป็นเยาวชนและหากต้อง
ระวางโทษก็จะพิจารณาโทษแตกต่างจากผู้ใหญ่ 

สหประชาชาติ ให้ความหมายของคําว่า เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง ๑๕ - 
๒๕ ปี หรือเป็นช่วงวัยหนุ่มสาว 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (๒๕๓๗ )ได้ให้ความหมายของ
เยาวชนไว้ว่า “เยาวชน คือ บุคคลที่มีอายุ๑๕ - ๒๕ ปี” 
 จากความหมายของเยาวชนท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๕ ปี 

๒.๕.๒. บทบาทของเยาวชน 
เยาวชนเป็นพลังสําคัญที่จะเติบโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต หากได้รับการชี้แนะ และปลูกฝัง 

อุดมการณ์ต่าง ๆ ก็จะมีบทบาทตามความคาดหวังที่พึงปฏิบัติต่อบทบาทของเยาวชน แบ่งได้ ๗ประการ๒๙ 

ดังน้ี  
๑. เยาวชนไทยมีบทบาทเป็นสมาชิกของครอบครัว ซึ่งต้องมีการปลูกฝังให้รู้จักบทบาท

ของตนในครอบครัว และการบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ทั้งในยามสงบและยามสงคราม 
๒. เยาวชนไทย เป็นกําลังการปกป้องรักษาบ้านเมือง โดยต้องฝึกอบรมให้มีวินัยและ

ความรู้สึกในเร่ืองชาตินิยม 
๓. เยาวชนไทย เป็นพลังในทางเศรษฐกิจต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นกําลังผลิตที่พอเพียง

กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยใช้การศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นเครื่องมือที่สําคัญ 

                                                            
๒๙สมพร เทพสิทธา, บทบาทของเด็กและเยาวชนในยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร : สมชาย

การพิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า ๑๒. 

 



 
 

๕๘ 

๔. เยาวชนไทย เป็นพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ต้องพัฒนาให้เหมาะสมทั้งใน
คุณภาพและปริมาณ โดยใช้การศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 

๕. เยาวชนไทย เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมทั้งด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศไทยและการถ่ายทอดวัฒนธรรม เพ่ือความอยู่รอดปลอดภัยของสังคมในอนาคต โดยการเรียนตาม
หลักสูตรกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และการบําเพ็ญประโยชน์ 

๖. เยาวชนไทย เป็นผู้รับและเป็นผู้ดําเนินการ การพัฒนาด้วย หากได้รับการศึกษาและ
พัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า 

๗. เยาวชนต้องมีความรู้ มีสติปัญญา มีเหตุผล มีคุณธรรมและวัฒนธรรม มีพลานามัยที่
สมบูรณ์ มีทักษะในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีความรู้ความสามารถใน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นกําลังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

สรุปได้ว่า เมื่อเยาวชนสามารถปฏิบัติตนตามความคาดหวังต่อบทบาทได้ บทบาทของ
เยาวชนท่ีแสดงออกมานั้นจะมีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ 

๒.๕.๓. คุณลักษณะของเยาวชนที่ดี 
เยาวชนที่ดีควรจะเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ จะต้องมีธรรมในการดําเนินชีวิต ได้แก่ 
๑. การเสียสละต่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ช่วยในการพัฒนาประเทศชาตใิห้มีความเจริญก้าวหน้า 

เพราะถ้าสมาชิกในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม และยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน จะทําให้สังคม
พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วและมั่งคง 

๒. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้
อย่างสงบสุข เพราะถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย รู้และเข้าใจสิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้อื่น และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด 

๓. ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมที่มีความสําคัญ เพราะหากสมาชิกในสังคมยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต เช่นไม่ลักทรัพย์ ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่น ก็จะทําให้สังคมมีแต่ความเจริญ ประชาชน
มีแต่ความสุข 

๔. ความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียว ปรองดองและร่วมมือกันทํางานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
จะทําให้สังคมเป็นสังคมท่ีเข้มแข็ง 

๕. ความละอายและเกรงกลัวในการทําชั่ว ถ้าสมาชิกในสังคมมีความเกรงกลัวและละอายในการ
ทําชั่ว สังคมก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข เช่น นักการเมืองจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงกิน ไม่เห็น
ประโยชน์พวกพ้อง ประเทศชาติก็จะพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง 

 



 
 

๕๙ 

๒.๕.๔. ความสําคัญของการเป็นเยาวชนที่ดี 
  การเป็นเยาวชนที่ดีน้ันมีความสําคัญอย่าง ทั้ง ต่อตนเอง ส่วนรวม และประเทศชาติ ดังน้ี 

๑. ความสําคัญต่อตนเอง เยาวชนท่ีดีต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต คิดดี ทําดีเพ่ือ
ตนเองและส่วนรวม 

๒. ความสําคัญต่อส่วนร่วม เมื่อเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นเยาวชนที่ดีแล้ว ก็จะเป็นพลเมือง
ท่ีดีในอนาคต และถ้าประเทศชาติมีพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฏระเบียบกติกาของสังคม 
และนําหลักประชาธิปไตยมาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดบทบบาทและหน้าที่ของตน ก็ย่อมทําให้การอยู่
ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข 

๓. ความสําคัญต่อประเทศชาติ เมื่อสังคมมีเยาวชนที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ย่อม
เป็นพ้ืนฐานทําให้เกิดพลเมืองดีในอนาคตและเมื่อสังคมมีพลเมืองที่ดี ย่อมนํามาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติ
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างรวดเร็ว 
  จากการประมวลเอกสารเกี่ยวกับเยาวชนจะเห็นได้ว่าการปลูกฝังจิตสาธารณะน้ัน ควรทําการ
ปลูกฝังให้เกิดข้ึนตั้งแต่ในช่วงที่เป็นเยาวชน เพราะเป็นช่วงที่เยาวชนมีความไวต่อการปลูกฝังและส่งเสริม
จริยธรรม วัฒนธรรมเป็นอย่างย่ิง เพราะเยาวชนยังเป็น “ไม้อ่อน ที่ดัดง่าย” การปฏิบัติต่อเยาวชนอย่าง
เหมาะสมกับพัฒนาการท้ังร่างกาย และพัฒนาการทางจิตใจของเยาวชน จะเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ได้มาก เพราะเยาวชนจะอยู่ในวัยที่จะสามารถเห็นความแตกต่าง สามารถคิด
เปรียบเทียบ คิดแยกแยะและ รู้สึกคิดโดยใช้การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ ซึ่งถ้าเยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังจิตสาธารณะให้เป็นไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม เมื่อเติบโตข้ึน จะทําให้สามารถเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อันจะส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมี
ความสุขกาย สบายใจ ตลอดจนเป็นบุคลากรที่ดี ท่ีเหมาะสม ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
สืบเน่ืองต่อไป 
 

๒.๖ ปัญหาจิตสาธารณะของเยาวชน 

 ในปัจจุบันน้ีพบว่าจิตสาธารณะของเยาวชนในสังคมน้ันยังไม่พัฒนาไปในแนวทางที่พึงประสงค์
เน่ืองจาก เยาวชนในสังคมยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ท้ังน้ีเป็นเพราะความ
เจริญทางด้านเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อทุกระบบในสังคม ทําให้ผู้คนในสังคมสนใจแต่การดํารงชีวิตของ
ตนเองเพ่ือสนองความต้องการพ้ืนฐาน ทําให้เกิดการแข่งขัน เกิดความเห็นแก่ตัว ไม่เสียสละเพื่อส่วนรวม 
ขาดจิตสาธารณะมีผลทําให้สังคมอ่อนแอ จากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น ของธรรมนูญรัฐ ทวีกูล เก่ียวกับ



 
 

๖๐ 

คนท่ีเข้าไปใช้สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ได้มีบางคนเข้าไปทําลายต้นไม้ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับที่
ปลูกไว้ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ มีการทิ้งของเสียหรือของที่ใช้แล้วลงที่โคนต้นไม้ แอบเด็ดดอกไม้ 
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ศาลาท่ีพัก ม้าน่ัง ซุ้ม เกิดความชํารุดเสียหายจากการ ขีด เขียน หรือกระทบ
กระแทกให้แตกหักเสียหาย มีการทิ้งเศษขยะมูลฝอย พลาสติก ลงบนพ้ืนถนนไม่พยายามท้ิงในที่ที่กําหนด
ไว้ มีบางคนฝ่าฝืนเข้าไปในส่วนที่ยังไม่อนุญาตให้เข้า เช่น เดินลัดสนามหญ้า๓๐ นอกจากน้ียังมีการ
ศึกษาวิจัยเก่ียวข้องกับจิตสาธารณะของเยาวชนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยศึกษาในความหมายที่เก่ียวข้องกับการรู้จักเอาใจใส่ เป็นธุระ  
และเข้าร่วมในเร่ืองของส่วนรวม ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม จากการศึกษาจิตสาธารณะของเยาวชนใน
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของสิริลักษณ์ สุรการ ที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักเรียนโรงเรียน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การดําเนินการวิจัยได้ใช้แบบสอบถามกับนักเรียน จํานวน 
๒๓๙ คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต่ํา๓๑ 

เช่นเดียวกับ อักษร สวัสดี ท่ีศึกษาความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และ เมื่อแยกพิจารณาตามคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความตระหนักในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษ ทางเสียง มลพิษทางขยะมูลฝอย และ
ด้านพลังงาน ตามลําดับ ซึ่งปัญหาอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ว่า
จะเป็นการไม่ให้ความร่วมมือ ความมักง่าย๓๒ และ งานวิจัยของรัชนี จันทร์ทรงกรด ที่ศึกษาระดับการมี
ส่วนร่วม ปัจจัยที่มีผล และรูปแบบการดําเนินงานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ

                                                            
๓๐ธรรมนูญรัฐ ทวีกูล.“การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมสวนสาธารณะของ

ประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ที่มาใช้สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์สังคมศาตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๐, หน้า ๘๓. 

๓๑สิริลักษณ์ สุรการ, “พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี”, ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), 
๒๕๓๘, หน้า ๖๕   

๓๒อักษร สวัสดี, “ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษาในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร”, ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), ๒๕๔๒, หน้า ๗๘.  



 
 

๖๑ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสารวิทยา จํานวน ๒๘๐ คน ผลการศึกษา พบว่า ระดับการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของนักเรียนเพศหญิงมีส่วนร่วมมากกว่าเพศ
ชาย  โดยภาพรวมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของการอนุรักษ์อยู่ในระดับปานกลาง๓๓  มีงานวิจัยซึ่งผล
สํารวจไปในลักษณะเดียวกันอีก คือสบสุข ลีละบุตรที่ศึกษาเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์
ต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งผลการวิจัยพบว่าระดับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทั่วไป
อยู่ในระดับปานกลาง๓๔ 

   จากผลการศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่า เยาวชนไทยส่วนใหญ่ยังขาดจิตสาธารณะอยู่มาก เยาวชน
ส่วนใหญ่แสดงความสนใจและเน้นการเลือกปฏิบัติที่ส่งผลประโยชน์ต่อตนเอง มีความตระหนักในผลที่จะ
เกิดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ํา 
 

๒.๗ แนวทางพฒันาจิตสาธารณะของเยาวชน 
 คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติได้กําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาเยาวชนไว้เพ่ือกําหนดนโยบาย 
และวิธีการหลักในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติโดยนําเสนอ การพัฒนาเยาวชนน้ันมี
แนวคิดพ้ืนฐาน ๖ ประการ คือ 
   ๑. เยาวชนมีเกียรติ สิทธิ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
   ๒. การพัฒนาคนน้ันเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองตลอดชีวิต ในช่วงชีวิตหน่ึง ๆ ต่างก็มีจุด
วิกฤต และจุดเด่น อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ การรับรู้โดยเฉพาะด้านการปรับตัว และการ
ปรับบทบาท อันเน่ืองมาจากประสบการณ์ และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 
   ๓. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ปรากฎชัดเจนกล่าวคือความยากจน สภาพทุพ
โภชนาการ การมีโรคภัยไข้เจ็บ ความด้อยโอกาสในการศึกษา ความไม่รู้ การขาดทักษะเชิงอาชีพ การไม่มี
งานทํา การเพ่ิมประชากร การไม่ได้รับการบริการพ้ืนฐานที่ทั่วถึง และบริการท่ีขาดคุณภาพ ปัจจัย

                                                            
๓๓รัชนี จันทร์ทรงกรด,“การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม : ศึกษากรณีโรงเรียนสารวิทยา”, ภาคนิพนธศ์ิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๑, หน้า ๘๑, 

๓๔สบสุข ลีละบุตร, “การมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินตอ่การอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม : กรณีศึกษา 
เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุร”ี,วทิยานิพนธว์ิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหดิล), 
๒๕๔๑, หน้า ๗๗. 



 
 

๖๒ 

ดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรง และทางอ้อม ต่อการพัฒนาเยาวชน โดยท้ังเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนา และเสริมให้มีสภาพเศรษฐกิจที่สร้างปัญหาให้แก่เยาวชนเอง อันมีผลทําให้เยาวชนบางกลุ่ม
กลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด 
   ๔. เยาวชนควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 
   ๕. จําเป็นต้องสร้างโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะ
เยาวชนท่ีมีโอกาสมากกว่าจะต้องช่วยพัฒนาผู้ด้อยโอกาส 
   ๖. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อน และต้องลงทุนสูงจึงควรระวัง
มิให้เกิดการสูญเปล่าโดยใช้วิธีการป้องกันมากกว่าการแก้ไข๓๕ 

   ซึ่งนอกเหนือจากแนวทางพ้ืนฐานในการพัฒนาเยาวชนตามท่ีกล่าวมาแล้วน้ันยังมีการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือเป็นการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนโดยใช้รูปแบบการพัฒนาที่เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง 
ดังเช่นงานวิจัยของนันทวัฒน์ ชุนชี ที่ศึกษาการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิง
วรรณกรรมเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
จํานวน ๖๐ คน จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับตัวแบบสัญลักษณ์ ร่วมกับเพศ ท่ีมีต่อ
จิตสาธารณะของนักเรียน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น ๒ กลุ่ม ในกลุ่มทดลองได้รับตัวแบบสัญลักษณ์
ผ่านสื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม และไม่ได้รับตัวแบบในกลุ่มควบคุม ในแต่ละกลุ่มใช้เวลาใน
การศึกษา ๒๔ ครั้ง ครั้งละ ๕๐ นาที วัดจิตสาธารณะก่อนและหลังการทดลองด้วยแบบวัดจิตสาธารณะที่
ให้เลือกคําตอบเป็นแบบมาตรประเมินค่า ๓ ระดับ การทดลองพบว่า ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับ
ตัวแบบสัญลักษณ์ ผ่านสื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมกับเพศ นักเรียนที่ได้รับตัวแบบสัญลักษณ์
ผ่านสื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมมีจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับตัวแบบ๓๖ เช่นเดียวกับ
งานของธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง ท่ีศึกษาผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับ
ตัวแบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และศึกษาปฏิสัมพันธ์การได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ด้วยบทบาทสมมติกับตัวแบบกับเพศของนักเรียนที่มีต่อจิตสาธารณะของนักเรียน แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม 

                                                            
๓๕คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สํานักงาน, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพริกหวานกราฟฟิกจํากัด), ๒๕๔๕, หน้า ๒. 
๓๖นันทวัฒน์ ชุนชี, “การใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมเพื่อ

พัฒนาจิตสาธารณะในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒”, ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๔๖, หน้า ๓๖ – ๓๙. 



 
 

๖๓ 

คือกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม และไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ มีนักเรียนจํานวน ๖๘ คน ใช้เวลาใน
การทดลองทั้งหมด ๑๒ คร้ัง ครั้งละ ๕๐ นาที เครื่องมือคือโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาท
สมมติกับตัวแบบ วัดจิตสาธารณะด้วยแบบวัดจิตสาธารณะแบ่งเป็นมาตรประเมิน ๓ ระดับ ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนท่ีได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัวแบบมีจิตสาธารณะสูงกว่า
นักเรียนที่ไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัวแบบมีจิตสาธารณะ และไม่พบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัวแบบกับเพศ๓๗ 
งานวิจัยของสุคนธรส หุตะวัฒนะ ได้ศึกษา ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคการ
เสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับ การช้ีแนะทางวาจา ที่มีต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนพิชญ์ชนก สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ จํานวน ๗๒ คน โดยสุ่มเลือก ๑ ห้องเป็นกลุ่มทดลอง และ ๑ ห้องเป็น
กลุ่มควบคุม โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้จํานวนกลุ่มละ ๓๖ คน ในแต่ละห้องทําการสุ่มนักเรียนแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยเป็นตัวแบ่ง ในแต่ละห้อง
จะมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่มโดยการวัดการอบรมเลี้ยงดูแบ่งเป็นการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยมาก และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยน้อย ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๔ กลุ่ม จํานวน
กลุ่มละ ๑๘ คน ผลการทดลองพบว่านักเรียนที่ได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัว
แบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการชี้แนะทางวาจามีจิตสาธารณะสูงกว่า นักเรียนที่ไม่ได้รับโปรแกรมพัฒนา
จิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการชี้แนะทางวาจา อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๕ ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบ
ผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการชี้แนะทางวาจา กับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย โดยนักเรียนที่ได้รับ
การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยมาก เมื่อได้รับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบ
ผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการชี้แนะทางวาจา มีคะแนนจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตยน้อย อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
มากมีจิตสาธารณะสูงกว่า นักเรียนที่มีการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยน้อย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

                                                            
๓๗ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง, “ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัว

แบบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓”, ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๔๗, หน้า ๔๔ – ๔๘. 



 
 

๖๔ 

ระดับ .๐๕๓๘ ในงานวิจัยของ อังสนา ภัทรายุตวรรตน์ ที่ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมฝึกให้คิดและการ
เสริมแรงพฤติกรรมเอ้ือเฟ้ือที่มีต่อการเพ่ิมพฤติกรรมเอื้อเฟ้ือของเด็กก่อนวัยเรียน ได้ใช้แบบบันทึก
พฤติกรรมเอื้อเฟ้ือสําหรับผู้สังเกตเพ่ือใช้บันทึกพฤติกรรมของนักเรียนในสภาพการบริจาคของเด็กแบบ
ช่วงเวลา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเอื้อเฟ้ือเพ่ิมข้ึนในสภาพการณ์บริจาค๓๙ 

  จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตสาธารณะที่นําเสนอมาน้ันเป็นการใช้รูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมตามแนวคิดจิตวิทยาที่เสนอแนวทางการพัฒนาทั้งที่พฤติกรรมโดยตรงและรูปแบบการพัฒนาท่ี
เปลี่ยนการรู้คิดเพ่ือให้ส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมซึ่งเป็นเพียงบางรูปแบบของการพัฒนาพฤติกรรม
เท่าน้ัน ดังน้ันในการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนจึงน่าจะทําการศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม
และยั่งยืนในรูปแบบอื่นต่อไป 
 

๒.๘ ปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาที่มีผลต่อจิตสาธารณะ 
  จากการศึกษางานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา พบว่ามีปัจจัยสําคัญด้านพฤติกรรม

ศาสตร์และด้านจิตวิทยาท่ีมีผลต่อจิตสาธารณะซึ่งผู้วิจัยได้นําเสนอรายละเอียดของปัจจัยต่าง ๆ ดังน้ี 
๑. การอบรมเลี้ยงดูกับการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน 

การอบรมเลี้ยงดูน้ันเป็นสิ่งสําคัญที่ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ให้เป็นใปใน
ทางบวกหรือลบก็ได้ข้ึนอยู่กับวิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ามีวิธีการอย่างไรในการอบรม
เลี้ยงดู มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของการอบรมเลี้ยงดูไว้ดังน้ี 

อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์ การอบรมเลี้ยงดู เป็นภาระของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีหน้าที่ที่จะต้อง
ดูแลให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก โดยมีเป้าหมายสําคัญคือ ต้องการให้เด็กมีชีวิตที่มีความสุขและมีความ
สมบูรณ์ พร้อมในทุกด้าน ช่วยเหลือให้เด็กทําหน้าท่ีของตนและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

                                                            
๓๘สุคนธรส หุตะวัฒนะ, “ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัวแบบ

ผ่านภาพการ์ตูนร่วมกับการชี้แนะทางวาจา ที่มีต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓”, 
ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๕๐, หน้า 
๔๗ – ๕๒ . 

๓๙อังสนา ภัทรายุตวรรตน์, “ผลของการใช้กิจกรรมฝึกให้คิดและการเสริมแรงพฤติกรรมเอื้อเฟ้ือ
ท่ีมีต่อการเพ่ิมพฤติกรรมเอื้อเฟ้ือของเด็กก่อนวัยเรียน”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๓๓, หน้า ๑๒. 



 
 

๖๕ 

ตลอดจนช่วยให้เด็กเรียนรู้ทักษะท่ีจําเป็น สําหรับการเป็นผู้ใหญ่ การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมี ความสุข ดังน้ัน สิ่งท่ีเด็กได้้รับจากพ่อแม่ จึงมีผลต่อพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกาย 
สติปัญญา สงัคม อารมณ์และจิตใจของเด็กโดยตรง๔๐  
  กุศล สุนทรธาดา และ คณะ กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดู เป็นกระบวนการต่อตนเองตลอด
วัยเด็ก และการเลี้ยงดูของพ่อแม่จะมีผลบางประการต่อพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
ผลของการเลี้ยงดูและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เด็กได้รับในระยะต้นของชีวิตจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
วางรากฐานชีวิตของเด็กต่อไปในอนาคต๔๑ 

  กฤษสุดา ดําประภา กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดู หมายถึง วิธีการท่ีบิดา มารดา หรือ 
ผู้ปกครองได้ปฏิบัติต่อเด็ก เพ่ือสนองความต้องการท่ีจําเป็นของเด็กทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพ่ือให้
เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี นอกจากน้ันยังมีการให้คําแนะนํา สั่งสอน อบรม ให้เด็กมีพฤติกรรมที่
เหมาะสม๔๒ 

  จากการศึกษาความหมายของการอบรมเล้ียงดู สามารถสรุปได้ว่า การอบรมเลี้ยงดู 
หมายถึง กระบวนการที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง อบรมสั่งสอน เลี้ยงดู และปฏิบัติต่อเด็ก เพ่ือสนองความ
ต้องการที่จําเป็นของเด็ก ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือส่งผลให้ เด็กมีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย   
สติปัญญา สังคม อารมณ์และจิตใจที่ดี ช่วยเหลือให้เด็กทําหน้าที่ของตนและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข ตลอดจนช่วยให้เด็กเรียนรู้ทักษะที่จําเป็น  สําหรับการเป็นผู้ใหญ่ การประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข ซึ่งผลของการเลี้ยงดูและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เด็กได้รับในระยะ
ต้นของชีวิตจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการวางรากฐานชีวิตของเด็กต่อไปในอนาคต 

 
 

                                                            
๔๐อุบลรตัน์ เพ็งสถิตย์, การอบรมเลี้ยงดู จาก www.edu.ru.ac.th/./การอบรมเลี้ยงด_ูรศ.อุบล

รัตน์%๒๐เพ็งสถิตย์.pdf 

๔๑กุศล สนุทรธาดาและ คณะ, “สถานการณแ์ละองคค์วามรู้เกี่ยวกบัการอบรมเลี้ยงดูเด็กใน
ประเทศไทย.” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๔๑. 

๔๒กฤษสุดา ดําประภา, “การศึกษาเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองระหว่างการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย แบบปล่อยปละละเลย และแบบเข้มงวดกวดขัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง), ๒๕๔๖, หน้า ๒. 



 
 

๖๖ 

รูปแบบในการอบรมเล้ียงดูเด็ก 
 Hurlock ได้แบ่งรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูออกเป็น ๓ แบบคือ 

๑. การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน (autocratic rearing) หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูที่บุตร
รู้สึกว่าบิดา มารดา ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของตนเอง ยับย้ัง ก้าวร้าว ทําให้ตนรู้สึกผิด เมื่อแสดงพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม ถูกบังคับให้ทําตามความต้องการของบิดามารดา บิดามารดาใช้คําพูดให้ตนรู้สึกอับอาย 
 ๒. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (democratic rearing) หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูที่บุตร
รู้สึกว่าตนเองได้รับการเอาใจใส่ บิดามารดาปฏิบัติต่อตนเองอย่างยุติธรรม บิดามารดามีความอดทน ไม่
ตามใจจนเกินไป ไม่เข้มงวดกวดขันจนเกินไป ยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของบุตร ให้ความ
ร่วมมือตามโอกาสอันควร 
 ๓. การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย (laissex-jaire rearing) หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูที่
บุตรรู้สึกว่าตนเองได้รับการตามใจและไม่ได้รับการเอาใจใส่ การให้คําแนะนํา และการช่วยเหลือจากบิดา 
มารดา เท่าที่ควร๔๓ 
 กฤษสุดา ดําประภา ได้แบ่งวิธีการอบรมเลี้ยงดูออกเป็น ๓ ลักษณะคือ 

๑. การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย หมายถึง วิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือเด็กในปกครองที่มี
ความรู้สึกว่าตนเองได้รับความยุติธรรม ผู้ปกครองให้ความรักความอบอุ่น รับฟังเหุตผล ยอมรับ
ความสามารถ ความเห็นของเด็ก ให้ความรว่มมือในโอกาสอันควร 

๒. การอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลย หมายถึง วิธีการอบรมเล้ียงดูบุตรหรือเด็กในปกครอง
ท่ีมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการเอาใจใส่ ถูกทอดทิ้ง ได้รับอิสรภาพมากจนเกินไป ถูกปล่อยให้ทําอะไร
ตามใจชอบ ผู้ปกครองไม่ให้ความอบอุ่นเท่าที่ควร 

๓. การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน หมายถึง วิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือเด็กในปกครองท่ี
เด็กมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับอิสระเท่าที่ควร เพราะพ่อแม่หรือผู้ปกครองก้าวก่ายในเร่ืองส่วนตัวและ 

                                                            

๔๓Hurlock, E. B, Developmental Psychology, Newdelhi : Tata McGraw-Hill Publishing, 
1984. 

 



 
 

๖๗ 

ต้องการให้เด็กอยู่ในระเบียบวินัยเสมอ ไม่รับฟังเหตุผล ถูกควบคุมไม่ให้ได้รับความสะดวกในการกระทําที่
ตนเองต้องการ๔๔ 

Bigner ได้แบ่งรูปแบบการอบรมเล้ียงดูเด็กของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน ว่า พ่อแม่จะมีรูปแบบใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ดังน้ี 

รูปแบบที่ ๑ Authoritarian style เป็นรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่พ่อแม่ เคร่งครัดกับเด็กในทุก
ด้าน พ่อแม่ต้องการให้เด็กอยู่ในโอวาท มีการจํากัดสิทธิเสรีภาพ พรํ่าสอนเด็กให้มีความรับผิดชอบ พ่อแม่
จะเป็นผู้ตัดสินเองว่าพฤติกรรมใดที่เด็กควรประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมใดที่ไม่เหมาะสม เด็กจะต้องเชื่อฟัง
พ่อแม่ เพียงอย่างเดียว โดยไม่จําเป็นตอ้งฟังเหตุผล  

รูปแบบที่ ๒ Permissive style เป็นรูปแบบการอบรมเล้ียงดูที่พ่อแม่ตอบสนองความต้องการ
ของเด็ก ช่วยส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเองให้กับเด็ก ช่วยให้เด็กเรียนรู้และรับผิดชอบต่อการกระทํา 
ความผิดของตน สามารถตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีเหตุผลมากกว่าการใช้อํานาจบังคับให้เด็กทํากิจกรรม
ตามความต้องการมากที่สุดโดยไม่ต้องควบคุม และเด็กไม่จําเป็นต้องเชื่อถือในสิ่งทิ่เป็นมาตรฐานของสังคม  

รูปแบบที่ ๓ Authoritative style เป็นรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูท่ีพ่อแม่ได้นําเอาวิธีการอบรม
เลี้ยงดูแบบใช้อํานาจ และแบบตามใจมาผสมผสานกัน โดยพ่อแม่จะมีส่วนช่วยให้เด็กได้มีการพัฒนา
ตนเองเพ่ิมมากข้ึนมากกว่าที่จะให้ เด็กได้มีอิสระและพึ่งตนเองแต่เพียงอย่างเดียว พ่อแม่จะไม่ใช้อํานาจ
บังคับให้เด็กทําตามแบบใช้อํานาจ แต่จะใช้เหตุผลในระดับหน่ึงในการอธิบายให้เด็กฟัง ด้วยการใช้แรง
เสริมทางบวก  

รูปแบบที่ ๔ Dealing with discipline เป็นรูปแบบการอบรมเล้ียงดูที่พ่อแม่ได้เน้นยํ้าในเรื่อง
การมีวินัยของเด็ก พ่อแม่ต้องรู้วิธีการฝึกวินัย คํานึงถึงอายุและการมีวุฒิภาวะ รู้ความต้องการและปัญหา
ของเด็ก รู้หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งพ่อแม่ต้องสอนเด็กให้ ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคม สอนให้เด็กรู้จักควบคุมแรงกระตุ้นภายในที่เกิดข้ึน เพ่ือว่าเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะเป็นผู้ที่มี

                                                            
๔๔กฤษสุดา ดําประภา, “การศึกษาเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองระหว่างการอบรมเลี้ยงดู

แบบประชาธิปไตย แบบปล่อยปละละเลย และแบบเข้มงวดกวดขัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓”, 
อ้างแล้ว, หน้า ๕๖. 

 



 
 

๖๘ 

เหตุผลและเป็นคนดีของสังคม สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว ทํางาน และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม 

แต่เมื่อเด็กเข้าวัยเรียน Bigner มีความเห็นว่า รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่จะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรยีน ดังน้ี 

รูปแบบที่ ๑ The Police Officer Model เป็นการเลี้ยงดูเด็กแบบใช้อํานาจ ซึ่งพ่อแม่มีความเชื่อ
ว่า หน้าที่สําคัญย่ิงในการอบรมเล้ียงดูเด็ก คือ การควบคุมความประพฤติ ของเด็ก ทําให้ พ่อแม่ต้องออก
กฎเกณฑ์ เด็กต้องเชื่อฟังอย่างไม่มีเง่ือนไข ถ้าเด็กไม่เชื่อฟัง จะถูกลงโทษ  

รูปแบบที่ ๒ The Pal Model เป็นการเล้ียงดูที่ตรงกันข้ามกับรูปแบบที่ 1 ลักษณะเด่นของการ
เลี้ยงดู แบบนี้คือ การอนุญาตให้เด็กได้ทําสิ่งต่าง ๆ เด็กสามารถต้ังกฎเกณฑ์และเป้าหมายด้วยตนเองต้อง
รู้ผลการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เด็กจะมีอิสระมากจนบางคร้ังไม่มีขอบเขต 

รูปแบบที่ ๓ The Martyr Model เป็นการเล้ียงดูที่เน้นให้ เด็กมีการรู้สึกสํานึกผิดด้วยตัวของเด็ก
เอง เด็กจะเป็นผู้ที่สามารถควบคุมพฤติกรรมภายในของตนได้เป็นอย่างดี พ่อแม่มักจะเป็นคนพูดมาก จู้จ้ีขี้
บ่น เพราะพ่อแม่ เชื่อว่าการพรํ่าสอน จุกจิก จู้จี้ข้ีบ่น จะทําให้เด็กเกิดการรับรู้และเรียนรู้สํานึกและทําตาม
ในสิ่งทิ่พ่อแม่ต้องการได้ 

รูปแบบที่ ๔ The Athletic Coach Model เป็นการเลี้ยงดูที่พ่อแม่ใช้ วิธีการกระตุ้นส่งเสริมเด็ก 
แม้จะมีการใช้อํานาจกับเด็ก แต่ขณะเดียวกัน เด็กก็ยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้ พ่อแม่มีหน้าที่
ควบคุมดูแลเด็ก แต่จะไม่เข้มงวดมาก พ่อแม่มีหน้าท่ีนําทางเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
มกีารส่งเสริมศักยภาพเด็กอยู่เสมอ 

รูปแบบที่ ๕ The Teacher-counselor Model เป็นการเลี้ยงดู ที่พ่อแม่เน้นในเร่ืองของการ
พัฒนาศักยภาพของเด็ก โดยที่พ่อแม่จําเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองเพ่ือสามารถเข้าใจ
เด็กและสามารถทําหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเวลา ซึ่งพ่อแม่ที่มีลักษณะเช่นน้ีจะมีส่วน
ช่วยส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการทุกด้านได้อย่างเหมาะสม๔๕ 
 อย่างไรก็ตาม Kail and Cavanaugh มีความเชื่อว่า ถ้าพ่อแม่ให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กไม่ว่าใน
รูปแบบใดก็ตาม เมื่อเด็กเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นก็ยังคงได้รับวิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบนั้นต่อไปและรูปแบบการ
อบรมเล้ียงดู ของพ่อแม่ ที่มักจะใช้กับเด็ก มี ๔ แบบ คือ  

                                                            
๔๕Bigner, J. J. Individual and family development : A life span interdisciplinary 

approach, New York: Prentice-Hall. 1994. 



 
 

๖๙ 

แบบที่ ๑ Authoritarian parenting เป็นพ่อแม่ท่ีใช้อํานาจเผด็จการ เข้มงวดกับเด็กมาก แต่ให้
ความอบอุ่นกับเด็กน้อย เด็กจะต้องทําตามพ่อแม่อย่างเคร่งครัด ห้ามโต้เถียงพ่อแม่ เด็กจะต้องให้ความ
เคารพ เชื่อฟังพ่อแม่ ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า เด็กที่ได้รับการอบรมเล้ียงดู แบบพ่อแม่ใช้อํานาจเผด็จการ 
จะเป็นผู้ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํามีการยอมรับนับถือตนเองต่ําและมีทักษะในการเข้าสังคมน้อย 

แบบที่ ๒ Authoritative parenting เป็นพ่อแม่ท่ีมีความเข้มงวดและให้ความอบอุ่นกับเด็กเท่า
เทียมกัน โดยพ่อแม่จะอธิบายให้เด็กทราบกฎเกณฑ์ที่ควรต้องปฏิบัติและเด็กสามารถโต้แย้งด้วยเหตุผลกับ
พ่อแม่ได้ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เด็กที่ ได้ รับการอบรมเลี้ยงดูแบบพ่อแม่ เข้มงวดพอสมควร จะเป็นผู้ที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูง เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง และมีลักษณะ
ความเป็นมิตรกับผู้อื่น 

แบบที่ ๓ Indulgent – permissive parents เป็นพ่อแม่ ที่ยินยอมและตามใจเด็กทุกอย่างให้
ความอบอุ่นและดูแลเด็ก แต่ไม่ควบคุมเด็ก พ่อแม่จะยอมรับพฤติกรรมของลูกทุกด้าน พ่อแม่ไม่มีการ
ลงโทษ ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า เด็กที่ได้รับการอบรมเล้ียงดู แบบพ่อแม่ ยินยอมและตามใจทุกอย่าง จะ
เป็นผู้ที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา มีอารมณ์์วู่วามและหงุดหงิดง่าย 

แบบที่ ๔ Indifferent – uninvolved parents เป็นพ่อแม่ ที่ไม่เก่ียวข้องกับเด็กเลย ทั้งทางด้าน
การควบคุมดูแลและการให้ ความรักความอบอุ่น แต่พ่อแม่มีหน้าที่ เพียงสนองความต้องการพ้ืนฐานให้แก่
เด็ก พ่อแม่จะใช้เวลาอยู่กับเด็กน้อย ไม่ให้ความสนใจในอารมณ์ ของเด็ก ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า เด็กที่ 
ไม่ได้รับความสนใจและไม่ได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่เลย จะเป็นเด็กที่มีการยอมรับนับถือตนเองต่ํา มี
อารมณ์ วู่วาม ใจร้อน ก้าวร้าว และมีอารมณ์เสียง่าย๔๖ 

ดังน้ัน ความหมายของ การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยท่ีใช้ในงานวิจัยน้ี หมายถึง วิธีการ
อบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ทําให้เด็กรู้สึกว่า ตนได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม ไม่ตามใจหรือเข้มงวด
จนเกินไป มีเหตุมีผล ยอมรับความสามารถและความคิดเห็น ตลอดจนให้ความรัก ความเอาใจใส่ เป็น
กันเอง และให้ความร่วมมือตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

 
 
 

                                                            
๔๖Kail R. V. and J. V. Cavanaugh. Human development: A lifespan view. 2nd edition. 

United state: Wadsworth. 2OOO 
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๒.ประสบการณ์ทางสังคมกบัการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน 
มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม ไม่มีการแยกตัวออกไปอยู่โดดเดี่ยวตามลําพัง

ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับเป็นประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ หรือมีความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นในสังคม ความสัมพันธ์ของคนในสังคมจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคล ๒ คนหรือมากกว่า
ติดต่อสื่อสารกัน และมีความสัมพันธ์ต่อกัน เช่น พูดคุย วางแผนงานร่วมกัน ร่วมงานกัน ต่อต้านหรือ
แข่งขันกัน กระบวนการ ทางสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม จึงมีส่วนสําคัญใน การกําหนด
ลักษณะ พฤติกรรมของมนุษย์ ให้เป็นไปตามสภาพของสังคมได้ ประสบการณ์ หมายถึง ความจัดเจนที่
เกิดจากการกระทําหรือได้พบเห็นมา และประสบการณ์ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการเรียนรู้ทุก ๆ ด้าน 
ประสบการณ์มีอยู่ ๒ ลักษณะ ดังน้ี ๑. ประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ที่บุคคลมีการปฎิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมภายนอกหรือสัมผัสด้วยตัวเองได้พบเอง กระทําเอง ได้ยินได้ฟังเอง ๒.ประสบการณ์
ทางอ้อม”เป็นประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดหรือรับรู้มาอีกทอดหนึ่ง จากการที่ผู้อื่นพูดให้ฟังก็ดี จาก
การอ่านก็ดี จากการเห็นผู้อื่นกระทําเป็นแบบอย่างก็ดี หรือการรับรู้จากส่ือมวลชนต่าง ๆ ประสบการณ์
ทางสังคม ทําให้บุคคลได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพแวดล้อม ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวจะ
ช่วยให้บุคคลเข้าใจความคิดเห็นของบุคคลอื่นมากข้ึน และสามารถนํามาใช้ในการพิจารณาเพ่ือตัดสินใจ
ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะกับปัญหาเชิงจริยธรรม ดังน้ัน การที่บุคคลมีประสบการณ์ทางสังคมต่าง ๆ จะ
ช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้บทบาทของตนเองและผู้อื่น อันจะช่วยให้สามารถพัฒนาจริยธรรมในข้ันที่สูงขึ้นไป
ได้ ดังเช่นงานวิจัยของ รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์สังคม 
ทักษะชีวิต และพฤติกรรมสังคมที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคปลาย ปี
การศึกษา ๒๕๔๔ จํานวน ๒๔๙ คน เป็นชาย ๙๑ คน หญิง ๑๕๘ คน ผลการวิจัยพบว่า ๑) นักเรียนที่มี 
ประสบการณ์สังคมสูงมีพฤติกรรมสังคมที่พึงประสงค์สูงกว่าและนักเรียนที่ประสบการณ์สังคมต่ํา๔๗ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรชัย คําธร ที่ได้ทําวิจัยเร่ือง ปัจจัยเชิงบูรณาการตามประสบการณ์และ

                                                            
๔๗รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์สังคม ทักษะชีวิต และ

พฤติกรรมสังคมที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ในกรุงเทพมหานคร เอกสารใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี ๔๑ : 
สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ 
สาขามนุษยศาสตร์. (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๖), หน้า ๒๐๒ – ๒๐๙. 
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ลักษณะทางจิตที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผลการศึกษาที่สําคัญ
เก่ียวกับการศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบพบว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางสังคมดีมาก และมี
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนมาก จะมีจิตสาธารณะด้านการใช้สาธารณะสมบัติและ ด้านการเคารพสิทธิ
ผู้อื่นมาก๔๘ 

ซึ่งในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลได้รู้
สภาพการดําเนินชีวิต ทั้งปัญหา อุปสรรค และความต้องการของคนในสังคม ด้วยการได้เห็น ได้ยิน ได้
สัมผัส ได้เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ จนสามารถประเมินข่าวสาร ผู้คน ความคิด เหตุการณ์ 
สถานการณ์ จนเกิดความรู้ความเข้าใจไปในทางใดทางหน่ึง 

   
๓. การสนับสนุนทางสังคมกับการพัฒนาจิตสาธารณะ 

 การสนับสนุนทางสังคม มีพ้ืนฐานมาจากการศึกษาทางสังคม จิตวิทยา ซึ่งพบว่า การตัดสินใจ
ส่วนใหญ่ของบุคคลจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของบุคคลผู้ที่มีความสําคัญและมีอํานาจเหนือตัวของเราอยู่
ตลอดเวลา การสนับสนุนทางสังคมจึงเป็นปัจจัยทางจิตสังคมที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ที่ต้องมีการ
พ่ึงพาอาศัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกต่อกัน ซึ่งในเวลาต่อมาได้มี
การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมอย่างกว้างขวางมากขึ้น มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของการ
สนับสนุนทางสังคมไว้ ดังเช่น Thoits ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมว่า หมายถึง ระดับของ
ความต้องการพ้ืนฐานท่ีบุคคลได้รับการตอบสนองโดยการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม ซึ่งความ
ต้องการพื้นฐานทางสังคม  ได้แก่ การต้องการความรัก การยอมรับ ยกย่อง การเห็นคุณค่า การเป็น
เจ้าของ ความมีชื่อเสียง และความปลอดภัย๔๙ ซึ่งมีความหมายในลักษณะเดียวกันกับที่ Pender ได้ให้
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมว่า หมายถึง สิ่งที่ทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ การได้รับ
การยอมรับ ความรักและนับถือรวมทั้งการมีคุณค่าเป็นที่ต้องการของบุคคลหนึ่ง แต่ไม่รวมถึงการท่ีบุคคล

                                                            
๔๘วีรชัย คําธร, ปัจจัยเชิงบูรณาการตามประสบการณ์และลักษณะทางจิตที่มีอิทธิพลต่อ         

จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย 
ปีที่ ๑๘, (สถาบันวิจัยและพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี), ๒๕๕๔, หน้า ๔๕ 

๔๙Thoits, P. A. Conceptual methodological and theoretical problem in studing 
social support as a buffer againt life stress. Journal Health Social Behavior .23 . 1982. 
145-149. 
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จะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพ่ือบุคคลอื่น๕๐ การสนับสนุนทางสังคม เ ก่ียวข้องกับความเป็นอยู่และ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม มีลักษณะเป็นเครือข่ายที่ต้องการการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการ
ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึกต่างๆซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุความต้องการของตนใน
ด้านสรีรวิทยา และเกิดความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ รู้สึกว่าตนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคม ซึ่งจะทําให้
ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและมีความหมาย  
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปและให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือ ด้านอารมณ์และสังคม สิ่งของเงินทอง แรงงาน การ
เสียสละเวลา ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ การช่วยเหลือข้อมูลข่าวสาร ให้คําแนะนํา รับฟังปัญหา หรือการ
สนับสนุนด้านจิตใจที่ทําให้บุคคลน้ันเชื่อมั่นว่า มีบุคคลซึ่งให้ความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่าและยก
ย่อง ทําให้รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคมซึ่งมีการติดต่อซึ่งกันและกันจากผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งอาจเป็น
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
 สําหรับแหล่งของการสนับสนุนทางสังคมน้ัน House cited by Cohen & Syme ได้จําแนก
บุคคลที่เป็นแหล่งสนับสนุนไว้ ๒ กลุ่ม ตามลักษณะความสัมพันธ์คือ  

๑.กลุ่มที่มีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ หมายถึงบุคคลที่ให้การช่วยเหลือแก่บุคคลอื่น โดยมี
ความสัมพันธ์กันตามธรรมชาติ ไม่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ี การทํางานหรือวิชาชีพ เช่น ครอบครัว คู่
สมรส เครือญาติ หรือเพ่ือนฝูง 

๒.กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันอย่างทางการ หมายถึงบุคคลที่ให้การช่วยเหลือแก่บุคคลอื่น โดย
เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ การทํางานหรือวิชาชีพ ซึ่งมีลักษณะการช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจง ประเภทใด
ประเภทหน่ึงเป็นส่วนมาก๕๑ 

 

                                                            
๕๐Pender, N. J. Health promotion in nursing practice. (๓ rd ed ) USA : Appleton 

& Lange. 1996  
๕๑Cohen,S. & Syme.S , L. Issues  in the study and application of Social support. In 

S. Cohen & S , L. Syme (Eds), Social support and health (pp. 3 - 20). Orlando Academic 
Press, Inc 1985. 

  



 
 

๗๓ 

ส่วน Pender ได้แบ่งแหล่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 
๑. กลุ่มที่มีความผูกพันกันตามธรรมชาติ ได้แก่ ครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มการสนับสนุนทางสังคม

ระดับปฐมภูมิ ครอบครัวที่,uการสนับสนุนทางสังคมท่ีเหมาะสม สมาชิกในครอบครัวต้องรับรู้ถึงความ
ต้องการของกันและกัน มีการส่ือสารกันภายในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ นับถือหรือยอมรับความ
ต้องการของส่วนรวม และให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

๒. กลุ่มเพ่ือน คนในกลุ่มน้ีส่วนมากจะเคยได้รับประสบการณ์ที่มีผลกระทบรุนแรงในชีวิตประสบ
ความสําเร็จในการปรับตัวและมีพัฒนาการในทางท่ีดีข้ึน ทําให้คนกลุ่มน้ีมีความเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งที่เกิด
ข้ึนกับตนเอง จึงสามารถให้คําแนะนําในการแก้ปัญหาในสว่นที่คล้ายคลึงกับประสบการณ์ท่ีเขาเคยประสพ
มาได้ 

๓. กลุ่มองค์กรทางศาสนา เป็นกลุ่มองค์กรที่มีการพบปะกันในสถานที่ที่ทางกลุ่มศาสนาจัดใว้ 
เพ่ือให้การช่วยเหลือสนับสนุน โดย การแบ่งปัน ความรู้สึกมีคุณค่า ความเชื่อเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในชีวิต 
ธรรมเนียมปฏิบัตทางศาสนา และแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีนําไปสู่การมีชีวิตที่ดีข้ึน 

๔. กลุ่มองค์กรที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือของกลุ่มองค์กรทางวิชาชีพ ได้แก่กลุ่มผู้ดูแลสุขภาพ 
ผู้ช่วยเหลือที่มีทักษะและการบริการที่เฉพาะเจาะจง 

๕. กลุ่มองค์กรที่ไม่ใช่กลุ่มวิชาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มที่ให้การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 

ส่วนประเภทของการสนับสนุนทางสังคม น้ัน House cited by Tilden ได้แบ่งการสนับสนุนทาง
สังคมออกเป็น ๔ ประเภท คือ 

๑ การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional Support) เป็นการแสดงออกถึงการยกย่อง เห็น
คุณค่า ความรัก ความไว้ใจ ความห่วงใย และการรับฟัง ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ  
 ๒ การสนับสนุนด้านการประเมินคุณค่า (Appraisal Support) เป็นการให้ข้อมูลเก่ียวกับการ
เรียนรู้ตัวเอง หรือข้อมูลที่นําไปใช้ประเมินตนเอง ในการรับรอง การให้ข้อมูลป้อนกลับ การเปรียบเทียบ
กับสังคม 

๓ การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational Support) ได้แก่การให้คําแนะนํา ข้อชี้แนะ 
ชี้แนวทาง การให้ข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้ 



 
 

๗๔ 

๔ การสนับสนุนด้านทรัพยากร (Instrumental Support) ได้แก่ การให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ
ในเรื่อง การให้เงินทอง การให้แรงงาน การให้เวลา การช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการช่วยเหลือด้าน
สิ่งของ และการให้บริการด้วย๕๒ 

งานวิจัยที่ทําการศึกษาเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคมกับจิตสาธารณะน้ัน ได้แก่งานวิจัยของ 
โกศล มีความดี ได้ศึกษา ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตสาธารณะของข้าราชการตํารวจ โดยใช้
แนวคิดรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมเป็นแนวทางในการวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับ ข้าราชการตํารวจผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเพ่ือพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน ๑๘๗ นาย 
ผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยทางจิตสังคมที่เป็นตัวทํานายจิตสาธารณะของข้าราชการตํารวจ พบว่า 
การรับรู้ความสามารถของตน และ การสนับสนุนจากประชาชนสามารถร่วมกันทํานายการมีจิตสาธารณะ
ของข้าราชการตํารวจได้ ร้อยละ ๕๕.๙ โดยตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายการมีจิตสาธารณะของ
ข้าราชการตํารวจมากที่สุดคือ การรับรู้ความสามารถของตน รองลงมา คือ การสนับสนุนทางสังคมจาก
ประชาชน และเมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับจิตสาธารณะของข้าราชการตํารวจมากท่ีสุด รองลงมา คือ การสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน๕๓ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุ เจริญวงศ์ระยับ ได้ศึกษาการรับรู้สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและ
ลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อต่อการเป็นอาสาสมัครอย่างย่ังยืนในนักศึกษาระดับปริญญาตรี การวิจัยครั้งน้ีมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือ ๑. พัฒนาโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการอาสาสมัครอย่างย่ังยืนใน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามกรอบแนวคิดหน้าที่ โดยตัวแปรเชิงสาเหตุมีสามกลุ่ม คือ สถานการณ์
แวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา คุณลักษณะส่วนบุคคล และการได้รับประสบการณ์ ๒. ศึกษาลักษณะ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงสาเหตุบางคู่ในการอธิบายการอาสาสมัครอย่างย่ังยืน ว่ามีลักษณะ
ความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นตรง ความสัมพันธ์แบบค่ันกลาง หรือความสัมพันธ์แบบเง่ือนไข และ ๓. ศึกษา
ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการอาสาสมัครอย่างย่ังยืนระหว่าง

                                                            
๕๒Tilden, V. P. Issues of Conceptualization and measurement of social support in 

the construction of nursing theory. Research in Nursing and Health. 8 (June),1985. 201 - 
202.  

๕๓โกศล มีความดี, “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เก่ียวข้องกับการมจิีตสาธารณะของข้าราชการตาํรวจ”, 
ปริญญานพินธ์วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๔๗, 
หน้า ๖๒ – ๖๕. 



 
 

๗๕ 

เพศชายและเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๓ และ ๔ 
จํานวน ๒๓ มหาวิทยาลัย ในทุกภาคของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตอบสมมติฐานการวิจัยจํานวน 
๖๕๘ คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม Mplus Version ๕.๒ 
ผลการทดสอบโมเดล พบว่าโมเดลมีความกลมกลืนใกล้เคียงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี ผลการวิจัยที่
สําคัญพบว่า ๑. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการอาสาสมัครอย่างยั่งยืนมี ๔ ปัจจัย คือ เอกลักษณ์ใน
บทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ การสนับสนุนทางสังคม ความพึงพอใจในกิจกรรมและองค์การ และ
บุคลิกภาพชอบช่วยเหลือแบบพุทธ โดยทั้ง ๔ ปัจจัยสามารถอธิบายการอาสาสมัครอย่างย่ังยืนได้ร้อยละ 
๖๗.๘ ๒. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุด ๒ ปัจจัยคือ เอกลักษณ์ในบทบาทอาสาสมัครแบบเฉพาะ และ 
การสนับสนุนทางสังคม (ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรงเท่ากับ ๐.๓๖๖ และ ๐.๓๕๖ ตามลําดับ)๕๔ 

   
๔. การรับรู้ความสามารถของตนกับการพัฒนาจิตสาธารณะ 

นักวิชาการที่ได้รับการยอมรับเก่ียวกับการศึกษาเรื่องการรับรู้ความสามารถของตนคือ 

Albert Bandura ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาชาวแคนาดา Bandura ได้ให้ความหมายของ การรับรู้ความสามารถ
ของตน (Perceived Self-Efficacy) ว่าหมายถึง การท่ีบุคคลตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถของตนเอง ที่
จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในสถานการณ์ที่บางครั้งอาจจะมี
ความคลุมเครือไม่ชัดเจน มีความแปลกใหม่ที่ไม่สามารถทํานายสิ่งที่จะเกิดข้ึนได้ ซึ่งสภาพการณ์เหล่าน้ี
มักจะทําให้บุคคลเกิดความเครียดได้ การรับรู้ความสามารถของตนมิได้ข้ึนอยู่กับทักษะของบุคคลที่มีอยู่ใน
ขณะน้ันเท่าน้ัน หากแต่ยังข้ึนกับการตัดสินใจของบุคคลว่าเขาสามารถทําอะไรได้ด้วยทักษะท่ีเขามีอยู่ 
Bandura เชื่อว่า การรับรู้ความสามารถของตนมีความสําคัญและมีผลต่อการกระทําของบุคคล มีผลต่อ
การเลือกกิจกรรม การใช้ความพยายาม ความอดทนในการทํางาน การคิด และปฏิกิริยาทางอารมณ์ของ
บุคคล บุคคล ๒ คนอาจมีความสามารถไม่แตกต่างกัน แต่อาจแสดงออกถึงคุณภาพท่ีแตกต่างกันได้ถ้า
พบว่า คน ๒ คนน้ีมีการรับรู้ความสามารถของตนในแต่ละสภาพการณ์แตกต่างกัน ก็อาจจะแสดง
พฤติกรรมออกมาได้แตกต่างกัน Bandura เห็นว่า ความสามารถของคนเราน้ันไม่ตายตัว หากแต่ยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ ดังน้ันสิ่งที่จะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงข้ึนอยู่กับการรับรู้ความสามารถ

                                                            
๕๔อนุ เจริญวงศ์ระยับ, การรับรู้สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อ

ต่อการเป็น อาสาสมัครอย่างยั่งยืนในนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๕๒. 



 
 

๗๖ 

ของตนในสภาวการณ์น้ัน ๆ น่ันคือ ถ้าเรามีความเช่ือว่าเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึง
ความสามารถน้ันออกมา คนที่เชื่อว่าตนเองมีความสามารถจะมีความอดทนอุตสาหะ ไม่ท้อถอยง่าย และ
ประสบความสําเร็จในที่สุด  

Bandura ได้กล่าวถึงการรับรู้ความสามารถของตนท่ีมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลใน
ด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

๑.ผลต่อการเลือกกระทําพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน บุคคลจะต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาว่า เขา
จะต้องทําพฤติกรรมใดและต้องทําอีกนานเท่าใด รวมทั้งต้องตัดสินใจเลือกกิจกรรมต่าง ๆ การที่บุคคล
ตัดสินใจว่าจะแสดงพฤติกรรมใดในสภาพการณ์ใดน้ัน ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้ความสามารถของ
ตน บุคคลมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงงานหรือสภาพการณ์ที่เขาเชื่อว่าเกินความสามารถ แต่ในขณะเดียวกัน
บุคคลจะเลือกทํางานน้ันถ้าเขาเช่ือว่า เขามีความสามารถเพียงพอท่ีจะทํางานน้ันให้สําเร็จได้ ซึ่งบุคคลที่มี
การรับรู้ความสามารถของตนสูงจะเลือกทํางานที่มีลักษณะท้าทาย มีแรงจูงใจในการพัฒนาความสามารถ
ของตนให้มีความก้าวหน้ามากย่ิงข้ึน ส่วนบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนต่ํา มักจะหลีกเลี่ยงงาน 
ท้อถอย ขาดความม่ันใจในตนเอง ซึ่งเป็นการปิดโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง อย่างไรก็ตาม
บุคคลที่ประเมินความสามารถของตนสูงเกินไปก็มักจะประสบความล้มเหลวในการทาํงานและส่งผลให้เกิด
ความเครียด ความคาดหวัง และรู้สึกว่าความล้มเหลวน้ีเป็นสิ่งเลวร้าย ไม่สามารถแก้ไขได้ ส่วนบุคคลที่
ประเมินความสามารถของตนต่ํากว่าความสามารถที่เป็นจริง มักจะขาดความพยายามและความมุมานะใน
การทํางาน และมักความสงสัยเก่ียวกับความสามารถของตนเอง ดังน้ัน ถ้าบุคคลประเมินความสามารถ
ของตนถูกต้องจะส่งผลต่อการเลือกกระทําพฤติกรรม ทําให้การกระทําน้ันมีโอกาสจะประสบความสําเร็จ
สูง 

๒. ผลต่อการใช้ความพยายามและความมุมานะในการทําพฤติกรรม การรับรู้ความสามารถของ
บุคคลนั้น เป็นตัวกําหนดว่าเขาจะต้องใช้ความพยายามมากเท่าไร และจะต้องใช้ความมุมานะพยายามที่
จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆหรือประสบการณ์ที่ไม่พึงพอใจไปอีกนานเท่าใด เมื่อเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ
บุคคลซึ่งมีการรับรู้ความสามารถของตนสูง จะมีความกระตือรือร้นและจะใช้ความพยายาม ความมุมานะ
ในการทํางานนานกว่าคนที่รับรู้ความสามารถของตนต่ํา และการที่บุคคลใช้ความพยายามและความมุ
มานะในการทํางานอย่างเต็มที่ตลอดเวลา เขาก็มีแนวโน้มที่จะทํางานได้ประสบความสําเร็จสูง 

๓. มีผลต่อการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ์ การรับรู้ความสามารถของตนจะมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ์ของบุคคลในขณะที่ทําพฤติกรรม และมีผลต่อการคาดคะเน
เก่ียวกับการจัดการกับสภาพแวดล้อมในภายหน้าของเขา บุคคลซึ่งรับรู้ว่าตนมีความสามารถสูงจะมีความ
พยายามและเอาใจใส่ในการกระทําพฤติกรรมต่างๆมาก และเมื่อพบกับอุปสรรคต่างๆบุคคลก็จะกระตุ้น
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ตนเองให้ใช้ความพยายามมากยิ่งข้ึน ส่วนบุคคลที่รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถต่ํา จะมีแนวโน้มที่จะมี
ปฏิกิริยาทางอารมณ์ในทางลบ เช่น ไม่มีความสุข มีความหวาดหวั่น มีความเครียดสูง และเขาจะกระทํา
พฤติกรรมต่างๆอย่างไม่เต็มความสามารถอันจะส่งผลให้บุคคลประสบกับความล้มเหลวในการกระทํา
พฤติกรรมมากย่ิงข้ึน  

๔.เป็นผู้กํากับผลที่เกิดข้ึนจากการกระทําพฤติกรรมมากกว่าเป็นผู้ทํานายพฤติกรรม น่ันคือ 
บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนสูง มักจะเป็นคนที่พยายามกระทําพฤติกรรมและจะใช้ความ
พยายามอย่างมากเพ่ือให้การกระทําน้ันบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าในบางคร้ังการกระทําน้ีจะประสบความ
ล้มเหลวบ้างก็ตาม เขาก็จะไม่ท้อถอยและจะไม่อ้างว่าเป็นเร่ืองโชคชะตา แต่เขาจะให้เหตุผลของความ
ล้มเหลวที่เกิดข้ึนว่า เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดความสําเร็จต่อไป ซึ่งต่างจากบุคคลที่มีความคาดหวัง
เก่ียวกับความสามารถของตนเองต่ํา มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกระทําพฤติกรรม จะรอให้ความสําเร็จหรือ
ความล้มเหลวในการกระทําเป็นไปตามความเช่ือหรือคําทํานายและมักจะหลีกเลี่ยงการกระทําที่มีลักษณะ
ยาก ๆ ขาดความพยายาม มีความทะเยอทะยานต่ํา และมีความเครียดสูง เป็นต้น 

Bandura กล่าวว่า การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมาหรือไม่น้ัน นอกจากจะข้ึนอยู่กับการที่
บุคคลจะรับรู้ความสามารถของตนแล้วยังต้องคํานึงถึงตัวแปรเรื่องความคาดหวังเก่ียวกับผลกรรม ด้วย
เพราะตัวแปรทั้งสองจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่ถ้าหากบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนสูงและ
มีความคาดหวังเก่ียวกับผลกรรมท่ีจะเกิดข้ึนสูงเช่นเดียวกัน บุคคลก็มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจกระทํา
พฤติกรรมน้ันแน่นอน ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนต่ําและมีความคาดหวัง
เก่ียวกับผลกรรมที่จะเกิดข้ึนต่าํด้วย หรือความคาดหวังส่วนใดส่วนหน่ึงเป็นไปในทางตรงกันข้าม บุคคลก็มี
แนวโน้มที่จะตัดสินใจไม่กระทําพฤติกรรมน้ัน๕๕ ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lee ที่
ได้ทําการศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการทํานายพฤติกรรมกล้าแสดงออกของบุคคล พบว่า การรับรู้
ความสามารถของตน เป็นตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมกล้าแสดงออกของบุคคลได้ดีกว่าความคาดหวัง
เก่ียวกับผลกรรมที่จะเกิดข้ึน๕๖ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกศล มีความดี ได้ศึกษา ปัจจัยทางจิตสังคม
ท่ีเก่ียวข้องกับการมีจิตสาธารณะของข้าราชการตํารวจ โดยใช้แนวคิดรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมเป็นแนวทาง

                                                            
๕๕Bandura, A. Social Foundation of Thought and Action: A Social Cognitive Theory.  

Englandwood Cliffs, New Jessy: Prentice-Hall. 1986  
๕๖Lee, C. “Accuracy of Efficacy and Outcome Expectations in Predicting Performance in 

Stimulated Assertiveness Task,” Cognitive Therapy and Research, 89 - 100. 1984.    
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ในการวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับ ข้าราชการตํารวจผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน ๑๘๗ นาย ผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยทางจิตสังคมท่ี
เป็นตัวทํานายจิตสาธารณะของข้าราชการตํารวจ พบว่า การรับรู้ความสามารถของตน และ การสนับสนุน
จากประชาชนสามารถร่วมกันทํานายการมีจิตสาธารณะของข้าราชการตํารวจได้ ร้อยละ ๕๕.๙ โดยตัว
แปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายการมีจิตสาธารณะของข้าราชการตํารวจมากที่สุดคือ การรับรู้
ความสามารถของตน รองลงมา คือ การสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน และเมื่อพิจารณาค่า
ความสัมพันธ์ พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับจิตสาธารณะของข้าราชการ
ตํารวจมากที่สุด๕๗  

๕.ลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตนกับการพัฒนาจิตสาธารณะ 
จิตลักษณะอย่างหน่ึงที่เยาวชนควรจะมี ก็คือ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ซึ่ง Mischel ได้

กล่าวถึง ลักษณะของการมุ่งอนาคต (future orientation)ว่า เป็นการรู้จักคิดถึงอนาคตที่ยาวไกลออกไป
ทุกที เล็งเห็นผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ท้ังใกล้และไกล อันจะเกิดกับตนและสังคมในอนาคต 
ฉะน้ันบุคคลจะสามารถบังคับตนเองให้อดได้รอได้หรือควบคุมตนเอง ซึ่งการควบคุมตนเอง หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลที่จะกระทําหรืองดเว้นการกระทําบางชนิดท่ีต้องใช้ความอดทนหรือเสียสละและ
สามารถกระทําพฤติกรรมน้ันได้อย่างมีปริมาณและคุณภาพท่ีเหมาะสมเป็นเวลานานพอท่ีจะนําไปสู่ผลที่
ต้องการในอนาคตได้ การมุ่งอนาคตน้ีเกิดจากการสะสมผลการเรียนรู้จากประสบการณ์เก่ียวกับลักษณะ
ความมั่นคงของสภาพแวดล้อม ตั้งแต่อดีตของบุคคล ดังน้ันถ้าสังคมนั้นมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
สูง ไม่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติ บุคคลในสังคมสามารถคาดการณ์สิ่งท่ีเกิดข้ึนในอนาคตได้แม่นยําพอสมควร
แล้ว บุคคลในสังคมน้ันก็จะมีลักษณะการมุ่งอนาคตสูงด้วย สําหรับคนที่มีการมุ่งอนาคตสูงและสามารถ
ควบคุมตนเองได้ จะต้องมีคุณลักษณะ ๔ ประการคือ ๑.สามารถคาดการณ์ไกล เห็นความสําคัญของ
อนาคตและตัดสินใจเลือกการกระทําอย่างเหมาะสม ๒.หาแนวทางแก้ปัญหาและวางแผนการดําเนินงาน
เพ่ือเป้าหมายในอนาคต ๓.รู้จักการปฏิบัติให้เกิดการอดได้รอได้อย่างเหมาะสม และ ๔.สามารถให้รางวัล
และลงโทษตนเองได้อย่างเหมาะสม การที่บุคคลมีจิตลักษณะด้านการมุ่งอนาคตสูงจะส่งผลให้บุคคลนั้น
ทําพฤติกรรมอย่างขยันขันแข็งในปัจจุบันเพ่ือท่ีจะรอรับผลที่ดีในอนาคต ๕. มีความเชื่อมั่นในผลของการ
กระทําว่า ทําดีย่อมได้ผลตอบแทนท่ีดี ๖. เป็นบุคคลที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่าง

                                                            
๕๗โกศล มีความดี, “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เก่ียวข้องกับการมีจิตสาธารณะของข้าราชการตํารวจ”, 
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สมเหตุสมผล ๗. สามารถงดเว้นจากการกระทําบางชนิดท่ีสังคมไม่ยอมรับ หรือเป็นผลเสียต่อตนเองได้ ซึ่ง
จากการศึกษางานวิจัยจะพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ลักษณะมุ่ง
อนาคต-ควบคุมตนเอง น้ีเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในปรากฏการณ์เดียวกัน คือ บุคคลจะต้องมีความ
ต้องการในอนาคตมากกว่าผลในปัจจุบันแลว้ดําเนินการปฏิบัติเพ่ือไปสูเ่ป้าหมายในอนาคตน้ัน เช่น การอด
ได้รอได้ มีกระบวนการสองข้ันตอนคือ ตอนแรก เป็นสาเหตุที่ทําให้บุคคลเลือกที่จะรับผลที่ดีมากกว่าที่จะ
มีมาในอนาคตแทนการรับผลเล็กน้อยในปัจจุบัน ลักษณะน้ีคือ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ตอนท่ีสอง 
ของการอดได้รอได้ คือ การกระทําที่เป็นขั้นตอน เพ่ือนําไปสู่ผลที่ปรารถนาท่ีจะมีมาในอนาคต ซึ่งอาจจะ
ต้องปฏิบัติเป็นระยะเวลายาวนานหรือต้องรอคอยผลนาน ความสามารถส่วนน้ีคือ การควบคุมตนเอง๕๘ 

 จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ลักษณะมุ่งอนาคตเป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมการอดได้รอได้ ซึ่งเป็นลักษณะท่ีทําให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ในโอกาสที่
เหมาะสมเป็นประโยชน์ในระยะยาว นอกจากน้ีบุคคลยังสามารถควบคุมตนเองให้กระทําในส่ิงที่ควร
กระทําได้ ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนจึงมีผลต่อบุคคลและทําให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 
๖ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการพัฒนาจิตสาธารณะ 

     ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทั่วโลกเต็มไปด้วยข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่ล้วนส่ง ผลกระทบ
ต่อการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ท่ีสามารถเข้าถึง และมีความแม่นตรง
ของข่าวสารและข้อมูลมากกว่า ย่อมตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง การรับรู้ข่าวสาร
และข้อมูลเหล่าน้ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตบน พ้ืนฐานของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในยุค
สังคมแห่งการเรียนรู้น้ัน ผู้ท่ีจะประสบความสําเร็จไดจ้ะตอ้ง เป็นคนที่เข้มแข็ง แข็งแกร่ง มีความสามารถที่
สร้างสรรค์ในวงกว้าง มีไหวพริบ มีความรอบรู้ที่ไม่ใช่แค่ความฉลาด ต้องคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น ที่
สําคัญต้องสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหาความหมายของการ
เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้อนาคต และเรียนรู้โลกตลอดชีวิต การพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ต้องมุ่งส่งเสริม
บุคคลในสังคมเป็นบุคคลท่ีใฝ่เรียน ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา และบุคคลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถ
เรียนรู้วิธีการที่จะเรียนรู้ สามารถแสวงหาและสร้างความรู้ต่าง ๆ ได้ สามารถนําความรู้เหล่าน้ันไปใช้ใน

                                                            
๕๘Mischel Walter. “Process in Delay of Gratification”, in Advances Experimental social  

Psychology. New York : Academic Press 7 : 249 – 292 ,1974. 



 
 

๘๐ 

การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อแข่งขันกับนานาชาติ นําไปใช้กับการปรับตัวกับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต และ
สามารถนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ได้อย่างมีคุณภาพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นเป็นแนวทางหนึ่งในการ
เพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต เน่ืองจากการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความต้องการของตนเองมากที่สุด และบุคคลที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองจะรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองกลายเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถดําเนิน
ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

 การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสมัครใจเรียนรู้ด้วยตนเองมิได้เกิดจากการ
บังคับ แต่มีเจตนาท่ีจะเรียนด้วยความอยากรู้อยากเรียนและมีความต้องการจะเรียนสิ่งน้ัน เป็นการเรียนรู้
ด้วยความตั้งใจของผู้เรียนที่มีความปรารถนาจะรู้ในเร่ืองน้ัน ผู้เรียนจึงคิดหาวิธีการเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดกลุ่มมนุษยนิยม ท่ีเชื่อเร่ืองความเป็นอิสระ และความเป็น
ตัวของตัวเองของมนุษย์ว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดี มีความเป็นอิสระ มีทางเลือกของตนและ
สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างไม่มีขีดจํากัด บุคคลที่เรียนรู้ด้วยความสมัครใจและตั้งใจของตนเองจะ
เรียนรู้ได้มากกว่า ดีกว่า มีความตั้งใจ มีจุดมุ่งหมาย มีแรงจูงใจสูงกว่า และสามารถนําประโยชน์จากการ
เรียนรู้ไปใช้ได้ดีกว่า ยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับผู้เรียนที่เรียน โดยเพียงแต่เป็นผู้รับการถ่ายทอดจากผู้อื่น 
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มเรียนรู้ตามความสนใจจะทําให้ผู้เรียนเต็มใจที่จะเรียน ไม่รู้สึกว่าถูก
บังคับให้เรียน ไม่รู้สึกเบ่ือหรือรู้สึกต่อต้านจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และจดจําสิ่งที่เรียนรู้ได้นานกว่า
การที่ผู้เรียนคอยรับความรู้จากผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียว เพราะมีแรงจูงใจภายในในการเรียนรู้และเรียน
อย่างมีจุดมุ่งหมาย ทําให้สามารถทําความเข้าใจและจดจําสิ่งที่เรียนได้ดี เก็บความรู้ได้นานกว่า และเป็น
ความรู้ที่ติดตัวผู้เรียนไปอย่างถาวร การท่ีผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มในการเรียนด้วยตนเอง โดยทุ่มเททั้งด้าน
ความรู้สึก สติปัญญาจะเป็นผลให้ผู้เรียนภูมิใจในตนเอง มั่นใจในตนเอง เห็นว่าตนเองมีค่า มีความตื่นเต้น
ในการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ มีการท้าทายด้านสติปัญญา เกิดความสนุกในการเรียนรู้ และมีนิสัยที่ใฝ่หาความรู้
ไปตลอดชีวิต  

นอกจากนี้ Knowles ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองยังเป็นกระบวนการเรียนรู้
ท่ีผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและจัดการกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยการกําหนดจุดมุ่งหมายใน
การเรียนที่มาจากความต้องการของตนเอง มีแนวทางการทํางาน มีความรับผิดชอบในการงานของตนเอง 
และมีการปฏิบัติงานตามแผน โดยตนเองเป็นแหล่งข้อมูลของตัวเอง คือ ผู้เรียนสามารถบอกว่า สิ่งที่ตน
ต้องการจะเรียนรู้คืออะไร ทักษะและข้อมูลที่ต้องการหรือจําเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้มีอะไรบ้าง สามารถ
กําหนดเป้าหมาย วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้ด้วย



 
 

๘๑ 

ตนเอง ผู้เรียนจะต้ังเป้าหมายการกระทําด้วยตนเอง แสวงหาทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกใช้ทักษะและ
ยุทธวิธีการดําเนินการ รวมทั้งการประเมินผล ตลอดจนควบคุมพฤติกรรมของตนเองตามยุทธวิธีที่กําหนด
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบโดยจะดําเนินการด้วยตนเอง ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ วิธีการที่จะเรียนรู้ คือผู้เรียนทราบข้ันตอน การเรียนรู้ของตนเอง รู้ว่าจะไปสู่จุดที่ทํา
ให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร โดยผู้เรียนต้องอาศัยกระบวนการของความรู้ ความเข้าใจและกระบวนการคิด
วิเคราะห์๕๙ เช่นเดียวกันกับ Griffin ได้ให้ความหมาย การเรียนรู้ด้วยตนเองว่า เป็นการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของบุคคลโดยมีเป้าหมายไปสู่การพัฒนาทักษะ การจัดการการเรียนรู้ของตน ความสามารถใน
การวางแผน ปฏิบัติการ และการประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองจะมีความสามารถและเต็มใจที่
จะเรียนรู้โดยอิสระ รู้จักตนเอง มีความอิสระในการเรียน สามารถตัดสินใจในส่ิงที่ตนเองทําได้และมี
ความสามารถในการคิดใคร่ครวญ หาเหตุผลเพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหา การประเมินตนเอง และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ด้วยตนเอง
นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในตัวบุคคลแล้ว ปัจจัยภายนอก คือ สิ่งแวดล้อม รอบ ๆ ตัวบุคคลก็มีส่วน
ผลักดันให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง แหล่งวิทยาการที่สําคัญ เช่น ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ 
ศูนย์เรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างย่ิงที่จะทําให้การเรียนรู้ด้วยตนเองเกิด
สัมฤทธิผลได้๖๐ 

สําหรับงานวิจัยน้ี ผู้ วิจัยได้ใช้นิยามความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ว่า หมายถึง 
คุณลักษณะของบุคคลที่ทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ โดยที่บุคคลเป็นผู้ริเริ่มในการ
เรียนรู้ การหาแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้ เลือกวิธีการ มีการตัดสินปัญหา และ ประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเองหรืออาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่น ซึ่งครอบคลุมลักษณะ ๘ ด้านคือ 
 ๑. ด้านการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลเก่ียวกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ความสนใจในการเรียนรู้ เชื่อว่า การเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต มีความต้องการเรียนรู้

                                                            
๕๙Knowles ,Malcolm. Self-directed Learning : A Guild for learner and Teacher. 

Chicaco : Association Press Follett. 15-18, 1975.  
๖๐Griffin, C. Curriculum Theory in Adult lifelong Education, London : Croom 

Helm, 153 , 1983. 

  



 
 

๘๒ 

ตลอดชีวิต ภูมิใจเมื่อเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้สําเร็จ ต้องการให้เวลาในแต่ละวันเพ่ิมข้ึนเพราะมีหลายสิ่ง
ท่ีต้องการเรียนรู้ สนใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น คิดว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีน่าตื่นเต้น ท้าทาย รู้ว่า
ต้องการเรียนรู้ในสิ่งใดยอมรับคําติติงในความผิดพลาดของตนเองและมีความพยายามในการทําความ
เข้าใจในเรื่องที่ยาก 

๒. ด้านอัตมโนทัศน์ในด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคล
เก่ียวกับประสิทธิภาพการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะเรียนรู้เมื่อต้องการจะเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับ 
ให้ความสําคัญกับวิธีการเรียนรู้ ในการเรียนรู้สามารถหาวิธีการเพ่ือเรียนรู้หัวข้อใหม่ ๆ รับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของตนเอง ควบคุมตนเองเพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ได้ มีความสุขกับการแก้ไขปัญหา
ท่ียากและรู้ว่าเมื่อต้องการข้อมูลจะไปหาได้จากที่ไหน มีแนวคิดใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอ 

๓ .ด้านการเรียนแบบริเร่ิมและอิสระ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลเก่ียวกับการเรียนรู้ใหม่
ด้วยตนเอง ไม่ท้อถอยแม้ประสบกับปัญหาที่ยาก สามารถแสวงหาวิธีการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบสําหรับ
การเรียนรู้ใหม่ ไม่มีปัญหาเก่ียวกับทักษะการเรียนรู้ มีวิธีการคิดที่แปลกใหม่ สามารถชักจูงผู้อื่นให้เกิดการ
เรียนรู้ขณะทํากิจกรรมร่วมกัน เป็นผู้นํากลุ่มในการเรียนรู้สิ่งใหม่ 

๔. ด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลว่าตนเอง
เรียนรู้ได้ดีเพียงใด เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นการสร้างอนาคต มีความพยายาม เชื่อมโยงสิ่งท่ีกําลังเรียนกับ
เป้าหมายระยะยาวที่ตั้งไว้ ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้เป็นอันดับแรก ตรวจสอบเกี่ยวกับการเรียนรู้เพ่ือ
แก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองอยู่เสมอ รู้สึกผิดถ้าไม่ได้เรียนรู้ตามที่ตั้งใจ ชอบทํางานที่ตั้งวัตถุประสงค์ด้วย
ตนเอง ไม่โทษผู้อื่นเมื่อมีข้อผิดพลาด 

๕. ด้านความรักในการเรียนรู้ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลเก่ียวกับการเลือกและกระทํา
กิจกรรมการเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง เรียนรู้ด้วยความเต็มใจและตั้งใจโดยปราศจากการ
ควบคุมภายนอกใน รูปแบบของรางวัลและการลงโทษ ให้ความสําคัญต่อห้องสมุดว่าเป็นแหล่งของการ
เรียนรู้ ให้ความสนใจต่อการเรียนรู้ ชอบการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้เวลาแก่การเรียนรู้เสมอไม่ว่าจะ
มภีารกิจยุ่งยากเพียงใด 

๖. ด้านความสามารถการใช้ทักษะการศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง ความ
คิดเห็นของบุคคล เกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการหาแหล่งความรู้ และ เลือกใช้แหล่งทรัพยากรท่ี
เป็นบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เกือบทุกเรื่องท่ีต้องการจะ
เรียนรู้ นําวิธีการเรียนรู้แบบใหม่เข้ามาใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา 

๗. ด้านความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลเก่ียวกับการเข้าใจ บทบาทตนเองว่า
ต้องการเรียนรู้อะไร และ จะเรียนรู้อย่างไร คิดว่า การตระหนักในตนเองเป็นสิ่งท่ีสําคัญในการศึกษาของ



 
 

๘๓ 

ทุกคน ในการเรียนรู้ไม่จําเป็นต้องให้ผู้สอนบอกทุกอย่าง ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้ไม่แน่ใจผลของการเรียนรู้ 
ชอบทดลองเรียนรู้สิ่งใหม่ สํารวจปัญหาโดยใช้ความคิดถึงความเป็นไปได้ในหลายด้าน 

๘.ด้านการมองอนาคตในแง่ดี หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลเก่ียวกับ การยอมรับในความ
ผิดพลาดของตนเอง และพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดโดยการเรียนรู้เพ่ือตอบปัญหาที่ทําให้เกิดความ
ผิดพลาด ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพ่ือนํามาแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง เห็นความสําคัญของ
การเรียนรู้และความรู้ที่ได้รับมากกว่าคะแนนสอบ ถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่านหรือรับรู้ก็จะแสวงหาค้นคว้า
เพ่ือให้เข้าใจในส่ิงที่สงสัย เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการนําความคิดมาปฏิบัติให้เกิดผลดี ทํา
ความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งที่รับรู้ได้เป็นอย่างดี คิดว่าควรนําสาระที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติเพ่ือการ
ดํารงชีวิตและปฏิบัติงาน 

สําหรับงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับจิตสาธารณะน้ันจะเห็นได้จาก งานวิจัยของ หฤทัย อาจปรุ ที่ศึกษา
ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล ชั้นที่ปีที่ ๑,๒,๓ และ ๔ จาก
สถาบันการศึกษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษานักศึกษาพยาบาล จํานวน ๕๑๐ คน 
ลักษณะการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก คือ จิตสํานึกสาธารณะด้านความคิดเห็น ๑)ด้านความ
ตระหนักที่เกิดข้ึนในสังคม๒) ด้านการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ๓) ด้านความรัก 
ความอื้ออาทร และความสามัคคี และ ๔) ด้านการรับรู้ความสามารถของตนในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในสังคม ส่วนที่สอง ด้านพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีจิตสาธารณะ ได้แก่ ๑) ด้านการปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ๒) ด้านการมีเครือข่ายในการทํากิจกรรมช่วยเหลือสังคม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามภาวะผู้นํา แบบสอบถามรูปแบบการดําเนินชีวิต แบบสอบถาม
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแบบสอบถามการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล 
โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนการมีจิตสํานึกสาธารณะโดยรวมของ
นักศึกษาพยาบาล ส่วนใหญ่ค่อนไปทางต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ส่วนภาวะผู้นํา รูปแบบการดําเนินชีวิต
กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มก้าวหน้า กลุ่มกิจกรรม กลุ่มสังคม ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษา
พยาบาล และรูปแบบการดําเนินชีวิตกลุ่มเก็บตัว  มีความสัมพันธ์ทางลบการมีจิตสํานึกสาธารณะของ
นักศึกษาพยาบาล ท่ีระดับ .๐๕ และตัวแปร ที่ร่วมกันพยากรณ์การมีจิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล 
ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ได้แก่ ภาวะผู้นํา รูปแบบการดําเนินชีวิตกลุ่มก้าวหน้า รูปแบบ



 
 

๘๔ 

การดําเนินชีวิต กลุ่มกิจกรรม และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามลําดับ โดยร่วมกันพยากรณ์
ได้ร้อยละ ๔๕.๖๐ (R2 = ๐.๔๕๖)๖๑ 

 
๒.๙ สรุปการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน 

การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน เป็นลักษณะของการที่เยาวชนได้ดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงความรู้ ความคิด ความสามารถของตนเอง ให้ดีด้วยการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพ
หน่ึงที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะจิตสาธารณะ ซึ่งในงานวิจัยน้ี หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจ
ของบุคคล ที่ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและพร้อมจะมีส่วนร่วมในเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่ง
สะท้อนออกมาใน ๓ ลักษณะคือ ลักษณะของ ความคิด คือ คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม คํานึงถึง
ความสําคัญของสิ่งอันเป็นของที่ต้องใช้หรือมีผลกระทบร่วมกันของชุมชน ลักษณะของความรู้สึกคือ  มี
ความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะ มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่นหรือ
สังคม และลักษณะของการกระทําคือ เอาใจใส่เป็นธุระ อุทิศตนทํางานเพ่ือสังคมส่วนรวม หรือ พยายาม
ผลักดันให้เกิดผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม ด้วยการรับผิดชอบและเคารพสิทธิในการใช้สาธารณะ
สมบัติ ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีแนวทางของการพัฒนาอย่างเป็นระบบ แนวคิดทั่วไปของการพัฒนา         
จิตสาธารณะของบุคคลมีแนวคิดหลักที่ทําการศึกษาอยู่หลายแนวคิด ในงานวิจัยน้ีจะกล่าวถึงแนวคิด
สําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ศึกษา ๒ แนวคิดใหญ่ ๆ คือ แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว
พฤติกรรมศาสตร์ และ แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวจิตวิทยา ซึ่งมีระบบแนวทางการพัฒนาจิต
สาธารณะ คือ 

๑. หลักการพัฒนาจิตสาธารณะ 
การศึกษาด้านพฤติกรรมศาสตร์น้ัน จะเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆเก่ียวกับว่าคนทํา

อะไร มากกว่าจะบรรยายว่าเขาควรทําอย่างไร แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่มีหลักการร่วมกันใน
การอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อจิตสาธารณะด้วยการ ให้ความสําคัญในการศึกษาสาเหตุของการพัฒนา       
จิตสาธารณะ โดยแนวคิดกลุ่มน้ีนําเสนอว่า สาเหตุของการพัฒนาจิตสาธารณะน้ัน ศึกษาได้ จาก ๒ 
ประเภทใหญ่ ๆ คือ ประการแรก เป็น สาเหตุภายนอกตัวบุคคล เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคมและ
                                                            

๖๑หฤทัย อาจปรุ, ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นํา รูปแบบการดําเนินชีวิตและ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล, วิทยานิพนธ์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๔, หน้า ๗๒.  



 
 

๘๕ 

วัฒนธรรม เป็นต้น ส่วนอีกประการหน่ึง เป็นสาเหตุจากภายในตัวบุคคลที่เป็นลักษณะทางจิต เช่น เจตคติ 
บุคลิกภาพ การรับรู้ด้านต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งในการพัฒนาจิตสาธารณะน้ันอาจจะพัฒนาที่ตัวแปรปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยในที่เป็นตัวแปรท่ีสําคัญท่ีส่งผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะได้ 

ส่วนหลักการสําคัญ ๆ ของจิตวิทยา คือ การอธิบายและคาดคะเนถึงจิตสาธารณะของแต่ละ
บุคคลโดยเน้นที่ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การรับรู้ การจูงใจ เจตคติ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอธิบายถึง
การตอบสนองที่แตกต่างกันต่อสภาพการณ์หรือตวักระตุ้นที่คล้ายคลึงกันของแต่ละบุคคล ตามแนวคิดทาง
จิตวิทยาได้มุ่งเน้นการอธิบายถึงกระบวนทัศน์(Paradigm) ของการเกิดจิตสาธารณะ โดยอธิบาย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เก่ียวข้องกับจิตสาธารณะผ่านตัวแปรดังน้ี คือ สิ่งเร้าภายนอก (Stimulus 
variable) หรือท่ีตัวแปรสถานการณ์ (Situational variable) อินทรีย์ (Organism) และการตอบสนอง
ภายนอก (Response variable) หรือ ตัวแปรพฤติกรรม (Behavioral variable)    

๒. แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะ 

       แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นแนวคิดรูปแบบหน่ึงที่ใหค้วามสําคัญ
กับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยเน้นความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
บุคคล ซึ่งเป็นลักษณะทางจิตที่เป็นสาเหตุภายในตัวบุคคลกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นสาเหตุ
ภายนอกตัวบุคคล ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนมีความเชื่อมโยง และต่อเน่ืองซึ่งกันและกัน ทั้งน้ีเพราะ ปัจจัยด้าน
บุคคลหรือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเพียงด้านใดด้านหน่ึงไม่สามารถเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมของปัจเจก
บุคคลได้ เพราะพฤติกรรมเป็นผลจากการกระทําของกระบวนการต่อเน่ืองของปฏิสัมพันธ์หลายทิศทาง 
หรือเป็นผลสะท้อนกลับระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลเผชิญอยู่ 
  ส่วนการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวจิตวิทยาน้ัน เสนอแนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะด้วย
การนําเอาหลักการแห่งพฤติกรรม (behavior principles ) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งหลักการแห่งพฤติกรรม 
เป็นหลักการที่ครอบคลุมทั้งแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้และแนวคิดทางจิตวิทยากลุ่มอื่น ๆ ท่ีศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมได้ แนวทางการนํา
หลักการแห่งพฤติกรรมมาใช้พัฒนาจิตสาธารณะต้องคํานึงถึงความสามารถของผู้ดําเนินการในการควบคุม
สภาพแวดล้อม กล่าวคือ แนวทางแรก หากผู้ดําเนินการพัฒนาจิตสาธารณะ สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อม
ได้ ก็สามารถ จัดการพัฒนา เปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมของบุคคลซึ่งก็คือ จิตสาธารณะได้โดยตรง โดยอาจ
ใช้การพัฒนาด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไข แต่ถ้าหากผู้ดําเนินการไม่สามารถควบคุม
สภาพแวดล้อมท่ีบุคคลนั้นมีปฏิสัมพันธ์ได้ ก็สามารถใช้ แนวทางที่สอง คือ สามารถจัดการพัฒนาจิต
สาธารณะ โดยการเปลี่ยนแปลงที่ ความรู้สึก หรือที่ การรู้คิด เพ่ือให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
จิตสาธารณะ เพราะ ตามหลักการแห่งพฤติกรรม เชื่อว่า ความรู้สึก การรู้คิด และ พฤติกรรม มีผลซึ่งกัน



 
 

๘๖ 

และกัน กล่าวคือ การพัฒนาพฤติกรรมอาจทําได้ด้วยการเปล่ียนแปลงที่ความรู้สึก หรือการรู้คิด ก่อนก็จะ
ทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เพราะความรู้สึก (Feeling) การรู้คิด (Cognitive) และ พฤติกรรม 
(Behavior) จะมีผลซึ่งกันและกัน 
 ๓.รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะ 
   ตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์น้ันรูปแบบของการพัฒนาจิตสาธารณะจะเป็นไปใน
ลักษณะที่ให้ความสําคัญในการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยเน้นความสําคัญของ
ลักษณะทางจิตที่เป็นสาเหตุภายในตัวบุคคลกับสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเป็นสาเหตุภายนอกตัวบุคคล 
ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนมีความเช่ือมโยง และต่อเน่ืองซึ่งกันและกัน ทั้งน้ีเพราะ ปัจจัยด้านบุคคลหรือ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมเพียงด้านใดด้านหน่ึงไม่สามารถเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลได้ เพราะ
พฤติกรรมเป็นผลจากการกระทําของกระบวนการต่อเน่ืองของปฏิสัมพันธ์หลายทิศทาง หรือเป็นผล
สะท้อนกลับระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมที่บุคคลเผชิญอยู่ ซึ่งรูปแบบในการพัฒนาสามารถเขียนเป็น
ภาพดังน้ี 
 
 

 

 

 

 ภาพท่ี ๑๒ รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะ ตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ 

 ส่วนแนวคิดทางจิตวิทยาน้ันรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะจะมีการใช้รูปแบบการพัฒนา ใน
ลักษณะที่มีการจัดกระทําท่ีพฤติกรรมก็คือจิตสาธารณะโดยตรง ดังเช่นแนวคิดจิตวิทยา ในกลุ่มพฤติกรรม
นิยม และมีการจัดกระทําที่กระบวนการทางปัญญา (Cognitive)เพ่ือให้ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมหรือจิตสาธารณะ เช่น กลุ่มปัญญานิยม หรือกลุ่มมนุษยนิยม ที่เน้นจัดกระทําที่ความรู้สึกแล้ว
ส่งผลให้เปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรม ตลอดจนมีการศึกษารูปแบบของการพัฒนาจิตสาธารณะ ด้วยการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะโดยพิจารณาที่ปัจจัยภายนอกตัวบุคคลและปัจจัยภายในตัวบุคคลที่ส่งผลต่อ
การเกิดจิตสาธารณะโดยพิจารณาทั้งในรูปแบบของปัจจัยภายในตัวบุคคลและปัจจัยภายนอกตัวบุคคลที่
ต่างก็ส่งผลต่อจิตสาธารณะอย่างเป็นอิสระจากกัน หรืออาจจะมีรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

ปัจจัยภายนอกบุคคล 

ปัจจัยภายในบุคคล 

จิตสาธารณะ 



 
 

๘๗ 

เพ่ือที่จะใช้ทํานายการเกิดจิตสาธารณะ รวมทั้งมีการศึกษาที่ต่างออกไปอีกในลักษณะที่มีปัจจัยภายนอก
ส่งผลผ่านปัจจัยภายในแล้วจึงส่งผลไปสู่จิตสาธารณะก็ได้ 

 

 

 

 ภาพท่ี ๑๓ รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะ ตามแนวคิดจิตวิทยา 
 จากการประมวลเอกสารรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา
น้ัน จะพบว่า รูปแบบทั้งสองแนวคิดมีความเหมือนกัน โดยมีการศึกษาทั้งปัจจัยภายนอกบุคคลและปัจจัย
ภายในบุคคล เพียงแต่ว่ารูปแบบของการศึกษาจะแตกต่างกันตามลักษณะของแต่ละแนวคิด โดยที่แนวคิด
พฤติกรรมศาสตร์มีเป้าหมายที่จะอธิบายสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม แต่แนวคิดด้านจิตวิทยามีเป้ามาย
เพ่ือการแก้ไขพฤติกรรม ซึ่งการพัฒนาจิตสาธารณะในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยต้องการเน้นการศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ ด้งน้ันผู้วิจัยสนใจที่จะใช้รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพฤติกรรม
ศาสตร์มาเป็นฐานในการศึกษารูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน 

๔.ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตสาธารณะ ในหัวข้อ๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ บทที่ ๑ น้ัน พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลตอ่จิตสาธารณะโดยจําแนกเป็น ปัจจัยภายนอก
บุคคลและปัจจัยภายในบุคค ดังน้ี 
 ๑ ปัจจัยภายนอกบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะที่สําคัญ ได้แก่ รูปแบบการดําเนินชีวิต 
การได้รับการสนับสนุน สัมพันธภาพกับครู สัมพันธภาพกับเพ่ือน การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย การ
มีประสบการณ์ทางสังคม การเห็นตัวแบบ การชี้แนะทางวาจา และ การทํางานช่วยเหลือสังคม 

๒.ปัจจัยภายในบุคคลท่ีมีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะที่สําคัญ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของ
ตน ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน การคล้อยตามผู้อื่น และ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
แสดงเป็นภาพได้ดังน้ี 

 
 
 
       

ปัจจัยภายนอก
บุคคล 

ปัจจัยภายใน 
บุคคล 

  จิตสาธารณะ    ผลกรรม 



 
 

๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๑๔ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา 
 
จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับตัวแปรปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา ผู้วิจัยได้จัดกลุ่ม

ตัวแปรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน ซึ่งผู้วิจัยได้จัดกลุ่มตัวแปรดังตาราง
ต่อไปนี้ 
ตารางท่ี ๑ แสดงการจัดกลุ่มตัวแปรที่ได้จากการศึกษางานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และจติวิทยา 
 

      ตัวแปรทีผู่้วิจัยจัดกลุ่ม ตัวแปรท่ีได้จากการศึกษางานวิจัย 
๑. การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย รูปแบบการดําเนินชีวิต 
๒. ประสบการณท์างสังคม ประสบการณ์ทางสังคม การทํางานช่วยเหลือสังคม 

การเห็นตัวแบบ  การคล้อยตามผู้อื่น  การได้รับการชีแ้นะ 
๓. การสนับสนุนทางสังคม การสนับสนุนทางสังคม สัมพันธภาพกับครู  

สัมพันธภาพกับเพ่ือน 
๔. การรับรู้ความสามารถของตน การรับรู้ความสามารถของตน 
๕. ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 
๖. ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

ปัจจัยภายนอก 

-รูปแบบการดําเนินชีวิต                    -การสนับสนุนทางสังคม  
-สัมพันธภาพกับครู                          -สัมพันธภาพกับเพ่ือน    
-การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย      -การไดร้ับการช้ีแนะ 

-การเห็นตัวแบบ                             -ประสบการณ์ทางสังคม 

-การทํางานช่วยเหลือสังคม  

ปัจจัยภายใน 

-การรับรู้ความสามารถของตน     -ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน   
-การคล้อยตามผู้อื่น                  -ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง    

 

 จิตสาธารณะ 



 

 
 

บทที่ ๓ 
การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 

 
 ความเจริญทางด้านวัตถุของสังคมในปัจจุบัน มีผลทําให้สังคมมีค่านิยมที่ให้ความสําคัญกับ
การแสวงหาเงินทองและอํานาจมากกว่าการให้ความสําคัญด้านจิตใจ ซึ่งการที่สังคมมีลักษณะมุ่งเน้น
ด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ จะส่งผลทําให้สังคมเสื่อมโทรมลง ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
ดังน้ันหนทางหน่ึงที่จะช่วยจรรโลงให้สังคมไทยดีขึ้นก็คือ การพัฒนาจิตใจของผู้คนในสังคมให้มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ด้วยเหตุน้ี ในสังคมปัจจุบันจึงมีการกล่าวถึงคําว่า “จิตสาธารณะ” 
กันมากขึ้น โดยมีความปรารถนาที่จะปลูกฝังให้คนในชาติมีจิตใจที่เต็มเป่ียมไปด้วยความรับผิดชอบทั้ง
ต่อตนเองและสังคม การปลูกฝังจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นน้ัน จัดได้ว่าเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรม
อันเป็นเรื่องที่เกิดจากภายในจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงในขั้นต้นน้ันควรมุ่งเน้นการปลูกฝัง
ให้เกิดขึ้นในเยาวชนผู้ที่จะเป็นอนาคตของชาติ ดังน้ัน “จิตสาธารณะ” จึงเป็นตัวแปรสําคัญตัวแปร
หน่ึงที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตสํานึกของเยาวชน เพ่ือที่เยาวชนของเราจะได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ 
รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ ให้ความร่วมมือในการทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคม เป็นผู้มีหลักการในการดําเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม  
 การเสริมสร้างจิตสาธารณะของเยาวชนในสังคมน้ัน ควรที่จะต้องปลูกฝังอบรมด้วยวิธีการ
โน้มนําจิตใจของเยาวชนให้เกิดจิตสํานึกที่ถูกต้อง การพัฒนาจิตสํานึกภายในที่ถูกต้องน้ันก็คือ การ
พัฒนาจิตใจท่ีมีรากฐานของความเป็นมนุษย์ด้วยพ้ืนฐานทางศีลธรรม ดังน้ัน ศาสนาในฐานะเป็น 
สถาบันสําคัญในสังคมท่ีมีบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องขัดเกลาจิตใจของคนในชาติให้มีคุณธรรม
จริยธรรมจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเป็นผู้นําในการสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่มีคําสอนที่เป็นหลักการในการดําเนินชีวิตที่ดีและมีคนไทย
ให้การเคารพนับถือมากเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ ดังน้ันพระพุทธศาสนาจึงมีส่วนสําคัญย่ิงที่จะมี
บทบาทในการช้ีนําและช่วยพัฒนาให้เยาวชนของชาติเป็นคนดีมีคุณธรรม ด้วยการพัฒนาเยาวชนตาม
แนวคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธองค์ทรงเน้นให้คนในสังคมเห็นแก่ประโยชน์สุขของสังคม
เป็นใหญ่ ไม่บริโภคเกินความจําเป็น หรือ เพราะความอยาก มีความสันโดษ พอใจที่จะมีกินมีอยู่ มีใช้
เท่าที่จําเป็น รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เจือจานแก่ผู้อ่ืน มีความเมตตาอาทรต่อกัน เห็นแก่ผู้อ่ืนเสมือนเห็นแก่
ตนเองรู้จักหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง ดังน้ันพระพุทธศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่จะช่วยสร้างสรรค์ 
และพัฒนาจิตใจของเยาวชนในสังคมให้หันเข้ามาอยู่ในความถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ซึ่งในบทน้ี
ผู้วิจัยจะได้นําเสนอให้เห็นว่าพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ให้ความสําคัญอย่างมากในการพัฒนา   



๙๐ 
 
จิตสาธารณะ โดยผู้วิจัยได้นําเสนอประเด็นสําคัญ ได้แก่ ความหมายของจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา ลักษณะจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ี
เก่ียวข้องกับจิตสาธารณะและ แนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
ซึ่งผู้วิจัยได้นําเสนอรายละเอียดของประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 

๓.๑ ความหมายของจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
 การศึกษาความหมายของจิตสาธารณะตามพระพุทธศาสนาน้ัน หากพิจารณาตามนิยามของ
คําว่าจิตสาธารณะที่ผู้วิจัยได้สรุปไว้ว่า หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่ตระหนักรู้ เห็น
คุณค่าและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในเร่ืองที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม น้ันจะพบว่าสามารถ
เทียบเคียงความหมายกับหลักธรรมที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับ คําว่า 
สามัคคีธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้บุคคลแต่ละบุคคลในสังคมไทยปฏิบัติภาระหน้าที่ของ
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน แบ่งปันเอ้ืออาทรกัน ไม่เบียดเบียนเอารัดเอา
เปรียบกัน และมีความพร้อมความสามารถที่กระทําสิ่งที่ดีงามได้เป็นผลสําเร็จอยู่เสมอทั้งแก่ตนและ
สังคมส่วนรวม ความหมายของความสามัคคีตามอรรถในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๕๒ ได้ให้ความหมายของคําว่าความสามัคคีและคําอ่ืน ๆ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันไว้ว่า ความ
สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความปรองดองกัน กิริยาที่พร้อมเพรียงกันทําร่วมมือร่วมใจ
กัน สมัครสมาน หมายถึง เช่ือมสามัคคี เช่น จะทําการงานอะไรขอให้ สมัครสมานกัน ปรองดอง 
หมายถึง ออมชอม ประนีประนอม ยอมกัน ไม่แก่งแย่งกัน ตกลงกันด้วย ความไกล่เกลี่ย ตกลงกันด้วย
ไมตรีจิต สมาน หมายถึง เสมอกัน เท่ากัน สมานกิจ หมายถึง การดําเนินอย่างเดียวกัน การมี
ความเห็นพ้องกัน สมานฉันท์ หมายถึง ความพอใจร่วมกัน ความเห็นพ้องกัน เช่น มีความเห็น        
เป็นสมานฉันท์ ก้าวหน้าไปได้ด้วยดีและอย่างย่ังยืน๑ 
 ลักษณะของความสามัคคีที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ใช้คําว่า สมังคี สมัคคะ สามัคคึ สังฆ
สามัคคี  ซึ่งมีลักษณะความสามัคคีปรองดองกัน ความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะหรือสงฆ์ การ
กระทําที่เรียกว่า “สังฆสามัคคี” คือ การนําเอาธรรม วินัย เป็นต้น มากล่าวตามความเป็นจริง ช่วยให้
เกิดความสมานฉันท์กันในหม่ ูคณะหรือสงฆ์มีการพร้อมเพรียงกันทําสังฆกรรมต่าง ๆ สําหรับสามัคคี
ธรรมน้ัน พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความพร้อมเพรียงของหม่ ูเป็นเหตุแห่งสุข และการสนับสนุนผู้พร้อม

                                                            
๑

 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๕๒), หน้า ๓๒๓. 

 



๙๑ 
 
เพรียงกัน ก็เป็นเหตุแห่งสุข ภิกษุผ้ ูยินดีในความพร้อมเพรียงต้ังอย่ ูในธรรม ย่อมไม่เสื่อมจากธรรมอัน
เกษมจากโยคะ ภิกษุสมานสงฆ์ให้พร้อมเพรียงกันแล้ว ย่อมบรรเทิงในสรวงสวรรค์ ตลอดกัปฯ” 
 จุดมุ่งหมายของความสามัคคีในพระพุทธศาสนาน้ันเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้ มนุษย์ มี จิตใจ
ประกอบด้วยเมตตากรุณา ช่วยให้ การกระทําผิดด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลงลดลง เบาบาง 
ช่วยให้ สังคมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืนและช่วยให้ประเทศชาติ สามารถดํารงสถาพรชั่ว
ลูกหลานได้ ดังน้ัน เมื่อบุคคลในสังคมมีหลักธรรมข้อน้ีแล้วก็จะทําให้บุคคลทั้งหลาย ผู้เป็นสมาชิกของ
สังคมน้ัน มีการแสดงความจริงใจต่อกัน ไม่มีจิตอิจฉาริษยาต่อกันและกัน ช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ ก็
จะทําให้สังคมประเทศชาติเกิดความสงบสุขและพัฒนา 
 นอกจากน้ีการที่บุคคลและสังคมมีความสามัคคีก็ยังผลทําให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและ
ผู้ อ่ืนซึ่งพิจารณาได้จากหมวดธรรมเรื่อง อรรถประโยชน์ หมวดธรรมน้ีเป็นหลักคําสอนของ
พระพุทธเจ้าที่เน้นการกระทําเพ่ือประโยชน์สุขเก้ือกูลแก่มหาชน โดยถือว่าการกระทําที่ดีหรือถูกต้อง
น้ันจะต้องเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชน คําว่า ประโยชน์ หรืออรรถประโยชน์ มา
จากภาษาบาลีว่า อัตถะ แปลว่า ความเจริญ ผลประโยชน์ หรือ ความต้องการ ส่วนภาษาสันสกฤต 
คือคําว่า อรรถ หมายถึง ผลที่มุ่งหมาย ๓ ระดับขั้น สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน คือ ความจริงที่เป็น
ประโยชน์ ใช้แก้ทุกข์ได้ นําไปสู่จุดหมาย ลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา ประการหน่ึง ก็คือ เป็น
เรื่องการดําเนินชีวิต หรือ หลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือเข้าสู่จุดหมาย ซึ่งจุดหมายในทางพระพุทธศาสนา 
มี ๓ ประการ เรียกว่า อัตถะ เป็นจุดหมายที่แบ่งโดยลักษณะทั่วไปน้ันแบ่งเป็น ๑.ทิฏฐธัมมิกัตถะ 
เรียกว่า ประโยชน์ปัจจุบัน ๒. สัมปรายิกัตถะ เรียกว่า ประโยชน์เบ้ืองหน้า และ ๓. ปรมัตถ์หรือ 
ปรมัตถะ คือ ประโยชน์อย่างสูงสุด ส่วนการแบ่งในแง่ของระดับน้ัน จะแบ่งประโยชน์หรือจุดมุ่งหมาย
ที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เป็นด้านๆได้ว่า ประโยชน์มี ๓ อย่าง คือ ๑. อัตตัตถะ 
ประโยชน์ตน ๒. ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน และ๓. อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย หรือ ประโยชน์
ร่วมกัน คําสอนประเภทน้ี มีเน้นอยู่มากมายในพระไตรปิฎก เช่น เน้นเร่ืองการไม่เบียดเบียนตน ไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน พุทธศาสนายํ้าให้มองตัวเราไม่ใช่ในแง่ตัวตน แต่มองเป็นชีวิตหน่ึงเหมือนกับชีวิต
ทั้งหลาย ชีวิตคนอ่ืนเราไม่เบียดเบียนฉันใด ตัวเราในฐานะที่เป็นชีวิตหน่ึง ซึ่งใกล้ชิดที่สุด ต้อง
รับผิดชอบก่อน เราก็ไม่ควรเบียดเบียนเหมือนกัน ต่อจากน้ันก็ขยายออกไปในระดับปรัตถะอย่างกว้าง 
เช่น สําหรับพระภิกษุสงฆ์ สําหรับผู้ทําหน้าที่เก่ียวกับพระพุทธศาสนา คําว่า ปรัตถะ น้ีก็จะขยาย
ออกมาในรูปที่ว่า พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย เพ่ือประโยชน์แก่พหูชน เพ่ือความสุขแก่พหูชน ซึ่งคติ
เรื่องประโยชน์สุขแก่พหูชนน้ีมีมากมายในพระไตรปิฏก เช่นว่า พรหมจรรย์หรือพรหมจริยะน้ีมีอยู่
ย่ังยืนเพ่ืออะไร ก็เพ่ือประโยชน์สุขของพหูชน พระพุทธเจ้าทรงส่งสาวกออกประกาศพระศาสนาก็เพ่ือ



๙๒ 

 
ประโยชน์สุขแก่พหูชน การกระทําเพ่ือประโยชน์สุขของพหูชนน้ีก็คือ เรื่องปรัตถะในระดับสําหรับผู้ทํา
หน้าที่เก่ียวกับสังคม หรือประโยชน์ที่กว้างไกลออกไป น้ีก็เป็นเรื่องจุดหมาย๒  
   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต ) อธิบายว่า อัตถะ หรือ อรรถ แปลว่า เรื่องราว
ความหมาย ความมุ่งหมาย ประโยชน์ ผลที่หมาย หรือจุดหมายของพรหมจรรย์ หรือจริยธรรม หรือ
ระบบการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนานั้นเอง๓ ส่วนความหมายของคําว่า 
ประโยชน์ น้ัน พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ (จินฺตามโย) ให้ความหมายคําว่า ประโยชน์ หมายถึง
ผลประโยชน์สุขจากการประพฤติปฏิบัติธรรมที่มองเห็นกันได้ในชาติน้ีที่ทุกๆคนปรารถนา๔ สรุปได้ว่า 
คําว่า อัตถะ หรือ อรรถประโยชน์ ก็หมายถึง ความเจริญงอกงามของชีวิต, หรือสิ่งที่จะช่วยทําให้ชีวิต
ก้าวหน้า หรือ อีกความหมายหน่ึงก็คือ หมายถึง จุดหมาย หรือ เป้าหมายของชีวิตของมนุษย์ 
  นอกจากเรื่องสามัคคีธรรม และ อรรถประโยชน์แล้ว ในพระพุทธศาสนายังมีคําหรือ
หลักธรรมที่มีความหมายใกล้เคียงกับ จิตสาธารณะอีกหลายคํา คือ คําว่าทาน จาคะและ กรุณา ซึ่ง
ผู้วิจัยจะใช้คําเหล่าน้ีเป็นคําสําคัญในการพิจารณาถึงลักษณะของ จิตสาธารณะในพระพุทธศาสนา  
 

๓.๒ ลักษณะของจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญอย่างมากในเร่ืองของความคิดที่คํานึงถึงประโยชน์ของ

ส่วนรวม มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน ตลอดจนเอาใจใส่เป็นธุระ อุทิศตนทํางานเพ่ือส่วนรวม 
หากพิจารณาลักษณะของจิตสาธารณะในพระพุทธศาสนาแล้วจะพบว่า จิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา สามารถแบ่งเป็น ๓ ระดับคือ ระดับสากล(โลก)  ระดับกลาง (สังคม) และระดับแคบ 
(กลุ่มคน) ซึ่งมีรายละเอียดของตาละระดับดังน้ี 

๓.๒.๑.จิตสาธารณะระดับสากล พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่เน้น พหุชนหิตายะ พหุชน
สุขายะ คือ ความมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์สุขของพหูชน พระพุทธเจ้าตรัสหลักน้ีเป็นประจํา เมื่อเริ่ม
ประกาศพระศาสนา พระองค์ทรงส่งพระสาวกออกประกาศพระศาสนาด้วยคําว่า จรถ ภิกฺขเว จาริกํ 
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย... แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพ่ือ

                                                            
๒พระธรรมปิฎก (ป อ. ปยุตฺโต), ธรรมะสําหรับคนหนุ่มสาว หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์, 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๓๒. 
๓พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๓๕ , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๕), หน้า ๕๓๖. 
๔พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ (จินฺตามโย), “การประยุกต์ทิฏฐธัมมิกิตถประโยชน์ มาใช้ใน

การดําเนินชีวิตของประชาชน ต. ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ. ลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๑”, รายงานการวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๘. 



๙๓ 
 
ประโยชน์เก้ือกูลแก่พหูชน เพ่ือความสุขแก่พหูชน เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก  ดังปรากฏหลักฐานอย่าง
ชัดเจน จากเจตนารมณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้า ที่สะท้อนให้
เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ให้ความสําคัญแก่จิตสาธารณะอย่างแท้จริง ดังที่ผู้วิจัยจะได้
นําเสนอให้เห็นรายละเอียดถึงความสําคัญของจิตสาธารณะในแต่ละเรื่องดังต่อไปน้ี 

ในเรื่องเจตนารมณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรง
มีพระประสงค์จะให้เหล่าพระอรหันต์ ๖๐ รูปแรก แยกย้ายกันไปทําหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคําสอนแก่
ชาวโลกน้ัน พระองค์ทรงให้โอวาทแก่พระอรหันต์เหล่าน้ันว่า  

“ภิกษุทั้งหลาย เราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็น
ของมนุษย์ แม้พวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็น
ของมนุษย์ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์ เพ่ือ
ความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลกเพ่ือประโยชน์เก้ือกูลและความสุข แก่ทวย
เทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมในเบ้ืองต้นงาม
ในท่ามกลาง งามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบ
บริบูรณ์บริสุทธ์ิ สัตว์ทั้งหลายจําพวกที่มีธุลีในจักษุน้อย มีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อม
เสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมี ภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เพ่ือ
แสดงธรรม”๕ 

 
จะเห็นได้ว่า เจตนารมณ์ของพระบรมศาสดาที่ให้แก่ชาวโลก น้ันก็เพ่ือให้ชาวโลกได้พบกับ

ความสุขที่แท้จริง หลุดพ้นจากวัฏฏสงสาร คือการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยการปฏิบัติธรรมตามพุทธวิธี 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาแก่ชาวโลกและเทวดาอย่างแท้จริง พระพุทธองค์ทรง
มีพระมหากรุณาที่จะแสดงธรรมโปรดสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ โดยที่พระพุทธองค์ได้ทรงบําเพ็ญประโยชน์ 
๓ ประการ คือ อัตตัตถะ (ประโยชน์ตน) ปรัตถะ (ประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน) และอุภยัตถะ (ประโยชน์ทั้ง
สองฝ่าย)๖ พระองค์ทรงบําเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ คือ การตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ และทรง
บําเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน คือพระพุทธองค์ได้ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการแสดงธรรมแก่
เวไนยสัตว์ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ได้ทรงประกาศหลักคําสอนในหลายรูปแบบ เช่น โดยการ
แสดงธรรม การสนทนาธรรม การปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใส และการตอบปัญหาข้อข้องใจสงสัย 
เป็นต้น โดยที่พระองค์ได้ประทานหลักการและเทคนิคในการเผยแผ่ให้สาวกยึดถือปฏิบัติเป็นหลักการ
ในการแสดงธรรม ให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันไปโดยลําดับช้ีแจงให้เข้าใจชัดเจน

                                                            
๕วิ.มหา.๖/๓๒/๓๘. 
๖สํ.นิ ๒๖/๖๗/๙๘. 



๙๔ 
 
ในแต่ละประเด็น แสดงธรรมด้วยจิตเมตตา โดยมุ่งให้ประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่
ลาภสักการะ ไม่แสดงธรรมยกตนข่มท่านและไม่เสียดสีข่มขู่ผู้อ่ืน๗ หลังจากน้ันพระพุทธองค์ก็ตรัส
หลักธรรมมากมายโดยเน้นหลักการข้อน้ี แม้แต่ในการแนะนําให้ทําสังคายนาก็ยํ้าว่า เพ่ือจะให้
พรหมจรรย์ คือพระศาสนานี้ ดํารงอยู่มั่นคงยั่งยืน เพ่ือประโยชน์เก้ือกูล และความสุขแก่พหูชน คือชน
จํานวนมาก  หลักธรรมต่างๆ อย่างน้ีตรัสไว้มากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาเน้นยํ้ามากใน
เรื่องการปฏิบัติเพ่ือประโยชน์สุขของพหูชน 
 ๓.๒.๒ จิตสาธารณะในระดับกลาง เป็นการมุ่งทําประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถวิเคราะห์จาก
พระวินัยปิฎกที่สะท้อนให้เห็นได้ดังตัวอย่างต่อไปน้ี จิตสาธารณะที่ปรากฏในพระสัทธรรมคําสั่งสอน 
คือ พระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาที่ได้ทรงบัญญัติไว้และดํารงสืบต่อกันมา จนปัจจุบันน้ัน ทําให้
พวกเราทั้งหลายได้รับประโยชน์ มีความสงบสุขทั้งส่วนบุคคลและสังคม อีกทั้งเป็นวิถีชีวิตที่มีการ
ประพฤติปฏิบัติเพ่ือความพ้นทุกข์ อย่างแท้จริง ตรงพระพุทธประสงค์ กล่าวคือเพ่ือประโยชน์เพ่ือ
เก้ือกูลแก่ชนจํานวนมาก แม้ว่าในครั้งพุทธกาลพระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยให้ใช้ในหมู่สงฆ์ก็ตามดังที่
พระพุทธเจ้า ทรงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุน้ันแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย 
อาศัยอํานาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพ่ือความ
สําราญแห่งสงฆ์ ๑ เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพ่ืออยู่สําราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ 
เพ่ือป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพ่ือกําจัดอาสวะอันอาจจะเกิดในอนาคต 
๑ เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ๑ เพ่ือความเลื่อมใสย่ิงของชุมชนที่
เลื่อมใสแล้ว ๑ เพ่ือความต้ังมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพ่ืออนุเคราะห์ตามพระวินัย ๑”  

จากบัญญัติข้อที่ว่า เพ่ือความสําราญแห่งสงฆ์ ๑ น้ัน ใน สมันตปาสาทิกา 
อรรถกถาพระวินัย มหาวิภังควรรณา ปฐมปาราชิกรรณนา อธิบายประโยชน์แห่งการ
บัญญัติสิกขาบท ๑๐ อย่าง กล่าวว่า “คําว่า เพ่ือความสําราญแห่งสงฆ์ (สงฺฆผาสุตา) 
คือ เพ่ือความผาสุกแห่งสงฆ์ อธิบายว่า เพ่ือประโยชน์แก่ความอยู่เป็นสุข ด้วยความ
เป็นอยู่ร่วมกัน๘  

 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้จัดประเภทของประโยชน์ ที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภ
หรือประโยชน์ที่ทรงประสงค์ ในการทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสงฆ์ ไว้ดังน้ี  

                                                            
๗พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต), เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๑), หน้า ๓๒. 
๘วิ.มหา.๑/๒๐/๓๖๙. 



๙๕ 

 
  ก.ว่าด้วยประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม 
   ๑. สงฺฆสุฏฺฐุตาย (เพ่ือความรับว่าดีแห่งสงฆ์ คือ เพ่ือความเรียบร้อยดีงามแห่งสงฆ์ ซึ่งได้
ทรงช้ีแจงให้มองเห็นคุณโทษแห่งความประพฤติน้ัน ๆ ชัดเจนแล้ว จึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้ึนไว้โดย
ความเห็น  
  ๒. สงฺฆผาสุตาย (เพ่ือความผาสุกแห่งสงฆ์ ) 
  ข. ว่าด้วยประโยชน์แก่บุคคล 
    ๓. ทุมฺมงฺกูนํ ปุคฺคลานํ นิคฺคหาย (เพ่ือข่มบุคคลผู้เก้อยาก คือ เพ่ือกําราบคนผู้ด้าน  
 ประพฤติทราม) 
   ๔. เปสลานํ ภิกฺขูนํ ผาสุวิหาราย (เพ่ือความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม) 
  ค. ว่าด้วยประโยชน์แก่ความบริสุทธ์ิ หรือแก่ชีวิต ทั้งทางกายและทางใจ 
   ๕. ทิฏฺฐธมฺมิกานํ อาสวานํ สํวราย (เพ่ือปิดก้ันอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน คือ 
เพ่ือระงับปิดทางความเสื่อมเสีย ความทุกข์ ความเดือดร้อน ที่จะมีในปัจจุบัน) 
   ๖. สมฺปรายิกานํ อาสวานํ ปฏิฆาตาย (เพ่ือบําบัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 
คือ เพ่ือแก้ไขมิให้เกิดความเสื่อมเสียความทุกข์ความเดือดร้อน ที่จะมีมาในภายหน้าหรือภพหน้า) 
  ง. ว่าด้วยประโยชน์แก่ประชาชน 
   ๗. อปฺปสนฺนานํ ปสาทาย (เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส) 
   ๘. ปสนฺนานํ ภิยฺโย ภาวาย (เพ่ือความเลื่อมใสย่ิงขึ้นไปของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว) 
  จ. ว่าด้วยประโยชน์แก่พระศาสนา 
   ๙. สทฺธมฺมฏฺฐิติยา (เพ่ือความต้ังมั่นแห่งสัทธรรม) 
    ๑๐. วินยานุคฺคหาย (เพ่ืออนุเคราะห์วินัย คือ ทําให้มีบทบัญญัติสําหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์
จัดระเบียบของหมู่ สนับสนุนความมีวินัยให้หนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้น)๙  
  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุคฺโต) ได้กล่าวไว้ในหนังสือพุทธธรรม ว่า ความสํานึกในการรักษาศีล
หรือปฏิบัติตามศีล แยกออกได้เป็น ๒ ด้าน คือ การฝึกหัดขัดเกลาตนเอง (เพ่ือความก้าวหน้ามี
คุณธรรมที่ ย่ิงขึ้นไป) อย่างหน่ึง และ การคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ อ่ืนหรือของสังคมอย่างหน่ึง 
โดยเฉพาะในวินัยของพระสงฆ์ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงเน้นให้พระสงฆ์มีความสํานึกน้ีไว้อย่างหนักแน่น 
ความสํานึกในด้านการฝึกหัดขัดเกลาตนเองน้ันพอจะเห็นกันได้ชัดอยู่แล้วแต่ส่วนที่ควรเน้นยํ้าไว้ ณ 
ที่น้ี คือการคํานึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมหรือของผู้อ่ืน เมื่อมีพระภิกษุกระทําการไม่ดีไม่งามข้ึน 
สมควรบัญญัติสิกขาบท พระพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์ สอบสวนผู้กระทําการได้ความสมจริงแล้ว จะ

                                                            

 ๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโต), พจนานกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์
ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหาคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๖. 



๙๖ 
 
ทรงช้ีโทษของการกระทําน้ันว่า ไม่เป็นไปเพ่ือปสาทะ คือความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใส และทําให้
ผู้เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกกลายเป็นอย่างอ่ืนไป แล้วตรัสแถลงประโยชน์ที่มุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ใน
การบัญญัติสิกขาบท เสร็จแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้อน้ันๆขึ้นไว้ ข้อความท่ีว่า ไม่เป็นไปเพ่ือความ
เลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส เป็นต้นน้ัน แสดงความคํานึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมและของผู้อ่ืน 
ซึ่งประโยชน์สุขอย่างแรกก็คือ ความดํารงอยู่ด้วยดีของชุมชนที่เรียกว่าสงฆ์หรือจะว่าของพระศาสนาก็
ได้ เพราะความม่ันคงของพระศาสนาต้องอาศัยศรัทธาของประชาชน ประโยชน์สุขสําคัญอีกอย่างหน่ึง
ก็คือ ประโยชน์สุขของประชาชนหรือชาวบ้านผู้เลื่อมใสและจะเลื่อมใสน่ันเอง เพราะปสาทะคือความ
เลื่อมใส ความผ่องใส หรือความโปร่งสบายของจิตใจ เป็นคุณธรรมอย่างหน่ึง เป็นสิ่งที่เก้ือกูลแก่จิตใจ 
เป็นปัจจัยแห่งความสุข ช่วยให้เกิดสมาธิ และเอ้ืออํานวยแก่การใช้ปัญญาทําให้พร้อมที่จะเข้าใจเรื่องที่
จะพินิจพิจารณา เมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงเทศนาอริยสัจแต่ละครั้ง พระองค์ทรงค่อยๆสอนเตรียมพ้ืน
จิตใจและปัญญาของผู้ฟังให้พร้อมขึ้นทีละขั้นๆจนผู้น้ันมีจิตที่คล่องสบาย นุ่มนวล ปลอดจากนิวรณ์ 
เบิกบาน ผ่องใส คือมี ปสาทะแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจ ๔ การที่พระภิกษุรูปใดรูปหน่ึงประพฤติดีงาม
ต้ังอยู่ในศีล จึงมิใช่เพ่ือมุ่งประโยชน์ที่พึงมีมาแก่ตนจากความเลื่อมใสของชาวบ้าน ซึ่งจะเป็นการ
ปฎิบัติผิดพลาดอย่างเต็มที่ แต่ต้องมุ่งเพ่ือประโยชน์ของสงฆ์และของชาวบ้านที่สัมพันธ์เก่ียวข้อง  
 สําหรับภิกษุปุถุชนการปฏิบัติเพ่ือสงฆ์และเพ่ือประชาชน ยังต้องดําเนินควบคู่ไปกับการฝึกหัด
ขัดเกลาตนเอง แต่สําหรับพระอริยบุคคล โดยเฉพาะพระอรหันต์ ซึ่งหมดกิจ ที่จะต้องฝึกตนในด้านศีล
หรือหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้ว การรักษาศีลหรือปฏิบัติตามวินัยก็มีแต่การกระทําเพ่ือประโยชน์สุขของ
สงฆ์และประชาชนด้านเดียว เข้ากับคติที่เป็นหลักใหญ่แห่งการดําเนินชีวิตและการบําเพ็ญกิจของ
พระพุทธเจ้าและพุทธสาวกที่ว่า “ปฎิบัติเพ่ือประโยชน์สุขของพหุชน เพ่ือเอ้ืออนุเคราะห์โลก” และคติ
การมีจิตเอ้ือเอ็นดูแก่ชุมชนที่เกิดมาภายหลัง เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีงามของอนุชน หรืออย่างน้อยก็
เพ่ือเชิดชูความดีงามไว้ในโลก เป็นการเคารพธรรม เคารพวินัยน่ันเอง ความจริงมิใช่แค่ศีลเท่าน้ัน แม้
วัตรต่าง ๆ เช่น ธุดงค์ เป็นต้นก็มิใช่สิ่งจําเป็นแก่ตัวท่าน และมิใช่ข้อบังคับในวินัย พระอรหันต์บาง
ท่านก็ปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ เพ่ือเป็นทิฏฐิธรรมสุขวิหารส่วนตนและหวังจะอนุเคราะห์ชนรุ่นหลังให้ได้มี
แบบอย่างที่ดีงาม๑๐  
 หากจะพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของการบัญญัติพระวินัยน้ันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ใครในเร่ือง
ใดน้ัน สาระสําคัญที่เป็นแกนกลางแห่งเจตนารมณ์ทางสังคมของศีลโดยเฉพาะศีลที่เป็นระดับวินัย ก็
คือ ความเคารพในสงฆ์ การถือสงฆ์และกิจของสงฆ์เป็นใหญ่ การถือความเจริญมั่นคงของสงฆ์หรือ
ประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นสําคัญและการมีความรับผิดชอบอย่างสูงต่อสงฆ์และประโยชน์สุขของ
สงฆ์ เจตนารมณ์น้ีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัตินําเป็นแบบอย่างไว้แล้ว 

                                                            
๑๐พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม อ้างแล้ว, หน้า ๔๓๔- ๔๕๑. 



๙๗ 

 
ความเคารพสงฆ์ มีความหมายเน่ืองอยู่ด้วยกันกับความเคารพในธรรม และความเคารพในวินัย หรือ 
ความเคารพธรรมวินัย เพราะการรับผิดชอบต่อสงฆ์และปฏิบัติเพ่ือประโยชน์สุขแห่งสงฆ์ ก็คือการ
ปฏิบัติที่ชอบด้วยธรรมและเป็นไปตามวินัย การมีความรับผิดชอบต่อสงฆ์และปฏิบัติเพ่ือประโยชน์สุข
แห่งสงฆ์ มีความหมายเน่ืองอยู่ด้วยกันกับการปฏิบัติเพ่ือประโยชน์สุขของพหุชน เพราะ สงฆ์หมายถึง
ส่วนรวม และสงฆ์ได้มีขึ้นก็เพ่ือประโยชน์สุขของพหุชน พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นําในการปฏิบัติเช่นน้ี 
ดังพุทธพจน์ในราชสูตรใจความว่า  

“ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา ทรงอาศัย
ธรรมน่ันเอง สักการะเคารพ นอบน้อมธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นตราชู เป็น
ธรรมาธิปไตย จัดการรักษาคุ้มครองป้องกันอันชอบ ธรรม แก่ ภิกษุ...ภิกษุณี...อุบาสก
...อุบาสิกาทั้งหลาย โดยนัยว่า กายกรรม วจีกรรม...มโนกรรม...อาชีวะ...คามนิคม...
อย่างน้ีควรเสพอย่างน้ีไม่ควรเสพ”๑๑  

 
ในปฐมอุรุเวลสูตรใจความว่า “พระสัมพุทธเจ้าเหล่าใด ที่ล่วงไปแล้วก็ดี พระสัมพุทธเจ้าเหล่า

ใดที่ยังไม่มาถึงก็ดี พระสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้ผู้ยังความโศกของชนเป็นอันมากให้เสื่อมหายไปใน
ปัจจุบันน้ีก็ดี พระพุทธเจ้าทั้งปวงน้ันเป็นผู้ทรงเคารพพระสัทธรรมแล้ว ทรงเคารพพระสัทธรรมอยู่
และจักทรงเคารพพระสัทธรรม น่ีเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุน้ันแล ผู้รักตน 
มุ่งหวังความเป็นใหญ่ระลึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงเคารพพระสัทธรรมเถิด”๑๒ 
 สําหรับสิกขาบท ข้อวัตร ที่บัญญัติไว้ในพระวินัยปิฏกสะท้อนให้เห็นถึงการมีจิตสาธารณะ น้ัน 
ผู้วิจัยจะขอนําเสนอพอเป็นสังเขป ดังน้ี ในคัมภีร์ภิกขุวิภังค์ ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๒) ได้กล่าวถึง
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องเก่ียวกับดินและต้นไม้ซึ่งแสดงถึงจิตสาธารณะได้แก่ 

ปาจิตตีย์ มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ ที่ว่า โย ปน ภิกขุ ปฐวึ ขเณยฺย วา ขณาเปยฺย วา...
คําแปล “อน่ึง ภิกษุใด ขุดก็ดี ให้ขุดก็ดี ซึ่งปฐพี,เป็นปาจิตตีย์.”โดยมีเรื่องต้นบัญญัติ คือภิกษุชาวเมือง
อาฬวี ทําการก่อสร้าง จึงขุดดินเองบ้าง ใช้ให้ผู้อ่ืนขุดบ้าง มนุษย์ทั้งหลายพากันติเตียนว่าผิดประเพณี
นิยมของสมณะ พระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุขุดดินเอง หรือใช้ให้ผู้อ่ืนขุด ต้อง
ปาจิตตีย์.๑๓ 

ภูตคามวรรคสิกขาบทท่ี ๑ วรรคว่าด้วย พืชพันธ์ุไม้ ปาจิตตีย์ ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๑ 
ที่ว่า ภูตะคามะปาตัพยะตายะ ปาจิตติยัง. คําแปล “เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะพรากภูตคาม.”โดยมีเรื่อง

                                                            
๑๑อง.ปญฺจก.๓๖/๑๓๓/๒๗๔. 
๑๒อง.จตุกฺก.๓๕/๒๑/๕๙-๖๐. 
๑๓วิ.มหา.๔/๓๕๒/๒๗๙. 



๙๘ 
 
ต้นบัญญัติ คือ ภิกษุชาวเมืองอาฬวีทําการก่อสร้างจึงตัดต้นไม้บ้าง ใช้ผู้อ่ืนตัดบ้าง มนุษย์ทั้งหลายพา
กันติเตียน พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้พรากภูตคาม (ภูตคาม
ได้แก่ของเขียวหรือพืชพรรณ เป็นวัตถุแห่งปาจิตตีย์, ส่วนพีชคาม คือพืชพันธ์ุ ที่ถูกพรากจากที่แล้วแต่
ยังจะเป็นได้อีกเป็นวัตถุแห่งทุกกฎ๑๔ 
  ในคัมภีร์จุลวรรค ภาค ๒ (พระวินัยปิฏก เล่ม ๗) น้ี เป็นเรื่องข้อห้าม และข้ออนุญาต
เก่ียวกับการปฏิบัติต่อร่างกายและอ่ืน ๆ แบ่งเป็น ๘ ขันธ์ คือ ขุททกวัตถุขันธ์ : ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด 
เช่น ข้อปฏิบัติในการอาบนํ้า การดูมหรสพ บาตร เครื่องใช้โลหะ, เสนาสนขันธ์ : ว่าด้วยเรื่องที่อยู่ 
เครื่องใช้ ตลอดจนการก่อสร้าง, สังฆเภทขันธ์ : ว่าด้วยการทําสงฆ์ให้แตกกัน. วัตตขันธ์ : ว่าด้วยวัตร
ข้อปฏิบัติ ๑๔ เรื่อง เช่นการปฏิบัติต่ออาคันตุกะ อุปัชฌาย์ ศิษย์ เป็นต้น, ปาฏิโมกขัฏฐปนขันธ์ : การ
งดสวดปาติโมกข์ พร้อมเง่ือนไข  
   ภิกขุนีขันธ์ ในหมวดท่ีว่าด้วยวัตรหรือข้อปฏิบัติ (วัตร ๑๔) น้ัน มีเรื่องที่แสดงถึง        
จิตสาธารณะในลักษณะของการคํานึงถึงส่วนรวมหรือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน หรือการดูแลสาธารณะสมบัติ 
ดังเช่น วัจกุฎีวัตร (วัตรปฏิบัติเก่ียวกับส้วม) ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถ่ายอุจจาระแล้ว เมื่อนํ้ามีอยู่ 
จะไม่ชําระไม่ได้รูปใดไม่ชําระต้องอาบัติทุกกฎฯ ภิกษุไม่พึงถ่ายอุจจาระในวัจกุฎีตามลําดับผู้แก่กว่า 
รูปใดถ่ายต้องอาบัติทุกกฎ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถ่ายอุจจาระตามลําดับของผู้มาถึงก่อน.”
ภิกษุใดไปวัจกุฎี ภิกษุน้ันยืนอยู่ข้างนอก พึงกระแอมข้ึน แม้ภิกษุผู้น่ังอยู่ข้างในก็พึงกระแอมรับ พึง
พาดจีวรไว้บนราวจีวร หรือบนสายระเดียง แล้วเข้าวัจกุฎี ทําให้เรียบร้อยไม่ต้องรีบร้อน ไม่พึงเข้าไป
เร็วนัก ไม่พึงเวิกผ้า เข้าไปยืนบนเขียงถ่ายอุจจาระ แล้วจึงค่อยเวิกผ้า ไม่พึงถอนหายใจใหญ่พลางถ่าย
อุจจาระ ไม่พึงเคี้ยวไม้ชําระฟันพลางถ่ายอุจจาระ ไม่พึงถ่ายอุจจาระนอกรางอุจจาระ ไม่พึงถ่าย
ปัสสาวะนอกรางปัสสาวะ ไม่พึงบ้วนเขฬะลงในรางปัสสาวะ ไม่พึงชําระด้วยไม้หยาบ ไม่พึงทิ้งไม้ชําระ
ลงในช่องถ่ายอุจจาระ ยืนบนเขียงถ่ายแล้วพึงปิดผ้า ไม่พึงออกมาเร็วนัก ไม่พึงเวิกผ้าออกมา ยืนบน
เขียงชําระแล้วพึงเวิกผ้า ไม่พึงชําระให้มีเสียงดังจะปุจะปุ ไม่พึงเหลือนํ้าไว้ในกระบอกชําระ ยืนบน
เขียงชําระแล้วพึงปิดผ้า ถ้าวัจกุฎีอันภิกษุถ่ายไว้เลอะเทอะ ต้องล้างเสีย ถ้าตะกร้าใส่ไม้ชําระเต็มพึงเท
ไม้ชําระ ถ้าวัจกุฎีรก พึงกวาดวัจกุฎี ถ้าชานภายนอก บริเวณ ซุ้มประตูรกพึงกวาดเสีย ถ้านํ้าในหม้อ
ชําระไม่มีพึงตักนํ้ามาไว้ในหม้อชําระ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย น้ีแลเป็นวัจกุฎีวัตรของภิกษุทั้งหลายซึ่งภิกษุ
ทั้งหลายพึงประพฤติให้เรียบร้อยในวัจกุฎี”๑๕ 
  ชันตาฆรวัตร (วัตรปฏิบัติในเรือนไฟ) ที่ว่า “ภิกษุใดไปสู่เรือนไฟก่อน ถ้ามีเถ้ามาก พึงเท
เถ้าทิ้งเสีย ถ้าเรือนไฟรกพึงกวาดเสีย ถ้าชานภายนอกรก พึงกวาดเสีย ถ้าบริเวณซุ้มประตูศาลาเรือน
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ไฟรก พึงกวาดเสีย พึงบดจุณไว้ พึงแช่ดินเหนียว พึงตักนํ้าไว้ในรางน้ําเมื่อจะเข้าไปสู่เรือนไฟ พึงเอา
ดินเหนียวทาหน้า ปิดทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วจึงเข้าไปสู่เรือนไฟ ไม่พึงน่ังเบียดเสียดพระเถระ ไม่พึง
กีดกันอาสนะภิกษุใหม่ ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงทําบริกรรมแก่พระเถระในเรือนไฟเม่ือออกจากเรือนไฟ พึง
ถือต่ังสําหรับเรือนไฟแล้วปิดทั้งข้างหน้าข้างหลัง ออกจากเรือนไฟ ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงทําบริกรรมแก่
พระเถระ แม้ในนํ้าไม่พึงอาบนํ้าข้างหน้าพระเถระ แม้เหนือนํ้าก็ไม่พึงอาบ อาบแล้วเมื่อจะข้ึนพึงให้
ทางแก่พระเถระผู้จะลงภิกษุใดออกจากเรือนไฟภายหลัง ถ้าเรือนไฟเปรอะเป้ือน พึงล้างให้สะอาด พึง
ล้างรางแช่ดิน เก็บต่ังสําหรับเรือนไฟ ดับไฟ ปิดประตู แล้วจึงหลีกไป ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย น้ีแลเป็น
วัตรในเรือนไฟของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุทั้งหลายพึงประพฤติให้เรียบร้อยในเรือนไฟ.”๑๖ 
  เสนาสนวัตร (วัตรปฏิบัติเก่ียวกับที่อยู่อาศัย) ที่ว่า “ภิกษุอยู่ในวิหารใด ถ้าวิหารน้ันรก ถ้า
อุตสาหะอยู่ พึงชําระเมื่อจะชําระวิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหน่ึงก่อน พึงขนผ้าปู
น่ัง ผ้าปูนอน ออกวางไว้ที่ควรแห่งหน่ึง พึงขนฟูก หมอน ออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหน่ึง เตียงพึงยกตํ่าๆ 
ขนออกไปให้ดี อย่าให้ครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู แล้วต้ังไว้ที่ควรแห่งหน่ึง ต่ังพึงยก
ตํ่า ๆ ขนออกไปให้ดีอย่าให้ครูดสีกระทบกระแทกบานและกรอบประตู แล้วต้ังไว้ที่ควรแห่งหน่ึงเขียง
รองเท้าเตียง พึงขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหน่ึง กระโถนพึงขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหน่ึง พนักอิงพึง
ขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหน่ึง เครื่องลาดพ้ืนพึงกําหนดที่ๆปูไว้เดิม แล้วขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่ง
หน่ึง ถ้าในวิหารมีหยากไย่ พึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน พึงเช็ดกรอบหน้าต่าง ประตูและมุมห้อง ถ้า
ฝาทานํ้ามันขึ้นรา พึงเอาผ้าชุบนํ้าบิดแล้วเช็ด ถ้าพ้ืนทาสีดําขึ้นรา พึงเอาผ้าชุบนํ้าบิดแล้วเช็ด ถ้าพ้ืน
ไม่ได้ทํา พึงเอานํ้าพรมแล้วกวาดด้วยคิดว่า อย่าให้ฝุ่นกลบวิหาร พึงกวาดหยากเย่ือไปทิ้งเสีย ณ ที่ควร
แห่งหน่ึงไม่พึงเคาะเสนาสนะในที่ใกล้ภิกษุ ไม่พึงเคาะเสนาสนะในที่ใกล้วิหารไม่พึงเคาะเสนาสนะในที่
ใกล้นํ้าฉัน ไม่พึงเคาะเสนาสนะในท่ีใกล้นํ้าใช้ ไม่พึงเคาะเสนาสนะบนที่สูงเหนือลม พึงเคาะเสนาสนะ
ในที่ใต้ลม เครื่องลาดพ้ืนพึงผึ่งแดดในที่ควรแห่งหน่ึง ชําระ เคาะ ปัด แล้วขนกลับ ไปปูไว้ตามเดิม 
เขียงรองเท้า เตียง พึงผึ่งแดดไว้ในที่ควรแห่งหน่ึง เช็ดแล้ว ขนกลับต้ังไว้ตามเดิม เตียง ต่ัง พึงผึ่งแดด
ไว้ที่ควรแห่งหน่ึง ขัดสี เคาะ ยกตํ่า ๆ ทําให้ดีอย่าให้ครูดสี กระทบบานและกรอบประตู ขนกลับต้ังไว้
ตามเดิม ฟูกและ หมอนพึงตากไว้ที่ควรแห่งหน่ึง เคาะ ปัดให้สะอาดแล้วขนกลับต้ังไว้ตามเดิม ผ้าปูน่ัง
และผ้าปูนอน พึงตากไว้ที่ควรแห่งหน่ึง สลัดให้สะอาดแล้วขนไปปูไว้ ตามเดิม กระโถน พนักอิง พึง
ตากไว้ที่ควรแห่งหน่ึง เช็ดแล้วขนไปต้ังไว้ตามเดิม พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหน่ึง
จับบาตร เอามือข้างหน่ึงลูบคลําใต้เตียงหรือใต้ต่ังแล้วเก็บบาตร แต่อย่าเก็บบาตรบนพ้ืนที่ ปราศจาก
เครื่องรอง เมื่อจะเก็บจีวร พึงเอามือข้างหน่ึงถือจีวร เอามือข้างหน่ึงลูบราวจีวร หรือสายระเดียงพึงทํา
ชายจีวรไว้ข้างนอก ขนดจีวรไว้ข้างใน เก็บจีวร ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันออก พึงปิด

                                                            
๑๖วิ.จู.๙/๔๓๒-๔๓๓/๓๔๙-๓๕๐ 



๑๐๐ 
 
หน้าต่างด้านตะวันออก ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก ถ้ามี
ลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือพึงปิดหน้าต่างด้านเหนือถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศใต้ พึง
ปิดหน้าต่างด้านใต้  
 ถ้าฤดูหนาวกลางวันพึงเปิดหน้าต่าง กลางคืนพึงปิด ถ้าฤดูร้อนกลางวันพึงปิดหน้าต่าง 
กลางคืนพึงเปิด ถ้าบริเวณ ซุ้มนํ้า โรงฉัน โรงไฟ วัจกุฎีรก พึงปัดกวาดเสีย ถ้านํ้าฉันนํ้าใช้ไม่มี พึงจัดต้ัง
ไว้ ถ้านํ้าในหม้อชําระไม่มี พึงตักนํ้ามาไว้ในหม้อชําระ ถ้าอยู่ในวิหารหลังเดียวกับภิกษุผู้แก่กว่า ยังไม่
อาปุจฉา (ถามขอโอกาสก่อน) ภิกษุผู้แก่กว่าไม่พึงให้อุเทศ ไม่พึงให้ปริปุจฉา ไม่พึงทําการสาธยายไม่
พึงแสดงธรรม ไม่พึงตามประทีป ไม่พึงดับประทีป ไม่พึงเปิดหน้าต่าง ไม่พึงปิดหน้าต่าง ถ้าเดินจงกรม
ในที่จงกรมเดียวกับภิกษุผู้แก่กว่าพึงเดินคล้อยตามภิกษุผู้แก่กว่าและไม่พึงกระทบกระทั่งภิกษุผู้แก่กว่า 
ด้วยชายผ้าสังฆาฏิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย น้ีแลเป็นเสนาสนวัตรของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุทั้งหลายพึง
ประพฤติให้เรียบร้อยในเสนาสนะ”๑๗ 
 คมิกวัตร (ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้จะเดินทางจากไป) “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เตรียมจะไป
พึงเก็บเครื่องไม้ เครื่องดินปิดประตูหน้าต่าง มอบหมายเสนาสนะ ถ้าภิกษุไม่มี พึงมอบหมายสามเณร 
ถ้าสามเณรไม่มี พึงมอบหมายคนวัด ถ้าคนวัดไม่มี พึงมอบหมายอุบาสก ถ้าไม่มีภิกษุ สามเณร คนวัด
หรืออุบาสก พึงยกเตียงขึ้น วางไว้บนศิลา ๔ แผ่น แล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียง ยกต่ังซ้อนต่ัง แล้วกอง
เครื่องเสนาสนะไว้ข้างบน เก็บเคร่ืองไม้ เครื่องดิน ปิดประตูหน้าต่าง แล้วจึงหลีกไป ถ้าวิหารฝนรั่ว ถ้า
อุตสาหะอยู่พึงมุง หรือพึงทําความขวนขวายว่าจะมุงวิหารได้อย่างไร ถ้าได้ตามความขวนขวายอย่างน้ี 
น่ันเป็นความดี ถ้าไม่ได้ ที่ใดฝนไม่รั่ว พึงยกเตียงขึ้นวางบนศิลา ๔ แผ่น ในที่น้ัน แล้วพึงยกเตียงซ้อน
เตียง ยกต่ังซ้อนต่ัง แล้วกองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบน เก็บเคร่ืองไม้เครื่องดิน ปิดประตูหน้าต่างแล้ว
จึงหลีกไป ถ้าวิหารฝนร่ัวทุกแห่ง ถ้าอุตสาหะอยู่พึงขนเครื่องเสนาสนะเข้าบ้านหรือพึงทําความ
ขวนขวายว่า จะขนเครื่องเสนาสนะเข้าบ้านอย่างไร ถ้าได้ตามความขวนขวายอย่างน้ี น่ันเป็นความดี 
ถ้าไม่ได้ พึงยกเตียงขึ้นวางบนก้อนศิลา๔ แผ่นในที่แจ้ง แล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียง ยกต่ังซ้อนต่ัง กอง
เครื่องเสนาสนะไว้ข้างบนเก็บเคร่ืองไม้ เครื่องดิน แล้วคลุมด้วยหญ้าหรือใบไม้ แล้วจึงหลีกไปด้วยคิด
ว่า อย่างไรเสียส่วนของเตียงต่ังคงเหลืออยู่บ้าง ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย น้ีแลเป็นวัตรของภิกษุผู้เตรียมจะ
ไป ซึ่งภิกษุผู้เตรียมจะไปพึงประพฤติให้เรียบร้อย”๑๘ 
 ๓.๒.๓. จิตสาธารณะในระดับแคบ เป็นการกระทําประโยชน์เพ่ือกลุ่มคน ดังเช่นพระจริยา
วัตรของพระพุทธเจ้า ที่แสดงให้เห็นถึง การบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวมที่เป็นกลุ่มคนของพระพุทธ
องค์ น้ัน ได้แก่ การบําเพ็ญพุทธกิจ ๕ ประการ ที่พระพุทธองค์ทรงกระทําในแต่ละวัน ต้ังแต่เช้าจวบ
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ใกล้รุ่งดังเช่น พุทธัตถจริยา สิ่งที่ต้องประพฤติในฐานะเป็นพระพุทธเจ้า  ญาตัตถจริยา ทรงประพฤติ
เป็นประโยชน์ต่อพระญาติ การบําเพ็ญประโยชน์แก่พระองค์เองและคนอ่ืน ๆ ในฐานะทรงเป็น
พระพุทธเจ้าตามหน้าที่และความรับผิดชอบของพระองค์ สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบําเพ็ญให้เป็น
ประโยชน์แก่พระองค์ ได้แก่ การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และปฏิบัติ จนทรงประสบผลสําเร็จได้บรรลุ
ความเป็นพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่า ตรัสรู้ พระพุทธองค์ทรงบําเพ็ญให้เป็นประโยชน์แก่คนอ่ืน โดยทรง
ปฏิบัติพระองค์ด้วยพระคุณทั้ง ๓ คือ พระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ ด้านพระ
ปัญญาคุณ ทรงประกอบด้วยทศพลญาณ ๑๐ และปฏิสัมภิทา ๔ ด้านพระวิสุทธิคุณ ทรงเป็นศาสดา
พระองค์เดียวในโลกที่ทรงแสดงความบริสุทธ์ิของพระองค์โดยการปวารณาให้สาวกตรวจสอบพระองค์
ได้ และด้านพระมหากรุณาธิคุณ ทรงประกอบด้วยพระกรุณาต่อสรรพสัตว์หาประมาณมิได้ 
พระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยเมตตา ไม่ลําเอียง ทรงมีพระทัยสม่ําเสมอในบุคคลทั่วไป คือในนายขมัง
ธนู ในพระเทวทัต ในโจรองคุลิมาน ในช้างธนบาลและในพระราหุล   
 ด้านญาตัตถจริยา ได้แก่ ทรงประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระญาติทั้งฝ่ายพุทธบิดา และ
พุทธมารดา พระองค์ทรงช่วยเหลือญาติพ่ีน้องและบิดามารดา ดังน้ี 
 ๑. ทรงโปรดพระพุทธบิดา บรรลุสกทาคามิผล เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมได้ภาษิตพระ
คาถา ดังน้ีว่า “บรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับ บุคคลพึงประพฤติธรรมให้
สุจริต ผู้มีปกติประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขในโลกน้ีและโลกหน้า บุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่
พึงประพฤติธรรมน้ันให้ทุจริต ผู้มีปกติประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขในโลกน้ีและโลกหน้า”  
 ๒. ทรงให้อุปสมบทแก่พระมหาปชาบดีโตคมี ซึ่ง พระมหาปชาบดีโคตมีบรรลุพระอรหันต์ 
ดังคํากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงแกล้วกล้า ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวง 
หม่อมฉันขอนอบน้อมแด่พระองค์ ผู้ทรงช่วยปลดเปลื้องหม่อมฉัน และชนอ่ืนเป็นอันมากให้พ้นจาก
ทุกข์ หม่อมฉันกําหนดรู้ทุกข์ทั้งปวงแล้ว เผาตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้เดือดแห้งแล้ว ได้เจริญ
มรรค อันประกอบด้วยองค์๘ และได้บรรลุนิโรธแล้ว”  
 ๓. ทรงมอบอริยทรัพย์แก่พระราหุล จนบรรลุเป็นพระอรหันต์ พระพุทเธจ้าทรงดําริว่า กุมาร
น้ีปรารถนาทรัพย์อันเป็นของบิดา ซึ่งเป็นไปตามวัฎฎะ มีแต่ความคับแค้น เอาเถอะเราจะให้
อริยทรัพย์๗ประการ ซึ่งเราได้ที่โพธิมัณฑ์กุมารนี้ เราจะทํากุมารนี้ให้เป็นเจ้าของทรัพย์มรดกอันเป็น
โลกุตระ “จึงตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรตรัสว่า “สารีบุตร ถ้าอย่างน้ัน จงให้ราหุลกุมารบวช   
 ๔. ทรงห้ามพระญาติฝ่ายโกลิยวงศ์และศากยวงศ์ มิให้ทะเลาะกัน ในกรณีแย่งนํ้าในแม่นํ้า
โรหิณี ทรงภาษิตคาถา ดังน้ี “ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกัน พวกเราไม่มีเวรเป็นอยู่สบายดีหนอ ใน
มนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกัน พวกเราไม่มีเวรอยู่ ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนกัน พวกเราไม่มี
ความเดือดร้อน เป็นอยู่สบายดีหนอ ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนกัน พวกเราไม่มีความ
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เดือดร้อนอยู่ ในมนุษย์ทั้งหลายผู้ขวนขวายกัน พวกเราไม่มีความขวนขวาย เป็นอยู่สบายดีหนอ ใน
มนุษย์ทั้งหลายผู้มีความขวนขวายกัน พวกเราไม่มีความขวนขวายอยู่”   
 ๕. ทรงอนุญาตให้พระญาติบวชเป็นกรณีพิเศษ แม้จะเป็นเดียรถีรย์ก่อน โดยมิต้องเข้าติตถิย
ปริวาส (ผู้ที่เคยเป็นเดียรถีรย์คือนับถือลัทธิอ่ืนมาก่อน เมื่อจะเข้ามาบวชต้องอยู่ติตถิยปริวาส เป็น
เวลา๔ เดือน ตรัสว่า พระองค์รู้ความต่างกันแห่งบุคคล คือไม่ใช่ว่าเป็นเดียรถีย์อยู่แล้ว เมื่อจะบรรพชา
อุปสมบทจะต้องอยู่ปริวาสทุกคน มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้น คือ 
 ๑) พวกชฏิลบูชาไฟ (อย่างชฏิล ๓ พ่ีน้อง) 
 ๒) พวกเจ้าศากยะโดยชาติกําเนิด 
 ๓) ผู้ที่มีอุปนิสัยจะบรรลุมรรคผลได้ เช่น สภิยปริพาชก  
ท่านเหล่าน้ีไม่ต้องอยู่ปริวาสเพ่ือบําเพ็ญวัตร ๔ เดือน จึงทรงอนุญาตให้สภิยปริพาชกได้บรรพชา
อุปสมบท   
 ๖. ทรงห้ามพระเจ้าวิฑูฑภะมิให้ทําลายพระญาติ ทรงใช้จิตวิทยาในการสอนทรงดําริ ว่า “เรา
ควรกระทําญาติสังคหะ” ในเวลาเช้า เสด็จเที่ยวไปเพ่ือบิณฑบาต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วทรง
สําเร็จสีกไสยาในคันธกุฏี ในเวลาเย็นเสด็จไปทางอากาศ ประทับน่ังที่โคนไม้ มีเงาปรุโปร่ง ใกล้เมือง
กบิลพัศด์ุ แต่น่ันไป มีต้นไทรเงาสนิทต้นใหญ่ต้นหน่ึงอยู่ในรัชสาของ พระเจ้าวิฑูฑภะ เมื่อพระเจ้า
วิฑูฑภะทอดพระเนตรเห็นพระศาสดา จึงเสด็จเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ เพราะเหตุไร พระองค์จึงประทับน่ังแล้วที่โคนไม้เงาปรุโปร่งน้ี ในเวลาร้อนเห็นปานน้ี ขอ
พระองค์โปรดประทับน่ังที่โคนไทร มีเงาอันสนิทน่ันเถิดพระเจ้าข้า” พระศาสดาตรัสตอบว่า “ช่างเถิด 
มหาบพิตร ช่ือว่า เงาของหมู่พระญาติเป็นของเย็น” จึงทรงดําริว่า “พระศาสดาจักเสด็จมาเพ่ือทรง
ประสงค์รักหมู่พระญาติ” จึงถวายบังคมพระศาสดา เสด็จกลับไปปสู่เมืองสาวัตถีแล  ด้านโลกัตถจริยา 
พระพุทธเจ้าทรงประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก ที่นับว่าเป็นพระเมตตาสัตวโลก ทั่วไป ทรงแผ่
พระญาณตรวจดูสัตว์โลกทุกเช้า ผู้ใดปรากฏในข่ายพระญาณ ก็เสด็จไปโปรดผู้น้ัน โดยมิได้เลือกช้ัน
วรรณะ นับว่าเป็นการสงเคราะห์ อนุเคราะห์ต่อเวไนยสัตว์ในฐานะที่เป็นเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ทั้งอยู่ใน
ฐานะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ พระองค์ทรงมีกิจที่มีประโยชน์เท่าน้ัน กิจที่มีประโยชน์ของ
พระองค์ คือ พุทธกิจ ๕ ประการ ดังน้ี 
 ๑) กิจในปุเรภัต (ก่อนอาหาร - ภาคเช้า) ทรงบิณฑบาต 
 ๒) กิจในปัจฉาภัต (หลังอาหาร - ภาคบ่าย)ทรงแสดงธรรมโปรดประชาชน 
 ๓) กินในปุริมยาม ทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุ 
 ๔) กิจในมัชฌิมยาม ทรงเปิดโอกาสให้เทวดา ทูลถามปัญหา 
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 ๕) กิจในปัจฉิมยามทรงจงกรม จากน้ันทรงบรรทม ครั้นแล้วทรงพิจารณาถึงบุคคลท่ีควรจะ
เสด็จไปโปรดโดยเฉพาะ๑๙  
 การบําเพ็ญพระจริยวัตรของพระองค์ เกิดจากกําลังแห่งพระกรุณา มิใช่เพราะความเสน่หา
เหมือนปุถุชน พระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าน้ีเป็นสิ่งที่ปราศจากเสน่หาและความโศกเศร้า ในพระ
บาลี ตอนที่ทรงปรารภจะเริ่มประกาศพระศาสนาปรากฏคําว่า สตฺเตสุ จ การุญฺญตํ ปฎิจฺจ แปลว่า 
พระองค์ทรงอาศัยพระกรุณายภาพ จึงพิจารณาดูชาวโลก ในอรรถกถาอธิบายว่า การดําเนินพุทธกิจ
น้ัน เพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพระหฤทัยอุตสาหะขึ้นด้วยกําลังแห่งกรุณาจึงแสดงธรรม 
             

๓.๓ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท๋ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาจิตสาธารณะ 
 จิตสาธารณะที่ปรากฏในพระสัทธรรมคําสั่งสอน คือ พระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาที่ได้
ทรงบัญญัติไว้และดํารงสืบต่อกันมา จนปัจจุบันน้ัน ทําให้พวกเราทั้งหลายได้รับประโยชน์ มีความสงบ
สุขทั้งส่วนบุคคลและสังคม อีกทั้งเป็นวิถีชีวิตที่มีการประพฤติปฏิบัติเพ่ือความพ้นทุกข์ อย่างแท้จริง 
ตรงพระพุทธประสงค์ กล่าวคือเพ่ือประโยชน์เพ่ือเก้ือกูลแก่ชนจํานวนมาก 
 สําหรับในพระสุตันตปิฏกน้ันมีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่สะท้อนถึงการมีจิตสาธารณะ
ได้แก่ เรื่อง สามัคคีธรรม อรรถประโยชน์ ทาน จาคะ กรุณา เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยจะขอนํามากล่าวเพียง
สังเขปดังน้ี 
 ๓.๓.๑ หลักธรรมเร่ือง สามัคคีธรรม 

สามัคคีธรรมเป็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เน้นการกระทําเพ่ือประโยชน์สุขเก้ือกูลแก่
มหาชน โดยถือว่าการกระทําที่ดีหรือถูกต้องน้ันจะต้องเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชน 
หลักธรรมคําสอนเรื่อง “ความสามัคคี” น้ี ถือได้ว่าเป็นหลักธรรมซึ่งเป็นบ่อเกิดของคุณธรรมอ่ืน ๆเช่น 
เมื่อคนไทยทุกคนมีความสามัคคีกัน ก็จะพากันสร้างเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นบุญ เป็นกุศลซึ่งมีผลต่อตนเอง 
ผู้อ่ืน ประเทศชาติในที่สุด หากมนุษย์มีความคิดเห็น ความประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามแนวที่มีระเบียบ 
มีความสามัคคีเท่าเทียมกัน มีการแสดงความจริงใจต่อกัน ไม่มีจิตอิจฉา ริษยา ต่อกัน ต่างคนต่างมี
นํ้าใจไมตรี ผ่อนสั้นผ่อนยาว เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เจือจุนกันไม่เอารัดเอาเปรียบ แก่งแย่ง แข่งขัน ชิงดีชิงเด่น 
ถึงจะมีหน้าที่การงาน ฐานะความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันก็ตาม ก็สามารถอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่มีแต่
ความสงบสุขราบร่ืน ปราศจากความขัดแย้ง ภัยอันตรายทั้งภายในคือความหวาดระแวงไม่ไว้ใจกัน ทั้ง
ภายนอกคือการเบียดเบียนประทุษร้ายกัน ย่อมเป็นสังคมที่สงบ มีระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัยอย่าง
ย่ิง  

                                                            

๑๙ ที.สี.อ.๑๑/๑๒๕ 
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ความหมายของ สามัคคี 
คําว่า สามัคคี แปลว่า ความพร้อมเพรียงกัน สมัคคะ ทั้งปวง ทั้งหมด ทั้งสิ้น (สัพพะ สะกะละ 

นิสเสสะ อเสสะ อนูนะกะฯลฯ) สามัคคี มีรูปวิเคราะห์ว่า อัคเคนะ สิขะเรนะ สังคตัง สมัคคัง หรือ 
สามัคคี แปลว่า สิ่งที่มาพร้อมกันโดยยอดรวม โดยพร้อมเพรียงกัน (สัง+อัคคะ แปลงนิคคหิตเป็น มะ 
ทีฆะสระ อะ เป็น สระ อา ลง อี ปัจจัย สําเร็จรูป เป็น สามัคคะ สามัคคี)๒๐ สามัคคี จึงมีความหมาย
ว่า ความมาพร้อมกันโดยรวมท้ังหมดทั้งสิ้น พร้อมเพรียงกัน สมัครสมานสามัคคีกัน สามัคคี เป็น
สภาพของการพร้อมเพรียงกัน สามัคคีกัน เป็นผู้ที่ทําการสามัคคีกันเอง เป็นตัว กัตตา คือ สามัคคีที่มี
อยู่ประจําจิต และแจกจ่ายไปให้แก่จิตตนเอง ทําออกมาทางกาย วาจา สู่ตน สู่สังคม ประเทศชาติ ฯ 
ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียง ความกลมเกลียว ความมีจุดรวมตัวเข้าด้วย 
กันหรือมุ่งไปด้วยกัน เมื่อบุคคลที่เก่ียวข้องมาร่วมประชุมพรักพร้อมกัน เรียกว่า กายสามัคคี (สามัคคี
ด้วยกาย) เมื่อบุคคลเหล่าน้ันมีความช่ืนชมยินดีเห็นชอบร่วมกัน พอใจรวมเป็นอย่างเดียวกัน หรือ
อย่างภิกษุ แม้มิได้ไปร่วมประชุมทําสังฆกรรม แต่มอบให้ฉันทะ เรียกว่าจิตสามัคคี (สามัคคีด้วยใจ) ; 
ความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์คือ สังฆสามัคคี เ ป็นหลักการสําคัญย่ิงในพระวินัย ที่จะดํารง
พระพุทธศาสนา จึงมีพุทธบัญญัติหลายอย่างเพ่ือให้สงฆ์มีวิธีปฏิบัติในการรักษาสังฆสามัคคีน้ัน วัตถุ
ประสงค์ของพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ก็เพ่ือชีวิตที่ดีงาม และความเป็นอยู่ร่วมกันอย่าง
มีสันติสุขของผู้คนในสังคม  

จุดมุ่งหมายของสามัคคีธรรม 
หลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนาเถรวาทมีเป้าหมายอยู่ที่ ความสงบสุขทุกด้านของมวล

มนุษยชาติทั้งส่วนตนและส่วนที่เก่ียวข้องกับผู้คนในสังคม กล่าวคือ พุทธศาสนาสอนให้มนุษย์พยายาม
ประพฤติปฏิบัติแต่ความดี ละเว้นความช่ัวของตนเองเสียก่อน เมื่อสามารถปฏิบัติได้ตามแล้ว ความสุข
ก็ย่อมเกิดมีแก่ตนและคนอ่ืน แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องศึกษาและประพฤติปฏิบัติด้วยความรู้ที่ถูกต้องว่า
ปัญญา คือ อะไร อะไรเป็นสาเหตุ วิธีแก้ไขเป็นอย่างไร เป็นต้น และด้วยความเพียรพยายามของตน
อย่างจริงจังเท่าน้ัน ขึ้นช่ือว่า ความสามัคคีที่เป็นธรรมแล้ว ก็ย่อมมีผลเป็นความสุข ความเจริญของหมู่
ชนในชาติสังคมน่ันเอง มีข้อความท่ีเน้นให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของความสามัคคีของหมู่ชนทุกหมู่เหล่า 
๒ ประการด้วยกัน ได้แก่ 

๑) ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน 
๒) ความพร้อมเพรียงทําให้เกิดความสุข  

                                                            
๒๐พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ศัพท์วิเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยง

เชียงจงเจริญ), ๒๕๕๐, หน้า ๖๖๙. 



๑๐๕ 

 
ในอนันทสังฆสามัคคีสูตร ใจความว่า : “ความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์และความอนุเคราะห์สงฆ์

ผู้พร้อมเพรียงกันเป็นเหตุเกิดความสุข ผู้ยินดี แล้วในความพร้อมเพรียงกัน ต้ังอยู่ในธรรม ย่อมไม่
พลาดจากธรรม เป็นแดนเกษมจากโยคะ ย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกัปหน่ึง เพราะสมานสงฆ์ให้
พร้อมเพรียงกัน”๒๑ 

ความพร้อมเพรียงดูเหมือนย่อมมีในสิ่งทั่วไป นาฬิกาย่อมมีเครื่องจักรและอ่ืน ๆ สําหรับ
นาฬิกาที่เดินได้ คือ สิ่งเหล่าน้ันพร้อมเพรียงกันเป็นไปตามส่วนตามหน้าที่ของมัน ถ้าไม่ได้ส่วนหรือ
ชํารุดเสียบางอย่างขาดไปบางอย่างก็เดินไม่ได้ ธาตุทั้ง ๔ ของคนพร้อมเพรียงกันทํากิจตามหน้าที่ของ
ตนเป็นไปเสมอไม่หย่อนไม่กําเริบ คนก็มีความสบาย ถ้ากําเริบหรือหย่อนไป คนก็ไม่สบาย หมู่ใดมีกิจ
ที่ต้องทําอย่างใด ต่างก็ช่วยกันทําไม่แก่งแย่งกันเอาเปรียบกัน ความพร้อมเพรียงของหมู่น้ันต้องทํา
อย่างน้ันก็ย่อมมีบริบูรณ์ ความพร้อมเพรียงของหมู่มีแล้วก็ให้เกิดสุข คือ ต่างคนต่างอยู่สําราญด้วยกัน 
ไม่บาดหมางกัน ควบคุมหมู่น้ันให้เป็นไปมั่นคง เป็นที่ครั่นคร้ามของเหล่าชน จะมาดูหมิ่นข่มเหง ยัง 
โภคทรัพย์ศฤงคารบริวารให้เจริญทวี ต่างคนต่างมีอัธยาศัยต่อกัน ผ่อนหนักผ่อนเบาต่อกันไม่ถือกัน ไม่
ล่วงเกินกันให้เหลือเกิน ช่วยตักเตือนกัน เห็นแก่กันมากกว่าเอาเปรียบแต่ประโยชน์ตนหวังดีต่อกัน มี
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรมต่อกัน พระศาสดาจึงตรัสว่า ความพร้อมเพรียงของ
หมู่ เป็นเหตุนําสุขมา (สมคฺคานํ ตโป สุโข)๒๒  

ลักษณะของสามัคคธีรรม 
ลักษณะของสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนา คือแนวคิดและการปฏิบัติที่เก่ียวกับการกระทํา

โดยตรง และเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะของความสามัคคีได้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุน้ี การ
แสดงออกซึ่งการกระทํา    จึงเป็นอีกวิธีหน่ึงของความสามัคคีและเป็นหลักสําคัญที่สามารถสะท้อนให้
เห็นถึงแนวคิดเรื่องสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง ลักษณะของความสามัคคี คือ การ
กระทําใน ๓ ลักษณะ กล่าวคือ กรรม ทางไตรทวาร ได้แก่ กายทวาร ประตูทางกาย วจีทวาร ประตู
ทางวาจา มโนทวาร ประตูทางใจ๒๓ ดังน้ี 

๑. การกระทําทางกาย คือ ความสามัคคีร่วมแรงกายของผู้คนในสังคมในการกระทําต่าง ๆ ที่
ถูกต้องดีงาม เป็นประโยชน์ตนและส่วนรวม 

๒. การกระทําทางวาจา คือ ความสามัคคีของผู้คนในสังคมในการพูดจา ติดต่อสื่อสารกันด้วย
คําพูดที่จริง เหมาะสม อ่อนหวาน  

                                                            
๒๑องฺ.ทสก.๓๘/๔๐/๑๓๘. 
๒๒ขุ.ธ.อ.๔๒/๓๐๐. 
๒๓ขุ.ธ.๒๕/๒๗/๓๑-๓๒. 



๑๐๖ 
 

๓. การกระทําทางใจ คือ ความสามัคคีของผู้คนในสังคมในเรื่องการคิดพิจารณาในการแก้
ไขปัญหา และการปฎิบัติที่มีประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ เช่น ร่วมใจกันปฎิบัติธรรม เน่ืองในวัน
สําคัญต่าง ๆ มีการทําสมาธิ ฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น 

ลักษณะของการกระทําทั้ง ๓ ข้างต้นน้ี รวมเรียกว่า สุจริตกรรม แบ่งออกเป็น ๓ ประการ ได้แก่ 
๑. กายสุจริต ได้แก่ การประพฤติชอบทางกาย มี ๓ อย่าง ได้แก่ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจาก

การลักขโมย และเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
๒. วจีสุจริต ได้แก่ การประพฤติชอบทางวาจา มี ๔ อย่าง ได้แก่ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่

พูดคําหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อ 
๓. มโนสุจริต ได้แก่ การประพฤติชอบทางใจ มี ๓ อย่าง ได้แก่ อนภิชฌา ไม่เพ่งอยากได้ของ

ผู้อ่ืน อพยาบาท ไม่มีจิตประทุษร้ายใครและสัมมาทิฎฐิ มีความเห็นชอบ๒๔ 
หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
หลักธรรมที่จะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดผลสําเร็จในการปฏิบัติสามัคคีธรรมอย่างได้ผลน้ัน ก็คือกุศล

มูล ต้นเหตุแห่งกุศล ความดีงามทั้งพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ ๓ ประการ ได้แก่  
๑. อโลภะ อารมณ์แห่งความไม่อยากได้  
๒. อโทสะ อารมณ์ไม่คิดประทุษร้าย  
๓. อโมหะ อารมณ์ความไม่หลงผิด๒๕  

พระพุทธศาสนาจึงสอนให้มวลมนุษย์ใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติตนเองให้ดีเสียก่อน โดยมี
หลักอยู่ ๖ ประการเพ่ือเป็นเคร่ืองประกันความสงบสุขทั้งด้านส่วนตัวและสังคมส่วนรวมได้แก่  

๑. ถ้าการกระทําช่ัวไม่มีผลจริงและโลกหน้าก็ไม่มีจริง ผู้ที่ทําช่ัวแล้วตายไป ก็ไม่ได้  
ไม่เสีย เท่ากับเสมอตัว  

๒. ถ้าการกระทําช่ัวมีผลจริง และโลกหน้ามีจรงิ ผู้ที่ทําช่ัวแลว้ตายไป ก็มีหวังไป 
ทุคติเท่ากับเสียหรือขาดทุน  

๓. แม้การกระทําช่ัวไม่มีผลจริง และโลกหน้าไม่มีจริง ผู้ที่ทําช่ัวก็ยังเป็นที่นินทาของ 
คนทั่วไป ในโลกน้ี ก็ยังเสียหรือขาดทุนอยู่ดี  

๔. ถ้าการกระทําดีไม่มีผลจริง และโลกหน้าไม่มีจริง ผู้ที่ทําดีแล้วตายไป ก็ไม่ได้ ไม่
เสีย เท่ากับเสมอตัว  

๕. ถ้าการกระทําดีมีผลจริง และโลกหน้ามีจริง ผู้ที่ทําดีแล้วตายไป ย่อมมีหวังไปสุคติ
เท่ากับได้หรือมีกําไร  

                                                            
๒๔ที.ปา.อ.๑๖/๑๗๗. 
๒๕ที.ปา.๑๖/๒๒๘/๑๕๓. 



๑๐๗ 

 
๖. แม้การกระทําดี ไม่มีผลจริง และโลกหน้าไม่มีจริง ผู้ที่ทําดีก็ยังเป็นที่สรรเสริญ

ของคนทั่วไปในโลกน้ี เท่ากับยังได้หรือยังมีกําไรอยู่ 
พระพุทธเจ้า ได้กําหนดหลักธรรมไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการให้พุทธบริษัทประพฤติ

เพ่ือให้เกิดความสามัคคี ดังน้ี 
๑ หลักสังคหวัตถุ 
หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีที่กล่าวไว้ในพุทธศาสนาเถรวาท ในแง่ของการมีมิตรสหาย

หรือบริวารที่ดีจริง พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความสําคัญของการมีมิตรสหายที่ดีไว้ในอุปัฑฒสูตรว่า ด้วย
ความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นพรหมจรรย์ก่ึงหน่ึง๒๖ แต่การท่ีจะสร้างมิตรหรือยึดเหน่ียวจิตใจของบุคคลท่ี
เป็นมิตรสหายกันแล้วไว้ได้น้ันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเหมือนกัน เพราะเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของ
มิตรหรือบริวารเรียกว่า หลักสังคหวัตถุ ซึ่งมีด้วยกัน ๔ ประการ ซึ่งในสังคหสูตรว่าด้วยสังคหวัตถุ ๔ 
ประการคือ การให้ปัน ๑ เจรจาไพเราะ ๑ การบําเพ็ญประโยชน์๑ ความวางตนสม่ําเสมอในธรรม  
น้ัน ๆ ตามควร ๑ เหล่าน้ีแลเป็นธรรมเคร่ืองสงเคราะห์ในโลก เหมือนลิ่มสลัก(ที่หัวเพลา) คุมรถที่แล่น
ไปอยู่ฉะน้ัน ถ้าธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่าน้ีไม่มีไซร้ มารดาหรือบิดาก็จะไม่พึงได้รับความนับถือหรือ
บูชา เพราะเหตุแห่งบุตรก็เพราะบัณฑิตทั้งหลายยังเห็นความสําคัญธรรมเคร่ืองสงเคราะห์เหล่าน้ีอยู่ 
ฉะน้ันบัณฑิตเหล่าน้ัน จึงได้ถึงความเป็นใหญ่และเป็นที่น่าสรรเสริญ”๒๗  
ในจูฬโคสิงคาสลาลสูตร ใจความว่า 

“กุลบุตร ๓ ท่านคือ พระอนุรุทธะ พระนันทิยะ และพระกิมพิละ พระศาสดาตรัสถามเถระ
ทั้ง๓ว่าอยู่สุขสบายดีหรือ พระเถระทั้ง๓ทูลตอบว่า อยู่สุขสบายดี ไม่ลําบากด้วยอาหารบิณฑบาต และ
ยังมีความช่ืนชมต่อกันอยู่ เข้ากันได้เหมือนนํ้ากับนํ้านม พระศาสดาตรัสถามว่าที่เป็นเช่นน้ันได้เพราะ
อาศัยคุณธรรมอะไร พระเถระท้ัง ๓ ทูล ว่า เพราะมีเมตตาต่อกันทั้งทางกาย วาจา และใจ ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง ไม่ประพฤติกระทําตามใจตน แต่พยายามตามใจผู้อ่ืน เมื่อเป็นเช่นน้ี กายของข้าพระองค์
ทั้ง ๓ แม้จะต่างกัน แต่จิตเป็นอย่างเดียวกัน”  

พระอนุรุทธะทูลตอบว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บรรดาพวกข้าพระองค์ ท่านผู้ใดกลับจาก
บิณฑบาตแต่บ้านก่อน ท่านผู้น้ันย่อมปูลาดอาสนะ ต้ังนํ้าฉัน นํ้าใช้ไว้ ต้ังถาดสํารับไว้ ท่านผู้ใดไป
บิณฑบาตกลับจากบ้านทีหลัง ถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากฉัน หากประสงค์ ก็ฉัน ถ้าไม่ประสงค์ก็ทิ้งเสีย
ในที่ปราศจากของเขียว หรือเทลงในนํ้าที่ไม่มีตัวสัตว์ ท่านผู้น้ันเก็บอาสนะ เก็บนํ้าฉัน เก็บนํ้าใช้ เก็บ
ถาดสํารับ กวาดโรงภัต ท่านผู้ใดเห็นหม้อนํ้าฉัน นํ้าใช้ หรือหม้อนํ้าชําระว่างเปล่า ท่านผู้น้ันก็เข้าไปต้ัง
(หม้อนํ้า)ไว้ ถ้าเหลือวิสัยของท่าน ก็กวักมือเรียกรูปที่ ๒ แล้วช่วยกันยกเข้าไปต้ังไว้  

                                                            
๒๖สํ.ม.๓๐/๕/๗. 
๒๗องฺ.จตุกฺก.๓๕/๓๒/๑๒๑. 



๑๐๘ 
 

พวกข้าพระองค์ไม่เปล่งวาจา เพราะข้อน้ันเป็นปัจจัยและทุกวันที่ ๕ พวกข้าพระองค์ น่ัง
สนทนาธรรมกถาตลอดคืนยังรุ่ง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร 
มีใจเด็ดเด่ียวมั่นคงอยู่ ด้วยประการฉะน้ีแล”๒๘  

ดังน้ัน หลักสังคหวัตถุ ซึ่งมีด้วยกัน ๔ ประการ คือ 
๑) ทาน การให้ปัน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่สิ่งของของตนแก่บุคคลอ่ืน ด้วยเห็นว่าสิ่งของที่ตน

เสียสละไปนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ เป็นการแสดงความมีนํ้าใจ และเป็นการยึดเหน่ียวจิตใจของ
มิตรสหายหรือบริวารไว้ได้ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการให้ไว้มากมาย เช่น “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก”๒๙ 
“ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้”๓๐ เป็นต้น ผู้ที่มีความตระหน่ีน้ันไม่สามารถที่จะผูกมิตรหรือยึดเหน่ียวจิตใจ
ของมิตรและบริวารไว้ได้ 

๒) ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ การมีวาจาเป็นที่รัก เป็นที่ดูดด่ืมจิตใจของผู้ฟัง มีวาจาสุภาพ
อ่อนหวานชวนฟัง เป็นวาจาที่ไม่หยาบคายและก่อให้เกิดประโยชน์ การมีปิยวาจาน้ีมีความสําคัญเป็น
อย่างมากในการผูกมิตรหรือรักษานํ้าใจมิตร บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นทูตหรือเป็นตัวแทนของ
ประเทศในการเจรจาเร่ืองราวต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
จะต้องมีเทคนิคในการใช้คําพูดอย่างดีเย่ียม เพราะถ้าหากใช้คําพูดที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้ประชาชนและ
ประเทศชาติสูญเสียผลประโยชน์ได้ 

๓) อัตถจริยา การประพฤติตนเป็นประโยชน์ เช่น การช่วยเหลือผู้อ่ืนในเวลาที่จําเป็น ไม่เป็น
คนน่ิงดูดายในเมื่อตนเองมีกําลังความสามารถที่พอจะช่วยเหลือได้ ในการผูกสัมพันธไมตรีระหว่าง
ประเทศก็เช่นเดียวกัน จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักให้การช่วยเหลือในเวลาที่สมควรช่วยเหลือ เช่น เมื่อถึงคราว
ที่มิตรประเทศต้องประสบกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ประเทศสัมพันธมิตรพอที่จะช่วยเหลือได้ก็ให้ช่วยเหลือ
ตามกําลังความสามารถ เพ่ือเป็นการผูกสัมพันธไมตรีหรือแสดงถึงความมีสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน 

๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่คบมิตรเพราะเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน 
มิใช่ว่าเมื่อเห็นว่ามิตรหมดประโยชน์สําหรับตนแล้วก็เริ่มห่างเหินหรือเลิกคบไป การคบหามิตรจะต้อง
คบด้วยความจริงใจ และมีความเสมอต้นเสมอปลายทั้งในยามท่ีมิตรรุ่งเรืองและในคราวตกตํ่า 

สรุปได้ว่าวิธีการทั้ง ๔ น้ี เมื่อปฏิบัติได้ ย่อมทําให้เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในกลุ่มชน
น้ันๆ ถ้าไม่มีหลักปฏิบัติเช่นน้ี ผู้น้ันย่อมไม่เป็นที่รักของคนทั่วไป ข้อน้ีบางท่านจึงเรียกว่า มนต์มหา
เสน่ห์ เพราะทําให้ตนเข้าไปน่ังในใจของผู้อ่ืน 

                                                            
๒๘ม.มู.๑๙/๓๖๑/๔. 
๒๙ธรรมรักษา”, พระไตรปิฏกฉบับสุภาษิต, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งแสงการพิมพ์, ๒๕๓๒), 

หน้า ๒๐๘. 
๓๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๙. 



๑๐๙ 
 

๒. หลักสาราณียธรรม 
หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีที่กล่าวไว้ในพุทธศาสนาเถรวาท ในแง่ที่จะทําให้ประชาชน

ภายในชาติและสังคมอยู่กันด้วยความสามัคคี กลมเกลียว ทําให้เป็นเอกภาพ เรียกว่าหลักสาราณีย
ธรรม ซึ่งเป็นหน้าที่หรือข้อปฏิบัติที่ประชาชนควรปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในสังคม  

สาราณียธรรม เป็นหลักธรรมที่มีองค์ประกอบไปด้วยหลัก ๖ ประการด้วยกัน คือ 
๑) เมตตากายกรรม คือ การแสดงออกถึงความเมตตาทางกายแก่เพ่ือนในสังคม

เดียวกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ช่วยเหลือกิจธุระของหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยา
สุภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๒) เมตตาวจีกรรม คือ การแสดงออกถึงความเมตตาปรารถนาดีต่อกันทางวาจา ต่อ
เพ่ือนร่วมสังคมประเทศชาติเดียวกัน เช่น การช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ แนะนําสั่งสอนตักเตือน
ในทางที่ถูกที่ควรด้วยความปรารถนาดี กล่าววาจาสุภาพ เป็นประโยชน์ อ่อนหวานทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง 

๓) เมตตามโนกรรม คือ การต้ังจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันกับเพ่ือนร่วมสังคม ร่วม
หมู่คณะเดียวกัน มีจิตปรารถนาดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง คิดทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน มองกันใน
แง่ดี ไม่มีความระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน  

๔) สาธารณโภคี คือ การรู้จักแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน แม้ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กน้อยแต่
เป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบธรรม ก็ไม่ควรหวงไว้แต่ผู้เดียว นํามาให้ได้มีส่วนร่วมบริโภคใช้สอยร่วมกัน 

๕)สีลสามัญญตา คือ จะต้องมีศีล มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลท่ีร่วมใน
สังคม หมู่เดียวกัน ไม่ทําตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ เคารพกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม 

๖)ทิฎฐิสามัญญตา คือ จะต้องมีความเห็นทีดีงามเสมอเหมือนกับผู้อ่ืนในสังคมเดียวกัน 
มีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการที่จะนําไปสู่การขจัดปัญหา มิใช่เป็นความเห็นที่ก่อให้เกิด
ปัญหา ต้องยอมรับความคิดเห็นของคนหมู่มากแม้จะไม่ถูกใจก็ตามหากจัดการประพฤติปฏิบัติของ
ผู้คนในสังคมไทย 

เมื่อแยกเป็นเพศบรรพชิตและฆราวาสแล้ว ก็ได้สาราณียธรรม ๖ ประการ ใน ๒ ลักษณะ 
ดังน้ี 

๑) สาราณียธรรม ๖ ประการสําหรับบรรพชิต ได้แก่ 
๑.๑) เข้าไปต้ังกายกรรมประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
๑.๒) เข้าไปต้ังวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
๑.๓) เข้าไปต้ังมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
๑.๔) แบ่งปันลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม แม้โดยที่สุด 

บิณฑบาต ย่อมบริโภคร่วมกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้มีศีล 



๑๑๐ 
 

๑.๕)เป็นผู้มีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทย อันวิญญูชนสรรเสริญ 
เป็นไปพร้อมเพ่ือสมาธิ เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๑.๖)มีทิฐิอันเป็นอริยะ เป็นเคร่ืองนําออก นําออกไปเพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบ
แก่ผู้กระทําตาม เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง๓๑  

๒)สาราณียธรรม ๖ ประการสําหรับฆราวาส 
ในสาราณียสูตรที่ ๒ น้ี พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงองค์ประกอบของธรรมะอันเป็น

ที่ต้ังแห่งความระลึกถึงกันหรือการรู้รักสามัคคี ดังคําโบราณว่า “อยู่ให้เขาสบายใจ ไปให้เขาคิดถึง” 
ได้แก่ 

๒.๑)การมีพฤติกรรมทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา (เมตตากายกรรม) ได้แก่ การ
กระทําต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ร่วมกิจการร่วมชุมชนด้วย
การช่วยเหลือกิจธุระต่าง ๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง 

๒.๒)การมีพฤติกรรมทางวาจาที่ประกอบด้วยเมตตา (เมตตาวจีกรรม) ได้แก่ การพูด
ด้วยเมตตา คือ กล่าวแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอนหรือแนะนําตักเตือนกันด้วยความหวังดี และแสดง
ความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๒.๓)การมีพฤติกรรมทางใจที่ประกอบด้วยเมตตา (เมตตามโนกรรม) ได้แก่ การ
คิดถึงต่อกันด้วยเมตตา คือ ต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน 

๒.๔)การแบ่งปันเฉลี่ยลาภที่ได้มาโดยชอบ (สาธารณโภคี) ได้แก่ การได้วัตถุสิ่งของ
มาแล้วแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ คือ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้
ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 

๒.๕)การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีศีลที่บริสุทธ์ิเสมอกับเพ่ือนพรหมจรรย์ (สีล
สามัญญตา) ได้แก่ การประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริต ดีงาม รักษาระเบียบวินัย
ของส่วนรวม ไม่ทําตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 

๒.๖)การพัฒนาตนให้มีทิฏฐิที่เป็นไปเพ่ือความพ้นทุกข์เสมอกับเพ่ือนพรหมจรรย์
(ทิฏฐิสามัญญตา) ได้แก่ การพยายามปรับความคิดเห็นเข้ากันได้ คือ เคารพ รับฟังความคิดเห็นกัน มี

                                                            
๓๑ที.ปา.๑๖/๓๑๗/๒๐๙-๒๑๐, สารณียธรรม(บรรพชิต), องฺ.ฉกฺก.๓๖/๒๘๒/๕๒๘-๕๒๙ 

สารณียธรรม (บรรพชิต) ปฐมสารณียธรรมสูตร. 

 



๑๑๑ 
 
ความเห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการสําคัญยึดถืออุดมคติหลักแห่งความดีงาม หรือ จุดหมาย
สูงสุดอันเดียวกัน๓๒ 

สาราณียธรรม ๖ ประการ สะท้อนให้เห็นถึงความรักใคร่ ความระลึกนึกถึงกันด้วย
ความรักที่ เป็นสาราณียะซึ่งประกอบไปด้วยความปรารถนาดีต่อกันทั้งทางกาย วาจาและใจ
ขณะเดียวกันก็มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการแก้ปัญหา หรือแก้ทุกข์อย่างถูกต้องเสมอกัน       
(ทิฏฐิสามัญญตา) ปฏิบัติตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปเพ่ือการแก้ปัญหาโดยเสมอกัน         
(สีลสามัญญตา) และก็มีการแบ่งปันช่วยเหลือเก้ือกูลกัน (สาธารณโภคี) หลักธรรมทั้งหลายเหล่าน้ีแต่
ละอย่าง ๆ ช่ือว่าสาราณียธรรม แปลว่า ธรรมเป็นที่ต้ังแห่งความให้ระลึกถึงกัน ช่ือว่าปิยกรณธรรม 
ธรรมเครื่องทําความรักกัน ช่ือว่าครุกรณธรรม ธรรมเครื่องทําให้เคารพกันเป็นไปเพ่ือสงเคราะห์
ช่วยเหลือกันเพ่ือไม่ทะเลาะวิวาทโต้เถียงกันเพ่ือความพร้อมเพรียงเป็นอันเดียวกัน ดังน้ัน หลักธรรม
ทั้ง ๖ ประการน้ี ถ้านําไปปฏิบัติตามก็จะเป็นเคร่ืองช่วยสังคมหรือประเทศชาติให้มีความมั่นคงและ
เป็นเอกภาพได้ เพราะผลท่ีจะเกิดตามมาจากการประพฤติตามหลักธรรมน้ี คือ 

๑) ทําให้ระลึกถึงกันในแง่ดี 
๒) ทําให้เกิดความรักใคร่ ปรองดองกัน 
๓) ทําให้เกิดความเคารพ มีสัมมาคารวะต่อกัน 
๔) ทําให้เกิดการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ เก้ือกูลกัน 
๕) ทําให้เกิดความไม่วิวาท บาดหมางกัน 
๖) ทําให้เกิดความพร้อมเพรียง สมัครสมานสามัคคีกัน 
๗) ทําให้เกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
สรุปว่า เริ่มต้นต้องมีเมตตาต่อกัน คือ  ต้องไม่มีความอาฆาตพยาบาทหรือโกรธเคือง 

กันเป็นฐาน เท่ากับเป็นการสลายความเห็นแก่ตัวเป็นเบ้ืองแรก จากน้ันจะต้องปรับจิตใจรู้จักการให้
หรือการแบ่งปันและปรับพฤติกรรม รวมทั้งความคิดเห็นผิดออกจากกันและกัน และยอมรับระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่ดีร่วมกันในที่สุดสังคมก็จะเป็นปึกแผ่น ความขัดแย้งกันความเข้าใจผิดกันก็จะไม่เกิดขึ้นอีก
ต่อไป 

๓. หลักอปริหานิยธรรม 
หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีที่กล่าวไว้ในพุทธศาสนาเถรวาท อีกข้อหน่ึงที่

ครอบคลุมการปฏิบัติสามัคคีธรรมทั้งทางกาย วาจาและทางจิตใจได้อย่างดีที่สุดประการหน่ึง ก็คือ 
หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ โดยแยกออกเป็น ๒ หมวดตามเพศบรรพชิตและฆราวาส ดังน้ี 

๑.หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ สําหรับบรรพชิต ในจูฬโคปาลสูตร ใจความว่า  

                                                            
๓๒องฺ.ฉกฺก.๓๖/๒๘๓/๕๓๘-๕๓๙. 



๑๑๒ 

 
“ภิกษุทั้งหลายสมณหรือพราหมณ์พวกใดพวกหน่ึงที่ฉลาดในโลกนี้ ฉลาดในโลกหน้า 

ฉลาดในธรรมอันเป็นบ่วงมาร ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นบ่วงมาร ฉลาดในธรรมอันเป็นบ่วงแห่งมฤตยู 
ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นบ่วงแห่งมฤตยู ชนเหล่าใดจักสําคัญ สมณพราหมณเหล่าน้ันว่า เป็นผู้ควรฟัง 
ควรเช่ือ ข้อน้ันจักเป็นไปเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนเหล่าน้ันตลอดกาลนานเช่นน้ัน
เหมือนกัน”๓๓  

๒ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ สําหรับฆราวาสสารันททสูตร 
๑) ชาววัชชี จักประชุมกันเนืองนิตย์ หมั่นประชุมกันบ่อย ๆ เพียงใด ชาววัชชีหวัง

ความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงน้ัน 
๒) ชาววัชชี พร้อมเพรียงกันประชุมกั จักพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม จักพร้อม

เพรียงกันทํากิจแห่งชาววัชชีที่ควรทํา เพียงใด ชาววัชชีหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความ
เสื่อมเลยเพียงน้ัน 

๓) ชาววัชชี ไม่บัญญัติ สิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติ จักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว จัก
ประพฤติมั่นอยู่ในธรรมของชาววัชชีครั้งโบราณตามท่ีบัญญัติไว้ เพียงใด ชาววัชชีหวังความเจริญได้
แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงน้ัน 

๔) ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ท่านวัชชีผู้ใหญ่ทั้งหลายและจักสําคัญ
ถ้อยคําแห่งท่านเหล่าน้ันว่า เป็นถ้อยคําอันตนพึงเช่ือฟัง เพียงใด ชาววัชชีหวังความเจริญได้แน่นอน 
ไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงน้ัน 

๕) ชาววัชชี จักไม่บังคับ ฝืนใจปกครองหญิงในสกุลกุมารีในสกุล เพียงใด ชาววัชชี
หวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงน้ัน 

๖) ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานของชาววัชชีทั้งภายในและ
ภายนอก และไม่ลบล้างพลีกรรมอันชอบธรรม ซึ่งเคยให้ เคยทํา แก่เจติยสถานเหล่าน้ัน เพียงใด ชาว
วัชชีหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงน้ัน 

๗) ชาววัชชีจักถวายความอารักขา ความป้องกัน ความคุ้มครอง โดยชอบธรรม ใน
พระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นและที่มาแล้ว พึงอยู่เป็นสุขในแว่นแคว้น เพียงใด 
ชาววัชชีหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงน้ัน 

ลิจฉวีทั้งหลาย อปริหายธรรม ๗ ประการ จักต้ังอยู่ในชาววัชชี และชาววัชชีจักทํา
ร่วมกันอยู่ในอปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี เพียงใดชาววัชชีหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความ
เสื่อมเลยเพียงน้ัน๓๔ 

                                                            
๓๓ม.มู.๑๙/๓๙๐/๗๑. 
๓๔องฺ.สตฺตก.๓๗/๑๕/๓๖-๓๗.  



๑๑๓ 
 

๒ อปริหานิยธรรม ๗ ประการ จัดเป็นหลักธรรมสําหรับฆราวาสทุกหมู่เหล่าในสังคมท่ีพึง
ยึดถือปฏิบัติให้ได้ด้วยความเอาใจใส่ หากหวังความสมัครสมานของคนในชาติ ได้แก่ 

๒.๑) หมั่นประชุมกันเสมอ 
๒.๒) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจการ 
๒.๓) ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ ไม่เลิกลม้ 
๒.๔) เคารพนับถือผู้ใหญ ่
๒.๕) ให้เกียรติแก่สตร ีไม่ล่วงละเมิด 
๒.๖) เคารพสถานศักด์ิสิทธ์ิของชุมชน 
๒.๗) ให้ความคุ้มครองป้องกันบรรพชิตผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบในรัฐของตน 

สรุปได้ว่าหลักธรรมท้ัง ๗ น้ี เป็นเครื่องบ่งบอกได้ว่า เมื่อคณะสงฆ์และฆราวาสได้พากัน
ประพฤติปฏิบัติตามด้วยความสามัคคีกัน ความเสื่อม ความวุ่นวายต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาก็เป็นอัน
ไม่ต้องไปพูดถึงเลย เพราะเมื่อพระภิกษุต่างรูปต่างปฏิบัติพระธรรมวินัยร่วมกันในพิธีกรรมต่างๆ เช่น 
พิธีเข้าพรรษา พิธีออกพรรษา ลงอุโบสถฟังพระปาติโมกข์ทุกก่ึงเดือน ถืออุปัชฌาย์อาจารย์ มีความ
เคารพในพระเถระ ไม่ล่วงละเมิดพระวินัย ปฏิบัติตนเพ่ือเป็นคนมักน้อย สันโดษ มีกายวิเวก จิตตวิเวก 
เป็นต้นเหล่าน้ี น่ีคือ “สาเหตุที่แท้จริงของความเจริญของพระสัทธรรมในอดีตที่ผ่านมา หลักธรรมทั้ง 
๗ ทั้งฝ่ายฆราวาสและบรรพชิตน้ี พระพุทธเจ้าทรงตรัสประทานไว้ให้พุทธบริษัท ๔ ของพระองค์ 
ได้แก่ ภิกษุบริษัท ภิกษุณีบริษัท อุบาสกบริษัท และอุบาสิกาบริษัท”๓๕ ให้มีความรักกัน ความสามัคคี
กันและช่วยกันในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งการรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยืนยาวต่อไป เพราะแต่ละข้อ
ต้ังอยู่ในผู้ใด หรือผู้ใดต้ังอยู่ในธรรมเหล่าน้ี คือ ปฏิบัติธรรมเหล่าน้ีตลอดกาลเพียงใด ผู้น้ันจะเป็น
บรรพชิตก็ตามจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตาม ก็มีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตลอดกาลเพียงน้ัน 

ความสัมพันธ์ของหลักธรรมทั้งสามที่มีผลต่อสามัคคีธรรมสามารถสรุปเป็นภาพได้ดังน้ี 

 
       
 

 
 หลักสังคหวัตถุ  =  เมตตา กาย วาจา ใจ  
 หลักสาราณียธรรม  =  สามัคคีธรรม   
 หลักอปริหานิยธรรม ๗ สําหรับฆราวาส  = เมตตา กาย วาจา ใจ  

    ภาพท่ี ๑๕ ความสัมพนัธ์ของหลักสาราณียธรรม ๖  สังคหวัตถุ ๔ และหลักอปริหานิยธรรม ๗  

                                                            
๓๕องฺ.ทสก.๓๘/๑๙๔/ ๔๗๖. 

สีลสามญัญตา 

ทิฏฐิสามญัญตา 

กายสามัคค ี

จิตสามัคค ี

 

สังฆสามัคค ี
 

เมตตา กาย วาจา ใจ 

สาธารณโภค ี ความสุข 



๑๑๔ 
 

ประโยชน์ของสามัคคีธรรม  
ตามหลักพุทธศาสนาเถรวาท ประโยชน์ของสามัคคีธรรมทางกาย พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  

 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็สมบัติแห่งการงานทางกาย ๓ อย่าง อันมีความต้ังใจ เป็นกุศล มีสุข
เป็นกําไร มีสุขเป็นวิบาก อย่างไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี ละการฆ่าสัตว์ เว้นจาก
การฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์เก้ือกูล 
กับสัตว์ทั้งปวง ๑ ละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ ไม่ถือเอาวัตถุ เป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์
เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อ่ืนของบุคคลอ่ืน อันอยู่ในบ้าน หรืออยู่ในป่า ที่เจ้าของมิได้ให้ ด้วยจิตเป็นขโมย ๑ 
และการประพฤติผิดในกาม เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม ไม่ถึงความประพฤติล่วงในสตรีที่
มารดา รักษา บิดารักษา พ่ีชายน้องชายรักษา พ่ีสาวน้องสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา มีสามี มี
อาชญาโดยรอบโดยท่ีสุดแม้สตรีที่บุรุษคล้องแล้วด้วยพวงมาลัย ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมบัติแห่งการ
งานทางกาย ๓ อย่าง อันมีความต้ังใจเป็นกุศล มีสุขเป็นกําไร มีสุขเป็นวิบากอย่างน้ีแล”๓๖  
 “ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นเหตุนําสุขมา การแสดงธรรมของสัตบุรุษ เป็น
เหตุนําสุขมาความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นเหตุนําสุขมา ความเพียรของชนผู้พร้อมเพรียงกัน เป็นเหตุ
นําสุขมา” พระศาสดาจึงตรัสว่า “ความพร้อมเพรียงของหมู่ เป็นเหตุนําสุขมา (สมคฺ คานํ ตโป สุโข) 

ดังน้ัน หลักความสามัคคีจึงเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้บุคคลแต่ละบุคคลในสังคมไทยปฏิบัติภาระ
หน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน แบ่งปันเอ้ืออาทรกัน ไม่เบียดเบียนเอา
รัดเอาเปรียบกัน และมีความพร้อมความสามารถที่กระทําสิ่งที่ดีงามได้เป็นผลสําเร็จอยู่เสมอทั้งแก่ตน
และสังคมส่วนรวมได้ ด้วยลักษณะดังกล่าวน้ีจึงเทียบเคียงความหมายเข้ากับคําว่าจิตสาธารณะซึ่งเป็น
เรื่องที่คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม คํานึงความสําคัญของสิ่งอันเป็นของที่ต้องใช้หรือมีผลกระทบ
ร่วมกันในสังคม มีความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะ มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ 
ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคม ตลอดจนเอาใจใส่เป็นธุระ อุทิศตนทํางานเพ่ือสังคมส่วนรวม หรือ 
พยายามผลักดันให้เกิดผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม ด้วยการรับผิดชอบและเคารพสิทธิในการ
ใช้สาธารณสมบัติการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ซึ่งการที่บุคคลมีความสามัคคีน้ันส่งผลให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและผู้อ่ืนคนที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เช่น ร่วมเป็นหมู่บ้านเดียวกัน ร่วมสถานศึกษา ร่วม
อาชีพ หรือสถานที่ทํางานเดียวกัน หากกิจกรรมใคร่ร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจกันทํา ย่อมจะนํา
ความสําเร็จและนําความสุขมาให้ ใน อานันทสังฆสามัคคีสูตร ว่าด้วยผู้สมานสงฆ์ผู้แตกกัน ย่อม
บันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกัลป “ความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดความสุขและบุคคลผู้
อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันแล้ว ผู้ยินดีแล้วในความพร้อมเพรียงกัน ต้ังอยู่ในธรรม ย่อมไม่พลาด
จากธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ ย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดกัปหน่ึง เพราะสมานสงฆ์ให้พร้อม

                                                            
๓๖ขุ.ธ.๔๒/๑๕๕/๓๐๐. 



๑๑๕ 

 
เพรียงกัน”๓๗ มีงานอยู่เป็นอันมากที่เราทําคนเดียวไม่ได้ แต่จะทําได้ในเมื่อได้รับการรวมกําลังกับคน
อ่ืนเช่น การป้องกันภัยทั้งส่วนตัวและส่วนรวม การเสริมสร้างความมั่นคงของตนและของชาติ การ
บริหารงานทั่วไป เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของปวงชน จึงจะได้ทําสําเร็จ สมดัง
พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็น
หมู่ ยังความเจริญให้สําเร็จ” ๓๘ พุทธศาสนสุภาษิตบทน้ี หมายความว่า ถ้าที่ใด หมู่ชนใดได้รับความ
ร่วมมือจากปวงชนด้วยความสมัครใจ มีความสามัคคีเป็นพ้ืนฐานแล้วแล้ว ที่น้ันองค์กรน้ันย่อมประสบ
ความสําเร็จ ความเจริญก้าวหน้า ถ้าคนในชาติอันเป็นชุมชนย่ิงใหญ่ได้พร้อมเพรียงใจกันงานสําคัญ
ของชาติย่อมจะสําเร็จได้ เช่นงานกอบกู้เอกราชชาติไทยของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ 
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชาวไทยทั้งชาติได้ร่วมแรงแข่งขันต่อสู้กอบกู้บ้านเมืองไว้ จน
สามารถดํารงความเป็นเอกราชและความเป็นไทเอาไว้ได้ ก็เพราะความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็น
หมู่ จึงสามารถประสบความสําเร็จสมปรารถนา ส่วนสาเหตุที่กรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกเข้าเผาทําลายได้
ถึงสองคร้ัง ก็เพราะคนในชาติทะเลาะวิวาทกันเอง แตกแยกสามัคคี ชาติจึงย่อยยับอับจน”  

จะเห็นได้ว่า ที่ใดมีความเคารพนับถือและไมตรีต่อกัน ที่น้ันย่อมมีความสามัคคีพร้อมเพรียง
ปรองดองกัน เข้าร่วมแรงร่วมใจกัน ร่วมความคิดเห็นและร่วมทรัพย์สินกันเพ่ือทําประโยชน์ให้สําเร็จ 
แม้ที่ใดมีความสามัคคี ที่น่ันก็มีความสงบสุข มีนํ้าใจโอบอ้อมอารีและเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลอุดหนุนกันเช่นน้ี 
ย่อมนํามาซึ่งความรัก เคารพนับถือกัน เช่ือมไมตรีกัน ให้สนิทสนมแผ่กว้างออกไปทําให้เกิดเป็น
ปึกแผ่นมั่นคง เพราะความสามัคคีเป็นพลังน้ันเองข้อที่ควรพิจารณาจากความสามัคคี สําหรับความ
เสียหาย ที่เกิดขึ้นจากความสามัคคี มีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ใช่สามัคคีธรรม แต่คนเข้าใจว่าใช่ เช่น 
คนหลายคนร่วมใจกระทําการจลาจล ปล้นสะดม หรือประท้วง พวกก่อการร้ายก็เรียกการรวมใจของ
เขาว่า “สามัคคี”แต่ทางพุทธศาสนาไม่ยอมรับว่า การกระทําเช่นน้ันเป็นความสามัคคี แต่เรียกว่า 
“การรวมหัวกันทําความผิด”  

สรุป การปฏิบัติสามัคคีธรรม ก็เพ่ือขจัดความขัดแย้งระหว่างกันและส่งเสริมความเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันของพุทธบริษัททั้งหลาย โดยเน้นที่พุทธบริษัททุกคนในสังคมว่า ต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในหลักธรรมคําสอนอยู่ประจําใจ นอกจากน้ี ความสมานฉันท์อันสามารถขจัดความ
ขัดแย้งกันน้ันยังแสดงถึงการแสดงออกซึ่งความสามารถ บทบาทและหน้าที่ของพุทธบริษัทและคนไทย
ทั้งหลายซึ่งแต่ละคนจําต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีตนอยู่ร่วมอาศัย พระภิกษุจําต้องรับผิดชอบ
พุทธศาสนา ฆราวาสจําต้องรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ีก็เพ่ือความสงบสุข เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของ

                                                            
๓๗องฺ.ทสก.๓๘/๔๐/๑๓๘. 
๓๘มหามกุฏราชวิทยาลัย, พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับรวมเล่ม, พิมพ์ครั้งที่ ๓๓, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๕. 



๑๑๖ 
 
ชาติบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาเป็นที่ต้ัง ฉะน้ัน เพ่ือความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจนเก่ียวกับ
ปัญหาความขัดแย้งและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเป็นความจําเป็นของพุทธบริษัททั้งหลายว่าต้อง
มีความคิด การประพฤติปฏิบัติไปในทางเดียวกันเพ่ือความต้ังมั่นแห่งพระสัจธรรมและความม่ันคงแห่ง
ประเทศชาติสืบไป ดังน้ัน การศึกษาและปฏิบัติตามหลักสามัคคีธรรม โดยการนําไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิตร่วมกัน ปรึกษาและให้อภัยกัน สามารถนําทางชีวิตของคนไทยให้อยู่ร่วมกัน
ด้วยความสุขและสันติในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนและสังคมได้อย่างสมดุล หากผู้คนในสังคม
ให้ความสําคัญในการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามหลักสามัคคีธรรมแล้ว ผลที่เกิดขึ้นก็สามารถเป็น
ประโยชน์ในชีวิตของตนและส่วนรวมได้จริง 
 ๓.๓.๒. หลักธรรมเร่ืองอรรถประโยชน์หรือประโยชน์ ๓  
  ความหมายของอรรถประโยชน์หรือประโยชน์ ๓ 
  ในพระไตรปิฎก มีหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เน้นการกระทําเพ่ือประโยชน์สุขเก้ือกูล
แก่มหาชน โดยถือว่าการกระทําที่ดีหรือถูกต้องน้ันจะต้องเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
มหาชน คําว่า ประโยชน์ หรืออรรถประโยชน์ มาจากภาษาบาลีว่า อัตถะ แปลว่า ความเจริญ
ผลประโยชน์ หรือ ความต้องการ ส่วนภาษาสันสกฤต คือคําว่า อรรถ หมายถึง ผลที่มุ่งหมาย ๓ 
ระดับขั้น พระธรรมปิกฎ (ป.อ. ปยุตโต) อธิบายว่า อัตถะ หรือ อรรถ แปลว่า เรื่องราวความหมาย 
ความมุ่งหมาย ประโยชน์ ผลที่หมาย หรือจุดหมายของพรหมจรรย์ หรือจริยธรรม หรือระบบการ
ดําเนินชีวิตและการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนานั้นเอง ส่วน คําว่า ประโยชน์ น้ัน พระครูปลัดสัม
พิพัฒนวราจารย์ (จินฺตามโย) ให้ความหมายว่า ประโยชน์ว่า หมายถึงผลประโยชน์สุขจากการ
ประพฤติปฏิบัติธรรมที่มองเห็นกันได้ในชาติน้ีที่ทุกๆคนปรารถนา  
 สรุปได้ว่า คําว่า อัตถะ หรือ อรรถประโยชน์ ก็หมายถึง ความเจริญงอกงามของชีวิต, หรือสิ่งที่
จะช่วยทําให้ชีวิตก้าวหน้า หรือ อีกความหมายหน่ึงก็คือ หมายถึง จุดหมาย หรือ เป้าหมายของชีวิต
ของมนุษย์ หรือสรุปความหมายของอรรถประโยชน์ได้ ๒ ประการ คือ  
   ๑.ประโยชน์ของชีวิตทางวัตถุ ได้แก่ ทรัพย์สิน ความมั่นคง การรํ่ารวย การได้ครอบครอง 
บริโภควัตถุเหล่าน้ัน ซึ่งจัดว่าเป็นความม่ันคงทางเศรษฐกิจแก่ชีวิตของมนุษย์ผู้ยังเป็นสามัญชน 
   ๒.ประโยชน์ของชีวิตทางจิตใจ ได้แก่ ความสุข ความอิสรภาพทางจิตวิญญาณ รวมไปถึง
ความหลุดพ้นจากกิเลสที่รบกวนจิตใจ อันได้แก่ พระอรหันต์ พระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่าเป็น
จุดหมายหรือพรหมจรรย์ที่ต้องบรรลุให้ได้ ซึ่งเหมาะกับพระสงฆ์ผู้ซึ่งไม่มีวิถีชีวิตที่เก่ียวข้องกับวัตถุโดย
ที่ท่านมักเน้นหนักในเร่ืองการฝึกจิต การขัดเกลาตนเอง และนอกจากพระสงฆ์แล้วมนุษย์ผู้ที่มี
อัธยาศัยในการบําเพ็ญเพียรทางจิตก็สามารถที่จะแสวงหาประโยชน์เช่นน้ีได้ 
      
       



๑๑๗ 

 
 องค์ประกอบของหลักอรรถประโยชน์ 
  ในทรรศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท หลักอรรถประโยชน์ มีองค์ประกอบที่สัมพันธ์แก่
กันและกันเป็นลักษณะเด่นเฉพาะอยู่ ๓ ประการ คือ  
  ๑. หลักการ ได้แก่ หลักการที่เน้นยํ้าการทําประโยชน์ เพ่ือมหาชนเป็นหลัก ซึ่งได้ประกาศ
ไว้ต้ังแต่ต้น 
  ๒.รายละเอียด ได้แก่ รายละเอียดของหลักการสร้างอรรถประโยชน์ได้แก่ ประโยชน์ ๒ 
ประการ คือ ๑) ประโยชน์ตนเอง และ ๒) ประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน ซึ่งประโยชน์ทั้ง ๒ ประการน้ี มนุษย์
จําเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจเพ่ือที่จะได้แยกแยะให้ถูกว่าอะไร คือ ประโยชน์ตนเอง และอะไรคือ
ประโยชน์ผู้อ่ืน ก่อนที่จะตัดสินใจกระทําการใดๆ หากว่ามนุษย์ไม่อาจจะแยกแยะประโยชน์ทั้งสองได้ 
ก็มีแนวโน้มที่จะเอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเกินไป จนเข้าลักษณะของคําว่าสุดโต่งและทําตนเอง
ให้ลําบากอันไม่เป็นประโยชน์ในที่สุด  
  ๓.จุดหมาย หรือ เป้าหมายสูงสุด ได้แก่ การประสานประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้เข้าด้วยกัน 
ทั้งน้ีก็สืบเน่ืองมาจากการท่ีมนุษย์สามารถแยกแยะประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้ อ่ืนได้ และใช้
วิจารณญาณในการตัดสินใจกระทํา โดยประสานประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้เข้าด้วยกันไม่ให้คนเห็นแก่ตัว 
แต่ถ้าไม่ใส่ประโยชน์ หรือสิ่งที่หวังของตัวเองแต่ไปช่วยเหลือแต่ผู้อ่ืนจนทําให้ประโยชน์ของตนเอง
เสียหายการกระทําเช่นน้ีก็ถือว่า เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเป็นการกระทําตนเองให้ลําบาก ส่วนการ
กระทําที่ถือว่ามีคุณค่าทางจริยธรรมและนํามาซึ่งความผาสุกทั้งแก่ตนเองและคนอ่ืน ก็คือการรู้จัก
ประสานประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้ดําเนินไปด้วยกัน จึงจะถือว่าเป็นการกระทําที่มีประโยชน์อย่าง
แท้จริง๓๙  
 สรุปความได้ว่า หลักอรรถประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ัน มีองค์ประกอบที่ควรจะ
ศึกษาและทําความเข้าใจให้มากที่สุด เพ่ือที่จะเกิดความเข้าใจว่า ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืน 
ย่อมมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เพ่ือที่จะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดว่า พุทธศาสนามุ่งเพ่ือ
ประโยชน์คนอ่ืนหรือตนเองเท่าน้ัน 
 ลักษณะของอรรถประโยชน์หรือประโยชน์ ๓ 
  พระพุทธศาสนาเน้นความสําคัญที่การกระทํา  มนุษย์ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ยอมกระทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งลงไปโดยมุ่งหวัง หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นอับดับแรก ก่อนที่จะคิดถึง
ประโยชน์ของผู้อ่ืน และประโยชน์ทั้งสองฝ่าย การทําเพ่ือผู้ อ่ืนก็คือของตน ทําให้กับผู้ อ่ืน และ

                                                            
๓๙พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน (ผาทา), “การศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเรื่องประโยชน์ใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์), ๒๕๔๓, หน้า ๕๙. 



๑๑๘ 
 
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย การทําเพ่ือผู้อ่ืนก็คือการปฏิบัติของตนเอง ทําให้กับผู้อ่ืน ก็คือตนเองพัฒนาชีวิต
ของตนไปด้วยพร้อมกัน เช่น พระโพธิสัตว์ ทรงปฏิบัติธรรมบําเพ็ญบารมีด้วยการช่วยผู้อ่ืน และการ
ช่วยผู้อ่ืนน้ัน ก็คือการที่ตนเองปฏิบัติธรรมของตนเอง ทําให้กับผู้อ่ืน ก็คือตนเองพัฒนาชีวิตของตนไป
ด้วยพร้อมกัน เช่น พระโพธิสัตว์ ทรงปฏิบัติธรรมบําเพ็ญบารมีด้วยการช่วยผู้อ่ืน และการช่วยผู้อ่ืนน้ัน 
ก็คือการที่ตนเองปฏิบัติธรรมอย่างดี เพราะการที่จะช่วยคนอ่ืนให้สําเร็จได้ จะต้องใช้ปัญญา
ความสามารถ มีการฝึกตนอย่างสูง พระพุทธเจ้าตรัสหลักธรรมไว้เป็นคู่กัน คู่ที่ ๑ คือ ไม่เบียดเบียน
ตนๆ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนต่อมา คู่ที่ ๒ คือ ทําประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) ประโยชน์ผู้อ่ืน (ปรัตถะ) และ
ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ)๔๐ ดังน้ันพระพุทธศาสนาจึงสามารถแบ่งประโยชน์ออกได้ตาม
ลักษณะของการแสวงหาและความรับผิดชอบ หรือความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ดัง
พุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า 

“...ภิกษุทั้งหลาย อันบุคคลผู้เล็งเห็นประโยชน์ตน สมควรแท้เพ่ือยังกิจให้ถึง
พร้อมด้วยความไม่ประมาท หรือบุคคลผู้เห็นประโยชน์ผู้อ่ืน สมควรแท้เพ่ือยังกิจให้ถึง
พร้อมด้วยความไม่ประมาท ก็หรือว่า บุคคลผู้มองเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย สมควรแท้
เพ่ือยังกิจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพื่อยังกิจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท 
ดังน้ี”๔๑  

 
  พระพุทธเจ้าทรงช้ีให้เห็นว่า ควรทําประโยชน์ตนบริบูรณ์ก่อน แล้วจึงช่วยทําประโยชน์ผู้อ่ืน
ตามสมควรแก่กําลัง ความสามารถของตนอย่างที่เต็มที่ในภายหลัง เพราะว่าคนที่ทําประโยชน์ตนเอง
ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วย่อมไม่ต้องห่วงใย หรือคํานึงถึงประโยชน์ตนเอง จึงสามารถทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
ได้อย่างเต็มที่ แต่ก็มิได้หมายความว่าขณะที่ตนกําลังทําประโยชน์ตนเองนั้นจะไม่ต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ผู้อ่ืนหรือเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ไม่ทําเสียประโยชน์ผู้อ่ืนหรือทั้งสองฝ่ายด้วย ดังพระสูตร
ที่ทรงสอนให้เห็นชัดถึงการกระทําของตนและคนอ่ืนไว้ในอัคคิขันธูปมสูตรว่า 

  “ภิกษุทั้งหลาย อน่ึง เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างน้ีว่า เมื่อพิจารณาเห็น
ประโยชน์ตน ควรแท้ทีเดียวที่จะให้ประโยชน์น้ันสําเร็จด้วยความไม่ประมาท เมื่อ
พิจารณาเห็นประโยชน์อ่ืนก็ควรแท้ทีเดียวที่จะให้ประโยชน์น้ันสําเร็จด้วยความไม่
ประมาท หรือเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสอง ก็ควรแท้ทีเดียวที่จะให้ประโยชน์ทั้ง
สองนั้นสําเร็จด้วยความไม่ประมาท”๔๒  

                                                            
๔๐พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๒๒. 
๔๑สํ.นิ.๑๖/๖๗/๙๘. 
๔๒องฺ.สตฺตก.๓๗/๖๙/๒๒๐. 



๑๑๙ 
 
ในทุติยอัปปมาทสูตร ว่าด้วยความไม่ประมาท ใจความว่า  

  “บุคคลผู้ปรารถนาโภคะย่ิง ๆ ขึ้นไป พึงบําเพ็ญความไม่ประมาท บัณฑิต
ทั้งหลายย่อมสรรเสริญ ความไม่ประมาทในการทําบุญ 

บัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมยึดไว้ได้ ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ ปัจจุบันน้ี
และประโยชน์ในโลกหน้า เพราะยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์น้ัน ผู้มีปัญญาเท่าน้ัน จึงเรียกว่า 
บัณฑิต”๔๓  

 
 พระพุทธศาสนากล่าวว่า การดําเนินชีวิตของมนุษย์ เพ่ือจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ตามอุดมคติของพระพุทธศาสนา คือ การเป็นมนุษย์ที่สามารถทําประโยชน์ตนเองให้ถึงพร้อม
สมบูรณ์และทําประโยชน์ผู้ อ่ืนให้ถึงพร้อมเช่นกัน ได้แก่การทําตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนและ
ช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนได้บรรลุประโยชน์ในระดับต่างๆท้ัง ๓ ระดับโดยสมบูรณ์ด้วย โดยเหตุน้ีพระพุทธเจ้า
จึงจําแนกมนุษย์ในสังคมน้ีออกเป็น ๔ ประเภทด้วยกัน โดยยึดหลักการบําเพ็ญประโยชน์และระดับ
ของประโยชน์เก้ือกูลที่เกิดจากการดําเนินมาเป็นเกณฑ์วินิจฉัย ดังความปรากฏในอัตตหิตสูตรมีความ
ว่า 

  “ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยู่ในโลก ๔ จําพวกเป็นไฉนคือ 
บุคคลปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน, บุคคลปฏิบัติเพ่ือประโยชน์
ผู้อ่ืนไม่ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์เพ่ือตน,บุคคลไม่ปฏิบัติทั้งประโยชน์ตนทั้งเพ่ือประโยชน์
ผู้อ่ืนภิกษุ บุคคลปฏิบัติทั้งประโยชน์ตน ทั้งเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ 
จําพวกน้ีแล มีปรากฏอยู่ในโลก”๔๔  
 

 จากข้อความท่ียกมาน้ี เป็นการช้ีให้เห็นชัดเจนว่า มนุษย์ในอุดมคติของพระพุทธศาสนานั้นจึง
ตระหนักรู้ในประโยชน์ตนเอง ประโยชน์ผู้อ่ืนและประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพ่ือการดําเนินชีวิตไปสู่
จุดหมายของชีวิตที่ถูกต้องและบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ นิพพานได้ในที่สุด บุคคลรู้และเห็นคุณค่าที่
แท้จริงของประโยชน์และทําตนให้สมบูรณ์ก่อนแล้ว จนสามารถเป็นที่พ่ึงแก่ตนได้แล้วจึงสมควรแท้ที่
จะเป็นที่พ่ึงแก่คนอ่ืน ดังที่ พระพุทธเจ้าตรัสแก่นายจุนทะว่า “บุคคลผู้ติดอยู่ในหล่มย่อมไม่อาจจะ
ช่วยผู้อ่ืนให้หลุดพ้นออกจากหล่มได้ บุคคลที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ย่อมไม่อาจจะช่วยผู้อ่ืนได้บุคคลที่ช่วย
ตัวเองได้แล้วเท่าน้ันจึงอาจช่วยผู้อ่ืนได้” 
      

                                                            
๔๓สํ.ส.๒๔/๓๘๓/๓๘๙. 
๔๔องฺ.จตุกฺก.๓๕/๙๘/๒๘๔. 



๑๒๐ 
 
 ประเภทของอรรถประโยชน์ 
  หลักพระพุทธศาสนากล่าวว่า ชีวิตของมนุษย์ไม่ได้สิ้นสุดในชาติปัจจุบันแต่ยังมีภพหรือ
ชาติหน้าต่อไปอีก เพราะ ตราบใดที่มนุษย์ยังเป็นผู้ที่มีกิเลสอันเป็นเหตุให้ทํากรรมทั้งที่เป็นกรรมดีและ
กรรมช่ัว ผลหรือวิบากกรรมก็จะเป็นตัวพาให้มนุษย์น้ันเป็นไปต่าง ๆ ตามกรรมที่ทํา ต่อเมื่อมนุษย์
สามารถทําลายกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงแล้ว จึงจะถือว่าได้เป็นผู้ที่สิ้นภพสิ้นชาติ คือไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป 
เพราะฉะน้ันพระพุทธศาสนาจึงสอนให้มนุษย์รู้จักแสวงหาและบําเพ็ญประโยชน์ ทั้งประโยชน์ตนเอง 
ประโยชน์ผู้อ่ืนและประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้สมบูรณ์ในขณะที่ยังมีชีวิตในภพชาติปัจจุบันน้ีและให้
แสวงหาและบําเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์ในภพหน้าและประโยชน์ที่สูงขึ้นไปกว่าน้ันอีก คือประโยชน์
อย่างย่ิงหรือสูงสุดดังพุทธพจน์ที่ว่า 

“คําว่า รู้จักประโยชน์ทั้งหลาย แล้วพึงกําจัดความสงสัยเสีย ความว่า รู้ทั่วถึง 
รู้ ย่ิง ทราบ เทียบเคียง พิจารณาให้ แจ่มแจ้ง ทําให้ปรากฏแล้ว ซึ่งประโยชน์ตน 
ประโยชน์ผู้อ่ืน ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์สัมปรายภพ พึง
กําจัด พึงปราบ ละ บรรเทาทําให้สิ้นสุด ให้ถึงความไม่มีซึ่งความสงสัย เพราะฉะนั้น จึง
ช่ือว่ารู้จักประโยชน์ทั้งหลายแล้ว”๔๕  

 
 พระพุทธเจ้าทรง จําแนกอัตถะ ไว้เป็นแนวต้ังและแนวนอน ตามลําดับความรับผิดชอบหรือ
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภทเหมือนกัน๔๖   
   ๑.แนวต้ัง แบ่งได้ ๓ ระดับ 
    ๑.๑ ทิฏฐิธัมมิกัตถะประโยชน์ ประโยชน์ชาติน้ี 
    ๑.๒ สัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาติหน้า 
    ๑.๓ ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์สูงสุด  
   ๒. แนวราบแบ่งได้ ๓ ระดับ 
    ๒.๑ อัตตัตถะ ประโยชน์ตน 
    ๒.๒ ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน 
    ๒.๓ อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
 อรรถประโยชน์ หรือ จุดหมายของชีวิต ๓ อย่างตามแนวต้ัง มีหลักปฏิบัติที่เป็นขั้นตอน
ตามลําดับความยากง่าย ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามท่ีได้วางไว้ตามหลักพระพุทธศาสนาจะสามารถเข้าถึงอุดม
คติสูงสุดได้ ซึ่งมี ๓ ระดับ คือ ระดับที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน ระดับที่วางไว้เพ่ือประโยชน์อนาคต

                                                            
๔๕ขุ.จูฬ.๖๗/๗๕๕/๕๙๓ 
๔๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรบัขยาย, อ้างแล้ว, หน้า ๕๔๐. 



๑๒๑ 
 
และระดับสูงสุด คือ หมดกิเลสอย่างสิ้นเชิง เรียกว่า พระนิพพาน ซึ่งประโยชน์ในแต่ละระดับมี
รายละเอียดดังน้ี 
  ๑.๑ ทิฏฐิธัมมิกัตถะประโยชน์ ประโยชน์บัดน้ี ประโยชน์ขั้นตาเห็น ประโยชน์ชีวิตน้ีหรือ 
ประโยชน์ปัจจุบัน ที่เข้าใจกันง่ายๆ เก่ียวกับชีวิตประจําวัน เป็นจุดหมายเฉพาะหน้า หมายถึง
ประโยชน์อย่างที่มองเห็น ๆ กันอยู่ที่เข้าใจกันง่าย ๆ เก่ียวกับชีวิตประจําวัน เป็นเรื่องช้ันนอก หรือ 
เรื่องธรรมดาสามัญที่มุ่งหมายกันในโลกน้ี ได้แก่ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ หรือ ทรัพย์สิน ฐานะ เกียรติ 
ไมตรี ชีวิตคู่ครองที่เป็นสุข เป็นต้น รวมถึงการแสวงหาสิ่งเหล่าน้ีโดยทางชอบธรรม การปฏิบัติต่อสิ่ง
เหล่าน้ีโดยทางที่ถูกต้อง การใช้สิ่งเหล่านี้ทําตนและคนท่ีเก่ียวข้องให้มีความสุข การอยู่ร่วมกันด้วยดี 
ปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างถูกต้องในระหว่างมนุษย์ เพ่ือความสุขร่วมกัน พูดอีกอย่างหน่ึงก็คือ การท่ี
มนุษย์สามารถพ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นจุดหมายของชาวบ้านที่ต้องบรรลุหรือเข้าถึง
ให้ได้ พระพุทธศาสนา ถือว่าทรัพย์สินเงินทองน้ันเป็นเรื่องสําคัญและเป็นปัจจัยอันต่อเน่ืองสําหรับการ
สร้างประโยชน์ในระดับต่อไป ดังน้ันทรัพย์สิน เป็นปัจจัยที่จําเป็นในการที่จะดํารงอยู่ของชาวบ้าน 
โดยเฉพาะคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนทั้งหลาย จําเป็นที่จะต้องมีทรัพย์สินเงินทอง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่สี่ที่จะ
เลี้ยงชีวิตก็ตาม สิ่งอํานวยความสุขความสบายก็ตาม ตลอดจนการที่จะรับผิดชอบต่อหมู่ชนที่แวดล้อม 
มีครอบครัว เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นไปได้ ต้องอาศัยทรัพย์สินเงินทอง ถ้าขาดทรัพย์สินเงินทองแล้วก็
เป็นไปได้ยาก 
 เพราะฉะน้ัน จุดหมายของชีวิตในระดับปัจจุบันน้ี ชาวบ้านคฤหัสถ์ ผู้ครองเรือนควรจะมี 
เพราะหากว่าไร้ทรัพย์แล้วการจะไปทําประโยชน์อย่างอ่ืนก็เป็นสิ่งที่ไม่เอ้ืออํานวยแต่ถ้าหากมีทรัพย์ มี
ความมั่นคั่งแล้ว เกียรติยศบริวารก็จะตามมา การจะใช้ทรัพย์เป็นเคร่ืองอํานวยเพ่ือประโยชน์ที่สูงขึ้น
ไปก็สามารถจะทําได้ ทรรศนะทางพระพุทธศาสนาน้ัน นอกจากเสนอว่า จุดหมายขั้นแรก คือ ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วยังได้เสนอหลักการที่จะได้ทรัพย์และวิธีที่จะรักษาและใช้จ่ายทรัพย์น้ันให้เกิด
ประโยชน์ ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม๔ เป็นหลักคุณธรรมที่ทําให้ผู้ปฏิบัติได้ความสมบูรณ์แห่งโภค
ทรัพย์ โดยจะต้องมีคุณธรรมประจําใจ ๔ ประการ๔๗ ดังน้ีคือ 
   ๑. อุฏฐานสัมปทา การถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ การรู้จักหา หมั่นประกอบ
กิจการต้องมีความขยันขันแข็งในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งาน รู้วิธีการจัด วิธีการทํา 
และวิธีการดําเนินการทางเศรษฐกิจ อันจะทําให้งานอาชีพของตนสําเร็จได้ผลดี เพ่ือจะได้ทรัพย์น้ันมา
โดยทางสุจริตชอบธรรม ไม่เป็นเหตุให้ตัวเองและคนอ่ืน ต้องลําบากมาก เพราะการแสวงหาโดยไม่
สุจริต ขั้นตอนน้ีเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการสร้างทรัพย์ 

                                                            
๔๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโตฺ), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้าง

แล้ว, หน้า๑๑๖. 



๑๒๒ 

 
   ๒. อารักขสัมปทา การถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ การรู้จักวิธีเก็บรักษาทรัพย์ที่หา
มาได้น้ัน ไม่ให้เสียหายไป เพราะเหตุอันไม่ควร แต่ไม่ใช่เป็นแต่เพียงว่าเก็บรักษาไว้ด้วยความหวงแหน 
ด้วยความเห็นแก่ตัว รักษาไว้โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลย แต่การรักษาทรัพย์น้ันต้องมี
จุดมุ่งหมาย กล่าวคือ เพ่ือเป็นหลักประกันของชีวิต เช่น ในคราวจําเป็น อันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ การ
ได้รับอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยและเหตุการณ์อ่ืนที่ไม่คาดฝัน เป็นต้น ก็สามารถนําทรัพย์น้ันมาใช้
ประโยชน์ได้ หรือเก็บไว้เพ่ือใช้ทําประโยชน์ที่ดีกว่าได้ ไม่ใช่แค่เพียงเก็บไว้ด้วยความยึดมั่นหวงแหนไม่
คิดจะทําประโยชน์ เพราะการทําเช่นน้ัน ทรัพย์ที่หามาได้ย่อมไร้ประโยชน์และไม่เอ้ืออํานวยให้เกิด
ความสุขแก่ตนเองและสังคมด้วย 
   ๓. กัลยาณมิตตตา หมายถึง การรู้จักเลือกคบสนทนาปราศรัยกับบัณฑิตผู้มีปัญญา
เป็นกัลยาณมิตต การคบมิตรตามหลักมงคลชีวิต ๓๘ ประการ แนะนําในสิ่งที่มีประโยชน์ และคอยให้
คําปรึกษาช้ีแนะ เมื่อประสบความพลั้งพลาดคอยช่วยเหลือ เมื่อเวลาที่มีปัญหาให้กําลังใจ เป็นต้น 
  บุคคลควรสมาคม เพราะมีคุณก่อประโยชน์แก่คนที่คบด้วย ในสิงคาลสูตร มิตรแท้ กล่าว
ไว้ ว่ามิตรแท้๔ ประเภท ได้แก่ 
    ๑.อุปการโร  มิตรมีอุปการะ 
    ๒.สมานสุขทุกฺโข  มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ 
    ๓.อตฺถกฺขายี  มิตรแนะประโยชน์ 
     ๔.อนุปกมฺปโก  มิตรมีความรักใคร่ ๔๘  
   ๔. สมชีวิตา หมายถึง การรู้จักประมาณ และ เลี้ยงชีพให้เหมาะสมกับฐานะ และ
กําลังทรัพย์ที่ตนหามาได้ ไม่สุรุ่ยสุร่าย ใช้เกินตัว อันจะเป็นเหตุให้ต้องหยิบยืม เป็นหน้ีคนอ่ืน การรู้จัก
ประมาณย่อมทําให้มีรายได้เหนือรายจ่าย มีเหลือเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็น เห็นคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม
ของการใช้สอยการบริโภคสิ่งของต่าง ๆ 
  ในสิงคาลสูตร มิตรแท้ กล่าวถึง โภควิภาค วิธีการจัดการกับทรัพย์ โดยให้แบ่งทรัพย์
ออกเป็น ๔ ส่วน ใจความว่า “คฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถ ครั้นสะสมโภคสมบัติได้อย่างน้ีแล้ว พึงแบ่ง
โภคสมบัติออกเป็น ๔ ส่วน เขาย่อมผูกมิตรไว้ได้ คือ พึงใช้สอยโภคทรัพย์ส่วนหน่ึงใช้ประกอบการงาน 
๒ส่วน เก็บส่วนที่ ๔ ไว้ด้วยหมายใจว่าจะเก็บไว้ใช้ในยามอันตราย”๔๙ พุทธพจน์น้ีมีสาระดังน้ี 
   ๑. เอเกน โภเค ภญฺเชยฺย ส่วนที่หน่ึง ใช้จ่ายเพ่ือเลี้ยงตน บริวาร คนที่ควรบํารุง เช่น 
บิดา มารดา สมณะ พราหมณ์ เป็นต้น และ ใช้ทําสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ 

                                                            
๔๘ที.ปา.๑๖/๑๙๒/ ๗๗. 
๔๙ที.ปา.๑๖/๑๙๗/๗๘. 



๑๒๓ 
 
   ๒ – ๓. ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย อีกสองส่วนใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ เช่น เงิน
ลงทุน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่านํ้าค่าไฟ ค่าภาษี เป็นต้น 
   ๔.จตุตฺถญฺจ นิธาเปยฺย ส่วนที่สี่ เก็บเอาไว้ใช้เมื่อคราวจําเป็น๕๐ เช่น เวลาเจ็บป่วย 
เกิดภัยอันตราย แก่ชรา หรือประสบอุบัติเหตุทําให้ทุพพลภาพ เป็นต้น ส่วนวิธีการใช้จ่ายโภคทรัพย์ 
เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ ๕ ประการ ดังพระบาลี ว่า “อุบาสก ผู้ฉลาด พึงถือเอาโภคะด้วยเหตุ ๕ 
ประการ” คือ 
   ๑.เลี้ยงตนเอง บิดา มารดา บุตรภรรยา และ คนที่อยู่ในการปกครองดูแลให้เป็นสุข 
   ๒.เลี้ยงมิตรสหายและเพ่ือนร่วมงานให้เป็นสุข 
   ๓.ใช้ป้องกันและแก้ไขภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้น รักษาตนให้ปลอดภัย 
   ๔.ทําพลีกรรม คือ สละทรัพย์เพ่ือบํารุง บูชา ๕ อย่าง คือ 
    ๔.๑ ญาติพลี คือ การช่วยเหลือ ญาติพ่ีน้องที่ประสบความทุกข์ เน่ืองด้วย
เหตุต่างๆท่ีมาขอความช่วยเหลือ 
    ๔.๒ อติถิพลี คือ การต้อนรับแขกผู้มาเยือน 
    ๔.๓ ปุพพเปตพลี คือ การบําเพ็ญบุญกุศล อุทิศให้แก่บุคคลผู้เคยมีอุปการ
คุณแก่ตนที่ล่วงลับไปแล้ว 
    ๔.๔ ราชพลี คือการบํารุงราชการ ด้วยการเสียภาษี เป็นต้น 
    ๔.๕ เทวตาพลี คือ การทําบุญอุทิศสิ่งที่ตนเคารพบูชาตามความเช่ือ หรือ 
ตามประเพณี 
   ๕. อุปถัมภ์บํารุงพระสงฆ์ และ บรรพชิต ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ๕๑ 
  สรุปได้ว่า ประโยชน์หรือจุดมุ่งหมายในปัจจุบัน หรือในขั้นความเป็นจริงที่ปรากฏใน
ชีวิตประจําวัน เป็นเรื่องของความเป็นอยู่ที่สัมพันธ์กับวัตถุ หรือ ปัจจัย ๔ คือ เงินทอง ทรัพย์สินที่ถือ
ว่าเป็นความม่ันคงในระดับการเลี้ยงชีพ ซึ่ง คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนจะต้องบรรลุประโยชน์น้ีให้ได้ 
เพราะว่าทรัพย์สินเงินทองน้ัน จําเป็นสําหรับการเป็นอยู่ในสังคมที่จําเป็นต้องกิน ต้องใช้ ต้องจ่าย 
หากว่าใครไม่มีเงินทองหรือปัจจัย ๔ ก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ต้องเป็นอยู่อย่างลําบาก ไม่สามารถจะ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ และ การที่จะบรรลุประโยชน์ในขั้นน้ีได้ ต้องรู้จักขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตรและ
เลี้ยงชีวิตให้พอเหมาะ ไม่เก่ียวกับอบายมุขต่างๆอันเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมของทรัพย์สินไปโดยใช่
เหตุ เพราะจากการมีทรัพย์สินมากมายอาจจะกลายเป็นคนยากจนได้ในที่สุด 

                                                            
๕๐ที.ปา.๑๖/๑๙๗/๗๘. 
๕๑องฺ.ปญฺจก.๓๖/ ๔๑/๙๒. 



๑๒๔ 
 
 ประโยชน์ดังกล่าวมาล้วนเป็นสิ่งจําเป็นแก่ความครองชีวิตในปัจจุบัน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้
แสวงหามาเป็นอันดับแรก ด้วยทรงแสดงทางเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปไว้ ๔ ประการ ดังกล่าวแล้ว คนโดย
ปกติถ้าบกพร่องด้วยประโยชน์ปัจจุบันจะบําเพ็ญประโยชน์ให้ย่ิงขึ้นไปเป็นการยาก เพราะตนเอง
จะต้องอ่ิมปากอ่ิมท้องของตนก่อนแล้วจึงสามารถจะเฉลี่ยไปถึงผู้อ่ืน ฉะน้ันจึงน่ากล่าวยํ้าในที่น้ีอีกว่า 
เรื่องการกินเป็นเรื่องสําคัญอันดับหน่ึงต้ังแต่ดึกดําบรรพ์มาจนถึงบัดน้ี และจักสําคัญต่อไปตลอดเวลาที่
คนยังกินอยู่ ดังมีคําเรียกว่า โภคะหรือโภคทรัพย์ ก็แปลว่า กิน ของกิน และการทํามาหากินก็เรียกว่า 
โภคกิจ ซึ่งบัดน้ีเรียกกันว่า เศรษฐกิจ โภคะน้ีเมื่อได้มาเสนอสนองตามท่ีจําเป็นต้องการของแต่ละคน
หรือของส่วนรวม ชีวิตของแต่ละคนและของส่วนรวมจึงดําเนินไปด้วยผาสุกการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผล
ดังกล่าวในทางโลกได้มีวิธีจัดกันต่าง ๆ จนถึงเกิดระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ซึ่งมีปฐมเหตุสําคัญ
มาจากเร่ืองปากท้องหรือเรื่องกินอยู่เป็นประจําของทุก ๆ คน พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงวางวิธีจัดไว้ ด้วย
ทรงวางหลักสั้น ๆ ง่าย ๆ ๔ ประการด้วยกันดังกล่าวแล้ว แต่ทุกๆคนต้องรับปฏิบัติด้วยตนเองและชัก
นําให้คนอ่ืนปฏิบัติ จนถึงเมื่อปฏิบัติกันทั่ว ๆ ไปจึงจะเห็นผลได้โดยประจักษ์ในปัจจุบันเด๋ียวน้ีเอง 
  ๑.๒ สัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์เบ้ืองหน้า ประโยชน์ขั้นเลยตาเห็น หรือประโยชน์ที่ลึก
ล้ําย่ิงกว่าที่จะมองเห็นกันเฉพาะหน้า หรือผิวเผินภายนอก เก่ียวด้วยชีวิตด้านใน หรือ ประโยชน์ด้าน
คุณค่าของชีวิต เป็นจุดหมายขั้นสูงขึ้นไป ซึ่งเป็นหลักประกันชีวิตเมื่อละโลกนี้ไป หรือเป็นเคร่ือง
ประกันการได้คุณค่าที่สูงล้ําเลิศ ย่ิงกว่าสิ่งที่จะพึงได้กันตามปกติในโลก ได้แก่ ความเจริญงอกงามแห่ง
ชีวิตจิตใจ ที่ก้าวหน้าเติบใหญ่ขึ้นด้วยคุณธรรม ความใฝ่ใจในทางศีลธรรม ในเรื่องบุญเรื่องกุศล ในการ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม กิจกรรมท่ีอาศัยศรัทธาและความเสียสละ การมีความม่ันใจในคุณธรรม มีความ
สงบสุขทางจิตใจ การรู้จักปิติสุขที่ประณีตด้านใน ตลอดจนคุณวิเศษที่เป็นผลสําเร็จทางจิต คือ ฌาน
สมาบัติ ซึ่งการจะบรรลุประโยชน์ในขั้นน้ีได้ต้องปฏิบัติตามหลักธรรม ๔ ประการ คือ 
   ๑. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วย ศรัทธา ความเช่ือ เป็นผู้มีสุขภาพจิตดี มีความสุขทาง
จิต เช่ือมั่นในพระรัตนตรัย ในกรรมและผลของกรรม รวมถึงบุญกุศลที่ตนเองได้ทําแล้วว่าจะให้ผลใน
ภพหน้าและใช้จริยธรรม ข้อน้ีในการเป็นเคร่ืองประกอบกรรมดีในหลักคําสอนของพุทธศาสนา 
   ๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วย ศีล เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
ดํารงตนอยู่ในหลักปฏิบัติของสังคม ทั้งที่เป็นกฎหมาย เป็นจารีตประเพณีอันดีงามที่เหมาะสมกับ
สังคมและยุคสมัย ไม่เป็นคนที่คอยปฏิปักษ์ต่อความสงบของสังคมหรือการเบียดเบียนคนอ่ืน 
   ๓. จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วย จาคะ คือการเสียสละเมื่อถึงเวลาที่ควรเสียสละ มี
ความมั่นใจ มีความสุขกับการได้ทําประโยชน์เพ่ือสังคม ตามฐานะและกาลสมัย เป็นเหตุที่จะส่งเสริม
ให้เกิดความอุ่นใจ เพราะความไม่ตระหน่ี รู้จักการบริจาคทานช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรืออีกนัย
หน่ึง ไม่คิดพยาบาทผู้อ่ืน รู้จักการให้อภัยแก่ผู้ที่ทําร้ายหรือคิดพยาบาทต่อตนเองด้วย 



๑๒๕ 

 
   ๔. ปัญญา ถึงพร้อมด้วยปัญญา คือ ความรู้แจ้งเห็นจริง ความองอาจ ไม่ครั่นคร้าม 
เน่ืองจากมีความรู้ และปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ดีขึ้น และมีปัญญาในการแยกแยะ
ถึงสิ่งที่ควรทํา ไม่ควรทําเป็นเหตุให้ตนเองบรรลุแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์๕๒ 
   สรุปความได้ว่า การบรรลุประโยชน์ขั้นน้ีน้ันเป็นความเจริญงอกงามของชีวิตในด้าน
จิตใจที่ก้าวหน้า พัฒนาขึ้นมาด้วยคุณธรรม เช่น ศรัทธา ความสุจริต มีศีล ความเสียสละ ความสงบสุข
ของจิตใจ การดํารงอยู่ในศีลธรรม การได้สร้างสรรค์บําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น จนมั่นใจในความมีชีวิต
ที่ดีของตนเอง ไม่ต้องหว่ันกลัวต่อความตายและชีวิตปรโลก 
  ๑.๓ ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ พระนิพพาน ซึ่งนับว่าเป็นจุดหมายสูงสุดของ
ชีวิตมนุษย์ ซึ่งเป็นขั้นที่เป็นอิสระอยู่เหนือโลก มีจิตใจที่เบิกบาน โปร่งใส สามารถแก้ปัญหาในจิตใจได้
สิ้นเชิง เพราะเกิดความเข้าใจ รู้แจ้ง หย่ังเห็นความจริงของโลกและชีวิต มีใจมั่นคง ไม่หว่ันไหวไปตาม
โลกธรรม คือ ความผันผวนแปรเปลี่ยนของสิ่งทั้งหลาย มีชีวิตอยู่โดยปัญญาจึงจะประสบแต่ความสุข
ตลอดเวลา อน่ึงการบรรลุปรมัตถประโยชน์น้ีก็คือการบรรลุพระนิพพานที่พุทธศาสนาเถรวาทถือว่า
เป็น เป้าหมายที่สําคัญ ซึ่งผู้บรรลุจุดหมายระดับน้ีไม่ใช่เป็นการบรรลุเพ่ือตนเองเท่าน้ัน แต่การบรรลุ
ประโยชน์ระดับน้ีย่อมให้คุณค่าและประโยชน์แก่โลกทั้งมวล เพราะผู้ที่บรรลุจุดหมายระดับน้ี ย่อมเป็น
ผู้ที่ทํางานเพ่ืองาน เพ่ือผลของงาน มีชีวิตอยู่เพ่ือบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือตนเองและผู้อ่ืนเท่าน้ัน และการ
บรรลุปรมัตถประโยชน์ น้ันย่อมได้รับอานิสงส์ คือ 
    ๑. ได้รับความสุขในภพปัจจุบัน 
    ๒. ไม่ไปอบาย 
    ๓. พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ 
    ๔. ถึงสุขอันไพบูลย์ 
    ๕. ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในห้วงมหรรณพภพสงสารอีกต่อไป 
  ในกิงสีลสูตรที่ ๙ ว่าด้วยปกติอย่างไร จึงบรรลุประโยชน์สูงสุด  
  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “นรชนพึงเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญไม่ริษยา และ
เมื่อไปหาครูก็พึงรู้จักกาล รู้จักขณะฟังธรรมีกถาที่ครูกล่าวแล้ว พึงฟังสุภาษิตโดยเคารพ  นรชนพึงไป
หาครูผู้น่ังอยู่ในเสนาสนะของตนตามกาล ทํามานะดุจเสาให้พินาศ พึงประพฤติอ่อนน้อมพึงระลึกถึง
เน้ือความ ธรรม ความสํารวม พรหมจรรย์ และพึงประพฤติโดยเอ้ือเฟ้ือด้วยดี นรชรมีธรรมเป็นที่มา
ยินดี ยินดีแล้วในธรรมต้ังอยู่ในธรรม รู้จักวินิจฉัยธรรม ไม่พึงประพฤติถ้อยคําที่ประทุษร้ายธรรมเลย 
พึงให้กาลสิ้นไปด้วยภิตที่แท้ นรชนละความร่ืนเริง การพูดกระมกมุ่นด้วยกิเลสดุจนํ้าฝาด พึงเป็นผู้
ปซิบ ความรํ่าไร ความประทุษร้าย มารยา ความหลอกลวง ความยินดี ความถือตัว ความแข่งดี ความ

                                                            
๕๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรบัขยาย, อ้างแล้ว, หน้า ๕๓๗. 



๑๒๖ 
 
หยาบคาย และความหมกมุ่นด้วยกิเลสดุจนํ้าฝาด พึงเป็นผู้ปราศจากความมัวเมา ดํารงตนมั่น เที่ยวไป 
นรชนเช่นน้ีรู้แจ้งสุภาษิตที่เป็นสาระ รู้แจ้งสุตะและสมาธิที่เป็นสาระ ปัญญาและสุตะย่อมไม่เจริญ
แก่นรชนผู้เป็นคนผลุนผัน เป็นคนประมาท ส่วนนรชนเหล่าใดยินดีแล้วในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศ
แล้ว นรชนเหล่าน้ันเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ที่เหลือด้วยวาจา ด้วยใจ และการงาน นรชนเหล่าน้ันดํารง
อยู่ด้วยดีแล้วในสันติโสรัจจะและสมาธิ ได้บรรลุ ๔ ธรรมอันเป็นสาระแห่งสุตะและปัญญา”๕๓ 
 พระพุทธเจ้าทรงยอมรับความสําคัญของประโยชน์หรือจุดหมายเหล่าน้ีทุกขั้น โดยสัมพันธ์กับ
ระดับความเป็นอยู่ การครองชีพ สภาพแวดล้อมและความพร้อมหรือความแก่กล้าสุกงอมแห่งอินทรีย์
ของบุคคลนั้น ๆ ดังน้ัน บุคคลควรดําเนินชีวิตให้บรรลุประโยชน์อย่างน้อย ๒ ประการ คือ เมื่อได้
บรรลุประโยชน์ในชาติน้ีแล้ว ก็ดีอยู่ แต่ยังไม่พอ ไม่พึงหยุดอยู่แค่น้ัน ควรก้าวต่อไปให้ได้อย่างน้อย
บางส่วนของประโยชน์ในชาติหน้าด้วย จึงจะถือว่าเป็นบัณฑิตหรือเป็นบุคคลท่ีถือว่ามีคุณค่าทั้งแก่
ตนเองและสังคม ไม่เป็นผู้ที่เกิดมาเปล่าประโยชน์ ในอัปปมาทสูตร ใจความว่า “ธรรมข้อหน่ึงซึ่งเจริญ
แล้ว ทําให้มากแล้ว ย่อมยึดถือประโยชน์ทั้ง๒ประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายภพไว้ได้ 
คือความไม่ประมาท๕๔  
  ดังน้ัน สําหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนจะต้องบรรลุจุดหมายของชีวิต คือการมีความมั่นคง
ทางด้านฐานะ การเงิน เศรษฐกิจ บริวาร ลาภยศ และมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นใน
จิตใจให้ได้ เพราะถ้าหากใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่ประสบกับประโยชน์ดังกล่าวแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นที่
พ่ึงให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ ดังน้ัน พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงเน้นยํ้าอย่างหนักแน่นเก่ียวกับ จุดหมาย
ข้อน้ี เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตให้มีความสุขของชาวบ้านทั่วไป ซึ่งลักษณะ
ความสัมพันธ์ของประโยชน์ ๓ สามารถสรุปได้เป็นภาพ ดังน้ี 
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ภาพท่ี ๑๖ ลักษณะความสัมพันธ์ของอรรถประโยชนห์รอืประโยชน์ ๓ 
 
 ๒. อรรถประโยชน์หรือจุดหมายชีวิต ๓ อย่างตามแนวนอน เมื่อบุคคลปฏิบัติให้ถึงพร้อม 
แล้วย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ ๓ ประการในปัจจุบัน คือ 
  ๒.๑ อัตตัตถะ ประโยชน์ตน คือ การบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตตน เท่าที่เก่ียวข้องกับตนเอง 
ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นแก่ตนโดยเฉพาะ เน้นการพ่ึงอาศัยคุณธรรมได้ในทุกระดับ เพ่ือความไม่ต้องเป็นภาระ
แก่ผู้อ่ืนหรือถ่วงหมู่คณะ และเพ่ือความเป็นผู้พร้อมที่ช่วยเหลือผู้อ่ืน บําเพ็ญกิจต่างๆอย่างได้ผลดี 
คุณธรรมที่เป็นแกนนําเพ่ือการบรรลุประโยชน์ตนน้ี คือ ปัญญา อันต้ังอยู่บนฐานของความไม่ประมาท 
ซึ่งแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ยังทรงทําที่ พ่ึงเพ่ือพระองค์โดยการบรรลุพระโพธิญาณด้วยปัญญา 
เพราะฉะน้ันมนุษย์โดยทั่วไปก็เช่นกัน จะบรรลุประโยชน์ของตนได้ต้องมีปัญญาเป็นที่ต้ัง 
  ๒.๒ ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน หรือ ประโยชน์ท่าน คือ การช่วยเหลือเก้ือกูลสนับสนุนผู้อ่ืน
ให้บรรลุประโยชน์ หรือเข้าถึงจุดหมายแห่งชีวิตของเขาในระดับต่างๆประคับประคองให้เขาสามารถ
พ่ึงตนเองได้ หรือ จุดหมายของชีวิตของบุคคลอ่ืนซึ่งอยู่นอกเหนือจากตัวเรา คําว่า คนอ่ืน อาจ
พิจารณาได้ ๒ ลักษณะ คือ ในลักษณะของปัจเจกชนอย่างหน่ึง และในลักษณะของสังคมอย่างหน่ึง 
ซึ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์ หรือ จุดหมายที่ตัวเขาเองจะได้รับ หรือจะพึงถึง อีกนัยหน่ึง หมายถึง เหตุที่
ให้บรรลุความสุขของคนอ่ืน ซึ่งเราช่วยเหลือเก้ือกูลสนับสนุนพาให้บรรลุประโยชน์น้ันได้ และการจะ
ช่วยเหลือหรือบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนน้ัน ต้องอาศัยคุณธรรม คือ ความกรุณาเอ้ืออาทร คิดจะ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน เพราะถ้าไม่มีกรุณาก็จะเห็นแก่ตัว ดังน้ันต้องมีกรุณาด้วย ถ้าไม่มีก็จะเป็นสิ่งเฉพาะตน
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เท่าน้ัน ต้องมีกรุณาด้วยจึงจะเห็นแก่คนอ่ืน กรณีตัวอย่าง เช่น พระพุทธองค์ เมื่อทรงบรรลุประโยชน์
ส่วนพระองค์แล้ว ทรงบําเพ็ญพุทธกิจด้วยการช่วยเหลือสรรพสัตว์ด้วยพระกรุณา ดังน้ันการที่จะ
ช่วยเหลือให้บุคคลบรรลุประโยชน์ของเขาต้องอาศัยความเมตตากรุณา คือ สงสาร คิดจะช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน หากไม่มีธรรมข้อน้ีก็ไม่อาจช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ 
  ๒.๓ อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือ ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ประโยชน์ ๒ อย่างใน
หมวดก่อนน้ัน ที่เป็นผลเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน หรือแก่สังคม แก่ชุมชน อันเป็นส่วนรวม เช่น 
ประโยชน์ที่เกิดจากของกลางหรือกิจส่วนรวม เป็นต้น โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่อัน
เอ้ืออํานวยแก่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุอัตตัตถะ และ การบําเพ็ญปรมัติ ของทุกๆคน 
   คุณธรรมที่เป็นแกนนําที่จะให้บรรลุจุดหมายน้ี คือ วินัยและสามัคคี หลักธรรมทั่วไป
ที่อาจใช้สอนได้ มีสาราณียธรรม ๖ และ อปริหานิยธรรม ๗ ประการ เป็นต้น ตลอดจนพฤติกรรมที่
เก้ือกูลที่พึงประสงค์ ที่สังคมพึงต้องการโดยทั่วไป  
   หลักธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุอุภยัตถะ หรือ ประโยชน์ส่วนรวม ก็คือ หลักสาราณีย
ธรรม ๖ ประการ ได้แก่ 
   ๑. เมตตากายกรรม หมายถึง การกระทําโดยทางกาย ที่ประกอบด้วยความเมตตา
ต่อผู้อ่ืนทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อ่ืน หรือกระทําการใด ๆ โดยทางกายหรือ
ใช้กําลังทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน เป็นการทําความดีต่อกัน ช่วยเหลือกัน คิดเอ้ือเฟ้ือสงเคราะห์
ในหมู่คณะ เช่น การช่วยเหลือกิจธุระของสังคมด้วยความเต็มใจ ด้วยความเคารพ ยําเกรง และนับถือ 
   ๒. เมตตาวจีกรรม หมายถึง การกระทําโดยทางวาจาที่ประกอบไปด้วยความเมตตา
ต่อผู้อ่ืน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนด้วยวาจา เช่นไม่พูดจาให้ร้ายผู้อ่ืน ไม่ใช้คําพูดทํา
ร้ายผู้อ่ืน ทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนเสียหาย ด้วยการโกหก หรือการใช้คําพูดส่อเสียด ถากถาง เยาะเย้ยหรือ
กล่าวโทษผู้อ่ืนโดยไม่เป็นความจริง ควรพูดแต่สิ่งดีงาม ให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ควรพูดด้วยความรัก
ความปราถนาดีต่อกัน 
   ๓. เมตตามโนกรรม หมายถึง การกระทําทางใจหรือความคิดที่ประกอบด้วยความ
เมตตา อันได้แก่ การคิดที่จะช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นจากความเดือดร้อนทั้งปวง ทั้งต่อหน้าและลับหลัง การ
คิดถึงผู้อ่ืนในทางที่ดี ย่อมส่งผลให้การกระทําทางกาย ทางวาจาดีไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้หมู่คณะมี
ความสุขความเจริญตามไปด้วย เป็นการคิดดี ปราถนาดี มีความรักความเมตตาต่อกัน ละเสียซึ่งความ
อิจฉาริษยา อคติ อาฆาตพยาบาท รู้จักการให้อภัยต่อกัน มองโลกในแง่ดี รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน 
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ 
   ๔. สาธารณโภคี หมายถึงการรู้จักแบ่งปันทรัพย์สินที่ตนหามาได้ ด้วยความชอบ
ธรรมให้แก่ผู้ต้องการในโอกาสอันสมควร ให้สิ่งของของตนกับบุคคลที่ขาดแคลน บริจาคทรัพย์ให้



๑๒๙ 
 
บุคคลที่เดือดร้อน แบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม ช่วยเหลือเก้ือกูลกันตามอัตภาพเป็นการ
แสดงนํ้าใจแก่สมาชิกในสังคมเพ่ือให้สังคม ได้มีส่วนในการบริโภคใช้สอยสิ่งน้ันร่วมกัน 
   ๕. สีลสามัญญตา หมายถึง การรักษาศีลให้สม่ําเสมอ หรือเท่าเทียมกับคนอ่ืน ๆ การ
รักษาศีลให้เสมอกับคนอื่น ๆ ศีลในพระพุทธศาสนามีหลายระดับ เช่น ศีลของคฤหัสถ์ (ผู้ครองเรือน) 
ศีลของเพศบรรพชิต เป็นต้น และหมายรวมถึงการปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของสังคมที่ตนอยู่ 
เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน มีความประพฤติอันต้ังอยู่ในระเบียบวินัย หรือ จารีตประเพณีของ
สังคม อันเป็นมาตรฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
   ๖. ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึงการมีความเห็นร่วมกับคนอ่ืนในทางที่ถูกต้อง ไม่ขัดแย้ง
กับเพ่ือนด้วยมิจฉาทิฏฐิของตน รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่ยึดความคิดของตนเองเป็น
ใหญ่ รู้จักการปรับมุมมองและทัศนคติให้เข้ากับคนหมู่มาก 
  หลักปฏิบัติ ๖ ประการ ย่อมเป็นเหตุให้บรรลุประโยชน์สุขทั้งสองฝ่ายได้ ทําให้ทุกคนใน
สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี เคารพรักซึ่งกันและกัน สงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทําให้
ประโยชน์ตนก็สําเร็จ ประโยชน์ผู้อ่ืนก็สําเร็จลงได้ ทําให้เกิดความผาสุกขึ้นในสังคม ๕๕ 
  ตัวอย่างง่ายๆของหลักประโยชน์ ที่เปรียบเทียบได้จากเร่ืองของสถานท่ีอย่างสังเวชนีย
สถานทั้ง ๔ แห่ง โดยเริ่มต้นจาก แห่งแรกเป็นเรื่องเก่ียวกับ การประสูติ คือ การเกิด แล้วต่อไป แห่ง
สุดท้ายเก่ียวกับการปรินิพพาน ก็คือการตาย สองอย่างน้ี การเกิดกับการตาย เป็นของสามัญสําหรับ
ทุกคนไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้า ใครก็ตามท่ีมีชีวิต ก็ต้องเร่ิมต้นด้วยการเกิดแล้วต้องสิ้นสุดด้วยการตาย 
แต่พระพุทธเจ้าทรงมีเพ่ิมอีก ๒ อย่าง คือระหว่างประสูติกับปรินิพพาน มีตรัสรู้กับแสดงปฐมเทศนา
อันเป็นส่วนพิเศษที่ทําให้พระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐต่างจากคนทั้งหลายการตรัสรู้
น้ันถ้ามองความหมาย ก็คือ การที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุจุดหมายที่ทรงประสงค์เป็นความสําเร็จของ
พระองค์ ทําพระชนม์ชีพของพระองค์เองให้สมบูรณ์ เรียกว่า เป็นการทําประโยชน์ของตนเองให้เสร็จ
สิ้น การแสดงปฐมเทศนา คือ การบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน คือ การที่พระองค์มีอะไรมอบไว้ให้แก่
ชาวโลก ประโยชน์ ๒ ประการน้ี เรียกว่า หลัก อัตตัตถะ และ ปรัตถะ การตรัสรู้เป็นการบรรลุความ
สมบูรณ์แห่งอัตตัตถะ หรือ อัตตหิตะ ได้แก่ ประโยชน์ตน ส่วนการแสดงปฐมเทศนา เป็นจุดเริ่มต้น
ของการบําเพ็ญปรัตถะ หรือ ปรหิตะ คือ ประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน 
 ในการปฏิบัติธรรมน้ัน หลักธรรมคู่น้ีสําคัญมาก พระพุทธเจ้าทรงยํ้าบ่อย ๆว่าให้บําเพ็ญทั้ง 
อัตตัตถะ ประโยชน์ตน และ ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน ทั้งสองอย่างน้ีสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ผู้ที่จะบําเพ็ญ
ประโยชน์ให้ผู้อ่ืนได้อย่างดีก็ต้องพัฒนาตน ย่ิงเราบรรลุประโยชน์ตนมากขึ้นไปเท่าไร เราก็ย่ิงสามารถ

                                                            
๕๕พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน (ผาทา), “การศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเรื่องประโยชน์ใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท”, อ้างแล้ว, หน้า ๖๙. 



๑๓๐ 
 
บําเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนได้มากข้ึนเท่าน้ัน ความดีงาม ความสามารถ ความมีสติปัญญา ที่เกิดจาก
การพัฒนาตน ของเราน้ีแหละ คือ ประโยชน์ตนที่แท้จริง ถ้าเราได้พัฒนาตนเอง ทําประโยชน์ตนให้
เจริญงอกงาม โดยมีสติปัญญา ความสามารถมากขึ้น ก็เท่ากับเป็นความดีงาม ความประเสริฐแห่งชีวิต
ของเราเอง พร้อมกันน้ันเราก็สามารถที่จะบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนได้ดีขึ้นด้วย ทั้งน้ีเพราะว่า บุคคล
ที่มีสติปัญญา มีความสามารถ มีความสุข มีชีวิตที่สงบแล้ว จึงจะสามารถบําเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืน เผื่อแผ่ความดีงาม สติปัญญา ความรู้และความสุขไปให้แก่คนอ่ืนได้เต็มที่ เหมือนอย่าง
พระพุทธเจ้า ที่ทรงเป็นผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้ว คือ ได้พัฒนาพระองค์เองให้มีคุณสมบัติสมบูรณ์แล้ว 
จบกิจแห่งการเจริญศีล สมาธิ ปัญญา พร้อมด้วย พระปัญญา มหากรุณา และวิสุทธิคุณ มีความสุข
เป็นคุณสมบัติประจําพระองค์อยู่แล้วตลอดเวลา ไม่ต้องแสวงหาความสุขที่ไหน และไม่มีอะไรที่จะต้อง
ทําเพ่ือพระองค์เองอีกต่อไป จึงอุทิศพระชนม์ชีพทั้งหมดให้แก่การบําเพ็ญพุทธกิจเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนเพียงอย่างเดียว จนถึงที่สุดแห่งพุทธกาล 
 เพราะฉะน้ัน ประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) คือ ความพร้อมสมบูรณ์ของตนเอง หรือ ความมีตนที่
ได้พัฒนาอย่างดีเต็มที่แล้ว จึงเป็นรากฐานของการบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน เมื่อมีภาวะที่พัฒนาดี
แล้วเหล่าน้ี พร้อมในตัวก็นําเอาความสุข ความเป็นอิสระ เป็นต้นน้ี ไปเผื่อแผ่แจกจ่ายแก่ผู้อ่ืนด้วย
เมตตากรุณาต่อไป ย่ิงช่วยเหลือทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืนเท่าใด ไม่ว่าจะในระดับบุคคล หรือในระดับ
ชุมชน สังคมส่วนรวมย่ิงมีความดีงามและแกร่งกล้าสามารถมากขึ้นเท่าน้ัน ผู้ที่บําเพ็ญประโยชน์ตน 
คือ พัฒนาตนให้มี อัตตัตถะ พร้อมดีแล้ว ก็เป็นอัตตนาถ คือ พ่ึงตนได้ ส่วนผู้ที่ทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
บําเพ็ญ ปรัตถะได้ผล ก็เป็น ปรนาถ คือ เป็นที่พ่ึงแก่ผู้อ่ืน๕๖ ซึ่งหากพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นว่า 
ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้าน้ัน เป็นประโยชน์ที่จํากัดกาลเวลา เทียบเหมือนอย่างว่า 
ประโยชน์สําหรับใช้ในวันน้ี เป็นประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์สําหรับใช้ในวันหน้าเป็นประโยชน์ภาย
หน้า พระพุทธเจ้าเมื่อยังมิได้เสด็จออกทรงผนวช ยังเป็นพระสิทธัตถราชกุมาร ประทับอยู่ในกรุง
กบิลพัสด์ุ ได้ทรงบริบูรณ์ด้วยประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้า คือทรงมีทรัพย์บริบูรณ์ มีวิชา
ความรู้เป็นเย่ียม เป็นต้น เป็นอันว่าประโยชน์ปัจจุบันและทรงประกอบด้วยคุณงามความดีอันนับว่า 
ประโยชน์ภายหน้า เพราะทรงดําเนินในทางของประโยชน์ทั้ง ๒ น้ัน แต่ก็ทรงเห็นว่า ประโยชน์
ดังกล่าวเป็นกาลเวลาที่ล่วงไปอยู่เสมอ ปัจจุบันก็จะล่วงไปเป็นอดีต อนาคตก็จะเล่ือนมาเป็นปัจจุบัน 
กาลเวลาย่อมล่วงและเลื่อนกันเร่ือย ๆ ไป ชีวิตพร้อมกับประโยชน์ทั้งหลายก็ล่วงไปเรื่อยๆ ฉะน้ันจึง
เสด็จออกทรงค้นหาประโยชน์ที่ย่ิงใหญ่กว่าน้ัน ซึ่งพ้นจากปัจจุบันและภายหน้า ไม่อยู่ในอํานาจแห่ง
ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะให้เกิดความสุขที่จริงแท้แน่นอน ในที่สุดก็ได้ทรงพบประโยชน์ที่

                                                            
๕๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), จาริกบุญจารึกธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : 

พิมพ์สวย, ๒๕๓๓), หน้า ๒๘๕.  



๑๓๑ 
 
ย่ิงใหญ่ เช่นน้ัน คือ พระองค์ได้ตรัสรู้พระธรรม ทรงถอนพระองค์ออกจากความทุกข์ของโลกได้หมด
สิ้น ความตรัสรู้พระธรรม ดังกล่าวเรียกว่า วิชชา คือ ความรู้แจ้งจริง ความถอนพระองค์ออกจาก
ความทุกข์ของโลกได้ทั้งหมด เรียกว่า วิมุตติ คือหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งสิ้น น้ีคือประโยชน์ที่
ย่ิงใหญ่ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงประสบ สูงกว่าประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้าทั้งหมด เพราะ
ประโยชน์ทั้ง ๒ ดังกล่าวน้ัน ยังเจือด้วยความทุกข์ในโลกถึงใครจะมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยอะไรสักเท่าไรก็ยัง
ต้องมีทุกข์ ยังไม่พ้นจากอํานาจของความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงปรากฏตามประวัติพระพุทธศาสนาว่า 
ในขั้นแรก พระพุทธเจ้าทรงสอนประโยชน์ที่ ย่ิงใหญ่โดยมาก เพราะทรงมุ่งประกาศก่อต้ัง
พระพุทธศาสนาอันเก่ียวแก่บรรพชิตคือ นักบวช เพราะโดยปกตินักบวชย่อมออกบวชด้วยมุ่ง
ประโยชน์ที่ย่ิงใหญ่ แต่ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแผ่ถึงชาวบ้าน ก็ทรงสอนผ่อนลงมาถึงประโยชน์
ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้า เพราะชาวบ้าน ย่อมมุ่งประโยชน์ทั้ง ๒ ดังกล่าว อันนับว่าเป็น
ประโยชน์ทางโลก ฉะน้ันพระพุทธศาสนาจึงสอนประโยชน์ครบทั้ง ๓ เหมือนอย่างเป็นแหล่งศึกษา
ส่วนใหญ่ มีทั้งปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา ครบทุกคน ครบทุกสาขาทุกแผนก อาจที่จะ
ปฏิบัติให้บังเกิดประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ 
 ประโยชน์ปัจจุบันและภายหน้า เห็นได้ชัดว่า ชาวโลกต้องใช้ เพราะจําต้องพ่ึงทรัพย์ เป็นต้น 
และจําต้องพ่ึงคุณความดี ส่วนประโยชน์ที่ย่ิงใหญ่หรือประโยชน์อย่างย่ิง คือ วิชชาวิมุตติดังกล่าวน้ัน ดู
ไม่เก่ียวกับชาวโลก ปัญหาตามที่กล่าวน้ีโดยตรงก็น่าจะเป็นเช่นน้ัน แต่ถ้าพิจารณาอีกทางหน่ึงว่า 
ชาวโลกก็จําเป็นต้องมีความรู้จริงและความหลุดพ้นเป็นหลักของใจในการเผชิญเหตุการณ์ทั้งหลายใน
โลกจึงนําตนให้ให้รอดพ้นทุกข์ต่าง ๆ ได้ ความรู้จริงและความหลุดพ้นน้ี ก็เป็นวิชชาวิมุตติเหมือนกัน 
แต่ลดความหมายให้หย่อนลงมาตามควรแก่คดีโลก แปล วิชชา ว่า ความรู้ แปล วิมุตติ ว่า ความรอด 
แปลรวมกันอย่างสั้น ๆ ว่า ความรู้รอด ตามความหมายน้ีจึงอาจใช้ ประโยชน์ที่ย่ิงใหญ่ได้โดยท่ัวไป๕๗

ทรรศนะเรื่อง อรรถประโยชน์ หรือ จุดมุ่งหมายของชีวิต แสดงถึงจุดมุ่งหมายที่มนุษย์ต้องพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ที่จะกําหนดข้อเก่ียวพันทางสังคมและปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
ประโยชน์ต่างๆน้ันให้ได้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในภพหน้า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพาน ดังคํากล่าวของ สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุรเถร) ว่า 
“ต้นไม้มีผลงาน คือ ทํางานเงียบแต่ผลิดอกออกผลมาเป็นที่ต้องตาต้องจมูกต้องลิ้น โดยที่เราไม่เห็น
การผลิตฉันใด สัตบุรุษก็เหมือนกัน ย่อมเป็นคนสงบ ไม่โฆษณา แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่เงียบ
สงบน้ัน ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนทั้งปวง ” 

                                                            
๕๗สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, (เจริญ สุวฑฺฒโณ), ธรรมาภิธาน 

พจนานุกรมคําสอนพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม), (กรุงเทพมหานคร : สํานัก
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พิมพ์ที่ บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๓), หน้า ๓๒๓. 



๑๓๒ 

 
 โดยสรุป จากการนําเสนอหลักธรรมที่เก่ียวกับอรรถประโยชน์ตามท่ีกล่าวมาน้ันสามารถแสดง
ให้เห็นถึงหมวดธรรมในพระพุทธศาสนาที่สะท้อนถึงการมีจิตสาธารณะของบุคคลได้เป็นอย่างดี 
ตลอดจนสามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เก่ียวกับปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดประโยชน์ในระดับต่าง ๆ ได้ 
       
 ๓.๓.๓. หลักธรรม เรื่อง ทาน 
 ความหมายของ ทาน 
  การให้ทาน เป็นการสละสิ่งของของตน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ เป็น
เครื่องยึดเหน่ียวนํ้าใจกันและกันไว้ เพราะการให้ทาน เป็นพ้ืนฐานความดีของมนุษย์ชาติ และเป็นสิ่งที่
ขาดเสียมิได้ในการจรรโลงสันติสุข พ่อแม่ถ้าไม่ให้ทาน คือไม่เลี้ยงดูบุตร บุตรที่เกิดมาก็ตายเสียต้ังแต่
แรกเกิดแล้ว สามีภรรยา หาทรัพย์มาได้ ไม่ปันกันใช้ ก็บ้านแตก ต้องแยกทางกัน ครู อาจารย์ ถ้าไม่ให้
ทาน คือ ไม่สั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ศิษย์ ผู้เป็นศิษย์ก็โง่เขลา คนอยู่ร่วมกัน ถ้าโกรธกันแล้ว 
ไม่ให้อภัยทานกัน โลกน้ีก็เป็นกลียุค ที่เกิดสงคราม เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เวลาน้ี ก็ล้วนแต่ไม่
มีการให้อภัยทาน ชีวิตของคนจึงดํารงอยู่ได้ด้วยทานคือการให้ซึ่งกันและกัน ทุกคนเติบโตมาได้ก็
เพราะทาน โลกนี้จะมีสันติสุขได้ก็เพราะทาน การให้ทานจึงเป็นสิ่งจําเป็น และมีคุณประโยชน์อย่าง
ใหญ่หลวงต่อมนุษย์ชาติ ความหมายโดยทั่วไปของคําว่า “ทาน” คือ การให้ การแบ่งปัน การเสียสละ 
การเอ้ือเฟ้ือ หรือการเสียสละ สิ่งของต่าง ๆ ของตน หรือการให้ ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพ่ือ
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการให้ทานด้วยจิตใจที่ดีงาม มุ่งเพ่ือบูชาพระคุณ เช่นที่ให้แก่บิดามารดา 
ถวายแก่พระสงฆ์ เป็นต้นบ้าง มุ่งเพ่ือสงเคราะห์ เช่นที่ให้แก่คนตกทุกข์ได้ยาก ให้แก่คนทั่วไปด้วย
ความกรุณาสงสารบ้าง การให้ทานที่ให้ผลดีเต็มที่ก็เมื่อผู้ให้ สามารถ เอาชนะใจตนเอง ด้วยการขจัด
ความตระหน่ีหวงแหน ออกไปจากใจได้ คือให้ด้วยความบริสุทธ์ิใจ ไม่หวังผล ตอบแทนจากผู้รับ ขอ
เพียงให้ได้บุญกุศลและความสบายใจเท่าน้ัน การให้ธรรมะเป็นทาน การแบ่งปันสิ่งที่เป็นวัตถุและสิ่งที่
ไม่ใช่วัตถุแก่สรรพสัตว์ เพ่ืออนุเคราะห์ สงเคราะห์ ตอบแทนและบูชาคุณ ด้วยเจตนาอันบริสุทธ์ิโดยไม่
หวังสิ่งใดตอบแทนน่ันเอง รวมถึงการให้อภัยด้วย ทียติ อวขณฺฑิยเตติ ทานํ ช่ือว่าทาน เพราะอรรถว่า 
อันบุคคลย่อมให้ คือ ย่อมบ่ันรอน หรืออีกความหมายหน่ึงคือ วัตถุที่พึงให้ ย่อมาจาก “ทานวัตถุ" 
หมายถึงสิ่งของสําหรับให้สําหรับเสียสละให้ผู้อ่ืน ได้แก่สิ่งของที่ถวายพระ สิ่งของที่ควรนําไปให้เพ่ือ
ตอบแทนบุญคุณแก่ผู้มีพระคุณ เช่นพ่อแม่ ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ เรียกว่าไทยทาน บ้าง ไทยธรรม 
บ้าง มี ๑๐ อย่างได้แก่ อาหาร นํ้า เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ มาลัยและดอกไม้ ของหอม (ธูปเทียน) 
เครื่องลูบไล้ (สบู่เป็นต้น) ที่นอน ที่อยู่อาศัย และประทีป (ไฟหรือไฟฟ้า) การให้ทานวัตถุ ๑๐ อย่างน้ีมี
ผลอานิสงส์มากเพราะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์อย่างเดียว ไม่มีโทษ ไม่มีพิษภัยแก่ผู้รับ การเลือกของที่จะ
ให้บัณฑิตสรรเสริญ ด้วยจิตใจที่ดีงาม การให้ทาน ต้องประกอบด้วยเจตนาเป็นสําคัญจึงจะสละสิ่งที่จะ



๑๓๓ 
 
ให้ได้ และเจตนาน้ันต้องประกอบด้วยลักษณะ ๓ ประการ คือ ๑. มีความเช่ือ ๒. มีความละอายต่อ
บาป ๓. ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์  
 พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญแก่การให้ทาน  เพราะเป็น  หลักธรรมเ บ้ืองต้นใน
พระพุทธศาสนา โดยจัดเป็นการทําบุญอย่างหน่ึงในบุญกิริยาวัตถุ ๓ อย่าง คือ บุญสําเร็จด้วยการให้
ทาน บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีล และบุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนา การทําบุญทั้ง ๓ ประการน้ี เป็น
หนทางในการปฏิ บั ติตนเพ่ือจะเข้าสู่ เ ป้าหมายตามเจตนาของผู้กระทํา น้ัน ๆ๕๘ ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา ได้กล่าวความหมายของการให้ทานไว้ ดังน้ีคําว่า ทาน มาจากคําภาษาบาลีมีราก
ศัพท์มาจาก ทา ธาตุ มีความหมายว่า ให้ ลง ยุ ปัจจัยในนามกิตก์ โดยมีรูปวิเคราะห์ ดังน้ี ทียเตติ 
ทานํ ช่ือว่าทาน เพราะว่า ให้ เป็นกริยานาม หมายถึง การให้ ทียติ อเนนาติ ทานํ ช่ือว่าทาน เพราะว่า 
เป็นวัตถุที่ให้ หมายถึง สิ่งของที่ให้ สิ่งที่ให้๕๙ ทียติ อวขณฺฑิยเตติ ทานํ ช่ือว่าทาน เพราะอรรถว่า อัน
บุคคลย่อมให้ คือ ย่อมบ่ันรอน หรืออีกความหมายหน่ึงคือ วัตถุที่พึงให้ ย่อมาจาก “ทานวัตถุ” 
หมายถึงสิ่งของสําหรับให้สําหรับเสียสละให้ผู้อ่ืน ได้แก่สิ่งของที่ถวายพระ สิ่งของที่ควรนําไปให้เพ่ือ
ตอบแทนบุญคุณแก่ผู้มีพระคุณ เช่นพ่อแม่ ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ เรียกว่าไทยทาน บ้าง ไทยธรรม 
บ้าง มี ๑๐ อย่างได้แก่ อาหาร นํ้า เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ มาลัยและดอกไม้ ของหอม (ธูปเทียน) 
เครื่องลูบไล้ (สบู่เป็นต้น) ที่นอน ที่อยู่อาศัย และประทีป (ไฟหรือไฟฟ้า) การให้ทานวัตถุ ๑๐ อย่างน้ีมี
ผลอานิสงส์มากเพราะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์อย่างเดียว ไม่มีโทษ ไม่มีพิษภัยแก่ผู้รับ การเลือกของที่จะ
ให้บัณฑิตสรรเสริญ ด้วยจิตใจที่ดีงาม การให้ทาน ต้องประกอบด้วยเจตนาเป็นสําคัญจึงจะสละสิ่งที่จะ
ให้ได้ และเจตนาน้ันต้องประกอบด้วยลักษณะ ๓ ประการ คือ ๑. มีความเช่ือ ๒. มีความละอายต่อ
บาป ๓. ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์๖๐  
 เหตุแห่งการให้ทาน 
 การให้ทานมีวัตถุประสงค์สําคัญในการคลายความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว ความโลภในจิตใจ
มนุษย์ ส่งผลให้เกิดความ ใส สว่าง สะอาดของจิตใจขึ้นมา พระพุทธองค์ตรัสถึงเหตุ ที่ทําให้คนทําทาน
ไว้หลายประการด้วยกัน เช่น ในปฐมทานสูตร ว่าด้วยเหตุให้ทาน ๘ ประการ ใจความว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย ทาน ๘ ประการคือ ๑.บางคนให้ทานเพราะประสบเข้า ๒. บางคนให้ทาน เพราะกลัว ๓. 
บางคนให้ทาน เพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้ว ๔. บางคนให้ทาน เพราะนึกว่าเขาจักให้ตอบแทน ๕. 
บางคนให้ทาน เพราะนึกว่าทานเป็นการดี ๖. บางคนให้ทาน เพราะนึกว่าเราหุงหากิน ชนเหล่าน้ีไม่หุง
หากินเราหุงหากินได้จะไม่ให้แก่ชนเหล่าน้ี ผู้หุงหากินย่อมไม่ควร ๗. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อ

                                                            
๕๘ที.ปา.๑๖/๒๒๘/๑๖๑.  
๕๙ขุ.ขุ.อ.๓๙/๑๘๗. 
๖๐ที.ปา.๑๖/๓๔๖/๒๓๒-๒๓๔. 
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เราให้สิ่งน้ีเป็นทาน กิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไป ๘. บางคนให้ทาน เพ่ือประดับปรุงแต่งจิต”๖๑ จะเห็น
ได้ว่า การให้ทานทั้ง ๘ ประการน้ี เป็นเคร่ืองกระตุ้นจิตใจให้เกิดความขวนขวายในการให้ทาน ในเหตุ
แห่งการให้ทานทั้ง ๘ ประการน้ันมีทั้งส่วนที่เป็นบุญกุศล คือเป็นเคร่ืองขัดเกลากิเลสและส่วนที่ตรงกัน
ข้ามคือเป็นเคร่ืองเพ่ิมพูนกิเลสให้กับผู้ให้เอง เมื่อพิจารณาแล้ว จะเห็นว่า เหตุแห่งทานข้อที่ ๑ ๓ ๕ ๖ 
๗ และ ๘ จัดเป็นทานวัตถุที่เป็นบุญกุศลเป็นทานที่ปราศจากโทษ ส่วนข้อที่ ๒ และ ๔ น้ัน จะเห็นได้
ว่า เป็นทานวัตถุที่บุคคลตกอยู่ในอํานาจของกิเลสอันเป็นเหตุให้ไม่อยากเสียผลประโยชน์ของตนเอง 
และมุ่งหวังผลประโยชน์เพ่ือตนเองฝ่ายเดียว ทานประเภทน้ีจัดเป็นทานที่มีโทษ ส่วนในทานวัตถุสูตร 
ว่าด้วยที่ต้ังแห่งการให้ทาน ใจความว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทานวัตถุ (ที่ต้ังแห่งการให้ทาน) ๘ ประการน้ี
คือ ๑. บางคนให้ทานเพราะชอบพอกัน ๒. บางคนให้ทานเพราะโกรธ ๓. บางคนให้ทานเพราะหลง ๔. 
บางคนให้ทานเพราะกลัว ๕. บางคนให้ทานเพราะนึกว่า บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เคยให้มา เคยทํา
มา เราไม่ควรให้เสียวงศ์ตระกูลด้ังเดิม ๖. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราให้ทานน้ีแล้ว เมื่อตายไป
เพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ๗. บางคนให้ทานเพราะนึกว่า เมื่อเราให้ทานน้ีจิตใจย่อม
เลื่อมใส ความเบิกบานใจ ความดีใจ ย่อมเกิด ๘. บุคคลบางคนให้ทานเพ่ือประดับปรุงแต่งจิต”๖๒  
 ประเภทของทาน  
  ทาน แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑. อามิสทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของเป็นทาน ๒. 
ธรรมทานหรือวิทยาทาน คือ การให้ความรู้เป็นทาน ถ้าเป็นความรู้ทางโลก เช่น ให้ศิลปวิทยาการต่าง 
ๆ เรียกว่า วิทยาทาน หากเป็นความรู้ทางธรรม เช่น สอนให้ละช่ัว ประพฤติดี มีศีลธรรม เรียกว่า 
ธรรมทาน เช่น การแจกหนังสือธรรมะ เทป วีซีดี ธรรมะ ถือเป็นธรรมทาน และ ๓. อภัยทาน คือ การ
สละอารมณ์โกรธ เป็นทาน ให้อภัย ไม่จองเวร สละอารมณ์โกรธ พยาบาทให้ขาดออกจากใจ พระพุทธ
องค์ทรงตรัสว่า การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่า การให้ธรรมะเป็น
ทาน ถือว่าเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุด มีคุณค่ากว่าการให้ทานทั้งปวง เพราะทําให้ผู้รับมีปัญญา
สามารถดํารงชีวิตอยู่ในหลักธรรม ทําให้เกิดความสุขต่อตนเองและสังคม นอกจากน้ันอานิสงส์ของ
การประพฤติดีก็จะติดตามไปทุกภพทุกชาติต่อๆไป ส่วนทานชนิดอ่ืนๆ ผู้รับได้รับแล้วไม่ช้าก็หมดสิ้น
ไปธรรมทานน้ีมีอานิสงส์มาก ดังที่มีการพรรณนาคุณไว้ใน อรรถกถาธรรมบท ว่า 
     “แม้ทายกจะถวายจีวรอย่างดีที่สุด แด่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระ
อรหันต์เจ้าทั้งหลาย ที่น่ังติดๆ กันเต็มห้องจักรวาลน้ี ก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าการอนุโมทนาของ
พระพุทธเจ้า ด้วยพระคาถา เพียง ๔ บาท และจีวรทานนั้นมีค่าไม่ถึงเศษส่วน ๑๖ แห่งพระคาถาที่
พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา 

                                                            
๖๑องฺ.อฏฺฐก.๓๗/๑๒๑/๓๙๐, ท.ีปา.๑๖/๓๔๕/๒๓๒. 
๖๒องฺ.อฏฺฐก. ๓๗/๑๒๓/๓๙๓. 
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    แม้ทายกจะถวายโภชนะข้าวสาลี กอปร ด้วยสูปะพยัญชนะอันประณีต เป็นต้น ให้
เต็มบาตรพระพุทธเจ้าก็ดี จะถวายเภสัชทาน มี เนยใส เนยเหลว นํ้าผึ้ง เป็นต้น ให้เต็มบาตร
พระพุทธเจ้าที่น่ังติด ๆ เต็มห้องจักรวาลก็ดี ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าธรรมทานที่พระพุทธเจ้า อนุโมทนา
ด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท 
   อน่ึง ทายกจะถวายเสนาสนะ มีมหาวิหาร หรือโลหปราสาทหลายแสนหลัง ยังมี
อานิสงส์น้อยกว่าธรรมทานที่พระพุทธเจ้า อนุโมทนาด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท” 
   การแสดงธรรม การบอกธรรม การฟังธรรม มีอานิสงส์ย่ิงใหญ่และประเสริฐกว่าจีวรทาน 
บิณฑบาตทาน เสนาสนทาน ทุกอย่าง เพราะว่าชนทั้งหลายจะทําบุญมากมายขนาด น้ันได้ ก็ต่อเมื่อ
ได้ฟังธรรมแล้ว ถ้าไม่ได้ฟังธรรมมีศรัทธาแล้ว จะถวายข้าวสวยสักทัพพี ข้าวต้มสักกระบวยก็ยังยาก 
แม้บุคคลสําเร็จมรรคผล จะสําเร็จอัครสาวกภูมิ ก็ต้องอาศัยการฟังธรรม 
   อีกประการหน่ึง ยกเว้นพระพุทธเจ้า และพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว แม้พระสาวกทั้งหลาย มี
พระสารีบุตร เป็นต้น ผู้เป็นเลิศด้วยปัญญาญาณ สามารถนับเม็ดฝนที่ตกอยู่ตลอดกัปได้ ก็ยังไม่
สามารถจะบรรลุอริยผล มีโสดาปัตติผล เป็นต้น โดยลําพังตนเองได้ ต่อเมื่อได้ฟังธรรม จากพระอัสสชิ 
เป็นต้นแล้ว จึงทําให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล และบรรลุธรรมสูงสุด ด้วยพระธรรมเทศนาของพระบรม
ศาสดา๖๓ “การให้ทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง รสแห่งธรรมย่อมชนะรสท้ังปวง ความยินดีในธรรมย่อม
ชนะความยินดีทั้งปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง”๖๔ 
 ลักษณะการให้ทาน 
  พระพุทธองค์ทรงตรัสยกย่องลักษณะของการให้ทานไว้ในสัปปุริสทานสูตร ว่าด้วยทาน
ของสัตบุรุษ ใจความว่า “ภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน๕ประการคือ ๑.สัตบุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา 
๒.ย่อมให้ทานโดยเคารพ ๓. ย่อมให้ทานโดยกาลอันควร ๔.เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานและ ๕. ย่อม
ให้ทานไม่กระทบตนและผู้อ่ืน ภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้ว ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มี
ทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเป็นผู้มีรูปสวยงาม”๖๕ การให้ทานที่ถูกต้อง น้ัน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัป
ปริสสูตรว่าด้วยลักษณะทานของสัปบุรุษ ใจความว่า “ภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๘ประการน้ีคือ ๑. 
ให้ของสะอาด ๒. ให้ของประณีต ๓. ให้ทานตามกาล ๔. ให้ของสมควร ๕. เลือกให้ ๖. ให้เป็นประจํา 
๗. ให้ตอนที่มีจิตผ่องใส จิตบริสุทธ์ิ ๘. ให้แล้วดีใจ”๖๖ กล่าวคือ สัปบุรุษย่อมให้ทาน คือ ข้าวและนํ้าที่
สะอาด ประณีตตามกาล สมควร เนืองนิตย์ ในผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ผู้เป็นเน้ือนาบุญที่ดี บริจาคของ

                                                            
๖๓ขุ.ธ.อ.๔๒/๒๗๓. 
๖๔ขุ.ธ.อ.๔๓/๒๔๗. 
๖๕องฺ.ปญฺจก.๓๖/๑๔๘/๓๑๐. 
๖๖องฺ.อฏฺฐก.๓๗/๑๒๗/๔๐๕. 



๑๓๖ 
 
มาก แล้วก็ไม่รู้สึกเสียดาย ท่านผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง ย่อมสรรเสริญทานที่สัปบุรุษให้แล้วอย่างน้ี บัณฑิต
ผู้มีปัญญาผู้มีศรัทธา มีใจอันหลุดพ้นแล้ว บริจาคทานอย่างน้ีแล้ว ย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความ
เบียดเบียนอันเป็นสุข 
  ในมนาปทายีสูตรว่าด้วยผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ พระพุทธองค์ตรัสแก่ อุคคห
เทพบุตร ใจความว่า  

“ผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ ผู้ให้ของที่เลิศ ย่อมได้ของที่เลิศ ผู้ให้ของ
ที่ดี ย่อมได้ของที่ดี และผู้ให้ของที่ประเสริฐ ย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐ ผู้ให้ของที่เลิศ
ให้ของที่ดี และให้ของที่ประเสริฐ เกิด ณ ที่ใดย่อมมีอายุยืน มียศ”๖๗

 

ในโภชนาทานสูตร ว่าด้วยผู้ให้โภชนะช่ือว่าให้ฐานะ ๕ อย่าง ใจความว่า 
“ปราชญ์ผู้มีปัญญา ให้อายุ ย่อมได้อายุ ให้กําลังย่อมได้กําลัง ให้วรรณะ ย่อมได้วรรณะ 
ให้ปฏิภาณย่อมได้ปฏิภาณ ให้สุข ย่อมได้สุข ครั้นให้อายุ กําลังวรรณะ สุขะ และ
ปฏิภาณแล้ว จะเกิดในที่ใด ๆ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศ”๖๘ 

 
ระดับการให้ทาน  
  ใน เสรีสูตร ว่าด้วยเสรีเทพบุตรได้กล่าวคาถาทูลถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “เทวดาและ
มนุษย์ทั้งสองพวก ต่างก็พอใจข้าวด้วยกันทั้งน้ัน ก็ผู้ที่ไม่พอใจข้าวช่ือว่ายักษ์โดยแท้” 
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบเสรีเทพบุตรด้วยคาถาว่า “ชนเหล่าใดมีใจผ่องใส ให้ข้าวน้ันด้วย
ศรัทธา ข้าวน้ันแลย่อมค้ําจุนเขาทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า เพราะเหตุน้ัน บุคคลพึงกําจัดความตระหน่ี
เสีย ข่มความตระหน่ีซึ่งเป็นตัวมลทินแล้วให้ทาน เพระบุญทั้งหลายเป็นที่พ่ึงของเหล่าสัตว์ในโลก
หน้า”๖๙ จากพระสูตรน้ีสามารถสรุปได้ว่า ระดับของการให้ทานมี ๓ ระดับ ดังน้ี 
   ๑. ทาสทาน (ทาสในการให้) คือ ตนเองบริโภคอาหารที่อร่อยหรือใช้สิ่งที่ดี แต่กลับ
ให้คนอ่ืนด้วยอาหารหรือสิ่งของที่แย่กว่า  
   ๒. สหายทาน (เสมอตนในการให้ทาน) ตนเองบริโภคอาหารที่อร่อยหรือใช้สิ่งที่ดี 
และให้คนอ่ืนด้วยอาหารหรือสิ่งของที่ดีเท่าๆ กัน  
   ๓. ทานบดี (เป็นเจ้าของแห่งทาน) ตนเองบริโภคอาหารที่อร่อยหรือใช้สิ่งที่ดี และให้
คนอ่ืนด้วยอาหารหรือสิ่งของที่ดีกว่า ขุมทรัพย์ที่ต้องสร้างให้มีติดตัวตลอดเวลา  
      

                                                            
๖๗องฺ.ปญฺจก.๓๖/๔๔/๑๐๐. 
๖๘องฺ.ปญฺจก.๓๖/๓๗/๘๕. 
๖๙สํ.ส.๒๔/๒๘๒-๒๘๖/๒๘๓-๒๘๖. 



๑๓๗ 

 
 ประโยชน์ของการให้ทาน  
  การให้ทานน้ัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ทาน ดังน้ี 
   ๑. ให้ทานด้วยศรัทธา ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีสมบัติมาก มีรูปร่างหน้าตา
สวยงามหล่อเหลา น่าดูน่าชม มีผิวพรรณงดงาม  
   ๒. ให้ทานด้วยความเคารพ ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีสมบัติมาก คนทั้งหลาย
ต่างเช่ือฟังคําพูด  
   ๓. ให้ทานโดยกาลอันสมควร ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีสมบัติมาก มีความ
ต้องการส่ิงใดก็สมปรารถนาในกาลท่ีปรารถนา พระพุทธองค์ตรัสไว้ในกาลทานสูตร ปัญจก อังคุตร
นิกาย ดังน้ี คือ ๑. ให้แก่ผู้มายังถิ่นของตน ๒. ให้แก่ผู้เตรียมจะไป ๓. ให้ในสมัยข้าวแพง หายาก ๔. 
ให้ข้าวที่เก็บเก่ียวใหม่แก่ผู้มีศีล และ ๕. ให้ผลไม้ที่เก็บมาใหม่แก่ผู้มีศีล  
   ๔. ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีสมบัติมาก เมื่อมีทรัพย์
สมบัติ มีเงินหรือข้าวของเคร่ืองใช้ ก็ใช้จ่ายได้ตามท่ีต้องการ  
   ๕. ให้ทานโดยไม่กระทบตน (ไม่เบียดเบียนตนหรือสร้างความลําบากให้เกิดขึ้นแก่
ตนเอง) ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีสมบัติมาก เมื่อทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นแล้วยังคงต้ังอยู่ เป็นของๆ 
เรา ไม่เสียหายหรือสูญหายไปเพราะเหตุเภทภัยต่างๆ  
 ผลที่ได้จากการให้ทาน 
 พระพุทธองค์ตรัสไว้ในทานานิสังสสูตร มีความว่า  

“ผู้ให้ทาน ย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก ช่ือว่าดําเนินตามธรรมของสัตบุรุษ 
สัตบุรุษผู้สงบผู้สํารวมอินทรีย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อ 
สัตบุรุษเหล่าน้ัน ย่อมแสดงธรรมเป็นที่บรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขา เขาได้ทราบธรรมชัด
แล้ว ย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้ ปรินิพพานในโลกน้ี”๗๐  

จากพระสูตรสามารถกล่าวสรุปได้ดังน้ี๑. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้คน ๒. คนดี
ย่อมคบสมาคมกับผู้ให้ทาน ๓. ช่ือเสียงที่ดีงามย่อมปรากฏในทุกที่ ๔. ย่อมมีคุณธรรมที่
ดีสําหรับชาวบ้าน ๕. เมื่อสิ้นชีวิตย่อมเกิดในภพภูมิที่ดี สุคติสวรรค์ กล่าวคือการให้ข้าว
อาหาร คือ การให้กําลัง ให้เสื้อผ้า คือ การให้ความงาม ให้ยานพาหนะ คือ การให้
ความสุข ให้แสงสว่าง คือ การให้ดวงตา ให้ที่อยู่อาศัย คือ การให้ทุกอย่าง ให้ธรรม คือ 
การให้สิ่งที่เป็นอมตะ  

พระพุทธองค์ทรงตรัสเพ่ิมเติมในอันนสูตรใจความว่า 

                                                            
๗๐องฺ.ปญฺจก.๓๖/๓๕/๘๑. 



๑๓๘ 
 

“ชนเหล่าใดมีใจผ่องใสแล้ว ให้ข้าวน้ันด้วยศรัทธา ข้าวน้ันแลย่อมค้ําจุนเขาทั้ง
ในโลกน้ีและโลกหน้า เพราะเหตุน้ัน บุคคลพึงกําจัดความตระหนี่เสีย ข่มความตระหน่ี
อันเป็นมลทินแล้วให้ทาน เพราะบุญเป็นที่พ่ึงของสัตว์ในโลกหน้า”๗๑ 

 
จากพระสูตรเหล่าน้ีสามารถอธิบายได้ว่า ให้อาหารช่ือว่าให้กําลัง เพราะมนุษย์และสัตว์มีชีวิตอยู่ได้ด้วย
อาหารการกิน อาหารทําให้เกิดพลังกําลัง ดังน้ัน การให้อาหาร รวมทั้งนํ้าด่ืม เครื่องด่ืม ขนม จึงช่ือว่า
ให้กําลัง  
 ให้ผ้าช่ือว่าให้วรรณะ (ความงาม) คําโบราณกล่าวไว้ว่า ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง 
ดังน้ันเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม จึงก่อให้เกิดความงามภายนอก เสื้อผ้าแพรพรรณที่งดงามหลากสี มีรูปแบบ
การถักทอที่ประณีต มีการออกแบบตัดเย็บที่นําสมัย หลากหลายสไตล์ทําให้ผู้สวมใส่มีเสน่ห์ มีรูปร่างที่
ดี ความงามก็ปรากฏให้เห็น ดังน้ันการให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน ผ้าห่มกันหนาว ฯลฯ จึงช่ือ
ว่าให้ความงาม  
 ให้ยานพาหนะช่ือว่าให้ความสุข การเดินทางที่รวดเร็วและปลอดภัยทําให้ทุกคนมีความสุข 
ยานพาหนะ หมายถึงสิ่งที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการเดินทาง นับต้ังแต่ รองเท้า ถุงเท้า เมื่อสวม
แล้วทําให้เดินได้สะดวก หมวก ร่ม ป้องกันลม ฝนและแดด ค่ารถโดยสารประจําทาง รถไฟ เรือรับจ้าง 
รวมทั้งค่าเคร่ืองบิน หรือภาษีสนามบิน การบริการจัดรถรับส่ง การไปรับ-ส่ง หรือถวายรถยนต์ เรือ สิ่ง
เหล่าน้ีช่วยเหลือการเดินทางให้รวดเร็วสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิดความสุข ดังน้ันการให้
ยานพาหนะช่ือว่า ให้ความสุข  
 ให้ประทีปโคมไฟช่ือว่าให้จักษุ (ดวงตา) ความมืดเป็นสิ่งที่ใครไม่ต้องการ เพราะมืดแล้ว
เดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวก หรืออาจเกิดอันตรายได้ แสงสว่างจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในการเดินทาง 
การให้สิ่งที่จะก่อให้แสงสว่าง จึงช่ือว่าให้ดวงตา เช่น การให้หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดแสง
สว่าง การให้ค่าไฟฟ้า นํ้ามัน เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ไฟฉาย ตะเกียง เทียนไข ไม้ขีดสิ่งเหล่าน้ีจะทําให้คน
เดินทางหรือทํางานได้อย่างสะดวก ไม่ได้รับอันตราย ดังน้ันการให้ไฟหรือแสงสว่าง จึงช่ือว่าให้ดวงตา  
  ให้ที่พักพาอาศัยช่ือว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อเหน่ือยหล้าจากการทํางาน ต้องมีที่พักผ่อน และ
ที่พักที่อบอุ่นและปลอดภัย เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกชีวิต สัตว์และมนุษย์ต้องมีที่พักพิงอาศัยหลบภัย
และสร้างความสุขให้เกิด บ้านที่อบอุ่นเป็นบ่อเกิดของสังคมที่เข้มแข็ง การให้ที่พักอาศัยรวมทั้งการ
ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากจากการไม่มีที่อาศัยตามสมควรแก่ฐานะและเหตุ หรือไม่ไปทําลายที่พัก
ของสัตว์ต่าง ๆ จึงเป็นบ่อเกิดของความสุข 

                                                            
๗๑สํ.ส.๒๔/๑๓๙/๑๗๗. 



๑๓๙ 
 
  ผู้ที่พร่ําสอนธรรมช่ือว่าให้อมฤตธรรม กว่าที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ธรรมได้ ต้องใช้ระยะเวลา
หลายล้านปี และพระธรรมที่ค้นพบก็นําความสุขมาให้แก่คนที่ปฏิบัติตาม คนจะเป็นคนดีได้ต้องอาศัย
การฟังธรรมจากท่านผู้ปฏิบัติดี ประพฤติชอบ ดังน้ันการสอนคนอ่ืน ถ่ายทอดวิชาความรู้ของตนแก่คน
อ่ืน ๆ จึงช่ือว่า ให้สิ่งที่ดีเย่ียมที่สุด รวมทั้งการช่วยเหลือในการพิมพ์หนังสือธรรมะ การช่วยเหลือใน
ด้านการถ่ายทอดทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สื่อสารมวลชน รวมทั้งเชิญชวนคนมาฟังธรรม มา
ปฏิบัติธรรม ถือว่าเป็นการให้สิ่งที่ดีเย่ียมที่สุดแก่คนอ่ืน เพราะ การให้ธรรมะเป็นทาน ทําให้เกิด
ความรู้ ได้สติปัญญา การให้ธรรมทานเรียกว่าให้สิ่งที่ไม่ตาย ไม่หมดสิ้น เหมือนเราฟังแล้วเราเกิดความ
เข้าใจ เราก็สามารถที่จะไปทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามได้ เรารู้ว่าอะไรไม่ดีก็ ลด ละ เลิก แต่ที่สําคัญท่าน
ถือว่าการให้ธรรมะเป็นทานน้ัน เป็นการสร้างพัฒนาบุคคล ทําให้คนหลุดพ้นความทุกข์(สําคัญมาก) 
เหมือนอย่างที่พระพุทธองค์เทศน์โปรด ซึ่งบางคนก็บรรลุธรรม บางคนพ้นทุกข์ไปเลย บางคนบรรลุ
ธรรมในขั้นตํ่า ก็รู้เพียงทําบุญทํากุศล ถือว่าการให้ธรรมเป็นทานน้ัน ชนะการให้ทั้งปวง 
  นอกจากน้ียังมีการให้ที่ดีอีกมากมาย เช่น ให้เกียรติ ให้ยศ ให้ความสําคัญ ให้การยอมรับ ให้
ความยุติธรรม ให้อภัย ให้ความเสมอภาค ให้ใจ ให้ตําแหน่ง ให้ความเสมอภาค ให้ผลประโยชน์ ให้
ความสุขความเจริญจงเกิดขึ้น ให้ความรัก ให้ความเคารพ ให้ความเกรงใจ ฯลฯ ดังน้ัน ถ้าต้องการจะ
ให้คนรักและเคารพ จงเป็นผู้ที่ให้สิ่งดีๆ แก่คนอ่ืน ดังได้กล่าวแล้วในทานานิสังสสูตรแล้วว่า “ผู้ให้ทาน
ย่อมเป็นที่รักของชนเป็นอันมาก”กล่าวคือของคนทั่วไป ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไป  
 โดยสรุป การให้ทาน เป็นการให้ การแบ่งปัน การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือ หรือการเสียสละ 
สิ่งของต่าง ๆ ของตน หรือการให้ ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนด้วยความ
เต็มใจ ซึ่งเป็นการให้ทานด้วยจิตใจที่ดีงาม มุ่งเพ่ือบูชาพระคุณ เช่นที่ให้แก่บิดามารดา ถวายแก่
พระสงฆ์ เป็นต้นบ้าง มุ่งเพ่ือสงเคราะห์ เช่นที่ให้แก่คนตกทุกข์ได้ยาก ให้แก่คนทั่วไปด้วยความกรุณา
สงสารบ้าง เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้าใจกันและกันไว้ เพราะการให้ทาน เป็นพ้ืนฐานความดีของมนุษย์
ชาติ และเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ในการจรรโลงสันติสุข ดังน้ันการให้ทานจึงเป็นลักษณะหนึ่งของจิต
สาธารณะในเรื่องของความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคม 
ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสถึงเหตุ ที่ทําให้คนทําทานไว้หลายประการด้วยกัน เช่น ในปฐมทานสูตร ตรัสถึง

เหตุการณ์ให้ทานไว้ ๘ ประการ คือ ๑. บางคนให้ทาน เพราะได้โอกาสพอเหมาะ ๒. บางคนให้ทาน 

เพราะความกลัวต่อการถูกติเตียน ๓. บางคนให้ทาน เพราะคิดว่าเขาได้ให้แก่ตนแล้ว ๔. บางคนให้

ทาน เพราะคิดว่าเขาจักให้แก่ตน ๕. บางคนให้ทาน เพราะคิดว่าการให้ทานเป็นการดี ๖. บางคนให้

ทาน เพราะคิดว่าตนหุงหากินเองได้ ชนเหล่าน้ีหุงหากินเองไม่ได้ การที่เราหุงหากินเองได้จะไม่ให้แก่

ชนเหล่าน้ี ผู้หุงหากินเองไม่ได้ไม่ควร ๗. บางคนให้ทาน ด้วยคิดว่าเมื่อตนให้ทานน้ี กิตติศัพท์อันงาม

ย่อมขจรไป ๘. บางคนให้ทาน เพ่ือเป็นเคร่ืองประดับจิตและปรุงแต่งจิต การให้ทานทั้ง ๘ ประการน้ี 



๑๔๐ 
 
เป็นเครื่องกระตุ้นจิตใจให้เกิดความขวนขวายในการให้ทาน จะเห็นได้ว่าเหตุแห่ง การให้ทานมีทั้ง ๘ 

ประการสามารถจัดกลุ่มให้กระชับขึ้นเป็น ๒ ประการ คือสสังขาริก กับอสังขาริก ซึ่งในอัฏฐสาลินี 

อรรถกถาธรรมสังคณี ได้อธิบายความหมายไว้ว่า 

กุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นญาณสัมปยุตด้วยอาการอย่างน้ี ช่ือว่า อสังขาริก เพราะ
จิตน้ันเกิดขึ้นโดยอสังขารคือไม่มีการปรุงแต่ง หรือไม่มีการชักชวน โดยไม่มี ปโยคะ (ไม่
มีความพยายาม) โดยไม่ต้องคิดด้วยอุบาย กุศลจิตที่ช่ือว่าอสังขาริกน้ี น้ัน มีสิ่งที่น่า
ชอบใจเป็นอารมณ์เกิดขึ้นอยู่น่ันเทียว ย่อมเกิดขึ้นโดยกําหนด ๓ อย่าง คือ เป็นทานมัย 
เป็นสีลมัย หรือเป็นภาวนามัย๗๒ 

 
 นอกจากน้ี พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้นิยามความหมายของคําว่า สสังขาริก 
เป็นไปกับด้วยการชักนํา, มีการชักนํา ใช้แก่จิตที่คิดดีหรือช่ัวโดยถูกกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก 
มิใช่เริ่มขึ้นเอง จึงมีกําลังอ่อน (สสังขาริกตรงข้ามกับอสังขาริก) ซึ่งปัจจัยที่เป็นเครื่องกระตุ้นให้บุคคล
เกิดความขวนขวายในการทําทานที่เป็นสสังขาริก ประกอบด้วย ความกลัวต่อการถูกติเตียน คิดว่าเขา
ได้ให้แก่ตนแล้ว คิดว่าเขาจักให้แก่ตน และคิดว่าเมื่อตนให้ทานน้ี กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป ส่วน
อสังขาริกทาน ประกอบด้วย การได้โอกาสพอเหมาะ คิดว่าการให้ทานเป็นการดี คิดว่าตนหุงหากิน
เองได้ และ เป็นเคร่ืองประดับจิตและปรุงแต่งจิต๗๓  
 ๓.๓.๔ หลักธรรมเร่ือง จาคะ 
 ความหมายของจาคะ 
   จาคะ เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาหัวข้อหน่ึงที่มีความสําคัญในการศึกษาและการ
ปฏิบัติ เป็นกิจสําคัญประการหน่ึงของชนผู้อยู่เป็นหมู่เหล่า เป็นหลักสงเคราะห์กันด้วยการให้ข้าวของ 
เอาใจกันด้วยการให้ปัน ซึ่งเป็นอุบายในการผูกไมตรี การให้อย่างน้ีจัดว่า เป็นการสงเคราะห์ยึดเหน่ียว
ใจคน นอกจากน้ี จาคะ ยังหมายถึงหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่จะต้อง คิดเก้ือกูลกันและกัน การแบ่งปัน
ทรัพย์ของตนให้แก่ผู้อ่ืน ก็นับอยู่ในความเกื้อกูลอย่างหน่ึง โดยการเฉลี่ยแบ่งปันน้ันจะต้องอยู่ใน
ขอบเขตกําลังความสามารถของตนเองด้วย  
  โดยลักษณะทั่วไปแล้ว จาคะ คือความมีจิตใจกว้างขวางเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล 
การตัดความห่วงใย ตัดความเป็นเจ้าของ ตัดอารมณ์ที่ไม่ดีออกจากจิตใจ สละความโลภ ละทิฐิมานะ 
หรือสละแนวความคิดที่แต่ก่อนน้ัน เราคิดว่าถูกแต่ความคิดน้ันผิดก็สามารถสละความคิดที่ผิดๆ น้ันได้ 

                                                            
๗๒อภิ.สง.อ.๗๕/๒๓๓-๒๓๕. 
๗๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 

หน้า ๔๐๘. 



๑๔๑ 
 
นอกจากน้ียังรวมไปถึงความไม่ใจแคบ เห็นแก่ตัว ตัดกรรมสิทธ์ิของตนเองที่มีอยู่ ตัดความยึดถือ 
ถึงแม้ว่าหลักจาคะนี้จะไม่มีผู้รับก็สามารถปฏิบัติจาคะได้ด้วยคนเดียว๗๔   
 จาคะ ที่ปรากฏในพระวินัยปิฎกน้ันพระพุทธเจ้าทรงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสอนในเร่ืองการละ
ตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โดยเฉพาะ ดังน้ัน จาคะ ที่ปรากฏในพระวินัยปิฏก หมายความถึง “การ
สละตัณหา” ตัณหานี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นความอยากมุ่งเสพสุขเวทนา อยากได้อะไรก็ต้องการเสพ
สุขเวทนาเท่าน้ัน ไม่คํานึงถึงประโยชน์แต่กระทําเพ่ือเพ่ิมอัตตาหรือกระทําเพ่ือตัวเอง เข้าในลักษณะ
เห็นแก่ตัว “ซึ่งมีมูลรากมาจากอวิชชา เป็นต้นต่อให้เกิดความทุกข์ที่มาจากอริยสัจ ๔ ดังน้ัน จึง
จําเป็นต้องสละเสีย พระพุทธองค์ทรงสอนให้ละ คือให้ลดตัณหาลง ลดลงๆ จนกระทั่งไม่มีเหลือ คําว่า 
“จาคะ” การสละน้ัน คือการสละด้วยนํ้าใจ ทั้งที่มีวัตถุและไม่มีวัตถุ หรือสามารถเรียกว่าจาคะ
เสียก่อน จึงมีวัตถุทานได้ จาคะตัวน้ีเป็นสิ่งสําคัญมาก เพราะต้องเข้าถึงจิตใจจริงๆ มีผู้รับหรือไม่มีก็
จาคะได้ทั้งน้ัน หากไม่มีจาคะแล้วจะทําให้เกิดตัณหาและอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่น อันเป็นเหตุที่ทํา
ให้เกิดความทุกข์ ซึ่งของที่เราจะจาคะออกไปมีมากมาย เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง สิ่ง
เหล่าน้ีล้วนเป็นสิ่งที่ควรจะจาคะทั้งสิ้น 
   นกุลสูตรว่าด้วยตรัสปฏิปทาของหญิงเพ่ือเกิดเป็นเทวดาแก่ นกุลมารดา ว่า  
“มาตุคามผู้มีปรีชา ย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้หมั่นเพียรขวนขวายอยู่เป็นนิตย์ เลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อ ให้สิ่งที่
ปรารถนาทั้งปวง ไม่ทําสามีที่สําราญให้ขุ่นเคืองด้วยถ้อยคําแสดงความหึงหวง และย่อมบูชาผู้ที่สามี
เคารพทั้งปวง เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้าน สงเคราะห์คนข้างเคียง ประพฤติเป็นที่พอใจของสามี รักษา
ทรัพย์ที่สามีหาได้ นารีใดย่อมประพฤติตามความพอใจของสามีอย่างน้ี นารีน้ันย่อมเข้าถึงความเป็น
เทวดาเหล่ามนาปกายิกา”๗๕ 
    ในนกุลสูตรกล่าวถึงมาตุคามในโลกน้ีที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์ แสวงหาความ
เก้ือกูล อนุเคราะห์ เอ้ือเอ็นดูยกให้แก่ชายใดผู้เป็นสามี สําหรับชายน้ัน เธอก็ต้องต่ืนก่อน นอน
ภายหลัง คอยรับใช้ ประพฤติให้ถูกใจ กล่าวถ้อยคําเป็นที่รัก เป็นผู้มีกรบริจาค มีใจปราศจากมลทิน
คือความตระหน่ี อยู่ครองเรือน มีจาคะอันปล่อยแล้ว มีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละ ควรแก่การขอ 
ยินดีในการจําแนกทาน นกุลมารดา มาตุคามประกอบด้วยธรรมน้ี เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็น
สหายแห่งเทวดา 
  จากพระสูตร จาคะ หมายถึง ความปราศจากความตระหน่ี ความเสียสละสิ่งของโดย
การ บริจาคทานให้ผู้อ่ืนด้วยความยินดี เต็มใจ แบ่งปันสิ่งของที่ตนมีอยู่เพ่ือความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมี 

                                                            
๗๔พันเอกป่ิน มุทุกันต์, เรือนชั้นนอก-เรือนชั้นใน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์คลังวิทยา, 

๒๕๑๘), หน้า ๑๑๑. 
๗๕องฺ.อฏฺฐก.๓๗/๑๓๘/๔๔๐. 



๑๔๒ 

 
ความสุข ความหมายจาคะท่ีปรากฏในพระสุตตันตปิฏก มุ่งอนุเคราะห์ตนเองและผู้อ่ืน หรือ สามารถ
พูดได้ว่าความหมายพระสูตรน้ัน เป็นความหมายทางฝ่ายกุศล ซึ่งในพระสูตรพระพุทธเจ้าทรงสอน
หลักธรรมข้อจาคะและหลักธรรมข้ออ่ืน เพราะจาคะ เป็นหลักธรรมที่มักจะมาพร้อมกับหลักธรรม
อ่ืนๆ เสมอ อันเน่ืองจากว่าหลักธรรมเหล่าน้ัน พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ เป็นชุดๆ และเป็นสิ่งที่
เก้ือหนุนต่อกัน หากขาดเสียหัวข้อหน่ึง จะทําให้หลักธรรมข้อต่อๆ มา ไม่สมบูรณ์ หรือหากนําไป
ปฏิบัติแล้วย่อมไม่ได้ผล เช่นหลักธรรมข้อจาคะน้ี ในบางหมวดธรรมได้มี หลักธรรมหัวข้อปัญญาคอย
กํากับเอาไว้ เหตุผลเพ่ือให้ประพฤติหลักธรรมหัวข้อจาคะน้ีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อปฏิบัติ
ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ย่อมจะนําไปสู่ความสําเร็จ ความเจริญและความสุขสูงสุดในชีวิต  
  จาคะเป็นการสละสิ่งของ และความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์สุขของผู้ อ่ืน มีลักษณะ 
เช่นเดียวกับทาน และปริจาคะ รวมไปถึงการสละกิเลส ความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความตระหน่ี 
ความใจแคบ การเลิกละนิสัย และความประพฤติที่ไม่ดีที่ทําให้เกิดความเสียหายก่อความบาดหมาง 
ทะเลาะวิวาทกันในสังคมได้ ผู้ที่มีจาคะจะมีลักษณะ คือ ยอมรับ และเอ้ืออาทรต่อความทุกข์ยาก และ
ความต้องการ ของคนอ่ืน ใจคอไม่คับแคบ ไม่เห็นแก่ตัว แล้วให้ความช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ด้วย
ความเห็นอกเห็นใจ เป็นคนชอบให้ ชอบแบ่งปัน คิดถึงคนอ่ืนมากกว่าตัวเองเสมอ 
   หลักธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยส่งเสริมจาคะ ได้แก่ 
    ๑. สัจจะ เป็นความจริง แปลว่า ความสัตย์ซื่อต่อกัน หรืออีกนัยหน่ึงสัจจะคือความ
จริงใจความเป็นคนมีจิตใจแน่วแน่ มุ่งมั่นในสิ่งที่ตนปรารถนาแล้วก็ทําจนเห็นผล สัจจะ มีลักษณะ๓ 
อย่าง คือ 
      ๑.๑.สัจจะเป็นความจริง หมายถึง ไม่ใช่เล่น ไม่หลอกลวง เป็นของจริงๆ 
    ๑.๒.สัจจะเป็นความตรง หมายถึงว่า เป็นความตรง คือมีความประพฤติ 
ทางกาย ทางวาจาและทางใจซื่อตรง ไม่คดโกงหรือบิดพลิ้ว บ่ายเบ่ียงจากความถูกต้องเที่ยงธรรม 
     ๑.๓.สัจจะมีลักษณะเป็นความแท้ หมายถึง ความไม่เหลาะแหละในกิจการ
หรือหน้าที่ที่ทําหลักธรรมหัวข้อสัจจะน้ี เป็นหลักธรรมที่มาก่อนจาคะเสมอ เพราะความสัตย์จริงเป็น
กระบวนการส่งเสริมการเสียสละ หากมนุษย์ไม่ปฏิบัติ ตามคํามั่นสัญญาเสียแล้วย่อมไม่สามารถ
เสียสละกิเลสต่าง ๆ ที่มาครอบงําจิตใจได้ ความสัตย์ตรงน้ีเองที่เป็นตัวชักนําให้มนุษย์สละความ
ประพฤติไม่ดีที่และออกต่อบุคคลอ่ืน 
     ๒. ศีล แปลว่า ปกติ หรือเย็น คือการรักษา กาย วาจา และใจ ให้เป็นปกติ ศีลทําให้
ผู้ปฏิบัติอยู่ในความร่มเย็น ไม่มีภัย ไม่มีเวรกับผู้ใด มุ่งไปที่การกําจัดการกระทําที่ไม่ดี เช่น ศีลทางกาย 
ไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดทางกาม เป็นต้น ศีลเป็นตัวปราบกิเลสอย่างหยาบที่ล่วง
ทางกาย และวาจา คือระเบียบความประพฤติ หรือถ้าจะพูดให้เต็มคือระเบียบความเป็นอยู่ ทั้งส่วนตัว
และที่เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายวาจา ตลอดจนการทํามาหาเลี้ยงชีพ ซึ่งกําหนดแนวทางไว้



๑๔๓ 
 
เพ่ือความเป็นอยู่น้ัน กลายเป็นสภาพเอ้ืออํานวยแก่การปฏิบัติกิจต่างๆ โดยฝึกให้คนรู้จักสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีงามต่อสังคมส่วนรวม เพราะศีลจะเป็นตัวคอยควบคุมความประพฤติของบุคคล 
ไม่ให้ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินของกันและกัน การไม่ละเมิดดังกล่าวเป็นการสละความเห็นแก่ตัว
น่ันเอง หากคนในสังคมต่างคนต่างไม่ละเมิดได้เรียกได้ว่ามี “สีลสัมปทา” คือมีศีลเสมอกัน ซึ่งศีลตาม
ความหมายของพระพุทธศาสนามีลักษณะสําคัญคือ 
     ๒.๑.ทําให้เกิดสภาพความเป็นอยู่ที่เก้ือกูลแก่การปฏิบัติกิจต่างๆ เพ่ือเข้าถึง
จุดหมายที่ดีงามโดยลําดับ จนถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต 
     ๒.๒.ทําให้สมาชิกของสังคมและชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันด้วยดี สังคมสงบ
เรียบร้อย สมาชิกต่างดํารงอยู่ด้วยดี และมุ่งหน้าปฏิบัติกิจของตน โดยสะดวก 
     ๒.๓.หัดให้ขัดเกลาตนเอง ทําให้กิเลสเบาบาง ด้วยการควบคุมยับสังวร 
ปรับการแสดงออกทางกายวาจาให้เอ้ือแก่สภาพความเป็นอยู่ที่เก้ือกูล และการอยู่ร่วมกันที่ดีน้ัน อัน
เป็นขั้นต้นของการพัฒนาชีวิตของตนให้พร้อมที่จะเป็นที่รองรับของกุศลธรรมทั้งหลาย เฉพาะอย่างย่ิง
คือเป็นพ้ืนฐานของสมาธิ หรือการฝึกปรือคุณธรรมทางจิตที่สูงขึ้นไป 
    ๓. ขันติ แปลว่า ความอดทน เป็นลักษณะความเข้มแข็งของจิตใจในการพยายามทํา
ความดีและถอนตัวออกจากความช่ัว ความอดทนเป็นความอดทนต่อฝ่ายที่ไม่ดี เพ่ือยืนหยัดในทางที่ดี
ให้ได้ ไม่ใช่ให้อดทนอยู่ในสภาพเดิมน้ันต่อไป  
  ในอรรถกถาสังคีติสูตร ได้อธิบายเก่ียวกับขันติไว้ชัดเจนมาก ว่า คําว่า ขนฺติ ได้แก่ 
อธิวาสนขันติ ที่ท่านกล่าวไว้อย่างน้ี “บรรดาธรรมเหล่าน้ัน ขันติ คืออะไร คือ ความอด ความทน 
ความกลั้น ความไม่เดือดดาล ความไม่หุนหันพลันแล่น ความใจเย็น แห่งจิต” ขันติ จําเป็นสําหรับ
คราวที่เราต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะทําให้เราหันไปจากทางที่ดี ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวน้ันมีอยู่ 
๔ ประเภท เพราะฉะน้ันในทางพระพุทธศาสนา ท่านจึงกําหนดไว้ว่าบําเพ็ญขันติ ๔ ประการ คือ 
      ๓.๑ ความอดทนต่อความลําบาก หมายความว่า คนทํางานมาก ๆ แล้ว
ได้รับความลําบาก เหน็ดเหน่ือย หิวกระหาย ถูกแดด ลมฝนกระทบ ย่อมได้รับความลําบากนานัปการ 
คนที่ไม่มีขันติ เมื่อเผชิญกับความลําบากตรากตรํา มักจะทิ้งการงานเสีย เป็นคนมือบาง เท้าบาง ทํา
อะไรทิ้งๆ ขว้าง ๆ แต่ผู้มีขั้นติย่อมอดทนต่อสิ่งเหล่าน้ีได้ 
     ๓.๒ ความอดทนต่อทุกขเวทนา หมายความว่า ทนจากทุกขเวทนาอันเกิด
จากการเจ็บไข้ได้ป่วย คนที่ขาดขันติเมื่อถึงคราวเจ็บไข้ได้ป่วย มักแสดงมารยาทอันไม่สมควรออกมา 
เช่น เจ็บปวดไม่พอจะร้องก็ร้อง ไม่พอครางก็คราง มีอาการกระบิดกระบอน เป็นคนเจ้ามารยา โทโส 
โมโหง่าย บางคนอ้างความเจ็บป่วยเป็นเลิศ กระทําความช่ัวต่าง ๆ ก็มี แต่ผู้มีขั้นติย่อมรู้จักอดกลั้น 
ทนทานไม่ปล่อยตกให้เสีย หรือตกไปในทางช่ัวดังกล่าว 



๑๔๔ 
 
     ๓.๓ ความอดทนต่อความเจ็บใจ หมายความว่า เมื่อถูกผู้อ่ืนกระทําล่วงเกิน
ให้เป็นที่ขัดใจ เช่น ถูกด่าว่า หรือสบประมาท ผู้ขาดขันติ ย่อมเดือดดานและทําร้ายตอบ ด้วยการ
กระทําอัน ร้ายแรงเกินเหตุ เช่นว่าเหน็บแนมด้วยวาจาหยาบคาบหรือก่อความวิวาท ตีรันฟันแทง 
สร้างเวรกรรมไม่สิ้นสุด เป็นทางนํามาซึ่งความหายนะต่อตนเองละครอบครัว แต่ผู้มีขันติย่อมอดทน
สอนใจ ตัวเอง หาวิธีแก้ไขให้เรียบร้อย เป็นผลดีด้วยความสงบ 
      ๓.๔ ความอดทนต่ออํานาจกิเลส หมายความว่า ความอดทนต่อความเจ็บ
ใจ ในข้อที่๓ น้ัน เป็นความอดทนต่ออารมณ์ ข้างฝ่ายเพลิดเพลิน เช่น ความสนุก การเที่ยวเตร่ การได้
ผลประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร เป็นต้น อารมณ์ที่น่ารัก น่าพอใจ ดูก็ไม่น่าต้องใช้ความอดทน
อะไร เพราะไม่ทําเราลําบาก แต่ที่ต้องใช้ความอดทน เพราะทําให้เราเสียหายได้ คนที่ไม่มีขันติ มักจะ
ทํากรรมอันน่าบัดสีต่างๆ ได้ เพราะอยากได้สิ่งที่ตนรัก เช่น รับสินบน ผิดลูกเมียเขา เห็นเงินตาโต รู้
มาก เห่อเหิม เมาอํานาจ ขี้โอ้อวด ก็การอดทนต่ออํานาจกิเลสเหล่าน้ีว่าโดยย่อ ๆ คืออดทนต่อความ
อยากน่ันเอง 
   ๔. สุตะ ความถึงพร้อมด้วยการฟัง เป็นหลักธรรมที่ทําให้บุคคลเป็นพหุสูตร รับ
ฟังมาก ๆ รู้มาก ๆ เมื่อฟังมากรู้มากแล้ว ให้ทําการพิจารณาไตร่ตรองก่อน แล้วค่อยเช่ือ หรือปฏิบัติ
ตาม สุตะ เป็นต้นกําเนิดของความเสียสละ เป็นปัจจัยสําคัญของปัญญาด้วย ซึ่งจะเป็นตัวทําให้ปัญญา
ได้ข้อมูล ที่จะนําไปใช้สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนย่ิงขึ้น การฟังมากๆ ทําให้เกิดปัญญา ปัญญาทําให้เกิด
ศรัทธาเป็นศรัทธาที่ถูกต้อง ไม่ผิดพลาดกลายเป็นความงมงาย ศรัทธาทําให้เกิดจาคะอันเป็นความ
สละที่แท้จริง หากไม่ได้ยินได้ฟังมา ปัญญาไม่เกิด และไม่มีศรัทธาแล้วก็ยากที่จะทําการสละออกไป
โดยไม่หวังผลตอบแทน 
  หลักธรรมที่พัฒนาจาคะ 
   หลักธรรมที่พัฒนาจาคะน้ัน ไม่ใช่หลักธรรมที่เป็นตัวกําหนดจาคะโดยตรง แต่เป็น
หลักธรรมที่พัฒนาจาคะให้เกิดอีกทางหน่ึง ซึ่งหลักธรรมที่พัฒนาจาคะนั้นได้แก่ 
   ๑.ศรัทธา แปลว่า ทรงไว้พร้อม หมายความว่า ความเช่ือ ศรัทธาที่ว่าด้วยความเช่ือน้ี
ได้แก่ ความมั่นใจในประโยชน์ของตนท่ีกระทําอยู่ เมื่อจะทําอะไรก็ตามต้องมีศรัทธาเป็นปัจจัยสําคัญ
ด้วย แม้พุทธศาสนาเอง อุบัติขึ้นมาได้ในโลกก็ด้วยอาศัยศรัทธาของพระพุทธเจ้า และพระอรหันต์
สาวก ที่สละเพศฆราวาสและทรัพย์สมบัติต่างๆ ออกบวชเพ่ือสั่งสอนชาวโลก ให้พ้นจากความทุกข์ 
   อน่ึง  พระพุทธศาสนาดํารงอ ยู่ ไ ด้จนถึ งทุก วัน น้ี  เพราะความศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนผู้มีความเช่ือต่อพุทธศาสนา จึงมีการสละกําลังทรัพย์ กําลังสติปัญญาก่อสร้างวัดวา
อารามต่างๆอันเป็นศาสนสถานหรือศาสนวัตถุ ให้เราเห็นอยู่ทุกวันน้ี ในทางตรงกันข้าม บุคคลแม้จะมี
ศรัทธามาก มีจาคะมาก แต่ว่าปราศจากปัญญาเสียแล้ว ย่อมเป็นจาคะที่เป็นมิจฉาทิฐิทําบุญไป สักแต่
ว่าทํา โดยไม่ใช้ปัญญาไตร่ตรอง ดังน้ัน จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ควรศึกษาถึงประเภทของศรัทธาไว้ด้วย 



๑๔๕ 

 
โดยทั่วไปแล้วในพระพุทธศาสนา ถือว่า ศรัทธามี ๔ ประเภท ตามความเช่ือที่ปรากฏและ ยอมรับกัน
ดังต่อไปน้ีคือ 
    ๑. ตถาคตโพธิสัทธา เช่ือพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
    ๒. กัมมสัทธา   เช่ือกรรม 
    ๓. วิปากสัทธา   เช่ือผลของกรรม 
    ๔. กัมมัสสกตาสัทธา  เช่ือว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน 
  จะเห็นได้ว่า การมีศรัทธาหรือความเช่ือของบุคคลน้ันมีหลายลักษณะด้วยกัน เป็นที่น่า
สังเกตว่า พระพุทธศาสนาเน้นการกระทําและผลของการกระทําเป็นหลัก กล่าวคือ เมื่อเกิดความเช่ือ
ในขั้นจิตใจต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงแล้ว ย่อมสามารถจาคะให้กับสิ่งน้ัน ๆ ได้ ในทางตรงข้ามหากจาคะ 
น้ันไม่ประกอบด้วยปัญญาถึงแม้จะมีศรัทธามากก็ตาม ย่อมนําไปสู่จาคะที่งมงายได้ ความงมงายดัง
กล่าวคือความเห็นผิดน่ันเอง ในมิจฉัตตสูตร ว่าด้วยมิจฉัตตธรรม๑๐ ประการ คือ ท่านได้แสดงความ
คิดเห็นที่เรียกว่ามิจฉัตตะ (ความเห็นผิด) ไว้ ๑๐ ประการคือ 
    ๑).มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิด ได้แก่พวกท่ีมีความเห็นเป็นอกิริยทิฏฐิ อเหตุกทิฏฐิ 
และนัตภิกทิฏฐิ 
    ๒).มิจฉสังกัปปะ ดําริผิด ได้แก่การดําริเข้าไปหากาม ความใคร่ ดําริไป
ในทางอาฆาต พยาบาท จองเวร เป็นความดําริไปในทางที่ทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน เสียหาย เป็นต้น 
    ๓).มิจฉาวาจา วาจาผิด ได้แก่วาจาทุจริต ๔ อย่าง คือ พูดเท็จ พูดสอด
เสียดยุยงให้คนอ่ืน แตกแยกกัน พูดคําหยาบ และพูดเพ้อเจ้อไร้สาระก่อให้เกิดความรําคาญ และความ
เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน 
     ๔).มิจฉากัมมันตะ การงานผิด ได้แก่การกระทําด้วยกายทุจริต ๓ คือ ฆ่า
สตัว์ ลักทรัพย์และประพฤติผิดในกาม อันเป็นสาเหตุยังความเดือดร้อนมาให้กับบุคคลอ่ืน 
     ๕).มิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตผิด คือการหลอกลวงผู้อ่ืนเพ่ือเลี้ยงชีพตน เช่น 
ตนไม่บรรลุคุณพิเศษก็กล่าวว่า ตนได้บรรลุพิเศษเป็นต้น 
     ๖).มิจฉาวายามะ พยายามผิด ได้แก่ความพยายามยังบาปอกุศลให้เกิดขึ้น 
หรือให้เจริญขึ้น 
     ๗).มิจฉาสติ ระลึกผิด ได้แก่การระลึกถึงอาการย่ัวยวน อันเป็นเหตุให้เกิด
ราคะ โทสะและโมหะเป็นต้น 
     ๘).มิจฉาสมาธิ ต้ังจิตไว้ผิด ได้แก่การภาวนาสะกดใจเพ่ือเป็นทางหาลาภ
สักการะ และในทางที่ทําให้ตนเองและผู้อ่ืนหลง 
     ๙.มิจฉาญาณะ รู้ผิด ได้แก่ความรอบรู้ที่เกิดขึ้นในจิตของผู้มีจิตศรัทธาต่อ
สิ่งๆ จึงทําให้บุคคลหลงเช่ือ และปฏิบัติตามท่ีรู้มา 



๑๔๖ 
 
     ๑๐.มิจฉาวิมุตติ ความหลุดพ้นผิด ได้แก่วิมุตติที่นิยมในลัทธิอ่ืนๆ ซึ่งเป็น
การระงับกิเลสได้เพียงช่ัวคราว แต่เข้าใจว่าตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้ว๗๖ 
   ดังน้ัน เมื่อบุคคลเห็นโทษของการเสียสละด้วยศรัทธาที่งมงายแล้ว จําเป็นอย่างที่
ควรศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจเสียก่อน  
   ๒.สันโดษ แปลว่า ความเป็นแห่งบุคคลท่ีมีความยินดี โดยอาการสม่ําเสมอ หรือผู้
สันโดษ ช่ือว่า สนฺตุฏฐิ สันโดษมีความมุ่งหมายเพ่ือขจัดความโลภ ในมงคลสูตรให้ความหมายของ
ความสันโดษว่า คือ ความยินดี ความพอใจ ในสิ่งซึ่งได้มาด้วยเรี่ยวแรง และความชอบธรรมของตน 
ตามท่ีมี ตามท่ีได้ มีความรู้จักอ่ิม รู้จักพอสันโดษมีความหมาย ๓ ประการ คือ 
     ๒ .๑ . ยินดีตามที่ได้ คือ เมื่อได้สิ่งใดมา หรือเพียรหาสิ่งใดมาได้โดย
ความชอบธรรม ไม่ว่าสิ่งน้ันจะหยาบหรือประณีตเพียงใด ก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งน้ัน ไม่ขวนขวายอยากได้
สิ่งอ่ืนที่มิใช่ของตน ไม่กระวนกระวายในสิ่งที่ตนไม่ได้ ไม่ปรารถนามากไปกว่าสิ่งที่ตนควรจะได้ ไม่
เพ่งเล็ง ไม่ริษยาของที่ผู้อ่ืนได้ น้ีช่ือว่า ยถาลาภสันโดษ 
     ๒.๒. ยินดีตามกําลัง คือยินดีพอแก่กําลังของร่างกาย สุขภาพ และวิสัยแห่ง
การใช้สอยของตน ไม่ยินดีอยากได้เกินกําลัง เมื่อตนมีหรือได้สิ่งใดมาอันไม่ถูกกับกําลังร่างกายและ
สุขภาพแห่งตน เช่นภิกษุได้อาหารบิณฑบาตที่แสลงต่อโรคในกายของตน หรือได้มามากเกินกว่าที่จะ
ฉันได้ ก็ไม่หวงแหนหรือเก็บไว้ให้เสียเปล่า หรือฝืนใช้ให้เป็นโทษแก่ตน ย่อมยอมสละของสิ่งน้ันให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน หรือแลกเอาสิ่งของที่ตนบริโภคได้ ใช้สอยได้ เป็นต้น น้ีช่ือว่า ยถาพลสันโดษ 
     ๒.๓. ยินดีตามท่ีเหมาะสมกับตน อันสมควรแก่ภาระ ฐานะ แนวทางชีวิต 
และจุดมุ่งหมายแห่งการบําเพ็ญกิจของตน๗๗ 
   ๓. เมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดีมีไมตรีจิต คิดช่วยเหลือให้ผู้คนในโลก
น้ี ประสบประโยชน์และความสุขโดยทั่วกัน ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน อยากให้เขามีความสุข เผื่อแผ่ ทําใจ
ให้เปิดกว้าง พร้อมที่จะจุนเจือช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อ่ืนตกทุกข์ พระธรรมปิฎกกล่าวว่า “เมตตาสากล” 
คือ มนุษย์เราต่างก็ตกอยู่ในกฎธรรมชาติเดียวกัน ต่างก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน ต่างก็ด้ินรนเลี้ยง
ชีวิตเหมือนกัน คนจึงมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตเท่า ๆ กันเพราะฉะน้ัน โดยไม่จํากัดแบ่งแยกเราจึงควรมี
เมตตา มีความรัก ความปรารถนาดี เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชีวิตเสมอเหมือนกัน เมตตานี้ เป็นลักษณะ
เก้ือกูลสัตว์ทั้งหลาย อันเป็นอุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า 

“เพราะเมตตาเป็นที่ต้ังของพรหมวิหารธรรมนอกน้ี และเพราะกัลยาณธรรม
ทั้งหมดมีทานเป็นต้นครบบริบูรณ์ .ก็เมตตาน้ี มีความประพฤติอาการอันเป็น

                                                            
๗๖องฺ.ทสก.๓๘/๑๓๒/๓๙๒. 
๗๗ขุ.ขุ.อ.๓๙/๑๙๒. 
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ประโยชน์ เก้ือกูลในสัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะ มีการประมวลประโยชน์เก้ือกูลเป็นรส 
มีการปลดเปลื้องความอาฆาตเป็นเครื่องปรากฏ ผิว่าเมตตาอันบุคคลเจริญแล้วทําให้
มากแล้วโดยไม่ว่างเว้น เมื่อเป็นเช่นน้ัน ภาวนามีกรุณาเป็นต้น ย่อมสําเร็จได้โดยง่าย
ทีเดียว เพราะเหตุน้ัน เมตตาจึงเป็นที่ต้ังแห่งพรหมวิหารธรรม นอกจากน้ี. จริงอย่าง
น้ัน เมื่อมีอัธยาศัยเก้ือกูลให้สัตว์ทั้งหลาย ความเป็นผู้นําสัตว์ให้ออกไปจากทุกข์ 
ความเป็นผู้ใคร่จะให้สมบัติวิเศษดํารงอยู่ได้นานย่อมสําเร็จได้โดยง่าย เพราะไม่มีการ
ฆ่าอีกฝ่ายหน่ึง และเพราะมีจิตเป็นไปสม่ําเสมอในที่ทั้งปวง. ก็ด้วยเหตุอย่างน้ี พระ
มหาโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้น้อมไปในการแบ่งความสุขอันเป็นประโยชน์เก้ือกูลแก่โลกทั้ง
มวล ไม่ทําการแบ่งแยกด้วยการเลือกว่า ควรให้แก่ผู้น้ี ไม่ควรให้แก่ผู้น้ีดังน้ี แล้วให้
ทานอันเป็นเหตุให้ความสุขแก่สรรพสัตว์ไม่เลือกหน้า สมาทานศีลเพ่ือประโยชน์แก่
สรรพสัตว์ บําเพ็ญเนกขัมมะเพ่ือให้ศีลบริบูรณ์ ทําปัญญาให้บริสุทธ์ิเพ่ือความไม่ลุ่ม
หลงในประโยชน์สุขของสรรพสัตว์ ปรารภความเพียรมั่นเพ่ือประโยชน์สูงย่ิงๆ ขึ้นไป 
บรรลุความเป็นผู้กล้าด้วยความเพียรอันสูงสุด อดโทษด้วยอัธยาศัยอัน เป็นประโยชน์
นานัปการแก่สรรพสัตว์ ไม่ผิดคําพูดที่ได้ปฏิญาณไว้ด้วยคํามีอาทิว่า เราจักให้ จัก
กระทําสิ่งน้ีแก่ท่านเป็นผู้ต้ังใจจริงเพ่ือประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ เป็นผู้แผ่เมตตาไม่
เลื่อนลอยในสรรพสัตว์ เป็นผู้ให้อภัยในความผิดพลาดของสรรพสัตว์ด้วยอัธยาศัย
เก้ือกูล แม้เพราะได้ทําอุปการะก่อนก็ไม่หวังการตอบแทน” 

นอกจากน้ีแล้วยัง มีอธิบายไว้ในอรรถกถา อรรกถาปุญญสูตร ที่ ๒ ว่า 
“บทว่า เมตฺตจิตฺตํ ความว่า ช่ือว่า เมตตา เพราะอรรถว่า รักใคร่ อธิบายว่า 

ผูกเย่ือใย. ช่ือว่า เมตตา เพราะความเจริญเป็นไปในมิตร หรือความเจริญน่ันเป็นไป
ต่อมิตร. พึงทราบวินิจฉัย เมตตาโดยลักษณะเป็นต้นต่อไปน้ี เมตตามีอัน เป็นไปใน
อาการให้ประโยชน์เก้ือกูลเป็นลักษณะ มีการนําสิ่งที่เป็นประโยชน์เก้ือกูลเป็นรส มี
การปลดเปลื้องความอาฆาตเป็นเคร่ืองปรากฏ มีการแสดงความพอใจของสัตว์
ทั้งหลายเป็นปทัฏฐาน. ความสงบพยาบาทเป็นสมบัติของเมตตาน่ัน ความมีเสน่หา
เป็นวิบัติของเมตตา. ช่ือว่า เมตตาจิต เพราะ จิตมีเมตตาเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า 
เพราะเมตตาเป็นเหตุให้บุคคล เสียสละสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพ่ืออนุเคราะห์ สงเคราะห์กัน 
เป็นความเห็นอกเห็นใจ พร้อมทั้งเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนมนุษย์ หากมีเมตตาจิตแล้ว
ย่อมน้อมจิตไปเพ่ือแบ่งปันความสุข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน โดยไม่เลือกว่าบุคคล
น้ันเป็นใครและการเกื้อกูล ดังกล่าวน้ัน เป็นการสงเคราะห์กันที่ไม่หวังผลตอบแทน 
ใด ๆ ทั้งสิ้น” 



๑๔๘ 
 
 ๔. กรุณา หมายถึง ความสงสาร ต้องการให้สรรพสัตว์(บุคคลอ่ืน) พ้นจากความทุกข์ และมี
อาการหว่ันไหวทนไม่ได้ อดกลั้นน่ิงดูดายอยู่ไม่ได้ เมื่อเห็นผู้อ่ืนประสบกับความทุกข์ และมีความ
ต้องการจะทําลายความลําบากของผู้อ่ืนให้สิ้นไป อันมีลักษณะทางกาย วาจา และใจ เป็นไปเพ่ือ
บําบัดทุกข์ของคนอ่ืน ถ้าสรรพสัตว์ดํารงชีวิตห่างจากความดีงาม หรือกําลังประสบทุกข์ภัยอยู่ การมี
ความปรารถนาจะช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากทุกข์น้ัน กรณีน้ีเรียกว่า กรุณา  
   ตัวอย่างเช่น มูลนิธิพุทธฉือจี้เป็น องค์กรพุทธในไต้หวันเป็นองค์กรพุทธมหายานท่ีมี
อุดมการณ์พรหมวิหาร ๔ แบบโพธิสัตว์ มุ่งช่วยเหลือสรรพสัตว์เป็นเป้าหมายหลักของชีวิต องค์กร
ศาสนาในไต้หวันที่มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ องค์กรพุทธฉือจ้ี ก่อต้ังโดย
ท่านภิกษุณีเจิ้งเหยียน ซึ่งกําหนดเป้าหมายหลักขององค์กรไว้ ๔ ภารกิจ คือ   
   ๑. เมตตา คือ การช่วยอย่างไร้พรมแดน ไร้ขีดจํากัดด้านชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม (Compassion) คือ ช่วยผู้ยากไร้ทั่วโลก โดยการทํากิจกรรมสังคมสงเคราะห์ คือการ
ออกไปทําความดีร่วมกับคนอ่ืนโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม 
   ๒. กรุณา คือ การช่วยด้านสุขภาพความเจ็บป่วย สร้าง โรงพยาบาล และบุคลากร
หมอพยาบาลท่ีกรุณาจริง ๆ (Kindness) การจัดบริการรักษาพยาบาล มีหลักการคือ รักษาคนไข้ดุจ
ญาติตนเอง 
   ๓. มุทิตา คือ การยินดีช่วยอย่างมีความสุข (Joyful) คือ ให้การศึกษา สร้าง
สถานศึกษาต้นแบบที่เพียบพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณภาพการจัดการศึกษา มีเป้าหมายให้คนไต้หวัน
และชาวฉือจี้ เรียนรู้ให้เข้าถึง หลักธรรม ๓ ข้อ คือ ความรู้จักประทับใจผู้อ่ืนได้ รู้จักเคารพยกย่องให้
เกียรติผู้อ่ืน ความรักเพ่ือนมนุษย์ องค์กรน้ีได้ก่อต้ังสถาบันการศึกษาทุกระดับ นอกจากเรียนเน้ือหา
ตามหลักสูตรยังสอดแทรกองค์ความรู้ด้านคุณธรรมร่วมด้วย 
   ๔. อุเบกขา คือ การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน (Unselfish Giving) โดยการลงทุน
ทําสื่อสีขาวที่หลากหลาย เช่น สถานีทีวีต้าอ้ายแพร่ทั่วโลก พุทธฉือจี้จะพยายามสร้างสื่อการสอนที่
สอดแทรกคุณธรรมแก่คนทุกระดับอย่างประณีต บรรจงไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือ ซีดี ดีวีดี และวิทยุ 
โทรทัศน์ เพ่ือกระตุ้นมวลมนุษย์ให้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาญาณ แม้จะต้องมี
ค่าใช้จ่ายมหาศาล ขาดทุน ก็ยินดีทํา โดยไม่คํานึงถึงผลกําไรตอบแทนกลับคืน เช่ือมั่นในบุญนิยมที่ว่า 
“ย่ิงให้ไป ย่ิงได้มา” โดยผ่านการดําเนินรายการของสถานีทีวีต้าอ้าย เน้นข่าวสร้างสรรค์ ละครชุดชีวิต
จริงสถานีทีวีต้าอ้าย  
  จิตสาธารณะตามแนวคิดของฉือจี้ หมายถึงการรู้จักเคารพยกย่องให้เกียรติ ผู้อ่ืน ความรัก
เพ่ือนมนุษย์ ความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณเสียสละอย่างสม่ําเสมอ โดยการออกไปทําความดีร่วมกับคน
อ่ืนโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม โดยการนําเอาหลักพรหมวิหารส่ี เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการทํางานช่วยเหลือสังคม โดยมีวิธีการเสริมสร้างจิตสํานึก



๑๔๙ 
 
สาธารณะ โดยการนําภาพกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ยากไร้มาให้อาสาสมัครอ่ืน ๆ ดูก็เป็นการตอกยํ้าจิต
วิญญาณของอาสาสมัครให้เกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจและมุ่งมั่นในการมีจิตอาสาของมนุษย์เพ่ือเพ่ือน
มนุษย์ มีการสร้างความตระหนักในปัญหาของสังคมปัจจุบัน เช่น โลกทุกวันน้ีมีภัยพิบัติมากขึ้น เพราะ
คนมีส่วนทําให้โลกเสียสมดุล มนุษย์ต้องมีจิตใจเมตตากรุณาช่วยเหลือเก้ือกูลกัน มนุษย์มีศักยภาพ
และช่วยโลกได้มาก เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้ถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นความรู้ในตัวตนสู่ผู้อ่ืน โดย
มีท่านธรรมาจารย์เป็นบุคคลต้นแบบโดยช่วยสรุปหรือเสริมความคิดให้อย่างสั้น ๆ และให้สมาชิกฝึก
เลื่อนระดับของสมาชิกแต่ละขั้น โดยการเสียสละทุ่มเททั้งเวลาและจิตให้กับการทํากิจกรรมในสังคม
ท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่กําหนด โดยต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามตารางฝึกรายปีมากขึ้น โดยมี
อาสาสมัครรุ่นพ่ีคอยดูแลช่วยเหลือแนะนําทําให้เข้าใจและลงมือปฏิบัติโดยการยึดถือศีล ๑๐ ของฉือจี้ 
พุทธฉือจี้สร้างสื่อการสอนที่สอดแทรก คุณธรรมแก่คนทุกระดับอย่างประณีต บรรจงไม่ว่าจะเป็นสื่อ
หนังสือ ซีดี ดีวีดีและวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือกระตุ้นมวลมนุษย์กระทําความดีช่วยเหลือผู้อ่ืน๗๘  
  ส่วนการมีจิตสาธารณะของบุคคลตามแนวคิดของ ท่าน Thich Nhat Hanh หมายถึง 
การมีความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทร การช่วยเหลือกันและกันและความสามัคคีในครอบครัว 
ชุมชน และสังคม ปลอบโยน คนในสังคมต้องช่วยเหลือเก้ือกูลกัน การทํางานเพื่อสังคมน้ันเป็นการ
ปฏิบัติธรรมไปในตัว ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างธรรมะกับชีวิตประจําวัน และไม่มีเส้นแบ่งระหว่างธรรมะกับ
การทํางานเพ่ือสังคมโดยการสร้างจิตสํานึกตามแนวคิดของ ท่าน Thich Nhat Hanh กระทําโดยการ
ฝึกใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้งและมีสติโดยไม่ต้องมีพิธีรีตรองใด ๆ เช่น เดินธรรมดา ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ แต่
เดินในวิถีแห่งสติ การน่ังสมาธิ การรับฟังผู้อ่ืน การย้ิม การแผ่ความเมตตา การสื่อสารอย่างสันติ 
ความสงบสุข ความมั่นคง และความเบิกบานของเราจะส่งผลต่อผู้อ่ืน โดยการมีชุมชนการฝึกปฏิบัติ
เพ่ือสร้าง “ดวงตาแห่งสังฆะ” เมื่อเรารวมความรู้และสติปัญญาของเราเข้าด้วยกัน เราจะเรียนรู้อะไร 
ได้มากกว่ามองจากสายตาของคน ๆ เดียว๗๙  
  นอกจากน้ียังมีแนวคิดจิตสาธารณะของชุมชนสันติอโศกที่เป็นการเปลี่ยน“โลกทัศน์” ไปสู่ 
วัฒนธรรมหมู่กลุ่ม ภายใต้แนวคิดบุญนิยม ค่านิยมแห่งการให้ การทํางานอย่างขยันขันแข็ง การทํา
ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมอย่างเต็มที่ ความมุ่งมั่นที่จะพ่ึงตนเองภายในชุมชนการร่วมพลังกันด้วย
กระบวนการกลุ่มแก้ไขและจัดการปัญหาต่างๆด้วยความมีเมตตาต่อกัน ด้วยความเป็นธรรมและความ
เท่าเทียมกัน และที่สําคัญที่สุดคือ การลด ละ กิเลสส่วนตน การเปลี่ยนโลกทัศน์ดังกล่าว มีผลให้จิตใจ
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๑๕๐ 
 
และปัญญาปราศจากความมัวหมองด้วย โลภ โกรธ หลง เป็นการยกระดับภูมิธรรมทั้งส่วนตนและ
สังคมโดยรวม  ประเด็นน้ีเป็นกุญแจสําคัญที่จะไขประตูสู่สังคมอุดมคติ และ การเสริมสร้างจิตสํานึก
สาธารณะจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง “โลกทัศน์” ในการพัฒนาสังคมไทย เป็นสังคมศานติสุข การ
เสริมสร้างจิตสํานึกสาธารณะในแนวคิดของชุมชนสันติอโศก โดยใช้รูปแบบของการเรียนรู้ร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดกิจกรรมกลุ่ม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม สมาชิกในชุมชน ถือศีลแปด ชุมชนอโศกได้รับ
การสอนให้กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นของตนเองสามารถแนะนําข้อบกพร่องและ
ช่ืนชมข้อดีของผู้อ่ืน ด้วยจิตเมตตา การทํางานให้ชุมชนก็คือการทําบุญตามแนวคิดบุญนิยม วิธีการ
ทํางานเป็นบรรยากาศแห่งการขัดเกลาจิตใจตน ตลอดจนวัฒนธรรมและอุดมการณ์ของชาวอโศก 
ในขณะที่ผู้ใหญ่หรือพ่ีจะสอดส่อง ดูแล และตักเตือน ผู้ที่เด็กกว่า ผู้ใหญ่หรือพ่ีก็จะต้องปฏิบัติตนให้ดี
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องด้วย สร้างชุมชนเข้มแข็งที่มีเศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ ๘๐  
 โดยสรุป พระพุทธเจ้าสอนให้ชาวโลกมีจาคะหมายถึง มีการบริจาค เพ่ือประโยชน์แก่สังคมให้
มาก นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่สังคมแล้วยังเป็นการสละความตระหน่ี ความเห็นแก่ตัวลงความ
เสียสละสิ่งของโดยการ บริจาคทานให้ผู้อ่ืนด้วยความยินดี เต็มใจ แบ่งปันสิ่งของที่ตนมีอยู่เพ่ือความ
ปรารถนาให้ผู้ อ่ืนมี ความสุข นอกจากน้ีจาคะยังหมายรวมถึงการสละอารมณ์ มีลักษณะที่เป็น
นามธรรม เช่น สละความโลภ ความโกรธ ความหลง เพ่ือให้ ต้ังอยู่ในความดี ความเมตตา มุ่ง
อนุเคราะห์ตนเองและผู้อ่ืน ทั้งน้ีเพราะผู้ที่มีจาคะจะมีลักษณะ คือ ยอมรับ และเอ้ืออาทรต่อความ
ทุกข์ยาก และความต้องการ ของคนอ่ืน ใจคอไม่คับแคบ ไม่เห็นแก่ตัว แล้วให้ความช่วยเหลือ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ด้วยความเห็นอกเห็นใจ เป็นคนชอบให้ ชอบแบ่งปัน คิดถึงคนอ่ืนมากกว่าตัวเองเสมอ 
ซึ่งหลักธรรมที่พัฒนาบุคคลให้เกิดจาคะได้แก่ ศรัทธา สันโดษ เมตตา และ กรุณา  
 ๓.๓.๕ หลักธรรม เรื่อง กรุณา 
 ความกรุณาเป็นพ้ืนฐานของอริยบุคล ด้วยความกรุณาน้ีเอง พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
สาวกทั้งหลาย จึงเสียสละส่วนตน สั่งสอนชาวโลกได้อย่างไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรค์ใดๆ ในอรรถกถา 
สังคีติสูตร ท่านใช้อวิหิงสาในความหมายเดียวกันกับกรุณา ดังเน้ือความว่า คําว่า อวิหึสา หมายเอา 
ทั้งกรุณา ทั้งบุรพภาคแห่งกรุณาข้อน้ี ท่านกล่าวไว้ ว่า” บรรดาธรรมเหล่าน้ัน อวิหิงสา คืออะไร คือ 
ความกรุณาสงสาร เอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย รวมทั้งกรุณา เจโตวิมุตติ (การหลุดพ้นด้วยใจ โดยอาศัย
กรุณา) น้ีเรียกว่า อวิหิงสา 
 ความหมายของกรุณาน้ัน คือ ความสงสาร ต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลอ่ืน สัตว์อ่ืน ให้หลุด
พ้นจากความทุกข์ บุคคลที่มีความกรุณาอยู่ในตัวน้ัน จิตก็จะหว่ันไหวไปเพราะความทุกข์ของบุคคลอ่ืน 
การช่วยเหลือบุคคลอ่ืนก็จะแสดงออกมาได้ทั้ง ทางกาย ที่คอยช่วยเหลือเขา และทางวาจาแนะนํา 

                                                            

 ๘๐พระเดิมแท้, ชาวหินฟ้า.พุทธฉือจ้ี พุทธที่ไม่เคยเห็นมาก่อน, อ้างแล้ว. 



๑๕๑ 
 
พร่ําเตือน หรือ ช้ีแจง ให้เกิดความรู้สึกที่เหมาะที่ควร คําสอนเรื่อง “กรุณา” เป็นคําสอนที่เก่ียวกับ
หัวข้อธรรมสําคัญอย่างหน่ึงในพุทธศาสนาเถรวาท เพราะถ้าหากไม่มีการสอนเรื่อง กรุณาแล้ว มวล
มนุษย์ในโลกน้ีก็จะเบียดเบียนซึ่งกันและกัน คําสอนเรื่อง กรุณา จึงถือได้ว่า เป็นหลักคําสอนซึ่งเป็น
บ่อเกิดของคุณธรรมอ่ืน ๆ อีกมาก ถ้าหากว่า บุคคลทั้งหลายมีคุณธรรมข้อน้ีแล้ว ก็จะทําให้เขา
เหล่าน้ันมีความตระหนักในอันที่จะช่วยเหลือเก้ือกูล และ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ปัญหาท่ีเก่ียวกับ หลักกรุณา คือ ความสงสาร ต้องการที่จะช่วยเหลือ บุคคลอ่ืน สัตว์อ่ืน ให้
หลุดพ้นจากความทุกข์ ย่อมมีอยู่เป็นสามัญธรรมดา แต่ยังเจือด้วย วิหิงสา คือ ความคิดเบียดเบียน 
ผู้อ่ืน สัตว์อ่ืน เพ่ือให้ตนพ้นทุกข์ และยังมีความโศกโทมนัส ในเมื่อได้เห็นทุกข์ของคนผู้เป็นที่รัก เพราะ
เป็นภาวะของจิตที่คับแคบ ต้องการให้ตนเองและคนผู้เป็นที่รักของตนพ้นทุกข์ เท่าน้ัน พระพุทธเจ้า 
ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติ อบรม ปรับปรุงภาวะที่มีอยู่แล้วนี้ให้เป็นธรรมข้ึน คือให้เป็นคุณอันบริสุทธ์ิที่
เก้ือกูลกว้างขวางออกไป มิให้มีคับแคบเฉพาะตน และผู้ที่ตนรักหรือจําเพาะพวกของตน แต่ให้แผ่
กว้างออกไปตลอดจนถึงไม่มีจํากัด ไม่มีประมาณ และให้ปราศจากวิหิงสา ความคิดเบียดเบียน และให้
สงบความโศกโทมนัส เพราะทุกข์ของคนที่เป็นที่รักด้วย เพราะวิหิงสาเป็นศัตรูที่ห่างของ กรุณา ส่วน
ความโศกโทมนัส เป็นศัตรูที่ใกล้ของกรุณา ซึ่งได้มีพระพุทธภาษิต ตรัสสอนไว้ให้ยกตนเป็นพยาน หรือ
เป็นอุปมา เช่นเดียวกับในข้อ เมตตา และให้ ยกคนตกยาก เป็นอุปมาว่า “พึงแผ่จิตถึงสัตว์ทั้งปวงด้วย
กรุณาเหมือนอย่างเห็นคนตกยากมีความลําบาก ก็เกิดกรุณาขึ้น ฉะน้ัน” 
คําว่า กรุณา เป็นคําในภาษาบาลี แปลว่า “ความสงสาร กิริยาที่สงสาร ในสัตว์ทั้งหลาย” มีอรรถ
วิเคราะห์ตามท่ีได้มีปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งให้ความหมาย ของ กรุณา ไว้ว่า 

“ปรทุกฺเข สติ สาธูนํ กมฺปนํ กโรตีติ กรุณา, กีณาติ วา ปรทุกฺขํ หึสติ 
วินาเสตีติ กรุณา, กีริยติ วา ทุกฺขิเตสุ ผรณาวเสน ปสาริยตีติ กรุณา”  

  ธรรมชาติใดเมื่อความทุกข์ของผู้อ่ืนมีอยู่ ย่อมทําความหว่ันใจแก่สาธุชนทั้งหลาย เหตุน้ัน 
ธรรมชาตินั้นจึงช่ือว่า กรุณา (แปลว่า ธรรมชาติผู้ทําความหว่ันใจ) อีกนัยหน่ึง ธรรมชาติใดย่อมซื้อเอา
เสีย คือ เบียดเบียนเอาเสียซึ่งความทุกข์ของผู้อ่ืน หมายความว่า ทําความทุกข์ของผู้อ่ืนให้หายไปเสีย 
เหตุน้ัน ธรรมชาติน้ันจึงช่ือว่า กรุณา (แปลว่า ธรรมชาติผู้ซื้อเอาความทุกข์ของผู้อ่ืน) อีกนัยหน่ึง 
ธรรมชาติใด อันสาธุชนย่อมนําไป คือ เหยียดออกโดยการแผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายผู้ได้รับความทุกข์ เหตุ
น้ัน ธรรมชาติน้ัน จึงช่ือว่า กรุณา (แปลว่า ธรรมชาติที่เขานําออกไป)๘๑ จากข้อความดังกล่าวข้างต้น 
กรุณา หมายถึง ความสงสาร ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อน ความยากลําบากต่าง ๆ 
ย่อมเกิดขึ้นแก่สาธุชนคนดี เมื่อได้ประสบพบเห็นคน หรือ สัตว์ผู้ใดผู้หน่ึง ประสบความทุกข์ ความเดือดร้อน 

                                                            
๘๑วิสุทฺธิ.๒/๒๐๘ - ๒๐๙. 



๑๕๒ 

 
ไม่สามารถทนน่ิงอยู่เฉยได้ มีความรู้สึกหว่ันไหว เพราะถูกความกรุณากระตุ้นเตือน ปรารถนาต้องการ
ช่วยเหลือให้เขาเหล่าน้ัน พ้นจากความทุกข์เป็นต้นที่ได้รับอยู่ หรือที่จะได้รับในอนาคต 
 ในคัมภีร์ สมถกรรมฐานทีปนี กล่าวถึงลักษณะสําคัญในด้านต่างๆของ กรุณา ไว้ดังน้ี 
   ๑.กรุณามีความเป็นไปแห่ง กาย วาจา ใจ ในอันที่จะบําบัดความทุกข์ของผู้อ่ืนให้ 
ปราศจากไป เป็นลักษณะ (ปรทุกฺขาปนยนาการปฺปวตฺติลกฺขณา) 
   ๒.มีการอดกลั้นน่ิงดูดายอยู่ไม่ได้ต่อความทุกข์ของผู้อ่ืนและอยากช่วยเป็นกิจ (ปรทุกฺ
ขาสหนรสา) 
   ๓.มีการไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เป็นอาการปรากฏแก่ผู้ที่ทําการพิจารณากรุณา (อวิหึ
สาปจฺจุปฎฺฐานา) 
   ๔.การพิจารณาเห็นบุคคลที่ตกอยู่ในความทุกข์ไร้ที่พ่ึง เป็นเหตุใกล้ (ทุกฺขาภิภูตานํ 
อนาถภาวทสฺสนปทฏฺฐานา ) 
   ๕.ความสงบลงแห่งโทสจิตตุปบาทในอันที่จะทําการเบียดเบียนสัตว์ เป็นความ
สมบูรณ์แห่งกรุณา (วิหึสูปสโม สมฺปตฺติ ) 
   ๖.มีการเกิดขึ้นแห่งความเศร้าโศก เป็นความเสียหายแห่งกรุณา (โสกสมฺภโว วิปตฺติ ) 
   ๗.ความเสียใจที่เน่ืองด้วยกามคุณอารมณ์ เป็นศัตรูใกล้ (เคหสิตํ โทมนสฺสํ  
อาสนฺนปจฺจตฺถิกํ) 
   ๘.ความเบียดเบียนสัตว์เป็นศัตรูไกล (วิหึสา ทูรปจฺจตฺถิกา)๘๒ การนิยามคุณลักษณะ
สําคัญของ กรุณา ๘ ประการ ข้างต้น แม้จะเป็นลักษณะเบ้ืองต้นของกรุณา แต่หากวิเคราะห์ 
คุณลักษณะสําคัญที่มีผลต่อมนุษย์และสังคมโดยภาพรวม จะพบว่า ลักษณะที่สําคัญโดดเด่น ของ 
กรุณา คือ สภาวะในอันที่จะบําบัดความทุกขข์องผู้อ่ืนให้ปราศจากไป เป็นลักษณะ กล่าวโดย รูปธรรม 
แล้ว หมายถึง การถือว่า ทุกคนต้องอาศัยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะสังคมน้ันเมื่ออยู่ร่วมกัน
มากขึ้น ต้องมีคนที่เด่น ด้อย ตกทุกข์ได้ยาก ปะปนกันไป คนที่อยู่ในสังคมต้องอาศัยหลักธรรมข้อ 
กรุณา เข้าช่วย สังคมจึงจะไม่เกิดความเอารัดเอาเปรียบ อยู่ร่วมกันเป็นสุข  
   ธรรมานุกรม ประมวลจากพระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 
อธิบายความหมาย ของกรุณา ไว้ว่า 
  “กรุณา ความหวั่นใจ ในเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยาก คิดที่จะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ ช่ือว่า 
กรุณา เป็นเครื่องป้องกันและกําจัดวิเหสา การเบียดเบียนผู้อ่ืน กรุณาน้ีแหละ เป็นคุณที่ทําบุคคลให้
เป็นผู้ประเสริฐล่วงสามัญชนขึ้นไป ท่านผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน ที่สุดจนเป็นหัวหน้าเฉพาะในสกุลหน่ึง 

                                                            
๘๒พระสัทธัมมโชติกะ ธมฺมาจริย, สมถกรรมฐานทีปนี ปริเฉก ๙ เล่มที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร 

: บริษัท วี อินเตอร์ พริ้นท์ จํากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑๙๔ – ๑๙๕. 



๑๕๓ 
 
ควรมีคุณข้อน้ีเป็นวิหารธรรม แผ่ให้ไพศาลออกไปตามช้ันของบุคคล สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็น
ที่นับถือล้นพ้นแห่งเหล่าพุทธบริษัท ก็เพราะพระกรุณาจําเดิมแต่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว ได้เสด็จไป
เทศนาโปรดประชาชน ในคามนิคมชนบทราชธานีน้ัน ๆ ให้ได้บรรลุ ประโยชน์ตามควรแก่อุปนิสัย 
มิได้ทรงเห็นแก่ความเหน่ือยยากลําบากของพระวรกาย ต้ังพระมนัส จะให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความ
ทุกข์เป็นเบ้ืองหน้า จนอวสานสมัย ที่สุดในวันจะปรินิพพานทรงอาพาธกล้า ยังได้อุตสาหะตรัสเทศนา 
โปรดสุภัททปริพาชก ผู้ปัจฉิมสาวกในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นข้อที่น่าเลื่อมใสย่ิงนัก ด้วยเหตุน้ีจึงได้
นามคุณนิมิต ว่า “มหาการุณิโก นาโถ” พระผู้มีพระกรุณาใหญ่เป็นที่พ่ึงของเหล่าสัตว์โลกดังน้ี ท่านผู้
ประกอบด้วยกรุณาย่อมได้บรรลุผล คือ พหุปิยตา ความเป็นที่รักใคร่นับถือแห่งชนมาก”๘๓ จากพระ
นิพนธ์คําอธิบายข้างต้นน้ี ทรงช้ีให้เห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นของกรุณา พระพุทธศาสนาเกิด
แต่พระกรุณาของพระพุทธเจ้า ความกรุณาของพระพุทธเจ้าน้ันเกิดจากความมีเมตตาจริง ทรงแสดง
ถึง ความกรุณา ของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีต่อพุทธบริษัท จําเดิมแต่พระองค์ได้ตรัสรู้มา และ
ทําให้ทราบถึงความมีพระกรุณาคุณ ของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย 
ก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกบรรพชา และหลังจากการตรัสรู้จนถึงกาลปรินิพพานของพระองค์ ทําให้
ทราบถึงความกรุณาของพระองค์เป็นอย่างดีที่มรต่อสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าให้พ้นจากความทุกข์ มี
ความสุขกันถ้วนหน้า 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ นิพนธ์เก่ียวกับพระ
กรุณาของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ดังน้ี ว่า 
  “พุทธประวัติกล่าวไว้ว่า วันหน่ึง เมื่อพระชนมายุ ๒๙ พรรษา พระพุทธองค์ได้
ทอดพระเนตรเห็น คนแก่ คนเจ็บ และ คนตาย เป็นการทอดพระเนตรเห็นเช่นน้ันเป็นครั้งแรกในพระ
ชนม์ชีพ ก่อนหน้าน้ันทรงได้รับความทะนุถนอม ให้ห่างไกล ความไม่เจริญตาไม่เจริญใจทั้งปวง ทั้งคน
แก่ คนเจ็บ และคนตายมิได้เคยทรงประสบพบผ่าน เมื่อถึงเวลาจะได้ทรงบําเพ็ญพระบารมีสูงสุด ทุก
อย่างก็ต้องเปิดทางให้ ไม่มีผู้ใดสิ่งใดมาขวางกั้นได้ คนแก่ที่พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นเป็นครั้งแรก 
น่าจะเป็นคนแก่มาก จนมีทุกขเวทนาหนักหนาในการดํารงสังขารอยู่ ยากลําบากทั้งในการกินอยู่ยืน
เดินน่ังนอน และคนเจ็บที่ทอดพระเนตรเห็นเป็นคร้ังแรก ก็น่าจะเป็นคนเจ็บหนัก ทรมาณทรกรรมทน
ทุกขเวทนาแสนสาหัส ด้วยพระกรุณาเป่ียมพระหฤทัย ทรงสลดสังเวชสงสารย่ิงนักพ้นจักพรรณนา 
พระกรุณาของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งและไพศาลพ้นความกรุณาของผู้ใดอ่ืนทั้งสิ้น คนแก่ คนเจ็บและคน
ตายเบ้ืองพระพักตร์มิได้ทําให้ทรงหยุดอยู่เพียงที่ทอดพระเนตรเห็นเท่าน้ัน ทรงคิดกว้างไกลไปถึงผู้คน
ทั้งหลายทั้งปวง แม้ที่ล่วงพ้นสายพระเนตร ว่าวันหน่ึงจะต้องมีสภาพเช่นเดียวกับคนแก่ คนเจ็บและ

                                                            
๘๓สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์, ธรรมานุกรม ประมวลจากพระนิพนธ์, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕), หน้า ๙๔ – ๙๕ . 



๑๕๔ 
 
คนตายท่ีทอดพระเนตรเห็นอยู่น้ัน ซึ่งน่าเมตตาสงสารนัก แม้พระพุทธเจ้าจะทอดพระเนตรเห็นเพียง
ครั้งเดียวเท่าน้ัน แต่ก็ต้องไม่อาจทรงรับความรู้สึกอันเกิดแต่ความคิดด้วยพระกรุณาได้ คนทั้งหลาย 
สัตว์ทั้งหลาย เป็นนิมิตเกิดขึ้นในดวงพระหฤทัย ว่า จะต้องเกิด แก่ เจ็บ ตายไปด้วยความโศกเศร้า 
ความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกัน ด้วยพระกรุณาอันล้นพ้น ต้องทรงหว่ันไหววุ่นวายพระหฤทัยและสลด
สังเวชเศร้าหมองเป็นนักหนา ทรงตระหนักแน่ว่าจะไม่มีผู้ใดเลยล่วงพ้นสภาพที่โหดร้ายไปได้แน่แท้ 
ภาพคนแก่ คนเจ็บและคนตายที่พระพุทธองค์ ทอดพระเนตรเห็นด้วยความสงสาร สลดสังเวชพระ
หฤทัยน้ัน อาจทําให้ทรงย้อนนึกถึงพระองค์เอง ว่าวันหน่ึงจะต้องทรงแก่ ทรงเจ็บ ทรงตาย 
เช่นเดียวกัน แต่ความห่วงใยพระองค์เอง ย่อมไม่มีความหมายย่ิงใปกว่าความสงสารห่วงใยสัตว์โลก
มากมาย อันความกรุณาน้ันมหัศจรรย์ย่ิง แม้เป็นสิ่งที่เคยเกิดแล้วในจิตใจผู้ใด ผู้น้ันย่อมตระหนักชัดดี
ว่า ตัวเองจะไม่มีความหมายสําหรับตัวเลย ความทุกข์ยากเดือดร้อนของตัวเอง แม้มากมายก็จะ
กลายเป็นเรื่องเล็ก เมื่อเป็นไปเพ่ือให้ความกรุณา ของตนสัมฤทธ์ิผล ได้ช่วยคนอ่ืนสัตว์อ่ืนให้เป็น
สุข”๘๔ การอยู่ร่วมกันด้วยความกรุณาสงสารคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากน้ัน คือ 
ความทนไม่ได้ต่อความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อ่ืน ต้องการช่วยเหลือตามกําลังความสามารถ ช่วย
ให้เขาพ้นจากความทุกข์ เรียกว่ากรุณา เป็นการนําความชุ่มเย็นเป็นสุขมาให้ เพราะความกรุณาน้ัน ซึ่ง
เป็นคุณธรรมที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของทุกๆคน เป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความชุ่มเย็นเป็นสุขมา
ให้ทั้งแก่ผู้กรุณาและผู้รับความกรุณา ความไม่เบียดเบียน ก็คือ ความกรุณา การท่ีคนเราอยู่ร่วมกัน
โดยไม่เบียดเบียนกัน ให้สิทธ์ิความเป็นธรรมแก่คนหรือแก่สังคมที่เราอยู่ร่วมกัน ก็ถือว่าเป็น ความ
กรุณา กรณีน้ีไม่ใช่แต่จะคนกับคนเท่าน้ัน แม้สัตว์โลกที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเรา เราก็ควรนึกว่าชีวิต
เรา เรารักชีวิตเราเช่นใด สัตว์ทั้งหลายก็รักชีวิตเขาเช่นน้ัน ไม่เบียดเบียนแก่กันและกัน การอยู่ร่วมกัน
ก็จะมีความสุขความเจริญ มาให้แก่เราและผู้ที่รับความกรุณาของเรา ความกรุณาเป็นอาภรณ์ประดับ
ใจอย่างหน่ึงที่ทําให้คนมีเสน่ห์ มีความสุข มีความร่มเย็น ย่ิงกว่าเคร่ืองประดับภายนอก อันเป็นสื่อให้
เกิดความร้อน คือ ไฟราคะ โทสะ และ โมหะได้ 
  ในพระอภิธรรมได้อธิบายเก่ียวกับเรื่อง กรุณา ไว้ใน กรุณาอัปปมัญญาว่าเหมือนบุคคล
เห็นบุคคลหนึ่งผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้ว คําว่าได้ยากได้แก่บุคคลผู้ดํารงอยู่ในความเป็นผู้มืดด้วยอํานาจ
แห่งคติวิบัติ ตระกูลวิบัติและโภควิบัติ เป็นต้น ช่ือว่า ผู้ตกทุกข์ บุคคลผู้ดํารงอยู่ในความเป็นผู้มืดใน
ภพเบ้ืองหน้า เพราะตนประกอบกายทุจริตเป็นต้น ช่ือว่าได้ยาก๘๕ ภิกษุแผ่กรุณาไปยังสัตว์ทั้งปวง 

                                                            
๘๔สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็น

ย่ิงนัก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๒),หน้า ๓๕ – ๓๗. 
๘๕อภิ.วิ.อ.๗๘/๔๐๓. 



๑๕๕ 

 
เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหน่ึงผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้ว พึงสงสาร ฉะน้ัน ๘๖ จิตมีกรุณาไปยังทิศหน่ึงอยู่ 
ทิศที่๒ก็อย่างน้ัน ทิศที่๓ก็อย่างน้ัน ทิศที่๔ก็อย่างน้ัน ทิศเบ้ืองสูง ทิศเบ้ืองตํ่า ทิศเบ้ืองขวาก็
เช่นเดียวกันน้ี แผ่จิตมีกรุณาอันไพบูลย์ กว้างขวาง หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท ไปยังสัตว์
โลกทั้งปวง เพราะเป็นผู้มีจิตเสมอในสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่๘๗ กรุณามีความเป็นไปแห่งอาการช่วยบําบัด
ทุกข์เป็นลักษณะ มีการทนไม่ได้ต่อความทุกข์ของผู้อ่ืนเป็นรส มีความไม่เบียดเบียนเป็นปัจจุปัฏฐาน มี
การเห็นสัตว์ผู้ถูกทุกข์ครอบงําแล้วเป็นผู้ไม่มีที่พ่ึงเป็นปทัฏฐานกรุณาน้ีมีการสงบจากความเบียดเบียน
ในสมบัติมีการเกิดขึ้นแห่งความโศกเป็นวิบัติ๘๘ ซึ่งกล่าวได้ว่า อัปปมัญญาเจตสิก เป็นเจตสิกฝ่ายดีใช้
ในการเจริญพรหมวิหารโดยกล่าวถึง กรุณาเจตสิก คือ มีความสงสาร อยากจะช่วยเหลือสัตว์ที่กําลัง
ได้รับทุกข์อยู่ หรือที่จะได้รับทุกข์ในภายหน้า มีลักขณาทิจตุก ดังน้ี 
 ทุกขาปนยนาการปวตฺติ ลกฺขณา  มีการได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ ย่อมมีความสงสารเป็นลักษณะ 
 ปรทุกฺขาสหน รสา  มีการไม่ชอบเห็นทุกข์ของผู้อ่ืน เป็นกิจ 
 อวิหึสา ปจฺจุปฏฺฐานา  มีความไม่เบียดเบียนเป็นผล 
 ทุกฺขาภิภูตานํ อนาถภาวทสฺสน ปทฏฺฐานา มีการได้เห็นสัตว์อนาถา อันถูกทุกข์ครอบงําเป็น
เหตุใกล้  
  ในชีวิตประจําวันของเรา ถ้าได้เห็นคนยากจน หรือคนขอทาน กําลังได้รับความทุกข์ หรือ
ได้รับความอดอยากอยู่ จิตใจเราเกิดความสงสาร ปรารถนาต้องการให้เขาพ้นจากความทุกข์ ขณะนั้น
กุศลจิต คือกรุณาเจตสิกได้เกิดขึ้นแล้วในจิตใจ๘๙ นอกจากน้ีการมีฉันทะ คือ กัตตุกัมยตาฉันทะ (ความ
อยากจะทําให้ดี หรือความต้องการท่ีจะทําให้คนสัตว์ทั้งหลายดีงามสมบูรณ์ปราศจากโทษข้อบกพร่อง 
เช่น อยากให้เขาประสบประโยชน์สุข พ้นจากทุกข์เป็นต้น) เป็นจุดต้ังต้น (อาทิ) ของพรหมวิหารทั้ง ๔ 
น้ี อย่างไรก็ตาม ความกรุณาเป็นหลักธรรมหน่ึงที่จัดอยู่ในหมวดธรรมฝ่ายกุศล หากศึกษาเข้าใจ
ชัดเจนดีแล้ว ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่า เป็นธรรมข้อหน่ึงที่คอยสนับสนุนจาคะโดยแท้ และส่วนมากแล้ว
หลักธรรมหัวข้อกรุณาน้ี มักเป็นหลักธรรมที่มาพร้อมกับ หัวข้อเมตตา เพราะเป็น ธรรมที่คอยส่งเสริม
เก้ือหนุนกัน ถ้าพูดถึงเมตตาต้องพูดถึงกรุณาด้วย เหมือนกับที่มักได้ยินคนพูด “คนน้ันคนน้ีเป็นคนมี
เมตตา กรุณา”เป็นต้น 

                                                            
๘๖อภิ.วิ.อ.๗๘/๗๔๔/๓๙๓. 
๘๗อภิ.วิ.อ.๗๘/๗๖๒/๔๓๐. 
๘๘อภิ.สง.อ.๗๕/๔๙๖. 
๘๙ชมรมผู้ใฝ่ในธรรม, คู่มือการศึกษาพระอภิธรรมทางอากาศ ปริเฉทที่ ๒ รวบรวมโดย ขุน

สรรพกิจโกศล (โกวิท ปัทมะสุนทร), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๕), 
หน้า ๘. 



๑๕๖ 
 
  โดยสรุป กรุณาน้ัน คือ ความสงสาร ต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลอ่ืน สัตว์อ่ืน ให้หลุดพ้น
จากความทุกข์ บุคคลท่ีมีความกรุณาอยู่ในตัวน้ัน จิตก็จะหว่ันไหวไปเพราะความทุกข์ของบุคคลอ่ืน 
การช่วยเหลือบุคคลอ่ืนก็จะแสดงออกมาได้ทั้ง ทางกาย ที่คอยช่วยเหลือเขา และทางวาจาแนะนํา 
พร่ําเตือน หรือ ช้ีแจง ให้เกิดความรู้สึกที่เหมาะที่ควร กรุณาเป็นธรรมท่ีทําให้ มวลมนุษย์ในโลกน้ีไม่
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน คําสอนเรื่อง กรุณา จึงถือได้ว่า เป็นหลักคําสอนซึ่งเป็นบ่อเกิดของคุณธรรม
อ่ืนๆ อีกมาก ถ้าหากว่า บุคคลทั้งหลายมีคุณธรรมข้อน้ีแล้ว ก็จะทําให้เขาเหล่าน้ันมีความตระหนักใน
อันที่จะช่วยเหลือเก้ือกูล และ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การอยู่ร่วมกันด้วยความกรุณาสงสารคอย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากน้ัน คือ ความทนไม่ได้ต่อความทุกข์ความเดือดร้อนของ
ผู้อ่ืน ต้องการช่วยเหลือตามกําลังความสามารถ ช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ ซึ่งปัจจัยที่จะทําให้
บุคคลเกิดความกรุณาก็คือการได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ การไม่ชอบเห็นทุกข์ของผู้อ่ืน เป็นกิจ ความไม่
เบียดเบียนเป็นผล และการได้เห็นสัตว์อนาถา อันถูกทุกข์ครอบงําเป็นเหตุใกล้รวมทั้งฉันทะ คือ ความ
อยากจะทําให้ดี หรือความต้องการท่ีจะทําให้คนสัตว์ทั้งหลายดีงามสมบูรณ์ปราศจากโทษข้อบกพร่อง 
เช่น อยากให้เขาประสบประโยชน์สุข พ้นจากทุกข์เป็นต้น เป็นจุดต้ังต้น ของพรหมวิหารที่มีกรุณาเป็น
ธรรมที่สําคัญข้อหน่ึงในสี่ข้อด้วย  
  จากการท่ีได้นําเสนอหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาจิตสาธารณะ
ซึ่ง ได้แก่ สามัคคีธรรม  อรรถประโยชน์หรือประโยชน์ ๓  ทาน  จาคะ  กรุณา น้ันสามารถสรุปให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ดังภาพต่อไปน้ี  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี ๑๗ ความสัมพนัธ์ของหลักธรรมทีใ่ช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
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เป้าหมาย/ผลท่ีได 

ประโยชน์๓ ได้แก่ 
๑ ประโยชน์ตน 
๒ ประโยชน์ผู้อ่ืน 
๓ ประโยชน์ 
  ทั้งสองฝ่าย 



๑๕๗ 

 
๓.๔. การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๓.๔.๑ กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
  การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน น้ัน อาศัยแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการพัฒนา
พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนามาใช้อธิบายได้ ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้
อธิบายเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์โดยเริ่มจากการอธิบาย พฤติกรรมใน
พระพุทธศาสนาไว้ว่า พระพุทธศาสนากล่าวถึง พฤติกรรมของมนุษย์โดยใช้คําว่า กรรม ซึ่ง เป็น
กระบวนการปรุงแต่งสร้างสรรค์ชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องของการกระทําหรือ พฤติกรรมของมนุษย์ แต่คําว่า
กรรมน้ันเริ่มด้วยความหมายง่าย ๆ ในระดับที่กว้างที่สุด กรรม หรือ การกระทําน้ัน หมายถึง การงาน
อาชีพ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในวาเสฏฐสูตรว่า “คนจะเป็นชาวนาก็เพราะกรรม คนจะเป็นกษัตริย์ก็
เพราะกรรม เป็นปุโรหิตก็เพราะกรรม เป็นโจรก็เพราะกรรม” แล้วมีคําขยายความว่า ใครทํานา ไถนา 
หว่านข้าว เพาะปลูกข้าว คนน้ันก็เป็นชาวนา ใครปกครองบ้านเมือง คนน้ันก็เป็นกษัตริย์ ใครเป็นที่
ปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดิน คนน้ันก็เป็น ปุโรหิต ใครลักขโมยของคนอ่ืน ก็เป็นโจร๙๐ ที่ว่าเป็นโจร
เพราะกรรม หรือเป็นอะไร ๆ เพราะกรรม มีความหมายที่พระพุทธเจ้าตรัสแท้ๆ อย่างน้ี น่ีคือ กรรม
ตามความหมายของคําศัพท์ในระดับที่ง่าย ๆ กว้าง ๆ มองเห็นในสังคมทั่วไป ส่วนกรรม ในความที่
ละเอียดลึกลงไปก็ คือ พฤติกรรมทุกอย่าง ทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏออกมาภายนอก ซึ่งรวมถึง
พฤติกรรม ส่วนใหญ่ของบุคคลที่เรียกว่า อาชีพการงาน น้ันด้วย และเมื่อเจาะลงไปให้ถึงตัวจริงก็จะ
เห็นว่าพฤติกรรมทั้งหลายเหล่าน้ี มาจากเจตจํานง ก็ไม่มีความหมายอะไร เพราะฉะน้ัน ในหลักวิชาแท้ 
ๆ จึงถือว่า กรรม หมายถึง เจตจํานง หรือ เจตนา ซึ่งเป็นทั้งที่มาและแกนของพฤติกรรมทุกอย่าง แต่
ทว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของบุคคลจะปรากฏออกมาที่อาชีพการงาน ดังน้ันโดยสรุปกรรมใน
ความหมายง่ายๆ ก็คือ การงานอาชีพ แต่อันที่จริงแล้วกรรม จะต้องครอบคลุมถึงพฤติกรรมการ
กระทําทั้งหมด และไม่ใช่ที่แสดงออกมาทางกายเพียงอย่างเดียว ยังรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
วาจา และการนึกคิด การคิดปรุงแต่งในใจด้วย ซึ่งเป็นไปด้วยเจตจํานง หรือ เจตนา น้ีเป็นความหมาย
ของกรรมที่พร้อมสมบูรณ์ในพุทธศาสนา  
 พระพุทธศาสนาแบ่งกรรมออกเป็น ๓ ด้าน คือ๙๑ กายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมดังน้ี 
  ๑.กายกรรม ได้แก่ การกระทําทางกาย ดังเช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้ร่างกายทํา
กิจกรรมต่าง ๆ 
  ๒.วจีกรรม ได้แก่ การกระทําทางวาจา ดังเช่น การพูด การสื่อสาร การเขียนหนังสือ  

                                                            
๙๐ม.ม.๒๑/๗๐๗/๓๘๔.- ๓๘๙. 
๙๑ม.ม.๒๐/๖๔/๑๐๘-๑๐๙ 



๑๕๘ 
 
  ๓.มโนกรรม ได้แก่ การกระทําทางใจ ดังเช่น ความคิด ความเช่ือ ความเห็น ความยึดถือ
ซึ่ง มโนกรรมน้ีในพุทธศาสนาถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะมโนกรรมหรือ การกระทําทางใจน้ี
หมายถึง กระบวนการคิดทั้งหมด ต้ังแต่ความนึกคิด การคิดปรุงแต่ง รวมทั้งความเช่ือถือ ความคิดเห็น 
ทัศนคติ ค่านิยม แนวความคิด ทฤษฏี ลัทธิ อุดมการณ์ทั้งหลาย ซึ่งทางพระใช้คํารวมคําเดียวว่า 
“ทิฐิ” เช่น สัมมาทิฐิ มิจฉาทิฐิ เป็นต้น มโนกรรม คือ ทิฐิน้ีเป็นตัวกําหนดทิศทางและความเป็นไปของ
สังคม ตลอดจนอารยธรรมตะวันตกที่เป็นมาจนถึงปัจจุบัน 
 แต่สิ่งที่เป็นแกนกลางร่วมกันของกรรมทั้ง ๓ ประการน้ี ก็คือ เจตจํานงในนตุมหสูตรว่าด้วย
กายไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย กายน้ีไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย 
ทั้งไม่ใช่ของผู้อ่ืน ภิกษุทั้งหลายกรรมเก่า (ในที่น้ีเป็นโวหารเรียกกายที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจจากการปรุง
แต่งแห่งปัจจัยทั้งหลายตามหลักปฏิจจสมุปบาท)น้ีพึงเห็นว่า อันปัจจัยปรุงแต่ง เกิดขึ้นด้วยความต้ังใจ
เป็นที่ต้ังของเวทนา”๙๒ กล่าวได้ว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงให้คําจํากัดความไว้ว่า เรากล่าวเจตนาว่าเป็น
กรรม เจตนาในความหมายว่า เจตจํานง ความต้ังจิตคิดหมาย การเลือกต้ังสินใจ ว่าจะเอาอย่างไร ใน
การกระทํา ในการพูดจาส่ือสารและในความคิดทุกกรณีมีเจตจํานงอยู่ ที่แท้กรรมก็คือเจตจํานงน้ีเอง 
และโลกมนุษย์ก็ถือว่าเป็นโลกแห่งเจตจํานง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปเป็นตามเจตจํานงของมนุษย์ทั้งสิ้น
เจตจํานงเป็นปัจจัยในระบบของธรรมชาติส่วนที่มนุษย์เป็นเจ้าของเรื่อง หรือ เป็นผู้รับผิดชอบ 
  ในพุทธศาสนามีคําสอนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนามนุษย์ให้สามารถกระทําสิ่งต่างๆท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการกระทําที่เป็นอิสระของบุคคลอันเป็นผลมาจากเจตนา (เจตจํานง) ที่เป็นอิสระหรือการ
ริเริ่มเองได้ของความคิดนึกปรุงแต่ง (สังขารขันธ์) มีใน อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาตร อัตตการีสูตร ซึ่ง
เป็นคําสอนเก่ียวกับ “อารัพภธาตุ” หรือธาตุแห่งความเพียร และเป็นธาตุแห่งการริเริ่มเองได้ อันเป็น
เหตุให้เกิดการปรารภ หรือ เป็นเหตุให้เกิดเจตจํานงเสรีหรือเจตนา ความว่า  
 ครั้งน้ันแล พราหมณ์คนหนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ได้ปราศรัยกับพระผู้
มีพระภาคเจ้า ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงน่ัง ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง ครั้นแล้วได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ก็ข้าพระองค์มีวาทะอย่างน้ี มีทิฏฐิอย่างน้ีว่า 
การทําเพ่ือตนไม่มี การทําเพ่ือผู้อ่ืนไม่มี พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า พราหมณ์ เราอย่าได้เห็นหรือได้ฟัง
คําของบุคคลผู้กล่าวว่า เรามีวาทะอย่างน้ี มีทิฏฐิอย่างน้ี ก็บุคคลเม่ือก้าวไปเองได้ ถอยกลับเองได้ ไฉน
เล่าจักกล่าวอย่างน้ีว่า การทําเพ่ือตนไม่มี การทําเพ่ือผู้อ่ืนไม่มี พราหมณ์ ท่านจะสําคัญความข้อน้ัน
เป็นไฉน อารัพภธาตุ (ความเพียรเป็นเหตุปรารภ) มีอยู่หรือ ฯ 
  พ. อย่างน้ัน ท่านพระโคดม ฯ 
  ภ. เมื่ออารัพภธาตุมีอยู่ สัตว์ทั้งหลายผู้มีความปรารภย่อมปรากฏหรือ ฯ 

                                                            
๙๒สํ.นิ.๒๖/๑๔๓/๑๘๖ 



๑๕๙ 
 
  พ. อย่างน้ัน ท่านพระโคดม ฯ 
  ภ. พราหมณ์ การที่เมื่ออารัพภธาตุมีอยู่ สัตว์ทั้งหลายผู้มีความปรารภย่อมปรากฏ น้ีแหละ
เป็นการทําเพ่ือตน น้ีแหละเป็นการทําเพ่ือผู้อ่ืน ของสัตว์ทั้งหลาย พราหมณ์ ท่านจะสําคัญความข้อน้ัน
เป็นไฉน นิกกมธาตุ (ความเพียรเป็นเครื่องก้าวออก) มีอยู่หรือ ฯลฯ ปรักกมธาตุ (ความเพียรเป็น
เครื่องก้าวไปข้างหน้า) มีอยู่หรือ ถามธาตุ (ความเพียรเป็นกําลัง) มีอยู่หรือ ธิติธาตุ (ความเพียรเป็น
เครื่องทรงไว้) มีอยู่หรือ อุปักกมธาตุ (ความเพียรเป็นเหตุพยายาม) มีอยู่หรือ ฯ 
  พ. อย่างน้ัน ท่านพระโคดม ฯ 
  ภ. พราหมณ์ การที่เมื่ออุปักกมธาตุมีอยู่ สัตว์ทั้งหลายผู้มีความพยายามย่อมปรากฏ น้ีแหละ
เป็นการกระทําเพ่ือตน น้ีแหละเป็นการทําเพ่ือผู้อ่ืนของสัตว์ทั้งหลาย พราหมณ์ เราอย่าได้เห็นหรือได้
ฟังคําของบุคคลผู้กล่าวว่า เรามีวาทะอย่างน้ี มีทิฏฐิอย่างน้ี ก็บุคคลเมื่อก้าวไปเองได้ ถอยกลับเองได้ 
ไฉนเล่า จักกล่าวอย่างน้ีว่า การทําเพ่ือตนไม่มี การทําเพ่ือผู้อ่ืนไม่มี ฯ 
  พ. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งย่ิงนัก ข้าแต่ พระโคดมผู้เจริญ ภาษิต
ของพระองค์แจ่มแจ้งย่ิงนัก ท่านพระโคดมทรงประกาศ ธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคล
หงายของท่ีควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่า คนมีจักษุ
จักเห็นรูปได้  ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์น้ี ขอถึงพระโคดมผู้เจริญ กับทั้งพระธรรมและ
พระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจําข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ
ตลอดชีวิต ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไปฯ๙๓ 
 จากอัตตการีสูตร การที่พราหมณ์ทูลพระพุทธองค์ว่า  
   “ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีเจตจํานงเสรีในตัวของข้าพเจ้า (นตฺถิ อตฺตกาโร) และไม่มีในตัว
คนอ่ืนด้วย (นตฺถิ ปรกาโรติ)” พระพุทธองค์ก็ตรัสห้ามและถามกลับไปว่า “ท่านกล่าวอย่างน้ันได้
อย่างไรในเมื่อตัวท่านเดินทางมาหาตถาคตก็มาเอง เมื่อจากไปก็ไปเอง” 
  ครั้งน้ีเองที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า  
   “มีสิ่งที่เรียกว่า อารัพภธาตุ คือธาตุแห่งการริเริ่ม (ความเพียรเป็นเหตุให้ปรารภ) ซึ่ง
ผลของธาตุน้ี คือบุคคลสามารถทําหน้าที่เป็นผู้กระทําได้ด้วยตนเอง” พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “น้ีเองที่
เรียกว่า เจตจํานงเสรีของบุคคล หรือว่า สตฺตานํ อตฺตกาโร”๙๔พระพุทธองค์ยังได้ทรงอธิบายถึง ธาตุ 
อันเป็นศักยภาพตามธรรมชาติที่มีอยู่ภายในตนเองของมนุษย์ จํานวน ๕ ธาตุ น่ันคือ (๑) อารัพภธาตุ 
คือ ธาตุแห่งความเพียรอันเป็นธาตุให้ปรารภหรือธาตุแห่งความริเริ่ม (๒) นิกกมธาตุ คือ ธาตุแห่ง

                                                            
๙๓องฺ.ฉกฺก.๓๖ /๓๐๙/๖๒๐-๖๒๑. 
๙๔ดร.เค.เอ็น.ชยติลเลเก, จริยศาสตร์แนวพุทธ, แปลโดย สุเชาวน์ พลอยชุม, (กรุงเทพมหานคร : 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๗. 



๑๖๐ 
 
ความเพียรเพ่ือก้าวออก หรือธาตุแห่งการก่อกําเนิด (๓) ปรักกมธาตุ คือ ธาตุแห่งความเพียรเพ่ือก้าว
ไปข้างหน้า หรือธาตุแห่งความพยายาม (๔) อุปักกมธาตุ คือ ธาตุแห่งความพยายาม หรือธาตุแห่ง
ความพากเพียรอย่างมั่นคง หรือธาตุแห่งความบากบ่ัน และ (๕) ธิติธาตุ คือ ธาตุแห่งความม่ันคง หรือ
ธาตุแห่งความต้ังมั่น ซึ่งธาตุเหล่าน้ีน่ันเองที่เป็นแรงผลักดันอยู่ภายในที่ทําให้มนุษย์สามารถเลือก
กระทําการต่างๆตามความเหมาะสมกับภาวะของตนเอง คือ ก้าวไปข้างหน้าเองได้ ถอยหลังเองได้  
    พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ในพุทธ
ศาสนาน้ันมีหลักการพัฒนาด้วยการฝึกฝนพัฒนาให้มนุษย์รู้จักรับรู้และปฏิบัติต่อสิ่งที่เก่ียวข้องในชีวิต
อย่างถูกต้อง ซึ่งจะไม่ทําให้มีปัญหาเกิดขึ้น เรียกว่าทําให้ไร้ทุกข์ การพัฒนาคนนี้ ก็ดําเนินไปตามหลัก
ของกรรมน่ันเอง เพราะหลักกรรมถือว่าสิ่งที่เป็นผลจะเกิดขึ้นจากเหตุคือเป็นกฎแห่งเหตุและผล แต่
เป็นกฎเหตุผลในส่วนที่เก่ียวกับพฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ ตามหลักกรรมน้ันการกระทํา
เป็นเหตุ สิ่งที่ต้องการเป็นผล ฉะน้ันผลสําเร็จที่ต้องการจึงเกิดจากการกระทํา ในการกระทําน้ันความ
พากเพียรพยายามเป็นแรงขับเคลื่อน การที่มนุษย์จะสามารถทําการต่างๆ อันเป็นเหตุปัจจัยนําไปสู่ผล
ที่ต้องการได้น้ัน มนุษย์จะต้องมีความเพียรพยายามในการกระทํา ผู้ที่เข้าใจหลักกรรมจะหวังผลสําเร็จ
จากการกระทําด้วยความเพียรพยายามตามเหตุตามผล 
   หลักกรรมจะเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย ในการพัฒนามนุษย์น้ัน โดยนําเอา
องค์ประกอบที่ดีซึ่งเป็นกุศลเข้ามา เริ่มต่อจากน้ันก็นําปัญญาเข้ามา นําเอาฉันทะและกุศลอ่ืนๆ เข้ามา 
ทําให้กระบวนการของกรรมเป็นกระบวนการของกรรมท่ีดีที่เป็นกุศลเมื่อคนมีประพฤติกรรมที่เป็น
กุศลประกอบด้วยกุศลมีปัญญาและฉันทะเป็นต้น ก็จะนําไปสู่การแก้ปัญหาหรือไร้ทุกข์ เป็นการ
เปลี่ยนจากกระบวนการแห่งอกุศลกรรมที่มีอวิชชาและตัณหาเป็นมูลเหตุนําไปสู่ปัญหาหรือความทุกข์ 
พุทธศาสนาปฏิเสธความเห็นผิดที่ว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยเพราะกรรมเก่า แต่ไม่ปฏิเสธเร่ืองของกรรม
เก่าในความหมายที่ถูกต้องว่า กรรมเก่าน้ันเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการของกรรม คือเป็นปัจจัยส่วน
ที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งส่งผลเก่ียวข้องกับกระบวนการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน อันเป็นผลมาจาก
การสะสมกรรม ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรก็เกิดจากการสะสมกรรมของเรานั่นเอง ฉะน้ันเราจะทํา
อะไรก็ตาม การสะสมกรรมของเราก็จะส่งผลสืบทอดมาแม้กระทั่งเป็นตัวอิทธิพลชักนําให้คิดนึกใน
แนวไหน ให้มีบุคลิกภาพอย่างไร ให้เรามีความสามารถในขอบเขตใด ทําอะไรได้แค่ไหน แต่ใน
กระบวนการของกรรมน้ัน กรรมส่วนที่เราต้องเก่ียวข้องสําคัญมากที่สุด และควรเอาใจใส่มากที่สุด ก็
คือ กรรมปัจจุบัน ที่ว่าเราจะทําอะไรอย่างไรในบัดน้ีและต่อจากน้ี ซึ่งเป็นเรื่องของเราที่ว่าจะตัดสินใจ
หรือต้ังใจอย่างไร บุคคลใดมีปัญญา ฉลาดในกะบวนการแห่งเหตุปัจจัย รู้อดีตได้ดีด้วย มองเห็น
ปัจจุบันชัดเจนด้วย เล็งอนาคตได้เก่งด้วย ก็จะย่ิงทํากรรมปัจจุบันได้ผลดี ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์
ต่อไปข้างหน้าได้มากที่สุด 
 



๑๖๑ 
 
 ๓.๔.๒.ระบบการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ในพระพุทธศาสนา 
   กระบวนการท่ีพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลน้ันแยกได้เป็น ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ก่อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนา และขั้นตอนในกระบวนการพัฒนา แต่ละขั้นตอนมีหลักการสําคัญดังน้ี 
   ๑.ขั้นนําสู่สิกขา คือ ขั้นก่อนที่จะเข้าสู่ไตรสิกขา เรียกอีกอย่างหน่ึงว่าช้ันก่อนมรรค 
เพราะมรรคหรือเรียกให้เต็มว่ามรรคมีองค์ ๘ น้ัน ก็ คือ ไตรสิกขาที่มองเป็นวิถีชีวิตน่ันเอง 
หมายความว่า สิกขา คือ การศึกษาหรือฝึกฝนพัฒนา มรรค คือ วิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตที่ดี 
ไตรสิกขา เป็นการศึกษาพัฒนาคน พัฒนาอย่างไร ก็เพ่ือให้เขาดําเนินชีวิตได้อย่างน้ันน่ันเอง เมื่อมอง
ในแง่ของมรรค ก็เริ่มมาจาก สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบซึ่งเป็นปัญญาในระดับหน่ึง ปัญญาในช้ันเป็น
ความเช่ือและความเข้าใจในหลักการทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะความเช่ือว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย 
หรือการถือหลักการแห่งเหตุปัจจัย ซึ่งเป็นความเป็นเช่ือถือที่เป็นฐานสําคัญของการพัฒนา ทําให้มี
การพัฒนาต่อไปได้ ในทางตรงข้าม ถ้ามีความเช่ือในทิฏฐิที่ผิด ก็จะตัดหนทางการพัฒนาไปได้เลย เช่น 
ถ้าเช่ือว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปเองแล้วแต่โชค หรือเป็นเพราะการดลบันดาลความเชื่อ
อย่างน้ีไม่เป็นสัมมาทิฏฐิ และถ้าเช่ืออย่างน้ีไม่เป็นแล้วทําให้พัฒนาไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าจะพัฒนาไป
ทําไม ดังน้ัน ในกระบวนการฝึกฝนพัฒนาบุคคลเร่ิมต้นจึงต้องมีปัญญาอยู่บ้าง น่ันคือปัญญาในระดับ
ของความเช่ือในหลักการที่ถูกต้อง 
  สิ่งที่น่าพิจารณาต่อไป ก็คือว่า สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานหรือเป็นจุดเริ่มให้คนมีการฝึกฝน
พัฒนาต่อไปได้น้ี จะเกิดขึ้นในตัวบุคคลขึ้นได้อย่างไร คือ มีปัญหาว่า ทําอย่างไรจะให้บุคคลเกิดมี
สัมมาทิฐิในมหาเวทัลลสูตรใจความว่า“ปัจจัยเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิมี ๒ ประการ คือ 
ความได้สดับจากบุคคลอ่ืน ๑ ความทําไว้ในใจโดยแยบคาย๑ เป็นปัจจัยเพ่ือความเกิดขึ้นแห่ง
สัมมาทิฏฐิ ธรรม๒ประการน้ีแลเป็นปัจจัยเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ”๙๕ ในเร่ืองน้ี ปัจจัยแห่ง 
สัมมาทิฐิ ๒ ประการจําแนกได้ดังน้ี 
 ๑.ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปรโตโฆสะ 
 ๒.ปัจจัยภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ 
 หลักการน้ีความหมายว่า การมีสัมมาทิฐิอาจจะเร่ิมจากปัจจัยภายนอก เช่น พ่อแม่ ครู
อาจารย์ ผู้ใหญ่ หรือ วัฒนธรรม ซึ่งทําให้บุคคลนั้นได้รับอิทธิพลจากความเช่ือ ความนึกคิด ความ
เข้าใจ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และพฤติกรรมที่ถ่ายทอดต่อกันมา ถ้าสิ่งที่ได้รับจากการสั่งสอน ถ่ายทอด 
แนะนําสั่งสอนถ่ายทอดมานั้นเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้อง อยู่ในแนวของเหตุผล ก็เป็นจุดเร่ิมของสัมมาทิฐิที่
จะนําเข้ากระแสพัฒนาหรือ กระบวนการฝึก ในกรณีอย่างน้ี สัมมาทิฐิเกิดจากปัจจัยที่เรียกว่า ปรโตโฆ
สะ ถ้าไม่เช่นน้ัน บุคคลอาจจะเข้าสู่กระแสการพัฒนาโดยเกิดปัญญาที่เรียกว่า สัมมาทิฐิน้ันด้วยการใช้

                                                            
๙๕ม.มู.๑๙/๔๙๗/๒๘๔. 



๑๖๒ 

 
โยนิโสมนสิการ คือ การรู้จักคิด รู้จักพิจารณาด้วยตนเอง แต่คนส่วนใหญ่มักเข้าสู่กระแสพัฒนาด้วยปร
โตโฆสะ เพราะคนที่มีโยนิโสมนสิการ แต่เริ่มแรกน้ันหาได้ยาก คําว่า ปรโตโฆสะ แปลว่าเสียงจากผู้อ่ืน 
คือ อิทธิพลจากภายนอก เป็นคําที่มีความหมายกลาง ๆ คือ อาจจะดีหรือช่ัว ถูกหรือผิดก็ได้ถ้า ปร
โตโฆสะชนิดที่กลั่นกรองแล้ว และเราได้เลือกสรรที่จะนํามาใช้งานจริง ๆ ในการศึกษา ปรโตโฆสะโดย
ทั่ว ๆไป ก็ได้แก่ พ่อแม่ พ่ีน้อง สื่อมวลชน การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากใน
สังคม ถ้าบุคคลและสถาบันเหล่าน้ีเป็น ปรโตโฆษะที่ดี ก็จะนําเด็กไปสู่สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของ
การพัฒนาที่ดีต่อไป 
  อย่างไรก็ตามคนท่ีพัฒนาดีแล้วจะมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ พ่ึงตนเองได้โดยมีอิสรภาพ แต่
คุณสมบัติน้ีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขารู้จักใช้ปัจจัยภายใน เพราะ ถ้าเขายังต้องอาศัยปัจจัยภายนอกก็คือ
การท่ียังต้องพ่ึงพา ยังไม่มีอิสรภาพ จึงยังไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ ดังน้ัน จุดเน้นจึงอยู่ที่ปัจจัยภายใน 
แต่เราเอานําปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวสื่อในเบ้ืองต้น เพ่ือช่วยชักนําให้คนสามารถใช้โยนิโสมนสิการ 
จนมีปัจจัยภายในของตัวเขาเอง เมื่อเรารู้หลักน้ีแล้วเราก็เอากัลยาณมิตรเป็นตัวนําให้โยโสมนสิการให้
คน น่ันคือการอาศัยปรโตโฆษะ โดยเฉพาะกัลยาณมิตรเป็นตัวนําให้เข้าถึงโยนิโสมนสิการ  
  นอกจากปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ ยังมีองค์ประกอบแทรกที่มาช่วยหนุนอีก ๕ ตัว 
ซึ่งอยู่ในกระบวนการฝึกขั้นก่อนที่จะเข้าสู่มรรคด้วย จึงรวมกันมีทั้งหมด ๗ ตัว คือ  
  ๑.กัลยาณมิตตา (ความมีกัลยาณมิตร) ได้แก่ ปรโตโฆษะที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ที่ได้
กล่าวไปแล้ว 
  ๒.ศีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล) คือ ความเป็นผู้ มีวินัย หรือ ชีวิตที่มีระเบียบ หรือ
พฤติกรรมเคยชินที่ดี ซึ่งเกิดจากการใช้วินัยมาฝึกให้เกิดพฤติกรรมเคยชินที่ดี ด้วยการจัดระเบียบชีวิต 
และจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคม ให้มีสภาพซึ่งเอ้ือโอกาสต่อการที่จะดําเนินการพัฒนาต่อ ๆไป 
  ๓.ฉันทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ) คือ มีแรงจูงใจที่ถูกต้อง ได้แก่ ความใฝ่รู้ ใฝ่
สร้างสรรค์ ต้องการเข้าถึงความจริง และทําสิ่งทั้งหลายให้ดีงามเป็นเลิศ ซึ่งเข้ามาทําหน้าที่แทนตัณหา 
  ๔.อัตตสัมปทา (ความทําตนให้ถึงพร้อม) คือ การทําให้ตนให้ถึงความสมบูรณ์แห่ง
ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ โดยมีจิตใต้สํานึกในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  ๕.ทิฏฐิสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยหลักการแห่งความเช่ือถือ) คือ เช่ือถือในหลักการแห่ง
เหตุหรือความเป็นไปตามเหตุปัจจัย เมื่อมองอะไรก็มองตามเหตุปัจจัย ซึ่งทําให้การเรียนรู้เกิดขึ้น 
เพราะเป็นผู้ที่คิดหาเหตุผลอยู่ตลอดเวลา 
  ๖.อัปปมาทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท) คือ ความกระตือรือร้น ไม่
เฉื่อยชา มีสติ ไม่ปล่อยปละละเลย ไม่พลาดโอกาส โดยเฉพาะความมีจิตสํานึกตระหนักในความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งทําให้เห็นคุณค่าของกาลเวลา และรู้จักใช้เวลาเป็นประโยชน์ ตลอดจนทํางานและ
พัฒนาชีวิตแข่งกับเวลา 



๑๖๓ 
 
  ๗ .โยนิโสมนสิการสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ การรู้จักมนสิการ หรือ รู้คิด 
รู้จักพิจารณาด้วยตนเอง ไม่มองข้ามอะไรพร่า ๆ คลุม ๆ แต่รู้จักคิดสืบสาวหาเหตุปัจจัยแยกแยะให้
เห็นองค์ประกอบ จับแง่ดีมาใช้ประโยชน์ได้และรู้จักโยงให้เห็นองค์รวมหรือสร้างความรู้คิดใหม่ได้ ทํา
ให้เกิดปัญญาที่เข้าถึงความจริง ได้ประโยชน์ และทําการสําเร็จสนองความใฝ่รู้ และใฝ่สร้างสรรค์ได้
โดยสมบูรณ์๙๖ 
  องค์ประกอบหรือปัจจัยฝึกทั้ง ๗ ตัว ที่กล่าวมาน้ัน รวมเรียกว่า บุพนิมิตแห่งมรรค เป็น
เครื่องหมายบ่งบอกล่วงหน้าถึงการของมรรค เป็นจุดเร่ิมที่จะนําเข้าสู่มรรค คือ วิถีชีวิตที่ดีงามของผู้มี
การศึกษา ในการศึกษานั้นเราเอาปัจจัยตัวแรก คือ กัลยามิตร มาช่วยชักนํา หรือกระตุ้นให้เกิดปัจจัย
ตัวอ่ืน ต้ังแต่ตัวที่ ๒ จนถึงตัวที่ ๗ การที่จะมีกัลยาณมิตรน้ัน จัดแยกได้เป็นการพัฒนา ๒ ขั้นตอน ขั้น
แรก กัลยาณมิตร น้ันเกิดจากผู้อ่ืนหรือสังคมจัดให้ ซึ่งทําให้เด็กอยู่ในภาวะที่เป็นผู้รับและยังมีการ
พ่ึงพามาก แต่เมื่อเด็กพัฒนามากขึ้น ก็จะเข้าสู่ขั้นที่สอง คือ เด็กเกิดมีโยนิโสมนสิการ แล้วเขารู้จัก
เลือกหากัลยาณมิตรเอง โดยที่เขามองเห็นคุณค่าของแบบอย่างหรือความรู้ที่ดี เขาจะนิยมแบบอย่างที่
ดีรู้จักปรึกษาไต่ถาม เขาจะเลือกสรรหาคนที่เข้าไปปรึกษา รู้จักหาแหล่งความรู้ รู้จักเลือกอ่านหนังสือ
ที่ดี รู้จักเลือกชมรายการโทรทัศน์ที่มีประโยชน์ พัฒนาการในขั้นที่เขาเป็นฝ่ายเลือกหา และเข้าหา
กัลยาณมิตรเองนี้ เป็นความหมายของความมีกัลยาณมิตรที่ต้องการในท่ีน้ี และเมื่อถึงขั้นน้ีแล้ว เขาจะ
สามารถทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ผู้อ่ืนได้ด้วย ซึ่งเป็นจุดต่อสู่การมีส่วนรวมในการสร้างสรรค์
สังคมที่ดีงามและการพัฒนาสังคม ถ้าบุคคลมีปัจจัย ๗ ข้อน้ีแล้วก็เช่ือมั่นได้เลยว่า เขาจะมีชีวิตที่ดีงาม
และกระบวนการพัฒนาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะปัจจัยเหล่าน้ีเป็นส่วนขยายของมรรค หรือของ
ไตรสิกขานั้นเองที่ย่ืนออกมาเช่ือมต่อเพ่ือรับหรือดึงคนเข้าสู่กระบวนการฝึกฝนพัฒนา มันเป็นตัวเร่ง 
เป็นตัวเสริมประสิทธิภาพ ที่จะนําเข้าสู่ไตรสิกขา และคอยเสริมให้การฝึกในไตรสิกขาได้ผลดี 
  ในการศึกษา ที่จัดทํากันอย่างเป็นการเป็นงาน เป็นกิจการของสังคมน้ัน ปัจจัยข้อที่ ๑ คือ 
ความมีกัลยาณมิตร เป็นเรื่องใหญ่ มีความสําคัญมาก รัฐหรือสังคมมีหน้าที่จัดสรรและจัดเตรียม
บุคลากรที่จะทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร เช่น ครู อาจารย์ถึงกับต้องจัดเป็นองค์กรใหญ่โต ใช้จ่าย
งบประมาณมากมาย ถ้าได้กัลยาณมิตรที่ดีมีคุณสมบัติมีความรู้เข้าใจจัดเจนในกระบวนการของ
การศึกษา และสามารถทําหน้าที่ของกัลยาณมิตรได้ดีกิจการการศึกษาของสังคมก็จะประสบผลสําเร็จ
ด้วยดี ดังน้ัน การสร้างหรือจัดเตรียมกัลยาณมิตรจึงมีความสําคัญย่ิง และควรจัดเตรียมอย่างถูกต้อง 
  สิ่งสําคัญอย่างหน่ึงที่ขอยํ้าไว้ คือ ในการที่จะเข้าไปช่วยบุคคลอ่ืนเพ่ือนําเขาเข้าสู่ 
ไตรสิกขานั้น กัลยาณมิตรจะต้องรู้จักบุคคลเสียก่อนว่า มีลักษณะอย่างไร น่ันก็คือต้องรู้ถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น เรื่อง บุคคล ๔ และ จริต ๖ เป็นต้น เพ่ือจะได้ประยุกต์กับกระบวนการ

                                                            
๙๖สํ.ม.๓๐/๑๓๐-๑๓๖/๗๐-๗๒. 



๑๖๔ 
 
สิกขาให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ ในการปฏิบัติเฉพาะกรณี แม้แต่ในการพัฒนาในจิตขั้นลึก ที่เรียกว่า
การบําเพ็ญกรรมฐาน ก็ยังต้องมีการเรียนรู้เรื่อง จริต ๖ เพ่ือจัดข้อปฏิบัติ ในการศึกษาให้เหมาะกับตัว
บุคคล 
  ในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลน้ี พระพุทธเจ้าได้แบ่งจําแนกเป็น ๒ แบบ คือ ความ
แตกต่างแนวต้ัง กับ ความแตกต่างแนวนอน ความแตกต่างแนวต้ังจะเห็นในความรู้ที่เรียกว่า ญาณ
หย่ังรู้ความย่ิงและหย่อนแห่งอินทรีย์ (อินทริยปโรปยัตตญาณ) ซึ่งดูที่ระดับการพัฒนาว่าไปได้แค่ไหน
แล้ว เช่น ในเรื่องบุคคล ๔ ประเภท ส่วนแตกต่างแนวนอนจะเห็นได้ในความรู้ที่เรียกว่า ญาณหย่ังรู้
ความโน้มเอียงความถนัดอัธยาศัย (นานนาธิมุตติญาณ) ซึ่งแม้แต่บุคคลที่พัฒนาแล้วในระดับเดียวกันก็
เป็นไปต่าง ๆ กัน ดังเช่นในเรื่องจริต ๖ เป็นต้น พระพุทธเจ้าทรงรู้ความแตกต่างของบุคคลทั้ง ๒ แบบ
น้ันแล้ว พระองค์จึงสามารถจัดวิธีสอนให้เหมาะสมกับบุคคลน้ันและสอนอย่างได้ผลดี 
 ๒.ขั้นไตรสิกขา เป็นขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบุคคล โดยใช้หลักไตรสิกขาเต็มระบบ แต่
ก่อนที่จะเข้ากระบวนการพัฒนาบุคคล เราควรมีความรู้เก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์ที่เก่ียวกับเรื่องน้ี
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานเสียก่อน ดังน้ี 
   ๒.๑ ธรรมชาติของมนุษย์ที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
   เมื่อจะให้การศึกษา พุทธศาสนาจะเน้นเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์ในจุดที่ว่าเป็น
สัตว์ที่ฝึกได้ เช่น ในพุทธคุณ บทหน่ึงว่า “อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ”๙๗ แปลว่า เป็นสารถี ที่ฝึกคนที่
ควรฝึก ผู้ยอดเย่ียม) วิชฺชาจรณสมฺปนฺโนโส เสฏฺโฐ เทวมานุเส๙๘ ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจริยะ เป็นผู้
ประเสริฐสุด ทั้งในหมู่มนุษย์และทวยเทพ 
 ในขัตติยสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าสัตว์๒เท้า สัตว์อาชาไนย
ประเสริฐกว่าสัตว์ ๔ เท้า ภรรยาผู้เช่ือฟังดีประเสริฐกว่าภรรยาทั้งหลาย บุตรผู้เช่ือฟังประเสริฐกว่า
บุตรทั้งหลาย”๙๙ มีคําตรัสของพระพุทธเจ้ามากมายที่เน้นยํ้าหลักการฝึกฝนพัฒนาของมนุษย์ และเร้า
เตือนพร้อมทั้งส่งเสริมกําลังใจให้ทุกคนมุ่งมั่นในการอบรมตนจนถึงที่สุด เช่น  
    วรมสฺสตรา ทนฺตา อาชานียา จ สินฺธวา 
    กุญฺชรา จ มหานาคา อตฺตทนฺโต ตโต วรํ .  
แปลว่า อัสดร สินธพ อาชาไนย กุญชร และช้างหลวง ฝึกแล้วล้วนดีเลิศ แต่คนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐ
ย่ิงกว่าน้ัน 
 

                                                            
๙๗องฺ.ฉกฺก.๓๖/๒๘๑/๕๒๑-๕๒๕.  
๙๘องฺ.ฉกฺก.๓๖/๒๘/๕๒๑. 
๙๙สํ.ส.๒๔/๓๐/๖๑. 
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  ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺสุ ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ประเสริฐสุด คือ คนที่ฝึกแล้ว  
  มนุสฺสภูตํ สมฺพุทฺธํ อตฺตทนฺติ สมาหิตํ เทวาปิ นมสฺสนฺติ  
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งที่มนุษย์น่ีแหละ แต่เป็นผู้ได้ฝึกตนแล้ว อบรมจิตถึงที่แล้ว แม้เทพ
ทั้งหลายก็น้อมนมัสการความหมายที่ต้องการในที่น้ีก็คือ การมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ หรือ ต้อง
ฝึก และกระตุ้นเตือนให้เกิดจิตสํานึก ตระหนักในการที่จะต้องปฏิบัติตามแห่งการฝึกฝนพัฒนาตนน้ัน 
โดยระลึกอยู่เสมอว่า มนุษย์น้ันถ้าไม่ฝึกก็จะไม่ประเสริฐ แต่ถ้าฝึกแล้วจะมีขีดความสามารถสูงสุด 
เพราะมนุษย์มีความสามารถในการฝึกฝนตนเองได้จนถึงที่สุด ใช้คําศัพท์ทางวิชาการสมัยปัจจุบันว่า 
มนุษย์มีศักยภาพสูง มีความสามารถที่จะฝึกฝนตนได้จนถึงขั้นเป็นพุทธะ ศักยภาพนี้เรียกว่า โพธิ ซึ่ง
แสดงว่าจุดเน้นอยู่ที่ปัญญา เพราะโพธิน้ัน แปลว่า ปัญญาตรัสรู้ ก็คือ ปัญญาที่ทําให้มนุษย์กลายเป็น
พุทธะนั้นเอง 
 ในการพัฒนาตามพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติธรรมน้ันสิ่งสําคัญที่จะต้องมี คือ ความเช่ือใน
โพธิ เรียกว่า โพธิศรัทธา ซึ่งถือว่าเป็นศรัทธาพ้ืนฐาน เมื่อมนุษย์เช่ือในปัญญาที่ทําให้มนุษย์เป็นพุทธะ
ได้แล้ว เขาก็พร้อมที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเอง ส่วนการที่บุคคล ดังเช่นในหลักบุคคล ๔ ประเภท และ
ขึ้นอยู่กับการพัฒนาศักยภาพของเขาตามที่ได้สั่งสมกรรมไว้ ตามที่กล่าวมาน้ีจะเห็นว่า คําว่า โพธิ น้ัน
ให้จุดเน้นทั้งในด้านของศักยภาพที่มนุษย์ฝึกได้จนถึงที่สุด และในด้านของปัญญา ให้เห็นว่าแกนนํา
ของการพัฒนานั้นอยู่ที่ปัญญา และศักยภาพสูงสุดน้ันก็แสดงออกที่ปัญญา เพราะตัวแทนหรือจุดศูนย์
รวมของการพัฒนาอยู่ที่ปัญญา เพ่ือจะให้โพธิน้ีปรากฏขึ้นมาทําบุคคลให้กลายเป็นพุทธะ เราจึงต้องมี
กระบวนการพัฒนาที่เรียกว่าสิกขา ซึ่งก็คือ การศึกษาสิกขา คือ กระบวนการมนุษย์ หรือ ฝึกมนุษย์ให้
โพธิปรากฏขึ้น ทําให้มนุษย์น้ันกลายเป็นพุทธะ  
 ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่ดําเนินในแนวทางโพธิ ชีวิตที่ดีอย่างน้ีเรียกว่า มรรค ส่วนวิธีการหรือ
กระบวนการฝึกของมนุษย์ให้มีชีวิตที่ดี เรียกว่า สิกขา เมื่อเราฝึกคนให้มีชีวิตที่ดี ชีวิตที่ดีหรือวิถีชีวิตที่
ดีน้ันก็เป็นมรรค มรรคกับสิกขาก็เลยมีความหมายเกือบจะเหมือนกัน มรรคคือการดําเนินชีวิตที่ดี แต่
จะมีชีวิตที่ดีได้ก็ต้องการฝึกฝนพัฒนา ดังน้ัน จึงต้องมีการฝึกฝนพัฒนา ดังน้ันจึงต้องการฝึกที่เรียกว่า 
เป็นสิกขา เพราะฉะน้ัน สิกขาก็คือ การฝึกให้ชีวิตที่ดีที่ดําเนินตามมรรค และมรรคมีองค์ ๘ น้ันก็สรุป
ลงได้เป็นสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นตัวแกนของการฝึก เป็นอันว่าจะต้องจับแยกและโยง
ให้ถูกต้องว่ามรรคกับสิกขาเรื่องที่สัมพันธ์เป็นอันเดียวกันแต่เป็นคนละแง่กันเพราะสิกขาเป็นตัวการ
ฝึกหรือการพัฒนามนุษย์เมื่อฝึกได้ผล จนสิ่งที่ฝึกน้ันกลายเป็นวิถีชีวิตของเขา มันก็กลายเป็นมรรคไป 
พอมรรคเกิดขึ้นแล้ว ก็พาเข้าถึงจุดหมายของการศึกษาหรือการพัฒนานั้น คือ อิสรภาพที่ปลอดทุกข์
ปราศจาก ปัญหาหรือจะเรียกว่าสันติสุขก็แล้วแต่พอใจ 
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  ๒.๒ หลักการสําคัญของการพัฒนามนุษย์ 
 การฝึกฝนและพัฒนามนุษย์น้ันทางพุทธศาสนาจัดวางเป็นหลักเรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา ซึงถือว่าเป็นระบบการศึกษาที่ทําให้บุคคลพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และให้มนุษย์เป็น
องค์รวมที่พัฒนาอย่างมีดุลยภาพ  
   ๑.ศีล เป็นเร่ืองของการในด้านของพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน เครื่องที่
ใช้ในการฝึก ศีล ก็คือ วินัย วินัยเป็นจุดเร่ิมต้นในกระบวนศึกษาและการพัฒนามนุษย์ เพราะว่าวินัย
เป็นตัวการจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการพัฒนาโดยจัดระเบียบความเป็นอยู่ การดําเนิน
ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เหมาะกับการพัฒนาและให้เอ้ือต่อโอกาสในการที่จะพัฒนาเมื่อฝึก
จนคนได้ผลมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีตามวินัยน้ันแล้วก็เกิดเป็นศีล ดังน้ัน โดยสรุปวินัยจะมาในรูปของ
การฝึกพฤติกรรมเคยชินที่ดี และการจัดสภาพแวดล้อมที่ป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่ดี และเอ้ือต่อ
การมีพฤติกรรมที่ดี ตลอดจนการจักระเบียบระบบทั้งหลายทั้งปวงในสังคมมนุษย์ 
   ๒.สมาธิ เป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิต หรือระดับจิตใจ ได้แก่ การพัฒนาคุณสมบัติ
ของจิต ทั้งในด้านคุณธรรม เช่น ความเมตตา กรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเพ่ือแผ่ในด้านความสามารถของจิต 
เช่น ความเข้มแข็ง มั่นคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแน่วแน่มั่นคง ความมีสติสมาธิ 
และในด้านความสุข เช่น ความอ่ิมใจ ความร่าเริง เบิกบานใจ ความสดช่ืนผ่องใส และสุขภาพของจิต 
   ๓.ปัญญา เป็นเรื่องของการพัฒนาหรือในเรื่องของการรู้ เริ่มต้ังแต่ความเช่ือ 
ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ไตร่ตรอง ตรวจสอบ ตลอดจน รู้แจ้งความจริงที่เป็นสากลของสิ่งทั้ง
ปวง จนถึงขันรู้เท่าทัน ธรรมดาและของโลกและชีวิตที่ทําให้มีจิตใจเป็นอิสระปลอดปัญหาไร้ทุกข์
เข้าถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ์ 
 หลักทั้ง ๓ ประการ ประการที่กล่าวน้ี เป็นส่วนประกอบของชีวิตที่ดีงามเราก็ฝึกให้คนเจริญ
งอกงามในองค์ประกอบเหล่าน้ี นําเขาสู่การเข้าถึงอิสรภาพและให้องค์ประกอบเหล่าน้ีเข้าสู่การถึง
อิสรภาพสันติสุขที่แท้จริง ตัวการฝึกที่จะให้มีชีวิตที่ดีงามเป็นสิกขา ตัวชีวิตที่ดีงามท่ีเกิดจากการฝึกน้ัน
ก็เป็นมรรค  การฝึกที่เรียกว่าเป็น สิกขา หรือแปลว่า การศึกษานี้บางทีก็ใช้ศัพท์แทนคําว่า ภาวนา ซึ่ง
ก็คือเรื่องสิกขาน้ันเอง แต่คําว่า ภาวนา แปลว่าทําให้เจริญ ทําให้เป็น ทําให้ดีขึ้น หรือฝึกลมภาวนา
จัดเป็น ๔ อย่าง คือ  
   ๑.กายภาวนา คือ การมีความสัมพันธ์ทางกายภาพ 
   ๒.ศีลภาวนา คือ การมีความสัมพันธ์ที่เก้ือกูล กับเพ่ือนมนุษย์ในสังคม 
   ๓.จิตภาวนา คือ การทําให้จิตใจให้เจริญขึ้นงอกงามข้ึนในความดีงาม 
   ๔.ปัญญาภาวนา คือ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้า จนเข้าถึงอิสรภาพ 
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พระพรหมคุณาภรณ์ ได้อธิบายรายละเอียดของภาวนา ๔ ในแต่ละด้านไว้ดังน้ี 
  ๑.กายภาวนา (physical development) แปลว่า พัฒนากายหรือสุขภาพ ได้แก่ การ
พัฒนาร่างกายให้แข็งแรง ไร้โรค มีสุขภาพดีและมีความแข็งแกร่งในความเพียร ความวิริยะอุตสาหะ 
ไม่ได้เจอปัญหาแล้วท้อถอย และที่สําคัญกายภาวนายังรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ในทางที่ดี 
ระหว่างหู ตา จมูก ลิ้น กาย กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพโดยการพัฒนาทางพระพุทธศาสนาก็คือการ
ให้รู้จักบ่มเพาะฝึกอบรมตัวกายของเราที่จะติดต่อเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆให้เป็นไปอย่าง
ปกติ เป็นไปด้วยดีไม่เกิดโทษเป็นไปในทางที่เป็นคุณ หมายถึงความพยายามสร้างหรือบ่มเพาะให้คน
ในองค์กรมีปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกับทางกายภาพได้อย่างราบรื่น เป็นเร่ืองของเราคนเดียวที่จะมี
การดํารงท่าทีต่อสิ่งที่มากระทบ ด้วยการรับรู้และการเลือกรับแต่สิ่งที่ดี และสามารถนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้โดย เริ่มต้ังแต่ปัจจัย ๔ เป็นต้นไป อย่าง เช่น สัมพันธ์กับอาหาร โดยการกินเพ่ือช่วยให้
ร่างกายมีกําลัง มีสุขภาพดี ไม่ใช่เพ่ือมุ่งความอร่อย อวดโก้ แสดงฐานะ สัมพันธ์กับโทรทัศน์ โดยดูเพ่ือ
ติดตามข่าวสาร แสวงหาความรู้ ส่งเสริมปัญญา มิใช่เพ่ือหมกมุ่นในความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือ
เอาเป็นเคร่ืองมือเล่นการพนัน เป็นต้น 
    ๒.สีลภาวนา (moral development) แปลว่า พัฒนาศีล หมายถึงการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมให้เป็นไปด้วยดี เริ่มแต่ไม่ก่อการเบียดเบียน ไม่ทําความ
เดือดร้อนต่อผู้อ่ืนและสังคม ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์เก้ือกูลต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม เป็นเรื่องของ
ความประพฤติ การต้ังอยู่ในระเบียบวินัย ประกอบสัมมาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ฝึกฝนอบรมกาย
วาจาของตนให้ประณีต ปราศจากโทษ ก่อคุณประโยชน์ และเป็นเครื่องสนับสนุนการฝึกอบรมจิตใจ
ย่ิง ๆ ขึ้นไป รวมทั้งเป็นเร่ืองของการปฏิสัมพันธ์คนอ่ืน คือทําอย่างไงถึงจะอยู่ร่วมกันได้ระหว่างคน๒ 
คนหรือมากกว่า ๒ คนขึ้นไปอย่างเก้ือกูลไม่เบียดเบียนกัน  
  ๓. จิตภาวนา (emotional development) แปลว่า พัฒนาจิต คือ พัฒนาจิตใจให้มี
คุณสมบัติดีงามพรั่งพร้อม การฝึกในด้านจิต หรือระดับจิตใจ ได้แก่การพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต 
ทั้งในด้านคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียร
พยายาม ความรับผิดชอบ ปัญญา เป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เริ่มต้ังแต่
ความเช่ือ ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ความหย่ังรู้เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ตรวจสอบ คิด
การต่าง ๆ สร้างสรรค์ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น ๓ ด้านดังน้ีคือ ๑ ด้านคุณภาพจิต คือ ให้มีคุณธรรมต่าง ๆ 
ที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม เป็นผู้มีจิตใจสูงละเอียดอ่อน เช่น มีเมตตา มีความรักความเป็นมิตร มี
กรุณา อยากช่วยเหลือปลดเปลื้องความทุกข์ของผู้อ่ืน มีจาคะ คือมีนํ้าใจเผื่อแผ่ มีคารวะ มีความ
กตัญญู รวมทั้งมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีจิตที่มีคุณภาพ เป็นต้น ๒. ด้านสมรรถภาพจิต คือ ให้เป็นจิตที่มี
ความสามารถ เช่น มีสติ มีวิริยะ คือ ความเพียร มีขันติ คือความอดทน มีสมาธิ คือ จิตต้ังมั่นแน่วแน่ 
มีสัจจะ คือความจริงจัง มีอธิษฐาน คือ ความเด็ดเด่ียวแน่วแน่ต่อจุดมุ่งหมาย เป็นจิตใจที่พร้อมและ



๑๖๘ 
 
เหมาะที่จะใช้งานโดยเฉพาะงานทางปัญญา คือการคิดพิจารณาให้เห็นความจริงแจ่มแจ้งชัดเจน 
รวมทั้งการสร้างเกราะป้องกันโดยอาศัยหลักธรรมต่าง ๆ ดังกล่าว และ ๓. สุขภาพจิต คือ ให้เป็นจิตที่
มีสุขภาพดี มีความสุขสดช่ืน ร่าเริงเบิกบาน ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส พร้อมที่จะย้ิมแย้มได้ มีปิติ 
ปราโมทย์ ไม่เครียด ไม่กระวนกระวายใจ ไม่คับข้องใจ ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง ไม่หดหู่โศกเศร้า รวมทั้ง
การสร้างให้มีสุขภาพจิตที่ดีได้ เป็นต้น 
  ๔. ปัญญาภาวนา (intellectual development) แปลว่า พัฒนาปัญญา เป็นเรื่องของ
การฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เริ่มต้ังแต่ความเช่ือ ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ความหย่ัง
รู้เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ตรวจสอบ คิดการต่าง ๆ สร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ของตนเอง ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง และใช้ความรู้แก้ปัญหา ทําให้เกิดสุขได้ เริ่มแต่รู้ เข้าใจ
ศิลปวิทยา เรียนรู้ถูกต้องตามเป็นจริง ไม่บิดเบือนหรือเอนเอียงด้วยอคติ คิดวินิจฉัยใช้ปัญญาโดย
บริสุทธ์ิใจ รู้เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริง รู้จักแก้ไขปัญหาและทําการให้สําเร็จตามแนวทางของเหตุ
ปัจจัย ตลอดจนรู้เท่าทันธรรมดาของสังขาร ถึงขั้นที่ทําให้มีจิตใจเป็นอิสระหลุดพ้นจากกิเลสและความ
ทุกข์โดยสิ้นเชิง  
 หลักภาวนา ๔ เป็นหลักที่ควรนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้าและมี
ความสุข จึงเป็นธรรมที่ควรเข้าใจและควรบรรลุ (นิโรธ) การพัฒนาคนตามแนวพุทธก็คือการพัฒนา
คนให้รู้จักเป็นอยู่ได้อย่างดี โดยสอดคล้องกับความจริงของชีวิตที่ เป็นไปตามธรรมดา เป็นการนําเอา
ความจริงของธรรมดามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นระบบการพัฒนาด้านความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม แล้วก็ด้านจิตใจเจตจํานง และด้านปัญญาความรู้เข้าใจดําเนินประสานไปด้วยกันและ
ส่งผลต่อกัน โดยเจตจํานงของจิตใจ แสดงตัวออกมาสู่พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ปัญญาที่รู้
เข้าใจก็มาพัฒนาพฤติกรรมให้ทําได้ผลดีย่ิงขึ้น และทําให้จิตใจมีขอบเขตขยายออกไปแล้วมีสภาพที่ดี
ขึ้น เช่น เมื่อรู้เข้าใจเหตุผล รู้ว่าคนอ่ืนเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรไปทําร้าย
เขา แต่ควรจะมีเมตตากรุณา การพัฒนาเมตตากรุณา จึงต้องอาศัยปัญญาความรู้เข้าใจ 
 จากการนําเสนอกระบวนการพัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวข้างต้น 
สามารถสรุปเป็นภาพกระบวนการพัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ภาพที่ ๑๘ กระบวนการพัฒนามนุษย์ตามแนวพระพทุธศาสนา 

 
 

  
 
 
 

ขั้นเตรียมการ 
บุพนิมิตแห่งมรรค 

กัลยาณมิตร 

สีลสัมปทา

ฉันทสมัปทา 

อัตตสัมปทา 

ทิฐิสมัปทา 

อัปมาทสัมปทา 

โยนิโสมนสิการสัมปทา 

ขบวนการพัฒนา 

ภาวนา ๔ 

 
กายภาวนา  =    สุขภาพ 

สีลภาวนา     =    ศีล 
(การปรับพฤติกรรม) 

จิตภาวนา  =    เมตตา 
  ทาน 
                   จาคะ  
( การปลูกฝังคุณธรรม ) 

ปัญญาภาวนา =  ปัญญา 

  ( สร้างความรู้ ) 

ภูมิหลัง 
ธาตุ 

 

อารัพภธาตุ 

 

นิกกมธาตุ 

 

ปรักกมธาตุ 

 

ถามธาตุ 

 

ธิติธาตุ 

บุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

จิตสาธารณะ 

ตามแนว

พระพุทธศาสนา 
 

 

 



๑๗๐ 
 
๓.๕. บุคคลท่ีได้รับพัฒนาให้มีจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 
 พุทธบริษัทในด้านของอานิสงส์แห่งพุทธบูชา กล่าวคือ บุคคลที่บูชาพระพุทธเจ้าโดย ยอมรับ
นับถือความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และ มีความสามัคคี
ซึ่งกันและกัน ช่วยกันสร้างสรรค์ความดีให้เกิดขึ้น อันเป็นหนทางนํามาซึ่งสันติสุข ซึ่งจัดได้ว่าเป็น
บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีย่ิงของการมีจิตสาธารณะในสมัยพุทธกาลน้ัน ผู้วิจัยขอนํามากล่าวโดยสังเขป
ในที่น้ีเพียง ๒ ท่าน คือ อนาถบิณฑิกเศรษฐี และนางวิสาขา 
 ๓.๕.๑.อนาถบิณฑิกเศรษฐี 
  อนาถบิณฑิกเศรษฐี หรือ สุทัตตอนาถปิณฑิกคฤหบดี เป็นชาวเมืองสาวัตถีในสมัย
พุทธกาล มีชีวิตร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า เดิมท่านมีนามว่าสุทัตตะเศรษฐี เกิดในตระกูลของสุมนะ
เศรษฐีผู้เป็นบิดา ท่านเป็นเศรษฐีที่ใจบุญ ชอบช่วยเหลือคนตกยาก ทําให้ท่านถูกเรียกจากชาวเมือง 
สาวัตถีว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี แปลว่า เศรษฐีผู้เป็นที่พ่ึงของคนยาก (แปลตามศัพท์ว่า เศรษฐีผู้มีก้อน
ข้าวให้กับคนยากจน) เรื่องราวของอนาถบิณฑิกเศรษฐี มีปรากฏมากมายในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
เป็นเรื่องราวที่แสดงถึงความศรัทธา ความมีสติปัญญา และความเอาใจใส่ในการบํารุงพระพุทธศาสนา 
ทําให้ท่านได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็น อุบาสกผู้เลิศในการเป็นผู้ถวายทาน (เอตทัคคะในฝ่าย
ผู้เป็นทายก) สุทัตตะเดิมนับถือลัทธิปริพาชก ต่อมาหันมานับถือพระพุทธศาสนาสาเหตุเน่ืองจาก ครั้ง
หน่ึงท่านเดินทางไปทําธุระกิจที่เมืองราชคฤห์ โดยพักอยู่ที่บ้านน้องเขย ท่านได้เห็นคนในบ้านวุ่นวาย
กับการจัดเตรียมการ คล้ายกับจะมีงานจัดเลี้ยงมโหฬาร ก็เกิดความประหลาดใจจึงถามคนในบ้านว่า 
“จะจัดงานอะไร” เมื่อคนในบ้านตอบให้ทราบข้อเท็จจริงแล้ว สุทัตตะจึงตัดสินใจเดินทางไปยังป่า    
สีตวันซึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่ เมื่อเข้าไปใกล้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า “สุทัตตะมาน่ีสิเราจะแสดง
ธรรมให้ฟัง” ทําให้ท่านดีใจเป็นอย่างย่ิง รีบเข้าไปกราบพระพุทธองค์ ลําดับน้ันพระพุทธเจ้าได้แสดง
อนุบุพพิกถาโปรดสุทัตตะ ท่านได้พิจารณาตามจนบรรลุพระโสดาปัตติผล เป็นพระอริยบุคคล ดังน้ัน 
สุทัตตะจึงขออนุญาตน้องเขยเพ่ือเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๗ 
วัน ในวันสุดท้าย สุทัตตะจึงทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกให้เสร็จไปเมืองสาวัตถีเพ่ือที่
ท่านจะได้ถวายการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมดาของสมณะจะยินดีในสถานที่สงบสงัด” สุทัตตะเข้าใจ
ความหมายได้ทราบว่าพระองค์ทรงรับนิมนต์แล้ว เมื่อเดินทางกลับไปยังเมืองสาวัตถี ท่านจึงออก
สํารวจหาสถานที่ดังกล่าว และพบว่าสถานท่ีเหมาะแก่การเจริญสมณธรรม คือ สวนเจ้าเชต จึงเข้าไป
ติดต่อและตัดสินใจซื้อในราคาที่สูงมาก ทําให้เจ้าของที่ดินคือเจ้าเชตต้องถามถึงสาเหตุ เมื่อทราบจึง
เกิดศรัทธาและขอร่วมสร้างวัดกับท่านเศรษฐีด้วย และขอให้สุทัตตะใช้ช่ือเจ้าเชตเป็นช่ือวัดด้วยเมื่อ
สร้างเสร็จจึงได้ต้ังช่ือวัดว่า วัดเชตวันมหาวิหาร  
 



๑๗๑ 
 
   นอกจากน้ีอนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้เป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์
อย่างดีมาก เป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้พระพุทธเจ้าเสด็จประทับจําพรรษาที่วัดพระเชตวันที่ท่านสร้าง
มากกว่าที่ประทับใด ๆ ถึง ๑๙ พรรษา อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ทําตนเป็นผู้ อุ ปัฏฐากบํารุง
พระพุทธศาสนาเป็นเวลานาน คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างก็คือ ประการแรก ท่านเป็นผู้มั่นคงใน
การทําบุญ อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้มีความมั่นคงในการทําบุญต้ังแต่ยังเยาว์วัย เป็นคนใจบุญสุนทาน
มาก ชอบทําบุญกุศลโดยเฉพาะการให้ทานและฟังธรรมเป็นประจํา ประการที่สองท่านเป็นผู้ที่ทํา
หน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างยอดเย่ียม กล่าวคือ การอุปถัมภ์บํารุงพระสงฆ์ การชักชวนมหาชนให้
ทําบุญกุศล ด้วยการให้ทาน และเมื่อบ้านใดมีกิจการงานบุญเกิดขึ้น ท่านมักจะได้รับการเช้ือเชิญให้ไป
ร่วมงานบุญน้ัน ๆ อยู่เสมอ ๆ นอกจากน้ัน ท่านยังชักชวนให้เพ่ือนสนิทมิตรสหายตลอดจนบริวารให้
หมั่นสดับตรับฟังธรรมะ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล แห่งการปฏิบัติอย่างแท้จริง จนคนเหล่าน้ัน
ได้ประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบอํานวยผลให้มีความสุขโดยทั่วกัน อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้รับการยก
ย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็น “อัครสาวก” ในบ้ันปลายชีวิต ท่านป่วยหนัก ได้ให้คนไปนิมนต์พระ     
สารีบุตรมาเทศน์โปรด พระสารีบุตรได้แสดงธรรมะระดับวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือให้ท่านเกิดความปีติ
ปราโมทย์ในชีวิตของท่าน และเข้าใจความจริงของชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาว่าจะต้องเป็นอย่างน้ีเอง ทําให้
ท่านลดความเจ็บปวดของโรคไปได้ เพราะไม่ให้ความสําคัญแก่โรคที่กําลังเสียดแทงท่านอยู่ และจิตใจ
ของท่านมาจดจ่ออยู่ที่ธรรมะ เมื่อพระเถระลากลับไปแล้ว อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ถึงแก่นธรรมด้วย
อาการสงบ๑๐๐ 
 ๓.๕.๒. นางวิสาขา 
   นางวิสาขา เกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองภัททิยะ แคว้นอังคะ เป็นบุตรของ ธนญชัย
เศรษฐี มารดาช่ือว่าสุมนาเทวี มีปู่ช่ือเมณฑกเศรษฐี นางวิสาขามีอีกช่ือหน่ึงว่า นางวิสาขามิคารมารดา 
เป็นภรรยาของ ปุณณวัฒนกุมาร บุตรของมิคารมหาเศรษฐีในเมืองสาวัตถี เมื่อเมณฑกเศรษฐีได้ทราบ
ข่าวว่า พระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จํานวนมากกําลังเสด็จมาสู่เมืองภัททิยะ ท่านเมณฑก
เศรษฐี จึงได้มอบหมายให้เด็กหญิงวิสาขาพร้อมด้วยบริวาร ออกไปทําการรับเสด็จที่นอกเมือง ขณะท่ี
พระพุทธองค์ประทับพักผ่อนพระอริยบทอยู่น้ัน เด็กหญิงวิสาขาพร้อมด้วยบริวาร เข้าไปเฝ้ากราบ
ถวายบังคมแล้วน่ัง ณ ที่อันสมควรแก่ตน พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้พวกเธอฟัง เมื่อ
จบลงก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยกันทั้งหมด โดยปกตินางวิสาขาจะไปวัดวันละ 2 ครั้ง คือ เช้า-
เย็น และมีของไปถวายเสมอ ถ้าไปเวลาเช้าก็จะมีของเค้ียวของฉันเป็นอาหารไปถวายพระ ถ้าไปเวลา
เย็นก็จะถือนํ้าปานะไปถวาย เพราะนางมีปกติทําอย่างน้ีเป็นประจํา จนเป็นที่ทราบกันดีทั้งพระภิกษุ

                                                            
๑๐๐ปัญญา ใช้บางยาง, ๗๕ อุบาสก พุทธสาวกในสมัยพุทธกาล, (กรุงเทพมหานคร :  

ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม, มปปม, หน้า๘๗. 



๑๗๒ 

 
สามเณร และอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย แม้นางเองก็ไม่กล้าที่จะไปวัดด้วยมือเปล่า ๆ เพราะละอายที่
พระภิกษุหนุ่มสามเณรีน้อยต่างก็จะมองดูที่มือว่านางถืออะไรมา และก่อนที่นางจะออกจากวัดกลับ
บ้าน นางจะเดินเย่ียมเยือนถามไถ่ความสุข ความทุกข์ และความประสงค์ของพระภิกษุสามเณร และ
เย่ียมภิกษุไข้จนทั่วถึงทุก ๆ องค์ก่อนแล้วจึงกลับบ้าน 
 นางวิสาขาเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า เป็นผู้ถวายบุพพาราม และโลหะ
ปราสาทหลังแรกแก่พระพุทธเจ้า กล่าวคือ ในวันหน่ึงเมื่อนางมาถึงวัด นางได้ถอดเครื่องประดับมหา
ลดาปสาธน์ มอบให้หญิงสาวผู้ติดตามถือไว้ เมื่อเสร็จกิจการฟังธรรมและเย่ียมเยือนพระภิกษุสามเณร
แล้ว ขณะเดินกลับบ้านนางได้บอกให้หญิงรับใช้ส่งเคร่ืองประดับให้ แต่หญิงรับใช้ลืมไว้ที่ศาลาฟังธรรม 
นางจึงให้กลับไปนํามา แต่สั่งว่าถ้าพระอานนท์เก็บรักษาไว้ก็ไม่ต้องเอาคืนมาให้มอบถวายท่านไปเลย 
เพราะนางคิดว่าจะไม่ประดับเคร่ืองประดับที่พระคุณเจ้าถูกต้องสัมผัสแล้ว ซึ่งพระอานนท์ท่านก็มักจะ
เก็บรักษาของท่ีอุบาสกอุบาสิกาลืมไว้เสมอ และก็เป็นไปตามที่นางคิดไว้จริง ๆ แต่นางก็กลับคิดได้อีก
ว่า “เครื่องประดับน้ีมีประโยชน์แก่พระเถระ” ดังน้ันนางจึงขอรับคืนมาแล้วนําออกขายในราคา ๙ 
โกฏิ กับ ๑ แสนกหาปณะ ตามราคาทุนที่ทําไว้ แต่ก็ไม่มีผู้ใดมีทรัพย์พอที่จะซื้อไว้ได้ นางจึงซื้อเอาไว้
เอง ด้วยการนําทรัพย์เท่าจํานวนน้ันมาซื้อที่ดินและวัสดุก่อสร้างดําเนินการสร้างวัดถวายเป็นพระ
อารามประทับของพระบรมศาสดา และเป็นที่อยู่อาศัยจําพรรษาของพระภิกษุสงฆ์สามเณร พระบรม
ศาสดารับสั่งให้พระโมคคัลลานะ เป็นผู้อํานวยการดูแลการก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะเป็นปราสาท ๒ ช้ัน 
มีห้องสําหรับพระภิกษุพักอาศัยช้ันละ ๕๐๐ ห้อง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างถึง ๙ เดือน และเมื่อ
สําเร็จเรียบร้อยแล้ว ได้นามว่า วัดบุพพาราม โดยปกตินางจะให้สาวใช้ไปกราบทูลอาราธนาพระพุทธ
องค์และภิกษุสงฆ์ให้เสด็จไปยังบ้านของนาง เพ่ือรับภัตตาหารอยู่เสมอ วันหน่ึง สาวใช้ได้ไปที่วัด
ตามปกติเหมือนทุกวัน แต่วันน้ันมีฝนตกลงมาพระสงฆ์ทั้งหลาย จึงพากันเปลือยกายอาบนํ้าฝน เมื่อ
สาวใช้มาเห็นเข้าก็ตกใจเพราะความท่ีตนมีปัญญาน้อยคิดว่าเป็นนักบวชชีเปลือย จึงรีบกลับไปแจ้งแก่
นางวิสาขาว่า 
 “ข้าแต่แม่เจ้า วันน้ีที่วัดไม่มีพระอยู่เลย เห็นมีแต่ชีเปลือยแก้ผ้าอาบนํ้า กันอยู่” นางวิสาขาได้
ฟังคําบอกเล่าของสาวใช้แล้ว ด้วยความที่นางเป็นพระอริยบุคคลช้ันโสดาบัน เป็นมหาอุบาสิกา เป็นผู้
มีปัญญาศรัทธาเลื่อมใส มีความใกล้ชิดกับพระภิกษุสงฆ์ จึงทราบ เหตุการณ์โดยตลอดว่า พระบรม
ศาสดาทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีผ้าสําหรับใช้สอยเพียง ๓ ผืน คือ ผ้าจีวรสําหรับห่ม ผ้าสังฆาฎิสําหรับ
ห่มซ้อน และผ้าสบงสําหรับนุ่ง ดังน้ันเมื่อเวลาพระภิกษุจะอาบน้ําจึงไม่มีผ้าสําหรับผลัดอาบนํ้า ก็
จําเป็นต้องเปลือยกายอาบนํ้าอาศัยเหตุน้ี เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับที่บ้านและเสร็จภัตกิจ
แล้ว นางวิสาขา จึงได้เข้าไปกราบทูลขอพร เพ่ือถวายผ้าอาบนํ้าฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ พระพุทธองค์
ประทานอนุญาตตามท่ีขอน้ัน และนางวิสาขาก็เป็นบุคคลแรกที่ได้ถวายผ้าอาบนํ้าฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ 



๑๗๓ 
 
 นางวิสาขา ได้ช่ือว่าเป็นมหาอุบาสกาผู้ ย่ิงใหญ่ เป็นยอดแห่งอุปัฏฐายิกาทะนุบํารุง
พระพุทธศาสนาด้วยวัตถุจตุปัจจัยไทยทานต่าง ๆ ทั้งที่ถวายเป็นของสงฆ์ส่วนรวม และถวายเป็นของ
สงฆ์ส่วนบุคคลคือแก่ภิกษุแต่ละองค์ ๆ การทําบุญของนางนับว่าครบถ้วนทุกประการตามหลักบุญ
กิริยาวัตถุ ดังคําที่นางเปล่งอุทานในวันฉลองวิหารคือวัดบุพพารามท่ีนางสร้างถวายน้ันด้วยคําว่า  
“ความปรารถนาใด ๆ ที่เราต้ังไว้ในกาลก่อน ความปรารถนาน้ัน ๆ ทั้งหมดของเราได้สําเร็จเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ทุกประการแล้ว” ความปรารถนาเหล่าน้ันคือ 
   ๑. ความปรารถนาที่จะสร้างปราสาทฉาบด้วยปูนถวายเป็นพระวิหารทาน  
   ๒. ความปรารถนาที่จะถวายเตียง ต่ัง ฟูก หมอน และเสนาสนภัณฑ์  
   ๓. ความปรารถนาที่ะถวายสลากภัตเป็นโภชนทาน  
  ๔. ความปรารถนาที่จะถวายผ้ากาสาสิกพัสตร์ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ้าย เป็นจีวรทาน  
  ๕. ความปรารถนาที่จะถวายเนยใส เนยข้น นํ้าผึ้ง นํ้าอ้อย เป็นเภสัชทาน  
   ความปรารถนาเหล่าน้ันของนางวิสาขาสําเร็จครอบถ้วนทุกประการ สร้างความเอิบอ่ิมใจแก่
นางย่ิงนัก นางจึงเดินเวียนรอบปราสาทอันเป็นวิหารทานพร้อมทั้งเปล่งอุทานดังกล่าว พระภิกษุ
ทั้งหลาย ได้เห็นกิริยาอาการของนางวิสาขาแล้ว ต่างก็รู้สึกประหลาดใจ ไม่ทราบว่าเกิดอะไรข้ึนกับ
นาง จึงพร้อมใจกันเข้าไปกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญต้ังแต่ได้พบเห็นและ
รู้จักนางวิสาขามาก็เป็นเวลานานพวกข้าพระองค์ทั้งหลาย ไม่เคยเห็นนางขับร้องเพลงและแสดง
อาการอย่างน้ีมาก่อนเลย แต่วันน้ี นางอยู่ในท่ามกลางการแวดล้อมของบรรดาบุตรธิดาและหลาน ๆ 
ได้เดินเวียนรอบปราสาทและบ่นพึมพําคล้ายกับร้องเพลง เข้าใจว่าดีของนางคงจะกําเริบ หรือไม่นางก็
คงจะเสียจริตไปแล้วหรืออย่างไร พระเจ้าข้า ?” พระพุทธองค์ตรัสแก่ภิกษุเหล่าน้ันว่า “ ภิกษุทั้งหลาย 
ธิดาของเรามิได้ขับร้องเพลงหรือเสียจริตอย่างที่พวกเธอเข้าใจหรอก แต่ธิดาของเราเป็นอย่างน้ันก็
เพราะความปีติยินดีที่ความปรารถนาของตนที่ต้ังไว้ต้ังแต่ต้นน้ันสําเร็จลุล่วงสมบูรณ์ทุกประการ นาง
จึงเดินเปล่งอุทานออกมาด้วยความเอิบเอมใจ  
  ด้วยเหตุที่นางวิสาขาได้อุปถัมภ์บํารุงพระภิกษุสงฆ์  และ  ได้ถวายวัตถุจตุปัจจัยในพระ
พุทธศานาเป็นจํานวนมาก ดังกล่าวมา พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงประกาศยกย่องนางในตําแหน่ง
เอตทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลาย ในฝ่าย ผู้เป็นทายิกา นางวิสาขา เป็นอุบาสิกาที่ประเสริฐผู้
หน่ึงหาบุคคลเทียบได้ยาก นางเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับอุบาสิกาตราบจนถึงบัดน้ี๑๐๑ 
 
       

                                                            
๑๐๑ธนากิต, เอตทัคคะ ผู้เป็นเลิสด้านต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :  

สุวิริยาสาส์น, ๒๕๔๙), หน้า ๒๙๘.  



๑๗๔ 
 
๓.๖. สรุปการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 
  จากการค้นคว้า เอกสารเ ก่ียวกับการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนว
พระพุทธศาสนาสามารถเขียนสรุปเช่ือมโยงได้ ๓ ประเด็นคือ ความหมายของจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา ปัจจัยที่พัฒนาให้เกิดจิตสาธารณะในพระพุทธศาสนา และ การพัฒนามนุษย์ตาม
แนวพระพุทธศาสนา ด้วยหลักภาวนา ๔ ซึ่งได้นําเสนอรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังน้ี 

๑) ความหมายของจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
  จิตสาธารณะในพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับหลักธรรมในเรื่องสามัคคีธรรมซึ่ง เป็น
หลักธรรมที่ช่วยให้ มนุษย์ มี จิตใจประกอบด้วยเมตตากรุณา ช่วยให้ การกระทําผิดด้วยความโลภ 
ความโกรธ ความหลงลดลง เบาบาง ช่วยให้ สังคมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืนและช่วยให้
ประเทศชาติ สามารถดํารงสถาพรช่ัวลูกหลานได้ ดังน้ัน เมื่อบุคคลในสังคมมีหลักธรรมข้อน้ีแล้วก็จะ
ทําให้บุคคลทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกของสังคมน้ัน   มีการแสดงความจริงใจต่อกัน    ไม่มีจิตอิจฉาริษยา 
ต่อกันและกัน ช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ ก็จะทําให้สังคมประเทศชาติเกิดความสงบสุขและพัฒนา 
นอกจากน้ีการที่บุคคลและสังคมมีความสามัคคีก็ยังผลทําให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืนซึ่ง
สอดคล้องกับหมวดธรรมเรื่อง อรรถประโยชน์ที่ใช้ในความหมายตามแนวนอน คือ ประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ผู้อ่ืน ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงช้ีให้เห็นว่า ควรทําประโยชน์ตนบริบูรณ์ก่อน แล้วจึงช่วยทํา
ประโยชน์ผู้อ่ืนตามสมควรแก่กําลัง ความสามารถของตนอย่างที่เต็มที่ในภายหลัง เพราะว่าคนที่ทํา
ประโยชน์ตนเองได้เสร็จสมบูรณ์แล้วย่อมไม่ต้องห่วงใย หรือคํานึงถึงประโยชน์ตนเอง จึงสามารถทํา
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ผู้อ่ืนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งพระพุทธศาสนาได้ให้แนวทางว่าการดําเนินชีวิตของมนุษย์ 
เพ่ือจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามอุดมคติของพระพุทธศาสนา คือ การเป็นมนุษย์
ที่สามารถทําประโยชน์ตนเองให้ถึงพร้อมสมบูรณ์และทําประโยชน์ผู้อ่ืนให้ถึงพร้อมเช่นกัน ได้แก่ การ
ทําตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนได้บรรลุประโยชน์ในระดับต่างๆท้ัง ๒ ระดับโดย
สมบูรณ์ด้วย ในพระพุทธศาสนายังมีคําหรือหลักธรรมที่มีความหมายใกล้เคียงกับ จิตสาธารณะอีก
หลายคํา คือ คําว่าทาน ซึ่งเป็นการสละสิ่งของของตน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ เป็น
เครื่องยึดเหน่ียวนํ้าใจกันและกันไว้ เพราะการให้ทาน เป็นพ้ืนฐานความดีของมนุษย์ชาติ และเป็นสิ่งที่
ขาดเสียมิได้ในการจรรโลงสันติสุข รวมถึง จาคะ ซึ่งเป็นหลักสงเคราะห์กัน เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุก
คนที่จะต้อง คิดเก้ือกูลกันและกัน การแบ่งปันทรัพย์ของตนให้แก่ผู้อ่ืน ก็นับอยู่ในความเกื้อกูลอย่าง
หน่ึง โดยการเฉลี่ยแบ่งปันน้ันจะต้องอยู่ในขอบเขตกําลังความสามารถของตนเองด้วย โดยลักษณะ
ทั่วไปแล้ว จาคะ คือความมีจิตใจกว้างขวางเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูล การตัดความห่วงใย ตัด
ความเป็นเจ้าของ ตัดอารมณ์ที่ไม่ดีออกจากจิตใจ สละความโลภ ละทิฐิมานะ หรือสละแนวความคิดที่
แต่ก่อนน้ัน เราคิดว่าถูกแต่ความคิดน้ันผิดก็สามารถสละความคิดที่ผิดๆ น้ันได้ นอกจากน้ียังรวมไปถึง
ความไม่ใจแคบ เห็นแก่ตัว ตัดกรรมสิทธ์ิของตนเองที่มีอยู่ ตัดความยึดถือ ถึงแม้ว่าหลักจาคะน้ีจะไม่มี



๑๗๕ 

 
ผู้รับก็สามารถปฏิบัติจาคะได้ด้วยคนเดียว และ กรุณา คือ ความสงสาร ต้องการท่ีจะช่วยเหลือบุคคล
อ่ืน สัตว์อ่ืน ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ บุคคลที่มีความกรุณาอยู่ในตัวน้ัน จิตก็จะหว่ันไหวไปเพราะ
ความทุกข์ของบุคคลอ่ืน การช่วยเหลือบุคคลอ่ืนก็จะแสดงออกมาได้ทั้ง ทางกาย ที่คอยช่วยเหลือเขา 
และทางวาจาแนะนํา พร่ําเตือน หรือ ช้ีแจง ให้เกิดความรู้สึกที่เหมาะที่ควร คําสอนเร่ือง กรุณา จึงถือ
ได้ว่า เป็นหลักคําสอนซึ่งเป็นบ่อเกิดของคุณธรรมอ่ืนๆ อีกมาก ถ้าหากว่า บุคคลทั้งหลายมีคุณธรรม
ข้อน้ีแล้วก็จะทําให้เขาเหล่าน้ันมีความตระหนักในอันที่จะช่วยเหลือเก้ือกูลและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ดังน้ันหากพิจารณาในภาพรวม การให้ความหมายของจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา
เมื่อพิจารณาจากความเก่ียวข้องกันของหลักธรรมที่สะท้อนถึงการมีจิตสาธารณะ ก็สามารถเขียนสรุป
เป็นภาพได้ดังน้ี 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี ๑๙ ความหมายของจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา 
  
 
 
 
 
 

            จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
ทาน 

จาคะ 

กรุณา 

สามัคคีธรรม 

ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือ 

ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืน 



๑๗๖ 
 
ซ่ึงความสัมพันธ์ของหลักธรรมต่างๆที่ประกอบกันเป็นความหมายของจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนานั้นสามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพท่ี ๒๐ ความสัมพันธข์องหลักธรรมต่างๆท่ีใช้เป็นความหมายของจิตสาธารณะตามแนว 
                พระพุทธศาสนา 
 ๒.รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 

จากการศึกษาแนวทางของการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาน้ัน ผู้วิจัยได้
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลได้ ๒ ประเด็น คือ แนวคิดของการอธิบายการเกิดพฤติกรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาและการพัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมภาวนา ๔ ซึ่งประเด็น
จากการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 

๒.๑ แนวคิดของการอธิบายการเกิดพฤติกรรมตามแนวพระพุทธศาสนา 
จากอัตตการีสูตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสเก่ียวกับการพัฒนามนุษย์ไว้ว่า “มีสิ่งที่ เรียกว่าอารัพภ

ธาตุ คือธาตุแห่งการริเริ่ม (ความเพียรเป็นเหตุให้ปรารภ) ซึ่งผลของธาตุน้ีเป็นแรงผลักดันอยู่ภายในท่ี
ทําให้มนุษย์สามารถเลือกกระทําการต่างๆตามความเหมาะสมกับภาวะของตนเอง คือ ก้าวไปข้างหน้า
เองได้ ถอยหลังเองได้” พระพุทธองค์จึง  ตรัสว่า “ น้ีเองที่เรียกว่า  เจตจํานงเสรีของบุคคล หรือว่า 
สตฺตานํ อตฺตกาโร” ซึ่งการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้
ดังน้ี 
 
 
 
ภาพท่ี ๒๑ แนวคิดของการอธิบายการเกิดจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา  

    เจตจํานงเสรี 

    (อารัพภธาตุ) 
  จิตสาธารณะตามแนว 

     พระพุทธศาสนา 

เมตตากายกรรม 
เมตตาวจีกรรม 
เมตตามโนกรรม 

 

เมตตากรุณา 

 

สาธารณโภคี ทาน 
จาคะ 

สีลสามญัญตา ศีล 

ทิฏฐิสามญัญตา ทิฏฐ ิ

 

 

 

พฤติกรรมดี 

 
สามัคคีธรรม 

 

 

 

จิตสาธารณะ 

 

การกระทํา 
สิ่งที่ดี 
โดยมุ่ง 

ประโยชน์สุข 
ส่วนรวม 



๑๗๗ 

 
๒.๒ การพัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา ด้วยหลกัภาวนา ๔ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)ได้ให้ความหมายของ ภาวนา ๔ ว่าหมายถึง
การเจริญ การทําให้เป็นให้มขีึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน คือ 

๑. กายภาวนา หมายถึง การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเก่ียวข้อง
กับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่าน้ันในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิด
โทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ  

๒. สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ต้ังอยู่ใน
ระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เก้ือกูลแก่กัน  

 ๓. จิตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญ
งอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดช่ืน เบิกบาน 
เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น  

๔.ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็นอิสระ ทําตนให้
บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 

ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงใช้หลักภาวนา ๔ เป็นกรอบความคิดในการพัฒามนุษย์ให้ซึ่งสามารถเขียน
เป็นภาพได้ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพท่ี ๒๒ การพัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมภาวนา ๔ 
จากข้อมูลดังกล่าวทั้ง ๒ ประเด็น คือ   รูปแบบของการอธิบายการเกิดพฤติกรรมตามแนว

พระพุทธศาสนาและหลักธรรมท่ีใช้ในการพัฒนามนุษย์ คือหลักธรรมภาวนา ๔ ผู้วิจัยจึงนํามาสร้าง
รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ตามภาพต่อไปนี้ 

 
 

กายภาวนา

สีลภาวนา

จิตภาวนา 

ปญญาภาวนา 

 

พัฒนามนุษย 
 



๑๗๘ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๒๓ รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมภาวนา ๔ 

   
 ๓.ปัจจัยทีพ่ัฒนาใหเ้กิดจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
  จากการศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับนิยามจิตสาธารณะของ
งานวิจัย ซึ่งได้แก่ สามัคคีธรรม อรรถประโยชน์ ทาน จาคะ และ กรุณา สามารถสรุปปัจจัยที่พัฒนา
จิตสาธารณะตามแนวพุทธศาสนาได้ดังน้ีหลักธรรมสําคัญที่เก่ียวข้องกับสามัคคีธรรม และน่าจะ
นํามาใช้เป็นปัจจัยที่พัฒนาให้เกิดจิตสาธารณะได้ คือ สารณียธรรม ๖ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นปัจจัยที่
พัฒนาเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยเช่นกัน ส่วน หลักธรรมที่ปัจจัยที่ทําให้บุคคลให้ทานมี ๘ ประการ 
คือ ๑.บางคนให้ทานเพราะประสบเข้า ๒. บางคนให้ทาน เพราะกลัว ๓. บางคนให้ทาน เพราะนึกว่า
เขาให้แก่เราแล้ว ๔. บางคนให้ทาน เพราะนึกว่าเขาจักให้ตอบแทน ๕. บางคนให้ทาน เพราะนึกว่า
ทานเป็นการดี ๖. บางคนให้ทาน เพราะนึกว่าเราหุงหากิน ชนเหล่าน้ีไม่หุงหากินเราหุงหากินได้จะ
ไม่ให้แก่ชนเหล่าน้ี ผู้หุงหากินย่อมไม่ควร ๗. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้สิ่งน้ีเป็นทาน 
กิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไป ๘. บางคนให้ทาน เพ่ือประดับปรุงแต่งจิต จะเห็นได้ว่าเหตุแห่ง การให้
ทานมีทั้ง ๘ ประการน้ีสามารถจัดกลุ่มให้ดูกระชับขึ้นเป็น ๒ ประการ คือสสังขาริก กับอสังขาริก ซึ่ง 
สสังขาริก หมายถึงการกระทํา ที่เป็นไปกับด้วยการชักนํา, มีการชักนํา ใช้แก่จิตที่คิดดีหรือช่ัวโดยถูก
กระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก มิใช่เริ่มขึ้นเอง จึงมีกําลังอ่อน (สสังขาริกตรงข้ามกับอสังขาริก)

 

 

เจตจํานงเสรี 

 

จิตสาธารณะ 

ตามแนว 

  พระพุทธศาสนา 

        ปัจจัยภายนอก 

 

 

 

 

 

 

         ปัจจัยภายใน 

    กายภาวนา 

    สีลภาวนา 

       จิตภาวนา 

     ปัญญาภาวนา 



๑๗๙ 
 
หลักธรรมที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา จาคะ ประกอบด้วยคุณธรรม ๔ ประการคือ ๑ ศรัทธา ๒ 
สันโดษ ๓ เมตตา และ ๔ กรุณา และ หลักธรรมที่เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้บุคคลเกิดความกรุณา ก็คือ 
ฉันทะ การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ และ การไม่ชอบเห็นทุกข์ของผู้อ่ืนเป็นกิจ 

จากการศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาผู้วิจัยได้จัดกลุ่มตัวแปรที่มีลกัษณะใกล้เคียงกันไว้
ด้วยกันเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนซึ่งผู้วิจัยได้จัดกลุ่มตัวแปรเป็นจํานวน ๑๐ ตัวแปร ดังตารางต่อไปน้ี 
ตารางที่ ๒ ตารางการจัดกลุม่ตัวแปรที่ได้จากการศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 

 ตัวแปรที่ผู้วิจัยจัดกลุ่ม  ตัวแปรที่ได้จากการศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  
สาราณียธรรม ๖  

๑. เมตตา เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม 
๒. สาธารณโภคี สาธารณโภค ี
๓. สีลสามญัญตา สีลสามญัญตา 
๔. ทิฏฐิสามญัญตา ทิฏฐิสามญัญตา 

ทาน   

๑. อสังขาริกทาน การได้โอกาสพอเหมาะ คิดว่าการให้ทานเป็นการดี 
คิดว่าตนหุงหากินเองได้ เป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิต 

๒. สสังขาริกทาน ความกลัวต่อการถูกติเตียน คิดว่าเขาให้แก่ตนแล้ว คิดว่าเขาจัก
ให้แก่ตน คิดว่าเมื่อตนให้ทานน้ีกิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป 

จาคะ  
๑. ศรัทธา ศรัทธา 
๒. สันโดษ สันโดษ 

 เมตตา จัดไว้ในสาราณียธรรมข้อ ๑ 
 กรุณา ซ้ํากับตัวแปรตามจิตสาธารณะ(กรุณา) 
กรุณา  

๑. ฉันทะ ฉันทะ 
๒. การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ 

 การไม่ชอบเห็นทุกข์ของผู้อ่ืนเป็นกิจ จัดไว้กับศรัทธา 
 



 
 

บทที่ ๔ 
บูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะ 

ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

 จากการศึกษาเร่ืองการพัฒนาจิตสาธารณะในบทที่ผ่านมาพบว่า การพัฒนาจิตสาธารณะมี
หลายแนวคิด เช่น การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์ การพัฒนาจิตสาธารณะ
ตามแนวคิดด้านจิตวิทยา และการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งการบูรณาการการ
พัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนในบทน้ีเป็นการนําความรู้ตามแนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะด้าน
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน หรืออิงอาศัยซึ่งกันและกันน้ันมาบูรณาการด้วยกัน ให้เป็นองค์รวมหน่ึงเดียว ที่
เช่ือมโยงกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกําหนดรูปแบบการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะ
ของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งการบูรณาการการพัฒนาจิต
สาธารณะของเยาวชนในงานวิจัยน้ี มีการบูรณาการ ๒ ลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะแรก เป็นการบูรณา
การเน้ือหาที่เป็นหลักการ แนวคิดการพัฒนาตามศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านจิตวิทยา 
และ ด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือให้ได้ประเด็นคําตอบตามท่ีศึกษา ๕ ประเด็น คือ นิยามของ          
จิตสาธารณะ แนวคิดในการพัฒนาพฤติกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ การจัดกลุ่มตัว
แปรของการพัฒนาจิตสาธารณะ และ รูปแบบของการพัฒนาจิตสาธารณะ ลักษณะที่ ๒ ผู้วิจัยได้
บูรณาการกระบวนการวิจัยทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา การสอบถามความ
คิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย และการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูล
จากเยาวชนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเชิงความคิดของพัฒนาจิตสาธารณะของ
เยาวชนที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัย
เรื่องการสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายและการวิจัยเชิง
ปริมาณน้ัน ผู้วิจัยได้นําเสนอไว้ใน ภาคผนวก  

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นการบูรณาการการพัฒนา
จิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ผู้วิจัย ได้นําเสนอ
ประเด็น ปัญหาการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน การบูรณาการหลักการ แนวคิดการพัฒนา      
จิตสาธารณะจากเน้ือหาด้านพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา และด้านพระพุทธศาสนา และการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยเพ่ือให้ได้คําตอบเก่ียวกับรูปแบบท่ีเหมาะสมของการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน
ตามแนวพระพุทธศาสนาที่ได้จากการวิเคราะห์เน้ือหา การสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิด้วยการ



 
 

๑๘๑ 

ประยุกต์เทคนิคเดลฟาย และ การตรวจสอบรูปแบบเชิงความคิดของการพัฒนาจิตสาธารณะของ
เยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนากับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยผู้วิจัยได้
นําเสนอรายละเอียดของเน้ือหาแต่ละประเด็นดังต่อไปน้ี 

๔.๑ สรุปประเด็นปัญหาการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน 
จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนเอกสารที่ผ่านมาเก่ียวกับเรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะให้

เกิดขึ้นกับเยาวชนน้ัน นักวิจัยส่วนใหญ่มักจะนําแนวคิดทางตะวันตกมาใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะ 
ดังเช่นแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่มุ่งเน้นอธิบายการเกิดพฤติกรรมด้วยแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ 
เช่น แนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม ที่อธิบายโดยเน้นหลักการท่ีว่า พฤติกรรมเกิดขึ้นเป็นผลมาจาก
การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่สามารถจัดกระทําเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งที่เง่ือนไขนํา และ
ผลกรรม ซึ่งก็สามารถทําได้ผลแต่ปัญหาท่ีพบก็คือเมื่อสภาพการณ์ที่จัดกระทําสิ้นสุดลงพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถคงอยู่ได้นานก่อให้เกิดการกลับไปสู่พฤติกรรมเดิม ๆ ได้อีก ดังเช่น มี
การศึกษาเก่ียวกับการใช้มาตรการทางกฎหมายในการที่จะสร้างจิตสํานึกต่อสาธารณะสมบัติ : 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า มาตรการทางกฎหมายในการท่ีจะสร้างจิตสํานึกสาธารณะสมบัติ 
ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ ๖๙ เห็นว่า มีผลในระยะสั้นเท่าน้ัน ซึ่งจากความเห็นของผู้ร่วม
สัมมนาในกลุ่มย่อย อธิบายว่า ที่มาตรการทางกฎหมายไม่ได้ผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควร เน่ืองมาจาก
เหตุผล สองประการ คือ ประการแรก กฎหมายน้ันในตัวของมันเองสามารถสร้างได้แต่เฉพาะความ
กลัวแต่ไม่สามารถสร้างให้เกิดจิตสํานึกได้ ประการที่สอง กฎหมายจะมีผลเฉพาะตราบเท่าที่คนยังกลัว
มันอยู่หรือตราบเท่าที่การบังคับใช้ยังเป็นไปอยู่อย่างสมํ่าเสมอเท่าน้ัน หากคนไม่กลัวหรือการบังคับใช้
ย่อหย่อนกฎหมายก็ไม่สามารถก่อให้เกิดผลอะไรได้ส่วนกลุ่มปัญญานิยมมีความเช่ือว่าปัจจัยภายในที่
เป็นกระบวนการทางปัญญา เช่น ความรู้ความเข้าใจ ความคาดหวัง การรับรู้ ความเช่ือ เจตคติ เป็น
ต้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ส่วนกลุ่มมนุษยนิยม มีแนวคิดพ้ืนฐานที่เน้นว่าความรู้สึกจะ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเช่นกัน ถึงแม้ว่า แนวคิดตะวันตกจะพัฒนาจิตสาธาณะได้ผลแต่ก็
ไม่สูงมาก ประกอบกับยังไม่สามารถทําให้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปคงอยู่ได้นาน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะแนวคิดทฤษฎีทางตะวันตกมีฐานความคิดจากหลักความเช่ือพ้ืนฐานของบุคคลที่แตกต่างจาก
บุคคลในสังคมไทย ดังน้ันเพ่ือความสอดคล้องกับความเช่ือและวิถีชีวิตของคนไทย ผู้วิจัยจึงได้นํา มิติ
ทางจิตใจจากศาสตร์ด้านพระพุทธศาสนามาบูรณาการเพ่ือทําให้แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะของ
เยาวชนมีความชัดเจนและสมบูรณ์ย่ิงขึ้นตลอดจนน่าที่จะเป็นการพัฒนาที่ย่ังยืนหากมีการนําไปฝึก
ปฎิบัติให้เกิดขึ้นกับเยาวชน ซึ่งผู้วิจัยได้นําเสนอรายละเอียดของการบูรณาการในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี  

 
 
       



 
 

๑๘๒ 

๔.๒ การบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะ 
      ตามแนวพระพุทธศาสนา 

งานวิจัยน้ีได้ศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนจากแนวคิดทฤษฎีด้านพฤติกรรมศาตร์
และด้านจิตวิทยาซึ่งเป็นแนวคิดที่ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม และกระบวนการทางจิต (Behavior and 
Mental Processes)  ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงทางสังคมศาสตร์หรือพฤติกรรมศาสตร์ (Social 
Science or Behavior Science) โดยศาสตร์เหล่าน้ี มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าใจ อธิบาย และทํานาย
การเกิดพฤติกรรมเช่นเดียวกันซึ่งมีผลทําให้มีความเข้าใจรูปแบบของการเกิดพฤติกรรมมนุษย์ชัดเจน
ขึ้น ผู้วิจัยได้นําเสนอเน้ือหาด้วยการบูรณาการแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา กับแนวคิด
พระพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน โดยมีการนําเสนอในเรื่องของหลักการเก่ียวกับจิตสาธารณะ แนวคิดการ
พัฒนาจิตสาธารณะ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา การจัด
กลุ่มตัวแปรเพ่ือการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา  รูปแบบเชิงความคิดของการบูรณา
การการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา บูรณา
การกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของซึ่งผลของการบูรณาการด้านเนื้อหาและการบูรณาการ
ด้านกระบวนการวิจัยรูปแบบเชิงความคิดของการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วย
การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยได้นําเสนอรายละเอียดดังน้ี 

๔.๒.๑. บูรณาการหลักการเก่ียวกับจิตสาธารณะ 
การกําหนดนิยามของจิตสาธารณะในที่น้ีจะนําเสนอถึงหลักการในเร่ือง นิยามของคําว่า 

พฤติกรรม ตามท่ีศาสตร์ได้นําเสนอไว้   จากการประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกับพฤติกรรม  
ซึ่งในที่น้ี หมายถึง จิตสาธารณะ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา ตามศาสตร์ต่าง ๆ พบว่ามีการศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมในหลายศาสตร์โดยมีศาสตร์สําคัญๆที่นํามาศึกษาในงานวิจัยน้ี ได้แก่ การพัฒนา
พฤติกรรมตามศาสตร์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งทั้ง ๓ ศาสตร์ 
น้ันมีหลักการบางประเด็นที่มีความสอดคล้องกัน ผู้วิจัยจึงได้สรุปประเด็นสําคัญ ๆ ที่ศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมแล้วมีความสอดคล้องกันไว้ดังน้ี  

เรื่องของหลักการเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรม พบว่า ทั้ง ๓ ศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมด้วยกันทั้งสิ้น ดังเช่น พฤติกรรมศาสตร์ จะศึกษาพฤติกรรมในลักษณะของการ
ค้นหาสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม โดยศึกษาลักษณะของพฤติกรรมที่มีทั้ง พฤติกรรมภายใน ได้แก่
ความคิด ความรู้สึก เป็นต้น และพฤติกรรมภายนอกที่เป็นการแสดงออกของบุคคล ซึ่งจิตวิทยาก็
ศึกษาพฤติกรรมในลักษณะเช่นเดียวกันกับพฤติกรรมศาสตร์แต่จะเน้นทั้งการอธิบายและทําความ
เข้าใจรวมถึงการทํานายพฤติกรรม ส่วนด้านพระพุทธศาสนา ศึกษาพฤติกรรม ในความหมายของคํา
ว่า กรรม ซึ่งหมายถึง การกระทําทั้งหมด ที่แสดงออกทั้งทางกาย วาจาและรวมถึงการคิดนึก การปรุง
แต่งในใจ พฤติกรรม ตามแนวพุทธ แยกตามทวารหรือทางที่กระทํากรรม แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน คือ 
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๑) กายกรรม ได้แก่การกระทําทางกาย เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้ร่างกายทํากิจกรรมต่างๆ 
๒) วจีกรรม ได้แก่ การกระทําทางวาจา เช่น การพูด การส่ือสาร การเขียนหนังสือ และ๓) มโนกรรม 
ได้แก่ การกระทําทางใจ เช่น ความคิด ความเชื่อ ความเห็น การยึดถือ พระพุทธศาสนาถือว่า 
มโนกรรมมีความสําคัญมาก เพราะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมและ ความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์ 
นอกจากน้ีทั้ง ๓  ศาสตร์ยังมีหลักการท่ีสอดคล้องกันว่า พฤติกรรมที่เกิดขึ้นน้ัน ต้องมีสาเหตุ ที่ทําให้
เกิด ไม่มีพฤติกรรมใดที่จะเกิดจากความบังเอิญ ดังน้ัน พฤติกรรมที่นํามาศึกษาในงานวิจัยน้ี คือ     
จิตสาธารณะ จึงมีการนิยามท่ีสอดคล้องกันทั้งด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา ด้านพระพุทธศานา 
กล่าวคือ การนิยามจะกําหนดทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้าน ความคิด ความรู้สึก และการกระทํา โดยที่นิยาม
ของจิตสาธารณะด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยากําหนดว่าเป็น คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคล ที่
ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและพร้อมจะมีส่วนร่วมในเร่ืองที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งสะท้อน
ออกมาใน ๓ ลักษณะคือ ๑. ลักษณะของความคิด คือ คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม คํานึงถึง
ความสําคัญของสิ่งอันเป็นของที่ต้องใช้หรือมีผลกระทบร่วมกันของชุมชน ๒. ลักษณะของความรู้สึก
คือ มีความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะ มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหา
ให้ผู้อ่ืนหรือสังคม และ๓.ลักษณะของการกระทําคือ เอาใจใส่เป็นธุระ อุทิศตนทํางานเพ่ือสังคม
ส่วนรวม หรือ พยายามผลักดันให้เกิดผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม ด้วยการรับผิดชอบและ
เคารพสิทธิในการใช้สาธารณสมบัติ ส่วนนิยามจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา น้ันประเด็นที่
สําคัญที่ต้องวิเคราะห์ก็คือ นิยามของคําว่า จิตสาธารณะ เน่ืองจาก เป็นคําศัพท์ในปัจจุบันที่ไม่มีใช้ใน
คัมภีร์ทางพุทธศาสนา ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงอาศัยการเทียบเคียงจากความหมายของคําว่า จิตสาธารณะที่
กําหนดในงานวิจัยน้ีกับความหมายของหลักธรรมท่ีมีอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ซึ่งนิยามจิต
สาธารณะในพระพุทธศาสนาน้ัน เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับหลักธรรมต่าง ๆ คือหลักธรรมท่ีสําคัญ ๆ 
ได้แก่ หลักธรรม เรื่อง สามัคคีธรรม และ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ที่เป็นประโยชน์ตนและ ประโยชน์
ผู้อ่ืน หมวดธรรมทั้งสองหมวดน้ี เป็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เน้นการกระทําเพ่ือประโยชน์สุข
เก้ือกูลแก่มหาชน โดยถือว่าการกระทําที่ดีหรือถูกต้องน้ันจะต้องเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่มหาชน นอกจากน้ียังมีหลักธรรมที่มีความหมายใกล้เคียงกับ จิตสาธารณะอีก คือ หลักธรรม เรื่อง
ทาน จาคะ และ กรุณา ซึ่งในแต่ละหลักธรรมที่กล่าวมามีรายละเอียดโดยสังเขปดังน้ี 

หลักธรรมเรื่อง สามัคคีธรรม คําว่าสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียง ความกลมเกลียว 
ความมีจุดรวมตัวเข้าด้วยกันหรือมุ่งไปด้วยกัน เมื่อบุคคลที่เก่ียวข้องมาร่วมประชุมพรักพร้อมกัน 
เรียกว่า กายสามัคคี (สามัคคีด้วยกาย) เมื่อบุคคลเหล่าน้ันมีความช่ืนชมยินดีเห็นชอบร่วมกัน พอใจ
รวมเป็นอย่างเดียวกัน หรืออย่างภิกษุ หากมนุษย์มีความคิดเห็น ความประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามแนว
ที่มีระเบียบ มีความสามัคคีเท่าเทียมกัน ต่างคนต่างมีนํ้าใจไมตรี ผ่อนสั้นผ่อนยาว เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เจือ
จุนกันไม่เอารัดเอาเปรียบ แก่งแย่ง แข่งขัน ชิงดีชิงเด่นถึงจะมีหน้าที่การงาน ฐานะความเป็นอยู่ไม่
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เหมือนกันก็ตาม ก็สามารถอยู่ร่วมกันเป็นสังคมท่ีมีแต่ความสงบสุขราบรื่น ปราศจากความขัดแย้ง 
และภัยอันตรายท้ังภายใน คือความหวาดระแวงไม่ไว้ใจกัน ทั้งภายนอกคือการเบียดเบียนประทุษร้าย
กัน ก็ย่อมทําให้เป็นสังคมที่สงบมีระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัยอย่างย่ิง วัตถุประสงค์ของพระธรรม
คําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเร่ืองความสามัคคีน้ี ก็เพ่ือชีวิตที่ดีงาม และความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างมี
สันติสุขของผู้คนในสังคม พระธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาช่วย เป็นหลักประกันให้มนุษย์เรา
ทุกคนมีชีวิตที่ดีงาม และอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นมีสันติสุข “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความสามัคคีของหมู่
คณะนํามาซึ่งความสุข” หลักธรรมคําสอนเร่ือง“ความสามัคคี” น้ี ถือว่าเป็นหลักธรรมซึ่งเป็นบ่อเกิด
ของคุณธรรมอ่ืนๆ เช่น มีคนไทยทุกคนมีความสามัคคีกัน ก็จะพากันสร้างเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นบุญ     
เป็นกุศล ซึ่งมีผลต่อตนเอง ผู้อ่ืน ประเทศชาติในที่สุด และเมื่อคนไทยทั้งหลายมีหลักธรรมข้อน้ีแล้ว ก็
จะทําให้คนไทย ทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกของสังคมน้ัน มีการแสดงความจริงใจต่อกัน ไม่มีจิตอิจฉาริษยา   
ต่อกันและกัน ช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ ก็จะทําให้ สังคมประเทศชาติเกิดความสงบสุข และพัฒนา   
ก้าวหน้าไปได้ด้วยดีและอย่างย่ังยืน 

หลักความสามัคคีจึงเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้บุคคลแต่ละบุคคลในสังคมไทยปฏิบัติภาระหน้าที่
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน แบ่งปันเอ้ืออาทรกัน ไม่เบียดเบียนเอารัดเอา
เปรียบกัน และมีความพร้อมความสามารถที่กระทําสิ่งที่ดีงามได้เป็นผลสําเร็จอยู่เสมอทั้งแก่ตนและ
สังคมส่วนรวมได้ ด้วยลักษณะดังกล่าวน้ีจึงเทียบเคียงความหมายเข้ากับคําว่า จิตสาธารณะ ซึ่งเป็น
เรื่องที่คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม คํานึงความสําคัญของสิ่งอันเป็นของที่ต้องใช้หรือมีผลกระทบ
ร่วมกันในสังคม มีความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะ มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ 
ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคม ตลอดจนเอาใจใส่เป็นธุระ อุทิศตนทํางานเพ่ือสังคมส่วนรวมหรือ 
พยายามผลักดันให้เกิดผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม ด้วยการรับผิดชอบและเคารพสิทธิในการ
ใช้สาธารณสมบัติการช่วยเหลือสังคมส่วนรวมด้วยกัน ซึ่งการที่บุคคลมีความสามัคคีน้ันส่งผลให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน  
 นอกจากน้ีความหมายจิตสาธารณะยังสอดคล้องกับหลักธรรมในเร่ืองอรรถประโยชน์ 
หมายถึง ผลที่มุ่งหมาย ๓ ระดับขั้น คือ ๑ อัตตัตถะ ประโยชน์ตน ๒. ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน และ   
๓. อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย หรือ ประโยชน์ร่วมกัน ที่เป็นผลเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน หรือ
แก่สังคม แก่ชุมชน อันเป็นส่วนรวม เช่น ประโยชน์ที่เกิดจากของกลางหรือกิจส่วนรวม เป็นต้น
โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่อันเอ้ืออํานวยแก่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุอัตตัตถะ และ การ
บําเพ็ญปรมัติ ของทุก ๆ คน การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามอุดมคติของพระพุทธศาสนาถือว่า
จุดมุ่งหมายสูงสุดในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ คือ การเป็นมนุษย์ที่สามารถทําประโยชน์ตนเองให้ถึง
พร้อมสมบูรณ์และทําประโยชน์ผู้อ่ืนให้ถึงพร้อมเช่นกัน ได้แก่ การทําตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและ
ช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนได้บรรลุประโยชน์ในระดับต่างๆท้ัง ๓ ระดับโดยสมบูรณ์ด้วยและนอกจากเร่ือง 



 
 

๑๘๕ 

อรรถประโยชน์แล้ว ในพุทธศาสนายังมีคําหรือหลักธรรมที่มีความหมายใกล้เคียงกับ จิตสาธารณะอีก
หลายคํา คือ คําว่าทาน คือ การให้ การแบ่งปัน การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือ หรือการเสียสละ สิ่งของ
ต่าง ๆ ของตน หรือการให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ด้วยความเต็มใจ 
เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้าใจกันและกันไว้ เพราะการให้ทาน เป็นพ้ืนฐานความดีของมนุษย์ชาติ และเป็น
สิ่งที่ขาดเสียมิได้ในการจรรโลงสันติสุข จาคะคือความมีจิตใจกว้างขวางเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ
เก้ือกูล การตัดความห่วงใย ตัดความเป็นเจ้าของ ตัดอารมณ์ที่ไม่ดีออกจากจิตใจ สละความโลภ ละทิฐิ
มานะ หรือสละแนวความคิดที่แต่ก่อนน้ัน คิดว่าถูกแต่ความคิดน้ันผิดก็สามารถสละความคิดที่ผิด ๆ 
น้ันได้ พระพุทธเจ้าสอนให้ชาวโลกมีจาคะหมายถึง มีการบริจาค เพ่ือประโยชน์แก่สังคมให้มาก 
นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่สังคมแล้วยังเป็นการสละความตระหน่ี ความเห็นแก่ตัวลงความเสียสละ
สิ่งของโดยการ บริจาคทานให้ผู้อ่ืนด้วยความยินดี เต็มใจ แบ่งปันสิ่งของที่ตนมีอยู่เพ่ือความปรารถนา
ให้ผู้อ่ืนมี ความสุข นอกจากน้ีจาคะยังหมายรวมถึงลักษณะที่เป็นนามธรรม เช่น สละความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เพ่ือให้ ต้ังอยู่ในความดี ความเมตตา มุ่งอนุเคราะห์ตนเองและผู้อ่ืน ทั้งน้ีเพราะผู้ที่มี
จาคะจะมีลักษณะ คือ ยอมรับ และเอ้ืออาทรต่อความทุกข์ยาก และความต้องการ ของคนอ่ืน ใจคอ
ไม่คับแคบ ไม่เห็นแก่ตัว แล้วให้ความช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ด้วยความเห็นอกเห็นใจ เป็นคนชอบให้ 
ชอบแบ่งปัน คิดถึงคนอ่ืนมากกว่าตัวเองเสมอ นอกจากน้ียังรวมไปถึงความไม่ใจแคบ เห็นแก่ตัว ตัด
กรรมสิทธ์ิของตนเองที่มีอยู่ ตัดความยึดถือ ถึงแม้ว่าหลักจาคะน้ีจะไม่มีผู้รับก็สามารถปฏิบัติจาคะได้
ด้วยคนเดียว และ หลักธรรมอีกประการหน่ึง คือ กรุณา หมายถึง ความสงสาร ต้องการที่จะช่วยเหลือ
บุคคลอ่ืน สัตว์อ่ืน ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ บุคคลท่ีมีความกรุณาอยู่ในตัวน้ัน จิตก็จะหว่ันไหวไป
เพราะความทุกข์ของบุคคลอ่ืน การช่วยเหลือบุคคลอ่ืนก็จะแสดงออกมาได้ทั้ง ทางกาย ที่คอย
ช่วยเหลือเขา และทางวาจาแนะนํา พร่ําเตือน หรือ ช้ีแจง ให้เกิดความรู้สึกที่เหมาะที่ควร คําสอน
เรื่อง “กรุณา” เป็นคําสอนที่เก่ียวกับหัวข้อธรรมสําคัญอย่างหน่ึงในพุทธศาสนาเถรวาท เพราะถ้าหาก
ไม่มีการสอนเรื่อง กรุณาแล้ว มวลมนุษย์ในโลกน้ีก็จะเบียดเบียนซึ่งกันและกัน คําสอนเร่ือง กรุณา จึง
ถือได้ว่า เป็นหลักคําสอนซึ่งเป็นบ่อเกิดของคุณธรรมอ่ืน ๆ อีกมาก ถ้าหากว่า บุคคลทั้งหลายมี
คุณธรรมข้อน้ีแล้ว ก็จะทําให้เขาเหล่าน้ันมีความตระหนักในอันที่จะช่วยเหลือเก้ือกูล และ อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข  

ดังน้ันเมื่อพิจารณาภาพรวมของ การให้ความหมาย จิตสาธารณะ จากหลักธรรมที่สะท้อนถึง
การมีจิตสาธารณะน้ัน หลักธรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการรู้คิด คือ หลักธรรม เรื่องสามัคคีธรรม 
เรื่อง อรรถประโยชน์ หลักธรรมที่สะท้อนเรื่องความรู้สึก ได้แก่ กรุณา  จาคะ ส่วนหลักธรรมที่สะท้อน
เก่ียวกับการกระทํา ได้แก่ ทาน และจาคะ(เป็นได้ทั้ง ความรู้สึกและพฤติกรรม) ซึ่งสามารถเขียนสรุป
เป็นภาพได้ดังน้ี 

       



 
 

๑๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ภาพท่ี ๒๔ สรุปความหมายของจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

๔.๒.๒. บูรณาการแนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยาและ

พระพุทธศาสนา น้ันจะพบว่าแนวคิดทั้ง ๓ แนวคิดมีความเหมือนและความต่างกัน ในการอธิบายการ
เกิดของพฤติกรรม กล่าวคือ จากการศึกษาจะพบว่า การอธิบายการเกิด พฤติกรรม ซึ่งในงานวิจัยน้ี คือ
จิตสาธารณะตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ ก็คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมีเหตุหรือปัจจัย มาจาก ปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน ส่วนการอธิบายการเกิดพฤติกรรมตามแนวพระพุทธศาสนาจะมีการอธิบาย
ว่า เจตจํานงเสรีเป็นตัวแปรภายในบุคคลท่ีมีผลต่อการเกิดพฤติกรรม การกําหนดแนวคิดการพัฒนา
พฤติกรรมตามแนวพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา กับตามแนวพระพุทธศาสนานั้น ผู้วิจัย จึงใช้การ 
บูรณาการแนวคิดที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาตามที่กล่าวมา ซึ่งสามารถสรุปเป็นภาพได้ดังน้ี 
  
 
 
 
          
           ภาพท่ี ๒๕ การบรูณาการ แนวคดิพฤติกรรมศาสตร์กับแนวคิดพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อ 

    การพัฒนาพฤติกรรม 
 
        

                 จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
  

 
 
 
                                          

ทาน 

จาคะ 

กรุณา 

                       ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
  ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อ่ืน 

                           สามัคคีธรรม 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 

 

เจตจํานงเสรี 
 

พฤติกรรม 



 
 

๑๘๗ 

การพัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา น้ัน ผู้วิจัยใช้ หลักธรรมภาวนา ๔ มาใช้เป็นกรอบ 
แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาด้วย ซึ่ง พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)ได้
ให้ความหมายของ ภาวนา ๔ หมายถึง การเจริญ การทําให้เป็นให้มีขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา ซึ่ง
ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน คือ 

๑. กายภาวนา หมายถึง พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเก่ียวข้องกับสิ่งทั้งหลาย
ภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่าน้ันในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรม
งอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  

๒. สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ต้ังอยู่ใน
ระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เก้ือกูลแก่กัน  

๓. จิตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญ
งอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดช่ืน เบิกบาน 
เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น  

๔. ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็นอิสระ ทําตนให้
บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 

จากข้อมูลดังกล่าวทั้ง ๒ ประเด็น คือ แนวคิดของการอธิบายการเกิดพฤติกรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาและหลักธรรมท่ีใช้ในการพัฒนามนุษย์ คือหลักธรรมภาวนา ๔ ผู้วิจัยจึงนํามาสร้าง
รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา ตามภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒๖ สรปุรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพทุธศาสนาด้วยหลักธรรมภาวนา ๔ 

 

 
เจตจํานงเสรี 

 
จิตสาธารณะ 
ตามแนว

พระพุทธศาสนา 

ปัจจัยภายนอก 

           
 
 

 
 

        ปัจจัยภายใน 

       กายภาวนา 

       สลีภาวนา 

         จิตภาวนา 

       ปัญญาภาวนา 



 
 

๑๘๘ 

๔.๒.๓.บูรณาการปัจจัยทีเ่ปน็สาเหตุของการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาจิตสาธารณะ จากรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์และแนวคิดจิตวิทยาพบว่า  

๑) ปัจจัยที่มีผลต่อจิตสาธารณะตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์และแนวคิดจิตวิทยา
ซึ่งสามารถจําแนกเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในได้ดังน้ี 
   ๑ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ ได้แก่ รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต การได้รับการสนับสนุน สัมพันธภาพกับครู สัมพันธภาพกับเพ่ือน การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย การมีประสบการณ์ทางสังคม การเห็นตัวแบบ การช้ีแนะทางวาจา และ การทํางาน
ช่วยเหลือสังคม 

 ๒.ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของ
ตน ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน การคล้อยตามผู้อ่ืน และ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
แสดงเป็นภาพได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๒๗ สรปุปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา 

 
 
 
       

ปัจจัยภายนอก 

-รูปแบบการดําเนินชีวิต                     -การสนับสนุนทางสังคม  
-สัมพันธภาพกับครู                            สัมพันธภาพกับเพ่ือน    
-การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย -      ประสบการณ์ทางสังคม  
-การเห็นตัวแบบ                                 -การได้รับการชี้แนะ 

-การทํางานช่วยเหลือสังคม 

ปัจจัยภายใน 

    -การรับรู้ความสามารถของตน    - ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน   
     -การคล้อยตามผู้อ่ืน                  
     -ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 

 
 
 จิตสาธารณะ 



 
 

๑๘๙ 

๒) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพุทธศาสนา 
  จากการที่ผู้ วิจัยได้ใช้นิยามจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ด้วยการ
เทียบเคียงกับนิยามตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ประกอบด้วย สามัคคีธรรม และประโยชน์ทั้ง
สองฝ่าย ร่วมกับ ทาน จาคะ และ กรุณา น้ัน ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตาม
แนวพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยจึงศึกษาจากปัจจัยที่ทําให้เกิดธรรมทั้ง ๕ ประการดังกล่าว ซึ่งผลการ
วิเคราะห์เน้ือหาจากเอกสารสําคัญด้านพระพุทธศาสนา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา            
จิตสาธารณะตามแนวพุทธศาสนา มีดังน้ี 

๑. หลักธรรมที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสามัคค ี
 หลักธรรมที่เป็นปัจจัยในการให้พุทธบริษัทประพฤติเพ่ือให้เกิดความสามัคคี ได้แก่ 

หลักสาราณียธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีที่กล่าวไว้ในพุทธศาสนาเถรวาท ในแง่ที่
จะทําให้ประชาชนภายในชาติและสังคมอย่ ูกันด้วยความสามัคคีกลมเกลียว ทําให้เป็นเอกภาพ หลัก
สาราณียธรรม จึงเป็นหน้าที่หรือข้อปฏิบัติที่ประชาชนควรปฏิบัติต่อผ้ ูอ่ืนในสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบไป
ด้วยหลัก ๖ ประการด้วยกัน คือจะต้องมี 

๑) เมตตากายกรรม คือ การแสดงออกถึงความเมตตาทางกายแก่เพ่ือนในสังคม
เดียวกัน ทั้งต่อ หน้าและลับหลัง ช่วยเหลือกิจธุระของหม่ ูคณะด้วยความเต็มใจ แสดงอาการกริยา 
สุภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๒) เมตตาวจีกรรม คือ การแสดงออกถึงความเมตตาปรารถนาดีต่อกันทางวาจา ต่อเพ่ือน 
ร่วมสังคมประเทศชาติเดียวกัน เช่น การช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์แนะนําสั่งสอนตักเตือนในทางที่ถูกที่
ควรด้วยความปรารถนาดี กล่าววาจาสุภาพ เป็นประโยชน์ อ่อนหวานทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๓) เมตตามโนกรรม คือ การต้ังจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันกับเพ่ือนร่วมสังคม ร่วม
หมู่คณะเดียวกัน มีจิตปรารถนาดีทั้งต่อหน้าและลับหลังคิดทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน มองกันใน
แง่ดี ไมมี ความระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน 

๔) สาธารณโภคี คือ การร้ ูจักแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน แม้ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กน้อย แต่ 
เป็นสิ่งที่ ได้ มาโดยชอบธรรม ก็ไม่ควรหวงไว้แต่ผู้เดียวนํามาให้ได้มีส่วนร่วมบริโภคใช้สอยร่วมกัน 

๕) สีลสามัญญตา คือ จะต้องมีศีล มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลที่ร่วมใน
สังคมหมู่เดียวกัน ไม่ทําตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ เคารพกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม  

๖) ทิฎฐิสามัญญตา คือ จะต้องมีความเห็นทีดีงามเสมอเหมือนกับผ้ ูอ่ืนในสังคม
เดียวกัน มีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการท่ีจะนําไปส่ ูการขจัดปัญหา มิใช่เป็นความเห็นที่
ก่อให้ เกิดปัญหา ต้องยอมรับความคิดเห็นของคนหมู่มากแม้จะไม่ถูกใจก็ตาม หากจัดการประพฤติ
ปฏิบัติของผ้ ูคนในสังคมไทยโดยแยกเป็นเพศบรรพชิตและฆราวาสแล้ว ก็ได้ 
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๒. หลักธรรมทีเ่ป็นปัจจัยให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
   ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือ ประโยชน์ร่วมกัน มีผลเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน หรือ
แก่สังคม แก่ชุมชน อันเป็นส่วนรวม เช่น ประโยชน์ที่เกิดจากของกลางหรือกิจส่วนรวม เป็นต้น 
โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่อันเอ้ืออํานวยแก่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุอัตตัตถะ และ การ
บําเพ็ญปรมัติ ของทุก ๆ คน คุณธรรมที่เป็นแกนนําที่จะให้บรรลุจุดหมายน้ี คือ วินัยและสามัคคี 
หลักธรรมท่ัวไปที่อาจใช้สอนได้ มีสาราณียธรรม ๖ เช่นเดียวกันกับหลักธรรมที่เป็นปัจจัยให้เกิดความ
สามัคคึ 

๓. หลักธรรมเรื่องทาน 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเหตุ ที่ทําให้คนทําทานไว้หลายประการด้วยกัน เช่น ในปฐม

ทานสูตร ว่าด้วยเหตุให้ทาน ๘ ประการ ใจความว่า “ภิกษุทั้งหลาย ทาน ๘ ประการคือ ๑.บางคนให้
ทานเพราะประสบเข้า ๒. บางคนให้ทานเพราะกลัว ๓. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้ว 
๔. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจักให้ตอบแทน ๕. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดี ๖. บาง
คนให้ทาน เพราะนึกว่าเราหุงหากิน ชนเหล่าน้ีไม่หุงหากินเราหุงหากินได้จะไม่ให้แก่ชนเหล่าน้ี ผู้หุงหา
กินย่อมไม่ควร ๗. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้สิ่งน้ีเป็นทานกิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไป ๘. 
บางคนให้ทาน เพ่ือประดับปรุงแต่งจิต” จะเห็นได้ว่า การให้ทานทั้ง ๘ ประการน้ี เป็นเคร่ืองกระตุ้น
จิตใจให้เกิดความขวนขวายในการให้ทาน ในเหตุแห่งการให้ทานทั้ง ๘ ประการน้ันมีทั้งส่วนที่เป็นบุญ
กุศล คือเป็นเคร่ืองขัดเกลากิเลสและส่วนที่ตรงกันข้ามคือเป็นเคร่ืองเพ่ิมพูนกิเลสให้กับผู้ให้เอง เมื่อ
พิจารณาแล้ว จะเห็นว่า เหตุแห่งทานข้อที่ ๑ ๓ ๕ ๖ ๗ และ ๘ จัดเป็นทานวัตถุที่เป็นบุญกุศลเป็น
ทานที่ปราศจากโทษ ส่วนข้อที่ ๒ และ ๔ น้ัน จะเห็นได้ว่า เป็นทานวัตถุที่บุคคลตกอยู่ในอํานาจของ
กิเลสอันเป็นเหตุให้ไม่อยากเสียผลประโยชน์ของตนเอง และมุ่งหวังผลประโยชน์เพ่ือตนเองฝ่ายเดียว 
ทานประเภทน้ีจัดเป็นทานที่มีโทษ  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงจัดกลุ่มของปัจจัยที่มีผลต่อจิตสาธารณะในพระพุทธศาสนาที่เป็นเรื่อง
ของการให้ทาน เป็น ๒ กลุ่มคือ สังขาริกทาน คือการให้ทานท่ีเกิดจากการชักจูง มีสิ่งอ่ืนมากระตุ้นให้
ทําหรือคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น กับ อสังขาริกทาน คือ การให้ทานที่เกิดจากการคิดทําด้วยตนเอง 

๔. หลักธรรมเรื่อง จาคะ 
หลักธรรมที่พัฒนาจาคะนั้น ไม่ใช่หลักธรรมท่ีเป็นตัวกําหนดจาคะโดยตรง แต่เป็นหลกัธรรมที่

พัฒนาจาคะให้เกิดอีกทางหน่ึง ซึ่งหลักธรรมที่พัฒนาจาคะนั้นได้แก่ 
  ๔.๑. ศรัทธา หมายความว่า ความเช่ือ ความมั่นใจในประโยชน์ของตนที่กระทําอยู่  
  ๔.๒. สันโดษ หมายถึง ความยินดี ความพอใจ ในสิ่งซึ่งได้มาด้วยเร่ียวแรง และ
ความชอบธรรมของตน ตามท่ีมี ตามท่ีได้ มีความรู้จักอ่ิม รู้จักพอ 



 
 

๑๙๑ 

  ๔.๓. เมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดีมีไมตรีจิต คิดช่วยเหลือให้ผู้คนใน
โลกน้ี ประสบประโยชน์และความสุขโดยทั่วกัน ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน อยากให้เขามีความสุข เผื่อแผ่ ทํา
ใจให้เปิดกว้าง พร้อมที่จะจุนเจือช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อ่ืนตกทุกข์  
  ๔.๔. กรุณา หมายถึง ความสงสาร ต้องการให้สรรพสัตว์ (บุคคลอ่ืน) พ้นจากความ
ทุกข์ และมีอาการหว่ันไหวทนไม่ได้ อดกลั้นน่ิงดูดายอยู่ไม่ได้ เมื่อเห็นผู้อ่ืนประสบกับความทุกข์และมี
ความต้องการจะทําลายความลําบากของผู้อ่ืนให้สิ้นไป อันมีลักษณะทางกาย วาจา และใจ เป็นไปเพ่ือ
บําบัดทุกข์ของคนอ่ืน 

๕. หลักธรรมเรื่อง กรุณา 
 ในพระอภิธรรมได้อธิบายเก่ียวกับเร่ือง กรุณา ไว้ใน กรุณาอัปปมัญญาว่าเหมือนบุคคลเห็น
บุคคลหน่ึงผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้ว กรุณามีความเป็นไปแห่งอาการช่วยบําบัดทุกข์เป็นลักษณะ มีการทน
ไม่ได้ต่อความทุกข์ของผู้อ่ืนเป็นรส มีความไม่เบียดเบียนเป็นปัจจุปัฏฐาน มีการเห็นสัตว์ผู้ถูกทุกข์
ครอบงําแล้วเป็นผู้ไม่มีที่พ่ึงเป็นปทัฏฐาน นอกจากน้ีการมีฉันทะ คือ กัตตุกัมยตาฉันทะ (ความ
อยากจะทําให้ดี หรือความต้องการท่ีจะทําให้คนสัตว์ทั้งหลายดีงามสมบูรณ์ปราศจากโทษข้อบกพร่อง 
เช่น อยากให้เขาประสบประโยชน์สุข พ้นจากทุกข์เป็นต้น) เป็นจุดต้ังต้น (อาทิ) อย่างไรก็ตาม ความ
กรุณาเป็นหลักธรรมหนึ่งที่จัดอยู่ในหมวดธรรมฝ่ายกุศล หากศึกษาเข้าใจชัดเจนดีแล้ว ย่อมเป็นที่
เข้าใจได้ว่า เป็นธรรมข้อหน่ึงที่คอยสนับสนุนจาคะโดยแท้  

ดังน้ันปัจจัยที่มีผลต่อจิตสาธารณะในพระพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องของกรุณา ก็คือ ฉันทะ การ
ได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ และ การไม่ชอบเห็นทุกข์ของผู้อ่ืนเป็นกิจ 

จากการศึกษาตัวแปรจากงานวิจัยและหลักธรรมในพระพุทธศาสนาผู้วิจัยได้จัดกลุ่มตัวแปรที่
มีลักษณะใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนซึ่งผู้วิจัยได้จัดกลุ่มตัวแปรดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ ๓ ตารางจัดกลุ่มตัวแปรที่ได้จากการศึกษางานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยากับ 
   หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

 

ตัวแปรท่ีผู้วิจัยจัดกลุ่ม ตัวแปรท่ีได้จากการศึกษางานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และ 
จิตวิทยากับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา 
 

 

๑. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย รูปแบบการดําเนินชีวิต 
๒. ประสบการณ์ทางสังคม ประสบการณ์ทางสังคม การได้รับการชี้แนะ 

การทํางานช่วยเหลือสังคม การเห็นตัวแบบ การคล้อยตามผู้อ่ืน 
๓. การสนับสนุนทางสังคม การสนับสนุนทางสังคม สัมพันธภาพกับครู สัมพันธภาพกับเพ่ือน 
๔. การรับรู้ความสามารถของตน การรับรู้ความสามารถของตน 
๕. ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 
๖. ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ปัจจัยด้านพระพุทธศาสนา  
สาราณียธรรม ๖  
๑. เมตตา เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม 
๒. สาธารณโภค ี สาธารณโภค ี
๓. สีลสามัญญตา สีลสามัญญตา 
๔. ทิฏฐิสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา 

ทาน  
๑. อสังขาริกทาน การได้โอกาสพอเหมาะคิดว่าการให้ทานเป็นการดี 
๒. สสังขาริกทาน ความกลัวต่อการถูกติเตียน คิดว่าเขาให้แก่ตนแล้ว 

คิดว่าเขาจักให้แก่ตน คิดว่าเม่ือตนให้ทานนี้กิตติศัพท์อัน 
 งามย่อมขจรไป 

จาคะ  
๑. ศรัทธา ศรัทธา 
๒. สันโดษ สันโดษ 

 เมตตา จัดไว้ในสาราณียธรรมข้อ ๑ 
 กรุณา ซํ้ากับตัวแปรตามจิตสาธารณะ(กรุณา) 
กรุณา  
๑. ฉันทะ ฉันทะ 
๒. การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ 

 การไม่ชอบเห็นทุกข์ของผู้อ่ืนเป็นกิจ จัดไว้กับศรัทธา 



 
 

๑๙๓ 

ผลของการจัดกลุ่มตัวแปรที่ลกัษณะใกล้เคียงกันเข้าไว้ด้วยกัน ผู้วิจัยนําตัวแปรที่ได้คัดเลือก
มากําหนดลงตามปัจจัยต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ ๔ แสดงปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 
 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 
วิเคราะห์ได้จากแนวคิดการพัฒนา 
 จิตสาธารณะตามแนวพฤติกรรมศาสตร ์

 วิเคราะห์ได้จากแนวคิดการพัฒนา 
 จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 

๑.การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ๑.สีลสามญัญตา 
๒.ประสบการณ์ทางสังคม ๒.สสังขาริกทาน 
๓.การสนับสนุนทางสังคม ๓.การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์  
 

 
ตารางที่ ๕ แสดงปัจจัยภายในที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 

ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 
วิเคราะห์ได้จากแนวคิดการพัฒนา 
 จิตสาธารณะตามแนวพฤติกรรมศาสตร ์

 วิเคราะห์ได้จากแนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา 

๑.การรับรู้ความสามารถของตน  ๑.สันโดษ 
๒..ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน  ๒.ศรัทธา 
๓.ความสามารถในการเรียนรูด้้วยตนเอง ๓.ฉันทะ 
 ๔.เมตตา 
 ๕.สาธารณโภคี 
 ๖.อสังขาริกทาน 
 ๗.ทิฏฐิสามญัญตา 

 

 
 
 
 
 
 
     



 
 

๑๙๔ 

๔.๒.๔.การจัดกลุ่มตัวแปรเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
งานวิจัยน้ีผู้วิจัยใช้การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยแนวคิดเก่ียวกับการ

พัฒนามนุษย์ด้วยหลักภาวนา ๔ ซึ่งสามารถจัดตัวแปรต่างเข้ากลุ่มของภาวนา ๔ ได้ดังตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ ๖ แสดงปัจจัยทีผ่ลต่อการพฒันาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรม 
              ภาวนา ๔ 
 

 
 การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรม
ภาวนา๔ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว
พฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยากับพระพุทธศาสนา 

ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน 
๑. กายภาวนา หมายถึง การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย 
ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งท้ังหลายภายนอกทางอินทรีย์ท้ังห้าด้วยดี 
และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางท่ีเป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรม
งอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

 การอบรมเลี้ยงดูแบบ 
ประชาธิปไตย 
 

 

๒. สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การ
ฝึกอบรมศีลให้ต้ังอยู่ในระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความ
เดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน 

๑ สีลสามัญญตา 
๒ สสังขาริกทาน 
๓ การสนับสนุนทางสังคม 
๔ ประสบการณ์ทางสังคม 
๕การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ 

 

๓. จิตภาวนาหมายถึง การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้
เข้มแข็งม่ันคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมท้ังหลาย เช่น มีเมตตากรุณา 
ขยันหม่ันเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส  
เป็นต้น 

 ๑.สันโดษ๒.ศรัทธา 
๓.ฉันทะ ๔.เมตตา 
๕.การรับรู้ความ 
สามารถของตน 
๖.สาธารณโภค ี
๗.อสังขาริกทาน 
๘.ลักษณะมุ่งอนาคต 
ควบคุมตน  

๔. ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การ
ฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจส่ิงท้ังหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลก
และชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็นอิสระ ทําตนให้บริสุทธ์ิ
จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ด้วย
ปัญญา 

 ๑ ความสามารถใน 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๒.ทิฏฐิสามัญญตา  

 
     



 
 

๑๙๕ 

๔.๒.๕ รปูแบบเชิงความคิดของการบรูณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วย 
การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 

จากการวิเคราะห์เอกสาร ที่สาํคัญด้านพฤติกรรมศาสตร์ จติวิทยาและด้านพระพุทธศาสนา
สามารถสร้าง รูปแบบเชิงความคิดของการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการ
พัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ได้ดังภาพต่อไปน้ี 

๑.  

๒.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๒๘ รปูแบบเชิงความคิดการบรูณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วย 

    การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

ปัจจัยภายนอก 

กายภาวนา 

     การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

สีลภาวนา 

๑. การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ 

๒. ประสบการณ์ทางสังคม 

๓ การสนับสนุนทางสังคม     
๔ .สีลสามัญญตา              ๕ สสังขาริกทาน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 
 

จิตภาวนา 

๑สันโดษ                            ๒ ศรัทธา 

๓ ฉันทะ                            ๔ เมตตา 
 ๕การรับรู้ความสามารถของตน 

๖สาธารณโภคี                    ๗ อสังขาริกทาน 

๘ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน   

ปัญญาภาวนา 

๑  ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๒ ทิฏฐิสามัญญตา 

 
 
เจตจํานงเสรี 

  
   จิตสาธารณะ 

ตามแนว      
พระพุทธศาสนา 



 
 

๑๙๖ 

๔.๓.บูรณาการกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบเชิงความคดิการ  
      บูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะ 
      ตามแนวพระพุทธศาสนา 
       การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบเชิงความคิดของการพัฒนาจิตสาธารณะของ
เยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา  ในงานวิจัยน้ี ผู้ วิจัยดําเนินการตรวจสอบด้วยกัน ๒ 
กระบวนการ คือ   

๑. ตรวจสอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสอบถามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
พระพุทธศาสนา พฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา รวมถึงผู้ที่ทํางานด้านจิตอาสา โดยการประยุกต์ใช้
เทคนิคเดลฟาย  

๒. ตรวจสอบรูปแบบเชิงความคิดที่ได้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ด้วยการสอบถามความคิดเห็นของเยาวชน  

ผู้วิจัยได้นําเสนอรายละเอียดของการดําเนินการวิจัยเพ่ือการตรวจสอบดังน้ี 
 ๔.๓.๑ การสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย 
จากการวิจัยในขั้นตอนที่๔.๒ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หารูปแบบเชิงความคิดของการบูรณาการการพัฒนา
จิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา จากการวิเคราะห์
เอกสารและเมื่อได้รูปแบบแล้ว ผู้วิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องน่าเช่ือถือของรูปแบบ เชิง
ความคิดของการพัฒนาจิตสาธารณะฯที่ได้ ด้วยการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
พระพุทธศาสนา ด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา ตลอดจน ผู้ที่ทํางานด้านจิตอาสา โดย
ประยุกต์ใช้หลักการของเทคนิคเดลฟาย เพ่ือหาความสอดคล้องในแต่ละประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์มาจากเอกสารคัมภีร์และหนังสือทางพระพุทธศาสนา  

การประยุกต์ใช้หลักการของเทคนิคเดลฟายในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยประยุกต์หลักการกําหนด
จํานวนผู้ทรงคุณวุฒิมาใช้เพ่ือเกิดความน่าเช่ือถือและความเพ่ียงพอเกี่ยวกับจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
รวมท้ังกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้องเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิมาใช้เพ่ือ
งานวิจัยน้ีมีความน่าเช่ือถือมากที่สุด โดยผู้วิจัยดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ ๒ ดังน้ี 
 กระบวนการวิจัยในข้ันตอนที่ ๒ เริ่มจาก การคัดเลือกกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่ผู้วิจัยกําหนดคือ ประการแรก เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดด้านพระพุทธศาสนาหรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ประการที่ ๒ เป็นอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาที่
เก่ียวข้อง ประการที่ ๓ เป็นผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะหรือจิตอาสา ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้การ
กําหนดจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัยตามเทคนิคเดลฟายของ Thomas T. Macmillan๑ จํานวน 

                                                 
๑Macmillan, Thomas T, The Delphi Technique, สืบค้นเมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ 



 
 

๑๙๗ 

๑๙ ท่าน ซึ่งเป็นจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วงของความคลาดเคลื่อนระหว่าง ๐.๕๐ – ๐.๔๘ มี
ค่าเฉล่ียความคลาดเคลื่อน เท่ากับ .๐๒ ซึ่งจะเห็นได้ว่า จํานวนผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวจะ มีอัตรา
การลดลงของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของกลุ่ม (Average group error) น้อยมาก ผู้วิจัยได้
นําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิดังน้ี 

๑ ข้อมูลเก่ียวกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิซึง่ผู้วิจัยได้นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับผู้ทรงคุณวุฒิไว้ในตารางต่อไปน้ี 
ตารางที่ ๗ แสดงข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับเรือ่งการพัฒนา 

    จิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

ลําดับที่ 
 

ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวุฒิ ตําแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา 
๑ พระศรีคัมภีรญาณ 

(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์)  
รศ.ดร. 
สอบถามเมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

Ph.D.(Pali&Buddhist 
Studies), Banaras 
Hindu University, 
India 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๒ พระศรีมงคลเมธี 
(วิชาญ กลฺยาณธมฺโม) ดร.  
สอบถามเมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

Ph.D. (Pali & Buddhist 
Studies)Banaras 
Hindu University, 
India 

คณบดี คณะศาสนาและ
ปรัชญา มหาวิทยาลัย      
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

๓ พระเมธาวินัยรส ผศ. ดร. 
สอบถามเมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ 

Ph.D. (Buddhist 
Studies), University of 
Delhi, India 

อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

๔ พระครูสิริปัญญาเมธี  
(เชาวรา ธมฺมปุญฺโญ)ดร. 
สอบถามเมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

Ph.D. (Buddhist 
Studies) Magadh 
University, India 

อาจารย์ประจํา คณะศาสนา
และปรัชญา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

๕ พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ  
ผศ. ดร. 
สอบถามเมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ศน.ด. พุทธศาสน์ศึกษา 
มหาวิทยาลัย         
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

รักษาการคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย    
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

                                                                                                                                            
http://elib.uum.edu.my/kip/Author/Home?author=Macmillan%2C%20Thomas%20T. 



 
 

๑๙๘ 

ลําดับที่ ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวุฒิ ตําแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ 
๖ ผศ.ดร. สมทิธิพล เนตรนิมิตร 

สอบถามเมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
Ph.D. (Pali&Buddhist 
Studies), Banaras 
Hindu University,India 

อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย 

๗ รศ.ดร.ผจญ คาํชูสังข ์
สอบถามเมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ศน.ด. พุทธศาสน์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย 

อาจารย์ ภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๘ ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจ ิ
สอบถามเมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ปริญญาเอก สาขา
พระพุทธศาสนา จาก
มหาวิทยาลัยมคธ อินเดีย 

อ า จ า ร ย์  ภ าค วิ ช าภ าษ า
ตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๙ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม ผศ.ดร. 
สอบถามเมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖รศ. 
 

Ph.D. (Buddhist 
Studies) 
University of Delhi, 
India 

อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า  บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย 
 ประธานสาขาวิชาศาสนาและ
ป รั ช ญ า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธศาสนาและปรัชญา  
๑๐ พระเทพวิสุทธิกวี 

(เกษม สญญฺโต) ดร. 
สอบถามเมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

Ph.D.(Philosophy) 
Banaras Hindu 
University India 

อาจารย์ประจํา คณะศาสนา
และปรัชญา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

๑๑ รศ.ดร. จํานง คันธิก 
สอบถามเมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 

Ph.d (Philosophy), 
 

อาจารย์ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

๑๒ รศ.ดร.ธวัช หอมทวนลม 
สอบถามเมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

Ph.D. (Philosophy) 
Magadh University, 
India 

อาจารย์ประจํา คณะศาสนา
และปรัชญา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

๑๓ รศ. ดร.วิทยา ศักยาภินันท ์ 
สอบถามเมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

Ph.D.(Philosophy), 
Banaras Hindu 
University India 

อาจารย์ ภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑๔ ผศ.ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว  
สอบถามเมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

Ph.D.(Philosophy), 
Banaras Hindu 
University India 

อาจารย์ ภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 
 

๑๙๙ 

ลําดับที่ ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวุฒิ ตําแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา 

๑๕ พระเอกภัทร อภิฉนฺโท ผศ.ดร 
สอบถามเมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

Ph.D.(Psychology) 
Dr.B.A. Marathwada 
University India 

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๑๖ ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ 
สอบถามเมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

Ph.D. (Psychology) 
Dr.B.A. Marathwada 
University India 

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๑๗ ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง 
สอบถามเมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

Ph.D. (Psychology) 
Dr.B.A. Marathwada 
University India 

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ีประสบการณ์ด้านจิตอาสา 
๑๘ นางสาว กรรณิกา ควรขจร 

สอบถามเมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
พม.(พัฒนาสังคม) 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้อํานวยการ มูลนิธิ
อาสาสมัครเพ่ือสังคม 

๑๙ นาย สุชน แซ่เฮง 
สอบถามเมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ปริญญาตรี จาก ประเทศ
ไต้หวัน 

กรรมการมูลนิธิพุทธฉือจี้ 
ไต้หวัน ในประเทศไทย 
 

 

๒ การรวบรวมข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิดเดลฟาย 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๙ คนโดยมี

คําถามที่ใช้ในการสอบถามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิมี ๕ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ เรื่อง นิยาม
ของจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ประเด็นที่ ๒ เรื่องกรอบแนวคิดที่ใช้เป็นฐานของการ
พัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ประเด็นที่ ๓ เรื่องปัจจัยที่ทําให้เกิดจิตสาธารณะ ทั้ง
ปัจจัยที่ได้ จากการวิเคราะห์แนวคิดทั่วไป กับแนวคิดพระพุทธศาสนา ประเด็นที่ ๔ เรื่อง การจัด
กลุ่มตัวแปรที่เป็นตัวแปรด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยากับตัวแปรด้านพระพุทธศาสนาลงใน
กลุ่มปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา และประเด็นที่ ๕ เรื่องภาพ
แบบจําลองการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาจากการ
วิเคราะห์เอกสาร กระบวนการวิจัยในข้ันตอนน้ีผู้วิจัยได้นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับที่มาของข้อมูลที่
นํามาใช้ในการวิเคราะห์ของในแต่ละประเด็นต้ังแต่ประเด็นที่ ๑ ถึงประเด็นที่ ๔ ผู้วิจัยได้นําเสนอ
เน้ือหาที่ผู้วิจัยนํามาใช้วิเคราะห์เพ่ือ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบความ



 
 

๒๐๐ 

น่าเช่ือถือ ส่วนในประเด็นที่ ๕ ผู้วิจัยนําเสนอรูปแบบ (Model) การพัฒนาจิตสาธารณะที่ได้จาก
การวิเคราะห์เอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งการสอบถามความคิดเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประยุกต์หลักการของเทคนิคเดลฟายมาใช้ในการสอบถาม โดยแบ่งเป็น๒รอบ ดังน้ี  

การสอบถามรอบที่ ๑ ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นปลายปิด ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ๖ ระดับคือ เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย ไม่เห็นด้วย
น้อย ไม่เห็นด้วยปานกลาง และไม่เห็นด้วยมาก โดยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านต้องลงมติจัดระดับ
ความคิดเห็นของแต่ละข้อตามมาตรวัด รวมทั้งเขียนเหตุผลที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของแต่ละข้อ 
ลงในช่องว่างที่ เ ว้นไว้ตอนท้ายของข้อน้ัน ๆ โดยผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลด้วยการนัดเวลา
ผู้ทรงคุณวุฒิและนําแบบสอบถามไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๑๙ ท่านด้วยตนเอง หลังจากรับ
แบบสอบถามรอบที่ ๑ จากผู้ทรงคุณวุฒิคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้นําคําตอบแต่ละข้อมาคํานวณหา
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) และตําแหน่งคําตอบ
ของผู้ตอบท่านน้ัน ๆ  

การสอบถามรอบที่ ๒ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ รอบที่ ๒ 
(ภาคผนวก)ซึ่งเป็นข้อคําถามเดียวกับรอบที่ ๑ ส่งให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๑๙ ท่านอีกครั้งหน่ึง โดย
ในแบบสอบถามการแสดง ค่ามัธยฐาน และและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ รวมทั้งแสดงตําแหน่ง
คําตอบของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านในรอบท่ี ๑ เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน ทราบว่าความ
คิดเห็นของตนในรอบที่ ๑ มีความเหมือนหรือความแตกต่างจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิส่วน
ใหญ่และหลังจากพิจารณาผลการตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านสามารถยืนยัน
หรือเปลี่ยนคําตอบของตนได้ เมื่อได้รับแบบสอบถามรอบที่ ๒ ทั้ง ๑๙ ฉบับ คืนมาแล้ว ผู้วิจัย
นํามาหาค่ามัธยฐาน(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range)  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ค่าทางสถิตื คือค่ามัธยฐาน (Median) และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินความคิดเห็น
สอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีการแปลความหมายดังน้ี 
เกณฑ์ค่ามัธยฐาน (Median) จําแนกได้ดังน้ี 
 ค่ามัธยฐาน ๕.๕๐ขึ้นไป    หมายถึงผู้ทรงคณุวุฒิมีความเห็นด้วยในระดับมาก 
 ค่ามัธยฐาน ๔.๕๐ – ๕.๔๙ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
 ค่ามัธยฐาน ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยในระดับน้อย 
 ค่ามัธยฐาน ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิมีความไม่เห็นด้วยในระดับน้อย 
 ค่ามัธยฐาน ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิมีความไม่เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
 ค่ามัธยฐาน ตํ่ากว่า๑.๕๐    หมายถึง ผู้ทรงคณุวุฒิมีความไม่เห็นด้วยในระดับมาก 
     



 
 

๒๐๑ 

เกณฑ์ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) จําแนกได้ดังน้ี 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ๐.๐๑ – ๐.๙๙ ถือว่า คําตอบมีความสอดคล้องกันสูงมาก 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ๑.๐๐ – ๑.๙๙ ถือว่า คําตอบมีความสอดคล้องกันสูง 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ๒.๐๐ – ๒.๙๙ ถือว่า คําตอบมีความสอดคล้องกันตํ่า 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ๓.๐๐   ขึ้นไป  ถือว่า คําตอบไม่มีความสอดคล้องกันสูงมาก 
ซึ่งการวิเคราะห์แบบสอบถาม ทั้งสองรอบ โดยทั่วไปจะกําหนดค่ามัธยฐานในระดับ มาก คือ ๓.๕๐ 
ขึ้นไป และ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน ๑.๕๐๒  

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับประเด็นคําถามทั้ง ๕ประเด็นในรอบ
ที่ ๑ และรอบที่ ๒ เมื่อพิจารณาความสอดคล้องเป็นรายข้อสําหรับงานวิจัยน้ีกําหนดเกณฑ์ความ

สอดคล้องของความคิดเห็นต่อประเด็นคําถาม ในระดับ มาก ที่ค่ามัธยฐาน ≥ ๕.๕๐  ค่าพิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ ≤ ๑.๐๐ โดยประเด็นคําถามในแต่ละข้อจะต้องผ่านเกณฑ์น้ีทั้ง รอบ ๑ และ รอบ ๒  
 ๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องความคิดเหน็ของผู้ทรงคณุวุฒิ 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๒ รอบ ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์

ข้อมูลความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายละเอียดที่นําเสนอในตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                                                 
๒จุมพล พูลภัทรชีวิน,“ปฏิบัติการวิจัยอนาคตด้วย EDFR”, บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ กรกฏาคม – ธันวาคม ๒๕๔๘, หน้า ๒๘. 



 
 

๒๐๒ 

ตารางที่ ๘ แสดงค่าความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนา    
             จิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 

 

 
ข้อ 

 
ประเด็นคําถาม 

ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิรอบท่ี ๑ ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิรอบท่ี ๒ 
มัธยฐาน พิสัย การแปลความ มัธยฐาน พิสัย การแปลความ 

๑ นิยามของจิตสาธารณะ 
ตามแนว  
พระพุทธศาสนา 
 

  
๖.๐๐ 

 
๑.๐๐ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เห็นด้วยมาก
และสอดคล้อง

กันสูง 

  
๖.๐๐ 

 
๐.๐๐ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เห็นด้วยมาก
และสอดคล้อง

กันสูงมาก 
๒ กรอบแนวคิดท่ีใช้เป็นฐาน 

ของการพัฒนาจิตสาธารณะ 
ตามแนวพระพุทธศาสนา  
 

  
๖.๐๐ 

 
๐.๐๐ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เห็นด้วยมาก
และสอดคล้อง

กันสูงมาก 

  
๖.๐๐ 

 
๐.๐๐ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เห็นด้วยมาก
และสอดคล้อง
กันสูงมาก 

๓ ปัจจัยท่ีทําให้เกิดจิตสาธารณะ 
ท้ังปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
แนวคิดพฤติกกรมศาสตร์และ
จิตวิทยากับแนวคิด 
พระพุทธศาสนา 

  
๖.๐๐ 

 
๑.๐๐ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เห็นด้วยมาก
และสอดคล้อง

กันสูง 

  
๖.๐๐ 

 
๐.๐๐ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เห็นด้วยมาก
และสอดคล้อง
กันสูงมาก 

๔ การจัดกลุ่มปัจจยัเพ่ือเป็น 
ตัวแปรสําหรับการพัฒนา 
จิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนาด้วย 
หลักธรรมภาวนา ๔ 

  
๖.๐๐ 

 
๐.๐๐ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เห็นด้วยมาก
และสอดคล้อง
กันสูงมาก 

  
๖.๐๐ 

 
๐.๐๐ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เห็นด้วยมาก
และสอดคล้อง
กันสูงมาก 

๕ ภาพแบบจําลองการบูรณาการ
การพัฒนาจิตสาธารณะของ
เยาวชนตามแนว
พระพุทธศาสนาจากการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

  
๖.๐๐ 

 
๐.๐๐ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เห็นด้วยมาก
และสอดคล้อง
กันสูงมาก 

  
๖.๐๐ 

 
๐.๐๐ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เห็นด้วยมาก
และสอดคล้อง
กันสูงมาก 

 
จากตารางที่ ๘ จะพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยในระดับมากในทุกประเด็นคําถามทั้งใน

รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ สําหรับความสอดคล้องของความคิดเห็นน้ันพบว่า ในประเด็นที่ ๑ และ 
ประเด็นที่ ๓ ของการสอบถามความคิดเห็น รอบที่ ๑ มีความสอดคล้องกัน สูง ส่วนในประเด็นที่ ๒ ๔ 
และ๕ ในรอบที่ ๑ กับทุกประเด็นในรอบที่ ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยมากสอดคล้องในระดับ สูง
มาก 

       



 
 

๒๐๓ 

๔ ข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ จําแนกตามประเด็นคาํถาม 
ประเด็นคําถามที่ ๑ นิยามจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา  

 เป็นการสอบถามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเ ก่ียวกับนิยามจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา ผู้วิจัยใช้ความหมายของคําว่า จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา จากหลักธรรม 
เรื่อง สามัคคีธรรม อรรถประโยชน์ที่เป็น อุภยัตถะ (ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย) ร่วมกับ หลักธรรมเร่ือง 
ทาน หลักธรรมเรื่อง จาคะ และ หลักธรรมเรื่องกรุณา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิร้อย
ละ ๑๐๐ เห็นด้วย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะประกอบความคิดเห็น จํานวน ๑๓ คน ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 
ตารางที่ ๙ แสดงข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิในประเด็นที่ ๑ เรื่องนิยามจิตสาธารณะตามแนว 

   พระพุทธศาสนา  
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๓  
พระเมธาวินยัรส ผศ.ดร. 
 

เห็นด้วย เพราะเหมือนกับการที่เราบัญญัติพระวินัย พระพุทธเจ้าจะทรง
บัญญัติก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับว่า ดี ของหมู่สงฆ์ คําว่าดี ก็คือเป็น
ประโยชน์แก่คณะทั้งปวงของสงฆ์ ความงดงามของสงฆ์ และความเจริญ
มั่นคงของสงฆ์ ดังนั้นพระองค์จึงจักให้ประชุมสงฆ์ทุกครั้งเมื่อพระองค์จักทรง
บัญญัติพระวินัย ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิด กายสามัคคี จิตสามัคคี และ วจีสามัคคี
ของคณะสงฆ์ ทาน การให้ และ จาคะ การเสียสละ ก็ถือว่า อนุโลมให้ แต่
กรุณา ควรเพิ่มเมตตา เข้ามาด้วย เพราะหากขาดเมตตาซะแล้ว กรุณา และ
ทาน รวมทั้งจาคะ พร้อมทั้งสามัคคีก็คงไม่เกิดขึ้นได้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๔  
พระครูสิริปัญญาเมธี  
(เชาวรา ธมฺมปญฺุโญ) ดร. 

เห็นด้วย เพราะเป็นหลักที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตให้เป็น
สาธารณะได้กับสังคม 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๖  
ผศ.ดร.สมทิธิพล เนตรนิมิตร 

เห็นด้วย เพราะ นิยามจิตสาธารณะของงานวิจัย ทําให้นึกถึงพระโพธิสัตว์ ผู้
เป็นแบบอย่างแก่ทุกคน ในการทําความดีและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัว
เลย เสนอหลักธรรมเพิ่มอีกอย่างคือ อหิงสา การไม่เบียดเบียนกัน ( อหิงสา
อยู่ในกรุณา) จิตสาธารณะ เป็นคําใหม่ในสังคมไทย เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่เดิน
ตามพระโพธิสัตว์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๘  
ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจ ิ

เห็นด้วยว่าการเห็นประโยชน์นําไปสู่ความสามัคคี โดย เริ่มจาก ทาน ร่วมกัน
ให้ เสียสละ การเห็นโทษของความขัดแย้งก็จะทําให้คนสามัคคี ไม่มั่นใจว่า
คนที่มีความเห็นต่างกันเม่ือมาอยู่ร่วมกันจะเกิดความสามัคคีหรือไม่ ความ
กรุณาจะมีเมตตาเป็นฐาน อารมณ์ทั้ง ๒ ตัวจะต่างกันอย่างไร 
 



 
 

๒๐๔ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๙  
พระมหามฆวินทร ์
ปุริสุตฺตโม ผศ.ดร. 

๑.หลักธรรมทั้งหมดเป็นการแสดงถึงการให้นํ้าหนักแก่ส่วนรวมและคนอื่นๆ
ด้วย จึงเห็นว่าเหมาะสมแล้ว 
๒.เฉพาะหลักกรุณา เห็นว่าน่าจะเพิ่มเมตตาเข้าไปด้วย เป็นเมตตากรุณา 
เหมือนหลักเบญจธรรมข้อที่ ๑ เพราะการแสดงออกซ่ึงกรุณา ย่อมได้รับแรง
กระตุ้นจากเมตตาซ่ึงมีอยู่ในจิตใจนั่นเอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๐ 
พระเทพวิสุทธกิวี  
(เกษม สญฺญโต) ดร. 

เห็นด้วย แต่มีข้อเสนอแนะว่าหากใช้อัปปมัญญาจะมีความหมายครอบคลุม 
คําว่า เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ซึ่งธรรมทั้ง ๔ ข้ออยู่ในกรอบของ 
จิตสาธารณะ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๑ 
รศ.ดร. จํานง คันธิก 

น่าจะต้องมีอัตถจริยามาร่วมด้วย เพราะเป็นการทําประโยชน์แก่ผู้อื่น 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๒  
รศ.ดร.ธวัช หอมทวนลม 

เห็นด้วยกับหลักธรรมที่ยกมาสนับสนุนเรื่องจิตสาธารณะครอบคลุม เนื้อหา 
ทําให้มองเห็นว่าธรรมดังกล่าวช่วยให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ดังกล่าว
สําเร็จได้ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๓  
รศ. ดร.วทิยา ศักยาภินันท์  

เห็นด้วย แต่มขีอ้เสนอแนะว่า 
 ๑.พระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างสูงสุดของผู้มีจิตสาธารณะ บารมีธรรม ๑๐ 
เป็นข้อธรรมที่ทําให้พระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้า ฉะนั้นผู้มีจิตสาธารณะจะ
เป็นผู้ประพฤติตามหลักบารมี ๑๐ แม้จะไม่ทําให้สมบูรณ์ก็ตาม 
๒.(จากข้อ ๑) คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ในหลวงรัชกาลที่ ๙ไม่มีจิตสาธารณะ
โครงการพระราชดําริต่างๆของพระองค์แสดงความจริงข้อน้ี เป็นโครงการท่ี
เกิดจากคติพระโพธิสัตว์ที่กษัตริย์ไทยยึดถือมาแต่โบราณว่า กษัตริย์ต้องมี 
จริยวัตรเยี่ยงพระโพธิสัตว์ 
 ๓.ลองพิจารณาดูว่างานวิจัยนี้ควรจะมีอะไรเพิ่มเติมจากคตินิยมพระโพธิสัตว์
หรือไม่ 
 ๔.งานวิจยันี้จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น หากการศึกษาจิตสาธารณะจะนําจิต
โพธิสัตว์มาพิจารณาด้วย 

 
 
 
 
     



 
 

๒๐๕ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๕  
พระมหาเอกภัทร อภิฉนฺโท 
ผศ. ดร. 

เห็นด้วย เนื่องจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในเรื่อง สามัคคีธรรม 
ส่งผลดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากว่าผู้คนในสังคม
ใดขาดความสามัคคีแล้วจะนําซึ่งความหายนะ นํามาซ่ึงความวิบัติได้ 
อรรถประโยชน์นั้น จะเป็นเรื่องการเสียสละประโยชน์ส่วนตนและทํา
ประโยชน์ส่วนรวม คนในสังคมถ้ามองและปฏิบัติตามแนวนี้จะนํามาซ่ึง
ความสุข ทาน คือ การให้หรือการแบ่งปันของที่มีเพื่อบุคคลอื่น 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๖  
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ 

เห็นด้วย แต่มีขอ้เสนอแนะว่า 
 ๑.การยกหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เห็นว่ามีความเหมาะสม เพราะหลักพุทธ
ธรรมสามารถจะแก้ไขปัญหาความทุกข์ของมนุษย์ได ้
 ๒.เหตุผลที่นําหลักธรรมมาใช้ควรจะให้รายละเอียดว่าหัวข้อหลักธรรมมา  
จากหมวดหมู่หรือ ข้อธรรมจากตรงไหนบ้าง เพื่อจะสามารถกําหนด
ความหมายหรือ คํานิยามศัพท์ให้ครอบคลุม คํานิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการได้
ทั้งหมด ในที่นี้ คํานิยามศัพท์ทั้งในเชิงความหมายและเชิงปฏิบัติการควรชัด
มากกว่านี้ 
 ๓.การเช่ือมโยงหลักธรรม ควรมีหลักคิดว่า ทําไมต้องมีหลักสามัคคีธรรมขึ้น
ก่อน ผู้วิจัยควรตระหนักหัวข้อธรรมที่ยกขึ้นมาทั้งหมด ต้องอ้างอิงข้อมูล 
เอกสารงานวิจัยว่า มีใครทําบ้างหรือยัง แม้แต่งานวิจัยทางตะวันตก มีความ
เชื่อมโยงหรือไม่ เกี่ยวกับหลักธรรมที่ผู้วิจัยยกขึ้น เพื่อประกอบคํายืนยัน
ข้อมูลที่ผู้วิจัยเสนอ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๗  
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง 

เห็นด้วยเพราะตรงกับหลักความจริง 

 

ที่มา : จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
     



 
 

๒๐๖ 

ประเด็นคําถามที่ ๒ กรอบแนวคิดที่ใช้เป็นฐานในการพัฒนาจิตสาธารณะ 
   เป็นการสอบถามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ กรอบแนวคิดที่ใช้เป็นฐานในการ
พัฒนาจิตสาธารณะ โดยผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์เน้ือหาเกี่ยวกับ แนวคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
แนวคิดด้านจิตวิทยา และแนวคิดด้านพระพุทธศาสนา โดยผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิดดังกล่าวมาเป็น
กรอบแนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งมีรูปแบบดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิร้อยละ ๑๐๐ เห็นด้วย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้
ข้อเสนอแนะประกอบความคิดเห็น จํานวน ๑๐ คน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

   
ตารางที่ ๑๐ แสดงข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่ ๒ เรื่องกรอบแนวคิดที่ใช้เป็นฐาน 

ในการพัฒนาจิตสาธารณะ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๓  
พระเมธาวินัยรส ผศ.ดร. 

เห็นด้วย เพราะหากปราศจากการปรารภหรือริเริ่มจากตนเองแล้ว ส่วน
อ่ืนๆก็คงดําเนินต่อไม่ได้ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๖  
ผศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร 

เห็นด้วย เพราะเป็นรูปแบบการพัฒนาคนครบทั้ง ด้านนอก ด้านใน ชีวิต
มนุษย์ (คน) ม ี๒ด้าน ด้านนอกคือ ร่างกาย ด้านใน คือ จติใจ ถือว่า ใจ
เป็นนาย กายเป็นบ่าว การพัฒนามนุษย์จึงต้องครบทั้งสองด้าน 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๘  
ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจ ิ

เห็นด้วย เพราะบุญกิริยา ๑๐ เป็นการฝึกทางกายที่สง่ผลต่อการอยู่
ร่วมกัน นําไปสู่ จิตและปัญญา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 
เจตจํานงเสรี 

 
     จิตสาธารณะ 
      ตามแนว 
  พระพุทธศาสนา 

ปัจจัยภายนอก 

 
 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 

       กายภาวนา 

        สีลภาวนา 

         จิตภาวนา 

         ปัญญาภาวนา 



 
 

๒๐๗ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๙  
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม 
ผศ.ดร. 

เห็นด้วย แต่มีข้อเสนอแนะว่ารูปแบบที่นําเสนอระหว่างปรกาโรและอัตต
กาโรจะนําไปสู่เจตจํานงเสรีอย่างไร ยังไม่ชัดเจน เพราะรูปแบบที่แสดง
น้ันยังบอกไม่ได้ว่าจะพัฒนาจากไหนไปไหนหรือหลักไหนสัมพันธ์กับหลัก
ไหนรูปแบบน่าจะเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๐   
พระเทพวิสุทธิกวี  
(เกษม สญญุโต) ดร. 
 

เห็นด้วยเพราะ เน้ือหาสาระครอบคลุมพฤติกรรมมนุษย์แลว้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๒  
รศ.ดร.ธวัช หอมทวนลม 
 

เห็นด้วยเพราะท่ีผู้วิจัยได้ยกองค์ประกอบดังกล่าวเพราะมนุษย์เรานั้น จะ
แสดงพฤติกรรมใดๆออกมาปรากฏให้คนเห็นได้น้ัน เป็นเคร่ืองแสดงออก
ให้รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไร ปัจจัยภายใน – ภายนอก และสถานการณ์
ปัจจุบัน ทําใหรู้้ว่าเขาเป็นคนอย่างไร ดังน้ัน ถ้ามนุษย์มีการฝึกฝน 
ประพฤติปฏิบัติ ตามหลักธรรม จะพูด จะคดิ จะทําอะไร ออกมาจะ
สะท้อนให้เห็นว่า เขาเป็นคนอย่างไร “ มนุษย์ที่ได้รับการฝึกฝนทั้ง
ภายนอก ภายใน ช่ือว่าเป็นผู้ประเสริฐ ” 
 

เจต 
จํานง  
 เสร ี

    จิต
สาธารณะ 

ปัจจัยภายนอก  

ปัจจัยภายใน 

        กายภาวนา 

          สีลภาวนา 

       จิตภาวนา 

     ปัญญาภาวนา 



 
 

๒๐๘ 

          ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๓  
รศ.ดร.วิทยา ศักยาภินันท์  
 

                      ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
เห็นด้วยแต่มีข้อเสนอแนะว่า 
พระพุทธพจน์น้ีมาใน “ อัตตการีสูตร ” (อัง. ปัญจก. ข้อ ๓๐๙ )  
ผู้วิจัยลองเปรียบเทียบข้อความต่อไปน้ี 
๑เพราะมีอัตตกาโรและปรกาโร จึงมี อารัพภธาตุ (เจตจํานงเสรี)  
ฉะน้ัน มนุษย์มจีิตสาธารณะ 
๒. เพราะมีเจตจํานงเสรี (อารัมภธาตุ) อัตตกาโรและปรกาโร จึงเกิด 
ตาม ฉะน้ัน มนุษย์มีจิตสาธารณะ 
ทั้ง ๒ ข้อความนี้ไม่เหมือนกัน จาก ๑ อัตตกาโร และ ปรกาโร เป็นเหตุ
ของอารัมภธาตุ ส่วน ๒ อารัมพธาตุเป็นเหตุ แผนภูมิตาม หน้า ๑๐ 
ผู้วิจัยจัดทําขึ้น ตามข้อ ๑ หากทําตามข้อ ๒ แผนภูมิ น่าจะเป็น 
 
 
  
เมื่อดูรายละเอียดในอัตตการีสูตร ที่มาของแผนภูมิแล้วจะตรงกับข้อ ๒ 
ฉะน้ัน แผนภูมต้ิองปรับแก้หรือไม่ 
หากผู้วิจัยต้องการจะแสดงว่า “ อัตตกาโร และ ปรกาโร เท่ากับ มี
เจตจํานงเสรี (อารัพภธาตุ) หากเป็นอย่างน้ัน ควรจะ Reverse ลูกศร
ด้วย หมายความว่า อัตตกาโร ปรกาโร กับ อารัพภธาตุ เป็นปัจจัยต่อกัน
แล้ว (สมภาคกัน) แผนภูมิน่าจะ Reverse ดังน้ี 
 
 
 
 

อารัพภธาตุ เป็น ๑ ใน ๕ ธาตุ หากพิจารณาดูแล้ว ไม่น่าจะใช้ อารัพภ
ธาตุเพียงหน่ึงที่เป็นเหตุ ของอัตตกาโร และ ปรกาโร อีก  
๔ ธาตุกระทําการร่วมด้วย เข้าทํานอง คิด/ ดําริ (อารัพภ) จากน้ันความ
พยายามอีก ๔ ธาตุเกิดตาม แล้วจึงเกิดกรรม /การกระทํา (อัตตกาโร 
ปรกาโร) 
 ขอเสนอให้พิจารณาและนําไปปรึกษา ผู้คมุปริญญานิพนธ์ดู 
 

ปรกาโร 
อัตตกาโร 

  อารัพภธาตุ 

อัตตกาโร 
ปรกาโร  เจตจํานงเสรี 

จิตสาธารณะ 

จิตสาธารณะ 



 
 

๒๐๙ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๔  
ผศ.ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว 

เห็นด้วย เพราะที่มาของกรอบแนวคิด เกิดจากการสังเคราะห์จาก
แนวคิดทฤษฎีหลายส่วนทั้ง พฤติกรรมศาสตร์ และ จิตวิทยา รวมท้ัง
หลัก ภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๕  
พระมหาเอกภัทร อภิฉนฺโท  
ผศ. ดร. 
 

 เห็นด้วยมากในเรื่องของการสร้างกรอบแนวคิดเพ่ืออธิบายให้เห็นผล
ของการทํางานอย่างมีระบบ และมีการบูรณาการเป็นอย่างดีมาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๖  
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ 

เห็นด้วย เพราะ 
๑.ประเด็นหัวข้อหลักธรรม ชอบแล้ว ด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตาม
หลักธรรม ภาวนา ๔ พร้อมกับ หลักทางจิตวิทยามาบูรณาการ 
 ๒.หลักของการบูรณาการของหลักธรรมและหลักทางจิตวิทยายังไม่
ชัดเจน ควรยกแนวคิดทฤษฎีมาสร้างรูปแบบ Model ว่าสามารถจะ
บูรณาการในมิติใดได้บ้าง และควรอ้างอิงจากงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง 
สอดคล้องกับงานวิจัยในระดับไหนอย่างไร 
 ๓.การเช่ือมโยง ควรมีตัวปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างกรอบให้ชัดเจน แต่ที่
ผู้วิจัยนําเสนอก็พอเห็นภาพได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้วิจัยได้สังเคราะห์งาน
ให้มากกว่าน้ี อาจจะมองเห็นตัวแปรที่สามารถนํามาวิเคราะห์ได้มากขึ้น 
จึงอยากให้ผู้วิจัยประยุกต์หรือปรับรูปแบบหรือสร้างพัฒนาที่งานวิจัยน้ี
จะตอบโจทย์ของการวิจัยได้ทุกมิติ 
 

 

ที่มา : จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 
 

๒๑๐ 

ประเด็นคําถามที่ ๓ เรื่อง ปจัจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 
 เป็นการสอบถามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ
ที่ผู้วิจัยนํามาใช้เป็นตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ดังที่
นําเสนอในตารางต่อดังน้ี 
 

                        ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 
วิเคราะห์ได้จากแนวคิดการพัฒนา 
 จิตสาธารณะทั่วไป 

 วิเคราะห์ได้จากแนวคิดการพัฒนา 
 จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 

๑.การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ๑.สีลสามญัญตา 
๒.ประสบการณ์ทางสังคม ๒.สสังขาริกทาน 
๓.การสนับสนุนทางสังคม ๓.การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์  

 
 

                        ปัจจัยภายในที่มผีลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 
วิเคราะห์ได้จากแนวคิดการพัฒนา 
 จิตสาธารณะทั่วไป 

 วิเคราะห์ได้จากแนวคิดการพัฒนา 
 จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 

๑.การรับรู้ความสามารถของตน  ๑.สันโดษ 
๒..ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน  ๒.ศรัทธา 
๓. ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๓.ฉันทะ 
 ๔.เมตตา 
 ๕.สาธารณโภคี 
 ๖.อสังขาริกทาน 
 ๗.ทิฏฐิสามญัญตา 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิรอ้ยละ ๑๐๐ เห็นด้วย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้

ข้อเสนอแนะประกอบความคิดเห็น จํานวน ๑๒ คน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 
 
 
 
      



 
 

๒๑๑ 

ตารางที่ ๑๑ แสดงข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่ ๓ เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา 
จิตสาธารณะ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๓  
พระเมธาวินยัรส ผศ.ดร. 

เห็นด้วย เพราะมีความสอดคล้องกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ตามที่ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์และแสดงให้เห็น 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๖  
ผศ.ดร.สมทิธิพล เนตรนิมิตร 

เห็นด้วย โดยขอคัดคําพูดของพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) ดังนี้  
ระบบการทํางานของชีวิตมนุษย์มีความพิเศษต่างออกไปจากระบบการ
ทํางานของรถยนต์ กล่าวคือ วัตถุต่างๆ เช่นรถยนต์ แม้จะเคล่ือนไหวได้
แต่ก็ไม่มีชีวิต ไม่มีเจตจํานงหรือเจตนา มันจะเคล่ือนไหวไปไหน ก็ต้องมี
คนมาขับขี่มาบังคับ ลําพังตัวของมัน องค์ประกอบทั้งหลาย ทั้งระบบก็
ทํางานเคลื่อนไหวอยู่อย่างนั้น ๆ เท่าเดิม แต่ระบบการทํางานของชีวิต
มนุษย์ไม่ได้วนอยู่ในวงจรเท่าเดิมอย่างนั้น มนุษย์มีเจตจํานงเสรีหรือ
เจตนาและมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ปัญญา เป็นต้น ทําให้การเคล่ือนไหว
ของชีวิตมนุษย์มีการปรับตัว ปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานของตัวมัน
เอง และจัดการกับส่ิงอื่นภายนอกได้ด้วย ปัญญาก็ต้องอาศัยจิตใจ จิตใจ
เป็นฐานของพฤติกรรม จิตใจก็ต้องอาศัยพฤติกรรม ปัญญาชี้ นํา
พฤติกรรม  ปัญญาบอกทางแก่จิ ต ใจ  จากหนั ง สือ  แก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนาหน้า ๕๗ – ๖๖  มนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ปัญญา 
ระบบการทํางานของชีวิตมนุษย์จึงต่างจากระบบการทํางานของรถยนต์ 
ชีวิตมนุษย์มีการปรับตัวเองและจัดการส่ิงอื่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๘  
ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจ ิ

เห็นด้วย แต่มขีอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรพิจารณาความเหมาะสมของ
ชื่อตัวแปร การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๙  
พระมหามฆวินทร์ ปรุิสุตฺตโม  
ผศ.ดร. 

เห็นด้วย แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ทําไมจึงจัดศรัทธากับลักษณะมุ่ง
อนาคตและควบคุมตน เพราะอาการของการแสดงศรัทธานั้นมีลักษณะ
อย่างไรและจะใช้ศรัทธาในระดับไหน น่าจะเป็น จลศรัทธาเท่านั้นหรือไม่
และลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตนเป็นอย่างไร อธิบายให้ชัดเจน 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๐  
พระเทพวิสุทธกิวี  
(เกษม สญฺญโต) ดร. 

เห็นด้วย เพราะ มีสาระครอบคลุมแล้ว 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๑ 
รศ.ดร.จํานง คันธิก  
 

เห็นด้วย แต่มขีอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า หากต้องเรียงลําดับตัวแปรในกลุ่ม
ปัจจัยภายในของการพัฒนา จิตสาธารณะตามแนวพระพทุธศาสนา ควร
ใช้ เมตตา ขึ้น ก่อน 



 
 

๒๑๒ 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๒  
รศ.ดร.ธวัช หอมทวนลม 
 

เห็นด้วย เพราะหลักธรรมและองค์ประกอบที่ไดย้กมานั้นล้วนสนับสนุน
ให้บุคคลหรือเยาวชน (เป็นการปลูกฝัง) ให้เขาเหล่านั้น เป็นคนที่ได้รับ
การพัฒนาเป็นผู้มีจิตสาธารณะทั้งส้ิน 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๓  
รศ. ดร.วทิยา ศักยาภินันท์  

เห็นด้วย แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หัวข้อธรรมในพระพุทธศาสนาบาง 
หั วข้ อ ในช่ อ ง  ตั วแปรที่ ไ ด้ ศึ กษางานวิ จั ย  และ  ห ลักธรรม ใน
พระพุทธศาสนา เช่นสาธารณโภคี สีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา 
ศรัทธา สันโดษ ฉันทะ ควรมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติม ผู้วิจัย สามารถ
ค้นคว้าได้จากอรรถกถาหรือที่เป็นคําอธิบายของนักปราชญ์พุทธศาสนา 
เช่น พระพรหมคุณาภรณ์ พุทธทาสภิกขุ ฯลฯ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๔  
ผศ.ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว 
 

เห็นด้วย เพราะปัจจัยดงักล่าวมคีวามสอดคล้องต่อการพัฒนา 
จิตสาธารณะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๕  
พระมหาเอกภัทร อภิฉนฺโท 
ผศ. ดร. 

เห็นด้วย เพราะเม่ือพิจารณาจากแนวคิดการพัฒนา จิตสาธารณะทั่วไป
และจากแนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนามีข้อ
ธรรมที่ตรงประเด็นที่เราจะสืบค้นหาข้อมูล 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๖  
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ 

เห็นด้วย เพราะ 
๑.การวิจัยที่ผู้ศึกษาได้อ้างอิงและเปรียบเทียบทั้งทางพุทธจิตวิทยาและ 
ทางจิตวิทยาเห็นว่าเหมาะสมดีแล้ว 
๒.ในการสังเคราะห์งานวิจัย อยากให้ผู้วิจัยนําเสนอ ตารางว่ามีผลงานแต่ 
ละตัวแปรเป็นอย่างไร  เพื่อให้ข้อสนับสนุน ยืนยันว่า   ผลที่เกิดจากการ 
วิเคราะห์และสังเคราะห์จะเช่ือมโยงเข้ากับหลักพุทธธรรมได้อย่างลงตัว 
 ซึ่งจะเอื้อต่อการวิเคราะห์ผลและอภิปรายผลได้ง่ายขึ้น 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๗ 
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง 

เห็นด้วย แต่มขีอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ช่ือตวัแปร การอบรมเล้ียงด ู
แบบประชาธิปไตย ควรปรับใหเ้หมาะสม 
 

ที่มา : จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัย 
 



 
 

๒๑๓ 

ประเด็นคําถามที่ ๔ เรื่อง การจัดกลุ่มตัวแปรเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะ ตามแนว 
พระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมภาวนา ๔ 
   เป็นการสอบถามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการจัดกลุ่มตัวแปรเพ่ือการพัฒนาจิต
สาธารณะ ตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมภาวนา ๔ ดังน้ี 
 

การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยหลักธรรมภาวนา๔ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 
ตามแนวพระพุทธศาสนา 
      ปัจจัยภายนอก    ปัจจัยภายใน 

๑. กายภาวนา หมายถึง การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรม 
กายให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งท้ังหลายภายนอกทางอินทรีย์ท้ัง 
ห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางท่ีเป็นคุณ มิให้เกิดโทษ 
 ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความ 
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

 การอบรมเลี้ยงดู 
แบบประชาธิปไตย 
 

 

๒. สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การ 
ฝึกอบรมศีลให้ต้ังอยู่ในระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความ
เดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน 

๑ สีลสามัญญตา 
๒ สสังขาริกทาน 
๓ การสนับสนุนทางสังคม 
๔ ประสบการณ์ทางสังคม 
๕การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ 

 

๓. จิตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรม 
จิตใจ ให้เข้มแข็งม่ันคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมท้ังหลาย เช่น  
มีเมตตากรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน 
 เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น 

 ๑.สันโดษ ๒.ศรัทธา 
๓.ฉันทะ ๔.เมตตา 
๕.การรับรู้ความ 
   สามารถของตน 
๖.สาธารณโภค ี
๗.อสังขาริกทาน 
๘.ลักษณะมุ่งอนาคต-
ควบคุมตน  

๔. ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การ 
ฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งท้ังหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็น 
โลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็นอิสระ ทําตนให้ 
บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาท่ีเกิด 
ข้ึนได้ด้วยปัญญา 

  ๑ ความสามารถใน    
    การเรียนรู้ด้วย 
    ตนเอง 
๒.ทิฏฐิสามัญญตา  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิรอ้ยละ ๑๐๐ เห็นด้วย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ  
ประกอบความคิดเห็น จํานวน ๙ คน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 



 
 

๒๑๔ 

ตารางที่ ๑๒ แสดงข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่ ๔ เรื่อง การจัดกลุ่มตัวแปรเพ่ือการพัฒนา 
 จิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมภาวนา ๔ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๓  
พระเมธาวินัยรส ผศ.ดร. 

เห็นด้วย เพราะมีความสอดคล้องกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ตามที่ผู้วิจัยได ้
วิเคราะห์และแสดงให้เห็น 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๖  
ผศ.ดร.สมทิธิพล เนตรนิมิตร 

เห็นด้วย เพราะเป็นการพัฒนาครบทั้งภายนอกและภายใน หากมนุษย์มีปัญญา 
และมีเจตจํานงที่ดีก็สามารถพัฒนาการกระทําได้  ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ  
พระพุทธศาสนาถือว่า มโนกรรม  (กรรมทางใจ) สําคัญที่สุด  โลกถูกจิตนําไป  
(จิตฺเตนนียติ โลโก ) จิต (เจตจํานง)หรือจูงใจเกิดจากแนวความคิด มาจากความ 
เชื่อ เมื่อมีแนวความคิดแล้ว กระบวนการของกรรมก็ดําเนินไป โดยแสดงออก 
มาทางกาย (กายกรรม) ทางวาจา (วจีกรรม) 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๙  
พระมหามฆวินทร์ ปรุิสุตฺตโม ผศ.ดร. 

เห็นด้วย แต่มขีอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ประเด็นจิตภาวนาที่จดัปัจจัยภายนอก 
ข้อ ๖ ๗ และ๘ เข้ามา เพราะทัง้ ๓ ปัจจัยนี้อาจตีความเป็นภาวนาข้ออื่นๆได้
เหมือนกัน ควรมีการศึกษานิยามให้ชัดเจนมากกว่านี ้

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๐  
พระเทพวิสุทธกิวี(เกษม สญฺญโต)ดร. 

เห็นด้วย แต่มีประเด็นเรื่อง อัปปมัญญา : เมตตา กรณุา 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๒  
รศ.ดร.ธวัช หอมทวนลม 
 

เห็นด้วย เพราะการที่มนุษย์ได้รบัการฝึกทั้ง ภายนอก – ภายใน ตามหลักธรรม 
ของพระพทุธศาสนาแล้ว ล้วนนําไปใช้ได้ทกุอย่าง ทัง้ตัวเองครอบครัว ประเทศ 
ชาติ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ไดทุ้กอย่าง 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๓  
รศ. ดร.วทิยา ศักยาภินันท์  

เห็นด้วย แต่ปจัจัยทัง้ด้านนอกและใน เวลาตรวจเอกสารคงตอ้งมีคํานิยามหรอืมี
คําอธิบายที่น่าเชื่อถือ รองรับ จงึจะสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างแน่นอน  

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๔  
ผศ.ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว 

เห็นด้วย เพราะหลักภาวนา ๔ ครอบคลุมการพัฒนาจิตสาธารณะ คือ ทัง้ ส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับกายและจิต 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๕  
พระมหาเอกภัทร อภิฉนฺโท ผศ. ดร. 

เห็นด้วย เพราะถ้านําหลักธรรมไปใช้อย่างเต็มที ่ผลก็จะออกมาตามที่คาดหวงัได้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๖  
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ 

เห็นด้วย แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า.การสร้างกรอบมโนทัศน์เหมาะสม แต่ใน 
ส่วนของความสอดคล้อง  ผู้วิจัยต้องพยายามให้เหตุผลเชิงบูรณาการให้ได้ว่า 
กรอบนิยามศัพท์ของแต่ละหัวข้อสอดรับกับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
ถูกต้องหรือยังส่วนการเชื่อมโยง อยากให้ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์คู่ขนาน จะเห็นภาพ
ที่ชัดเจนมากขึ้น  

 

ที่มา : จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัย 
        



 
 

๒๑๕ 

ประเด็นคําถามที่ ๕ เรื่อง รปูแบบเชิงความคิดการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วย 
    การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาจากการวิเคราะห์เนื้อหา 

เป็นการสอบถามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับรูปแบบเชิงความคิดบูรณาการการพัฒนา     
จิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาจากการวิเคราะห์เน้ือหา 
ตามแผนภาพ ดังน้ี 

 

๓.  

๔.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

กายภาวนา 

การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย 

สีลภาวนา 

๑. การไดเห็นผูอื่นเปนทุกข 
๒. ประสบการณทางสังคม 

๓ การสนับสนุนทางสังคม     
๔.สีลสัมปทา          ๕. สังขาริกทาน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 

จิตภาวนา 

๑สันโดษ                ๒ ศรัทธา 
๓ ฉันทะ                 ๔ เมตตา 
 ๕การรับรูความสามารถของตน 

๖สาธารณโภคี    ๗ อสังขาริกทาน 

๘ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน   

ปัญญาภาวนา 

๑  ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย 

      ตนเอง 
๒ ทิฏฐิสามัญญตา 

 

 
   
 
เจตจํานงเสรี 

        
 จิตสาธารณะ 

  ตามแนว      
พระพุทธศาสนา 



 
 

๒๑๖ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิร้อยละ ๑๐๐ เห็นด้วย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้
ข้อเสนอแนะประกอบความคิดเห็น จํานวน ๙ คน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
ตารางที่ ๑๓ แสดงข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่ ๕ เรื่อง รปูแบบเชิงความคิดการบูรณา
การการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาจากการ
วิเคราะห์เน้ือหา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๓  
พระเมธาวินัยรส ผศ.ดร. 

เห็นด้วย เพราะมีความสมเหตุสมผลในระดับที่จะก่อให้เกิดผลตาม
แผนภาพได้เป็นอย่างดี 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๖  
ผศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร 

เห็นด้วย เพราะองค์ประกอบภายใน คือ ความรู้ นับว่าสําคัญมาก ถ้า
พัฒนาความรู้ได้มาก ก็จะขยายขอบเขตด้านจิตใจและด้านพฤติกรรม
ออกไปได้มาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๙  
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม  
ผศ.ดร. 

เห็นด้วย เพราะเมื่อทบทวนประเด็นในข้อ ๔ แล้วก็อาจสร้างรูปแบบ
ให้สอดคล้องได้ดีขึ้น 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๐  
พระเทพวิสุทธิกวี  
(เกษม สญญุโต) ดร. 

เห็นด้วย แต่ผู้วิจัยต้องทําความเข้าใจเรื่อง เมตตา กับ กรุณา 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๒  
รศ.ดร.ธวัช หอมทวนลม 
 

เห็นด้วย เพราะผู้วิจัยได้นําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ อีกทั้ง
ได้นําหัวข้อหลักปฏิบัติภายนอกคือ การปลูกฝังลูกๆหรือเยาวชน จาก
พ่อแม่ ครู อาจารย์ ทั้งปัจจัยภายใน – ภายนอก เพ่ือนํามาพัฒนา
ไปสู่เยาวชนให้ได้เห็นคุณค่าของ จิตสาธารณะซึ่งสังคมไทยยังขาดอยู่
คิดว่าถ้านํามาใช้กับสังคมไทยในปัจจุบัน โดยผ่านตามข้ันตอน
ดังกล่าวแล้ว จะเกิดประโยชน์อย่างย่ิง เมื่อสําเร็จแล้ว ขอให้นําไปใช้
อย่างเป็นรูปธรรมก็จะสําเร็จประโยชน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๓  
รศ. ดร.วิทยา ศักยาภินันท์  

หากเห็นด้วยกับ Comment ในหน้า ๑๑ ก็คงต้องแก้ไขแผนภูมิน้ี
ตามด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๔  
ผศ.ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว 

เห็นด้วย เพราะเห็นด้วยเพราะทุกเรื่องมีความสอดคล้องกัน 
ตลอดสาย 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๕  
พระมหาเอกภัทร อภิฉนฺโท 
ผศ. ดร. 

เห็นด้วย เพราะเมื่อนํามาบูรณาการแล้วจะทําให้เกิดจิตสาธารณะ
อย่างสมบูรณ์ได้ 



 
 

๒๑๗ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๖  
ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ 

เห็นด้วย แต่มีข้อเสนอแนะว่า.จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
คําตอบคืออะไร ฝากคําถามให้นักวิจัยได้สะท้อนให้เห็นภาพ น้ัน คือ 
นวัตกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในงานวิจัยครั้งน้ีเช่ือว่า ผู้วิจัยจะเช่ือมโยง
ประสานสอดคล้องทั้งหลักพุทธธรรมและหลักจิตวิทยาตะวันตกได้
อย่างสมเหตุสมผล 

 

ที่มา : จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัย 
 นอกจากน้ี ผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.   อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซึ่งผู้วิจัยได้ติดต่อขอสอบถามความคิดเห็น แต่เน่ืองจากท่านไม่สะดวกที่
จะให้ข้อมูลในลักษณะของการถามแบบเดลฟาย ท่านจึงให้ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์ ข้อมูลในประเด็น
คําถามทั้ง ๕ ประเด็น โดยมีรายละเอียดเน้ือหาของการสัมภาษณ์ดังน้ี 
บทสัมภาษณพ์ระพรหมบณัฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั 
สัมภาษณเ์ม่ือ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 

ความว่า “ประเด็นที่ ๑ เรื่องจิตสาธารณะ น้ัน จิตสาธารณะมีพรหมวิหาร ๔ เป็นคุณธรรม
หลักในใจที่มี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นฐานเป็นความรู้สึกที่เป็นคุณสมบัติที่ดีในจิต ส่วน
พฤติกรรมที่สามารถวัดได้และสอดคล้องกับคุณธรรมของจิตอาสา คือ สังคหวัตถุ ๔ ที่ประกอบด้วย 
ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา ซึ่งทาน มีลักษณะคล้ายกับ จาคะ ซึ่งการแสดงออกชองทาน คือ
การให้ และสิ่งที่มากกว่า ทาน คือ อัตถจริยา เป็นการลงมือทํา ช่วยทํา ให้ความช่วยเหลือ หรือการ
บําเพ็ญประโยชน์ เช่น Big cleaning day ดังน้ันพฤติกรรมของจิตอาสา ไม่ได้หมายถึง การให้ เพียง
อย่างเดียว แต่หมายถึง การลงมือทําด้วย เช่น ปิยวาจา เป็นการแสดงออก ทางคําพูด พูดด้วยเมตตา 
รวมทั้ง สมานัตตา เป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุข การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย ทําตนเป็นส่วนร่วมของ
ชุมชน มีนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาคน การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ น้ันคําที่ใช้พูดถึงพฤติกรรมของการ
พัฒนาตน ๒ ประการ คือ ๑. อัตตหิตสมบัติ ความถึงพร้อมแห่งประโยชน์ตน, ทรงบําเพ็ญประโยชน์
ส่วนพระองค์ เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว พระคุณข้อน้ีมุ่งเอาพระปัญญาเป็นหลัก เพราะเป็นเคร่ืองให้สําเร็จ
พุทธภาวะ คือ ความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นอัตตนาถะคือพ่ึงตนเองได้ ๒. ปรหิตสมบัติ การ
ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน, ทรงบําเพ็ญพุทธจริยาเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน พระคุณข้อน้ีมุ่งเอาพระ
กรุณาเป็นหลัก เพราะเป็นเคร่ืองให้สําเร็จพุทธกิจ คือ หน้าที่ของพระพุทธเจ้า และความเป็นโลกนาถ 
คือ เป็นที่พ่ึงของชาวโลกได้ 

ซึ่งข้อความน้ีสามารถเพ่ิมไว้ในเน้ือหาของกรอบการพัฒนาคนในแนวพระพุทธศาสนา ส่วน
ภาวนา ๔ คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา ก็เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาตน 



 
 

๒๑๘ 

แต่ข้อควรระวัง การพัฒนาตนที่เป็น อัตตหิตสมบัติ ต้องพัฒนาครบทั้ง ๔ ประการด้วย นอกจากน้ีการ
พัฒนาคนยังเก่ียวข้องกับ ๒ เรื่อง คือ ปัจจัยภายนอก เช่น กัลยาณมิตร กับ ปัจจัยภายใน เช่น โยนิโส
มนสิการ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคุณธรรมที่ทําให้เกิด การคิดเพ่ือผู้อ่ืน โดยมีคุณธรรมพรหมวิหารเป็น
ฐานแห่งการคิด ขยายออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก หรือ ศีล รวมทั้ง กาย วาจา สังคม ที่มุ่งหวังทั้ง
การเตรียมคน ที่ต้องบูรณาการร่วมกัน พัฒนาด้านใดด้านหน่ึงก็ไม่ถูก การพัฒนาคน ควรพัฒนาทั้ง ๔ 
ด้าน ในเชิงพฤติกรรม น้ัน การพัฒนา จิตใจ ปัญญา เป็นฐานของการพัฒนาภายในเพื่อให้นําไปสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือผู้อ่ืน 

ประเด็นที่ ๓ เจตจํานงเสรี ซึ่งเป็น ศัพท์ทางปรัชญา คําว่า เจต หรือ เจตนาเป็นความต้ังใจที่
จะประกอบด้วยคุณธรรม เจตนาจะถูกกระตุ้นให้ได้ทําทางในทางดีและไม่ดี ดังน้ัน สําหรับเจตนาที่มี
ผลต่อการทําจิตสาธารณะที่เป็น กรรม น่าจะใช้เป็น กุศลเจตนาที่ประกอบไปด้วยพรหมวิหาร คําว่า
เจตจํานงเสรี เป็นคําที่ใช้ในศาสนาอ่ืน ที่มีการนับถือพระเจ้า สําหรับในพระพุทธศาสนา เจตนาไม่เสรี 
เพราะยังอยู่ใต้อํานาจของกิเลส ตัณหา ที่มาควบคุม ถ้าเจตนาเสรี ในพระพุทธศาสนา จะหมายถึงพระ
อรหันต์ เพราะเป็นอิสระจากกิเลส เสรีจากการควบคุมของกิเลส ตามแนวทางพระพุทธศาสนากิเลส
กําจัดได้แค่อยู่ในอนุสัย กิเลสนอนเน่ือง ถ้าถูกกระตุ้นก็จะก่อให้เกิดอกุศลเจตนา ซึ่งทางพุทธศาสนา
เราสามารถคุมกิเลสได้ด้วยคุณธรรมฝ่ายดี กดอํานาจฝ่ายไม่ดีไว้ ซึ่งจิตสาธารณะก็ยังเป็นจิตที่แฝงด้วย
กิเลสอยู่แต่มีน้อยลง มีกุศลเจตนาเป็นฝ่ายดีที่มีพลังมากกว่า จึงเป็นกุศลเจตนาคือมีจิตที่ประกอบด้วย
กุศลเจตนาที่คิดเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืนลดควมเห็นแก่ตัวลง ในทางพุทธศาสนาน้ันสิ่งที่ปรุงจิต คือ เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะเป็น จิตภาวนา ส่วน ปัญญาภาวนาน้ันมี ๒ นัย คือ เป็นการลดความยึดมั่น
ถือมั่น ลดโมหะ ลดความเห็นแก่ตัวให้น้อยลง ตัวที่ตัดกิเลส คือ ปัญญาทําให้มานะลดน้อยลง 
 กับอีกนัยหน่ึง คือ การเห็นสรรพสิ่งเป็นหน่ึง มองทุกอย่างเช่ือมโยงกันเป็นหน่ึงดียว เป็นไปตาม
หลักปฏิจจสมุปบาท มนุษย์ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน โลกท้ังผองมองว่ามนุษย์ก็เป็นพ่ีน้องกัน ไม่มีการ
แบ่งแยก เห็นเป็นหน่ึงเดียวแล้ว เมตตา กรุณา ก็จะเกิดขึ้น ก็คือต้องการจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ จิตก็จะ
นําไปสู่การมีจิตสาธารณะ ปัญญาภาวนา ที่มองแบบปฏิจจสมุปบาทน้ัน เป็นการมองเพ่ือวิเคราะห์ตัว
ของเราเองเป็นหน่ึง วิเคราะห์เจาะลึกแบบไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อีกประการหน่ึง 
คนเราต้องลดอีโก้ เข้าถึงอนัตตา การเช่ือมโยงระหว่างปฏิจจสมุปบาท อนัตตา ทําให้คนมี            
จิตสาธารณะ มีสันติภาพภายใน ลดการเห็นแก่ตัว มีสันติภาพกับสังคมมนุษย์รอบด้าน อยู่ร่วมกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมุมมองที่จะทําให้คนเกิดจิตสาธารณะ 

ประเด็น รูปแบบของจิตสาธารณะ พิจารณาในเรื่องการ ทําบุญ เป็นกุศลเจตนา เป็นทั้งอัตต
หิตสมบัติ และ ปรหิตสมบัติ เพราะการที่ทําให้คนทําความดี ทําบุญตามหลักพุทธศาสนา คือ 
พฤติกรรมที่ออกมาเป็นจิตสาธารณะโดยตัวเอง การทําบุญของฆราวาสตามหลักพระพุทธศาสนาทําได้ 
๓ อย่าง คือ ทาน รักษาศีล และภาวนา ซึ่งภาวนาน้ีแหละจะเป็นตัวกําหนดว่าเป็นจิตสาธารณะ ซึ่ง



 
 

๒๑๙ 

ภาวนาน้ีจะสัมพันธ์กับกรุณา ซึ่งในปุถุชนจะใช้เมตตาภาวนา โดยท่ีเมตตาจะมีความรักเช่ือมโยง 
เมตตาเป็นฐานของทาน และศีล ใครก็ตามท่ีทําบุญก็มีเมตตานึกถึงประโยชน์ของผู้อ่ืนด้วยความรัก 
แสดงออกมาเป็นการให้ทาน ไม่เบียดเบียนใคร ดังน้ัน ทานจึงเป็นการแสดงออกของปัจเจกชนในการ
สร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ เราเจริญเมตตาโดยคํานึงถึงผู้อ่ืนเป็นที่ต้ัง ในตัวเมตตาจึงเอ้ือให้เกิด
จิตสาธารณะ มีเมตตาต่อตนเองและสรรพสัตว์ ซึ่งปุถุชน ใช้เมตตาต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน ซึ่งเป็น
ลักษณะของประโยชน์ส่วนรวมทั้งตนเองและผู้อ่ืนซึ่งก็คือการมีจิตสาธารณะน่ันเอง ดังนั้นการทําบุญก็
คือการมีจิตสาธารณะ เพราะวัตถุประสงค์ของการทําบุญก็คือ การทําสาธารณะประโยชน์ การมี     
จิตสาธารณะ นอกจากน้ี การมีศีล การรักษาศีลก็มีฐานมาจาก เมตตากรุณาทั้งน้ัน ส่วนในเรื่องของ
ภาวนา ๔ ที่เริ่มจาก กายภาวนา เป็นการไม่ทรมาณตนเองให้ลําบาก การดูแลสุขภาพให้ดี เป็นเร่ือง
ของการมีสุขภาพที่ดี มีความแข็งแรงในการทําประโยชน์แก่คนอ่ืนต่อไป เราทําให้กายของเราแข็งแรง 
ก็ต้องมีปัจจัย ๔ รวมไปถึงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ กรอบความคิดที่เป็นกระบวนการพัฒนา
ชีวิตอาจจะใช้หลัก ปัญญาวุฒิธรรม ๔ คือ สัปปุริสสังเสวะ ที่เป็นการคบคนดี กับสัทธัมมัสสวนะ ซึ่ง
เป็นปัจจัยภายนอก และโยนิโสมนสิการ กับ อัมมานุธัมมปฏิบัติ ที่เป็น ปัจจัยภายใน ก็ได้ ธรรมใน
พระพุทธศาสนามีหลายมุม ควรอธิบายให้ครบทุกมุม แต่อย่างไรก็ตามธรรมมะแต่ละมุมก็เป็นเรื่อง
เดียวกัน ในงานวิจัย ควรใช้ สารณียธรรม เรื่องเดียวก็อาจจะครอบคลุมเพราะมีทั้ง เมตตาที่
ประกอบด้วย เมตตากับกรุณา มีเรื่องศีล ปัญญา ทิฏฐิ ถ้าใช้หลักธรรมหลายอย่างมาอธิบายก็ต้อง
นํามาสังเคราะห์ สรุปรวมให้เป็นเรื่องเดียวที่เช่ือมโยงกันให้เป็นหลักเดียว ผู้วิจัยควรพิจารณาหัวข้อ
ธรรมที่มีความคล้ายคลึงกันอาจสังเคราะห์เข้าเป็นอันเดียวกัน เช่น สาธารณโภคี มีลักษณะใกล้เคียง
กัน กับ ทาน จาคะ กรุณา อาจจะรวมเข้ากันได้ 

ประเด็นปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก มองว่าการที่คนจะมีพฤติกรรม หรือ มีศีลก็
ประกอบด้วยปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในก็เป็นเร่ืองของความละอายต่อบาป อาจจะใช้
โยนิโสมนสิการ ส่วนปัจจัยหรือองค์ประกอบภายนอก ก็คือผลของบาป การถูกจับติดคุก การลงโทษ
ของสังคม เป็นต้น โดยอาจใช้ระบบของกัลยาณมิตร คือการให้รางวัล การลงโทษ 
 โดยสรุปในภาพรวมของการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบเชิงความคิดของการบูรณา
การการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาน้ัน ผล
การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับรูปแบบที่ผู้วิจัยได้นําเสนอโดยมีข้อเสนอแนะใน
การปรับรูปแบบดังกล่าวให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากย่ิงขึ้นซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการปรับแก้ตามท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
 
 
 



 
 

๒๒๐ 

๕ การปรับรูปแบบเชิงความคิดการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนา      
   จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

  จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๙ ท่าน ที่ผู้ วิจัยได้
ประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายในการสอบถามความคิดเห็น กับข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิอีกจํานวน ๑ ท่านซึ่งท่านไม่สะดวกในการให้ข้อมูลแบบการประยุกต์ใช้เทคนิค 
เดลฟาย ผู้วิจัยได้นํามาสรุปเป็นประเด็นที่สําคัญดังน้ี 
 

ประเด็นที่ ๑ เรื่องนิยามของจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ผู้วิจัยได้นําเสนอ นิยามของจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยหลักธรรมใน
เรื่อง สามัคคีธรรม ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทาน จาคะ และ กรุณา ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาน้ัน พบว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยต้ังแต่ระดับปานกลางถึงระดับมาก โดยผู้ทรงคุณวุฒิคน
ที่ ๑๑ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า “ ให้เพ่ิมหลักธรรมท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับจิตสาธารณะคือ อัตถ
จริยา” ซึ่งพระพรหมบัณฑิต ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า “ผู้วิจัยควรพิจารณาหัวข้อธรรมที่มีความคล้ายคลึง
กันอาจสังเคราะห์เข้าเป็นอันเดียวกัน เช่น สาธารณโภคี มีลักษณะใกล้คียงกัน กับ ทาน จาคะ กรุณา 
อาจจะรวมเข้ากันได้” 
 จากข้อเสนอแนะดังกล่าวผู้วิจัยได้พิจารณาและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและ
ทําการปรับเพ่ิมหลักธรรมเรื่องอัตถจริยา และเรื่องสาธารณโภคีเข้ามารวมไว้ในนิยามของจิตสาธารณะ
ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

ประเด็นที่ ๒ เรื่องกรอบแนวคิดที่ใชเ้ปน็ฐานของการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ผู้ วิจัยได้นําเสนอกรอบแนวคิดที่ ใ ช้ เ ป็นฐานของการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนาให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาดังภาพต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
เจตจํานงเสรี 

 
จิตสาธารณะ 
ตามแนว      

พระพุทธศาสนา 

ปัจจัยภายนอก 

 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 

          กายภาวนา 

         สีลภาวนา 

         จิตภาวนา 

        ปัญญาภาวนา 



 
 

๒๒๑ 

 จากผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับรูปแบบเชิงความคิดการพัฒนา
จิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาที่ผู้วิจัยนําเสนอ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ๖ มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยว่า “รูปแบบการพัฒนาคนควรมีครบทั้ง ด้านนอก ด้าน
ใน ชีวิตมนุษย์ (คน) มี ๒ด้าน ด้านนอกคือ ร่างกาย ด้านใน คือ จิตใจ ถือว่า ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว 
การพัฒนามนุษย์จึงต้องครบทั้งสองด้าน”และผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๒ ให้ความคิดเห็นว่า “มนุษย์เรานั้น 
จะแสดงออกพฤติกรรมใด ๆ ออกมาปรากฏให้คนเห็นได้น้ันเป็นเครื่องแสดงออกให้รู้ว่า เขาเป็นคน
อย่างไร ปัจจัยภายใน – ปัจจัยภายนอก และสถานการณ์ปัจจุบันทําให้รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไร ดังน้ัน
ถ้ามนุษย์มีการฝึกฝน ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม จะพูด จะคิด จะทําอะไร ออกมาจะสะท้อนให้
เห็นว่า เขาเป็นคนอย่างไร ซึ่งมนุษย์ที่ได้รับการฝึกฝนทั้งภายนอก ภายในช่ือว่าเป็นผู้ประเสริฐ” 
นอกจากน้ีผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๖ ยังเห็นด้วย กับประเด็นการนําหัวข้อหลักธรรมการพัฒนา          
จิตสาธารณะตามหลักธรรมภาวนา ๔ พร้อมกับหลักการด้านพฤติกรรมศาสตร์มาบูรณาการเป็นกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกันกับ ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๔ ที่
เห็นด้วยกับการที่ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดดังกล่าว เพราะที่มาของกรอบแนวคิดเกิดจากการสังเคราะห์
จากแนวคิดทฤษฎีหลายส่วนทั้งพฤติกรรมศาสตร์ และ จิตวิทยาแต่อย่างไรก็ตาม มีผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 
๑๓ ให้ข้อเสนอแนะว่า “หากผู้วิจัยต้องการจะแสดงว่า อัตตกาโร และ ปรกาโร เท่ากับ มีเจตจํานงเสรี 
(อารัพภธาตุ) หากเป็นอย่างน้ัน ควรจะ Reverse ลูกศรด้วย หมายความว่า อัตตกาโร ปรกาโร กับ 
อารัพภธาตุ เป็นปัจจัยต่อกันแล้ว (สมภาคกัน) แผนภูมิน่าจะ Reverse ดังน้ี” 
 
 

 
ซึ่งประเด็นดังกล่าว ผู้จัยได้ปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์แล้ว คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ปรับกรอบแนวคิดตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะ โดยมีการปรับโดยใช้แนวคิดการ
อธิบายการเกิดพฤติกรรมตามอัตตการีสูตร คือ เจตจํานงเสรีหรือ อารัพภธาตุเป็นเหตุที่ทําให้เกิด
พฤติกรรมการทําประโยชน์เพ่ือตนหรือการทําประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน ดังน้ันจึงควรตัดคําว่าปรกาโร
และอัตตกาโรออก ดังภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 

   อัตตกาโร 
    ปรกาโร 

     
    เจตจํานงเสรี 

 

เจตจํานงเสรี 
หรือ อารัพภธาตุ 

จิตสาธารณะ 
(การทําประโยชน์เพ่ือตน 
การทําประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน) 



 
 

๒๒๒ 

ประเด็นที่ ๓ เรื่องปัจจัยที่ทาํให้เกิดจิตสาธารณะท้ังปัจจัยที่ได้ จากการวิเคราะห์แนวคิดพฤติกรรม
ศาสตร์และจิตวิทยากับแนวคิดพระพุทธศาสนา 
 ผู้วิจัยได้นําเสนอ ปัจจัยที่ทําให้เกิดจิตสาธารณะทั้งปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์แนวคิด
พฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยากับแนวคิดพระพุทธศาสนาซึ่งจําแนกเป็นกลุ่มปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ดังน้ี ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะที่วิเคราะห์ได้จากแนวคิดการพัฒนา
จิตสาธารณะตามแนวพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
ประสบการณ์ทางสังคม และการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ
วิเคราะห์ได้จากแนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ได้แก่ สีลสามัญญตา สสังขา
ริกทาน และการได้เห็นผู้ อ่ืนเป็นทุกข์ สําหรับปัจจัยภายในที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะที่
วิเคราะห์ได้จากแนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา ได้แก่ การ
รับรู้ความสามารถของตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะที่วิเคราะห์ได้จากแนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะตาม
แนวพระพุทธศาสนา ได้แก่ สันโดษ ศรัทธา ฉันทะ สาธารณโภคี อสังขาริกทาน เมตตา และทิฏฐิ
สามัญญตา ซึ่งในประเด็นน้ีผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วยกับตัวแปรที่ผู้วิจัยนําเสนอมา ดังเช่นที่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๖ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า “เห็นด้วย เพราะการวิจัยที่ผู้ศึกษาได้อ้างอิงและ
เปรียบเทียบทั้งทางพุทธจิตวิทยาและทางจิตวิทยาเห็นว่าเหมาะสมดีแล้ว”เช่นเดียวกันกับ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๓ ให้ความคิดเห็นว่า “เห็นด้วย เพราะมีความสอดคล้องกันอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล ตามที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และแสดงให้เห็น”รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๒ ให้ความเห็น
สอดคล้องกันว่า “เห็นด้วย เพราะหลักธรรมและองค์ประกอบที่ได้ยกมาน้ันล้วนสนับสนุนให้บุคคล
หรือเยาวชนเป็นการปลูกฝังให้เขาเหล่าน้ัน เป็นคนที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีจิตสาธารณะทั้งสิ้น 
นอกจากน้ี พระพรหมบัณฑิต ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า “ถ้าใช้หลักธรรมหลายอย่างมาอธิบายก็ต้องนํามา
สังเคราะห์ สรุปรวมให้เป็นเรื่องเดียวที่เช่ือมโยงกันให้เป็นหลักเดียว ผู้วิจัยควรพิจารณาหัวข้อธรรมที่มี
ความคล้ายคลึงกันอาจสังเคราะห์เข้าเป็นอันเดียวกัน เช่น สาธารณโภคี มีลักษณะใกล้เคียงกัน กับ 
ทาน จาคะ กรุณา อาจจะรวมเข้ากันได้”และหากเป็นไปได้ต้องการให้ผู้วิจัยพิจารณาตัดตัวแปรที่มี
ความซ้ําซ้อนกันออกบ้าง 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้พิจารณายุบรวมตัวแปรที่มีความคล้ายคลึงกันเข้าไว้ด้วยกัน เช่น      
สาธารณโภคี ยุบรวมเข้าไว้กับ จิตสาธารณะ การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ ยุบรวมเข้าไว้กับ ประสบการณ์
ทางสังคม  
 
 
 



 
 

๒๒๓ 

ประเด็นที่ ๔ เรื่องการจัดกลุ่มตัวแปรที่เป็นตัวแปรด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยากับตัวแปร 
         ด้านพระพุทธศาสนาลงในกลุ่มปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว 
               พระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมภาวนา ๔ 
  ผู้วิจัยได้นําหลักธรรมท่ีใช้ในการพัฒนาคือ หลักภาวนา ๔ มาใช้พัฒนาจิตสาธารณะ
ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยได้นําปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ที่ได้เสนอไว้ในประเด็นที่ ๓ มาจัด
เข้ากลุ่มแล้วนําเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ดังน้ี 
  ๑. กายภาวนา ประกอบด้วยปัจจัยภายนอก จํานวน ๑ ตัวแปร คือ การอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย 
  ๒. สีลภาวนา ประกอบด้วยปัจจัยภายนอก จํานวน ๕ ตัวแปร คือ สีลสามัญญตา 
สสังขาริกทาน การสนับสนุนทางสังคม ประสบการณ์ทางสังคม และการได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์  
  ๓. จิตภาวนา ประกอบด้วยปัจจัยภายใน จํานวน ๘ ตัวแปร คือ สันโดษ ศรัทธา 
ฉันทะ เมตตา การรับรู้ความสามารถของตน สาธารณโภคี อสังขาริกทาน และ.ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน  
  ๔. ปัญญาภาวนา ประกอบด้วยปัจจัยภายใน จํานวน ๒ ตัวแปร คือ ความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ ทิฏฐิสามัญญตา 
   จากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน เห็นด้วยกับหลักการพัฒนาคือ ภาวนา ๔ 
ที่ผู้วิจัยนํามาใช้เป็นกรอบความคิดของการพัฒนา ดังที่ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๖ ให้ความคิดเห็นว่า “เห็น
ด้วย เพราะเป็นการพัฒนาครบทั้งภายนอกและภายใน หากมนุษย์มีปัญญาและมีเจตจํานงที่ดี ก็
สามารถพัฒนาการกระทําได้ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ พระพุทธศาสนาถือว่า มโนกรรม (กรรม
ทางใจ) สําคัญที่สุด โลกถูกจิตนําไป(จิตฺเตนนียติ โลโก) จิต (เจตจํานง) หรือจูงใจเกิดจากแนวความคิด 
มาจากความเช่ือ เมื่อมีแนวความคิดแล้วกระบวนการของกรรมก็ดําเนินไปโดยแสดงออกมาทางกาย 
(กายกรรม) ทางวาจา (วจีกรรม)” ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๔ ให้ความเห็นว่า “หลักภาวนา ๔ 
ครอบคลุมการพัฒนาจิตสาธารณะ คือ ทั้งส่วนที่เก่ียวข้องกับกายและจิต” 

ดังน้ันในประเด็นที่ ๔ ผู้วิจัยจึงยังคงใช้หลักการภาวนา ๔ มาเป็นกรอบความคิดของการ
พัฒนาจิตสาธารณะ  
 

 
 
 
 
 



 
 

๒๒๔ 

ประเด็นที่ ๕ รปูแบบเชิงความคิดของการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการ 
      พัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาจาก  

  ผู้วิจัยได้นําเสนอภาพรูปแบบเชิงความคิดการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของ
เยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาจากการวิเคราะห์เน้ือหา ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้พิจารณา ดังภาพต่อไปน้ี 

 

๕.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ได้พิจารณารูปแบบเชิงความคิดฯที่ผู้วิจัยนําเสนอแล้วมีความ
คิดเห็นว่า เห็นด้วย โดยผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๓ เห็นว่า มีความสมเหตุสมผลในระดับที่จะก่อให้เกิดผล

ปัจจัยภายนอก 

                         กายภาวนา 

การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย

                        สีลภาวนา 

๑. การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ 
๒.ประสบการณท์างสังคม 
๓  การสนับสนุนทางสังคม     
๔. สีลสามัญญตา    ๕. สสังขาริกทาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปัจจัยภายใน 
 

จิตภาวนา 

๑สันโดษ              ๒ ศรัทธา 

๓ ฉันทะ               ๔ เมตตา 
 ๕การรับรู้ความสามารถของตน 

๖สาธารณโภคี   ๗ อสังขาริกทาน 

๘ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน   

ปัญญาภาวนา 

๑ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย 

     ตนเอง 
๓ ทิฏฐิสามัญญตา 

 
   
เจตจํานงเสรี 

        
 จิตสาธารณะ 

ตามแนว
พระพุทธศาสนา 



 
 

๒๒๕ 

ตามแผนภาพได้เป็นอย่างดี เพราะทุกเรื่องมีความสอดคล้องกันมาตลอดสาย รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ คน
ที่ ๑๒ ให้ความเห็นสนับสนุนว่า “เห็นด้วย เพราะผู้วิจัยได้นําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ อีกทั้ง
ได้นําหัวข้อหลักปฏิบัติภายนอก คือ การปลูกฝังลูกๆหรือเยาวชน จากพ่อแม่ ครู อาจารย์ ทั้งปัจจัย
ภายใน ปัจจัยภายนอก เพ่ือนํามาพัฒนาไปสู่เยาวชนให้ได้เห็นคุณค่าของ จิตสาธารณะซึ่งสังคมไทยยัง
ขาดอยู่ คิดว่าถ้านํามาใช้กับสังคมไทยในปัจจุบัน โดยผ่านตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว จะเกิดประโยชน์
อย่างย่ิง เมื่อสําเร็จแล้ว ขอให้นําไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมก็จะสําเร็จประโยชน์ และมีข้อเสนอตัดคําว่า 
ปรกาโรและอัตตกาโร ออก 
  จากข้อเสนอแนะทั้ง ๕ ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิเคราะห์
ความซ้ําซ้อนของเน้ือหาอีกครั้งเพ่ือให้รูปแบบมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ปรับลดจํานวน
ตัวแปรในแต่ละกลุ่มดังน้ี 
   ๑. กายภาวนา ประกอบด้วยปัจจัยภายนอก จํานวน ๑ ตัวแปร คือ การอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย ไม่มีการปรับลดตัวแปร 
  ๒. สีลภาวนา ประกอบด้วยปัจจัยภายนอก จํานวน ๕ ตัวแปร คือ สีลสามัญญตา 
สสังขาริกทาน การสนับสนุนทางสังคม ประสบการณ์ทางสังคม และการได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์  
  ผู้วิจัยได้ทําการปรับลดตัวแปรจํานวน ๑ ตัวแปร คือ การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ ซึ่งมี
ลักษณะใกล้เคียงกับประสบการณ์ทางสังคม ซึ่งบุคคลมีประสบการณ์ทางสังคมที่เป็นไปได้ทั้งการมี
ประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม ดังน้ันการได้เห็นผู้ อ่ืนเป็นทุกข์ก็น่าจะเป็น
ประสบการณ์ทางอ้อมผู้วิจัยจึงรวมตัวแปรน้ีเข้ากับประสบการณ์ทางสังคม 
  ๓. จิตภาวนา ประกอบด้วยปัจจัยภายใน จํานวน ๘ ตัวแปร คือ สันโดษ ศรัทธา 
ฉันทะ เมตตา การรับรู้ความสามารถของตน สาธารณโภคี อสังขาริกทาน และลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน  
  ผู้วิจัยได้ทําการปรับลดตัวแปรจํานวน ๑ ตัวแปร คือ สาธารณโภคี ซึ่งมีความหมาย
ตรงกับจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะนํา ดังน้ันผู้วิจัย จึงจัดตัวแปร 
สาธารณโภคีเข้าเป็นความหมายของจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
  ๔. ปัญญาภาวนา ประกอบด้วยปัจจัยภายใน จํานวน ๒ ตัวแปร คือ ความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและ ทิฏฐิสามัญญตา ผู้วิจัยได้คงตัวแปรทั้ง ๒ ตัวแปรไว้ 
  จากกระบวนการวิจัยในขั้นตอนที่ ๒ ที่ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย   เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องน่าเช่ือถือของรูปแบบเชิงความคิด
การบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา  



 
 

๒๒๖ 

ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ทําการปรับรูปแบบเชิงความคิดฯ
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประกอบด้วยตัวแปรเชิงสาเหตุจํานวน ๑๕ ตัวแปรและตัวแปร
ตามจํานวน ๑ ตัวแปร ดังรายละเอียดตามภาพต่อไปน้ี 
 

๑.  

๒.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๒๙ รูปแบบเชิงความคิดของการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการ 
              พัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาที่ได้จากการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ  

ปัจจัยภายนอก 

กายภาวนา 

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

สีลภาวนา 

๑   ประสบการณ์ทางสังคม 
๒   การสนับสนุนทางสังคม  
๓   สีลสามัญญตา       ๔. สสังขาริกทาน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 

จิตภาวนา 

๑สันโดษ                 ๒ ศรัทธา 
๓ ฉันทะ                  ๔ เมตตา 
 ๕ การรับรูความสามารถของตน 

 ๖ อสังขาริกทาน 

๗ ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน  

ปัญญาภาวนา 

๑ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๒ ทิฏฐิสามัญญตา 

 
   
เจตจํานงเสรี 

       
จิตสาธารณะ 
    ตามแนว 
พระพุทธศาสนา 



๒๒๗ 
 

๔.๓.๒ การตรวจสอบรูปแบบเชิงความคิดการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนา   
        จิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 

  กระบวนการวิจัยขั้นตอนที่ ๓ ผู้วิจัยได้นําตัวแปรที่ได้จากรูปแบบเชิงความคิดของการพัฒนา
จิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา จากการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาใน
ขั้นตอนที่ ๔.๓.๑  มาตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบเชิงความคิดของการพัฒนาจิตสาธารณะของ
เยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาที่วิเคราะห์จากการศึกษาเอกสารและการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิทาง
พระพุทธศาสนากับข้อมูลเชิงประจักษ์และเพ่ือค้นหาตัวแปรที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อจิตสาธารณะของเยาวชน 
ซึ่งรูปแบบเชิงความคิดของการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาจากการสอบถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาที่ผู้วิจัยนํามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังน้ี 
 

๑.  

๒.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

กายภาวนา 

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

สีลภาวนา 

๑.  ประสบการณ์ทางสังคม 

๒   การสนับสนุนทางสังคม  

๓   สีลสามัญญตา  ๔. สสังขาริกทาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 

จิตภาวนา 

๑สันโดษ                     ๒ ศรัทธา 

๓ ฉันทะ                       ๔ เมตตา 
 ๕ การรับรู้ความสามารถของตน 

 ๖ อสังขาริกทาน 

๗ ลักษณะม่งอนาคต-ควบคมตน  

ปัญญาภาวนา 

๑  ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๒ ทิฏฐิสามัญญตา 

 
   
เจตจํานงเสรี 

        
    จิตสาธารณะ 

ตามแนว      
พระพุทธศาสนา 



๒๒๘ 
 

 การตรวจสอบรูปแบบเชิงความคิดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ น้ัน ผู้วิจัยได้นําตัวแปรในModel ดังกล่าว
จํานวน ๑๖ ตัวแปรไปสร้างแบบสอบถามเพ่ือนําไปสอบถามเยาวชนไทยท่ีมีอายุต้ังแต่ ๑๒ ปี จนถึง ๒๕ ปี 
จํานวนทั้งสิ้น ๕๔๐ คน ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลลักษณะชีวสังคมของเยาวชน
และแบบสอบถามเก่ียวกับตัวแปรที่ศึกษาจํานวน ๑๖ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ แบบสอบถามจิตสาธารณะของ
เยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา  ฉบับที่ ๒ แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ฉบับที่ ๓ 
แบบสอบถามประสบการณ์ทางสังคม ฉบับที่ ๔ แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม ฉบับที่ ๕ แบบสอบถาม
การรับรู้ความสามารถของตน ฉบับที่ ๖ แบบสอบถามลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ฉบับที่ ๗ แบบสอบถาม
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฉบับที่ ๘ แบบสอบถามศรัทธา ฉบับที่ ๙ แบบสอบถามฉันทะ ฉบับที่ 
๑๐. แบบสอบถามเมตตา ฉบับที่ ๑๑ แบบสอบถามความสันโดษ ฉบับที่ ๑๒ แบบสอบถามอสังขาริกทาน 
ฉบับที่ ๑๓ แบบสอบถามสสังขาริกทาน ฉบับที่ ๑๔ แบบสอบถาม สีลสามัญญตา ฉบับที่ ๑๕ แบบสอบถาม
ทิฏฐิสามัญญตา และฉบับที่ ๑๖ แบบสอบถามเจตจํานงเสรี ซึ่งวิธีการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนน้ี การสร้าง
เครื่องมือวิจัย และคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย ผู้วิจัยได้นําเสนอรายละเอียดไว้ในภาคผนวก.ฉ 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเริ่มจากการพิจารณา  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง การ 
วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของตัวแปร การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
สมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 

๑. ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเยาวชน จํานวน ทั้งหมด ๕๔๐ คน จากตาราง พบว่า  

เยาวชนที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ ๗๕) ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๑๒ – ๑๗ ปี 
(ร้อยละ ๕๙.๑) ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองลงมาเป็นระดับ มหาวิทยาลัย และ
เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน ร้อยละ ๙๑.๓ และศึกษาระบบการศึกษานอกระบบร้อยละ ๘.๓ เยาวชน
ส่วนใหญ่เคยร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ (ร้อยละ ๕๕.๙) ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            



๒๒๙ 
 

ตารางที่ ๑๔ แสดงจํานวนและร้อยละของเยาวชนท่ีเปน็กลุ่มตัวอย่างจําแนกตามลกัษณะทางชีวสังคม 
 

ตัวแปร จํานวน 

N = ๕๔๐ คน 

ร้อยละ 

เพศ 
- ชาย 

- หญิง 

อายุ 
- ๑๒ – ๑๗ ปี 

- ๑๘ – ๒๕ ปี 

ระดับช้ัน 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- ประกาศนียบัตร (ปวช ปวส) 

- ปริญญาตร ี

สถานศึกษา 
      การศึกษาในระบบ 
         - โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ 
         - โรงเรียนสุขุมนวพันธ์ุอุปถัมภ์ 
         - โรงเรียนวัดอ่างแก้ว 
         - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) 
         - วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดําเนิน 
         - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม 
         - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      การศึกษานอกระบบ 

- กศน เขต บางกอกใหญ ่

การเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ 
- เคยเข้าร่วมกิจกรรม 

- ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 

 
๑๓๕ 
๔๐๕ 

 
๓๑๙ 
๒๒๑ 

 
๑๕๒ 
๑๘๒ 
๔๗ 
๑๕๙ 

 
 

๖๙ 
๑๒๒ 
๓๖ 
๖๕ 
๔๗ 
๕๘ 
๑๐๑ 

 
๔๒ 

 
 
 

 
      ๓๐๒ 

๒๓๘ 

 
๒๕ 
๗๕ 

 
๕๙.๑ 
๔๐.๙ 

 
๒๘.๑ 
๓๓.๗ 
๘.๗ 
๒๙.๔ 

 
 

๑๒.๘ 
๒๒.๖ 
๖.๗ 
๑๒.๐ 
๘.๗ 
๑๐.๗ 
๑๘.๗ 

 
๘.๗ 

 

 
 

๕๕.๙ 
๔๔.๑ 

 

     



๒๓๐ 
 

๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นของตัวแปร  
ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของตัวแปร ด้วยการตรวจสอบข้อตกลงเบ้ืองต้น 

(Assumption) สําหรับการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจํานวน ๒ ข้อ ดังน้ี    
๒.๑ การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร 

การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรน้ันผู้วิจัยต้องการตรวจสอบว่า ตัวแปรที่ศึกษามีการแจกแจง
เป็นปกติหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความเบ้ 
(Skew ness) และความโด่ง (Kurtosis) โดยผู้วิจัยได้นําเสนอรายละเอียดในตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ ๑๕ แสดงคะแนนสูงสุด-ตํ่าสุด ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวแปรปัจจัยเชิงเหตทุี่มีต่อ    
      จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาของเยาวชน  
 

ตัวแปร 
คะแนน
ตํ่าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความเบ ้ ความโด่ง 

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย(B) ๒.๐๐ ๔.๙๓ ๓.๖๙ .๔๙๙ .๐๓๕ .๗๖๓ 
การมีประสบการณ์ทางสังคม(C) ๑.๓๐ ๕.๐๐ ๓.๖๙ .๖๒๙ -.๕๑๓ .๐๙๔ 
การสนับสนุนทางสังคม(D) ๒.๑๒ ๕.๐๐ ๓.๖๕ .๔๑๒ -.๑๘๖ ๑.๑๘๙ 
สีลสามญัญตา(M) ๑.๓๙ ๕.๐๐ ๒.๘๙ .๗๓๒ .๔๗๑ -.๒๓๕ 
สสังขาริกทาน(N) ๒.๔๗ ๔.๙๓ ๓.๕๔ .๕๒๓ .๐๙๕ -.๖๑๐ 
สันโดษ(K) ๒.๗๘ ๕.๐๐ ๓.๗๕ .๔๖๓ .๑๖๘ -.๔๕๙ 
ศรัทธา(H) ๒.๑๕ ๔.๖๙ ๓.๖๕ .๕๑๕ -.๕๘๐ .๔๖๙ 
ฉันทะ(I) ๑.๗๕ ๕.๐๐ ๓.๕๙ .๔๘๙ .๖๐๕ .๕๘๐ 
เมตตา(J) ๑.๕๔ ๕.๐๐ ๓.๘๗ .๕๑๗ .๐๑๒ .๐๙๐ 
การรับรู้ความสามารถของตน(E) ๑.๗๓ ๕.๐๐ ๓.๕๕ .๕๓๕ .๒๓๑ .๑๘๒ 
อสังขาริกทาน(L) ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๓.๔๓ .๕๘๗ .๑๗๘ .๖๙๓ 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน(F) ๒.๐๖ ๔.๗๕ ๓.๓๔ .๔๗๑ .๐๓๑ -.๔๙๔ 
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง(G) ๑.๙๐ ๕.๐๐ ๓.๗๗ .๔๒๐ .๑๖๖ .๙๙๗ 
ทิฎฐิสามญัญตา(O) ๒.๓๓ ๔.๗๘ ๓.๕๔ .๔๒๘ ๑.๐๒๙ .๙๙๔ 
เจตจํานงเสรี(P) ๒.๑๓ ๔.๗๕ ๓.๒๖ .๔๓๑ .๑๑๘ .๐๒๓ 
จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา(A) ๑.๕๐ ๔.๙๒ ๓.๘๑ .๔๖๖ -.๑๖๑ .๖๙๐ 
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จากตาราง ๑๕ พบว่า การแจกแจงของตัวแปรของเยาวชนมีลักษณะ ดังน้ี จิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา มีค่าเฉล่ียสูงสุด (๓.๘๑) และสีลสามัญตามีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด (๒.๘๙) สําหรับส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย มีค่าไม่เกิน ๑ กล่าวคือ มีค่าต้ังแต่.๔๑ ถึง .๗๓ แสดงว่าข้อมูลที่ได้
มีการกระจายปานกลาง และเมื่อพิจารณาค่าความเบ้และความโด่ง พบว่า ตัวแปรทั้งหมดมีค่าความเบ้ไม่เกิน 
๒ (ค่าสูงสุดที่ได้เท่ากับ ๑.๐๓) และมีค่าความโด่งไม่เกิน ๑๐ (ค่าสูงสุดที่ได้เท่ากับ ๑.๑๙) ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่อยู่
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ดังน้ันผู้วิจัยจึงถือว่าข้อมูลดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุต่อไป  

๒.๒ การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
 การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผู้วิจัยได้ดําเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรง โดยใช้การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate relationship) ด้วยการคํานวณ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ศึกษา พบว่า (ดูตาราง) มีค่าความสัมพันธ์กันเชิงบวก มีค่า
สหสัมพันธ์ระหว่าง .๐๐๗ ถึง .๗๔๔ โดยฉันทะมีความสัมพันธ์กับเมตตามากที่สุด (r=.๗๔๔, p < .๐๑) 
รองลงมาคือ สสังขาริกทานมีความสัมพันธ์กับเจตจํานงเสรี  (r= .๖๘๗, p < .๐๑) และศรัทธามีความสัมพันธ์
กับลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน น้อยที่สุด (r=.๐๐๗) และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปร 
ไคลน ์ (Kline)กล ่าวว ่าถ ้าตัวแปรมีความสัมพันธ ์ กันสูงกว ่า .๘๕ จะเกิดป ัญหาภาวะร ่วมเส ้นตรง 
(Multicollinearity) ดังน้ัน ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่เกิน  
.๘๕ จึงกล่าวได้ว่าตัวแปรศึกษาไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ จึงทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ ซึ่งผู้วิจัย
ได้นําเสนอค่าสัมประสิทธ์ิสสัมพันธระว่างตัวแปรไว้ในตารางต่อไปน้ี 
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๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัย  

  การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี ผู้วิจัยได้นําเสนอตามรูปแบบการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นผลการ
ทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน
ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี  
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุหรือการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล (Linear Structural 
Relationship Model : LISREL) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรในรูปแบบ โดยการหา
ขนาดอิทธิพลที่ปรากฏในความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุและทดสอบว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์หรือไม่ สําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานใน
การวิจัยเป็นอันดับแรกและเมื่อพบว่ารูปแบบไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผู ้วิจัยก็ได้ดําเนินการปรับ
รูปแบบ โดยการปรับรูปแบบฯคร้ังน้ี ได้ดําเนินการปรับบนพ้ืนฐานของความสมเหตุสมผล ตามแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมท้ังได้อาศัยดัชนีการปรับ (Modification indices) จากผลการวิเคราะห์
มาเป็นข้อมูล ประกอบในการปรับรูปแบบ  ผลจากการทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบโครงสร้างความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา ตามกรอบแนวคิดและ
สมมติฐานในการวิจัย ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความกลมกลืนและดัชนีเปรียบเทียบของรูปแบบ ดังแสดงใน
ตาราง ดังน้ี  
 
ตารางที่ ๑๗ แสดงค่าดัชนคีวามกลมกลนืและดัชนเีปรยีบเทียบของรปูแบบ 
 

ดัชน ี เกณฑ์ ค่าสถิติในโมเดล 

CFI มากกว่า .๙๐ ๑.๐๐  

GFI มากกว่า .๙๐ .๙๙  

AGFI มากกว่า .๙๐ .๙๕  


2 ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ 

2ที่ df๑๔ เท่ากับ ๒๒.๙๔ 

 (p=๐.๐๖) 

SRMR น้อยกว่า .๐๕ .๐๔  

RMSEA น้อยกว่า .๐๘ .๐๔  
 

 จากตาราง ๑๗ ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ 
พบว่า ค่าไค-สแควร์เท่ากับ ๒๒.๙๔, df = ๑๔ (p=.๐๖) ค่าGFI = ๐.๙๙, ค่า AGFI = ๐.๙๕, RMSEA = ๐.๐๔, 
SRMR = ๐.๐๔ ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า CFI = ๑.๐๐   เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ความสอดคล้อง
พบว่า ค่าไค–สแควร์ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และดัชนีอ่ืน ๆ ยังช้ีให้เห็นว่ารูปแบบตามสมมติฐานสอดคล้องกับ
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งหมายความว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นสามารถนํามาอธิบายจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนาของเยาวชนได้ ดังภาพที่ ๒๕ ผู้วิจัยจึงได้นําเสนอค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลและค่าสัมประสิทธิการ
ทํานายของตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผล ตามตาราง ดังน้ี 
       
ตารางที่ ๑๘ แสดงค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลและค่าสัมประสิทธิการทํานายของรูปแบบปัจจัยเชิงเหตุที่มีต่อ 

     จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาของเยาวชน 
 

ตัวแปรเหตุ ตัวแปรผล 

 เจตจํานงเสรี จิตสาธารณะตามแนว

พระพุทธศาสนา 

DE IE TE DE IE TE 

กายภาวนา ๐.๕๕ - ๐.๕๕ - ๐.๔๓ ๐.๔๓ 

สีลภาวนา ๐.๕๔ - ๐.๕๔ - ๐.๔๓ ๐.๔๓ 

จิตภาวนา ๐.๕๘ - ๐.๕๘ - ๐.๔๖ ๐.๔๖ 

ปัญญาภาวนา -๐.๔๗ - -๐.๔๗ - -๐.๓๗ -๐.๓๗ 

เจตจํานงเสรี - - - ๐.๗๘ - ๐.๗๘ 

R2 ๐.๒๒ ๐.๖๒ 
 

หมายเหตุ : DE = อิทธิพลทางตรง (Direct effect) 
      IE  = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect)  
      TE = อิทธิพลรวม(Total effect) 
 จากตาราง ๑๘ แสดงอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา
ของเยาวชน พบว่า จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาของเยาวชนได้รับอิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นบวกจาก
ปัจจัยเจตจํานงเสรี โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .๗๘ แสดงว่า เจตจํานงเสรีเป็นสาเหตุสําคัญของการมี
จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา นอกจากน้ีจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนายังได้รับอิทธิพล
ทางอ้อมมีค่าเป็นบวกจากปัจจัยกายภาวนา (สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .๔๓), สีลภาวนา(สัมประสิทธ์ิอิทธิพล
เท่ากับ .๔๓), และจิตภาวนา (สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ.๔๖), และได้รับอิทธิพลทางอ้อมมีค่าเป็นลบจาก
ปัจจัยปัญญาภาวนา(สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ -.๓๗) โดยผ่านเจตจํานงเสรี    
 ส่วนอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อเจตจํานงเสรี พบว่า เจตจํานงเสรีได้รับอิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นบวก
จากปัจจัยจิตภาวนา กายภาวนา และสีลภาวนา โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .๕๘, .๕๕ และ.๕๔ 
ตามลําดับ แสดงว่า ปัจจัยจิตภาวนา กายภาวนา และสีลภาวนา มีอิทธิพลต่อเจตจํานงเสรีของเยาวชน  
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เจตจํานงเสรี 

 เจตจํานง  

การอบรมเลี้ยงดูฯ 

กายภาวนา 

การสนับสนุนฯ 

สีลสามัญญตา  

สสังขาริกทาน 

สีลภาวนา 

จิตภาวนา 

ศรัทธา 

ฉันทะ 

เมตตา 

การรับรู้ความสามารถฯ 

สันโดษ 

  อสังขาริกทาน 

  ลักษณะมุ่งอนาคตฯ 
 ทิฎฐิสามัญญตา   ความสามารถใน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ปัญญาภาวนา 

 จิตสาธารณะ 
ตามแนว

พระพุทธศาสนา 

จิตสาธารณะฯ 
ประสบการณ์ฯ 

นอกจากน้ียังพบว่า เจตจํานงเสรีได้รับอิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นลบจากตัวแปรปัญญาภาวนา โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ - .๔๗ 
  ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรแฝงในรูปแบบ ได้แก่ ปัจจัย
กายภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา ร่วมกันอธิบายเจตจํานงเสรีได้ร้อยละ  ๒๒ (R2= .๒๒) 
และเจตจํานงเสรีอธิบายจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาได้ร้อยละ ๖๒ (R2= .๖๒) ดังน้ัน ภาพรูปแบบ
การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาสามารถแสดงได้ดังต่อไปน้ี 
 ๔ รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา 
  จากการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนว
พระพุทธศาสนาท่ีวิเคราะห์จากการศึกษาเอกสารและการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาที่เป็น
รูปแบบเชิงความคิด กับข้อมูลเชิงประจักษ์และเพ่ือค้นหาตัวแปรที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อจิตสาธารณะของ
เยาวชน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแสดงภาพรูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อจิตสาธารณะของ
เยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  ๓๐  รปูแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาของเยาวชน 
               (คะแนนมาตรฐาน)      
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   จากภาพที่ ๓๐ รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาของ
เยาวชน(คะแนนมาตรฐาน)จะพบว่า การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนานั้นมีตัวแปรสําคัญที่เป็น
ตัวแปรหลัก จํานวน ๕ ตัวแปรคือ ตัวแปรเจตจํานงเสรี ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อจิตสาธารณะตาม
แนวพระพุทธศาสนาโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .๗๘ แสดงว่า เจตจํานงเสรีเป็นสาเหตุสําคัญของการมี
จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา นอกจากน้ีจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนายังได้รับอิทธิพล
ทางอ้อมมีค่าเป็นบวกจากปัจจัยกายภาวนา(สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .๔๓) สีลภาวนา(สัมประสิทธ์ิอิทธิพล
เท่ากับ .๔๓) และ จิตภาวนา (สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ.๔๖), และได้รับอิทธิพลทางอ้อมมีค่าเป็นลบจาก
ปัจจัยปัญญาภาวนา(สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ -.๓๗) โดยผ่านเจตจํานงเสรี ซึ่งตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมแต่
ละตัวแปรจะประกอบด้วยตัวแปรแฝง ดังน้ี ตัวแปรกายภาวนา มีตัวแปรแฝงจํานวน ๑ ตัวแปร คือ การอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ .๗๔ ตัวแปรสีลภาวนา มีตัวแปรแฝงจํานวน ๔ ตัว
แปร ประกอบด้วย  การสนับสนุนทางสังคม  สสังขาริกทาน ประสบการณ์ทางสังคม และ สีลสามัญญตา ซึ่ง
ตัวแปรทั้ง ๔ ตัวมีค่าค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ .๕๔ .๕๐ .๔๑ และ .๑๙ ตามลําดับ ตัวแปรจิตภาวนา มีตัว
แปรแฝงจํานวน ๗ ตัวแปร คือ เมตตา ฉันทะ อสังขาริกทาน ศรัทธา การรับรู้ความสามารถของตน  สันโดษ 
และ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ซึ่งตัวแปรทั้ง ๗ ตัวมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ .๘๘ .๘๔ .๖๐ .๕๗     
.๓๔ .๒๓ และ .๑๑ ตามลําดับ ส่วนตัวแปรด้าน ปัญญาภาวนามีตัวแปรแฝงจํานวน ๒ ตัวแปร คือ ทิฎฐิ
สามัญญตา และ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งตัวแปรทั้ง ๒ ตัวมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ     
.๕๔ และ .๓๓ ตามลําดับ 
 โดยสรุปจากผลการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบเชิงความคิดของการบูรณาการการพัฒนา   
จิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนากับการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายและการตรวจสอบความสอดคล้องของ
รูปแบบเชิงความคิดของการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตาม
แนวพระพุทธศาสนากับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการสอบถามความคิดเห็นของ
เยาวชน น้ัน พบว่า รูปแบบเชิงความคิดของการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนา
จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนามีความถูกต้องและสอดคล้องกัน ดังน้ัน รูปแบบการบูรณาการการ
พัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ี
สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางของการพัฒนาจิตสาธารณะให้กับเยาวชนได้ 



 

 

ตารางที่ ๑๖ แสดงค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยเชงิเหตุที่มีต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาของเยาวชน  
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การอบรมฯ (B) ๑ .๑๕๘** .๔๑๑** -.๐๓๖ .๑๓๖** .๓๐๕** .๑๐๔* .๐๙๘* .๐๗๓ .๑๒๗** .๐๘๖* .๑๘๖** .๐๕๑ .๒๐๓** .๐๙๙* .๑๖๓** 
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สีลสามัญญตา (M)    ๑ -๖๔๗** -๔๖๑** .๐๒๙ .๒๗๕** .๑๖๖** .๐๙๒* .๔๐๕** -๒๖๑** .๒๑๑** -๑๔๕** -๕๔๕** -.๐๐๗ 

สสังขาริกทาน (N)     ๑ .๖๖๖** .๒๓๘** .๑๕๖** .๓๕๕** .๒๒๐** .๐๒๓ .๕๐๑** .๑๕๑** .๕๔๗** .๖๘๗** .๒๐๒** 

สันโดษ (K )      ๑ .๑๖๙** .๑๖๗** .๑๘๕** .๑๗๗** .๑๑๘** .๔๕๙** .๑๙๑** .๔๕๖** .๕๘๔** .๑๙๒** 

ศรัทธา (H )       ๑ .๓๘๐** .๔๐๙** .๒๒๕** .๓๒๙** -.๐๐๗ .๐๖๐ .๔๐๗** .๑๓๓** .๐๕๐ 

ฉันทะ (I )        ๑ .๗๔๔** .๓๖๒** .๕๒๘** .๑๐๙* .๔๙๘** .๔๙๔** .๐๙๙* .๒๑๗** 

เมตตา ( J )         ๑ .๓๔๔** .๕๕๒** .๑๘๔** .๔๑๑** .๖๐๑** .๑๙๐** .๑๙๕** 

การรับรู้ความสามารถฯ

(E) 
         ๑ .๕๑๔** .๒๙๒** .๖๑๐** .๑๖๑** .๑๑๙** .๕๔๕** 

อสังขาริกทาน ( L )           ๑ .๐๘๕* .๔๖๐** .๓๖๖** -.๐๑๒ .๒๗๙** 

ลักษณะมุ่งอนาคตฯ ( F 
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           ๑ .๓๙๗** .๐๗๕ .๓๐๖** .๓๐๐** 
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* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .๐๕    

** มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

 



 
 

บทที่ ๕ 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยน้ี เป็นงานวิจัยที่ศึกษารูปแบบของการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนว

พระพุทธศาสนาโดยเป็นการวิจัยที่มีลักษณะบูรณาการท้ังแบบการวิจัยกล่าวคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร การประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย กับการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการสอบถาม
ความคิดเนของเยาวชนและบูรณาการเน้ือหาที่เป็นแนวคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และ
ด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนามีวัตถุประสงค์ 
ดังน้ี  
 ๑. เพ่ือศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน 
 ๒. เพ่ือศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา  
 ๓. เพ่ือบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา 
 ๔. เพ่ือนําเสนอแนวทางการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการพัฒนา
จิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา มี
ลักษณะการดําเนินการวิจัยแบบบูรณาการทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ี 

๑ วิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสารจาก

พระไตรปิฎก ร่วมกับการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยันแบบจําลองที่ได้ โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิค เดลฟาย มีวิธีวิจัยดังน้ี 
  ๑.๑. วิธีการวิเคราะห์เอกสารจากพระไตรปิฎก ผู้วิจัยจะดําเนินการวิเคราะห์เน้ือหา
จากพระไตรปิฎก เอกสารคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และตําราสําคัญในพระพุทธศาสนาเพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการสร้างแบบจําลองการพัฒนาจิตสาธารณะเชิงความคิด 
  ๑.๒. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา ด้านจิตวิทยาและ
จิตอาสา ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย ในการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นเน้ือหาและ



 
 

๒๓๘ 

แบบจําลองการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร เพ่ือนํา
ข้อมูลจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับภาพจําลองให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

 ประชากรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยทําการรวบรวมข้อมูลจาก ๒
แหล่งด้วยกันคือ 

 ๑. แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถาฎีกา ตํารา
วิชาการทางพระพุทธศาสนาและ เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยครั้งน้ี 

  ๒. แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา ด้านจิตวิทยา 
และจิตอาสา 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางพุทธศาสนาท่ีผู้วิจัย
จะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย จํานวน ๑๙ คน 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ค่าทางสถิติ คือ ค่ามัธยฐาน (Median) 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) 

๒ วิธีดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจะทําการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจําลองการ

พัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาเชิงความคิดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการนําตัวแปรที่ได้
ในแบบจําลองเชิงความคิดไปสร้างแบบสอบถามแล้วนําไปเก็บข้อมูลกับเยาวชน 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เยาวชนไทยท่ีมีอายุต้ังแต่ ๑๒ ปี จนถึง ๒๕ ปี โดย
คุณสมบัติของเยาวชนจะต้องเป็นผู้ที่สามารถอ่านคําถามและตอบแบบสอบถามได้อย่างเข้าใจ จํานวน
ทั้งสิ้น ๕๔๐ คน เป็นทั้งเยาวชนที่กําลังศึกษาระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน และเยาวชนท่ีกําลัง
ศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยน้ี เป็นแบบสอบถาม ที่สร้างขึ้น
จากตัวแปรตามแบบจําลองที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิผลการวิเคราะห์ 
ทั้งตัวแปรต้น และตัวแปรตาม จํานวน ๑๖ ฉบับ คุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยมีค่า ความเช่ือมั่น 
(Reliability Cronbach’s Alpha α) ของแบบสอบถามท้ัง ๑๖ ฉบับ ต้ังแต่ ๐.๖๑๐ – ๐.๙๖๔ 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
การพัฒนาจิตสาธารณะกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์เส้นโยงโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล (Linear Structurl Relationship Model : 
LISREL) 
 
 
      



 
 

๒๓๙ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยโดยเรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังน้ี 
 ๕.๑.๑ การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน 
  การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาน้ันรูปแบบ
ของการพัฒนาจิตสาธารณะจะเป็นไปในลักษณะที่ให้ความสําคัญในการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรม
ต่างๆของมนุษย์ โดยเน้นความสําคัญของลักษณะทางจิตที่ เ ป็นสาเหตุภายในตัวบุคคลกับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเป็นสาเหตุภายนอกตัวบุคคล ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีความเช่ือมโยง และ
ต่อเน่ืองซึ่งกันและกัน ทั้งน้ีเพราะ ปัจจัยด้านบุคคลหรือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเพียงด้านใดด้าน
หน่ึงไม่สามารถเป็นตัวบ่งช้ีพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลได้ เพราะพฤติกรรมเป็นผลจากการกระทําของ
กระบวนการต่อเน่ืองของปฏิสัมพันธ์หลายทิศทาง หรือเป็นผลสะท้อนกลับระหว่างบุคคลกับ
สภาพแวดล้อมที่บุคคลเผชิญอยู่ ซึ่งรูปแบบในการพัฒนาสามารถเขียนเป็นภาพได้ดังน้ี 
 
 

 

 

 

 ภาพท่ี ๓๑ รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา 
 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะโดยจําแนก
เป็นปัจจัยภายนอกบุคคลและปัจจัยภายในบุคคล มีดังน้ี 
 ๑ ปัจจัยภายนอกบุคคลที่มผีลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะที่สําคัญ ได้แก่ การสนับสนุนทาง
สังคม การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และประสบการณ์ทางสังคม  

๒.ปัจจัยภายในบุคคลที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะที่สําคัญ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถ
ของตน ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน และ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งแสดงเป็นภาพ
ได้ดังน้ี 

 
 
 
 
      

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 

จิตสาธารณะ 



 
 

๒๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๓๒ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา 

๕.๑.๒ การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 
ผู้วิจัยได้กําหนดนิยามของจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาที่ใช้สําหรับการ

วิเคราะห์เอกสารในงานวิจัยไว้ ดังน้ี 
จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคล ที่

ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและพร้อมจะมีส่วนร่วมในเร่ืองที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งสะท้อน
ออกมาใน ๓ ลักษณะคือ 

๑.๑.ลักษณะของ ความคิด คือ คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม คํานึงถึง
ความสําคัญของสิ่งอันเป็นของที่ต้องใช้หรือมีผลกระทบรวมกันในชุมชน  

๑.๒.ลักษณะของความรู้สึก คือ มีความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของสิ่ง
สาธารณะ มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคม  

๑.๓.ลักษณะของการกระทําคือ  เอาใจใส่เป็นธุระ อุทิศตนทํางานเพ่ือสังคม 
ส่วนรวม หรือ พยายามผลักดันให้เกิดผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม ด้วยการรับผิดชอบและ
เคารพสิทธิในการใช้สาธารณสมบัติ 

เน้ือหาของ จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาที่ผู้ วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ 
ประกอบด้วย หลักธรรม ในเรื่อง สามัคคีธรรม ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทาน จาคะ กรุณา อัตถจริยา 
และสาธารณโภคี ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

สามัคคีธรรม หมายถึง การแสดงออกซึ่งความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรงทางกาย ทาง
วาจา และทางใจของผู้คนในสังคม เพ่ือปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิด

ปัจจัยภายนอก 

 -การสนับสนุนทางสังคม  
-การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
–ประสบการณ์ทางสังคม  

ปัจจัยภายใน 

-การรับรู้ความสามารถของตน        
-ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน   
-ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง    

 
 จิตสาธารณะ 



 
 

๒๔๑ 

ความดีงามและผลประโยชน์ที่ทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ความสามัคคีต้องอาศัยความอดทน 
เสียสละ ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และตระหนักในปัญหาร่วมกัน โดยจะต้องมีการทํางาน
ร่วมกันบ่อยๆ ความสามัคคีจะก่อให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวกันและก็สามารถปฏิบัติงานทุกอย่าง
ได้สําเร็จ 

ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หมายถึง การบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตตนเท่าที่เก่ียวข้องกับ
ตนเอง(ประโยชน์ตน) และการช่วยเหลือเก้ือกูลสนับสนุนผู้อ่ืนให้ บรรลุประโยชน์หรือเข้าถึงจุดหมาย
แห่งชีวิตของเขาในระดับต่าง ๆ ประคับประคองให้เขาสามารถพ่ึงตนเองได้ (ประโยชน์ผู้อ่ืน) อันเป็น
ผลที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและ ผู้อ่ืน หรือแก่สังคม แก่ชุมชน อันเป็นส่วนรวม 

ทาน หมายถึง การให้ การแบ่งปัน การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่สิ่งของของตนแก่
บุคคลอ่ืน ด้วยเห็นว่าสิ่งของที่ตนเสียสละไปน้ันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ เป็นการแสดงความมีนํ้าใจ 
และเป็นการยึดเหน่ียวจิตใจของมิตรสหายหรือบริวารไว้ได้  

จาคะ หมายถึง การสละหรือ การบริจาค แบ่งปันความสุขให้แก่กัน ลักษณะของ
จาคะน้ันมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ สละวัตถุเป็นลักษณะรูปธรรม เป็นการสละทรัพย์ภายนอก เช่น เงิน 
ทอง สิ่งของ และสละอารมณ์เป็นลักษณะนามธรรม เป็นการสละทรัพย์ภายใน เช่น ความรักความ
ปรารถนา ความหวังดี และกิเลส   

กรุณา หมายถึง ความสงสาร ปรารถนาให้ผู้ที่ประสบความทุกข์ ความเดือดร้อนพ้น
จากความทุกข์ ความเดือดร้อน  ความยากลําบากต่าง ๆ ซึ่งแสดงออกมาได้ทั้งทางกาย ที่คอย
ช่วยเหลือเขา และทางวาจาแนะนํา พร่ําเตือน หรือช้ีแจงให้เกิดความรู้สึกที่เหมาะที่ควร 

อัตถจริยา หมายถึง การช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ด้วยนํ้าใสใจจริง ด้วยความปรารถนาดี
ต่อกันการบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลประโยชน์เพ่ือตนรวมถึงการขวนขวายช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนให้สําเร็จประโยชน์ตามท่ีเขาขอร้อง 

สาธารณโภคี คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้
เดียว นํามาแบ่งปันเฉล่ียเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน สาธารณะโภคีเน้นเร่ืองการ
เสียสละ สร้างสรรค์ เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล มีการดําเนินชีวิตที่เรียบง่าย มีวัฒนธรรมที่ทําให้เกิดความรักความ
ผูกพัน เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของคนในสังคม 

แนวคิดการพัฒนาพฤติกรรมตามแนวพระพุทธศาสนา 
จากการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาในพระไตรปิฏก พบว่าพระพุทธศาสนามีแนวคิดในการ

อธิบายการเกิดพฤติกรรมว่า เจตจํานงเสรีเป็นตัวแปรภายในบุคคลที่มีผลการเกิดพฤติกรรม 
ดังน้ัน การกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาพฤติกรรมตามแนวพฤติกรรมศาสตร์และ

พระพุทธศาสนาน้ัน ผู้วิจัยจึงใช้การบูรณาการแนวคิดที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาตามที่กล่าวมา 
ซึ่งสามารถสรุปเป็นภาพได้ดังน้ี 



 
 

๒๔๒ 

                    
 
 
 
   
       ภาพท่ี ๓๓ บูรณาการแนวคิดการพัฒนาพฤติกรรมตามแนวพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา    
                   กับแนวคิดพระพุทธศาสนา 

ส่วนหลักธรรมท่ีใช้ในการพัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา คือหลักธรรมภาวนา ๔ ที่
หมายถึงการเจริญ การทําให้เป็นให้มีขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ๔ ด้าน 
คือ 

๑. กายภาวนา หมายถึง การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเก่ียวข้อง
กับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่าน้ันในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิด
โทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ  

๒. สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ต้ังอยู่ใน
ระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เก้ือกูลแก่กัน  

๓. จิตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญ
งอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลายเช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิและสดช่ืน เบิกบาน 
เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น  

๔. ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็นอิสระ ทําตนให้
บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 

จากข้อมูลดังกล่าวทั้ง ๒ ประเด็น คือ แนวคิดของการอธิบายการเกิดพฤติกรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาและหลักธรรมท่ีใช้ในการพัฒนามนุษย์ คือหลักธรรมภาวนา ๔ ผู้วิจัยจึงนํามาสร้าง
รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ตามภาพต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
     

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 

 

เจตจํานงเสรี 

 
    พฤติกรรม 



 
 

๒๔๓ 

 

 

 

 

 

 

  
ภาพท่ี ๓๔ รปูแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมภาวนา ๔  
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 

ปัจจั ยที่ ทํ า ใ ห้ เ กิดจิ ตสาธารณะทั้ ง ปัจจั ยที่ ไ ด้ จากการ วิ เคราะห์ แนวคิ ด
พระพุทธศาสนาซึ่งจําแนกเป็นกลุ่มปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังน้ี  

ปัจจัยภายนอกที่มีผลทางอ้อมต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
ได้แก่  สีลสามัญญตา สสังขาริกทาน  

ปัจจัยภายในที่มีผลทางอ้อมต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
ได้แก่ สันโดษ ศรัทธา ฉันทะ อสังขาริกทาน เมตตา และทิฏฐิสามัญญตา  

ปัจจัยภายในที่มีผลต่อทางตรงต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาที่
มีผลทางตรงต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาได้แก่ เจตจํานงเสรี 
 

 ๕.๑.๓.การบรูณาการการพฒันาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพฒันา            
         จิตสาธารณะตามแนวพระพทุธศาสนา 
 จากการวิเคราะห์เอกสารและสอบถามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ปัจจัยที่ใช้ใน
การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมภาวนา ๔ มีดังน้ี 
 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ กายภาวนา และ สีลภาวนา ซึ่งมีการจัดกลุ่มตัวแปร คือ 
  ๑. กายภาวนา ประกอบด้วยปัจจัยภายนอก จํานวน ๑ ตัวแปร คือ การอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย 
  ๒. สีลภาวนา ประกอบด้วยปัจจัยภายนอก จํานวน ๔ ตัวแปร คือ สีลสามัญญตา 
สสังขาริกทาน การสนับสนุนทางสังคม และ ประสบการณ์ทางสังคม  

      ปัจจัยภายใน ได้แก่ จิตภาวนา และ ปัญญาภาวนา ซึง่มีการจัดกลุ่มตัวแปร คือ 

 

 
เจตจํานงเสรี 

 
จิตสาธารณะ 
ตามแนว

พระพุทธศาสนา 

          ปัจจัยภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 

       กายภาวนา 

       สีลภาวนา 

       จิตภาวนา 

      ปัญญาภาวนา 



 
 

๒๔๔ 

  ๑. จิตภาวนา ประกอบด้วยปัจจัยภายใน จํานวน ๗ ตัวแปร คือ สันโดษ ศรัทธา 
ฉันทะ  เมตตา  การรับรู้ความสามารถของตน  อสังขาริกทาน และ.ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน   
  ๒. ปัญญาภาวนา ประกอบด้วยปัจจัยภายใน จํานวน ๒  ตัวแปร คือ  ความสามารถ
ในการ เรียนรูด้้วยตนเอง และ ทิฏฐิสามญัญตา 

สามารถเขียนเป็นรูปแบบเชิงความคิดที่ประกอบด้วยตัวแปรเชิงสาเหตุจํานวน ๑๕ 
ตัวแปรและตัวแปรตามจํานวน ๑ ตัวดังรายละเอียดตามภาพต่อไปน้ี 
 

๑.  

๒.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี ๓๕ รูปแบบเชิงความคิดการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการ 
     พัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 

ปัจจัยภายนอก 

กายภาวนา 

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

สีลภาวนา 

๑. ประสบการณ์ทางสังคม 

๒  การสนับสนุนทางสังคม  

๓  สีลสามัญญตา                     

๔.  สสังขาริกทาน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 

จิตภาวนา 

๑สันโดษ              ๒ ศรัทธา 

๓ ฉันทะ               ๔ เมตตา 
 ๕ การรับรู้ความสามารถของตน 

 ๖ อสังขาริกทาน 

๗ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน   

ปัญญาภาวนา 

๑.ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๒ ทิฏฐิสามัญญตา 

 
   
เจตจํานงเสรี 

        
 จิตสาธารณะ 

   ตามแนว     
พระพุทธศาสนา 



 
 

๒๔๕ 

การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือตรวจสอบว่าแบบจําลองการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนว
พระพุทธศาสนาเชิงความคิดที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ผู้วิจัยจึงได้ทําการสอบถามเยาวชน จํานวน ๕๔๐ คน
ผลการวิจัยตรวจสอบแบบจําลองเชิงความคิดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า 

แบบจําลองการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาที่ได้จากการ
วิเคราะห์เอกสารและการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งหมายความว่า
แบบจําลองที่สร้างขึ้นสามารถนํามาอธิบายจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาได้ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลและค่าสัมประสิทธิการทํานายของตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผล ดังน้ี 

๑. เจตจํานงเสรีมีอิทธิพลทางตรงต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาโดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .๗๘ แสดงว่า เจตจํานงเสรีเป็นสาเหตุสําคัญของการมีจิตสาธารณะตาม
แนวพระพุทธศาสนา 

๒. จิตภาวนามีอิทธิพลทางอ้อมต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านเจตจํานงเสรี 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .๔๖ และมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตจํานงเสรีโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลเท่ากับ .๕๘ 

จิตภาวนา มีตัวแปรแฝงจํานวน ๗ ตัวแปร คือ เมตตา ฉันทะ อสังขาริกทาน ศรัทธา การรับรู้
ความสามารถของตน สันโดษ และ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ซึ่งตัวแปรทั้ง ๗ ตัวมีค่าสัมประสิทธิ
อิทธิพลเท่ากับ .๘๘ .๘๔ .๖๐.๕๗ .๓๔ .๒๓ และ .๑๑ ตามลําดับ 

๓. กายภาวนามีอิทธิพลทางอ้อมต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านเจตจํานงเสรี 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .๔๓ และมีอิทธิพลทางตรง ต่อเจตจํานงเสรีโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลเท่ากับ.๕๕ 

กายภาวนา มีตัวแปรแฝงจํานวน ๑ ตัวแปร คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีค่า 
สัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ .๗๔ 

๔. สีลภาวนามีอิทธิพลทางอ้อมต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านเจตจํานงเสรี 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .๔๓ และมีอิทธิพลทางตรง ต่อเจตจํานงเสรีโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลเท่ากับ.๕๔ 

สีลภาวนา มีตัวแปรแฝงจํานวน ๔ ตัวแปร ประกอบด้วย การสนับสนุนทางสังคม สสังขาริก
ทาน การมีประสบการณ์ทางสังคม และสีลสามัญญตา ซึ่งตัวแปรทั้ง ๔ ตัวมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพล
เท่ากับ .๕๔ .๕๐ .๔๑ และ .๑๙ ตามลําดับ   

๕. ปัญญาภาวนามีอิทธิพลทางอ้อมต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านเจตจํานง
เสรี โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ –.๓๗ และมีอิทธิพลทางตรง ต่อเจตจํานงเสรีโดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ –.๔๗ 



 
 

๒๔๖ 

ปัญญาภาวนามีตัวแปรแฝงจํานวน ๒ ตัวแปร คือ ทิฎฐิสามัญญตา และ ความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งตัวแปรทั้ง ๒ ตัวมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ ๐.๕๔ และ ๐.๓๓ ตามลําดับ 

ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรแฝงในโมเดล ได้แก่  
ปัจจัยกายภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา ร่วมกันอธิบายเจตจํานงเสรีได้ร้อยละ ๒๒ 
(R2= .๒๒) และเจตจํานงเสรีอธิบายจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาได้ร้อยละ ๖๒ (R2= .๖๒)  
     

๕.๒ การอภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลองการพัฒนาจิตสาธารณะของ
เยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดังกล่าวข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ใน ๓ ประเด็นสําคัญคือ ประเด็นที่ ๑ เรื่อง 
เจตจํานงเสรีมีอิทธิพลทางตรงต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ประเด็นที่ ๒ หลักภาวนา ๔ 
ที่ประกอบด้วย จิตภาวนา กายภาวนา สึลภาวนา และปัญญาภาวนา มีอิทธิพลทางอ้อมต่อจิต
สาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านเจตจํานงเสรี และประเด็นที่ ๓ ตัวแปรแฝงที่เป็นตัวแปร
สําคัญ ๆ ในแต่ละด้านของภาวนา ๔ ซึ่งมีรายละเอียดของการอภิปราย ดังน้ี 
ประเด็นที่ ๑ เจตจํานงเสรีมีอิทธิพลทางตรงต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา  

จาก สมมติฐานข้อที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เจตจํานงเสรีมีอิทธิพลทางตรงต่อจิต
สาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .๗๘ และเจตจํานงเสรีอธิบาย
จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาได้ร้อยละ ๖๒ (R2= .๖๒)  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ี
ผลการวิจัยที่พบเป็นไปตามคําสอนของพระพุทธศาสนา ในนตุมหสูตรที่แสดงว่าโลกมนุษย์ก็ถือว่าเป็น
โลกแห่งเจตจํานง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเจตจํานงของมนุษย์ทั้งสิ้นเจตจํานงเป็นปัจจัยในระบบ
ของธรรมชาติ๑ และยังสอดคล้องกับคําสอนใน อัตตการีสูตรที่แสดงไว้ว่าการพัฒนามนุษย์ให้สามารถ
กระทําสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการกระทําที่เป็นอิสระของบุคคลอันเป็นผลมาจากเจตนา (เจตจํานง
เสรี) ที่เป็นอิสระหรือการริเริ่มเองได้ของความคิดนึกปรุงแต่ง (สังขารขันธ์)เพราะมีเจตจํานงเสรี 
(อารัมภธาตุ) อัตตกาโรและปรกาโร จึงเกิด๒ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่กล่าวว่า
เพราะมีเจตจํานงเสรี (อารัมภธาตุ) อัตตกาโรและปรกาโร จึงเกิดตาม ฉะน้ัน มนุษย์จึงมีจิตสาธารณะ๓ 
และสอดคล้องกับข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่า หากมนุษย์มีปัญญาและมีเจตจํานงที่ดี 
ก็สามารถพัฒนาการกระทําได้ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ พระพุทธศาสนาถือว่า มโนกรรม (กรรม

                                                 
๑สํ.นิ.๒๖/๑๔๓/๑๘๖. 
๒องฺ.ฉกฺก.๓๖ /๓๐๙/๖๒๐-๖๒๑. 
๓สัมภาษณ์ รศ. ดร.วิทยา  ศักยาภินันท์ เมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖. 



 
 

๒๔๗ 

ทางใจ) สําคัญที่สุด โลกถูกจิตนําไป (จิตฺเตนนียติ โลโก) จิต(เจตจํานง)หรือจูงใจเกิดจากแนวความคิด 
มาจากความเช่ือ เมื่อมีแนวความคิดแล้ว กระบวนการของกรรมก็ดําเนินไป โดยแสดงออกมาทางกาย 
(กายกรรม) ทางวาจา (วจีกรรม)๔ 

 
ประเด็นที่ ๒ หลักภาวนา ๔ เป็นที่ประกอบด้วย กายภาวนา สึลภาวนา จิตภาวนา และปัญญา
ภาวนา มีอิทธิพลทางอ้อมต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านเจตจํานงเสรี  

จาก สมมติฐานข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จิตภาวนา กาย
ภาวนา สีลภาวนา และ ปัญญาภาวนามีอิทธิพลทางอ้อมต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา
ผ่านเจตจํานงเสรี โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .๔๖ .๔๓ .๔๓ และ –.๓๗ ตามลําดับ และมี
อิทธิพลทางตรง ต่อเจตจํานงเสรีโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .๕๘ .๕๕ .๕๔ และ –.๔๗ 
ตามลําดับ โดยที่ ปัจจัย จิตภาวนา กายภาวนา สีลภาวนา และปัญญาภาวนา ร่วมกันอธิบายเจตจํานง
เสรีได้ร้อยละ ๒๒ (R2= .๒๒) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล น้ีแสดงให้เห็นว่า หลักภาวนา ๔ เป็น
หลักธรรมที่สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะได้ ทั้งน้ีเป็นไปตามคําสอนของพระพุทธศาสนา
ที่แสดงไว้ว่า การพัฒนาคน ตรงกับศัพท์ทางพระพุทธศาสนาว่า “ภาวนา” ซึ่ง หมายถึง การเจริญ, 
การทําให้เป็นให้มีขึ้น, การฝึกอบรม หรือ การพัฒนา ซึ่งจําแนกการพัฒนาคนไว้ ๔ ประการ คือ กาย
ภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา และ ปัญญาภาวนา ซึ่งแต่ละประการ พระพรหมคุณาภรณ์ ได้อธิบาย
รายละเอียดในแต่ละด้านไว้ดังน้ี 

 ๑. จิตภาวนา (emotional development) แปลว่า พัฒนาจิต คือ พัฒนาจิตใจให้
มีคุณสมบัติดีงามพรั่งพร้อม การฝึกในด้านจิต หรือระดับจิตใจ ได้แก่การพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ ของ
จิต ทั้งในด้านคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียร
พยายาม ความรับผิดชอบ ปัญญา เป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เริ่มต้ังแต่
ความเช่ือ ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ความหย่ังรู้เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ตรวจสอบ คิด
การต่าง ๆ สร้างสรรค์ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น ๓ ด้านดังน้ีคือ ๑ ด้านคุณภาพจิต คือ ให้มีคุณธรรมต่าง ๆ 
ที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม เป็นผู้มีจิตใจสูงละเอียดอ่อน เช่น มีเมตตา มีความรักความเป็นมิตร มี
กรุณา อยากช่วยเหลือปลดเปลื้องความทุกข์ของผู้อ่ืน มีจาคะ คือมีนํ้าใจเผื่อแผ่ มีคารวะ มีความ
กตัญญู รวมทั้งมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีจิตที่มีคุณภาพ เป็นต้น ๒. ด้านสมรรถภาพจิต คือ ให้เป็นจิตที่มี
ความสามารถ เช่น มีสติ มีวิริยะ คือ ความเพียร มีขันติ คือความอดทน มีสมาธิ คือ จิตต้ังมั่นแน่วแน่ 
มีสัจจะ คือความจริงจัง มีอธิษฐาน คือ ความเด็ดเด่ียวแน่วแน่ต่อจุดมุ่งหมาย เป็นจิตใจที่พร้อมและ
เหมาะที่จะใช้งานโดยเฉพาะงานทางปัญญา คือการคิดพิจารณาให้เห็นความจริงแจ่มแจ้งชัดเจน 

                                                 
๔สัมภาษณ ์ผศ.ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร เมือ่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖. 



 
 

๒๔๘ 

รวมทั้งการสร้างเกราะป้องกันโดยอาศัยหลักธรรมต่าง ๆ ดังกล่าว และ ๓. สุขภาพจิต คือ ให้เป็นจิตที่
มีสุขภาพดี มีความสุขสดช่ืน ร่าเริงเบิกบาน ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส พร้อมที่จะย้ิมแย้มได้ มีปิติ 
ปราโมทย์ ไม่เครียด ไม่กระวนกระวายใจ ไม่คับข้องใจ ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง ไม่หดหู่โศกเศร้า รวมทั้ง
การสร้างให้มีสุขภาพจิตที่ดีได้ เป็นต้น 

๒.กายภาวนา (physical development) แปลว่า พัฒนากายหรือสุขภาพ ได้แก่ 
การพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง ไร้โรค มีสุขภาพดีและมีความแข็งแกร่งในความเพียร ความวิริยะ
อุตสาหะ ไม่ได้เจอปัญหาแล้วท้อถอย และที่สําคัญกายภาวนายังรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์
ในทางที่ ดี  ระหว่างหู  ตา  จมูก  ลิ้น  กาย  กับสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพโดยการพัฒนาทาง
พระพุทธศาสนาก็คือการให้รู้จักบ่มเพาะฝึกอบรมตัวกายของเราที่จะติดต่อเ ก่ียวข้องกับ
สภาพแวดล้อมต่างๆให้เป็นไปอย่างปกติ เป็นไปด้วยดีไม่เกิดโทษเป็นไปในทางที่เป็นคุณ หมายถึง
ความพยายามสร้างหรือบ่มเพาะให้คนในองค์กรมีปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกับทางกายภาพได้อย่าง
ราบรื่น เป็นเรื่องของเราคนเดียวที่จะมีการดํารงท่าทีต่อสิ่งที่มากระทบ ด้วยการรับรู้และการเลือกรับ
แต่สิ่งที่ดี และสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดย เริ่มต้ังแต่ปัจจัย ๔ เป็นต้นไป อย่าง เช่น 
สัมพันธ์กับอาหาร โดยการกินเพ่ือช่วยให้ร่างกายมีกําลัง มีสุขภาพดี ไม่ใช่เพ่ือมุ่งความอร่อย อวดโก้ 
แสดงฐานะ สัมพันธ์กับโทรทัศน์ โดยดูเพ่ือติดตามข่าวสาร แสวงหาความรู้ ส่งเสริมปัญญา มิใช่เพ่ือ
หมกมุ่นในความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือเอาเป็นเคร่ืองมือเล่นการพนัน เป็นต้น 
  ๓. สีลภาวนา (moral development) แปลว่า พัฒนาศีล หมายถึงการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมให้เป็นไปด้วยดี เริ่มแต่ไม่ก่อการเบียดเบียน ไม่ทําความ
เดือดร้อนต่อผู้อ่ืนและสังคม ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์เก้ือกูลต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม เป็นเรื่องของ
ความประพฤติ การต้ังอยู่ในระเบียบวินัย ประกอบสัมมาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ฝึกฝนอบรมกาย
วาจาของตนให้ประณีต ปราศจากโทษ ก่อคุณประโยชน์ และเป็นเครื่องสนับสนุนการฝึกอบรมจิตใจ
ย่ิง ๆ ขึ้นไป รวมทั้งเป็นเร่ืองของการปฏิสัมพันธ์คนอ่ืน คือทําอย่างไงถึงจะอยู่ร่วมกันได้ระหว่างคน๒ 
คนหรือมากกว่า ๒ คนขึ้นไปอย่างเก้ือกูลไม่เบียดเบียนกัน  

๔. ปัญญาภาวนา (intellectual development) แปลว่า พัฒนาปัญญา เป็นเรื่องของการ
ฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เริ่มต้ังแต่ความเช่ือ ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ความหย่ังรู้
เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ตรวจสอบ คิดการต่าง ๆ สร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
ตนเอง ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง และใช้ความรู้แก้ปัญหา ทําให้เกิดสุขได้ เริ่มแต่รู้ เข้าใจศิลปวิทยา 
เรียนรู้ถูกต้องตามเป็นจริง ไม่บิดเบือนหรือเอนเอียงด้วยอคติ คิดวินิจฉัยใช้ปัญญาโดยบริสุทธ์ิใจ รู้
เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริง รู้จักแก้ไขปัญหาและทําการให้สําเร็จตามแนวทางของเหตุปัจจัย 
ตลอดจนรู้เท่าทันธรรมดาของสังขาร ถึงขั้นที่ทําให้มีจิตใจเป็นอิสระหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์
โดยสิ้นเชิง  



 
 

๒๔๙ 

 หลักภาวนา ๔ เป็นหลักที่ควรนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้าและมี
ความสุข จึงเป็นธรรมที่ควรเข้าใจและควรบรรลุ (นิโรธ) การพัฒนาคนตามแนวพุทธก็คือการพัฒนา
คนให้รู้จักเป็นอยู่ได้อย่างดี โดยสอดคล้องกับความจริงของชีวิตที่ เป็นไปตามธรรมดา เป็นการนําเอา
ความจริงของธรรมดามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นระบบการพัฒนาด้านความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม แล้วก็ด้านจิตใจเจตจํานง และด้านปัญญาความรู้เข้าใจดําเนินประสานไปด้วยกันและ
ส่งผลต่อกัน โดยเจตจํานงของจิตใจ แสดงตัวออกมาสู่พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ปัญญาที่รู้
เข้าใจก็มาพัฒนาพฤติกรรมให้ทําได้ผลดีย่ิงขึ้น และทําให้จิตใจมีขอบเขตขยายออกไปแล้วมีสภาพที่ดี
ขึ้น เช่น เมื่อรู้เข้าใจเหตุผล รู้ว่าคนอ่ืนเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรไปทําร้าย
เขา แต่ควรจะมีเมตตากรุณา การพัฒนาเมตตากรุณา จึงต้องอาศัยปัญญาความรู้เข้าใจ๕  
 จากผลการวิเคราะห์จะพบประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายเพิ่มเติม ๒ ประเด็น คือ 
ประเด็นที่ ๑ การใช้หลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาจิตสาธารณะน้ันพบว่า จิตภาวนาจะเป็นปัจจัยที่มีมี
อิทธิพลทางตรง ต่อเจตจํานงเสรีสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล .๕๘ ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้น้ีแสดงให้เห็นว่าจิตภาวนาหรือการพัฒนาจิตใจเป็นเรื่องสําคัญ ซึ่งพระพุทธเจ้าเองก็ยอมรับและให้
ความสําคัญกับเรื่องน้ีมากเพราะจิตใจน้ันเป็นตัวนําการคิด การพูด และการกระทํา ดังที่พระพุทธเจ้า
ได้กล่าวไว้ว่า ธรรมทั้งหลายมีใจนําหน้า หากต้ังเจตนาดีมีจิตใจที่ดีงาม การคิด การพูด และการ
กระทําก็จะออกไปดีงาม แต่หากต้ังเจตนาไม่ดีมีจิตใจท่ีไม่ดีงาม การคิด การพูด และการกระทําก็จะ
ออกไปไม่ดีงาม ทําให้เกิดความเดือดร้อนใจภายหลังได้  ดังน้ันการฝึกจิตใจจึงถือเป็นรากฐานสําคัญใน
การพัฒนาทั้งในแง่ความหลุดพ้น ความสุข ตลอดจนการเก่ียวข้องกับวัตถุสิ่งของและสังคมที่อยู่รอบ
ข้างในชีวิตประจําวัน การฝึกจิตน้ันนอกจากเพ่ือเป้าหมายสูงสุดคือเป็นบาทฐานเพ่ือการละกิเลสแล้ว
ยังมีข้อดีคือส่งผลต่อสภาพจิต พฤติกรรม และความสัมพันธ์ที่มีต่อกันด้วย เพราะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนํา
ความสุขมาให้และเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาปรนเปรอ ทําให้ชีวิตเป็นอิสระมากขึ้น
และขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกน้อยลง จิตที่ถูกพัฒนาอย่างถูกต้องยังส่งผลทําให้สามารถใช้ศักยภาพ
ของความคิด จิตใจ และร่างกายได้อย่างเต็มความสามารถช่วยพัฒนาพฤติกรรมและท่าทีในการมอง
โลก ทําให้มีความเมตตา กรุณาต่อกัน ไม่เบียดเบียนกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความเก้ือกูล อันเป็น
รากฐานที่สําคัญต่อการปฏิบัติกิจหน้าที่ และการพัฒนาสังคม๖ 

                                                 
๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุ โตฺ), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบบัประมวลธรรม, พิมพ์

ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖). หน้า ๗๐.  
๖พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร, จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงในพระพุทธศาสนา วารสาร

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖, หน้า ๑๔๓. 



 
 

๒๕๐ 

ประเด็นที่ ๒ ปัญญาภาวนามีค่าอิทธิพลทางตรงต่อเจตจํานงเสรีเป็นลบ (– ๔๗ ) ซึ่งผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวหมายความว่า การท่ีเยาวชนมีปัญญาภาวนาสูงก็จะมีเจตจํานงเสรีในทางที่ดีเท่าน้ัน  แต่ถ้า
หาก เยาวชนมีปัญญาภาวนาตํ่าก็จะมีเจตจํานงเสรีในการทําทั้งในสิ่งที่ดีและไม่ดี เน่ืองจากเจตจํานง
เสรีในทางพระพุทธศาสนาน้ันจะหมายถึงการมีความคิดที่อิสระในการที่จะทําในสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งฝ่าย
กุศลและฝ่ายอกุศล  ส่วนปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนาน้ัน หมายถึง การที่เยาวชนรู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็นอิสระ ทําตน
ให้บริสุทธ์ิ จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา ดังน้ันหาก
เยาวชนมีปัญญาภาวนาหรือในท่ีน้ีหมายถึงปัญญาในธรรมตํ่าก็ทําให้เกิดเจตจํานงเสรีหรือความอิสระ
ทางความคิดในการที่จะทํากรรมที่เป็นไปได้ทั้งกุศลและอกุศล แต่หากเยาวชนมีปัญญาภาวนาสูง
กล่าวคือมีปัญญาทางธรรมสูงเยาวชนก็จะมีเจตจํานงเสรีในการที่จะทําเฉพาะแต่กรรมในฝ่ายที่เป็น
กุศลเท่าน้ัน 
ประเด็นที่ ๓ ตัวแปรแฝงท่ีเป็นตัวแปรสําคัญ ๆ ในแต่ละด้านของหลักภาวนา ๔ 
 จากผลการวิเคราะห์เก่ียวกับตัวแปรแฝงของด้านต่าง ๆ ของหลักภาวนา ๔ พบว่า จิตภาวนา 
มีตัวแปรแฝงจํานวน ๗ ตัวแปร คือ เมตตา ฉันทะ อสังขาริกทาน ศรัทธา การรับรู้ความสามารถของ
ตน  สันโดษ และ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ซึ่งตัวแปรทั้ง ๗ ตัวมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ    
.๘๘ .๘๔ .๖๐ .๕๗ .๓๔ .๒๓ และ .๑๑ ตามลําดับ กายภาวนา มีตัวแปรแฝงจํานวน ๑ ตัวแปร คือ 
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ ๐.๗๔ สีลภาวนา มีตัวแปรแฝง
จํานวน ๔ ตัวแปร ประกอบด้วย การสนับสนุนทางสังคม สสังขาริกทาน การมีประสบการณ์ทางสังคม 
และสีลสามัญญตา ซึ่งตัวแปรทั้ง ๔ ตัวมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ ๐.๕๔ ๐.๕๐ ๐.๔๑ และ ๐.๑๙ 
ตามลําดับ และ ปัญญาภาวนามีตัวแปรแฝงจํานวน ๒ ตัวแปร คือ ทิฎฐิสามัญญตา และ 
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งตัวแปรทั้ง ๒ ตัวมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ ๐.๕๔ และ 
๐.๓๓ ตามลําดับ ซึ่งผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้านสามารถอภิปรายผลตัวแปรที่มีอิทธิพลมากสุดไป
น้อยสุดตามลําดับได้ดังน้ี 

จิตภาวนา มีตัวแปรแฝงจํานวน ๗ ตัวแปร คือ เมตตา ฉันทะ อสังขาริกทาน ศรัทธา การรับรู้
ความสามารถของตน สันโดษ และ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิอิทธิพล
แล้วจะพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่ เมตตา ทั้งน้ีเพราะเมตตา เป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในใจ 
เป็นมโนกรรม ซึ่งจัดเป็นสัมมาสังกัปปะ คือ ความคิดในสิ่งที่ถูก เป็นสภาวจิตที่มีคุณภาพดี คิดเก้ือกูล
ด้วยประโยชน์สุข ปราศจากความเห็นแก่ตัว ความลําเอียง ความเกลียดชังและการเบียดเบียนกัน เป็น
ต้น เป็นความรู้สึกที่มุ่งไมตรี มุ่งความสุขความเจริญแก่ทุกคนเสมอไป ปรารถนาอย่างแรงกล้าในอันที่
นําความสุขไปเขาโดยฝ่ายเดียว เมตตาเป็นธรรมท่ีมนุษย์ทุกคนต้องมี และพึงปฏิบัติต่อมนุษย์ ตลอด
ถึง สรรพสัตว์โดยทั่วหน้ากัน ซึ่ง เมตตา เป็นพ้ืนฐานทางจิตใจที่ช่วยให้ กรุณา มุทิตา อุเบกขา เกิดขึ้น



 
 

๒๕๑ 

ได้ง่าย และยังช่วยทําการสร้างบารมีต่าง ๆ สําเร็จลงได้ เมื่อบุคคลมีเมตตาอยู่ในใจแล้วย่อมที่จะแสดง
พฤติกรรมที่ดีออกมา ย่ิงเมตตาหาขอบเขตมิได้ ก็ย่ิงทําให้บุคคลน้ันได้บําเพ็ญประโยชน์แก่คนหมู่มาก 
บุคคลมีเมตตาเป็นพ้ืนฐานของจิตใจอยู่แล้ว การกระทําที่แสดงออกมาภายนอกย่อมเป็นไปในทางท่ี
สร้างสรรค์ เช่น การเผื่อแผ่แบ่งปันทรัพย์หรือสิ่งของ พยายามทําให้ผู้อ่ืนได้รับความสะดวกสบาย 
ตลอดจน วางตนเสมอเข้ากันได้กับผู้อ่ืน ไม่ถือตัว และมีความยุติธรรม๗ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอแนะว่ากลุ่มปัจจัยภายในของการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
ควรใช้ เมตตา ขึ้น ก่อน๘ 

ปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลต่อจิตภาวนารองลงมา ได้แก่ ฉันทะ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะ
ของฉันทะในพระพุทธศาสนาที่เป็น ความต้องการ ความอยาก ความชอบใจ ความยินดี ความรักใคร่ 
ที่มาจากกุศลมูลหรือรากเหง้าของกุศล ได้แก่ กุศลมูล ๓ ประการ คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ ซึ่งเป็น
ปัจจัยให้บุคคลกระทําความดี จึงส่งผลในทางที่ดีมีประโยชน์ เก้ือกูลต่อตนเองและผู้อ่ืน เป็นความสุข 
ไม่ก่อเกิดความเดือดร้อนลําบาก๙ ดังปรากฏใน เกสปุตตสูตรว่า อโลภะ (ความไม่อยากได้) อโทสะ 
(ความไม่คิดประทุษร้าย) และ อโมหะ (ความไม่หลง) เมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคล ย่อมเกิดขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์เก้ือกูลทั้งแก่ตนและผู้อ่ืน เพราะบุคคลผู้ไม่มีโลภะ ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะ น้ี ไม่ถูก โลภะ 
โทสะ และ โมหะ ครอบงํา ย่อมไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ล่วงเกินภรรยาผู้อ่ืน ไม่พูดเท็จ ย่อมชักชวน
ผู้อ่ืน เพ่ือสิ่งที่เก้ือกูล และเพ่ือความสุข ดังน้ันธรรมทั้ง ๓ อย่างน้ัน จึงเป็นกุศล เป็นธรรมที่ไม่มีโทษ 
เป็นธรรมที่ผู้รู้สรรเสริญ เป็นธรรมที่เมื่อบุคคลถือปฏิบัติแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสุข๑๐ จากเหตุผล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าฉันทะเป็นปัจจัยตัวแปรแฝงตัวหน่ึงที่สําคัญของของจิตภาวนา 

อสังขาริกทาน เป็นปัจจัยสําคัญในลําดับที่ ๓ ที่มีอิทธิพลต่อจิตภาวนา ซึ่งอสังสาริกทาน น้ัน
เป็นการให้ทานท่ีไม่มีปัจจัยภายนอกมาเป็นเครื่องกระตุ้นให้บุคคลเกิดความขวนขวายในการทําทาน 
แต่เป็นการให้ทานที่เกิดจากการท่ีบุคคลคิดจะให้ทานด้วยตนเอง ซึ่งในอัฏฐสาลินี อรรถกถาธรรม
สังคณี๑๑ ได้อธิบายความหมายไว้ว่า 

                                                 
๗พระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร (พิลาพันธ์), การศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเร่ืองเมตตาในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๒, หน้า ๒๒. 

๘สัมภาษณ์ รศ.ดร.จํานง คันธิก เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖. 
๙มนตรี สืบด้วง แรงจูงใจในทัศนะพุทธศาสนา วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 

กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๐ หน้า ๑๑๑. 
๑๐อง.ติก.๒๐/๖๖/๑๕๕–๑๕๖. 
๑๑อภิ.สง.อ.๗๕/๒๓๓-๒๓๕. 



 
 

๒๕๒ 

“กุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นญาณสัมปยุตด้วยอาการอย่างน้ี ช่ือว่า อสังขาริก เพราะจิตน้ันเกิดขึ้น 
โดยอสังขารคือไม่มีการปรุงแต่ง หรือไม่มีการชักชวน โดยไม่มี ปโยคะ (ไม่มีความพยายาม) โดยไม่ต้อง
คิดด้วยอุบาย กุศลจิตที่ช่ือว่าอสังขาริกน้ีน้ัน มีสี่งที่น่าชอบใจเป็นอารมณ์เกิดขึ้นอยู่น่ันเทียว ย่อม
เกิดขึ้นโดยกําหนด ๓ อย่าง คือ เป็นทานมัย เป็นสีลมัย หรือเป็นภาวนามัย” ปัจจัยที่ เป็น
เครื่องกระตุ้นให้บุคคลเกิดความขวนขวายในการทําทานที่เป็นอสังขาริกทาน ประกอบด้วย การได้
โอกาสพอเหมาะ คิดว่าการให้ทานเป็นการดี คิดว่าตนหุงหากินเองได้ และ เป็นเคร่ืองประดับจิตและ
ปรุงแต่งจิต การให้เป็นการดํารงชีวิตในระดับสูงสุด ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของชนทั้งหลาย การให้ทานท่ี
ถูกต้อง  หรือการให้ทานด้วยความบริสุทธ์ิใจ คือการให้ทานโดยเต็มใจ สมัครใจ อ่ิมใจ ซาบซึ้งใจ ปีติ
สุข โดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นจิตที่ไม่น่ิงดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหา 
หรือความทุกข์ยากท่ีเกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทําความดี การให้โดยไม่หวังผลใด ๆ 
ผู้ให้จะรู้สึกปลอดโปร่งและมีความสบายใจ และทําให้พฤติกรรมการให้ของบุคคลน้ันคงอยู่ตลอดไป 

ศรัทธา เป็นปัจจัยสําคัญในลําดับที่ ๔ ที่มีอิทธิพลต่อจิตภาวนา เพราะ การที่บุคคลมีศรัทธา
ในการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงในสิ่งที่ถูกต้อง ก็จะเป็นปัจจัยนําไปสู่การประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้อง แต่
ในทางกลับกันถ้าหากเราเช่ือในทางที่ผิดมันก็เป็นปัจจัยนําเราไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติไปในทางที่ไม่ดี
ได้เช่นกัน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเม่ือกล่าวถึงศรัทธาแล้วต้องมีปัญญากํากับอยู่ในหลักธรรม
น้ันเสมอ ทั้งน้ีก็เพราะว่าเมื่อมีความเช่ืออย่างเดียวโดยไม่มีปัญญาก็จะเป็นความเช่ือที่งมงาย 
ปราศจากเหตุผล และการพิสูจน์ เพราะฉะน้ันความเช่ือจึงเป็นลักษณะความรู้แบบหยาบ ๆ โดยไม่
ผ่านการเจียระไนทางความคิดหรือไม่ผ่านการไตร่ตรองด้วยโยนิโสมนสิการ พระพุทธเจ้าตรัสสอนเร่ือง
ศรัทธาไว้ที่ไหนก็จะมีปัญญามาพร้อมด้วยทั้งน้ี ก็เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เช่ือเกิดความงมงาย ศรัทธา เป็น
จุดเริ่มต้นสําหรับคนทั่วไป ที่จะเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา จึงเป็นธรรมสําคัญที่จําเป็นต้องเน้นให้มาก ว่า
จะต้องเป็นศรัทธาที่ถูกต้องตามหลักที่จะเป็น สําหรับเยาวชนน้ัน ศรัทธาเป็นธรรมข้ันต้นที่สําคัญย่ิง 
เป็นอุปกรณ์ชักนําให้เดินหน้าต่อไป เมื่อใช้ถูกต้องจึงเป็นการเริ่มต้นที่ดี ทําให้การก้าวหน้าไปสู่
จุดหมายได้ผลรวดเร็วขึ้น เพราะเมื่อบุคคลเกิดศรัทธา ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ในทาง
พระพุทธศาสนา  ศรัทธาจะพัฒนาให้คนเกิดความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง จนกลายเป็นปัญญา 
ศรัทธาเป็นตัวนําให้บุคคล เข้าหา ไปฟัง ไปศึกษา อย่างละเอียดลึกซึ้ง จนได้รู้เห็นถึงความเป็นจริง 
ด้วยความยินดีพอใจและมีความพากเพียร พยายามในการกระทํา ด้วยเหตุน้ี  จึงปรากฏว่า บางคราวผู้
มีปัญญามากกว่า แต่ขาดความเช่ือมั่น กลับประสบความสําเร็จช้ากว่าผู้มีปัญญาด้อยกว่าแต่มีศรัทธา
แรง ดังน้ันศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตอย่างถูกต้องและเป็นหลักการที่ทํา
ให้มนุษย์เข้าถึงเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงและในฐานะที่เป็นปัจจัยเก้ือกูลต่อการเข้าถึงเป้าหมาย ศรัทธา 
จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและประโยชน์อย่างย่ิงในการพัฒนามนุษย์เพราะศรัทธาเป็นเหตุให้บุคคลมีความ
ขยันหมั่นเพียรในกุศลธรรมให้เกิด และเพียรในการละอกุศล 



 
 

๒๕๓ 

ปัจจัยตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลน้อยต่อจิตภาวนา ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตน  สันโดษ 
และ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ พบว่า การรับรู้ความสามารถของตน
มีอิทธิพลต่อจิตภาวนาไม่มากนัก อาจเป็นเพราะการมีจิตสาธารณะเป็นสภาพการณ์ที่ชัดเจน ไม่
คลุมเครือ เป็นผลทําให้ เยาวชนสามารถตัดสินได้ว่าตนเองสามารถที่จะทําหรือไม่ทําจิตสาธารณะได้
อย่างชัดเจน ส่วน สันโดษที่มีอิทธิพลน้อย น้ัน เพราะจิตสาธารณะเป็นกุศลธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัส
สอนให้สันโดษในวัตถุบําเรอความสุข แต่ไม่ให้สันโดษในกุศลธรรม สิ่งที่ดีงาม และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็น
ประโยชน์ กรณีที่พระพุทธเจ้าไม่สันโดษ คือ ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายพระองค์ตรัสไว้ว่า ที่
เราตรัสรู้น้ี ได้เห็นคุณค่าของธรรม ๒ ประการคือ ๑. ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย ๒. ความ
เป็นผู้ไม่ย่อท้อในการทําความเพียร๑๒ ส่วนลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมีอิทธิพลน้อย น้ันอาจเป็น
เพราะ ลักษณะของจิตสาธารณะเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันที่เยาวชนไม่ต้องรอเวลาให้เกิดขึ้น
ดังน้ันการมุ่งอนาคตและการควบคุมตนจึงมีอิทธพลไม่มากเท่ากับตัวแปรอ่ืนในจิตภาวนา 
 กายภาวนา มีตัวแปรแฝงจํานวน ๑ ตัวแปร คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยทั้งน้ี
ผลการวิจัยที่พบเป็นไปตามคําสอนของพระพุทธศาสนาในเร่ืองการพัฒนามนุษย์ตาม หลักภาวนา ๔ 
ในเร่ือง กายภาวนา ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ์ ได้อธิบายไว้ว่า การพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง ไร้โรค มี
สุขภาพดีและมีความแข็งแกร่งในความเพียร ความวิริยะอุตสาหะ ไม่ใช่เจอปัญหาแล้วท้อถอยง่าย 
เพราะหลายคร้ังจะเห็นว่าคนเก่งเวลาไปเจอปัญหาอุปสรรคอาจหยุดหรือไม่อยากจะเดินต่อ บางคนดี
ที่ไม่มีเรื่องของความอุตสาหะ พอไปเจอสังคมที่อาจจะไม่ใช่สังคมคนดีโดยส่วนใหญ่ ก็พยายามที่จะ
ถอยกลับออกมาอยู่ในที่มั่นของตัวเอง โดยที่ไม่พยายามไปเปลี่ยนแปลงคนไม่ดีเหล่าน้ัน และที่สําคัญ
กายภาวนายังรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ในทางที่ดี ระหว่างหู ตา จมูก ลิ้น กาย กับสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ โดยการพัฒนาทางกายในพระพุทธศาสนา ก็คือการให้รู้จักบ่มเพาะฝึกอบรมตัวกายของ
เราที่จะติดต่อเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆให้เป็นไปอย่างปกติ เป็นไปด้วยดีไม่เกิดโทษ เป็นไป
ในทางที่เป็นคุณ หมายถึงความพยายามสร้างหรือบ่มเพาะให้คนในองค์กรมีปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
กับทางกายภาพได้อย่างราบรื่น เป็นเร่ืองของเราคนเดียวที่จะมีการดํารงท่าทีต่อสิ่งที่มากระทบ ด้วย
การรับรู้และการเลือกรับแต่สิ่งที่ดี และสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดย เริ่มต้ังแต่ปัจจัย ๔ 
เป็นต้นไป อย่างเช่น สัมพันธ์กับอาหาร โดยการกินเพ่ือช่วยให้ร่างกายมีกําลัง มีสุขภาพดี ไม่ใช่เพ่ือมุ่ง
ความอร่อย อวดโก้ แสดงฐานะ สัมพันธ์กับโทรทัศน์ โดยดูเพ่ือติดตามข่าวสาร แสวงหาความรู้ 
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๒๕๔ 

ส่งเสริมปัญญา มิใช่เพ่ือหมกมุ่นในความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือเอาเป็นเครื่องมือเล่นการพนัน 
เป็นต้น๑๓ 

จากความหมายของกายภาวนาท่ีกล่าวมาข้างต้นการที่จะทําให้เยาวชนมีคุณลักษณะดังกล่าว
ทั้งหมดเป็นผลมาจากการที่เยาวชนจะมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางกายและจิตใจ วิธีการอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครัวจึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อพัฒนาการของเด็ก เพราะวิธีการท่ี
ครอบครัวอบรมเลี้ยงดูจะมีอิทธิพลต่อแบบแผนพฤติกรรมของเยาวชนในปัจจุบันและศักยภาพของ
เยาวชนในอนาคต โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นวิธีการอบรมเลี้ยงดูที่เด็กรู้สึก
ว่า บิดามารดาปฏิบัติต่อตนอย่างยุติธรรม บิดามารดามีความอดทนไม่ตามใจและไม่เข้มงวดกวดขัน
จนเกินไป ยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของเด็ก ให้ความร่วมมือแก่เด็กตามโอกาสอันควร๑๔ 
ซึ่งการที่เยาวชนต้องได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวน่ีเองจะเป็นจุดเร่ิมต้นของพัฒนาการทาง
จริยธรรมที่ดีของเด็ก การอบรมเลี้ยงดูแบบนี้ก่อให้เกิดผลดีหลายประการ เช่น เด็กจะมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี มีวินัยในตนเอง มีความเช่ือมั่นในตัวเอง กล้าตัดสินใจ กล้าจะกระทําในสิ่งที่ถูกที่
ควร รับฟังเหตุผลของผู้อ่ืนและ ทําตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พร
พรหม พรรคพวก ได้ศึกษา ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนช่วงช้ันที่ ๔ ในสห
วิทยาเขตกรุงเทพ ตะวันออก กรุงเทพมหานคร โดยทําการศึกษาด้วยรูปแบบการศึกษาปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีผลต่อจิตสาธารณะกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช่วงช้ันที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๔๙ 
ของโรงเรียนวัดหนองจอก จํานวน ๔๑๒ คน ผลการศึกษาพบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
มีความสัมพัน์กับจิตสาธารณะ๑๕ ดังน้ันการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจึงเป็นตัวแปรที่สําคัญของ
การพัฒนาในด้าน กายภาวนา 

สีลภาวนา มีตัวแปรแฝงจํานวน ๔ ตัวแปร ประกอบด้วย การสนับสนุนทางสังคม  
สสังขาริกทาน การมีประสบการณ์ทางสังคม และสีลสามัญญตา เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิอิทธิพล
แล้วจะพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งปัจจัยที่เก่ียวกับ การท่ี
เยาวชนจะได้รับการช่วยเหลือในด้านอารมณ์ ด้านสิ่งของ หรือด้านข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้
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๒๕๕ 

เยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ได้รับการยอมรับ ความรักและนับถือรวมทั้งการมีคุณค่าเป็นที่
ต้องการของบุคคลหน่ึง๑๖ ซึ่งแหล่งของการสนับสนุนทางสังคมน้ัน เป็นได้ทั้งสมาชิกในครอบครัว กลุ่ม
เพ่ือน กลุ่มองค์กรทางศาสนา เป็นต้น  ซึ่งผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมดีก็จะทํามีพฤติกรรมที่
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยชอง โกศล  มีความดี๑๗ ได้ศึกษา ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข้อง
กับการมีจิตสาธารณะของข้าราชการตํารวจ จํานวน ๑๘๗ นาย ผลการวิจัย พบว่า การสนับสนุนทาง
สังคม เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหน่ึง ที่สามารถร่วมกันทํานายการมีจิตสาธารณะของข้าราชการตํารวจได้  

ส่วนปัจจัยที่สําคัญรองลงมา ได้แก่ สสังขาริกทาน ซึ่งเป็นการให้ทานที่มีปัจจัยที่เป็น
เครื่องกระตุ้นให้บุคคลเกิดความขวนขวายในการทําทาน สสังขาริก ประกอบด้วยการให้ทานที่เกิดจาก 
ความกลัวต่อการถูกติเตียน คิดว่าเขาได้ให้แก่ตนแล้ว คิดว่าเขาจักให้แก่ตน และคิดว่าเมื่อตนให้ทานน้ี 
กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนน้ันจะสอดคล้อง 
กับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ของโคล์เบิร์ก (Stages of Moral Development)๑๘ ที่กล่าวว่า 
การท่ีบุคคลใช้เหตุผลหน่ึง ๆ ในการตัดสินใจเลือกกระทําต่อเหตุการณ์อย่างหน่ึงน้ันเป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นถึงความเจริญในจิตใจของบุคคลผู้น้ัน ซึ่งการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมน้ีไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ
สังคมใดสังคมหน่ึงโดยเฉพาะ แต่เป็นการใช้เหตุผลที่ลึกซึ้งตามลําดับวุฒิภาวะทางจิตใจ และ
สติปัญญาของบุคคลน้ัน โดย โคลเบิร์ก ได้ทําการวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม โดยทําการวิเคราะห์
คําตอบของเยาวชนอเมริกันอายุ ๑๐-๑๖ปี ซึ่งพบว่า ระดับที่ ๑ ระดับก่อนมีจริยธรรมหรือระดับก่อน
กฎเกณฑ์สังคม ขั้นที่ ๑ การเช่ือฟัง และการถูกลงโทษ การตัดสินใจเลือกกระทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง มักคํานึงถึงผลที่ตามมาว่าเป็นรางวัลหรือการถูกลงโทษ ขั้นที่ ๒ กฎเกณฑ์เป็นเคร่ืองมือเพ่ือ
ประโยชน์ของตน ในขั้นน้ีใช้หลักการแสวงหารางวัล และการแลกเปล่ียน บุคคลเลือกทําตามความ
พอใจของตนเอง โดยให้ความสําคัญต่อการได้รับรางวัลตอบแทน รางวัลอาจจะเป็นวัตถุหรือเป็นการ
ตอบแทนทางกาย วาจา และใจ ระดับที่ ๒ ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์ทางสังคม ยังต้องการการ
ควบคุมจากภายนอก บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามเกณฑ์ของสังคมที่ตนอยู่ ทําตามความคาดหวังของ
พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง บุคคล  ขั้นที่ ๓ ความคาดหวังและการยอมรับในสังคมสําหรับ‘เด็กดี’ ในขั้นน้ี
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๒๕๖ 

บุคคลจะใช้หลักทําตามที่ผู้อ่ืนเห็นชอบ โดยจะแสดงพฤติกรรมเพื่อต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม 
ทําให้ผู้อ่ืนพอใจ และยกย่องชมเชย บุคคลจะไม่ค่อยมีความเป็นตัวของตัวเอง มักคล้อยตามการชักจูง
ของผู้อ่ืน โดยเฉพาะเพ่ือนพบในวัยรุ่นอายุ ๑๐ –๑๕ ปี ขั้นที่ ๔ กฎและระเบียบ ในขั้นน้ีบุคคลจะใช้
หลักทําตามหน้าที่ของสังคม พัฒนาการทางจริยธรรมในขั้นน้ีพบในวัยรุ่นช่วงอายุประมาณ ๑๓ – ๑๖ 
ปี บุคคลจะเรียนรู้ถึงการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม คํานึงถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในสังคม และ
ปฏิบัติตามหน้าที่ของสังคมอย่างเคร่งครัดเพ่ือธํารงไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ของสังคม เหตุผลในเชิงจริยธรรมใน
ขั้นน้ี ถือว่าสังคมจะอยู่ด้วยความมีระเบียบจะต้องมีกฎหมายและข้อบังคับ คนดีหรือคนที่มีพฤติกรรม
ถูกต้องคือ คนที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยต่อสีลภาวนา ได้แก่ การมีประสบการณ์ทางสังคมและสึลสามัญญตา 
ซึ่งการมีประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลได้รู้สภาพการดําเนินชีวิต ทั้งที่ปัญหา อุปสรรค 
และความต้องการของคนในสังคม ด้วยการได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผัส ได้เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ ข่าวสาร
ต่างๆจนสามารถประเมินประเมินข่าวสาร ผู้คน ความคิด เหตุการณ์ สถานการณ์ จนเกิดความรู้ความ
เข้าใจไปในทางใดทางหน่ึง ผู้มีประสบการณ์ทางสังคมสูง จึงเป็นบุคคลท่ีสามารถรับรู้ และสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ หรือ เหตุการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล อาจแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่อาศัย
ความคิดมีเหตุมีผล โดยอาศัยการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่เคยพบมา เพ่ือเป็นเกณฑ์ตัดสินเหตุการณ์
ใหม่ที่กําลังประสบ ซึ่งเป็นปัญหาใหม่ๆได้ใช้เหตุผลเพ่ือความอยู่รอดของตนเอง ของส่วนรวม จาก
ความหมายและลักษณะดังกล่าวผู้ที่มีประสบการณ์ทางสังคมได้ดีควรจะต้องเป็นผู้มีอายุในระดับ
ผู้ใหญ่ตอนต้น มากกว่าที่จะเป็นเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยน้ี 

ส่วนสีลสามัญญตา เป็นการปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่าง ๆ อย่าง เดียวกัน 
เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน ไม่อ้างอํานาจบาตรใหญ่ ไม่ถืออภิสิทธ์ิใด ๆ ทั้ง
ปวง ซึ่งมีอิทธิพลต่อสีลภาวนาน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะเยาวชนส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ ครู อาจารย์ ที่เป็นสถาบันที่ทําหน้าที่สําคัญในการถ่ายทอดทางสังคม 
อบรมเลี้ยงดู และสั่งสอน เยาวชน เป็นคนดีของสังคม ทําตามบทบาท หน้าที่ สิทธิของตน รวมทั้ง 
การปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่าง ๆ  

ปัญญาภาวนา มีตัวแปรแฝงจํานวน ๒ ตัวแปร คือ ทิฎฐิสามัญญตา และ ความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิอิทธิพลแล้วจะพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด 
ได้แก่ ทิฎฐิสามัญญตา ทั้งน้ีเพราะ การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทัน
เห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็นอิสระ เพราะรู้ว่าจะทําจะปฏิบัติต่ออะไรอย่างไร 
แก้ไขข้อติดขัดขจัดปัญหา หายอึดอัดหลุดโล่งไปได้ ตลอดจนรู้เท่าทันชีวิตและโลกตามเป็นจริง รู้เท่า
ทันเหตุปัจจัย มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้จักมองตามเหตุปัจจัย ก็ไม่มีอะไร มาบีบคั้นตัว อย่างน้อยก็ไม่ค่อยมี



 
 

๒๕๗ 

การกระทบกระแทก เพราะทําตามปัญญา ไม่ใช่ทําตามใจอยาก๑๙ การที่จะทําตนให้บริสุทธ์ิจากกิเลส
และปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาน้ัน ทิฏฐิสามัญญตาจึงเป็นเรื่องที่
สําคัญของปัญญาภาวนา เพราะ การมีความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม เป็นสิ่งที่สําคัญที่ทํา
ให้เยาวชนรู้เห็นและเข้าใจเหุตผลของการกระทํามากขึ้น โดยเฉพาะรู้และเข้าใจเหตุผลของการมีจิต
สาธารณะ ที่ต้องมีการช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
และมีความเสมอภาคต่อกัน เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ เพราะบุคคลที่เกิดมาในโลกน้ีไม่ได้อยู่คน
เดียว ยังมีสังคมรอบข้าง มีครอบครัว มีเพ่ือน มีชุมชน สังคม ประเทศชาติ ซึ่งคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม
ก็มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ในบางครั้งจะต้องมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของ
มนุษย์โลก ดังน้ันการคิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองให้ตรงกัน รู้จักแสงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุด
ต่างของกันและกัน ไม่ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่ รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนอยู่เสมอ 
เมื่อจะทําอะไรก็ควรปรึกษาหารือผู้ที่อยูร่วมกันไม่ควรใช้ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ควรใช้เหตุและ
ผลร่วมกัน มีการปรึกษาหารือร่วมกันอยู่เสมอ ร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบ 
และ มีทัศนคติที่ดีต่อคนอ่ืน ซึ่งเป็นฐานของการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้
เกิดขึ้น ในสังคม อันจะนํามาซึ่งความสุข ความสันติ ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า ด่ังพุทธ
ภาษิตที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความสามัคคีของหมู่คณะเป็น
เหตุนําความสุขมาให้”๒๐  
 ปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลต่อปัญญาภาวนารองลงมา ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ทั้งน้ีเพราะ นอกจากเยาวชนจะมีปัญญาในการคิดแล้วสิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงคือวิธีการ
หาความรู้ เพราะในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทั่วโลกเต็มไปด้วยข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ที่ล้วนส่ง 
ผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ที่สามารถเข้าถึง และมี
ความแม่นตรงของข่าวสารและข้อมูลมากกว่า ย่อมตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
การรับรู้ข่าวสารและข้อมูลเหล่าน้ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของการเรียนรู้
ด้วยตนเองที่มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ซึ่งมีความเช่ือเรื่องความ
เป็นอิสระ และความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความ
ดี มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศักยภาพและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีดจํากัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน ซึ่งเป็นแนวคิดที่
สอดคล้องกับนักจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) ที่ให้ความสําคัญในฐานะที่เยาวชน
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๒๕๘ 

เป็นปัจเจกบุคคล และมีแนวคิดว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ และมีความโน้มเอียงที่จะใส่ใจ ใฝ่รู้ 
ขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง มนุษย์สามารถรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเอง และถือว่าตนเองเป็นคนที่
มีค่า ดังน้ัน การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นคุณลักษณะที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
ความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับการศึกษาของเยาวชนในปัจจุบันที่จะต้องมี และส่งเสริมให้เยาวชนมี
คุณลักษณะของการช้ีนําตนเองในการเรียนรู้เพ่ือให้เยาวชนมีประสบการณ์ และมีศักยภาพในการ
แสวงหาความรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาตลอดชีวิตต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หฤทัย อาจ
ปรุ ที่ศึกษาปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล ช้ันที่ปีที่ ๑,๒,๓ 
และ ๔ จากสถาบันการศึกษาพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทําการศึกษากับนักศึกษาพยาบาล 
จํานวน ๕๑๐ คน พบว่าความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมี
จิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล และเป็นตัวแปรสําคัญตัวแปรหน่ึงที่ร่วมกันพยากรณ์การมี
จิตสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕๒๑ 

 แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยแฝงของภาวนา ๔ ทั้งที่เป็นกลุ่ม กายภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา 
และปัญญาภาวนา ทั้งหมด ๑๔ ตัวแปรน้ันสามารถอธิบายเจตจํานงเสรีได้เพียงร้อยละ ๒๒ ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะยังมีการศึกษหรือทําการวิจัยที่เป็นข้อมูลเชิงวิชาการเพ่ือค้นหาปัจจัยที่สามารถนํามาใช้
อ้างอิงในเชิงวิชาการยังไม่มากพอจึงทําให้พบร้อยละของการทํานายเพียงร้อยละ ๒๒ เท่าน้ัน 

 
๕.๓ องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย 
 การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา ที่ผู้วิจัยได้ ดําเนินการวิจัยด้วย
การบูรณาการเน้ือหาที่เป็นแนวคิดในการพัฒนาจิตสาธารณะตามศาสตร์ต่างๆ ทั้งด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และ ด้านพระพุทธศาสนา รวมทั้งบูรณาการรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและ
การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือค้นหาได้คําตอบ เก่ียวกับ รูปแบบการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของ
เยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ด้วยการวิเคราะห์เอกสารจากคัมภีร์
พระไตรปิฏก และเอกสารสําคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อได้คําตอบในช่วงแรก แล้วผู้วิจัยนําคําตอบ
ดังกล่าวมาทําการตรวจสอบความถูกต้อง ด้วยการสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
พระพุทธศาสนา ด้านจิตวิทยาและ ผู้ที่ทํางานด้านจิตอาสา ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายจํานวน 
๑๙ ท่าน เพ่ือให้ได้รูปแบบของการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาเชิง

                                                 
๒๑หฤทัย อาจปรุ, ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นํา รูปแบบการดําเนินชีวิต

และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล, 
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๔., 
หน้า ๗๒. 



 
 

๒๕๙ 

ความคิดที่ถูกต้อง ต่อจากน้ันผู้วิจัยได้นํารูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนว
พระพุทธศาสนาเชิงความคิดดังกล่าวมาตรวจสอบความเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นเยาวชน
จํานวน ๕๔๐ คน ซึ่งจากการดําเนินการดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ออกมาเป็น 
รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา ด้วย  4DFree will  MODEL ที่
สามารถนํามาอธิบายได้ว่า การพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะน้ันจะต้องประกอบด้วย 
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ประกอบด้วย การพัฒนา ทั้ง ๔ ด้าน ร่วมกัน คือ ด้านจิตภาวนา(Emotional 
Development)ด้านกายภาวนา (Physical Development) ด้านสีลภาวนา (Moral 
Development) และด้านปัญญาภาวนา (Intellectual Development) ซึ่งปัจจัยทั้ง ๔ ด้าน จะ
ส่งผลผ่านเจตจํานงเสรี (Free will) ซึ่งเป็นปัจจัยสุดท้ายที่จะทําให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ ผู้วิจัย
สามารถนําผลการวิจัย มาสร้างเป็น รูปแบบการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วย
การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา เป็น โมเดล 4DFreewill  ดังภาพต่อไปน้ี 

 
 

ภาพท่ี ๓๖ 4DFree will MODEL 
 

 
 
จากภาพสามารถอธิบายสัญญลักษ์ต่าง ๆ ของการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนว

พระพุทธศาสนา ด้วย 4DFree will  MODEL ได้ดังน้ี 



 
 

๒๖๐ 

 D1 - Emotional Development พัฒนาจิต หมายถึง พัฒนาจิตใจให้มีคุณสมบัติ
ดีงามพรั่งพร้อม เป็นผู้มีจิตใจสูงละเอียดอ่อน รวมทั้งมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีจิตที่มีคุณภาพ การพัฒนาใน
ด้านน้ีนอกจากจะช่วยให้เกิดความดีงามในจิตใจ และเกิดความสุขแล้ว ยังช่วยพัฒนาทัศนคติและท่าที
ในการมองโลกและสังคมให้เป็นไปในทางเก้ือกูล เกิดความรัก ความเอื้ออาทรต่อสิ่งมีชีวิตและ
ธรรมชาติอยากดูแลให้ดีงาม ทําให้พฤติกรรมและความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นไปในทาง
ที่ดีงามด้วยความเต็มใจ มีความสุขใน การให้การช่วยเหลือโดยไม่รู้สึกฝืนหรือถูกบังคับ เพราะเป็นสิ่งที่
ออกมาจากใจจริง ๆ การพัฒนาความสามารถของจิตใจยังทําให้ไม่ระย่อท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรค ไม่
หลงลืมบกพร่อง และมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ในสิ่งที่ทํา ไม่วอกแวกหว่ันไหวไปกับเรื่องต่าง ๆ ที่เข้ามา
กระทบมีจิตใจที่ร่าเริง เบิกบาน สดช่ืน เอิบอ่ิม ผ่องใส สงบ และเป็นสุข ความสุขที่เกิดจากการพัฒนา
จิตใจน้ีเป็นความสุขที่ไม่จําเป็นต้องอาศัยวัตถุภายนอก หรือสังคม ทําให้เป็นอิสระและข้ึนอยู่กับสิ่ง
ภายนอกน้อยลง สามารถใช้วัตถุสิ่งของที่มีไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ติดตัน
หวงแหนเพราะกลัวว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่าน้ันแล้วจะไม่มีความสุข เยาวชนจะพัฒนาความสามารถในการมี
ความสุขขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง และเป็นความสุขที่ประณีตมากกว่า เขาก็จะไม่ไปติดอยู่กับการแสวงหา
ภายนอกอีกต่อไป จากที่กล่าวมาข้างต้นการพัฒนาในด้านน้ีได้ดี ตัองมีปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญอย่าง
น้อย ๔ ปัจจัยคือ เมตตา ฉันทะ อสังขาริกทาน ศรัทธา  

D2 - Physical Development หมายถึง กายภาวนา เป็นการพัฒนาร่างกายให้
แข็งแรง มีสุขภาพดีและมีความแข็งแกร่งในความเพียร ความวิริยะอุตสาหะ และที่สําคัญกายภาวนา
ยังรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ในทางที่ดี ระหว่างหู ตา จมูก ลิ้น กาย กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
โดยการพัฒนาทางพระพุทธศาสนาก็คือการให้รู้จักบ่มเพาะฝึกอบรมตัวกายของเราที่จะติดต่อ
เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างปกติ เป็นไปด้วยดีไม่เกิดโทษเป็นไปในทางที่เป็นคุณ 
ซึ่งในการพัฒนาด้านร่างกายของงานวืจัยน้ีจะดําเดินการผ่านตัวแปรแฝงสําคัญที่ค้นพบ คือ การอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นวิธีการอบรมเลี้ยงดูที่เด็กรู้สึกว่า บิดามารดาปฏิบัติต่อตนอย่าง
ยุติธรรม บิดามารดามีความอดทนไม่ตามใจและไม่เข้มงวดกวดขันจนเกินไป ยอมรับความสามารถ
และความคิดเห็นของเด็ก ให้ความร่วมมือแก่เด็กตามโอกาสอันควร  ซึ่งการที่เยาวชนได้รับความรัก
ความอบอุ่นจากครอบครัวน่ีเองจะเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการทางจริยธรรมท่ีดีของเด็ก การอบรม
เลี้ยงดูแบบนี้ก่อให้เกิดผลดีหลายประการ คือ ทําให้มีสุขภาพกายที่ดี รวมไปถึงมีสุขภาพจิตที่ดี มีวินัย
ในตนเอง มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าตัดสินใจ กล้าจะกระทําในสิ่งที่ถูกที่ควร รับฟังเหตุผลของผู้อ่ืน
และ ทําตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม 

D3 - Moral Development หมายถึง สีลภาวนา เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมให้เป็นไปด้วยดีเป็นเรื่องของความประพฤติ การต้ังอยู่ในระเบียบวินัย ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร ฝึกฝนอบรมกายวาจาของตนให้ประณีต ปราศจากโทษ ก่อคุณประโยชน์ และเป็น



 
 

๒๖๑ 

เครื่องสนับสนุนการฝึกอบรมจิตใจย่ิง ๆ ขึ้นไป รวมทั้งเป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์คนอ่ืน คือทํา
อย่างไรถึงจะอยู่ร่วมกันได้ระหว่างคน๒ คนหรือมากกว่า ๒ คนขึ้นไปอย่างเก้ือกูลไม่เบียดเบียนกัน 
ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์เก้ือกูลต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม การที่เยาวชนจะมีการพัฒนาในด้านน้ีได้ดี 
ต้องมีปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนที่สําคัญอย่างน้อย ๒ ปัจจัยคือ การสนับสนุนทางสังคม และ สสังขาริก
ทาน ซึ่งการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวกับ การที่เยาวชนจะได้รับการช่วยเหลือในด้าน
อารมณ์ ด้านสิ่งของ หรือด้านข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ได้รับ
การยอมรับ ความรักและนับถือรวมทั้งการมีคุณค่าเป็นที่ต้องการของบุคคลหน่ึง ซึ่งแหล่งของการ
สนับสนุนทางสังคมน้ัน เป็นได้ทั้งสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน กลุ่มองค์กรทางศาสนา เป็นต้น ซึ่งผู้
ที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมดีก็จะทํามีพฤติกรรมที่เหมาะสม ส่วน สสังขาริกทาน จะเป็นปัจจัย
ภายนอกท่ีช่วยเคร่ืองกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความขวนขวายในการทําจิตสาธารณะ เพราะตามหลัก  
จิตวิทยาพัฒนาการ เยาวชนวัยน้ีจะทําพฤติกรรมรือไม่ทําพฤติกรรมบางส่วนจะขึ้นอยู่กับต้องการการ
ควบคุมจากภายนอก โดยให้ความสําคัญต่อการได้รับรางวัลตอบแทน รางวัลอาจจะเป็นวัตถุหรือเป็น
การตอบแทนทางกาย วาจา และใจ รวมถึง เยาวชนจะแสดงพฤติกรรมตามเกณฑ์ของสังคมท่ีตนอยู่ 
ทําตามความคาดหวังของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และใช้หลักทําตามที่ผู้อ่ืนเห็นชอบ โดยจะแสดง
พฤติกรรมเพ่ือต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ทําให้ผู้อ่ืนพอใจ และยกย่องชมเชย บุคคลจะไม่ค่อยมี
ความเป็นตัวของตัวเอง มักคล้อยตามการชักจูงของผู้อ่ืน  

D4 - Intellectual Development หมายถึง ปัญญาภาวนา เป็นการพัฒนา
ปัญญา เป็นเรื่องของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เริ่มต้ังแต่ความเช่ือ ความเห็น ความรู้ 
ความเข้าใจ ความหย่ังรู้เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ตรวจสอบ คิดการต่าง ๆ สร้างสรรค์ พัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของตนเอง ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง และใช้ความรู้แก้ปัญหา ทําให้เกิดสุขได้ เริ่ม
แต่รู้ เข้าใจศิลปวิทยา เรียนรู้ถูกต้องตามเป็นจริง ไม่บิดเบือนหรือเอนเอียงด้วยอคติ คิดวินิจฉัยใช้
ปัญญาโดยบริสุทธ์ิใจ รู้เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริง รู้จักแก้ไขปัญหาและทําการให้สําเร็จตาม
แนวทางของเหตุปัจจัย ซึ่งปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญคือ ทิฏฐิสามัญญตา เพราะ การมีความเห็นที่
ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม เป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เยาวชนรู้เห็นและเข้าใจเหุตผลของการกระทํา
มากข้ึน โดยเฉพาะรู้และเข้าใจเหตุผลของการมีจิตสาธารณะ ที่ต้องมีการช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่ตัว 
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความเสมอภาคต่อกัน เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันอยู่
เสมอ  

Free Will หมายถึง การกําหนดการเลือกตัดสินใจในการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เห็น
ว่าเป็นความดี และจงใจกระทําเพ่ือบรรลุถึงความดีของตัวเองน้ัน การเลือกและเจตนาเกิดจากตนเอง 
ไม่มีใครหรือสิ่งใดมาบังคับหรือกําหนดเน่ืองจาก มนุษย์ใช้เจตนาหรือเจตจํานงในการประกอบการ
กระทําน้ี ปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันเอง และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัว และในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ใช้



 
 

๒๖๒ 

เจตนาหรือเจตจํานงปรุงแต่งสร้างสรรค์ชีวิตตนเองไปด้วย และเมื่อมนุษย์มีอํานาจกระทํากรรมหรือ
ปรุงแต่งสร้างสรรค์ มนุษย์จึงต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตนตามกฎแห่งกรรมการเลือกเสรีที่เป็น
กุศลหรืออกุศลน้ัน ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานทางจิตใจของคนที่เลือกด้วย ว่าตัดสินใจกระทําลงไปด้วยเจตสิก
ธรรมที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล 

Public mind เป็นคุณลักษณะทางจิตใจของบุคคล ที่ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและพร้อมจะมี
ส่วนร่วมในเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม สามารถพัฒนา ให้เกิดขึ้นได้น้ันจะต้องคํานึงถึง
ปัจจัยสําคัญที่มีผลโดยตรงก็คือ เจตจํานงเสรี (Free will) และปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการ
พัฒนาจิตสาธารณะผ่านเจตจํานงเสรี จํานวน ๔ ปัจจัย คือ จิตภาวนา กายภาวนา สีลภาวนา และ
ปัญญาภาวนา 

ซึ่งปัจจัยเชิงสาเหตุที่เป็นตัวแปรหลักและตัวแปรแฝงที่สําคัญที่ใช้ในการทํานายการเกิด
เจตจํานงเสรีและทํานายการเกิดจิตสาธารณะสามารถสรุปเป็นภาพได้ดังน้ี 

ภาพท่ี ๓๗ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่เป็นตัวแปรหลักและตัวแปรแฝงท่ีสําคัญของการทํานาย 
    การเกิดเจตจํานงเสรีและจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 

 
 
 



 
 

๒๖๓ 

 รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา ด้วย 4DFree will MODEL ที่ผู้วิจัยนําเสนอในงานวิจัยน้ี เป็นแนวทางการพัฒนา
ตามวิถีการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยภายในและภายนอกบุคคล ที่มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อการพัฒนาจิตสาธารณะผ่านตัวแปรเจตจํานงเสรี ด้าน ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย
ปัจจัยหลักที่สําคัญคือด้านจิตภาวนา ซึ่งเป็นการปลูกฝังเยาวชนมีคุณธรรมทีเป็นฐานของการพัฒนา 
จิตสาธารณะได้แก่ เมตตา ฉันทะ อสังขาริกทาน ศรัทธา ที่จะมีส่วนช่วยเยาวชนมีจิตสาธารณะที่ย่ังยืน
ตลอดไป รวมทั้งการพัฒนา ด้านปัญญาภาวนาที่เป็น ทิฏฐิสามัญญตา ซึ่งจะต้องพัฒนาเยาวชน ให้ รู้ 
เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ การมีความเห็นที่ถูกต้องตาม
ทํานองคลองธรรม เป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เยาวชนรู้เห็นและเข้าใจเหุตผลของการกระทํามากขึ้น 
โดยเฉพาะรู้และเข้าใจเหตุผลของการมีจิตสาธารณะ ที่ต้องมีการช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความเสมอภาคต่อกัน เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ ใน
กรณีปัจจัยภายนอกประกอบด้วยปัจจัยหลักคือ กายภาวนาซึ่งเก่ียวกับภาวะทางกายภาพในที่น้ีเป็น
การพัฒนาผ่านพัฒนาผ่าน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและ ด้านสีลภาวนา เป็นสัมพันธภาพ
ของมนุษย์ กับ ภาวะทางสังคมเป็นภาวะที่ลึกซึ้งที่มีผลต่อจิตสํานึกด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ เป็นภาวะท่ี
บุคคลได้รับ การสนับสนุนทางสังคมจากพ่อแม่ พ่ีน้อง ญาติ เพ่ือน ครู สื่อมวลชน บุคคลทั่วไป 
ตลอดจนระดับองค์กร วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือที่มีต่อการมีจิตสาธารณะของเยาวชน รวมทั้งตัว
ของเยาวชนเองรับรู้เก่ียวกับผลที่ดีของการมีจิตสาธารณะเป็นสิ่งชักจูงเยาวชนที่จะมีจิตสาธารณะ การ
เกิดจิตสาธารณะไม่สามารถสรุปแยกแยะได้ว่าเกิดจากปัจจัยภายในหรือภายนอกเพียงอย่างใดอย่าง
หน่ึง เพราะทุกสรรพสิ่งมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน จิตสาธารณะที่มาจากภายนอกเป็นการเข้ามาโดย
ธรรมชาติ กระทบต่อความรู้สึกของบุคคล แล้วกลายเป็นจิตสาธารณะโดยธรรมชาติ และมักไม่รู้ตัว 
แต่จิตสาธารณะที่เกิดจากปัจจัยภายในเป็นความจงใจเลือกสรร บุคคล ระลึกรู้ตนเองเป็นอย่างดี เป็น
จิตสาธารณะที่สร้างขึ้นเอง ระหว่างปัจจัยภายใน และภายนอก เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความต่อเน่ืองกัน 
ดังน้ัน การพัฒนาจิตสาธารณะจึงต้องกระทําควบคู่กันไปทั้งปัจจัยภายในและภายนอกตามวิถีการ
ดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคล ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 
      

๕.๔ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  การพัฒนาเยาวชนในสังคมให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะเป็นสิ่งสําคัญ ที่ผู้มีส่วนร่วมในการ
กําหนดนโยบายหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมของเยาวชน สามารถนําองค์ความรู้ใหม่ที่
งานวิจัยน้ีนําเสนอไปใช้ในการกําหนดนโยบายเพ่ืออบรมเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ปลูกฝัง ส่งเสริมและ



 
 

๒๖๔ 

สนับสนุน ซึ่งการจะพัฒนาจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นจําเป็นต้องอาศัยสถาบันทางสังคมหลายส่วนเข้ามา
ร่วมมือกัน ดังเช่น 

๑. สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันที่มีส่วนสําคัญเป็นอันดับแรกในการสร้างจิตสาธารณะให้
เกิดขึ้น เยาวชนต้องได้รับการปลูกฝังหรือเสริมสร้างต้ังแต่ในวัยเด็ก เพ่ือให้เขาได้รับประสบการณ์ที่
เพียงพอเป็นพ้ืนฐานที่สามารถนําไปพัฒนาตนเอง โดยการปลูกฝังน้ัน ความอบอุ่นของสถาบัน
ครอบครัวมีความสําคัญ ความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่กับลูกจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงในการเล้ียงอบรม
เลี้ยงดูบุตร เพราะความใกล้ชิดจะเป็นสื่อที่ทําให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และกลายเป็นเกิด
ความเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะสถาบันครอบครัวเป็นจุดเร่ิมต้นที่ช่วยให้เด็กเกิดความตระนักในการที่
จะมีจิตสาธารณะ เห็นความสําคัญของส่วนรวม การสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้น ในเยาวชนน้ัน ควรมี
การปลูกฝังหรือเสริมสร้างแก่เยาวชนต้ังแต่วัยเด็กผ่านการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็น
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ทําเด็กทําพฤติกรรมที่เหมาะสมในอนาคตและเพ่ิอให้เยาวชนได้รับ
ประสบการณ์ที่เพียงพอเป็นพ้ืนฐานที่สามารถนําไปพัฒนาตนเอง โดยในการปลูกฝังน้ัน ควรให้เด็กได้
มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสําคัญของจิตสาธารณะ รวมท้ังมีการฝึกฝนให้เด็กได้ปฏิบัติจริง 
เพ่ือให้เด็กเกิดการกระทําที่เก่ียวกับการพัฒนาจิตสาธารณะอย่างแท้จริงจนเกิดเป็นลักษณะนิสัย และ
ควรทําให้เหมาะสมกับวัย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย และเกิดการพัฒนาตามลําดับ  
นอกจากน้ี พ่อแม่ควรทําตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกในการมีจิตสาธารณะ และเมื่อลูกมีจิตสาธารณะ 
พ่อ แม่ ก็ควรการสนับสนุนทั้งในเรื่องกําลังใจ กําลังทรัพย์เพ่ือเอ้ือให้ เยาวชนสามารถแสดงออกถึง
การมีจิตสาธารณะได้เป็นอย่างดี 

๒. สถาบันการศึกษา เป็นสถาบันที่มีความสําคัญเป็นอันดับสองในการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิต
สาธารณะ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนา การกําหนดเป้าหมายของการศึกษาให้ถูกต้อง
โดยธรรมชาติเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาที่แท้จริง จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะ ต้องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้
มีจิตสํานึกเป็นมนุษย์ที่เต็มที่ ดังน้ันการจัดการศึกษาควรมุ่งเน้นที่การสร้างจิตสํานึกภายใน คือ การ
พัฒนาจิตใจที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน ควรมี
การกําหนดเป้าหมายของการพัฒนาเยาวชนไว้ในแผนของการพัฒนาการศึกษา มีการทําหลักสูตรที่ให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวทางการพัฒนาจิตใจให้เยาวชน มี
คุณธรรมพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ ซึ่งจากงานวิจัยน้ีได้นําเสนอไว้คือคุณธรรมใน
เรื่องของ ความเมตตา ฉันทะ ศรัทธา รวมถึงการฝึกเยาวชนให้มีความตระนักในการทําความดีที่เกิด
จากจิตใจของตนเอง ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรเน้น การสร้างจิตสํานึกในทาง
จริยธรรมให้หนักแน่นเข้มแข็งย่ิงขึ้นทุกระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือให้เป็นจิตที่สามารถช่วยสร้างระบบถูกต้อง เพ่ือการดํารงอยู่ของสังคมโดยธรรม โดยเฉพาะการ
ดํารงเน้นการฝึกอบรมให้รู้จักทําหน้าที่เพ่ือหน้าที่อย่างดี  การจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองที่ดี 



 
 

๒๖๕ 

มีคุณธรรม จึงเป็นเง่ือนไขเบื้องต้นที่จะช่วยให้คนในสังคมมีจิตสาธารณะที่จะนําไปสู่การก่อตัวของ
ประชาสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองน้ี มิได้หมายถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียนสําหรับประชากรวัยเรียน หรือการจัดการศึกษาแบบเป็นทางการในรูปแบบอ่ืน ๆ แต่ยัง
หมายถึงกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางตรงอย่างไม่เป็นทางการในชีวิตประจําวัน ซึ่งจําเป็นต้อง
เก่ียวข้องกับเครือข่ายสถาบัน และกระบวนการทางสังคมท่ีหลากหลายและต่อเน่ืองทั้งในส่วนของ
สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว องค์การเอกชน และองค์กรประชาสังคม เพ่ือให้สังคมทั้งสังคม
เป็นสังคมคุณธรรม นอกจากน้ีการจัดการศึกษาควรใช้หลักด้านปัญญาภาวนา คือยึดมั่นในการสอน
เยาวชนให้ รู้ และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ การมีความเห็น
ที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม เป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เยาวชนรู้เห็นและเข้าใจเหตุผลของการกระทํา
มากข้ึน โดยเฉพาะรู้และเข้าใจเหตุผลของการมีจิตสาธารณะ ที่ต้องมีการช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่ตัว 
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความเสมอภาคต่อกัน เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันอยู่
เสมอ เพ่ือนําไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 ๓. สถาบันศาสนา มีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะเป็นสถาบันที่ได้รับการเคารพบูชาแต่โบราณ
กาลจวบจนปัจจุบัน เป็นสถาบันที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อจิตใจของประชาชน เพราะต่างได้ยึดถือสถาบัน
น้ีเป็นที่พ่ึงทางใจมาอย่างเน่ินนาน ฉะน้ัน สถาบันทางศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่จะช่วยสร้างสรรค์และ
พัฒนาจิตใจของคนในสังคมให้หันเข้ามาอยู่ความถูกต้องตามทํานองคลองธรรม สถาบันทางศาสนา
ต้องเป็นผู้นําในการสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้น ต้องนําประชาชนกลับไปสู่คําสอนของพระพุทธองค์ที่
ทรงเน้นให้เห็นแก่ประโยชน์สุขของสังคมเป็นใหญ่ มีความเมตตาต่อผู้อ่ืน มีฉันทะและศรัทธาในการทํา
ความดี มีความสันโดษ พอใจที่จะมีกินมีอยู่ มีใช้เท่าที่จําเป็นรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เจือจานแก่ผู้อ่ืน มี
ความเมตตาอาทรต่อกัน เห็นแก่ผู้อ่ืนเสมือนเห็นแก่ตนเองรู้จักหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง และ
วิธีการพัฒนาจิตสํานึกให้เกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด ก็คือการสอนด้วยตัวเอง อันหมายถึง การที่ผู้อยู่ใน
สถาบัน องค์การทางศาสนา พึงต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่คนในสังคมในด้านการ
ช่วยเหลือส่วนรวม และมีการช้ีแนะการกระทําที่ถูกต้องที่เหมาะสมตามหลักการของพระพุทธศาสนา
เพ่ือเยาวชนมีมุมมองที่ถูกต้องต่อการพัฒนาตนในเรื่องจิตสาธารณะ 
 ๔. สถาบันสื่อมวลชน เป็นสถาบันที่มีอิทธิพลอย่างย่ิงในการกระจายความคิด ความรู้ หรือสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึงสู่การรับรู้ของประชาชน ความร่วมมือจากสื่อมวลชนจะช่วยสร้างความเข้าใจช่วยสร้าง
จิตสํานึกที่ถูกต้องให้แก่คนในสังคม เน่ืองจากสื่อมวลชนนั้นมีบทบาทและอิทธิพลอย่างย่ิงต่อการ
เสริมสร้างการรับรู้ที่จะสั่งสมกลายเป็นจิตสํานึกของคนในสังคม บทบาทของสื่อมวลชนต่อการพัฒนา
จิตสาธารณะเกิดขึ้นกับเยาวชนน้ัน คือการนําเสนอภาพของบุคคลในสังคมท่ีมีจิตสาธารณะ แสดงภาพ
ของผลดีของการที่คนในประเทศมีจิตสาธารณะหรือผลเสียของการท่ีคนในชาติขาดจิตสาธารณะ 
รวมท้ังนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของผู้ที่มีจิตสาธารณะในสังคม เพ่ือกระตุ้นเยาวชนเกิด



 
 

๒๖๖ 

ความตระหนักต่อการมีจิตสาธารณะอันจะนําไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างที่ได้เห็นจากการ
ที่สื่อมวลชนนําเสนอ 
 ในการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามModel ที่ผู้วิจัยได้นําเสนอมาน้ัน หากทุกสถาบัน
ร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนได้พัฒนาอย่างครบถ้วน ทั้งด้านกาย ด้านความสัมพันธ์
กับสังคม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา ผู้วิจัยเช่ือว่า เยาวชนของชาติก็น่าจะได้รับการพัฒนาเป็นผู้มี   
จิตสาธารณะที่ดี อันจะส่งผลให้สังคมที่เราอยู่เป็นสังคมท่ีน่าอยู่ มีความสุข และมีสันติภาพเกิดขึ้นได้
อย่างแน่นอน 

๕.๔.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบเป็นการนําเสนอรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน

ตามแนวพระพุทธศาสนา ด้วย 4DFree will MODEL ซึ่งทําให้ นักวิชาการได้ทราบถึงปัจจัยสําคัญที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน ดังเช่น 

๑. การวิจัยเพ่ือพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านจิตภาวนา กายภาวนา สีลภาวนา และปัญญา
ภาวนา เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ที่มีหน้าที่ปลูกฝังจิตสาธารณะแก่เยาวชนได้นําไปใช้ ดังเช่น การพัฒนา
ด้านจิตใจ เป็นการวิจัยเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความเมตตา ฉันทะ หรือ ศรัทธาที่มีต่อ
จิตสาธารณะ การสร้างโปรแกรมวิจัยเพ่ือพัฒนาเก่ียวกับรูปแบบหรือวิธีการการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะ การค้นหากระบวนการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการ
พัฒนาจิตสาธารณะ ด้านปัญญา เช่นการพัฒนาการคิดอย่างถูกต้อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น 

๒. ควรมีการวิจัยเพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น 
๓. การวิจัยเพ่ือศึกษาวิธีการหรือระบบการพัฒนา เก่ียวกับการปลูกฝังจิตสาธารณะกับ

เยาวชนในภาคสนามด้วยการวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้ได้รูปแบบการพัฒนาในเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
ชุมชนหรือสังคมของประเทศไทย 
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กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (.ประยุทธ์ ปยุตฺโต). จาริกบุญจารึกธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ กรุงเทพมหานคร : 

พิมพ์สวย. ๒๕๓๓. 
 .พจนานกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์  

  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  ๒๕๔๖. 
 .พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ ๓๕. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ผลิธัมม์.  

๒๕๕๕. หน้า ๕๓๖. 
 .รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก. 

๒๕๔๕. หน้า ๑๔๔. 
พระราชวรมุ นี (ประยุท ธ์  ปยุ ตฺ โต ) .  ทางสายกลางของการศึกษาไทย  . พิม พ์ครั้ งที่  ๒ . 

กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  ๒๕๓๐ 
  .เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม. ๒๕๓๑. 
พระสัทธัมมโชติกะ  ธัมมาจริยะ. สมถกรรมฐานทีปนี ปริเฉก ๙ เล่มที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

วี อินเตอร์ พริ้นท์ จํากัด. ๒๕๔๗ 



 
 

๒๖๙ 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม  สัญจร. สํานึกไทยที่พึงปรารถนา. กรุงเทพมหานคร : เดือนตุลา, 
๒๕๔๓. 

ไพศาล วิศาโล, พระ. วิถีสังคมไทย ชุดที่ ๔ ประชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน. กรุงเทพมหานคร : เรือน
แก้วการพิมพ์, ๒๕๔๔. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, มูลนิธิ. พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับรวมเล่ม. พิมพ์ครั้งที่ ๓๓. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

มัลลิกา มัติโก. จิตสํานึกทางสังคมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑. 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : บางกอกบล็อก. 
๒๕๓๔. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒ กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์
พับลิเคช่ันส์, ๒๕๕๒. 

วันเพ็ญ พิศาลพงศ์. การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๖. 

สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน.พิมพ์ครั้งที่ 5  กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 
๒๕๔๗. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. (เจริญ สุวฑฺฒโณ). ธรรมาภิธาน  
พจนานุกรมคําสอนพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม).  
กรุงเทพมหานคร : สํานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช(พิมพ์ที่ บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์ 
พริ้นท์ จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๓. 

  .รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นย่ิงนัก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือ
ธรรม. ๒๕๔๒. 

สมพร เทพสิทธา. บทบาทของเด็กและเยาวชนในยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : สมชายการ
พิมพ์ .๒๕๔๐. 

สิทธิโชค วรานุสันติกุล. จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 
๒๕๔๖ 

 
 
 
 
     



 
 

๒๗๐ 

๒) รายงานการวิจัย 
กุศล สุนทรธาดาและคณะ. “สถานการณ์และองค์ความรู้เก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศ

ไทย”. นครปฐม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑. 
ชาย โพธิสิตา และคณะ. การศึกษาจิตสํานึกของคนไทยต่อสาธารณะสมบัติ : กรณีศึกษา

กรุงเทพมหานคร .รายงานการวิจัย  นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓,  

นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, สํานักงาน “รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๘– 
๒๕๓๙. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๓๙. 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ (จินฺตามโย). “การประยุกต์ทิฏฐธัมมิกิตถประโยชน์ มาใช้ในการ 
ดําเนินชีวิตของประชาชน ต. ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ. ลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๑”. รายงานการ 
วิจัย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑  
 

๓) เอกสารการสอน การบรรยาย  
งามตา วนินทานนท์. “เทคนิคการประมวลเอกสารเพ่ือการวิจัย”. ในเอกสารประกอบการบรรยาย

การประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรม
ไทย : การพัฒนาเค้าโครงวิจัยและเทคนิคการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๐. 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ และพูนศิริ วัจนะภูมิ. ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาชนบท. ใน 
เอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน หน่วยที่ ๑ - ๗. พิมพ์ครั้งที่ 
๒. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔.  

ประทีป จินง่ี . การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม . เอกสารประกอบการสอน
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๐. 

รุ่งแสง อรุณไพโรจน์. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์สังคม ทักษะชีวิตและพฤติกรรม
สั ง คมที่ พึ ง ป ร ะส งค์ ข อ ง นั ก เ รี ยนมั ธ ยมศึ กษ าปี ที่  ๖  สั ง กั ด ก รมส ามัญศึ กษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานคร เอกสารใน การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔๑ : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขา คหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ . 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๖. 

รุจิรา เตชางกูร. นโยบายสาธารณะ เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา PS ๕๐๐ ครั้งที่ ๔๖.  
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. ๒๕๔๙. 
 



 
 

๒๗๑ 

๔) บทความจากหนังสือรวมบทความ  
นลินี ณ นคร. “เคร่ืองมือการวิจัย”. ใน เอกสารชุดฝึกอบรมการเรียนรู้การทําวิจัยด้วยตนเอง 

รวบรวมโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๓. 

 

๕) บทความในวารสาร  
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ. “โรงเรียนสร้างคนมีจิตสาธารณะ”. การศึกษา ๒๐๐๐. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖๕ 

(มีนาคม ๒๕๔๓) 
จรรจา สุวรรณทัต. “แนวคิดหลักทางพฤติกรรมศาสตร์ : ทฤษฎี  การวิจัยและการประยุกต์ใช้ ,” 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (สิงหาคม  ๒๕๓๗) หน้า ๑๗ . 
จุมพล พูลภัทรชีวิน. “ปฏิบัติการวิจัยอนาคตด้วย EDFR”. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ กรกฏาคม – ธันวาคม ๒๕๔๘. 
ประเวศ  วะสี.“การสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย”. ลูสมิแล. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – 

เมษายน  ๒๕๔๒)  หน้า๒. 
พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร. จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงในพระพุทธศาสนา วารสาร

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖. 
มนตรี สืบด้วง แรงจูงใจในทัศนะพุทธศาสนา. วารสารศิลปศาสตร์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – 

ธันวาคม ๒๕๕๐. 
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี.“พฤติกรรมศาสตร์ในมุมมองของจิตวิทยา”.วารสารพฤติกรรมศาสตร์. ปีที่ ๑ 

ฉบับที่ ๑ (สิงหาคม ๒๕๓๗). 
วีรชัย คําธร. ปัจจัยเชิงบูรณาการตามประสบการณ์และลักษณะทางจิตที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะ

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย 
ปีที่ ๑๘ .สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๕๔. 

สุชาดา จักรพิสุทธ์ิ. “จิตสํานึกสาธารณะ”. ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม ๒๕๔๔) 
หน้า๒๒. 

สุพจน์ ทรายแก้ว. จิตสํานึกสาธารณะ การก่อรูปและกระบวนการเสริมสร้าง. วารสารเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑, (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖). หน้า ๔๕ – ๕๗. 

 
 
 
     



 
 

๒๗๒ 

๖) บทความจากเว็บไซต ์
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  พระราชทานแก่ประชาชน   

ในงานเสด็จออกมหาสมาคม เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙.(๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๒) http://www.kasetyaso.ac.th/thai%20cultule/09.pdf.  

พระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่อาจารย์และ 
นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒. 

อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์. การอบรมเลี้ยงดู ( ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ) www.edu.ru.ac.th/./การอบรม
เลี้ยงดู_รศ.อุบลรัตน์%๒๐เพ็งสถิตย์.pdf.  

Macmillan, Thomas T. The Delphi  Technique (๑๗ มกราคม  ๒๕๕๗) 
http://elib.uum.edu.my/kip/Author/Home?author=Macmillan%2C%20Thomas
%20T. 

 
๗) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

กฤษสุดา ดําประภา.“การศึกษาเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองระว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย แบบปล่อยปละละเลย และแบบเข้มงวดกวดขัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๔๖. 

โกศล  มีความดี. “ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการมีจิตสาธารณะของข้าราชการตํารวจ”.
ปริญญานิพนธวิ์ทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
, ๒๕๔๗. 
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๑๘. ผศ.ดร.สริิวัฒน์ ศรเีครอืดง 
 ตําแหน่ง อาจารย์ปรtจําภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สัมภาษณ ์ เมื่อ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

๑๙. นาย สุชน  แซ่เฮง  
 ตําแหน่ง กรรมการมูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน ในประเทศไทย 

สัมภาษณ ์ เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
๒๐. นางสาว กรรณิกา  ควรขจร   
 ตําแหน่ง ที่ปรึกษามูลนิธิฯ อดีตผู้อํานวยการ มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม 

สัมภาษณ ์ เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

ประกาศอนมัุติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๒๘๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๓ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

๑. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
๒. หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๘๕ 

 
๑.รายช่ือผู้เชีย่วชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

๑.๑ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ด้านพระพุทธศาสนาและปรชัญา  
๑. รองศาสตราจารย์สุเชาว์   พลอยชุม           

อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิญ  รักสัตย์   

อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  ๓.  พระมหาสายรุ้ง   อินฺธาวุโธ  ดร.   

     อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
๑.๒ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามเยาวชน 

๑.๒.๑ รายชื่อผู้เชีย่วชาญ ด้านพระพทุธศาสนาและปรัชญา 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัช    หอมทวนลม 
     อาจารย์ประจําคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒. พระมหามฆวินทร์  ปุริสุตฺตโม ผศ.ดร. 
    อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๓. อาจารย์  ดร. โสภณ  ขําทัพ 
    อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

  ๑.๒ ๒ รายชือ่ผู้เชี่ยวชาญ ด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา 
                  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์  ชูชม                  

         อาจารย์ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๒.รองศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร 
   อาจารย์ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๓. อาจารย์ อติวัฒน์  พรหมาสา 
     อาจารย์ประจํา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 



๒๘๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๒. หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

 



 
๒๘๗ 

 



 
๒๘๘ 

 



 
๒๘๙ 

 



 
๒๙๐ 

 



 
๒๙๑ 

 



 
๒๙๒ 

 



๒๙๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

๑. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ความคิดเห็น 
๒. หนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล 
๓. ภาพถ่ายการสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๙๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
๑. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๙๕ 

 
๑. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ความคิดเห็น 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ คุณวุฒิ ตําแหน่ง/หนา้ที่รับผิดชอบ

๑ พระเทพวิสุทธิกวี 
(เกษม สญญุโต) ดร. 
 

Ph.D.(Philosophy) Banaras 
Hindu University  India 

อาจารย์ประจํา คณะศาสนาและ
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

๒ พระศรีมงคลเมธี 
(วิชาญ กลฺยาณธมฺโม) ดร.  
 

Ph.D. (Pali & Buddhist 
Studies)Banaras Hindu 
University,India 

คณบดี คณะศาสนาและปรัชญา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๓ พระเมธาวินัยรส ผศ. ดร.
 

Ph.D. (Buddhist Studies), 
University of Delhi, India 

อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๔ พระครูสิริปัญญาเมธี  
(เชาวรา  ธมฺมปุญฺโญ)ดร. 
 

Ph.D. (Buddhist  Studies)  
Magadh University, India 

อาจารย์ประจํา คณะศาสนาและ
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

๕ พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ 
ผศ. ดร. 
 

ศน.ด. พุทธศาสน์ศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 
ราชวิทยาลัย 

รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๖ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม 
ผศ.ดร. 
 

Ph.D. (Buddhist  Studies)
University of Delhi, India 

อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ประธานสาขาศาสนาและปรชัญา   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๗ รศ.ดร.ธวัช  หอมทวนลม
 

Ph.D. (Philosophy)
Magadh University, India 

อาจารย์ประจํา คณะศาสนาและ
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

๘ รศ.ดร. จํานง  คันธิก 
 

Ph.d (Philosophy),
 

อาจารย์ประจํา  คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 



๒๙๖ 

 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ คุณวุฒิ ตําแหน่ง/หนา้ที่รับผิดชอบ

๙ พระพรหมบัณฑิต  
(ประยูร ธมฺมจติโต) ศ.ดร. 
 

Ph.D. (Philosophy)
University of Delhi, India 

อธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐ พระศรีคัมภีรญาณ 
(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วัน
จันทร์) รศ.ดร. 

Ph.D.(Pali&Buddhist 
Studies), Banaras Hindu 
University, India 

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑๑ พระเอกภัทร อภิฉนฺโท ผศ.ดร
 

Ph.D.(Psychology)
Dr.B.A. Marathwada 
University India 

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑๒ รศ.ดร.ผจญ คาํชูสังข์      
 

ศน.ด. พุทธศาสน์ศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

อาจารย์ประจํา ภาควิชาปรัชญา
และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑๓ รศ. ดร.วิทยา  ศักยาภินันท์  
 

Ph.D.(Philosophy), 
Banaras Hindu University  
India 

อาจารย์ประจํา ภาควิชาปรัชญา
และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑๔ ผศ.ดร. สมทิธิพล เนตรนิมิตร
 

Ph.D. (Pali&Buddhist 
Studies), Banaras Hindu 
University, India 

อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑๕ ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ
 

ปริญญาเอก สาขา
พระพุทธศาสนา จาก
มหาวิทยาลัยมคธ อินเดีย 

อาจารย์ประจํา ภาควิชาภาษา
ตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๖ ผศ.ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว          
 

Ph.D.(Philosophy), 
Banaras Hindu University  
India 

อาจารย์ประจํา ภาควิชาปรัชญา
และศาสนา  คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑๗ ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
 

Ph.D. (Psychology)
Dr.B.A. Marathwada 
University India 

อาจารย์ประจํา ภาควิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๙๗ 

 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ คุณวุฒิ ตําแหน่ง/หนา้ที่รับผิดชอบ

๑๘ ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ 
 

Ph.D. (Psychology)
Dr.B.A. Marathwada 
University India 

อาจารย์ประจํา ภาควิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๙ นาย สุชน แซ่เฮง 
 

ปริญญาตรี จาก ประเทศ
ไต้หวัน 

กรรมการมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน
แห่งประเทศไทย 
 

๒๐ นางสาว กรรณิกา ควรขจร
 

พม.(พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

ที่ปรึกษามูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือ
สังคม 
อดีตผู้อํานวยการ มูลนิธิอาสาสมัคร
เพ่ือสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. หนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๙๙ 



 
๓๐๐ 

 

 



 

  

๓๐๑ 

 



 

  

๓๐๒ 

 



 

 

  

๓๐๓ 

 



 

  

๓๐๔ 

 



 

  

๓๐๕ 

 



 

กราบเรียนนมาด้วยความ

๓๐๖ 

เคารพ 



 

กราบเรียนมาด้วยยความเคารพ 

๓๐๗ 

 



 

  

๓๐๘ 

 



 
๓๐๙ 



 
๓๑๐ 



 
๓๑๑ 

 



 
๓๑๒ 

 



 
๓๑๓ 



 
๓๑๔ 

 



 
๓๑๕ 



 
๓๑๖ 



 
๓๑๗ 

 



๓๑๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ภาพถ่ายการสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
สัมภาษณ์ พร
(ประยูร  ธมมฺ
เมื่อวันที่  ๑๐

 

 
สัมภาษณ์ พร
(สมจินต์  สมฺ
เมื่อวันที่ ๑๖ 

ภาพถ

ระพรหมบัณฑิ
มจิตโด), ศ. ด
๐ มกราคม   ๒

ระศรีคัมภีรญา
มาปญฺโญ/ วัน
ธันวาคม ๒๕

ถ่ายการสอบ

ฑิต  
ร.              
๒๕๕๗ 

าณ  
นจนัทร์) รศ. 
๕๕๖ 

บถามความ

     

               

     

ดร. 

มคิดเห็นของ

    

    สัมภาษณ์
    (เกษม สญ
    เมื่อวันที่  

   

     สมัภาษณ
     เมื่อวันที่ 

งผู้ทรงคุณวฒุ

ณ ์ พระเทพวิสุ
ญญุโต)  ดร. 
๘ ธันวาคม  

ณ์  พระศรีมงค
๑๘ ธันวาคม

ฒิ 

สุทธิกวี  

 ๒๕๕๖  

คลเมธี  ดร. 
ม ๒๕๕๗ 

๓๑๙ 

 

 



 

 

 สัมภาษณ์ พ
เมื่อวันที่ ๕ ม
  
 

 

สัมภาษณ์ พร

เมื่อวันที่ ๑๕ 
 
 
  

พระเมธาวินัยร
มกราคม ๒๕๕

ระมหาบุญศรี 

ธันวาคม ๒๕

รส  ผศ. ดร.   
๕๗ 
 

ญาณวุฑฺโฒ 

๕๕๖ 

 

   

               
         

    

ผศ. ดร.   สัม

       เมื่อ

 

 สมัภาษณ์  พ
 (เชาวรา  ธมฺ
 เมื่อวันที่ ๒๓

 

มภาษณ์ พระม

อวันที ่๒๘ ธัน

 

พระครูสิริปัญ
มฺมปุญฺโญ)  ดร
๓ ธันวาคม ๒๕

มหามฆวินทร์ 

นวาคม ๒๕๕๖

ญาเมธี  
ร. 
๕๕๖ 

ปุรสิตฺุตโม ผศ

๖ 

๓๒๐ 

 

 

ศ.ดร. 



 

 

สัมภาษณ์  พ
เมื่อวันที่  ๒๕
 

 
สัมภาษณ์ รศ
เมื่อวันที่ ๑๖ 
 
 
 
  

พระเอกภัทร ผ
๕ ธันวาคม   ๒

ศ. ดร. ธวัช หอ
ธันวาคม ๒๕

ผศ. ดร.       
๒๕๕๖ 

อมทวนลม    
๕๕๖ 

 

       

              
    

       

              
         

  

    สมัภาษณ์
    เมื่อวันที่  

   

    สมัภาษณ์
    เมือ่วันที่ ๑

 

รศ.ดร. จํานง
๑๖  ธันวาคม

์ รศ.ดร. วิทย
๑๘ ธันวาคม 

ง คันธิก 
ม   ๒๕๕๖ 

า ศักยาภินันท
๒๕๕๖ 

๓๒๑ 

 

 

ท์ 



 

 
สัมภาษณ์ รศ
เมื่อวันที่ ๑๘ 
 

 
สัมภาษณ์ ผศ
เมื่อวันที่ ๘ ธั
 
 
 
 
  

ศ. ดร. ผจญ คํ
ธันวาคม ๒๕

ศ.ร.ท. ดร. บร
ธันวาคม ๒๕๕

คําชูสังข์       
๕๕๖ 

รรจบ บรรณรุ
๕๖ 

 

     

                
 

      

จิ              

   

 สมัภาษณ์ ผ
 เมื่อวันที่ ๑๘

 

 สัมภาษณ์ ผ
 เมื่อวันที่ ๑๘

  

ศ.ดร. ธีรัตม์ 
๘ ธันวาคม ๒๕

ศ.ดร. สมิทธิพ
๘ ธันวาคม ๒๕

แสงแก้ว 
๕๕๖ 

พล เนตรนิมติ
๕๕๖ 

๓๒๒ 

 

 

ตร 



 

     
สัมภาษณ์ ผศ
        เมื่อวัน
 

 
สัมภาษณ์ คณุ
เมื่อวันที่  ๒๕
 
 
 
  

ศ.ดร. สิริวัฒน์
นที่  ๑๘  ธันว

ณ สุชน  แซ่เฮ
๕  ธันวาคม   

น์ ศรีเครือดง
าคม   ๒๕๕๖

ฮง 
๒๕๕๖ 

 

      

๖ 

      

         

 

สัมภาษณ์ ผศ
เมื่อวันที่  ๑๘

    

    สัมภาษณ์
    เมื่อวันที่  

 

ศ.ดร. ประยูร 
๘  ธันวาคม  ๒

คุณ กรรณิกา
๑๐  มกราคม

สยุะใจ       
๒๕๕๖ 

า ควรขจร 
ม  ๒๕๕๗ 

๓๒๓ 

 

 

 



๓๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
 
เครื่องมือวิจัย การวิจัยเชิงคณุภาพ ด้วยการประยุกต์ใหเ้ทคนิคเดลฟาย 
         ประกอบด้วย 

๑. แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ รอบ ที่ ๑ 
๒. แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ รอบ ที่ ๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๓๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ รอบ ท่ี ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๖ 

 

 
             แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ รอบ ท่ี ๑ 

งานวิจัย   เรือ่ง    การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 

ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ.......................................................................................................... 

วัน/เวลาที่สัมภาษณ์.................................................................................................. 

คําช้ีแจง  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น มีจํานวน ๕ ข้อ 
     ข้อ ๑ – ข้อ ๔ มีข้อมูล ๒ ประเด็น คือ 
    ประเด็นแรก เป็นการให้ข้อมูลที่มาของการสร้างประเด็นคําถาม 
                                                       เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็น 
   ประเด็นที่สอง เป็นประเด็นคําถามเพ่ือการพิจารณาให้ความเห็น 
     ข้อ ๕           มีเฉพาะประเด็นคําถามเพ่ือการพิจารณาให้ความเห็น 
 
ประเด็นสัมภาษณ์ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ มี ๕ ประเด็น ดังน้ี 

๑. นิยามของจิตสาธารณะ  
๒. กรอบแนวคิดที่ใช้เป็นฐานของการพัฒนาจิตสาธารณะ   
๓. ปัจจัยที่ทําให้เกิดจิตสาธารณะ ทั้งปัจจัยที่ได้ จากการวิเคราะห์แนวคิดทั่วไป 

กับ แนวคิดพระพุทธศาสนา 
๔. การจัดกลุ่มปัจจัยเพ่ือเป็นตัวแปรสําหรับการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว

พระพุทธศาสนา 
๕. ภาพแบบจําลองการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน ตาม

แนวพระพุทธศาสนาจากการวิเคราะห์เอกสาร 

 
 
 
 



๓๒๗ 

 
ประเด็นการสัมภาษณ์ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ รอบท่ี ๑ 

ข้อมูลเพื่อการพิจารณา ประเด็นท่ี ๑ 
นิยามจิตสาธารณะ ของงานวิจัย 
จิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคล ที่ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและพร้อมจะมีส่วน
ร่วมในเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งสะท้อนออกมาใน ๓ ลักษณะคือ 

๑.ลักษณะของ ความคิด คือ คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม คํานึงความสําคัญของสิ่งอันเป็น
ของที่ต้องใช้หรือมีผลกระทบรวมกันในชุมชน  

๒ลักษณะของความรู้สึก คือ มีความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะ มีความ
ปรารถนาที่จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคม  

๓.ลักษณะของการกระทํา คือ เอาใจใส่เป็นธุระ อุทิศตนทํางานเพื่อสังคมส่วนรวม หรือ 
พยายามผลักดันให้เกิดผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม  ด้วยการรับผิดชอบและเคารพสิทธิใน
การใช้สาธารณสมบัติ 

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับความหมายของจิตสาธารณะท่ี
ผู้วิจัยใชแ้ทน จิตสาธารณะในพระพทุธศาสนา 

๑. หลักธรรมที่เก่ียวข้องกับนิยามจิตสาธารณะในพุทธศาสนา 
       เมื่อเทียบเคียงความหมายของคําว่าจิตสาธารณะกับคําที่ใช้ใน พุทธศาสนาจะมี

ความหมายเช่นเดียวกับหลักธรรมเร่ือง สามัคคีธรรม และ ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ที่เป็นประโยชน์ตน
และ ประโยชน์ผู้อ่ืน ซึ่งเป็นหลักธรรมหน่ึงในหมวดธรรมเร่ือง อรรถประโยชน์ หมวดธรรมทั้งสอง
หมวดน้ี เป็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เน้นการกระทําเพ่ือประโยชน์สุขเก้ือกูลแก่มหาชน      
โดยถือว่าการกระทําที่ดีหรือถูกต้องน้ันจะต้องเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชน คําว่า
สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียง ความกลมเกลียว ความมีจุดรวมตัวเข้าด้วย กันหรือมุ่งไปด้วยกัน 
เมื่อบุคคลที่เก่ียวข้องมาร่วมประชุมพรักพร้อมกัน เรียกว่า กายสามัคคี (สามัคคีด้วยกาย) เมื่อบุคคล
เหล่าน้ันมีความช่ืนชมยินดีเห็นชอบร่วมกัน พอใจรวมเป็นอย่างเดียวกัน หรืออย่างภิกษุ แม้มิได้ไปร่วม
ประชุมทําสังฆกรรม แต่มอบให้ฉันทะ เรียกว่าจิตสามัคคี (สามัคคีด้วยใจ) ; ความพร้อมเพรียงแห่ง
สงฆ์คือ สังฆสามัคคี เป็นหลักการสําคัญย่ิงในพระวินัย ที่จะดํารงพระพุทธศาสนา จึงมีพุทธบัญญัติ
หลายอย่างเพ่ือให้สงฆ์มีวิธีปฏิบัติในการรักษาสังฆสามัคคีน้ัน 

      หากมนุษย์มีความคิดเห็น ความประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามแนวที่มีระเบียบ มีความ
สามัคคีเท่าเทียมกัน ต่างคนต่างมีนํ้าใจไมตรี ผ่อนสั้นผ่อนยาว เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เจือจุนกันไม่เอารัดเอา
เปรียบ แก่งแย่ง แข่งขัน ชิงดีชิงเด่น ถึงจะมีหน้าที่การงาน ฐานะความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันก็ตาม ก็



๓๒๘ 

 
สามารถอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่มีแต่ความสงบสุขราบรื่น ปราศจากความขัดแย้ง ภัยอันตรายทั้งภายใน
คือความหวาดระแวงไม่ไว้ใจกัน ทั้งภายนอกคือการเบียดเบียนประทุษร้ายกันย่อมเป็นสังคมท่ีสงบ มี
ระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัยอย่างย่ิง      

   วัตถุประสงค์ของพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ก็เพ่ือชีวิตที่ดีงามและความเป็น 
อยู่ร ่วมกันอย่างมีสันติสุขของผู ้คนในสังคมพระธรรมคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาช่วยเป็น
หลักประกันให้มนุษย์เราทุกคนมีชีวิตที่ดีงาม และอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นมีสันติสุข “สุขา สงฺฆสฺส 
สามคฺคี ความสามัคคีของหมู่คณะนํามาซึ่งความสุข” (องฺ.ทสก. ๒๔/๔๐/๖๙) 

   หลักธรรมคาํสอนเรื่อง “ความสามัคค”ี น้ี ถือได้ว่าเป็นหลักธรรมซึ่งเป็นบ่อเกิดของ
คุณธรรมอ่ืน ๆ เช่น มีคนไทยทุกคนมีความสามัคคีกันก็จะพากันสร้างเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นบุญเป็นกุศล
ซึ่งมีผล ต่อตนเอง ผู้อ่ืน ประเทศชาติในที่สดุ และเมื่อคนไทยทั้งหลายมหีลักธรรมข้อน้ีแล้ว ก็จะทําให้
คนไทย ทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกของสังคมน้ัน มีการแสดงความจริงใจต่อกัน ไม่มีจิตอิจฉาริษยาต่อกัน
และกันช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ ก็จะทําในสังคมประเทศชาติเกิดความสงบสุขและพัฒนาก้าวหน้าไป
ได้ด้วยดีและอย่างย่ังยืน 

   หลักความสามัคคี จึงเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้บุคคลแต่ละบุคคลในสังคมไทย ปฏิบัติภาระ
หน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน แบ่งปันเอ้ืออาทรกัน ไม่เบียดเบียนเอา
รัดเอาเปรียบกัน และมีความพร้อมความสามารถที่กระทาํสิ่งที่ดีงามได้เป็นผลสําเร็จอยู่เสมอทั้งแก่ตน
และสังคมส่วนรวมได้ ด้วยลักษณะดังกล่าวน้ีจึงเทียบเคียงความหมายเข้ากับคําว่าจิตสาธารณะซึ่งเป็น
เรื่องที่คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม คํานึงความสําคัญของสิ่งอันเป็นของที่ต้องใช้หรือมีผลกระทบ
ร่วมกันในสังคม มีความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะ มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ 
ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคม ตลอดจนเอาใจใส่เป็นธุระ อุทิศตนทํางานเพ่ือสังคมส่วนรวม   
หรือ พยายามผลักดันให้เกิดผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม ด้วยการรับผิดชอบและเคารพสิทธิ
ในการใช้สาธารณสมบัติการช่วยเหลือสังคมส่วนรวมด้วยการ ซึ่งการที่บุคคลมคีวามสามัคคีน้ันส่งผล
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในเรื่องอรรถประโยชน์ หมายถึง ผลที่
มุ่งหมาย ๓ ระดับขั้น คือ ๑ .อัตตัตถะ ประโยชน์ตน ๒. ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อ่ืน และ๓. อุภยัตถะ  
ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย หรือ ประโยชน์ร่วมกัน   

             นอกจากเร่ืองสามัคคี และอรรถประโยชน์แล้ว ในพระพุทธศาสนา ยังมีคํา หรือ
หลักธรรมที่มีความหมายที่ใกล้เคียงกับ จิตสาธารณะอีกหลายคํา คือ คําว่า ทาน จาคะ และ กรุณา     
ซึ่งผู้วิจัยจะใช้คําเหล่าน้ีเป็นคําสําคัญในการพิจารณาถึงลักษณะของ จิตสาธารณะในพุทธศาสนา   

 



๓๒๙ 

 
๒. หลักธรรมเรื่อง ทาน 

    การให้ทาน เป็นการสละสิ่งของของตน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนด้วยความเต็ม
ใจ เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้าใจกันและกันไว้ ความหมายโดยท่ัวไปของคําว่า" ทาน "คือ การให้ การ
แบ่งปัน การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือ หรือการเสียสละ สิ่งของต่างๆ ของตน หรือการให้ ความรู้ทั้งทาง
โลกและทางธรรม เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการให้ทานด้วยจิตใจที่ดีงาม มุ่งเพ่ือบูชาพระคุณ เช่น
ที่ให้แก่บิดามารดา ถวายแก่พระสงฆ์ เป็นต้น บ้างมุ่งเพ่ือสงเคราะห์ เช่นที่ให้แก่คนตกทุกข์ได้ยาก     
ให้แก่คนทั่วไปด้วยความกรุณาสงสารบ้าง การให้ทานที่ให้ผลดีเต็มที่ก็เมื่อผู้ให้สามารถเอาชนะใจ
ตนเองด้วยการขจัดความตระหน่ีหวงแหน ออกไปจากใจได้ คือให้ด้วยความบริสุทธ์ิใจ ไม่หวังผล ตอบ
แทนจากผู้รับ ขอเพียงให้ได้บุญกุศลและความสบายใจเท่าน้ัน การให้ธรรมะเป็นทาน การแบ่งปันสิ่งที่
เป็นวัตถุและสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุแก่สรรพสัตว์ เพ่ืออนุเคราะห์ สงเคราะห์ ตอบแทนและบูชาคุณด้วยเจตนา
อันบริสุทธ์ิโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนน่ันเอง รวมถึงการให้อภัยด้วย    
๓. หลักธรรมเร่ือง  จาคะ 

     จาคะ หมายถึง การสละ หรือบริจาค สิ่งของที่เป็นที่รักของตนเพ่ือความสุขของ
ผู้อ่ืนรวมไปถึงการสละกิเลส ความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความตระหน่ี ความใจแคบ การเลิกละนิสัย 
และความประพฤติที่ไม่ดีที่ทําให้เกิดความเสียหายก่อความบาดหมาง ทะเลาะวิวาทกันในสังคมได้ 
๔. หลักธรรมเร่ือง กรุณา 

     กรุณา หมายถึง ความสงสาร ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อน 
ความยากลําบากต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นแก่สาธุชนคนดี เมื่อได้ประสบพบเห็นคน หรือ สัตว์ผู้ใดผู้หน่ึง 
ประสบความทุกข์ ความเดือดร้อนไม่สามารถทนน่ิงอยู่เฉยได้ มีความรู้สึกหว่ันไหวเพราะถูกความ
กรุณากระตุ้นเตือนปรารถนาต้องการช่วยเหลือให้เขาเหล่าน้ัน พ้นจากความทุกข์ที่ได้รับอยู่ หรือที่จะ
ได้รับในอนาคตการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนก็จะแสดงออกมาได้ทั้ง ทางกาย ที่คอยช่วยเหลือเขา และทาง
วาจา แนะนํา พร่ําเตือน หรือ ช้ีแจง ให้เกิดความรู้สึกที่เหมาะที่ควร ซึ่งสรุปเป็นภาพได้ดังน้ี 

 
        

 
 
 
 
 



๓๓๐ 

 
ความหมายของ จิตสาธารณะในพระพุทธศาสนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ภาพ สรุปความหมายของจิตสาธารณะในพระพุทธศาสนา 

ประเด็นคําถามท่ี ๑ 
๑. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการที่ผู้วิจัยให้ความหมายของคําว่าจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา

ด้วยการใช้ความหมายจาก หลักธรรมเรื่องสามัคคีธรรมอรรถประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ อุภยัตถะ  
(ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย) ร่วมกับ หลักธรรมเรือ่ง ทาน หลักธรรมเรื่อง จาคะ และ หลักธรรมเรื่อง
กรุณา                    

                ระดับ
ความคิดเห็น              

          
     มาก 

  
 ปานกลาง 

         
   น้อย 

             เหน็ด้วย  

            ไม่เห็นด้วย  

เหตุผล/ข้อเสนอแนะประกอบความเห็นของท่าน 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................  

จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 

  

 

 

 

 

                                          

ทาน

จาคะ 

กรุณา 

สามคัคีธรรม

ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย 



๓๓๑ 

 
ข้อมูลเพื่อการพิจารณา ประเด็นท่ี ๒ 
กรอบแนวคดิท่ีใช้เป็นฐานของการพฒันาจิตสาธารณะ   
แนวคิดทั่วไปที่เป็นฐานการพัฒนาให้เกิดพฤติกรรม 
  จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ ตามแนวจิตวิทยา และ
ตามแนวพระพุทธศาสนา  พบว่าแนคคิดที่ใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะมีรายละเอียดดังน้ี 
๑.การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ 

          แนวคิดการพัฒนาจิตสาธารณะของนักวิชาการกลุ่มพฤติกรรมศาสร์นําเสนอว่า 
การพัฒนาจิตสาธารณะน้ัน ศึกษาได้ จากสาเหตุ ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ประการแรก เป็น สาเหตุ
ภายนอกตัวบุคคล เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
เป็นต้น ส่วนอีกประการหน่ึง เป็นสาเหตุจากภายในตัวบุคคลที่เป็น ลักษณะทางจิต เช่น เจตคติ  
บุคลิกภาพ การรับรู้ด้านต่างๆ เป็นต้น ดังน้ันในการพัฒนาจิตสาธารณะน้ันอาจกล่าวได้ว่าเป็น
การพัฒนาท่ีตัวแปรปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยในที่เป็นตัวแปรที่สําคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิต
สาธารณะได้ ซึ่งแสดงเป็นภาพได้ดังน้ี 
 
  
  
 
 
 

                                 
                       ภาพ รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพฤติกรรมศาสตร ์
 
๒. การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวจิตวิทยา 
   การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวจิตวิทยานั้นมีการใช้รูปแบบการพัฒนา ใน
ลักษณะที่มีการจัดกระทําที่พฤติกรรมโดยตรง ดังเช่นแนวคิดจิตวิทยา ในกลุ่มพฤติกรรมนิยม 
และมีการจัดกระทําที่กระบวนการทางปัญญา (Cognitive)เพ่ือให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เช่น กลุ่มปัญญานิยม หรือกลุ่มมนุษยนิยม ที่เน้นจัดกระทําที่ความรู้สึกแล้วส่งผลให้
เปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรม ตลอดจนมีการศึกษารูปแบบของการพัฒนาพฤติกรรม ด้วยการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมโดยพิจารณาท่ีปัจจัยภายนอกตัวบุคคลและปัจจัยภายในตัวบุคคลท่ี

จิตสาธารณะ 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 



๓๓๒ 

 
ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมโดยพิจารณาทั้งในรูปแบบของปัจจัยภายในตัวบุคคลและปัจจัย
ภายนอกตัวบุคคลที่ต่างก็ส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างเป็นอิสระจากกัน หรืออาจจะมีรูปแบบของการ
มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพ่ือที่จะใช้ทํานายการเกิดพฤติกรรม รวมท้ังมีการศึกษาที่ต่างออกไป
อีกในลักษณะที่มีปัจจัยภายนอกส่งผลผ่านปัจจัยภายในแล้วจึงส่งผลไปสู่จิตสาธารณะก็ได้ ซึ่ง
แสดงเป็นภาพได้ดังน้ี 
 
 
  

 
 
 

 
ภาพ   รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะ ตามแนวจิตวิทยา 

๓. การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
    จากการศึกษาแนวทางของการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา

น้ันผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลได้    ๒ ประเด็น    คือ     รูปแบบของการอธิบายการเกิด
พฤติกรรมตามแนวพระพุทธศาสนาและหลกัธรรมที่ใช้ในการพัฒนามนุษย์ คือหลักธรรมภาวนา 
๔  ซึ่งประเด็นที่วิเคราะห์มีรายละเอียดดังน้ี 

     ๓.๑ รูปแบบของการอธิบายการเกิดพฤติกรรมตามแนวพระพุทธศาสนา 
  พระพุทธเจ้าได้ตรัสเก่ียวกับการพัฒนามนุษย์ไว้ว่า มีสิ่งที่ เรียกว่า

อารัพธาตุ คือธาตุแห่งการริเริ่ม (ความเพียรเป็นเหตุให้ปรารภ) ซึ่งผลของธาตุน้ี คือ
บุคคลสามารถทําหน้าที่เป็นผู้กระทําได้ด้วยตนเอง ” พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “ น้ีเองที่
เรียกว่า เจตจํานงเสรีของบุคคล หรือว่า สตฺตานํ  อตฺตกาโร ” พระพุทธองค์ยังได้ทรง
อธิบายถึง ธาตุ อันเป็นศักยภาพตามธรรมชาติที่มีอยู่ภายในตนเองของมนุษย์ จํานวน ๕ 
ธาตุ น่ันคือ (๑) อารัพภธาตุ คือ ธาตุแห่งความเพียรอันเป็นธาตุให้ปรารภหรือธาตุแห่ง
ความริเริ่ม (๒) นิกกมธาตุ คือ ธาตุแห่งความเพียรเพ่ือก้าวออก หรือธาตุแห่งการ
ก่อกําเนิด (๓) ปรักกมธาตุ คือ ธาตุแห่งความเพียรเพ่ือก้าวไปข้างหน้า หรือธาตุแห่ง
ความพยายาม (๔) อุปักกมธาตุ คือ ธาตุแห่งความพยายาม หรือธาตุแห่งความพากเพียร
อย่างมั่นคง หรือธาตุแห่งความบากบ่ัน และ (๕) ธิติธาตุ คือ ธาตุแห่งความม่ันคง หรือ
ธาตุแห่งความต้ังมั่น  ซึ่งธาตุเหล่าน้ีน่ันเองที่เป็นแรงผลักดันอยู่ภายในที่ทําให้มนุษย์

ปัจจัยภายนอก
บุคคล 

ปัจจัยภายใน
บุคคล 

จิตสาธารณะ



๓๓๓ 

 
สามารถเลือกกระทําการต่างๆตามความเหมาะสมกับภาวะของตนเอง คือ ก้าวไป
ข้างหน้าเองได้ ถอยหลังเองได้  

การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังน้ี 
                  
 
 
 
                     
            ภาพ บูรณาการแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยากับพระพุทธศาสนาในการอธิบายการ 
                  เกิดพฤติกรรม 

 ๓.๒ การพัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา ด้วยหลักภาวนา ๔ 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)ได้ให้ความหมายของ  ภาวนา ๔ ว่า

หมายถึงการเจริญ การทําให้เป็นให้มีขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยด้านต่างๆ ๔  ด้าน 
คือ 

       ๑. กายภาวนา หมายถึง การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จกัติดต่อ
เก่ียวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่าน้ันในทางที่เป็นคุณ มิ
ให้เกิดโทษ ใหกุ้ศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสญู การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ  

       ๒. สลีภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ต้ังอยู่
ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เก้ือกูลแก่กัน  

       ๓. จิตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต  พัฒนาจิต  การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแขง็มั่นคง
เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดช่ืน 
เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น  

       ๔. ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้
เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจใหเ้ป็นอิสระ ทํา
ตนให้บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้ด้วยปัญญา 

        ดังน้ัน หลักภาวนา ๔ จึงเป็นหลกัธรรมที่ควรนํามาเป็นกรอบความคิดในการพัฒนา
มนุษย์ให้เจรญิก้าวหน้าและมีความสุข ซึ่งสามารถเขียนเป็นภาพได้ดังน้ี 

       

ปัจจัยภายนอก
บุคคล

ปัจจัยภายในบุคคล 
เจตจํานงเสรี 

 

การกระทํา 



๓๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
ภาพ การพัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยลัก ภาวนา ๔ 

จากข้อมูลดังกล่าวทั้ง  ๒ ประเด็น    คือ     รูปแบบของการอธิบายการเกิดพฤติกรรมตาม
แนวพระพุทธศาสนาและหลกัธรรมที่ใช้ในการพัฒนามนุษย์ คือหลักธรรมภาวนา ๔  ผู้วิจัยจึงนํามา
สร้างรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา ตามภาพต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพ รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรม ภาวนา ๔ 

 

กายภาวนา 

สีลภาวนา

จิตภาวนา 

ปัญญาภาวนา

 

มนุษย์ 

 

  กายภาวนา 

 

เจตจํานงเสรี 

 

จิตสาธารณะ 
ตามแนว 

พระพุทธศาสนา 

ปัจจยัภายนอก 

 

 

 

        ปัจจัยภายใน 

กายภาวนา 

สีลภาวนา

จิตภาวนา

ปัญญาภาวนา 



๓๓๕ 

 
ประเด็นคําถามท่ี ๒ 
๒. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการท่ีผู้วิจัยใชร้ปูแบบที่วิเคราะห์ได้จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นมา

เป็นฐานใน การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพทุธศาสนา ซ่ึงบูรณาการมาเป็น
รูปแบบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรม ภาวนา ๔ 
 

                 ระดับ
ความคิดเห็น              

          
     มาก 

  
 ปานกลาง 

         
   น้อย 

             เหน็ด้วย  

            ไม่เห็นด้วย  

เหตุผล/ข้อเสนอแนะประกอบความเหน็ของท่าน 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

  กายภาวนา 

 

เจตจํานงเสรี 

 

จิตสาธารณะ 
ตามแนว 

พระพุทธศาสนา 

ปัจจยัภายนอก 

 

 

 

        ปัจจัยภายใน 

กายภาวนา 

สีลภาวนา

จิตภาวนา

ปัญญาภาวนา 



๓๓๖ 

 
ข้อมูลเพื่อการพิจารณา ประเด็นท่ี ๓ 
ตัวแปรปัจจยัท่ีมีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 

การนําเสนอตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะในที่น้ี ผู้วิจัยนําเสนอปัจจัยที่มีผล
ต่อการพัฒนาจิตสาธารณะจากแนวคิดทั่วไป(ตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ตามแนวจิตวิทยา) และ ปัจจัย
ที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพุทธศาสนา ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

๓.๑ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะจากแนวคิดทั่วไป(ตามแนวพฤติกรรมศาสตร์
และตามแนวจิตวิทยา) 
       จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาจิตสาธารณะ จากรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา พบว่า มีปัจจัยที่มีผลต่อจิตสาธารณะซึ่งสามารถ
จําแนกเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในได้ดังน้ี 
          ๑ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ ได้แก่ รูปแบบการดําเนินชีวิต 
การได้รับการสนับสนุน สัมพันธภาพกับครู สัมพันธภาพกับเพ่ือน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
การมีประสบการณ์ทางสังคม การเห็นตัวแบบ การช้ีแนะทางวาจา และ การทํางานช่วยเหลือสังคม 

         ๒.ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตน    
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน การคล้อยตามผู้อ่ืน  และ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
แสดงเป็นภาพได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะจากแนวคิดพฤติกรรมศาสตรแ์ละจิตวิทยา 
 

ปัจจัยภายนอก

-รูปแบบการดําเนินชีวิต                   -การสนับสนุนทางสังคม  

-สัมพันธภาพกับครู                          -สัมพันธภาพกับเพ่ือน    
-การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย -    ประสบการณ์ทางสังคม  
-การเห็นตัวแบบ                              การได้รับการชี้แนะทางวาจา 

-การทํางานช่วยเหลือสังคม 

ปัจจัยภายใน

-การรับรู้ความสามารถของตน     ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน   
-การคล้อยตามผู้อ่ืน                  -ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

     จิตสาธารณะ 



๓๓๗ 

 
๓.๒  ปัจจัยทีมี่ผลต่อการพฒันาจิตสาธารณะตามแนวพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาเถรวาทมีหลักการสําหรับส่งเสริมความคิดความเช่ือและการกระทํา 
กรรมต่าง ๆ ทีดี่มีประโยชน์ให้แก่มนุษย์ทุกคน เพ่ือสร้างความเหมาะสมให้แก่ตน คนอ่ืน และสังคมใน
ด้านต่าง ๆ  กล่าวคือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม เพราะหลักคําสอนทั้งปวงสะท้อนให้เห็นว่า 
เป็นปรากฏการณ์ที่มุ่งสนับสนุนความสําคัญของทั้งสามน้ีเพราะความกลมกลนืที่ พอเหมาะกัน คือ สิ่ง
ที่หมายถึงความช่วยกันปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม 
  จากการที่ผู้วิจัยได้ใช้นิยามจิตสาธารณะในพุทธศาสนา ด้วยการเทียบเคียงกับนิยาม
ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ประกอบด้วยสามัคคีธรรม และประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ร่วมกับ ทาน  
จาคะ และ กรุณา น้ัน ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา        
ผู้วิจัยจึงศึกษาจากปัจจัยที่ทําให้เกิดธรรมทั้ง ๕ ประการดังกล่าว ซึ่งผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพุทธศาสนา มีดังน้ี 

๑) หลักธรรมที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสามัคค ี
 หลักธรรมที่เป็นปัจจัยในการให้พุทธบริษัทประพฤติเพ่ือให้เกิดความสามัคคี ได้แก่ 

หลักสาราณียธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีที่กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ใน

แง่ที่จะทําให้ประชาชนภายในชาติ และสังคม อย่ ูกันด้วยความสามัคคกีลมเกลียว ทาํให้เป็นเอกภาพ 

หลักสาราณียธรรม จึงเป็นหน้าที่หรือข้อปฏิบัติที่ประชาชนควรปฏิบัติต่อผ้ ูอ่ืนในสังคมซึ่งองค์ประกอบ 

มีหลัก ๖ ประการด้วยกัน คือ 

๑) เมตตากายกรรม คือ การแสดงออกถึง ความเมตตาทางกายแก่เพ่ือนในสังคมเดียวกัน  

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ช่วยเหลือกิจธุระของหม่ ูคณะด้วยความเต็มใจ แสดงอาการกริยาสุภาพ  เคารพ

นับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๒) เมตตาวจีกรรม คือ การแสดงออกถึงความเมตตาปรารถนาดีต่อกันทางวาจา ต่อเพ่ือน    

ร่วมสังคมประเทศชาติเดียวกัน เช่น การช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์แนะนําสั่งสอนตักเตือนในทางท่ี

ถูกที่ควรด้วยความปรารถนาดี กล่าววาจาสุภาพ เป็นประโยชน์ อ่อนหวานทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๓) เมตตามโนกรรม คือ การต้ังจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันกับเพ่ือนร่วมสังคม ร่วมหมู่คณะ

เดียวกัน มีจิตปรารถนาดีทั้งต่อหน้าและลับหลังคิดทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันมองกันในแง่ดี ไมมี 

ความระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน 



๓๓๘ 

 
๔) สาธารณโภคีคือการร้ ูจักแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน แม้ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กน้อยแต่เป็นสิ่งที่ ได้ 

มาโดยชอบธรรม ก็ไม่ควรหวงไว้แต่ผู้เดียวนํามาให้ได้มีส่วนร่วมบริโภคใช้สอยร่วมกัน      

๕) สีลสามัญญตา คือ จะต้องมีศีล มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลท่ีร่วมในสังคมหมู่

เดียวกัน ไม่ทําตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ เคารพกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม  

๖) ทิฎฐิสามัญญตา คือ จะต้องมีความเห็นทีดีงามเสมอเหมือนกับผ้ ูอ่ืนในสังคมเดียวกัน มี

ความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการที่จะนําไปส่ ูการขจัดปัญหา มิใช่เป็นความเห็นที่ก่อให้ เกิด

ปัญหา ต้องยอมรับความคิดเห็นของคนหมู่มากแม้จะไม่ถูกใจก็ตาม หากจัดการประพฤติปฏิบัติ

ของผ้ ูคนในสังคมไทยโดยแยกเป็นเพศบรรพชิตและฆราวาสแล้ว ก็ได้ 

๒) หลักธรรมที่เป็นปัจจัยให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
     จากการวิเคราะห์เอกสารพบว่า การที่จะทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืนได้น้ันบุคคลต้องมีประโยชน์
ตนให้พร้อมเสียก่อน ดังข้อความท่ีว่ “ ประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) คือ ความพร้อมสมบูรณ์ของตนเอง 
หรือ ความมีตนที่ได้พัฒนาอย่างดีเต็มที่แล้ว จึงเป็นรากฐานของการบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน เมื่อมี
ภาวะที่พัฒนาดีแล้วเหล่าน้ี พร้อมในตัวก็นําเอาความสุข ความเป็นอิสระ เป็นต้นน้ี ไปเผื่อแผ่แจกจ่าย
แก่ผู้อ่ืนด้วยเมตตากรุณาต่อไป ย่ิงช่วยเหลือทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืนเท่าใด ไม่ว่าจะในระดับบุคคล  หรือ
ในระดับชุมชน สังคมส่วนรวมย่ิงมีความดีงามและแกร่งกล้าสามารถมากข้ึนเท่าน้ันผู้ที่บําเพ็ญ
ประโยชน์ตน คือ พัฒนาตนให้มี อัตตัตถะ พร้อมดีแล้ว ก็เป็นอัตตนาถ คือ พ่ึงตนได้ ส่วนผู้ที่ทํา
ประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน บําเพ็ญ ปรัตถะได้ผล ก็เป็น ปรนาถ คือ เป็นที่พ่ึงแก่ผู้ อ่ืน ” ดังน้ันการมีจิต
สาธารณะจึงต้องใช้หลักธรรมในข้อที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
ซึ่งหลักคุณธรรมท่ีทําให้ผู้ปฏิบัติบรรลุประโยชน์ในเรื่องประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ก็คือ     หลักสาราณีย
ธรรม ๖เช่นเดียวกันกับหลักธรรมที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสามัคคึ   

การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาในงานวิจัยน้ี ผู้ วิจัยได้ใช้
ความหมายของจิตสาธารณะจากหลักธรรมที่เป็นเรื่องของประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นหลักในการศึกษา
เพราะ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า เมื่อพระพุทธศาสนาแผ่ถึงชาวบ้าน ก็ทรงสอนผ่อนลงมาถึง
ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้า เพราะชาวบ้าน ย่อมมุ่งประโยชน์ทั้ง ๒ ดังกล่าว อันนับว่า
เป็นประโยชน์ทางโลก ทั้งน้ีเพราะประโยชน์ปัจจุบันและภายหน้าน้ัน ชาวโลกต้องใช้ เพราะจําต้องพ่ึง
ทรัพย์ เป็นต้น และจําต้องพ่ึงคุณความดี ประโยชน์ตน (อัตตัตถะ) คือ ความพร้อมสมบูรณ์ของตนเอง 
หรือ  ความมีตนที่ได้พัฒนาอย่างดีเต็มที่แล้ว จึงเป็นรากฐานของการบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน   
พระพุทธเจ้าทรงช้ีให้เห็นว่า ควรทําประโยชน์ตนบริบูรณ์ก่อน แล้วจึงช่วยทําประโยชน์ผู้อ่ืนตาม



๓๓๙ 

 
สมควรแก่กําลัง ความสามารถของตนอย่างที่เต็มที่ในภายหลัง เพราะว่าคนที่ทําประโยชน์ตนเองได้
เสร็จสมบูรณ์แล้วย่อมไม่ต้องห่วงใย หรือคํานึงถึงประโยชน์ตนเอง จึงสามารถทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
ผู้อ่ืนได้อย่างเต็มที่ ดังน้ันในการทําประโยชน์น้ันจึงต้องทําประโยชน์ทั้งสองฝ่ายโดยทําประโยชน์ให้
เสมอกันทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืน 
 ดังน้ันปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพุทธศาสนาท่ีเป็นหลักธรรมเก่ียวกับ
สามัคคีแลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจึงได้แก่ ได้แก่ หลักสาราณียธรรม ๖ ประการ ได้แก่ เมตตากายกรรม  
เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฎฐิสามัญญตา     
 
๒)หลักธรรมเร่ืองทาน 

 การให้ทาน ในความหมายโดยท่ัวไป คือ การให้ การแบ่งปัน การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือ หรือ
การเสียสละ สิ่งของต่าง ๆ ของตน หรือการให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
ซึ่งเป็นการให้ทานด้วยจิตใจที่ดีงาม มุ่งเพ่ือบูชาพระคุณ เช่นที่ให้แก่บิดามารดา ถวายแก่พระสงฆ์ เป็น
ต้น บ้างมุ่งเพ่ือสงเคราะห์ เช่นที่ให้แก่คนตกทุกข์ได้ยาก ให้แก่คนทั่วไปด้วยความกรุณาสงสารบ้าง  
การให้ทานท่ีให้ผลดีเต็มที่ก็เมื่อผู้ให้ สามารถ เอาชนะใจตนเอง ด้วยการขจัดความตระหน่ีหวงแหน 
ออกไปจากใจได้ คือให้ด้วยความบริสุทธ์ิใจ ไม่หวังผล ตอบแทนจากผู้รับ ขอเพียงให้ได้บุญกุศลและ
ความสบายใจเท่าน้ัน การให้ธรรมะเป็นทาน การแบ่งปันสิ่งที่เป็นวัตถุและสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุแก่สรรพสัตว์ 
เพ่ืออนุเคราะห์ สงเคราะห์ ตอบแทนและบูชาคุณ ด้วยเจตนาอันบริสุทธ์ิโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
น่ันเอง รวมถึงการให้อภัยด้วย  

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเหตุ ที่ทําให้คนทําทานไว้หลายประการด้วยกัน เช่น ในปฐมทานสูตร 
ว่าด้วยเหตุให้ทาน ๘ ประการ ใจความว่า “ ภิกษุทั้งหลาย ทาน ๘ประการคือ ๑.บางคนให้ทานเพราะ
ประสบเข้า  ๒. บางคนให้ทาน เพราะกลัว ๓. บางคนให้ทาน เพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้ว ๔. บางคน
ให้ทาน เพราะนึกว่าเขาจักให้ตอบแทน   ๕. บางคนให้ทาน เพราะนึกว่าทานเป็นการดี ๖. บางคนให้
ทาน เพราะนึกว่าเราหุงหากิน ชนเหล่าน้ีไม่หุงหากินเราหุงหากินได้จะไม่ให้แก่ชนเหล่าน้ี ผู้หุงหากิน
ย่อมไม่ควร ๗. บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้สิ่งน้ีเป็นทาน กิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไป ๘. บาง
คนให้ทาน เพ่ือประดับปรุงแต่งจิต " จะเห็นได้ว่า การให้ทานทั้ง ๘ ประการน้ี เป็นเคร่ืองกระตุ้นจิตใจ
ให้เกิดความขวนขวายในการให้ทาน ในเหตุแห่งการให้ทานทั้ง ๘ ประการน้ันมีทั้งส่วนที่เป็นบุญกุศล 
คือเป็นเคร่ืองขัดเกลากิเลสและส่วนที่ตรงกันข้ามคือเป็นเคร่ืองเพ่ิมพูนกิเลสให้กับผู้ให้เอง เมื่อ
พิจารณาแล้ว จะเห็นว่า เหตุแห่งทานข้อที่ ๑ ๓ ๕ ๖ ๗ และ ๘ จัดเป็นทานวัตถุที่เป็นบุญกุศลเป็น
ทานที่ปราศจากโทษ ส่วนข้อที่ ๒ และ ๔ น้ัน จะเห็นได้ว่า เป็นทานวัตถุที่บุคคลตกอยู่ในอํานาจของ



๓๔๐ 

 
กิเลสอันเป็นเหตุให้ไม่อยากเสียผลประโยชน์ของตนเอง และมุ่งหวังผลประโยชน์เพ่ือตนเองฝ่ายเดียว 
ทานประเภทน้ีจัดเป็นทานที่มีโทษ  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงจัดกลุ่มของปัจจัยที่มีผลต่อจิตสาธารณะในพระพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องของการ
ให้ทาน เป็น ๒ กลุ่มคือ สสังขาริกทาน คือการให้ทานที่เกิดจากการชักจูง มีสิ่งอ่ืนมากระตุ้นให้ทําหรือ
คาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น กับ  อสังขาริกทาน คือ การให้ทานที่เกิดจากการคิดทําด้วยตนเอง 
 
๓) หลักธรรมเรื่อง จาคะ 

จาคะ หมายถึง การสละ หรือบริจาค สิ่งของที่เป็นที่รักของตนเพ่ือความสุขของผู้อ่ืน 
รวมไปถึงการสละกิเลส ความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความตระหน่ี ความใจแคบ การเลิกละนิสัย และ
ความประพฤติที่ไม่ดีที่ทําให้เกิดความเสียหายก่อความบาดหมาง ทะเลาะวิวาทกันในสังคมได้ 
หลักธรรมที่พัฒนาจาคะนั้น  ไม่ใช่หลักธรรมที่เป็นตัวกําหนดจาคะโดยตรง แต่เป็นหลักธรรมที่พัฒนา
จาคะให้เกิดอีกทางหน่ึง  ซึ่งหลักธรรมที่พัฒนาจาคะนั้นได้แก่ 
  ๑.ศรัทธา หมายความว่า ความเช่ือ ความมั่นใจในประโยชน์ของตนที่กระทําอยู่  
  ๒.สันโดษ หมายถึง ความยินดี ความพอใจ ในสิ่งซึ่งได้มาด้วยเรี่ยวแรง และ
ความชอบธรรมของตน ตามท่ีมี ตามท่ีได้ มคีวามรู้จักอ่ิม รู้จักพอ 
  ๓.เมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดีมีไมตรีจิต คิดช่วยเหลือให้ผู้คนในโลกน้ี 
ประสบประโยชน์และความสขุโดยทั่วกัน ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน อยากให้เขามีความสุข เผื่อแผ ่ ทําใจให้
เปิดกว้าง พร้อมที่จะจุนเจือช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อ่ืนตกทุกข์   
            ๔.กรณุา หมายถึง ความสงสาร ต้องการให้สรรพสัตว์(บุคคลอ่ืน) พ้นจากความทุกข์ 
และมีอาการหว่ันไหวทนไม่ได้ อดกลั้นน่ิงดูดายอยู่ไม่ได้ เมื่อเห็นผู้อ่ืนประสบกับความทุกข์และมีความ
ต้องการจะทําลายความลําบากของผู้อ่ืนให้สิ้นไป อันมีลกัษณะทางกาย วาจา และใจ เป็นไปเพ่ือ
บําบัดทุกข์ของคนอ่ืน 
 
๔) หลักธรรมเรื่อง กรุณา 
 กรุณาคือ ความสงสาร ต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลอ่ืน  สัตว์อ่ืน ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ 
บุคคลที่มคีวามกรุณาอยู่ในตัวน้ัน จิตก็จะหว่ันไหวไปเพราะความทุกข์ของบุคคลอ่ืน การช่วยเหลือ
บุคคลอ่ืนก็จะแสดงออกมาได้ทั้ง ทางกาย ที่คอยช่วยเหลือเขา และทางวาจาแนะนํา พร่ําเตือน หรือ 
ช้ีแจง ให้เกิดความรู้สึกที่เหมาะที่ควร 



๓๔๑ 

 
 ในพระอภิธรรมได้อธิบายเก่ียวกับเรื่อง กรุณา ไว้ใน กรุณาอัปปมัญญาว่าเหมือนบุคคลเห็น
บุคคลหน่ึงผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้ว  กรุณามคีวามเป็นไปแห่งอาการช่วยบําบัดทุกข์เป็นลักษณะ มีการทน
ไม่ได้ต่อความทุกข์ของผู้อ่ืนเป็นรส มคีวามไม่เบียดเบียนเป็นปัจจุปัฏฐาน มีการเหน็สัตว์ผู้ถูกทุกข์
ครอบงําแล้วเป็นผู้ไม่มีที่พ่ึงเป็นปทัฏฐาน นอกจากน้ีการมีฉนัทะ คอื กัตตุกัมยตาฉันทะ (ความ
อยากจะทําให้ดี หรือความต้องการที่จะทําให้คนสัตว์ทั้งหลายดีงามสมบูรณ์ปราศจากโทษข้อบกพร่อง 
เช่น อยากให้เขาประสบประโยชน์สุข พ้นจากทุกข์เป็นต้น) เป็นจุดต้ังต้น (อาทิ) อย่างไรก็ตาม    
ความกรุณาเป็นหลักธรรมหนึ่งที่จัดอยู่ในหมวดธรรมฝ่ายกุศล  หากศึกษาเข้าใจชัดเจนดีแล้ว ย่อมเป็น
ที่เข้าใจได้ว่า เป็นธรรมข้อหน่ึงที่คอยสนับสนุนจาคะโดยแท้  

ดังน้ันปัจจัยที่มีผลต่อจิตสาธารณะในพระพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องของกรุณา ก็คือ ฉันทะ  การ
ได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์  และ การไม่ชอบเห็นทุกข์ของผู้อ่ืนเป็นกิจ 

จากการศึกษาตัวแปรจากงานวิจัยและหลักธรรมในพระพุทธศาสนาผู้วิจัยได้จัดกลุ่มตัวแปรที่
มีลักษณะใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนซึ่งผู้วิจัยได้จัดกลุ่มตัวแปรดังน้ี 

 

            ตัวแปรที่ผู้วิจัยจัดกลุ่ม ตัวแปรที่ได้จากงานวิจัยและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา       

ปัจจัยด้านพฤติกรรมศาสตรแ์ละจิตวิทยา

๑. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย รูปแบบการดําเนินชีวิต

๒. ประสบการณ์ทางสังคม ประสบการณ์ทางสังคม การได้รับการช้ีแนะ การทาํงาน
ช่วยเหลือสังคม การเห็นตัวแบบ การคล้อยตามผู้อ่ืน 

๓. การสนับสนุนทางสังคม การสนับสนุนทางสังคม สัมพันธภาพกับครู สัมพันธภาพกับ
เพ่ือน 

๔. การรับรู้ความสามารถของตน การรับรู้ความสามารถของตน

๕. ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน

๖. ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ปัจจัยด้านพระพุทธศาสนา 

สาราณียธรรม ๖

๑. เมตตา เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม

๒. สาธารณโภคี สาธารณโภคี

๓. สีลสามญัญตา สีลสามญัญตา

๔. ทิฏฐิสามญัญตา ทิฏฐิสามญัญตา



๓๔๒ 

 
            ตัวแปรที่ผู้วิจัยจัดกลุ่ม ตัวแปรที่ได้จากงานวิจัยและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา       

ทาน  

๑. อสังขาริกทาน การได้โอกาสพอเหมาะ คิดว่าการให้ทานเป็นการดี
คิดว่าตนหุงหากินเองได้ เป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิต 

สสังขาริกทาน ความกลัวต่อการถูกติเตียน  คิดว่าเขาให้แก่ตนแล้ว
คิดว่าเขาจักให้แก่ตน  คิดว่าเมื่อตนให้ทานนี้กิตติศัพท์อันงาม
ย่อมขจรไป 

จาคะ 

๑. ศรัทธา ศรัทธา

๒. สันโดษ สันโดษ

 เมตตา  จัดไว้ในสาราณียธรรมข้อ ๑ 

 กรุณา ซ้ํากับตัวแปรตามจิตสาธารณะ(กรุณา) 

กรุณา 

๑. ฉันทะ ฉันทะ

๒. การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์

 การไม่ชอบเห็นทุกข์ของผู้อ่ืนเป็นกิจ จัดไว้กับศรัทธา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         



๓๔๓ 

 
ประเด็นคําถามท่ี ๓ 
๓.ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะท่ีผู้วิจัยนํามาใช้เป็นตัว
แปรท่ีส่งผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา  ดังที่นําเสนอในตารางต่อ
ดังนี้ 

                               ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 

      วิเคราะหไ์ด้จากแนวคิดการพัฒนา
 จิตสาธารณะตามแนวพฤติกรรมศาสตร์
และจิตวิทยา 

       วิเคราะห์ได้จากแนวคิดการพัฒนา
     จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา   

๑.การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ๑.สีลสามญัญตา    

๒.ประสบการณ์ทางสังคม ๒.สสังขาริกทาน

๓.การสนับสนุนmk’ly’8, ๓.การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์   
 

                               ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 

      วิเคราะหไ์ด้จากแนวคิดการพัฒนา
จิตสาธารณะตามแนวพฤติกรรมศาสตร์
และจิตวิทยา 

       วิเคราะห์ได้จากแนวคิดการพัฒนา
     จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา   

๑.การรับรู้ความสามารถของตน  ๑.สันโดษ

๒..ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน  ๒.ศรัทธา

๓.ความสามารถในการเรียนรูด้้วยตนเอง ๓.ฉันทะ

 ๔.เมตตา

 ๕.สาธารณโภคี

 ๖.อสังขาริกทาน

 ๗.ทิฏฐิสามญัญตา 

 

                            ระดับ
ความคิดเห็น              

          
     มาก 

  
 ปานกลาง 

         
   น้อย 

             เหน็ด้วย  

            ไม่เห็นด้วย  



๓๔๔ 

 
เหตุผล/ข้อเสนอแนะประกอบความเห็นของท่าน 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
ข้อมูลเพื่อการพิจารณา ประเด็นที่ ๔ 
การจัดกลุ่มตัวแปรเพ่ือเปน็การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 

งานวิจัยน้ีผู้วิจัยใช้การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยแนวคิดเก่ียวกับการ
พัฒนามนุษย์ด้วยหลักภาวนา ๔ ซึ่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)ได้ให้ความหมายของ ภาวนา ๔ 
ว่าหมายถึงการเจริญ การทําให้เป็นให้มีขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยด้านต่างๆ ๔ 
ด้าน คือ 

       ๑. กายภาวนา หมายถึง การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อ
เก่ียวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่าน้ันในทางที่เป็นคุณ มิ
ให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ  

       ๒. สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ต้ังอยู่
ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เก้ือกูลแก่กัน  

       ๓. จิตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต  พัฒนาจิต  การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคง
เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมท้ังหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดช่ืน 
เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น  

       ๔. ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา  พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้
เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็นอิสระ ทํา
ตนให้บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 

  การพัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา จึงเป็นการพัฒนามนุษย์ให้รู้จักเป็นอยู่ได้อย่างดี 
โดยสอดคล้องกับความจริงของชีวิตที่ เป็นไปตามธรรมดาน่ันเอง และนําเอาความจริงของธรรมดาน่ี
แหละมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ ดังน้ันหลักภาวนา ๔ จึงเป็นหลักธรรมที่ควรนํามาเป็นกรอบ
ความคิดในการพัฒนามนุษย์ให้เจริญก้าวหน้าและมีความสุข 

 
 



๓๔๕ 

 
ประเด็นคําถามท่ี ๔ 

๔. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการที่ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มตัวแปรเพ่ือเป็นการพัฒนา จิตสาธารณะ 
ตามแนว พระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรมภาวนา ๔ ดังน้ี 

การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยหลักธรรมภาวนา๔ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา 

       ปัจจัยภายนอก         ปัจจัยภายใน

๑. กายภาวนา หมายถึง การเจริญกาย พัฒนากาย 
การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเก่ียวข้องกับสิ่ง
ทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และ
ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่าน้ันในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ 
ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การ
พัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

การอบรมเลี้ยงดูแบบ 
   ประชาธิปไตย 
 

 

๒. สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความ
ประพฤติ การฝึกอบรมศีอ ให้ต้ังอยู่ในระเบียบวินัย    
ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เก้ือกูลแก่กัน 

๑ สีลสามญัญตา
๒ สสังขาริกทาน    
๓ การสนับสนุนทางสังคม 
๔ประสบการณ์ทาง สังคม 
๕การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ 

 

๓. จิตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต พัฒนาจิต  
การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมทั้ งหลาย  เ ช่น  มี เ มตตากรุณา 
ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน 
เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น 

๑.สันโดษ   ๒.ศรัทธา
๓.ฉันทะ     ๔.เมตตา 
๕.การรับรู้ความ 
   สามารถของตน 
๖.สาธารณโภคี 
๗.อสังขาริกทาน 
๘.ลักษณะมุ่งอนาคตฯ 

๔. ปัญญาภาวนา    หมายถึง  การเจริญปัญญา  
พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตาม
สภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็นอิสระ ทําตนให้
บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์  

 ๑ ความสามารถในการ
      เรียนรู้ด้วยตนเอง 
๒.ทิฏฐิสามญัญตา  



๓๔๖ 

 
ประเด็นคําถามที่ ๔ (ต่อ) 

                ระดับ
ความเห็น              

          
     มาก 

  
 ปานกลาง 

         
   น้อย 

             เหน็ด้วย  

            ไม่เห็นด้วย  

เหตุผล/ข้อเสนอแนะประกอบความเหน็ของท่าน 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๗ 

 
ประเด็นคําถามท่ี ๕ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการท่ีผู้วิจัยได้บูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะ
ของ เยาวชน ตามแนวพระพุทธศาสนาจากการวิเคราะห์เอกสาร ตามแผนภาพ ดังนี้ 

๕.  
๖.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นคําถามที่ ๕ (ต่อ) 

ปัจจัยภายนอก 

กายภาวนา 

   การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

สีลภาวนา 

๑. การได้เห็นผู้อ่ืนเป็นทุกข์ 

 ๒. ประสบการณ์ทางสังคม 

 ๓  การสนับสนุนทางสังคม     
 ๔. สีสสามัญญตา                      
 ๕. สสังขาริกทาน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยภายใน 

จิตภาวนา 

  ๑ สันโดษ 

  ๒ ศรัทธา 

  ๓ ฉันทะ 

 ๔ เมตตา 
 ๕ การรับรู้ความสามารถของตน 

 ๖ สาธารณโภคี 
 ๗ อสังขาริกทาน 

 ๘ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน  

ปัญญาภาวนา 

 ๑.  ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

  ๒. ทิฏฐิสามัญญตา 

 

   

เจตจํานงเสรี 

       
จิตสาธารณะ 

ตามแนว      
พระพุทธศาสนา 



๓๔๘ 

 
                ระดับ
ความคิดเห็น              

          
     มาก 

  
 ปานกลาง 

         
   น้อย 

             เหน็ด้วย  

            ไม่เห็นด้วย  

เหตุผลประกอบความเห็นของท่าน 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
 
 
 
 

         



๓๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  รอบท่ี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๐ 

 
๒. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  รอบท่ี ๒ 

 
ชื่อเรื่องวิจัย     การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

คําชี้แจง    การตอบแบบสอบถามรอบท่ี ๒ น้ี ผู้วิจัยได้แสดงค่าระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนใหญ่จากการสอบถามข้อมูลในรอบแรก (ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๙ รูป/คน)และได้แสดงคาํตอบของท่าน
เองในรอบแรก เพ่ือให้ท่านทบทวนคําตอบอีกคร้ัง โดยท่านสามารถเปลี่ยนหรือยืนยันคําตอบของท่าน
ก็ได้ โดยผู้วิจัยได้ใช้สัญญลักษณ์ที่มีความหมายดังน้ี 

 
  หมายถึง ค่ามัธยฐาน (ค่ากลางของระดับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิสว่นใหญ)่ 
  หมายถึง ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (ช่วงระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ)่ 

     หมายถึง คําตอบของท่านในรอบที่ผ่านมา 

 
วิธีการ  แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ 
กรณีที่ ๑  ท่านยืนยันคาํตอบเดิม     
 ๑.๑ คําตอบของท่านอยู่ในพิสัยควอไทล์        

      ท่านไม่ต้องทเคร่ืองหมาใดๆในข้อคําถามน้ัน 
 ๑.๒ หากคําตอบของท่านอยู่นอกพิสัยระหว่างควอไทล์  

(แสดงว่า ท่านมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ ่) ขอความกรุณาให้ท่าน
เขียนเหตุผลลงในช่องว่างที่กําหนดให้ในประเด็นน้ัน ๆ แต่ถ้าหากไม่มีการให้เหตุผลจะ
ถือว่าท่านเห็นด้วย 

กรณีที่ ๒ ท่านต้องการเปลีย่นแปลงคําตอบ ให้ท่านทําเครื่องหมาย   X  ลงในช่องระดับความ

คิดเห็นที่ท่านต้องการ 
 ๒.๑ หากคําตอบใหม่ของท่านอยู่ในพิสัยระหว่างควอไทล์   

ท่านจะเขียนเหตุผลอธิบายหรือไม่ก็ได้ 

X  ๒.๒ หากคําตอบใหม่ของท่านอยู่นอกพิสัยระหว่างควอไทล์              

ขอให้ท่านเขียนเหตุผลลงในช่องว่างที่กําหนดให้ใน
ประเด็นน้ันๆ แต่ถ้าไม่มีการอธิบายจะถือว่าไม่เปลี่ยนคําตอบ 

 

 

 X 

   



๓๕๑ 

 
    แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ รอบ ท่ี ๒  

ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ .............................................................................................. 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ ครั้งที่  ๑ 

   ประเด็นคําถาม ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ : เห็นด้วย 

มาก ปานกลาง น้อย 

ประเด็นท่ี   ๑    

ประเด็นท่ี   ๒   

ประเด็นท่ี   ๓   

ประเด็นท่ี   ๔   

ประเด็นท่ี   ๕   
                หมายถึง  ค่ามัธยฐาน (ค่ากลางของระดับความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิสว่นใหญ)่ 
                หมายถึง  ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (ช่วงระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ)่ 
                  หมายถึง  คําตอบของท่านในรอบที่ผ่านมา 

คําตอบ และ เหตุผล  
ประเด็นที่ ๑       O   ยืนยันคําตอบเดิม     O เปลี่ยนแปลงตามเสียงส่วนใหญ ่

เหตุผล............................................................................................................................. 

ประเด็นที่ ๒       O   ยืนยันคําตอบเดิม     O เปลี่ยนแปลงตามเสียงส่วนใหญ ่
เหตุผล.............................................................................................................................. 

ประเด็นที่   ๓       O   ยืนยันคําตอบเดิม     O เปลี่ยนแปลงตามเสียงส่วนใหญ ่
เหตุผล.............................................................................................................................. 

ประเด็นที่   ๔       O   ยืนยันคําตอบเดิม     O เปลี่ยนแปลงตามเสียงส่วนใหญ ่
เหตุผล.............................................................................................................................. 

ประเด็นที่   ๕       O   ยืนยันคําตอบเดิม     O เปลี่ยนแปลงตามเสียงส่วนใหญ ่
เหตุผล.............................................................................................................................. 

 
 



๓๕๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
 

๑. ข้อมูลที่ได้การสอบถามความคิดเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิ รอบท่ี ๑ 
๒. ระดับคะแนนความคิดเห็น ทั้ง ๕ ประเด็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๕๓ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

๑. ข้อมูลท่ีได้การสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ รอบท่ี ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๔ 

 
๑. ข้อมูลท่ีได้การสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ รอบท่ี ๑ 

 
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนามีประเด็นที่สอบถาม

ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จาํนวน  ๕ ประเด็น คือ 
๖. นิยามของจิตสาธารณะ  
๗. กรอบแนวคิดที่ใช้เป็นฐานของการพัฒนาจิตสาธารณะ   
๘. ปัจจัยที่ทําให้เกิดจิตสาธารณะ ทั้งปัจจัยที่ได้ จากการวิเคราะห์แนวคิดทั่วไป กับ แนวคดิ

พระพุทธศาสนา 
๙. การจัดกลุ่มปัจจัยเพ่ือเป็นตัวแปรสําหรับการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
๑๐. ภาพแบบจําลองการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน ตามแนวพระพุทธศาสนา

โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร 
 
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๙ ทา่น มีดังนี ้
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ๑  พระศรคีัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ/วันจันทร์) รศ.ดร. 
       ประเด็นที่ ๑  เห็นด้วย   ระดับมาก        ไม่มีข้อเสนอแนะ 

     ประเด็นที ่๒  เห็นด้วย   ระดับมาก        ไมม่ีข้อเสนอแนะ 
       ประเด็นที ่๓  เห็นด้วย   ระดับมาก        ไม่มีข้อเสนอแนะ 
       ประเด็นที ่๔  เห็นด้วย   ระดับมาก         ไม่มีข้อเสนอแนะ 
       ประเด็นที ่๕  เห็นด้วย   ระดับมาก         ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ๒  พระศรมีงคลเมธี ดร.(วิชาญ กลฺยาณธมฺโม) 
     ประเด็นที ่๑  เห็นด้วย   ระดับปานกลาง   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
     ประเด็นที ่๒  เห็นด้วย   ระดับมาก          ไม่มีข้อเสนอแนะ 

       ประเด็นที ่๓  เห็นด้วย   ระดับน้อย          ไม่มีข้อเสนอแนะ 
       ประเด็นที ่๔  เห็นด้วย   ระดับปานกลาง    ไม่มีข้อเสนอแนะ 
       ประเด็นที ่๕  เห็นด้วย   ระดับปานกลาง    ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 
         



๓๕๕ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ๓  พระเมธาวินัยรส  ดร. 

     ประเด็นที ่๑  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
เพราะเหมือนกับการที่เราบัญญัติพระวินัย   พระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติก็
ต่อเมื่อได้รับการยอมรับว่า ดี ของหมู่สงฆ์ คําว่าดี ก็คือเป็นประโยชน์แก่
คณะท้ังปวงของสงฆ์ ความงดงามของสงฆ์ และความเจริญมั่นคงของสงฆ์ 
ดังน้ันพระองค์จึงจักให้ประชุมสงฆ์ทุกครั้งเมื่อพระองค์จักทรงบัญญัติพระ
วินัย ทั้งน้ีก็เพ่ือให้เกิดกายสามัคคี  จิตสามัคคี และ วจีสามัคคีของคณะสงฆ์  
ทาน การให้ และ จาคะ การเสียสละ ก็ถือว่า อนุโลมให้ แต่กรุณา ควรเพ่ิม
เมตตา เข้ามาด้วย เพราะหากขาดเมตตาซะแล้ว กรุณา และทาน รวมทั้ง
จาคะ พร้อมทั้งสามัคคีก็คงไม่เกิดขึ้นได้ ดังน้ัน จึงเห็นควรเพ่ิมเมตตาเข้ามา
ด้วย 

     ประเด็นที ่๒  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
เพราะหากปราศจากการปรารภหรือริเริ่มจากตนเองแล้ว ส่วนอ่ืนๆก็คง
ดําเนินต่อไม่ได้ 

     ประเด็นที ่๓  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
มีความสอดคลอ้งกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และแสดง

ให้เห็น 
     ประเด็นที ่๔  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

มีความสอดคลอ้งกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ตามท่ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ
แสดงให้เห็น 
     ประเด็นที ่๕  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

มีความสมเหตุสมผลในระดับที่จะก่อให้เกิดผลตามแผนภาพได้เป็นอย่างดี 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่  ๔  พระครสูิริปญัญาเมธ ี(เชาวรา  ธมฺมปุญฺโญ)  ดร. 
     ประเด็นที ่๑  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

เป็นหลักที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตให้เป็นสาธารณะได้กับ 
สังคม 

       ประเด็นที ่๒  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
       ประเด็นที ่๓  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไมม่ีข้อเสนอแนะ 
       ประเด็นที ่๔  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 



๓๕๖ 

 
       ประเด็นที ่๕  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่  ๕  พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ  ผศ . ดร. 
       ประเด็นที่ ๑  เห็นด้วย   ระดับมาก         ไม่มีข้อเสนอแนะ 

     ประเด็นที ่๒  เห็นด้วย   ระดับมาก         ไม่มีข้อเสนอแนะ 
     ประเด็นที ่๓  เห็นด้วย   ระดับปานกลาง   ไม่มีข้อเสนอแนะ 

       ประเด็นที่ ๔  เห็นด้วย   ระดับมาก         ไม่มีข้อเสนอแนะ 
     ประเด็นที ่๕  เห็นด้วย   ระดับมาก          ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่   ๖  ผศ.ดร. สมิทธพิล  เนตรนิมิตร 
     ประเด็นที่ ๑  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

นิยามจิตสาธารณะของงานวิจัย  ทําให้นึกถึงพระโพธิสัตว์ ผู้เป็นแบบอย่าง
แก่ทุกคน ในการทําความดีและช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่เห็นแก่ตัวเลย เสนอ
หลักธรรมเพ่ิมอีกอย่างคือ อหิงสาการไม่เบียดเบียนกัน ( อหิงสาอยู่ใน
กรุณา) จิตสาธารณะ เป็นคําใหม่ในสังคมไทย เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่เดิน
ตามพระโพธิสัตว์ 

     ประเด็นที ่๒  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
เพราะเป็นรูปแบบการพัฒนาคนครบทั้งด้านนอก ด้านใน ชีวิตมนุษย์ (คน) 
มี ๒ด้าน ด้านนอกคือ ร่างกาย ด้านใน คือ จืตใจ ถือว่า ใจเป็นนาย กาย
เป็นบ่าว การพัฒนามนุษย์จึงต้องครบทั้งสองด้าน 

     ประเด็นที ่๓  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
ขอคัดคําพูดของพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) มากล่าว ดังน้ี ระบบการ
ทํางานของชีวิตมนุษย์มีความพิเศษต่างออกไปจากระบบการทํางานของ
รถยนต์ กล่าวคือ วัตถุต่างๆ เช่นรถยนต์ แม้จะเคลื่อนไหวได้แต่ก็ไม่มีชีวิต
ไม่มีเจตจํานงหรือเจตนา มันจะเคล่ือนไหวไปไหน ก็ต้องมีคนมาขับขี่มา
บังคับ ลําพังตัวของมัน องค์ประกอบทั้งหลาย ทั้งระบบก็ทํางาเคลื่อนไหว
อยู่อย่างน้ันๆ เท่าเดิม แต่ระบบการทํางานของชีวิตมนุษย์ไม่ได้วนอยู่ใน
วงจรเท่าเดิมอย่างน้ัน มนุษย์มีเจตจํานงเสรีหรือเจตนาและมีคุณสมบัติ
พิเศษ เช่น ปัญญา เป็นต้น ทําให้การเคลื่อนไหวของชีวิตมนุษย์มีการ
ปรับตัว ปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานของตัวมันเอง และจัดการกับสิ่ง



๓๕๗ 

 
อ่ืนภายนอกได้ด้วย ปัญญาก็ต้องอาศัยจิตใจ  จิตใจเป็นฐานของพฤติกรรม  
จิตใจก็ต้องอาศัยพฤติกรรม ปัญญาช้ีนําพฤติกรรม  ปัญญาบอกทางแก่
จิตใจ  จากหนังสือ แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาหน้า ๕๗ – ๖๖ 
มนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ปัญญา ระบบการทํางานของชีวิตมนุษย์จึง
ต่างจากระบบการทํางานของรถยนต์ ชีวิตมนุษย์มีการปรับตัวเองและ
จัดการสิ่งอ่ืนได้ 

     ประเด็นที ่๔  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
เพราะเป็นการพัฒนาครบทั้งภายนอกและภายใน  หากมนุษย์มีปัญญาและ
มีเจตจํานงที่ดี  ก็สามารถพัฒนาการกระทําได้ทั้งทางกาย  ทางวาจา  ทาง
ใจ  พระพุทธ ศาสนาถือว่า มโนกรรม (กรรมทางใจ) สําคัญที่สุด โลกถูกจิต
นําไป  (จิตฺเตนนียติ  โลโก ) จิต(เจตจํานง) หรือจูงใจเกิดจากแนวความคิด   
มาจากความเช่ือ เมื่อมีแนวความคิดแล้ว กระบวนการของกรรมก็ดําเนินไป     
โดยแสดงออกมาทางกาย  (กายกรรม)  ทางวาจา (วจีกรรม) 

     ประเด็นที ่๕  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
องค์ประกอบภายใน คือ ความรู้ นับว่าสําคัญมาก ถ้าพัฒนาความรู้ได้มาก 
ก็จะขยายขอบเขตด้านจิตใจและด้านพฤติกรรมออกไปได้มาก 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่   ๗   รศ.ดร.ผจญ  คาํชสูังข ์
     ประเด็นที่ ๑  เห็นด้วย   ระดับมาก         ไม่มีข้อเสนอแนะ 
     ประเด็นที ่๒  เห็นด้วย   ระดับมาก         ไม่มีข้อเสนอแนะ 
     ประเด็นที ่๓  เห็นด้วย   ระดับปานกลาง   ไม่มีข้อเสนอแนะ 

       ประเด็นที่ ๔  เห็นด้วย   ระดับมาก         ไม่มีข้อเสนอแนะ 
     ประเด็นที ่๕  เห็นด้วย   ระดับมาก         ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่   ๘ ผศ.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ 
     ประเด็นที ่๑  เห็นด้วย   ระดับปานกลาง   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

การเห็นประโยชน์นําไปสู่ความสามัคคีโดย เริ่มจาก  ทาน ร่วมกันให้ 
เสียสละ การเห็นโทษของความขัดแย้งก็จะทําให้คนสามคัคี ไม่มั่นใจว่าคนที่



๓๕๘ 

 
มีความเห็นต่างกันเมื่อมาอยู่ร่วมกันจะเกิดความสามัคคีหรือไม่     ความ
กรุณาจะมีเมตตาเป็นฐาน อารมณ์ทั้ง ๒ ตัวจะต่างกัน 

     ประเด็นที ่๒  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
บุญกิริยา ๑๐ เป็นการฝึกทางกายที่ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกัน นําไปสู่ จิตและ 
ปัญญา 

     ประเด็นที ่๓  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
ควรพิจารณาความเหมาะสมของช่ือตัวแปร การอบรมเลี้ยงดูแบบ 
ประชาธิปไตย 

       ประเด็นที่ ๔  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
     ประเด็นที ่๕  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ๙  พระมหามฆวินทร์  ปรุิสุตฺตโม ผศ.ดร. 
     ประเด็นที่ ๑  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑.หลักธรรมทั้งหมดเป็นการแสดงถึงการให้นํ้าหนักแก่ส่วนรวมและคนอ่ืนๆ
ด้วย จึงเห็นว่าเหมาะสมแล้ว 
๒.เฉพาะหลักกรุณา เห็นว่าน่าจะเพ่ิมเมตตาเข้าไปด้วย เป็นเมตตากรุณา 
เหมือนหลักเบญจธรรมข้อที่ ๑ เพราะการแสดงออกซึ่งกรุณา ย่อมได้รับ
แรงกระตุ้นจากเมตตาซึ่งมีอยู่ในจิตใจน่ันเอง 

     ประเด็นที ่๒  เห็นด้วย   ระดับปานกลาง   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
รูปแบบที่นําเสนอระหว่างปรกาโรและอัตตกาโรจะนําไปสู่เจตจํานงเสรี

อย่างไร ยัง 
ไม่ชัดเจน เพราะรูปแบบที่แสดงน้ันยังบอกไม่ได้ว่าจะพัฒนาจากไหนไปไหน
หรือหลักไหนสมัพันธ์กับหลักไหน  รูปแบบน่าจะเป็น 
 
 
 
 
 
 
       



 
 

 

 

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
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เน้ือหาสาระครอบคลุมพฤติกรรมมนุษย์แลว้ 

     ประเด็นที ่๓  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
สาระครอบคลมุแล้ว 

     ประเด็นที ่๔  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
มีประเด็นเร่ือง  อัปปมัญญา : เมตตา  กรุณา 

     ประเด็นที ่๕  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
ต้องเคลียร์เรื่อง เมตตา กับ กรุณา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ๑๑  รศ.ดร. จํานง   คันธกิ 
       ประเด็นที ่๑  เห็นด้วย   ระดับปานกลาง   มีข้อเสนอแนะดังนี ้

น่าจะต้องมีอัตถจริยามาร่วมด้วย เพราะเป้นการทําประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
       ประเด็นที ่๒  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
       ประเด็นที ่๓  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

หากต้องเรียงลําคับตัวแปร  ในกลุ่มปัจจัยภายในของการพัฒนา จิต 
สาธารณะตาม 
แนวพระพุทธศาสนา ควรใช้ เมตตา ขึ้น ก่อน 

       ประเด็นที ่๔  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
     ประเด็นที ่๕  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ๑๒  รศ.ดร.ธวัช  หอมทวนลม 
       ประเด็นที่ ๑  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

เห็นด้วยกับหลักธรรมที่ยกมาสนับสนุน เรื่อง จิตสาธารณะครอบคลุม
เน้ือหา ทําให้มองเห็นว่า ธรรมดังกล่าว ช่วยให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ดังกล่าวสําเร็จได้ 

     ประเด็นที่ ๒  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
เห็นด้วยที่ได้ยกองค์ประกอบดังกล่าว เพราะมนุษย์เรานั้น  จะแสดงออก
พฤติกรรมใดๆออกมาปรากฏให้คนเห็นได้น้ัน  เป็นเครื่องแสดงออกให้รู้ว่า 
เขาเป้นคนอย่างไร ปัจจัยภายใน – ภายนอก  และสถานการณ์ปัจจุบัน ทํา
ให้รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไร ดังน้ัน ถ้ามนุษย์มีการฝึกฝน ประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรม จะพูด จะคิด  จะทําอะไร   ออกมาจะสะท้อนให้เห็นว่า เขาเป้



๓๖๑ 

 
นคนอย่างไร “ มนุษย์ที่ได้รับการฝึกฝนทั้งภายนอก ภายใน ช่ือว่าเป็นผู้
ประเสริฐ ” 

       ประเด็นที่ ๓  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
หลักธรรมและองค์ประกอบที่ได้ยกมาน้ัน  ล้วนสนับสนุนให้บุคคลหรือ
เยาวชน (เป็นการปลูกฝัง) ให้เขาเหล่าน้ัน เป็นคนที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้มี
จิตสาธารณะทั้งสิ้น 

       ประเด็นที่ ๔  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
การที่ ม นุษย์ไ ด้รับการฝึกทั้ งภายนอก–ภายในตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาแล้ว  ล้วนนําไปใช้ได้ทุกอย่าง ทั้งตัวเอง  ครอบครัว 
ประเทศชาติ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทุกอย่าง 

     ประเด็นที่ ๕  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
การท่ีผู้วิจัยได้นําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ อีกทั้งได้นําหัวข้อหลัก
ปฏิบัติภายนอก   คือ    การปลูกฝังลูกๆหรือเยาวชน จากพ่อแม่ ครู 
อาจารย์  ทั้งปัจจัยภายใน และภายนอก  เพ่ือนํามาพัฒนาไปสู่เยาวชนให้
ได้เห็นคุณค่าของ จิตสาธารณะซึ่งสังคมไทยยังขาดอยู่  คิดว่าถ้านํามาใช้กับ
สังคมไทยในปัจจุบัน โดยผ่านตามข้ันตอนดังกล่าวแล้ว จะเกิดประโยชน์
อย่างย่ิง (ซึ่งเป็นเรื่องไม่ไกลเกินไปสําหรับการนําไปประยุกต์ใช้ ขอให้
กําลังใจกับผู้ทําวิจัย ให้ประสบความสําเร็จในงานน้ี และคิดว่า เมื่อสําเร็จ
แล้ว ขอให้นําไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมก็จะสําเร็จประโยชน์อย่างแน่นอน 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่   ๑๓  รศ. ดร.วิทยา  ศักยาภินันท์   
     ประเด็นที ่๑  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

พระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างสูงสุดของผู้มีจิตสาธารณะ   บารมีธรรม  ๑๐  
เป็นข้อธรรมที่ทําให้พระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้า ฉะน้ัน  ผู้มีจิต
สาธารณะจะเป็นผู้ประพฤติตามหลักบารมี ๑๐ แม้จะไม่ทําให้สมบูรณ์ก็
ตามคงไม่มีใครปฏิเสธว่า ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไม่มี จิตสาธารณะโครงการ
พระราชดําริต่างๆของพระองค์แสดงความจริงข้อน้ีเป็นโครงการที่เกิดจาก
คติพระโพธิสัตว์ที่กษัตริย์ไทยยึดถือมาแต่โบราณว่า กษัตริย์ต้องมีจริยวัตร
เย่ียงพระโพธิสัตว์ ลองพิจารณาดูว่างานวิจัยน้ีควรจะมีอะไรเพ่ิมเติมจาก
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คตินิยมพระโพธิสัตว์หรือไม่ .งานวิจัยน้ีจะมีคุณค่ามากย่ิงขึ้น หาก
การศึกษาจิตสาธารณะจะนําจิตโพธิสัตว์มาพิจารณาด้วย 

     ประเด็นที ่๒  เห็นด้วย   ระดับน้อย   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
พระพุทธพจน์น้ีมาใน “ อัตตการีสูตร ” (อัง. ปัญจก. ข้อ ๓๐๙ ) ผู้วิจัยลอง
เปรียบเทียบข้อความต่อไปน้ี 
๑. เพราะมีอัตตกาโรและปรกาโรจึงมีอารัพภธาตุ(เจตจํานงเสรี)ฉะน้ัน 

มนุษย์มีจิตสาธารณะ 
๒. เพราะมีเจตจํานงเสรี (อารัมภธาตุ) อัตตกาโรและปรกาโร จึงเกิดตาม 

ฉะน้ัน มนุษย์มจีิตสาธารณะ 

ทั้ง ๒ ข้อความนี้ไม่เหมือนกัน จาก ๑  อัตตกาโร และ ปรกาโร เป็นเหตุ
ของอารัมภธาตุ ส่วน ๒ อารมัพธาตุเป็นเหตุ แผนภูมิตาม หน้า ๑๐  ผู้วิจัย
จัดทําขึ้น ตามข้อ ๑  หากทําตามข้อ ๒ แผนภูมิ น่าจะเป็น 
 

   
 
 
 

เมื่อดูรายละเอียดในอัตตการีสูตร ที่มาของแผนภูมิแล้วจะตรงกับข้อ ๒ 
ฉะน้ัน แผนภูมิต้องปรับแก้หรือไม่    หากผู้วิจัยต้องการจะแสดงว่า   “ 
อัตตกาโร และ ปรกาโร เท่ากับ มีเจตจํานงเสรี (อารัพภธาตุ) หากเป็นอย่าง
น้ัน ควรจะ Reverse ลูกศรด้วย หมายความว่า อัตตกาโร ปรกาโร กับ 
อารัพภธาตุ เป็นปัจจัยต่อกันแล้ว     (สมภาคกัน) แผนภูมิน่าจะ Reverse 
ดังน้ี 

 
 
 

 
        
     

         ปรกาโร 

         อตัตกาโร 

      อารัพภธาต ุ
 

   จิตสาธารณะ 

     อัตตกาโร

       ปรกาโร 

    เจตจํานงเสรี 
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อารัพภธาตุ เป็น ๑ ใน ๕ ธาตุ หากพิจารณาดูแล้ว ไม่น่าจะใช้ อารัพภธาตุ
เพียงหน่ึงที่เป็นเหตุ ของอัตตกาโร และ ปรกาโร อีก ๔ ธาตุกระทําการร่วม
ด้วย  เข้าทํานอง คิด/ ดําริ (อารัพภ)  จากนั้นความพยายามอีก ๔ ธาตุเกิด
ตาม แล้วจึงเกิดกรรม /การกระทํา (อัตตกาโร ปรกาโร) ขอเสนอให้
พิจารณาและนําไปปรึกษา ผู้คุมปรญิญานิพนธ์ดู 

       ประเด็นที ่๓  เห็นด้วย   ระดับปานกลาง   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
        หัวข้อธรรมในพระพุทธศาสนาบางหัวข้อในช่องตัวแปรที่ได้ศึกษางานวิจัย 

และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น สาธารณโภคึ สีลสามัญญตา ทิฏฐิ 
สามัญญตา ศรัทธา สันโดษ ฉันทะ ควรมีการให้รายละเอียดเพ่ิมเติม ผู้วิจัย
สามารถค้นคว้าได้จากอรรถกถา หรือที่เป็นคําอธิบายของนักปราชญ์พุทธ
ศาสนา เช่น พระพรหมคุณาภรณ์ พุทธทาสภิกขุ ฯลฯ 

        ประเด็นที ่๔  เห็นด้วย   ระดับปานกลาง   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  ปัจจัยทั้งด้านนอกและในเวลาตรวจเอกสารคงต้องมีคํานิยามหรือมี

คําอธิบายน่าเช่ือถือ รองรับ จึงจะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างแน่นอน
ว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย อย่างไร  

     ประเด็นที ่๕  เห็นด้วย   ระดับน้อย   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
            หากเห็นด้วยกับ Comment ในหน้า ๑๑ ก็คงต้องแก้ไขแผนภูมิน้ีตามด้วย 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่   ๑๔  ผศ.ดร.ธีรัตม์  แสงแก้ว 
       ประเด็นที ่๑  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

เพราะหลักธรรมเรื่อง สามัคคธีรรม  ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย และ ทาน 
เน้ือหาของหลักธรรมเหล่าน้ี เก้ือหนุน หรือ แสดงความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
อยู่ในตัว 

     ประเด็นที ่๒  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
เพราะที่มาของกรอบแนวคิด เกิดจากการสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎี
หลายส่วน ทั้งพฤติกรรมศาสตร์ และ จิตวิทยา รวมทั้งหลกั ภาวนา ๔ ใน
พระพุทธศาสนา 

       ประเด็นที ่๓  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
ปัจจัยดังกล่าวมีความสอดคลอ้งต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 
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       ประเด็นที ่๔  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

เพราะหลักภาวนา ๔ ครอบคลุมการพัฒนาจิตสาธารณะ คือ ทั้ง ส่วนที่
เก่ียวข้องกับกายและจิต 

       ประเด็นที ่๕  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
เพราะทุกเรื่องมีความสอดคลอ้งกันตลอดสาย 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่   ๑๕  พระมหาเอกภัทร  อภิฉนฺโท  ผศ. ดร. 
     ประเด็นที่ ๑  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

 เน่ืองจากหลักธรรมทางพรพุทธศาสนา ในเรื่อง สามัคคีธรรม ส่งผลดีต่อ 
การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากว่าผู้คนในสังคมใดขาด
ความสามัคคี แล้ วจะ นํ าซึ่ ง ความหายนะ  นํ ามาซึ่ ง ความ วิ บั ติ ไ ด้
อรรถประโยชน์น้ัน จะเป็นเรื่องการเสียสละประโยชน์ส่วนตนและทํา
ประโยชน์ส่วนรวม คนในสังคมถ้ามองและปฏิบัติตามแนวน้ีจะนํามาซึ่ง
ความสุข   ทาน คือ การให้หรือการแบ่งปันของที่มีเพ่ือบุคคลอ่ืน 

     ประเด็นที่ ๒  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
เห็นด้วยมากในเรื่องของการสร้างกรอบแนวคิดเพ่ืออธิบายให้เห็นผลของ
การทํางานอย่างมีระบบ และมีการบูรณาการเป็นอย่างดีมาก 

     ประเด็นที่ ๓  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
เมื่อพิจารณาจากแนวคิดการพัฒนา จิตสาธารณะทั่วไปและจากแนวคิดการ
พัฒนาทั่ ว ไปและจากแนวคิด  การพัฒนา จิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนามีข้อธรรมที่ตรงประเด็นที่เราจะสืบค้นหาข้อมูล 

     ประเด็นที ่๔  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
ถ้านําหลักธรรมไปใช้อย่างเต็มที่ ผลก็จะออกมาตามที่คาดหวังได้ 

     ประเด็นที ่๕  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
เมื่อนํามาบูรณาการแล้วจะทาํให้เกิดจิตสาธารณะอย่างสมบูรณ์ได้ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่   ๑๖   ผศ.ดร.ประยูร   สยุะใจ 
       ประเด็นที ่๑  เห็นด้วย   ระดับปานกลาง   มีข้อเสนอแนะดังน้ี  

๑. การยกหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เห็นว่ามีความเหมาะสม เพราะหลัก
พุทธธรรมสามารถจะแก้ไขปัญหาความทุกข์ของมนุษย์ได้ 



๓๖๕ 

 
๒. เหตุผลที่นําหลักธรรมมาใช้ ควรจะให้รายละเอียดว่า หัวข้อหลักธรรม

มาจากหมวดหมู่ หรือ ข้อธรรมจากตรงไหนบ้าง เพ่ือจะสามารถ
กําหนดความหมายหรือ คํานิยามศัพท์ให้ครอบคลุม คํานิยามศัพท์เชิง
ปฏิบัติการได้ทั้งหมด ในที่น้ี คํานิยามศัพท์ทั้งในเชิงความหมายและเชิง
ปฏิบัติการควรชัดมากกว่าน้ี 

๓. การเช่ือมโยงหลักธรรม ควรมีหลักคิดว่า  ทําไมต้องมีหลักสามัคคีธรรม
ขึ้นก่อน ผู้วิจัยควรตระหนักหัวข้อธรรมที่ยกขึ้นมาทั้งหมด ต้องอ้างอิง
ข้อมูล เอกสารงานวิจัยว่า มีใครทําบ้างหรือยัง แม้แต่งานวิจัยทาง
ตะวันตก มีความเช่ือมโยงหรื่อไม่ เก่ีวกับหลักธรรมท่ีผู้วิจัยยกขึ้น เพ่ือ
ประกอบคํายืนยันข้อมูลที่ผู้วิจัยเสนอ 

     ประเด็นที ่๒  เห็นด้วย   ระดับปานกลาง   มีข้อเสนอแนะดังน้ี  
๑. ประเด็นหัวข้อหลักธรรม ชอบแล้ว ด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตาม

หลักธรรม ภาวนา ๔ พร้อมกับหลักทางจิตวิทยามาบูรณาการ 
๒. หลักของการบูรณาการของหลักธรรมและหลักทางจิตวิทยายังไม่

ชัดเจน ควรยกแนวคิดทฤษฎีมาสร้างรูปแบบ Model ว่าสามารถจะ
บูรณาการในมิติใดได้บ้าง และควรอ้างอิงจากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
สอดคล้องกับงานวิจัยในระดับไหนอย่างไร 

๓. การเช่ือมโยง ควรมีตัวปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างกรอบให้ชัดเจน แต่ที่
ผู้วิจัยนําเสนอก็พอเห็นภาพได้  อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้วิจัยได้สังเคราะห์
งานให้มากกกว่าน้ี อาจจะมองเห็นตัวแปรที่สามารถนํามาวิเคราะห์ได้
มากกว่า  จึงอยากให้ผู้วิจัยประยุกต์หรือปรับรูปแบบหรือสร้างพัฒนาที่
งานวิจัยน้ีจะตอบโจทย์ของการวิจัยได้ทุกมิติ 

       ประเด็นที ่๓  เห็นด้วย   ระดับปานกลาง   มีข้อเสนอแนะดังน้ี  
๑. การวิจัยที่ผู้ศึกษาได้อ้างอิงและเปรียบเทียบทั้งทางพุทธจิตวิทยาและ

ทางจิตวิทยาเก็นว่าเหมาะสมดีแล้ว 
๒. ในการสังเคราะห์งานวิจัย อยากให้ผู้วิจัยนําเสนอ ตารางว่ามีผลงานแต่

ละตัวแปรเป็นอย่างไร เพ่ือให้ข้อสนับสนุน ยืนยันว่า ผลที่เกิดจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์จะเช่ือมโยงเข้ากับหลักพุทธธรรมได้อย่างลงตัว 
ซึ่งจะเอ้ือต่อการวิเคราะห์ผลและอภิปรายผลได้ง่ายขึ้น 



๓๖๖ 

 
       ประเด็นที่ ๔  เห็นด้วย   ระดับปานกลาง   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑. การสร้างกรอบมโนทัศน์เหมาะสม แต่ในส่วนของความสอดคล้องผู้วิจัย
ต้องพยายามให้เหตุผลเชิงบูรณาการให้ได้ว่า กรอบนิยามศัพท์ของแต่
ละหัวข้อสอดรับกับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในถูกต้องหรือยัง 

๒. การเช่ือมโยง อยากให้ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์คู่ขนาน จะเห็นภาพที่ชัดเจน
มากขึ้น เพราะอันที่จริงในเชิงอ้างอิง ข้อมูลทางจิตวิทยา มีความเช่ือ
เชิงวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว เพ่ือให้นํ้าหนักของงานวิจัยจะได้โดดเด่นมาก
ขึ้น ต้องสังเคราะห์แนวคิดตะวันตกเข้ามาด้วย 

     ประเด็นที่ ๕  เห็นด้วย   ระดับปานกลาง   มีข้อเสนอแนะดังน้ี  
๑. จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา คําตอบคืออะไร ฝากคําถามให้

นักวิจัยได้สะท้อนให้เห็นภาพ น้ัน คือ นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในงานวิจัย
ครั้งน้ี 

๒. ลองปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมด แต่หัวข้อธรรมยังสามารถคงเดิม เพราะ
ผู้ วิจัยก่อนจะสร้างรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะจําเป็นต้องมี
การศึกษามาบ้างแล้ว เช่ือว่า ผู้วิจัยจะเช่ือมโยงประสานสอดคล้องทั้ง
หลักพุทธธรรมและหลักจิตวิทยาตะวันตกได้อย่างสมเหตุสมผล 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่   ๑๗    ผศ.ดร.สิริวัฒน์  ศรีเครือดง 
       ประเด็นที ่๑  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

เพราะตรงกับหลักความจริง 
     ประเด็นที ่๒  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 

       ประเด็นที ่๓  เห็นด้วย   ระดับมาก   มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
ตัวแปร การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ควรปรับให้เหมาะสม 

       ประเด็นที ่๔  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
     ประเด็นที ่๕  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่   ๑๘  มูลนธิิอาสาสมัครเพื่อสังคม คุณ กรรณิกา ควรขจร 
       ประเด็นที่ ๑  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 

     ประเด็นที ่๒  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
       ประเด็นที ่๓  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
       ประเด็นที ่๔  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 



๓๖๗ 

 
       ประเด็นที ่๕  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่   ๑๙ มูลนธิิพุทธฉือจ้ึไต้หวัน ในประเทศไทย   คุณ สุชน  แซ่เฮง 
       ประเด็นที่ ๑  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 

     ประเด็นที ่๒  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
       ประเด็นที ่๓  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
       ประเด็นที ่๔  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
       ประเด็นที ่๕  เห็นด้วย   ระดับมาก   ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.ระดบัคะแนนความคิดเห็น ท้ัง ๕ ประเด็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๙ 

 
๒.ระดบัคะแนนความคิดเห็น ท้ัง ๕ ประเด็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ลําดับที่ผู้ทรงคุณวุฒิ รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ ระดับความเหน็
 

  รอบท่ี๑ รอบท่ี๒

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญญุโต) ดร. ๕๖๖๖๖ ๕๖๖๖๖

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๒ พระศรีมงคลเมธี ดร.(วิชาญ กลฺยาณธมฺโม) ๕๖๔๕๕ ๕๖๔๕๕

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๓ พระเมธาวินัยรส  ผศ.ดร. ๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๔ พระครูสริิปัญญาเมธี(เชาวรา  ธมฺมปุญฺโญ)ดร. ๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๕ พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ  ผศ . ดร. ๖๖๕๖๖ ๖๖๖๖๖

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๖ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม ผศ.ดร. ๖๕๖๖๖ ๖๕๖๖๖

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๗ รศ.ดร.ธวัช  หอมทวนลม ๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๘ รศ.ดร. จํานง คันธิก ๕๖๖๖๖ ๕๖๖๖๖

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๙ พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) รศ.ดร. ๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๐ พระมหาเอกภัทร  อภิฉนฺโท  ผศ. ดร. ๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๑ ผศ.ดร. สมิทธพิล เนตรนิมิตร ๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๒ รศ.ดร.ผจญ  คําชูสังข์                ๖๖๕๖๖ ๖๖๕๖๖

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๓  รศ. ดร.วิทยา  ศักยาภินันท์  ๖๔๕๕๔ ๖๔๕๕๔

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๔ ผศ.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ ๕๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๕  ผศ.ดร.ธีรัตม์  แสงแก้ว                            ๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๖ ผศ.ดร.สริิวัฒน์  ศรีเครือดง ๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๗ ผศ.ดร.ประยูร   สุยะใจ ๕๕๕๕๕ ๕๕๕๕๕

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๖ ผศ.ดร.สริิวัฒน์  ศรีเครือดง ๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๘ มูลนิธิพุทธฉือจึ้ไต้หวันฯ   คณุ สุชน  แซ่เฮง ๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ๑๙ มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม คณุ กรรณิกา ควรขจร ๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖

๖ – เห็นด้วยมาก            ๕ – เห็นด้วยปานกลาง  ๔ – เห็นด้วยน้อย 
๓ –ไม่เห็นด้วยน้อย  ๒ –ไม่เห็นด้วยปานกลาง  ๑ –ไม่เห็นด้วยมาก 

 
 



๓๗๐ 

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

เครื่องมือวิจัย  การวิจัยเชิงปริมาณ    ประกอบด้วย 
 

๑. รายชื่อแบบสอบถามเยาวชน จํานวน ๑๖ ฉบับ 
๒. การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม) 
๓. แบบสอบถามฉบับจริง 

๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 



๓๗๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. รายชื่อแบบสอบถามเยาวชน จํานวน ๑๖ ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๒ 

 
๑. รายชื่อแบบสอบถาม 

 
   แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัยนี้ มี จํานวน  ๑๖ ชุด คอื 

        ชุดที่ ๑  แบบสอบถาม  จิตสาธารณะ 
                ชุดที่ ๒   แบบสอบถาม  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
       ชุดที่ ๓   แบบสอบถาม  ประสบการณท์างสงัคม 
       ชุดที่ ๔   แบบสอบถาม  การสนับสนนุทางสงัคม 
       ชุดที่ ๕   แบบสอบถาม  การรับรูค้วามสามารถของตน 
       ชุดที่ ๖   แบบสอบถาม  ลักษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 
       ชุดที่ ๗   แบบสอบถาม  ความสามารถในการเรียนรูด้้วยตนเอง 
       ชุดที่ ๘   แบบสอบถาม  ความศรัทธา 
       ชุดที่ ๙   แบบสอบถาม  ฉันทะ 
       ชุดที่ ๑๐  แบบสอบถาม ความเมตตา 
       ชุดที่ ๑๑ แบบสอบถาม  ความสนัโดษ 
          ชุดที่ ๑๒  แบบสอบถาม อสังขาริกทาน 
       ชุดที่ ๑๓  แบบสอบถาม สสังขาริกทาน 
       ชุดที่ ๑๔  แบบสอบถาม สลีสามัญญตา 
       ชดุที่ ๑๕  แบบสอบถาม ทฏิฐิสามัญญตา  
       ชุดที่ ๑๖  แบบสอบถาม เจตจํานงเสร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๔ 

 
๒ การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 การสร้างเครื่องมือวิจัยที่เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยดําเนินการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย จํานวน 
๒ ขั้นตอนดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ ๑ การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  

ผู้วิจัยสร้างข้อความท่ีใช้เป็นข้อคําถามตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่
ต้องการ 

วัด  แล้วนําไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนา ด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา   จํานวนอย่าง
น้อย  ๓  ท่าน  ทําการตรวจจสอบ     เพ่ือหา ค่าความสอดคล้องความเห็นของผู้เช่ียวชาญ (IOC)     
ต่อจากน้ันนําข้อความท่ีมีค่า IOC ตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดมาทําการปรับสํานวนภาษาตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วสร้างเป็นแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า ๕ ระดับ 
เพ่ือนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ ซึ่งมีรายละเอียดในตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๗๕ 

 
        ตาราง แสดงค่าดชันีความสอดคล้องความเห็นของผู้เชี่ยวชาญของข้อคําถาม   

ชุดท่ี ๑ แบบสอบถาม จิตสาธารณะ 

ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

อ๑ อ๒ อ๓ อ๔ อ๕ IOC ความ
สอดคล้อง 

สามัคคีธรรม และประโยชนท์ั้งสองฝ่าย   

๑ ฉันคิดว่าการท่ีคนเรามีการแสดงออกซ่ึงความร่วมมือ ร่วมใจ
เพ่ือ ปฏิบัติงานให้สําเร็จจะทําให้เกิดประโยชน์ท้ังตนเองและ
ส่วนรวม(+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒ ฉันคิดว่าการท่ีเราเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อทําประโยชน์
ให้ผู้อ่ืนทําให้พวกเราเกิดความสามัคค(ี+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓ ฉันคิดว่า ความสามัคคีในหมู่คณะทําให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ตนเองและผู้อ่ืน(+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔ ฉันคิดว่าคนเราต้องเกื้อกูลกันเพ่ือประโยชน์ซ่ึงกันและกันจึง
จะทําให้สังคมมีความสุข(+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕ ฉันคิดว่าเราควรใช้หนังสือของห้องสมุดอย่างทะนุถนอมเพื่อ
ทุกคนจะได้มีหนังสือไว้อ่านได้นานๆ(+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๖ ฉันคิดว่าการดูแล รักษาความสะอาดในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีกรุงเทพมหานคร 
(-) 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๘๐ √

๗ เม่ือยืมหนังสือจากห้องสมุดไปใช้ฉันจะส่งคืนตามระเบียบ
การยืมของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด(+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ทาน   

๘ ฉันคิดว่าการให้ทําให้ตนเองและผู้อ่ืนมีความสุข(+) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๙ ฉันบริจาคเงินหรือ สิ่งของ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่เสมอ 
(+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๐ ฉันเสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ืออาสาไปทํางานบําเพ็ญประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม  (+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๑ ฉันบริจาคเงินเพ่ือสร้างสิ่งท่ีเป็นสาธารณะสมบัติ(+) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

จาคะ   

๑๒ ฉันปรารถนาจะช่วยให้สังคมสงบสุขด้วยการปฏิบัติธรรม  (+) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √



๓๗๖ 

 
ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง

ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
อ๑ อ๒ อ๓ อ๔ อ๕ IOC ความ

สอดคล้อง 

๑๓ ฉันอยากจะให้เยาวชนในอนาคตได้มีพลังงานใช้ฉันจึงร่วม
ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า(+) 

๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐.๘๐ √

๑๔ ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะ จึงคอยดูแลรักษา
สิ่งสาธารณะ (+) 

๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐.๘๐ √

กรุณา   

๑๕ เม่ือฉันพบเห็น ผู้ท่ีกําลังเดือดร้อนฉันคิดหาวิธีท่ีจะช่วยแก้ไข
ความเดือดร้อนนั้นให้หมดไป  (+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๖ ฉันปรารถนาท่ีจะช่วยหลือให้ผู้ยากไร้พ้นจากความ
ยากลําบาก  (+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๗ ฉันช่วยแนะนําความรู้ให้เพ่ือนๆในยามท่ีเขาเรียนไม่เข้าใจ 
(+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

อัตถจริยา   

๑๘ ฉนัคิดวา่การท่ีพวกเราร่วมมือร่วมใจกนัใช้ถงุผ้าจะช่วยทํา
ให้ลดภาวะโลก ร้อนดีขึน้ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๙ ฉนับริจาคทรัพย์ให้แก่องค์กรการกศุลตามท่ีได้มีประกาศ
ขอรับบริจาค (+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒๐ ฉนัสมคัรเข้าร่วมทํากิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์ (+) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒๑ ฉนัช่วยเหลือสถานศกึษาท่ีฉนัเรียนอยูใ่นการประหยดัการ
ใช้ไฟฟ้า (+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒๒ เม่ือเหน็สิง่สาธารณะชํารุดเลียหายฉนัแจ้งให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องมาทําการปรับปรุงแก้ไข (+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

สาธารณโภค ี   

๒๓ เวลาท่ีบ้านฉนัทําขนมมากๆ ฉนัก็เอาขนมมาฝากเพ่ือนๆ 

(+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒๔ เม่ือฉนัได้บตัรกํานลัมาหลายๆใบฉนัก็นํามาแบง่ให้ญาติๆ
นําไปใช้ด้วย (+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒๕ หากฉนัเดือดร้อนแล้วมีผู้มาบริจาคสิง่ของให้ฉนั   ฉนั
แบง่ปันของเหลา่นัน้ให้กบัผู้ เดือดร้อนคนอ่ืนๆด้วย (+) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √



๓๗๗ 

 
ชุดท่ี ๒ แบบสอบถาม การอบรมเลีย้งดูแบบประชาธิปไตย 

ข้อ ข้อความ ความสอดคล้อง
ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ
สอดคล้อง 

ปฏิบัติด้วยความยุติธรรม   

๑ เมื่อฉันมีปัญหาทะเลาะกับพ่ีน้องท่านจะตําหนิฉันมากกว่าคน
อ่ืน ( - ) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒ แบ่งงานให้ฉันกับพ่ีๆน้องๆทําอย่างเหมาะสม ( + ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓ เมื่อจะขอเงินไปใช้จ่ายอะไรฉันต้องช้ีแจงรายละเอียดมากกว่าพ่ี
น้องคนอ่ืนๆ(-) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ไม่ตามใจหรือเข้มงวดจนเกินไป   

๔ ต้องการให้ฉันทําตามกฎระเบียบต่างๆท่ีต้ังไว้อย่างเคร่งครัด( - ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕ ยอมให้ฉันทําสิง่ต่างๆตามความพอใจของฉัน  ( - ) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๖ ยอมให้เลือกคบเพ่ือนอย่างอิสระตามใจชอบ ( - ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๗ ต้องเช่ือฟังท่านโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ   ( - )    ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

มีเหตุมีผล   

๘ ให้เหตุผลในการสนับสนุนใหฉ้นักระทําสิ่งต่างๆ ( + ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๙ เมื่อทําผิดจะเปิดโอกาสให้ฉนัอธิบาย ช้ีแจง เหตุผลก่อนที่จะ
ลงโทษ ( + ) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๐ จะสั่งให้ฉันเลิกคบเพ่ือนคนที่ท่านไม่ชอบทันที ( - )    ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ยอมรับความสามารถและความคิดเหน็   

๑๑ เมื่อครอบครัวมีปัญหาจะให้ฉันมีส่วนร่วมรบัรู้การแก้ปัญหา(+ ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๒ เมื่อฉันมีปัญหาท่านยอมรับการตัดสินใจแก้ปัญหาของฉัน( + ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๓ ให้อิสระฉันในการเลือกเรียนสาขาวิชาตามที่ฉันชอบ ( + ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๔ รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากความคิดของท่าน  ( + ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ให้ความรัก ความเอาใจใส่ เป็นกันเอง   

๑๕ นําเรื่องต่างๆมาพูดคุยกับฉันอย่างเป็นกันเองเสมอ ( + ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๖ มักจะรู้ถึงความรู้สึก ความต้องการของฉัน  ( + ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √



๓๗๘ 

 
ข้อ ข้อความ ความสอดคล้อง

ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ

สอดคล้อง 

๑๗ ปลอบโยน ใหกํ้าลังใจเมื่อฉันรู้สึกท้อแท้ ผิดหวัง (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ให้ความร่วมมือตามโอกาสท่ีเหมาะสม   

๑๘ ให้คําปรึกษากบัฉันเสมอ เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้     ( + )    ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๙ ให้การสนับสนุนเสมอเมื่อฉันขอให้เข้าร่วมทาํกิจกรรมต่างๆ(+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒๐ มีภารกิจมาก จึงไม่ค่อยมีเวลาให้ฉัน ( - ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๙ 

 
ชุดท่ี ๓ แบบสอบถาม ประสบการณ์ทางสังคม 

ข้อ ข้อความ ความสอดคล้อง
ความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ
สอดคล้อง 

๑ ฉันเคยเห็นประชาชนได้รับความเดือดร้อนเม่ือยามที่บ้านเมือง
ประสพภัยพิบัติ(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒ ฉันเคยไปร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา(เช่น 
กรอกกระสอบทราย แพ็คถุงยังชีพ เป็นต้น(+) 

๑ ๐ ๑ ๐.๖๗ √

๓ ฉันเคยเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ที่หน่วยงานต่างๆจัด
ขึ้น(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔ เคยมีคนเล่าใหฉ้ันฟังเก่ียวกับการไปช่วยทําความสะอาดสถานที่
สาธารณะที่ถูกนํ้าท่วม(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕ ฉันเคยเห็นองค์กรต่างๆนําสิ่งของไปแจกให้ผู้ประสบภัย(+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๖ ฉันเคยเห็นรายการโทรทัศน์จดังานและเลี้ยงอาหารให้กับเด็ก
ด้อยโอกาส(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๗ ฉันเคยเห็นองค์กรการกุศลในสังคมไปเลี้ยงอาหารคนชราที่
สถานสงเคราะห์(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๘ ฉันเคยได้ร่วมโครงการปลูกป่าเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม(+) ๑ ๐ ๑ ๐.๖๗ √

๙ ฉันเคยได้ยินว่ารัฐบาลมีการรณรงค์ให้คนในชาติร่วมกัน
ประหยัดพลังงาน(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๐ ฉันเคยเขาร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนเช่น การปลูกต้นไม้ งด
ใช้ถุงพลาสติกของโรงเรียน/มหาวิทยาลัย (+)     

๑ ๐ ๑ ๐.๖๗ √

 
 
 
 
        



๓๘๐ 

 
ชุดท่ี ๔ แบบสอบถาม การสนับสนนุทางสังคม 

ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ
สอดคล้อง 

ช่วยเหลือ ด้านอารมณ์  ความรัก ความเอาใจใส่   

๑ เมื่อฉันมีปัญหาไม่สบายใจเพ่ือนๆมักจะเข้ามาพูดคุยให้กําลังใจ  
(+)         

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒ ผู้ปกครองไม่ให้ความสนใจเมื่อฉันเล่าถึงความรู้สึกไม่สบายใจ ( 
- )  

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓ ฉันรู้สึกว่าไม่มใีครช่วยเหลือฉันได้ในยามท่ีฉนัมีความทุกข์ ( - )   ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๔ เมื่อฉันรู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจผู้ปกครองจะคอยปลอบโยนฉัน
เสมอ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕ ผู้ปกครองให้ความเอาใจใส่ดูแลฉันในทุกๆเรื่อง (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๖ เมื่อฉันทําอะไรผิดพลาดผู้ปกครองจะให้อภัยฉันเสมอ( + ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

การสนับสนนุด้านจิตใจ  พอใจ  ยอมรับนับถือ รับฟงัปัญหา   

๗ เพ่ือนๆชมเชยเมื่อฉันสมคัรช่วยเหลืองานของส่วนรวม ( + ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๘ ไผู้ปกครองม่คอ่ยพอใจที่ฉันไปสมัครทํากิจกรรมชมรม ( - ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๙ อาจารย์รับฟังฉันเสมอเมื่อฉนัเล่าให้ท่านฟังเก่ียวปัญหาต่างของ
ฉัน ( + ) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๐ เพ่ือนๆยอมรับฟังเมื่อฉันเสนอความคิดในการทํากิจกรรม( + ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๑ เพ่ือนๆจะรับฟังอย่างดีเมื่อฉันต้องการระบายความในใจ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

การเสียสละเวลา เงนิทองชว่ยเหลือกิจกรรมต่างๆ   

๑๒ ผู้ปกครองให้เวลาฉันได้ปรึกษาเก่ียวกับกิจกรรมการช่วยเหลือ
ส่วนรวม( + ) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๓ อาจารย์สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้เมื่อฉันกับเพ่ือนทํา
กิจกรรม( + ) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๔ เมื่อเกิดภัยพิบัติผู้ปกครองจะสนับสนุนเงินให้ฉันไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √



๓๘๑ 

 
ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง

ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ

สอดคล้อง 

การช่วยเหลือข้อมูลข่าวสาร ให้คําแนะนาํ   

๑๕ อาจารย์สนับสนุนให้ฉันกับเพ่ือนๆดูแลสภาพแวดล้อมรอบ
สถานที่เรียน(+) 

๑ ๐ ๑ ๐.๖๗ √

๑๖ อาจารย์มักเพิกเฉยที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันสงสัย ( - ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๗  ฉันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวมตามที่อาจารย์สอน( + ) ๐ ๑ ๐ ๐.๓๓ x

๑๘ ฉันนําความรู้เก่ียวกับการประหยัดพลังงานที่อาจารย์สอนมา
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน( + ) 

๐ ๐ ๐ ๐.๐๐ x

๑๙ เพ่ือนๆจะให้คาํปรึกษาแก่ฉันได้เมื่อฉันทํารายงานไม่ได้ ( + ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒๐ อาจารย์จะให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเป็นอย่างดีเมื่อฉัน
มีปัญหาการเรยีน (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



๓๘๒ 

 
ชุดท่ี ๕ แบบสอบถาม การรับรู้ความสามารถของตน 

ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ
สอดคล้อง 

๑ เม่ือยืมหนงัสือจากห้องสมดุไปใช้ฉนัจะสง่คืนตามระเบียบ
การยืมของห้องสมดุอยา่งเคร่งครัด(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒ ฉนับริจาคเงินหรือสิง่ของช่วยเหลือผู้ประสบภยัอยูเ่สมอ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓ ฉนัเสียสละเวลาสว่นตวัเพ่ืออาสาไปทํางานบําเพ็ญประโยชน์
เพ่ือสว่นรวม(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔ ฉนับริจาคเงินเพ่ือสร้างสิง่ท่ีเป็นสาธารณะสมบตั(ิ+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕ ฉนัสวดมนต์ไหว้พระปฏิบตัธิรรมเพ่ือช่วยให้สงัคมสงบสขุ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๖ ฉนัร่วมประหยดัการใช้พลงังานไฟฟ้าเพราะอยากจะให้
เยาวชนในอนาคตได้มีพลงังานใช้(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๗ ฉนัคอยดแูลรักษาสิง่สาธารณะอยูเ่สมอ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๘ ฉนัช่วยแนะนําความรู้ให้เพ่ือนๆในยามท่ีเขาเรียนไมเ่ข้าใจ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๙ ฉนัใช้ถงุผ้าเพ่ือช่วยทําให้ลดภาวะโลกร้อน (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๐ ฉนัสมคัรเข้าร่วมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ของโครงการ
จิตอาสา (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๑ ฉนัช่วยเหลือสถานศกึษาท่ีฉนัเรียนอยูใ่นการประหยดัการใช้
ไฟฟ้า (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๒ เม่ือเห็นสิง่สาธารณะชํารุดเลียหายฉนัจะแจ้งให้หนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องมาทําการปรับปรุงแก้ไข (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๓ เวลาท่ีบ้านฉนัทําขนมมากๆ ฉนัจะเอาขนมมาฝากเพ่ือนๆ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๔ เม่ือฉนัได้บตัรกํานลัมาหลายๆใบฉนัก็จะนํามาแบง่ให้ญาติๆ
นําไปใช้ด้วย(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๕ หากฉนัเดือดร้อนแล้วมีผู้มาบริจาคสิง่ของให้ฉนั   ฉนัจะ
แบง่ปันของเหลา่นัน้ให้กบัผู้ เดือดร้อนคนอ่ืนๆด้วย (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √



๓๘๓ 

 
ชุดท่ี ๖ แบบสอบถาม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ
สอดคล้อง 

๑ การวางแผนล่วงหน้าเป็นการกระทําที่ไร้ประโยชน์เพราะมักไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้(-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๒ การวางแผนการทํารายงานส่งอาจารย์เป็นการเสียเวลา เมื่อ
ใกล้ส่งค่อยทําก็ได้(-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๓ ฉันชอบเร่ิมทํางานทันทีโดยไม่เสียเวลาคิดวางแผนก่อน ( - ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔ เมื่อออกไปนอกบ้านฉันไม่จําเป็นต้องระวังตัวเพราะฉันไม่ได้พก
สิ่งมีค่าติดตัว(-) 

๑ ๐ ๐ ๐.๓๓ x

๕ ฉันคิดว่าเพ่ืออนาคตที่ดีฉันต้องใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิด
ประโยชน์เต็มที่(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๖ เมื่อพบว่าสิ่งที่ทําอยู่น้ันยากและทําไม่สําเร็จฉันก็จะยอมแพ้( - ) ๑ ๑ ๐ ๐.๖๗ √

๗ ฉันไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องต้ังใจเรียนให้ดีในวันน้ีเพราะ
อนาคตโอกาสคงจะเปิดกว้างในการเรียนรู ้( - ) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๘ เมื่อเริ่มวันใหมฉ่ันคิดว่าจะทําอะไรบ้างในวันน้ัน  ( + ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๙ ฉันคิดต้ังเป้าหมายเกี่ยวกับการเรียนในอนาคตของฉัน ( + ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๐ ฉันเลือกที่จะเก็บขยะไว้กับตนเองดีกว่าจะทิ้งลงพ้ืนเมื่อยังไม่มี
ถังขยะ (+) 

๑ ๑ ๐ ๐.๖๗ √

๑๑ ฉันเลือกที่จะกินอาหารตามท่ีชอบโดยไม่ต้องคิดอะไรมาก  (- ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๒ ฉันคิดว่าทุกวันน้ีชีวิตของฉันก็ดีอยู่แล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่
จะต้องกังวลเรื่องอนาคต(-) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๓ ทุกวันน้ีฉันพยามขยันเรียนเพ่ือที่จะได้มีงานที่ดีในอนาคต ( + ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๔ ฉันจะไม่ใช้เงินจนหมดเพราะเกรงว่าพรุ่งน้ีจะไม่มีเงินใช้ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๕ ฉันมักจะทํางานไม่เสร็จทันเวลาที่กําหนดไว้ (- ) ๑ ๐ ๑ ๐.๖๗ √

๑๖ ฉันคิดว่าคนเราควรหาความสุขใส่ตัวเองให้มากที่สุดในขณะน้ี 
เพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน  (- ) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √



๓๘๔ 

 
ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง

ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ

สอดคล้อง 

๑๗ ฉันจะหมดความอดทน ถ้าฉันอยากได้สิ่งใดแต่ต้องรอคอย ( - )  ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๘ ฉันจัดเตรียมสิง่ของที่จะต้องนําไปใช้เรียนไว้ต้ังแต่ตอนเย็นเพ่ือว่
าจะไม่ลืมในวันรุ่งขึ้น(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๙ ฉันเห็นด้วยคํากล่าวที่ว่า “ประหยัดการใช้ทรัพยากรวันน้ีเพ่ือเป็
นประโยชน์แก่ลูกหลานในอนาคต” ( + ) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒๐ ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีการรณรงค์เก่ียวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้มีเหลือถึงเยาวชนรุ่นต่อไป  ( + ) 

๑ ๑ ๐ ๐.๖๗ √

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



๓๘๕ 

 
ชุดท่ี ๗ แบบสอบถามความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ
สอดคล้อง 

เมือท่านต้องการเรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆ ท่านปฏิบติัสิ่งต่อไปนี้มากน้อย
เพียงใด 

  

๑ ฉันจะจัดการหาความรู้ด้วยตนเอง (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒ ฉันจะหาแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓ ฉันจะเลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔ ฉันจะทําการตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียรู้สิ่งใหม่ๆด้วย
ตนเอง (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕ ฉันจะประเมินผลการเรียนรู้สิ่งใหมๆด้วยตนเอง (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ด้านการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู ้   

๖ คิดว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๗ มีความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๘ ภูมิใจเมื่อเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้สําเร็จ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๙ ต้องการให้เวลาในแต่ละวันเพ่ิมขึ้นเพราะมีหลายสิ่งที่ต้องการ
เรียนรู้ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๐ สนใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน    (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๑ คิดว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่น่าต่ืนเต้น ท้าทาย (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๒ รู้ว่าตนเองต้องการเรียนรู้ในสิ่งใด (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๓ ยอมรับคําติติงในความผิดพลาดของตนเอง (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๔ มีความพยายามในการทําความเข้าใจในเรื่องที่ยาก(+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ด้านอัตมโนทศัน์ ในด้านการเปน็ผูเ้รียนทีมี่ประสทิธิภาพ     

๑๕ เรียนรู้ก็ต่อเมื่อต้องการจะเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๖ ให้ความสําคัญกับวิธีการเรียนรู้ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๗ สามารถหาวิธีในการเรียนรู้หัวข้อใหม่ๆ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๘ รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √



๓๘๖ 

 
ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง

ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ

สอดคล้อง 

๑๙ ควบคุมตนเองเพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ได้ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒๐  มีความสุขกับการแก้ไขปัญหาที่ยาก(+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒๑ มีแนวคิดว่าใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอคือผู้นํา (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ด้านการเรียนแบบริเริ่มและอิสระ   

๒๒ เมื่อมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ฉันรู้ว่าจะต้องไปหาความรู้ได้จากที่ใด (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒๓ ไม่ท้อถอยแม้ประสบกับปัญหาที่ยาก (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒๔ สามารถแสวงหาวิธีการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบสําหรับการ
เรียนรู้ใหม ่(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒๕ ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ (+) ๑ ๐ ๑ ๐.๖๗ √

๒๖ มีวิธีการคิดที่แปลกใหม ่(+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒๗ สามารถชักจูงผู้อ่ืนให้เกิดการเรียนรู้ขณะทาํกิจกรรมร่วมกัน (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒๘ เป็นผู้นํากลุ่มในการเรียนรู้สิ่งใหม่ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง   

๒๙ รู้ว่าตนเองเรียนรู้ได้ดีเพียงใด (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓๐  เช่ือว่าการเรียนรู้เป็นการสร้างอนาคต (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓๑ มีความพยายาม เช่ือมโยงสิ่งที่กําลังเรียนกับเป้าหมายระยะยาว
ที่ต้ังไว้ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓๒ ให้ความสําคญักับการเรียนรู้เป็นอันดับแรก (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓๓ ตรวจสอบสิ่งที่ได้เรียนรู้เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองอยู่
เสมอ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓๔ รู้สึกผิดถ้าไม่ได้เรียนรู้ตามท่ีต้ังใจ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓๕ ชอบทํางานตามที่ต้ังวัตถุประสงค์ด้วยตนเอง (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓๖ ไม่โทษผู้อ่ืนเมือ่มีข้อผิดพลาด (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ด้านความรักในการเรียนรู ้   

๓๗ ทํากิจกรรมการเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √



๓๘๗ 

 
ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง

ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ

สอดคล้อง 

๓๘ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยความเต็มใจโดยปราศจากการควบคุม
ภายนอกในรูปแบบของรางวัลและการลงโทษ(+)  

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓๙  ให้ความสําคญัต่อห้องสมุดว่าเป็นแหล่งของการเรียนรู้ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔๐  ให้ความสนใจต่อการเรียนรู้ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔๑ ชอบการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔๒ ให้เวลาแก่การเรียนรู้เสมอไมว่่าจะมีภารกิจยุ่งยากเพียงใด (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ด้านความสามารถในการใช้ทักษะการศกึษาหาความรูแ้ละทักษะ
การแก้ปัญหา 

  

๔๓ เลือกใช้แหล่งทรัพยากรท่ีเป็นบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔๔ สามารถเรียนรูด้้วยตนเองได้เกือบทุกเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ด้านความคิดสร้างสรรค ์   

๔๕ นําวิธีการเรียนรู้แบบใหม่เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔๖ เข้าใจบทบาทตนเองว่าต้องการ จะเรียนรู้อย่างไร (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔๗ การตระหนักในตนเองเป็นสิ่งสําคัญในการศึกษาของทุกคน (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔๘ การเรียนรู้ไม่จาํเป็นต้องให้ผู้สอนบอกทุกอย่าง (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔๙ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้ไมแ่น่ใจผลของการเรยีนรู้ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕๐ ชอบทดลองเรียนรู้สิ่งใหม ่(+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕๑ สํารวจปัญหาโดยคิดถึงความเป็นไปได้ในหลายด้าน (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ด้านการมองอนาคตในแง่ดี   

๕๒ ยอมรับในความผิดพลาดของตนเอง (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕๓ พยายามแก้ไขข้อผิดพลาดโดยการเรียนรู้เพ่ือตอบปัญหาท่ีทําให้
เกิดความผิดพลาด (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕๔ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเพ่ือนํามาแก้ไขความผิดพลาด
ของตนเอง (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √



๓๘๘ 

 
ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง

ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ

สอดคล้อง 

๕๕ เห็นความสําคัญของการเรียนรู้และความรู้ที่ได้รับมากกว่า
คะแนนสอบ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕๖ ถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่รับรู้ก็จะแสวงหาค้นคว้าเพ่ือให้เข้าใจในสิ่งที่
สงสัย(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕๗ เช่ือมั่นในความสามารถของตนเองในการนําความคิดมาปฏิบัติ
ให้เกิดผลดี(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕๘ ทําความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งที่รับรู้ได้เป็นอย่างดี (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕๙ คิดว่าควรนําสาระท่ีได้จากการเรียนรู้ ไปปฏิบัติเ พ่ือการ
ดํารงชีวิต (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๖๐ คิดว่าควรนําสาระท่ีได้จากการเรียนรู้ ไปปฏิบัติเ พ่ือการ
ปฏิบัติงาน (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



๓๘๙ 

 
ชุดท่ี ๘ แบบสอบถาม ความศรัทธา 

ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ
สอดคล้อง 

กัมมสัทธา    ฉันเชื่อว่า.....   

๑ ผลทีเ่ราต้องการจะสําเร็จได้ด้วยการกระทาํ (+) ๑ ๑ ๐ ๐.๖๗ √

๒ การกระทําที่มีเจตนาย่อมมีผลเสมอ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓ การบนบานต่อสิ่งศักดิสิทธิท์ําให้ฉันสอบได้คะแนนดี (-) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๔ แม้ว่าฉันไม่ได้เจตนาทําให้สตัว์ตายแต่ก็ถือว่าเปน็ปัจจัย
ก่อให้เกิดผลร้ายสืบเนื่องไป (-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๕ การกระทําของเราในอดีตเทา่นั้นเปน็ตัวกําหนดการดําเนนิ
ชีวิตในปัจจุบนั(-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

วิปากสัทธา   ฉันเชื่อว่า.....   

๖ คนทาํดีย่อมได้รับผลดี คนทําชั่วย่อมได้รบัผลช่ัว (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๗ ถ้าฉันอุทิศตนทําประโยชนเ์พื่อส่วนรวมฉนัก็จะได้รับสิ่งดีเป็น
ผลตอบแทน(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๘ ผลทีเ่กิดขึน้กับฉันในปัจจุบนัทั้งหมดนั้นย่อมมาจากเหตุใน
อดีตทั้งสิน้ (-) 

๐ ๑ ๐ ๐.๓๓ x

๙ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติในชาตินี้ไม่มีผลอะไรในชาติ
หน้า (-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๑๐ ปัจจุบันนี้การส่งผลของกรรมไม่แน่นอนทําดีอาจไม่ได้ดี ทํา
ชั่วอาจจะได้ดี(-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

กัมมัสสกตาสทัธา  ฉันเชื่อว่า.....   

๑๑ การกระทําใดๆของฉันเกิดขึน้เพราะฉันเปน็ผู้กําหนดเอง (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๒ การท่ีฉันช่วยงานสถานศึกษาเพราะทําตามคําสัง่ของอาจารย์ 
(-) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๓ ฉันช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพราะฉันทาํตามความต้องการของ
ฉัน (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √



๓๙๐ 

 
ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง

ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ

สอดคล้อง 

๑๔ ฉันบริจาคหนงัสือให้ห้องสมุดเพราะอาจารย์ขอร้องให้ชว่ย
บริจาค (-) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๕ ฉันเขา้ร่วมโครงการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะฉันอยากเห็น
โลกสวยงาม (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ตถาคตโพธิสทัธา  ฉันเชื่อว่า.....   

๑๑ พระพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงของสรรพสิ่งในโลก (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๒ ฉันบําเพญ็เพยีรตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนาํฉันจะพน้ทุกข์
ได้ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๓ พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีความกรุณาที่ย่ิงใหญ่ที่ช่วยให้สตัว์
โลกพ้นทุกข์ได้ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๔ ความจริงอันประเสริฐทีพ่ระพุทธเจ้าทรงค้นพบเป็นความจริง
ที่เปน็สากล (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๕ คําสอนของพระพุทธเจ้าสามารถนํามาปฏิบัติเพื่อใหเ้กิด
ความสขุในชวิีตได้จริง (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

 

 
 
 
 
 
 
 
 

         



๓๙๑ 

 
ชุดท่ี ๙ แบบสอบถาม ฉันทะ 

ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ
สอดคล้อง 

๑ ฉันยินดีที่ได้มีส่วนร่วมทาํประโยชนเ์พื่อสว่นรวม (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒ ฉันพอใจบริจาคทรพัย์สินเพื่อสรา้งสิ่งสาธารณะประโยชน์ 
(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓ ฉันต้องการบรจิาคเงินเพื่อชว่ยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔ ฉันรักที่จะดูแลสวนสาธารณะให้สวยงามอยู่เสมอ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕ ฉันไม่จําเปน็ต้องดูแลโทรศพัท์สาธารณะเพราะเด๋ียวนีค้น
นิยมใช้โทรศัพท์ 
มือถือ (+) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๖ ฉันไม่พอใจทีส่ถานทีเ่รียนทาํโครงการไปทาํความสะอาด
สถานทีส่าธารณะ(-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๗ ฉันพอใจที่จะสมัครเป็นอาสาสมัครดูแลความเรียบร้อยใน
ห้องสมุดของ 
สถานทีศ่ึกษา (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๘ ฉันไม่อยากไปช่วยงานของชมรมต่างๆในสถานท่ีศึกษาเลย 
(-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๙ ฉันยินดีที่ได้สมัครเขา้ร่วมกิจกรรมของโครงการจิตอาสาใน
ชุมชน (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๐ ฉันชอบท่ีจะทาํประโยชน์ใหบุ้คคลอ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน
ใดๆท้ังสิ้น (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๑ ฉันยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการช่วยประหยัด
พลังงาน (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๒ ฉันพอใจมากท่ีได้ร่วมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสติค(+) 

๑ ๑ -๑ ๐.๓๓ x



๓๙๒ 

 
ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง

ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ

สอดคล้อง 

๑๓ ฉันยินดีที่จะเสยีสละความสขุส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๔ ฉันยินดีที่ได้ชว่ยงานดูแลความสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของคน
ใน 
ชุมชนแถวบ้าน (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๕ ฉันปรารถนาที่จะอุทิศตนชว่ยเหลือสังคมส่วนรวมเพื่อที่จะ
ช่วยทําใหส้ังคมไทยมีความสงบสุข (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๖ ฉันชอบท่ีจะเห็นคนในสังคมมีความสุข (+) ๑ ๑ ๐ ๐.๖๗ √
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



๓๙๓ 

 
ชุดท่ี ๑๐ แบบสอบถาม ความเมตตา 

ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ
สอดคล้อง 

เมตตากายกรรม   

๑ ฉันช่วยเหลือเก้ือกูลเพื่อนๆที่ร่วมกันทํางานเพื่อส่วนรวมของ
สถานศึกษา(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒ ถ้าฉันต้องการประสบความสําเร็จในการเรียนฉันต้องทาํ
คะแนนใหสู้งกว่าเพื่อนๆ(-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๓ การท่ีผูค้นในสังคมทาํงานชว่ยเหลือกันจะทําให้ทุกคนมี
ความรูส้ึกเปน็มิตรต่อกัน (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔ ฉันช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยการสมัครเข้ารว่มโครงการปลูก
ต้นไม้ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

เมตตาวจีกรรม   

๕ ฉันพูดจาเป็นมิตรกับคนบางคนท่ีฉันรู้จักเท่านัน้ ( - ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๖ ฉันพูดจาสุภาพให้เกียรติผู้อ่ืนกับทุกคนทําให้มีคนรักใคร่(+) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

เมตตามโนกรรม   

๗ ฉันปรารถนาจะทําใหค้นในชมุชนท่ีฉันอยู่มีความสขุ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๘ ฉันปรารถนาที่จะเห็นคนทุกคนในประเทศเรานี้มีรอยย้ิมให้
กันและกัน (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๙ ฉันคิดว่าหลักการ“เมตตาค้าํจุนโลก”จะทาํให้คนทั้งหลายอยู่
ร่วมกันอย่างสนัติสุข(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๐ ฉันปรารถนาที่จะทํางานที่เป็นประโยชนแ์ก่ตนเองและ
ส่วนรวม (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๑ ฉันหวังว่าเม่ือฉันชักชวนให้เพื่อนๆปฏิบัติธรรมจะทําให้ชวิีต
เขามีความสขุเพิ่มขึน้(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๒ การท่ีคนในชมุชนคิดดีไม่อิจฉาริษยากันจะช่วยให้ชุมชนเกิด
ความสามัคค(ี+) 

๑ ๑ ๐ ๐.๖๗ √



๓๙๔ 

 
ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง

ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ

สอดคล้อง 

๑๓ ฉันปรารถนาที่จะทําประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนโดยไม่ได้หวัง
ผลตอบแทน (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๔ การท่ีฉันมีจิตใจเอ้ือเฟื้อต่อผูอ่ื้นทําให้คนทีค่บหากับฉันมี
ความสขุ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๕ ฉันปรารถนาที่จะพัฒนาจิตใจของตนเองให้มีความเห็นแก่ตัว
น้อยลง (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๕ 

 
ชุดท่ี ๑๑ แบบสอบถาม ความสันโดษ 

ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ
สอดคล้อง 

ยินดีตามที่ได้   

๑ ฉันพอใจกับเงินค่าใช้จ่ายที่พ่อแม่ให้ใช้ในแต่ละวัน (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒ ฉันอยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่ทันสมัยเหมอืนของเพ่ือน (-) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๓ ฉันยินดีในสิ่งของที่ฉันได้มาโดยการกระทําที่สุจริตถูกต้อง (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔ ฉันอยากอยู่ในครอบครัวฉันมฐีานะดี ร่ํารวยเหมือนครอบครัว
คนอ่ืนเขา (-) 

๐ ๑ ๐ ๐.๓๓ x

๕ แม้ว่าฉันจะน่ังรถเมย์มาโรงเรียนแต่ฉันก็มีความสุข (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ยินดีตามกําลัง   

๖ ฉันจะเก็บเสื้อผ้าที่ฉันใส่ไม่ได้ไว้หลายชุดเพราะไม่อยากบริจาค
ให้คนอ่ืน (-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๗ แม้ว่าสุขภาพของฉันไม่ดีแต่ฉนัก็จะขวนขวายทํางานพิเศษอย่าง
หนักเพ่ือหาเงินมาซื้อของที่อยากได้ (-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๘ เมื่อไรที่บ้านฉนัทําอาหารมากๆฉันจะนําไปฝากให้เพ่ือนๆ
ช่วยกันทาน (+) 

๑ ๑ -๑ ๐.๓๓ x

๙ ถ้าฉันจับฉลากได้ของราคาแพงแต่ฉันใช้ไม่ได้   ฉันจะนําไปแลก
กับเพ่ือนที่สามารถใช้ของนั้นได้ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๐  แม้ว่าที่บ้านฉนัจะมีฐานะไมร่่ํารวยแต่ฉันก็พยายามใช้เสื้อผ้าที่
มีย่ีห้อดังๆเพ่ือไม่ให้ใครดูถูก (-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๑๑ ฉันพยายามต้ังใจเรียนอย่างเต็มที่แล้วจะสอบได้คะแนนเท่าไร
ฉันก็พอใจ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ยินดีตามทีเ่หมาะสมกับตน   

๑๒ ฉันพอใจที่จะใช้สิ่งของที่เหมาะกับฐานะของฉันมากกว่าสิ่งของ
ที่ดีเกินฐานะ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๓ เมื่อฉันต้องไปเรียน ฉันอยากมีรถยนต์หรูๆขบัมารับ – ส่ง (-) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √



๓๙๖ 

 
ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง

ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ

สอดคล้อง 

๑๔ หากฉันจับฉลากได้สิ่งของที่มีราคาสูงฉันจะเอาไปมอบให้พ่อแม่
(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๕ ฉันยินดีเสียสละทุนการศึกษาที่ได้รับให้กับเพ่ือนที่มีความ
จําเป็นต้องใช้เงินทุนการศึกษา(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๖ ถึงฉันกําลังเรียนหนังสือแต่ก็ต้องไปเที่ยวสถานเริงรมย์บ้างเพ่ือ
จะได้มีประสบการณ์ (-) 

-๑ ๑ ๑ ๐.๓๓ x

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



๓๙๗ 

 
ชุดท่ี ๑๒ แบบสอบถาม อสังขาริกทาน 

ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ
สอดคล้อง 

บางคนให้ทาน เพราะนึกว่าทานเป็นการดี     

๑ ฉันให้ทานแก่เด็กด้อยโอกาสเพราะเป็นการทําให้ผู้ อ่ืนมี
ความสุข (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒ ฉันเลี้ยงอาหารคนชราท่ีบ้านพักคนชราเป็นการเอ้ือเฟื้อต่อ
คนอ่ืน (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓ ฉันบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยคลายทุกข์เขา (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔ ฉันให้ทานแก่ผู้ยากไร้เพราะเป็นการทําความดี (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕ ฉันบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมเพราะได้เก้ือกูลผู้ด้อยกว่า (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

บางคนให้ทาน เพราะนึกว่าเราหุงหากิน   

๖ ฉันบริจาคเงินแก่มูลนธิิการกุศลเพราะสามารถแสวงหาทรัพย์
ได้มาก (+) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๗ ฉันให้เงินช่วยเหลือสังคมได้เพราะฉันทํามาหากินได้ (+) ๑ ๑ ๐ ๐.๖๗ √

๘ ฉันให้ทานแก่คนยากจนเพราะฉันเป็นผู้มีฐานะดี (+) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๙ ฉันให้เงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนเพราะอยู่ในฐานะที่เป็น
ผู้ให้ได้ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๐ ฉันบริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้เพราะมีของใช้มากมายเกิน
ความจําเป็น (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเม่ือเราให้สิ่งนีเ้ป็นทาน กิตติศัพท์อันงาม
ย่อมฟุ้งไป    

  

๑๑ คนอ่ืนชื่นชมเม่ือเห็นฉันให้ทาน (+) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๑๒ คนอ่ืนร่วมอนุโมทนาไปกับทานที่ฉันทํา (+) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๑๓ คนอ่ืนทราบกิตติศัพท์ว่าฉันเป็นผู้ให้ทาน (+) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๑๔ คนอ่ืนสนับสนุนในการให้ทานของฉัน (+) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๑๕ คนอ่ืนรับทราบกับการที่ฉันเป็นผู้ให้ทาน (+) ๐ ๑ ๐ ๐.๓๓ x



๓๙๘ 

 
ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง

ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ

สอดคล้อง 

บางคนให้ทาน เพื่อประดับปรุงแต่งจิต       

๑๖ ฉันให้ทานเพื่อเป็นการพัฒนาจิตของฉันให้สูงขึ้น (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๗ ฉันให้ทานเพื่อทําให้ฉันได้ฝึกการเป็นผู้ให้ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๘ ฉันให้ทานเพื่อให้ตนเองลดความตระหนี่ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๙ ฉันให้ทานเพื่อฝึกการมีจิตใจที่เสียสละ  (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒๐ ฉันให้ทานเพราะคิดที่อยากจะให้ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙๙ 

 
ชุดท่ี ๑๓ แบบสอบถาม สสังขาริกทาน 

ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ
สอดคล้อง 

บางคนให้ทานเพราะประสบเขา้    

๑ ฉนับริจาคเงินช่วยเหลือให้มลูนิธิการกศุลเม่ือรู้ว่ามีผู้คนประสบภยั (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒ ฉนัให้เงินช่วยเหลือเดก็ๆเพราะเขากําพร้าบิดามารดา  (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓ ฉนับริจาคเสือ้ผ้าให้ผู้ยากจนเพราะเหน็วา่เขาเหลา่นัน้กําลงัประสบภยั
หนาวเยน็  (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔ ฉนันําของกินไปแจกจ่ายให้ผู้คนเพราะเหน็วา่เขายากจน  (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕ ฉนับริจาคเลือดเพราะโรงพยาบาลประกาศวา่มีผู้ ป่วยต้องการเลือด  
(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

บางคนให้ทาน เพราะกลัว   

๖ ฉนัทําบญุมากเพราะกลวัชาติหน้าจะเกิดมาแล้วยากจน  (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๗ ฉนัใสบ่าตรทกุเช้าเพราะกลวัวา่ญาติท่ีเสียชีวิตไปแล้วจะอดอยาก  (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๘ ฉนับริจาคเงินช่วยคนตาบอดเพราะกลวัคนอ่ืนจะวา่ฉนัไมมี่นํา้ใจ  (+) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๙ ฉนับริจาคเงินให้การกศุลเพราะกลวัวา่จะเสียหน้า  (+) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๑๐ ฉนับริจาคเงินทําบญุเพราะกลวัวา่จะประสบเคราะห์กรรม  (+) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

บางคนให้ทาน เพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้ว   

๑๑ ฉันถวายเงินให้พระสงฆ์เพราะท่านสวดมนต์อวยพรให้  (+) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๑๒ วัดที่ฉันเข้าไปเที่ยวมีการแจกพระปลุกเสกฉนัเลยบริจาคเงิน
ให้กับทางวัด (+)  

๐ ๑ ๐ ๐.๓๓ x

๑๓ ฉันบริจาคเงินให้องค์การกุศลเพราะฉันเคยได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์กรน้ีมาก่อน(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๔ ฉันบริจาคเงินให้โรงเรียนเพราะฉันเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนน้ี (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๕ ฉันบริจาคเงินให้โรงทานเพราะฉันเคยทานอาหารที่น้ีมาก่อน(+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

บางคนให้ทาน เพราะนึกว่าเขาจักให้ตอบแทน   

๑๖ ฉันบริจาคเลือดให้สภากาชาดเพราะจะได้มีเลือดสํารองไว้(+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √



๔๐๐ 

 
ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง

ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ

สอดคล้อง 

๑๗ ฉันบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลเพ่ือตอนที่ฉันเจ็บไข้โรงพยาบาล
จะได้ดูแลฉันอย่างดี (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๘ ฉันบริจาคเงินให้สถานศึกษาเพ่ือที่ฉันจะได้สิทธิพิเศษบาง
ประการ (+) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๑๙ ฉันบริจาคเงินให้แก่หน่วยงานราชการเพ่ือที่ฉันจะได้รับความ
สะดวกสบายในการติดต่อ(+)  

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๒๐ ฉันบริจาคเงินให้การกุศลเพ่ือจะได้นําใบอนุโมทนาไปลดหย่อน
ภาษี (+) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

 



๔๐๑ 

 
ชุดท่ี ๑๔ แบบสอบถาม สีลสามัญญตา 

ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ
สอดคล้อง 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ้บังคับหรือวินัยต่างๆอย่างเดียวกัน   

๑ ฉนัปฏิบติัตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของสถานศกึษาเช่นเดียวกนักนัคน
อ่ืนๆ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒ เม่ือฉนัทําผิดระเบียบของสถานศกึษาฉนัจะถกูลงโทษเช่นเดียวกนักบั
ผู้ ทําผิดคนอ่ืนๆ(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓ เม่ือฉนัเข้าห้องเรียนสายอาจารย์ไมเ่คยตําหนิฉนัเหมือนคนอ่ืน (-) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๔ เม่ือฉนัสง่รายงานช้ากวา่กําหนดอาจารย์หกัคะแนนฉนัเทา่กบัคนอ่ืนๆ
ท่ีสง่ช้า (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕ ในวิชาท่ีฉนัไมช่อบแม้วา่ฉนัเข้าเรียนไมถ่งึร้อยละ ๘๐ อาจารย์ก็ยงั
อนญุาตให้ฉนัเข้าสอบ (-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

เคารพในสิทธเิสรีภาพของบคุคล   

๖ ในขณะท่ีมีคนซือ้ของจํานวนมากฉนัจะเข้าคิวซือ้อาหาร (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๗ ฉนัยอมเสียคา่ปรับเพราะวา่ฉนัจะคืนหนงัสือช้ากวา่กําหนดการสง่คืน
เสมอ (-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๘ ฉนัและเพ่ือนมกัจะนดัคยุกนัท่ีโต๊ะประจําในห้องสมดุ (-) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๙ เวลาเรียนเม่ือฉนัรู้สกึหนาวฉนัจะไปปรับแอร์ให้มีอณุหภมิสงูขึน้ (-) ๐ ๑ ๐ ๐.๓๓ x

๑๐ ฉนัมกัจะจองเก้าอีใ้ห้เพ่ือนในกลุม่ท่ีชอบมาช้า(-) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

รักษาและปฎิบัติให้มีศลีบรสิุทธิเ์สมอกันกับเพื่อนสมาชกิ คือมีความ
ประพฤตสิุจรติดีงาม 

  

๑๑ ฉันมักจะมีข้ออ้างที่ดีๆบอกกับอาจารย์เวลาที่ฉันส่งงานช้ากว่า
กําหนด (-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๑๒ เมื่อเพ่ือนทําข้อสอบไม่ได้ฉันจะเปิดคําตอบให้เพ่ือนดู (-) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๑๓ วิชาที่อาจารย์เช็คช่ือฉันจะเซ็นช่ือให้เพ่ือนที่ไม่มาเรียนเสมอ (-) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๑๔ ฉันพบของมีค่าที่ไม่ทราบว่าใครทําตกหล่นไว้ฉันจะนําไปแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประกาศหาเจ้าของ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √



๔๐๒ 

 
ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง

ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ

สอดคล้อง 

๑๕ ฉันจะช่วยดูแลรักษาของส่วนรวมไม่ให้ชํารุด สูญหาย (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ไม่ทําตนใหเ้ปน็ที่นา่รังเกียจของหมู่คณะหรือทําลายหมู่คณะ   

๑๖ ฉันให้ความร่วมมือกับเพ่ือนทํางานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเสมอ 
(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๗ ฉันมักจะติววิชาที่ฉันถนัดให้เพ่ือนที่เรียนไม่เข้าใจก่อนสอบ
เสมอ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๘ ฉันมักจะบอกเพื่อนๆว่ามีธุระทางบ้านเวลาที่ไม่อยากทํางาน
กลุ่ม (-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๑๙ ฉันมักจะอ้างว่าต้องรีบกลับบ้านเพ่ือจะได้ไม่ต้องทํากิจกรรม (-) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๒๐ เวลาที่มีการทํางานกลุ่มเพ่ือนๆมักจะชวนให้ฉันเข้ากลุ่มด้วย
เสมอ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑ √

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



๔๐๓ 

 
ชุดท่ี ๑๕ แบบสอบถาม ทิฏฐิสามัญญตา 

ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ
สอดคล้อง

มีความคิดเหน็เปน็อย่างเดียวกัน คิดในสิง่ที่ตรงกัน ปรบัมุมมองให้
ตรงกัน 

  

๑ ฉันมีความเห็นตรงกับเพ่ือนๆว่าการช่วยเหลืองานส่วนรวมเป็นสิ่งที่
ควรทํา (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒ ฉันและเพ่ือนคดิตรงกันว่าการช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ต้องช้วยเหลือ
ตนเองให้ดีก่อน (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๓ เมื่อมีเวลาว่างฉันและเพ่ือนๆคิดเห็นตรงกันว่าจะไปช่วยงาน
ส่วนรวม (+) 

๐ ๑ ๐ ๐.๓๓ x

๔ ฉันกับเพ่ือนคิดตรงกันว่าการกระทําสิ่งๆต่างๆย่อมมีสาเหตุ (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕ ฉันคิดว่าการที่คนเรามีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามความจริงทําให้
สังคมมีความสงบ(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

ไม่เห็นแก่ตัว   

๖ ฉันมักจะให้เพ่ือนๆในกลุม่ทํางานส่วนรวมล่วงหน้ากันไปก่อนจน
ใกล้จะเสร็จ 
ฉันจึงไปช่วย(-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๗ ฉันคิดที่จะแบ่งปันความรู้ในวิชาที่ฉันทําคะแนนได้ดีด้วยการช่วย
ติวให้เพ่ือนๆ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๘ ฉันคิดว่าควรให้เวลาทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน
พอๆกัน(+) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๙ ฉันคิดว่าปัจจุบันคนที่ประสบความสําเร็จได้ต้องคิดถึงประโยชน์
ส่วนตนให้มาก(-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

รู้จักเคารพและรับฟงัความคิดเหน็ของผู้อ่ืน   

๑๐ ฉนัไมเ่หน็ด้วยกบัความคิดของเพ่ือนวา่การทํากิจกรรมเพ่ือสว่นรวมต้องมี
การหางบประมาณ(-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √



๔๐๔ 

 
ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง

ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 
อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ

สอดคล้อง

๑๑ ฉนัคิดวา่ข้อเสนอของเพ่ือนๆในการทํากิจกรรมสว่นรวมเป็นสิง่ท่ีน่าสนใจ 
(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๒ ฉนัคิดวา่ในการประชมุทํากิจกรรมอาสาควรเคารพความคิดเห็นของคน
สว่นใหญ่ (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๓ ฉนัคิดวา่การรับฟังความคิดเหน็ของคนสว่นใหญ่จะทําให้งานลา่ช้า (-) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

ร่วมมือร่วมใจในการสรา้งสรรคส์ังคมให้เกิดความสงบ   

๑๔ ฉันคิดว่าตนเองควรเข้าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพ่ือให้คลาย
ความทุกข์ (+) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๑๕ ฉันคิดว่าการที่คนในสังคมช่วยเหลือกันจะทาํให้สังคมสงบสุข (+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๖ ฉันคิดว่าหากฉันไม่ต้องร่วมทํางานอาสาพัฒนาสังคมก็ยังคงดําเนิน
ต่อไปได้ด้วยดี(-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๑๗ ฉันคิดว่าแม้เราร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมก็ไม่สามารถลด
ความขัดแย้งได้ (-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

ทัศนคติที่ดีต่อคนอ่ืน   

๑๘ ฉันชอบที่จะสนับสนุนคนที่มคีวามคิดเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง 
(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๙ ฉันรู้สึกช่ืนชมเพ่ือนๆท่ีเอาเวลาส่วนใหญ่ไปอาสาทํางานส่วนรวม
(+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒๐ ฉันรู้สึกหงุดหงิดกับเพ่ือนที่ทุ่มเทเวลาทํางานส่วนรวมมากกว่าการ
สนใจเรียน (-) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

 
 
 
 

          



๔๐๕ 

 
ชุดท่ี ๑๖ แบบสอบถาม เจตจํานงเสรี 

ข้อ ข้อความ ความสอดคลอ้ง
ความเห็นของผู้เชีย่วชาญ 

อ๑ อ๒ อ๓ IOC ความ
สอดคล้อง 

๑ ฉันอาสาที่จะไปช่วยผู้ประสบภัยเพราะทําตามพ่อและแม่  ( - ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๒ ฉันจะไปช่วยจัดเตรียมสิ่งของบริจาคผู้ประสบภัยเพราะมีดารา
มาช่วยงานด้วย( - ) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๓ ฉันอาสาทํางานเพ่ือส่วนรวมเพราะฉันเลือกทําด้วยตนเอง ( + ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๔ ฉันจะอาสาช่วยงานส่วนรวมของสถานที่เรียนเพราะอาจารย์จะ
ให้คะแนนพิเศษ(-) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๕ ฉันพิจารณาเห็นว่าการทํางานช่วยเหลือส่วนรวมเป็นสิ่งที่ดีฉัน
จึงได้ทํา ( + ) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๖ ฉันจะสมัครทํางานจิตอาสาเพราะต้องทําตามคําชวนของ
เพ่ือนๆ  ( - ) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๗ ฉันบริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้เพราะคิดว่าเป็นประโยชน์แก่เขา(+) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๘ ฉันจะนําสิ่งของมาช่วยเหลือผู้ประสบนํ้าท่วมเพราะมีข่าวสาร
ประกาศเชิญชวน(- ) 

๑ ๑ ๐ ๐.๖๗ √

๙ ฉันจะไปทําบุญที่วัดเพราะคิดว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ปฏิบัติดี ( + ) ๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๐ ฉันจะช่วยสถานศึกษารณรงคป์ระหยัดพลังงานไฟฟ้าเพราะคิด
ว่าเป็นเรื่องที่ควรทํา (+) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๑ ฉันจะพยายามช่วยลดโลกร้อนโดยใช้ถุงผ้าตามที่สื่อต่างๆ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน (-) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๒ ฉันประพฤติตนเป็นคนมีนํ้าใจเพราะทําตามคําสั่งสอนพ่อแม่ (-) ๑ ๑ ๐ ๐.๖๗ √

๑๓ แม้ว่าเพ่ือนๆส่วนใหญ่ของฉันจะบริจาคเงินช่วยเหลือการกุศล
แต่ฉันก็จะพิจารณาก่อนเสมอว่าควรบริจาคหรือไม่ ( + ) 

๑ ๑ ๑ ๑.๐๐ √

๑๔ บางครั้งฉันทําสิ่งไม่เหมาะสมเพราะฉันได้รับข้อมูลมาผิดๆ ( - ) ๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √

๑๕ ฉันคิดเสมอว่าในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างฉันมีสทิธิในการ
เลือกทําด้วยความคิดของฉันเอง ( + ) 

๐ ๑ ๑ ๐.๖๗ √



๔๐๖ 

 
๒.๒ ขัน้ตอนท่ี ๒ การวิเคราะห์ ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ การหาคา่ความเชื่อม่ันและการ
คัดเลือกข้อคาํถาม 

   ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้(Tryout ) กับเยาวชนที่มี
คุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๘๐ คน โดยระหว่างรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะทําการ
สังเกตว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการตอบแบบสอบถาม ภาษาที่ใช้ใน
แบบสอบถาม ตลอดจน ระยะเวลาในการทําแบบสอบถามเพ่ือนําข้อมูลมาทําการปรับปรุง แก้ไขให้
เหมาะสมต่อไป ต่อจากน้ันผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์รายข้อ ด้วยการหาค่าอํานาจจําแนกโดยใช้ ค่า
สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม ( Corrected Item-Total Correlation ) รวมทั้งวิเคระห์หาค่า

ความเชื่อมั่น ( Reliability) โดยใช้ค่าCronbach’s Alpha (α ) ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ   
ต่อจากน้ันผู้วิจัยดําเนินการคัดเลือกข้อความตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ นํามาสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับ
จริงที่ใช้ทําการรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อความที่นําไปสรา้งแบบสอบถาม 
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา ได้กําหนดเกณฑ์ 
ของการคัดเลือกข้อความเพ่ือนําไปสร้างแบบสอบถามไว้ ดังน้ี 

๑.ข้อความข้อน้ัน ๆ จะต้องมีค่า ความสอดคล้องความเห็นของผู้เช่ียวชาญ (IOC) สูง
กว่า ๐.๕๐ และ 

๒.ข้อความข้อน้ันจะต้องมี ค่าอํานาจจําแนก ( r ) ต้ังแต่ ๐.๑๕๐ ขึ้นไป 
หมายเหตุ  กรณีที่แบบสอบถามฉบับใดมีจํานวนข้อความผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ตํ่ากว่า ๕ ข้อ จะใช้การ
คัดเลือกข้อความเพ่ิมโดยใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง เพ่ือให้มีจาํนวนข้อความที่ใช้เป็นข้อคําถามมากขึ้น 
  รายละเอียดของกาค่าอํานาจจําแนก ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามและการ
เลือกข้อความเพ่ือนําไปสร้างเป็นแบบสอบถาม  ผู้วิจัยได้แสดงไว้ในตารางต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 

           



๔๐๗ 

 
๒.๒.๑  การหาค่าอํานาจจําแนกและการคดัเลือกข้อความ 

ชุดท่ี ๑ แบบสอบถาม  จิตสาธารณะ 

 
 

ข้อ 

 
 

ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก  

( r ) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก 

(√) 

๑ ฉันคิดว่าการท่ีคนเรามีการแสดงออกซ่ึงความร่วมมือ ร่วมใจเพ่ือ ปฏิบัติงาน
ให้สําเร็จจะทําให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวม 

๐.๕๕๙ √ 

๒ ฉันคิดว่าการท่ีเราเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือทําประโยชน์ใหผู้้อ่ืนทําให้
พวกเราเกิดความสามัคค ี

๐.๔๘๕ √ 

๓ ฉันคิดว่า ความสามัคคีในหมู่คณะทาํใหเ้กิดประโยชน์สขุแก่ตนเองและผู้อ่ืน ๐.๕๑๐ √ 
๔ ฉันคิดว่าคนเราต้องเก้ือกูลกันเพื่อประโยชน์ซ่ึงกันและกันจึงจะทําใหส้งัคมมี

ความสขุ 
๐.๔๕๔ √ 

๕ ฉันคิดว่าเราควรใช้หนังสือของห้องสมุดอย่างทะนุถนอมเพ่ือทุกคนจะได้มี
หนังสือไว้อ่านได้นานๆ 

๐.๕๐๗ √ 

๖ ฉันคิดว่าการดูแล รักษาความสะอาดในพืน้ที่กรุงเทพมหานครเป็นหน้าที่
ของเจ้าหนา้ทีก่รุงเทพมหานคร  

-๐.๒๘๗ x 

๗ เม่ือยืมหนังสือจากห้องสมุดไปใช้ฉันจะสง่คนืตามระเบียบการยืมของ
ห้องสมุดอย่างเครง่ครัด 

๐.๕๗๓ √ 

๘ ฉันคิดว่าการให้ทําให้ตนเองและผู้อ่ืนมีความสุข ๐.๕๕๔ √ 
๙ ฉันบริจาคเงินหรือ สิ่งของ ไปช่วยเหลือผูป้ระสบภัย ๐.๖๑๓ √ 
๑๐ ฉันเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่ออาสาไปทํางานบําเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวม   ๐.๖๔๘ √ 
๑๑ ฉันบริจาคเงินเพื่อสร้างสิ่งทีเ่ป็นสาธารณะสมบัติ ๐.๕๙๑ √ 
๑๒ ฉันปรารถนาจะช่วยให้สังคมสงบสุขด้วยการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรม   ๐.๕๑๐ √ 
๑๓ ฉันอยากจะให้เยาวชนในอนาคตได้มีพลังงานใช้ฉันจึงร่วมประหยัดการใช้

พลังงานไฟฟา้ 
๐.๕๔๗ √ 

๑๔ ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะจึงต้องคอยดูแลรักษาสิ่งสาธารณะ ๐.๔๗๒ √ 



๔๐๘ 

 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก  
( r ) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก 

(√) 

๑๕ เม่ือฉันพบเหน็ ผู้ที่กําลังเดือดร้อนฉันคิดหาวิธีที่จะช่วยแก้ไขความเดือดร้อน
นั้นให้หมดไป   

๐.๕๔๔ √ 

๑๖ ฉันปรารถนาท่ีจะช่วยหลือให้ผู้ยากไร้พ้นจากความยากลําบาก  ๐.๕๑๓ √ 
๑๗ ฉันช่วยแนะนาํความรูใ้ห้เพือ่นๆในยามทีเ่ขาเรียนไม่เข้าใจ ๐.๔๘๙ √ 
๑๘ ฉันคิดว่าการท่ีพวกเราร่วมมือร่วมใจกันใช้ถุงผ้าจะทําให้ลดภาวะโลกร้อนได ้ ๐.๕๐๔ √ 
๑๙ ฉันจะบรจิาคทรัพย์ให้แก่องค์กรการกุศลตามที่ได้มีประกาศขอรบับรจิาค  ๐.๔๙๖ √ 
๒๐ ฉันสมัครเข้ารว่มทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ๐.๔๑๗ √ 
๒๑ ฉันช่วยเหลือสถานศึกษาท่ีฉันเรียนอยู่ในการประหยัดการใช้ไฟฟ้า ๐.๖๑๓ √ 
๒๒ เม่ือเหน็สิ่งสาธารณะชํารุดเลียหายฉันจะแจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาทํา

การปรับปรุงแก้ไข  
๐.๕๖๙ √ 

๒๓ เวลาที่บ้านฉันทําขนมมากๆ ฉันก็จะเอาขนมมาฝากเพื่อนๆ ๐.๕๘๘ √ 
๒๔ เม่ือฉันได้บัตรกํานัลมาหลายๆใบฉันก็จะนํามาแบ่งใหญ้าติๆนําไปใช้ด้วย  ๐.๕๐๓ √ 
๒๕ หากฉันเดือดรอ้นแล้วมีผู้มาบริจาคสิ่งของให้ฉัน   ฉันจะแบ่งปันของ

เหลา่นัน้ให้กับผู้เดือดร้อนคนอื่นๆด้วย  
๐.๖๐๙ √ 

 
 

         
 
 
 
       

 



๔๐๙ 

 
ชุดท่ี ๒ แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
            เพียงคําตอบเดียวในแต่ละข้อ  

 
ข้อ 

 
ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก  
( r ) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก 

(√) 

๑ เม่ือฉันมีปัญหาทะเลาะกับพีน่้องท่านจะตําหนิฉันมากกวา่คนอ่ืน ๐.๒๖๐ √ 
๒ แบ่งงานให้ฉันกับพี่ๆน้องๆทําอย่างเหมาะสม ๐.๑๗๑ x 

๓ เม่ือจะขอเงินไปใช้จ่ายอะไรฉันต้องชี้แจงรายละเอียดมากกว่าพี่ๆน้องๆ ๐.๒๒๒ √ 
๔ ต้องการให้ฉันทําตามกฎระเบียบต่างๆท่ีต้ังไว้อย่างเคร่งครัด ๐.๑๐๘ x 

๕ ยอมให้ฉันทําสิ่งต่างๆตามความพอใจของฉัน  -๐.๑๐๘ x 

๖ ยอมให้เลือกคบเพ่ือนอย่างอิสระตามใจชอบ -๐.๐๑๙ x 

๗ ต้องเช่ือฟงัท่านโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ    ๐.๒๘๓ √ 
๘ ให้เหตุผลในการสนับสนนุให้ฉันกระทาํสิง่ต่างๆ ๐.๓๗๓ √ 
๙ เม่ือทําผิดจะเปิดโอกาสให้ฉันอธิบาย ชี้แจง เหตุผลก่อนที่จะลงโทษ  ๐.๕๓๓ √ 
๑๐ จะสั่งให้ฉันเลกิคบเพื่อนคนที่ท่านไม่ชอบทันที   ๐.๑๒๙ x 

๑๑ เม่ือครอบครัวมีปัญหาจะใหฉั้นมีส่วนร่วมรับรูใ้นการแก้ปัญหา ๐.๓๐๗ √ 
๑๒ เม่ือฉันมีปัญหาท่านจะยอมรบัในการตัดสนิใจแก้ปัญหาของฉัน  ๐.๕๐๓ √ 
๑๓ ให้อิสระฉันในการเลือกเรียนสาขาวิชาตามที่ฉันชอบ ๐.๔๒๒ √ 
๑๔ รับฟังความคดิเห็นที่แตกต่างไปจากความคิดของท่าน  ๐.๕๒๔ √ 
๑๕ นําเรื่องต่างๆมาพูดคุยกับฉันอย่างเป็นกันเองเสมอ ๐.๕๖๑ √ 
๑๖ มักจะรู้ถึงความรู้สึก ความต้องการของฉัน  ๐.๕๘๕ √ 
๑๗ ปลอบโยน ใหกํ้าลังใจเม่ือฉันรู้สึกท้อแท้ ผิดหวัง ๐.๖๙๒ √ 
๑๘ ให้คําปรึกษากับฉันเสมอ เม่ือมีปัญหาเกิดขึ้น       ๐.๖๑๘ √ 



๔๑๐ 

 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก  
( r ) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก 

(√) 

๑๙ ให้การสนับสนุนเสมอเม่ือฉันขอให้เขา้ร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ๐.๕๘๐ √ 
๒๐ มีภารกิจมาก จึงไม่ค่อยมีเวลาให้ฉัน ๐.๔๒๑ √ 

 
ชุดท่ี ๓  แบบสอบถาม ประสบการณ์ทางสังคม 

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสมเพียง 
 คําตอบเดียวในแต่ละข้อ  

 
ข้อ 

 
ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก  
( r ) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก 

(√) 

๑ ฉันเคยเห็นประชาชนได้รับความเดือดร้อนเม่ือยามที่บา้นเมืองประสบภัย
พิบัติ 

๐.๖๒๗ √ 

๒ ฉันเคยไปร่วมช่วยเหลือผูป้ระสบภัยเม่ือปทีี่ผ่านมา เช่น กรอกกระสอบทราย 
แพ็คถุงยังชพี เป็นต้น  

๐.๓๖๙ √ 

๓ ฉันเคยเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนท์ี่หน่วยงานต่างๆจัดขึน้ ๐.๗๒๗ √ 
๔ เคยมีคนเลา่ให้ฉันฟังเก่ียวกับการไปช่วยทาํความสะอาด

สถานทีส่าธารณะท่ีถูกน้ําท่วม  
๐.๖๗๓ √ 

๕ ฉันเคยเห็นองค์กรต่างๆนาํสิง่ของไปแจกให้ผู้ประสบภัย ๐.๕๘๒ √ 
๖ ฉันเคยเห็นรายการโทรทศันจั์ดงานและเลีย้งอาหารให้กับเด็กด้อยโอกาส  ๐.๖๔๕ √ 
๗ ฉันเคยเห็นองค์กรการกุศลในสังคมไปเลี้ยงอาหารคนชราที่สถานสงเคราะห์  ๐.๖๒๙ √ 
๘ ฉันเคยได้ร่วมโครงการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลกูป่า ดูแลความ

สะอาด 
๐.๔๖๕ √ 

๙ ฉันเคยได้ยินว่ารัฐบาลมีการรณรงค์ใหค้นในชาติร่วมกันประหยัดพลงังาน ๐.๖๒๓ √ 
๑๐ ฉันเคยเขาร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เช่น การปลูกต้นไม้ งดใช้

ถุงพลาสติกของโรงเรียน/มหาวิทยาลัย     
๐.๔๖๔ √ 



๔๑๑ 

 
ชุดท่ี ๔ แบบสอบถาม การสนับสนนุทางสังคม 

คําช้ีแจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเคร่ืองหมาย / ลงในช่องคําตอบที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมเพียง 
คําตอบเดียวในแต่ละข้อ  

 
ข้อ 

 
ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก  
( r ) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก 

(√) 

๑ เม่ือฉันมีปัญหาไม่สบายใจเพื่อนๆมักจะเข้ามาพูดคุยให้กําลังใจ           ๐.๔๖๘ √ 
๒ ผู้ปกครองไม่ให้ความสนใจเม่ือฉันเลา่ถึงความรู้สึกไม่สบายใจ ๐.๓๖๙ √ 
๓ ฉันรู้สึกว่าอาจารย์ไม่สามารถช่วยเหลือฉันได้ในยามท่ีฉันมีความทุกข ์   ๐.๓๘๐ √ 
๔ เม่ือฉันรูส้ึกท้อแท้หมดกําลังใจผู้ปกครองจะคอยปลอบโยนฉันเสมอ ๐.๔๘๒ √ 
๕ ผู้ปกครองให้ความเอาใจใส่ดูแลฉันในทุกๆเรื่อง ๐.๕๖๗ √ 
๖ เม่ือฉันทําอะไรผิดพลาดผู้ปกครองจะให้อภัยฉันเสมอ ๐.๔๒๗ √ 
๗ เพื่อนๆชมเชยเม่ือฉันสมัครชว่ยเหลืองานของส่วนรวม ๐.๒๑๔ √ 
๘ ผู้ปกครองไม่คอ่ยพอใจที่ฉันไปสมัครทํากิจกรรมชมรม ๐.๒๓๖ √ 
๙ อาจารย์รบัฟังฉันเสมอเม่ือฉันเล่าให้ท่านฟงัเก่ียวปัญหาต่างของฉัน  ๐.๓๒๗ √ 
๑๐ เพื่อนๆมักจะยอมรับฟังเม่ือฉันเสนอความคิดในการทํากิจกรรม ๐.๓๖๓ √ 
๑๑ เพื่อนๆจะรับฟังอย่างดีเม่ือฉันต้องการระบายความในใจ ๐.๔๖๗ √ 
๑๒ ผู้ปกครองใหเ้วลาฉันได้ปรึกษาเก่ียวกับกิจกรรมการช่วยเหลือส่วนรวม ๐.๖๒๑ √ 
๑๓ อาจารย์สนบัสนนุงบประมาณเพิ่มเติมใหเ้ม่ือฉันกับเพื่อนทํากิจกรรม ๐.๒๔๔ √ 
๑๔ เม่ือเกิดภัยพิบติัผู้ปกครองจะสนับสนุนเงินให้ฉันไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๐.๔๔๔ √ 
๑๕ อาจารย์สนบัสนนุให้ฉันช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมรอบๆสถานทีเ่รียน ๐.๕๗๖ √ 
๑๖ อาจารย์มักเพกิเฉยที่จะตอบคําถามเก่ียวกับสิ่งที่ฉันสงสยั ๐.๑๘๐ x 

๑๗ เพื่อนๆจะให้คาํปรึกษาแก่ฉันได้เม่ือฉันทาํรายงานไม่ได้ ๐.๔๗๗ √ 
๑๘ อาจารย์ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเม่ือฉันมีปัญหาการเรียน ๐.๕๔๓ √ 



๔๑๒ 

 
ชุดท่ี  ๕   แบบสอบถาม การรับรู้ความสามารถของตน 

           คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเคร่ืองหมาย / ลงในช่องคําตอบท่ีท่านเห็นว่า
เหมาะสมเพียงคําตอบเดียวในแต่ละข้อ  

 
ข้อ ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก  
( r ) 

ข้อท่ีได้
รับคัดเลือก 

(√) 

๑ เมื่อยืมหนังสือจากห้องสมุดไปใช้ฉันจะส่งคนืตามระเบียบการยืมของ
ห้องสมุดอย่างเคร่งครัด 

๐.๔๓๗ √ 

๒ ฉันบริจาคเงินหรือ สิ่งของ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๐.๖๕๗ √ 
๓ ฉันเสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ืออาสาไปทํางานบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือ

ส่วนรวม 
๐.๕๗๙ √ 

๔ ฉันบริจาคเงินเพ่ือสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณะสมบัติ ๐.๖๔๐ √ 
๕ ฉันสวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม  เพ่ือจะได้ช่วยให้สังคมสงบสุข ๐.๖๒๙ √ 
๖ ฉันร่วมประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพราะอยากจะให้เยาวชนใน

อนาคตได้มีพลังงานใช้ 
๐.๕๘๖ √ 

๗ ฉันคอยดูแลรักษาสิ่งสาธารณะอยู่เสมอ ๐.๖๐๔ √ 
๘ ฉันช่วยแนะนําความรู้ให้เพ่ือนๆในยามที่เขาเรียนไม่เข้าใจ ๐.๕๑๑ √ 
๙ ฉันใช้ถุงผ้าเพ่ือช่วยทําให้ลดภาวะโลกร้อน ๐.๖๗๘ √ 
๑๐ ฉันสมัครเข้ารว่มทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ของสถานศึกษา ๐.๗๓๗ √ 
๑๑ ฉันช่วยเหลือสถานศึกษาที่ฉนัเรียนอยู่ในการประหยัดการใช้ไฟฟ้า ๐.๕๙๘ √ 
๑๒ เมื่อเห็นสิ่งสาธารณะชํารุดเลียหายฉันจะแจง้ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

มาทําการปรับปรุงแก้ไข  
๐.๖๑๕ √ 

๑๓ เวลาที่บ้านฉันทําขนมมากๆ ฉันก็จะเอาขนมมาฝากเพ่ือนๆ ๐.๖๑๔ √ 
๑๔ เมื่อฉันได้บัตรกํานัลมาหลายๆใบฉันก็จะนํามาแบ่งให้ญาติๆนําไปใช้ด้วย ๐.๕๙๙ √ 
๑๕ หากฉันเดือดร้อนแล้วมีผู้มาบริจาคสิ่งของให้ฉัน   ฉันจะแบ่งปันของ 

เหล่าน้ันให้กับผู้เดือดร้อนคนอ่ืนๆด้วย  
๐.๖๑๖ √ 



๔๑๓ 

 
ชุดท่ี  ๖ แบบสอบถาม ลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน   

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่า
เหมาะสม เพยีงคําตอบเดียวในแต่ละข้อ  

ข้อ ข้อความ ค่าอํานาจ
จําแนก (r) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก 
(√) 

๑ ฉันจะไม่วางแผนทาํอะไรไว้ล่วงหนา้เพราะมักไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ๐.๕๕๗ √ 
๒ ฉันจะทํารายงานส่งอาจารย์ก็ต่อเม่ือใกล้ถึงกําหนดเวลาส่ง ๐.๔๔๙ √ 
๓ ฉันชอบเร่ิมทํางานทนัทีโดยไม่เสียเวลาคิดวางแผนก่อน ๐.๔๗๕ √ 
๔ ฉันคิดว่าเพื่ออนาคตที่ดีฉันต้องใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์เต็มที่ ๐.๓๐๘ √ 
๕ เม่ือพบว่าสิ่งทีท่ําอยู่นัน้ยากและคงจะทําไม่สําเร็จฉันก็จะยอมแพ้  ๐.๔๖๓ √ 
๖ ฉันไม่เห็นความจําเปน็ที่จะต้องต้ังใจเรยีนให้ดีในวันนีเ้พราะอนาคตโอกาส 

คงจะเปิดกว้างในการเรียนรู ้ 
๐.๖๐๔ √ 

๗ เม่ือเริ่มวันใหม่ของแต่ละวันฉันจะคิดว่าจะทําอะไรบ้างในวันนัน้  ๐.๓๐๘ √ 
๘ ฉันคิดต้ังเปา้หมายเก่ียวกับการเรียนในอนาคตของฉัน ๐.๓๙๕ √ 
๙ ฉันเลือกที่จะเก็บขยะไว้กับตนเองดีกว่าจะทิ้งลงพืน้เม่ือยังไม่มีถังขยะ ๐.๑๖๙ x 

๑๐ ฉันเลือกที่จะกินอาหารตามท่ีชอบโดยไม่ต้องคิดอะไรมาก  ๐.๒๖๖ √ 
๑๑ ฉันคิดว่าทุกวันนี้ชีวิตของฉันก็ดีอยู่แล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องกังวล 

เรื่องอนาคต 
๐.๒๒๓ √ 

๑๒ ทุกวันนี้ฉันพยามขยันเรียนเพื่อที่ว่าจะได้มีงานท่ีดีในอนาคต ๐.๓๔๘ √ 
๑๓ ฉันจะไม่ใช้เงนิจนหมดเพราะเกรงว่าพรุ่งนี้จะไม่มีเงนิใช้ ๐.๓๗๔ √ 
๑๔ ฉันมักจะทํางานไม่เสร็จทันเวลาท่ีกําหนดไว้ ๐.๕๕๗ √ 
๑๕ ฉันคิดว่าคนเราควรหาความสุขใส่ตัวเองให้มากที่สุดในขณะนี้ เพราะ

อนาคตเปน็สิง่ไม่แน่นอน   
๐.๐๙๘ x 

๑๖ ฉันจะหมดความอดทน ถ้าฉันอยากได้สิ่งใดแต่ต้องรอคอย ๐.๓๓๓ √ 



๔๑๔ 

 
ข้อ ข้อความ ค่าอํานาจ

จําแนก (r) 
ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก 
(√) 

๑๗ ฉันจัดเตรียมสิง่ของที่จะต้องนําไปใช้เรียนไว้ต้ังแต่ตอนเย็นเพื่อว่าจะไม่ลืม 
ในวันรุ่งขึ้น 

๐.๒๕๐ √ 

๑๘ ฉันประหยัดการใช้ทรัพยากรวันนีเ้พื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานในอนาคต ๐.๒๑๘ √ 
๑๙ ถึงเวลาแล้วทีฉั่นจะไปร่วมรณรงคเ์ก่ียวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ๐.๐๙๓ x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๕ 

 
ชุดท่ี ๗ แบบสอบถาม ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
            เพียงคําตอบเดียวในแต่ละข้อ  

 
ข้อ 

 
ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก ( r 

) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก 
(√) 

๑ ฉันจะจัดการหาความรู้ด้วยตนเอง ๐.๕๘๘ √ 
๒ ฉันจะหาแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๐.๖๒๑ √ 
๓ ฉันจะเลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๐.๖๑๓ √ 
๔ ฉันจะตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการเรียรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตนเอง ๐.๕๙๓ √ 
๕ ฉันจะประเมินผลการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตนเอง ๐.๕๕๑ √ 
๖ คิดว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต ๐.๕๓๓ √ 
๗ มีความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ๐.๔๘๕ √ 
๘ ภูมิใจเม่ือเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้สําเร็จ ๐.๕๒๑ √ 
๙ ต้องการให้เวลาในแต่ละวันเพิ่มขึ้นเพราะมีหลายสิ่งที่ต้องการเรียนรู้  ๐.๔๖๐ √ 
๑๐ สนใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน    ๐.๕๔๑ √ 
๑๑ คิดว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่น่าต่ืนเต้น ท้าทาย ๐.๖๗๓ √ 
๑๒ รู้ว่าตนเองต้องการเรียนรู้ในสิ่งใด ๐.๕๙๕ √ 
๑๓ ยอมรับคําติติงในความผิดพลาดของตนเอง ๐.๕๙๘ √ 
๑๔ มีความพยายามในการทําความเข้าใจในเรื่องที่ยาก ๐.๕๑๒ √ 
๑๕ เรียนรู้ก็ต่อเม่ือต้องการจะเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับ ๐.๕๔๔ √ 
๑๖ ให้ความสําคัญกับวิธีการเรียนรู้ ๐.๕๙๙ √ 
๑๗ สามารถหาวิธใีนการเรียนรู้หัวข้อใหม่ๆ ๐.๔๕๕ √ 



๔๑๖ 

 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก ( 

r ) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก 
(√) 

๑๘ รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ๐.๕๘๒ √ 
๑๙ ควบคุมตนเองเพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ได้ ๐.๕๘๐ √ 
๒๐ มีความสุขกับการแก้ไขปัญหาท่ียาก ๐.๕๐๕ √ 
๒๑ มีแนวคิดว่าใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอคือผู้นํา ๐.๔๖๖ √ 
๒๒ เม่ือมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ฉันรู้ว่าจะต้องไปหาความรู้ได้จากที่ใด ๐.๔๘๐ √ 
๒๓ ไม่ท้อถอยแม้ประสบกับปญัหาท่ียาก ๐.๖๔๓ √ 
๒๔ สามารถแสวงหาวิธีการเรียนรู้ได้หลายรปูแบบสําหรับการเรยีนรูใ้หม่  ๐.๖๒๐ √ 
๒๕ ไม่มีปัญหาเก่ียวกับทักษะการเรียนรู้ ๐.๕๔๓ √ 
๒๖ มีวิธีการคิดทีแ่ปลกใหม่  ๐.๔๙๒ √ 
๒๗ สามารถชักจูงผู้อ่ืนให้เกิดการเรียนรู้ขณะทํากิจกรรมร่วมกัน ๐.๔๔๕ √ 
๒๘ เป็นผูน้ํากลุ่มในการเรียนรู้สิง่ใหม่ ๐.๔๓๓ √ 
๒๙ รู้ว่าตนเองเรียนรู้ได้ดีเพียงใด ๐.๕๓๘ √ 
๓๐ เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นการสรา้งอนาคต ๐.๖๙๔ √ 
๓๑ มีความพยายาม เชื่อมโยงสิง่ที่กําลังเรียนกับเป้าหมายระยะยาวที่ต้ังไว้  ๐.๖๙๘ √ 
๓๒ ให้ความสําคญักับการเรียนรู้เปน็อันดับแรก ๐.๕๕๐ √ 
๓๓  ตรวจสอบสิง่ที่ได้เรียนรู้เพือ่แก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองอยู่เสมอ ๐.๕๐๐ √ 
๓๔ รู้สึกผิดถ้าไม่ได้เรียนรู้ตามทีต้ั่งใจ ๐.๔๔๓ √ 
๓๕ ชอบทํางานตามที่ต้ังวัตถุประสงค์ด้วยตนเอง ๐.๕๗๑ √ 
๓๖ ไม่โทษผู้อ่ืนเม่ือมีข้อผิดพลาด ๐.๓๕๑ √ 
๓๗ ทํากิจกรรมการเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง

 
๐.๔๘๑ √ 



๔๑๗ 

 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก ( 

r ) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก 
(√) 

๓๘ เรียนรู้สิง่ใหม่ๆด้วยความเต็มใจโดยปราศจากการควบคมุภายนอก
ในรูปแบบของรางวัลและการลงโทษ 

๐.๕๐๒ √ 

๓๙ ให้ความสําคญัต่อห้องสมุดว่าเปน็แหล่งของการเรียนรู้ ๐.๓๖๗ √ 
๔๐ ให้ความสนใจต่อการเรียนรู้ ๐.๕๖๘ √ 
๔๑ ชอบการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ๐.๖๓๓ √ 
๔๒ ให้เวลาแก่การเรียนรูเ้สมอไม่ว่าจะมีภารกิจยุ่งยากเพียงใด ๐.๖๑๘ √ 
๔๓ เลือกใช้แหล่งทรัพยากรที่เปน็บุคคลและวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม  ๐.๕๙๒ √ 
๔๔ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เกือบทุกเรื่องที่ต้องการจะเรียนรู้ ๐.๔๗๔ √ 
๔๕ นําวิธีการเรียนรู้แบบใหม่เขา้มาใช้ในการแก้ไขปัญหา ๐.๖๐๐ √ 
๔๖ เข้าใจบทบาทตนเองว่าต้องการ จะเรียนรูอ้ย่างไร ๐.๕๓๖ √ 
๔๗ คิดว่าการตระหนักในตนเองเป็นสิ่งทีส่ําคญัในการศึกษาของทุกคน ๐.๕๙๕ √ 
๔๘ การเรียนรู้ไม่จําเปน็ต้องให้ผูส้อนบอกทุกอย่าง ๐.๔๗๑ √ 
๔๙ ชอบเรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆแม้ไม่แน่ใจผลของการเรียนรู้ ๐.๕๓๕ √ 
๕๐ ชอบทดลองเรียนรู้สิง่ใหม่ ๐.๖๔๓ √ 
๕๑ สํารวจปัญหาโดยคิดถึงความเป็นไปได้ในหลายด้าน ๐.๕๙๔ √ 
๕๒ ยอมรับในความผิดพลาดของตนเอง ๐.๖๑๗ √ 
๕๓ เห็นความสําคัญของการเรียนรู้และความรู้ที่ได้รับมากกว่าคะแนนสอบ ๐.๔๖๕ √ 
๕๔ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเพื่อนํามาแก้ไขความผิดพลาดของ

ตนเอง 
๐.๖๖๑ √ 

๕๕ ถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่รับรู้ก็จะแสวงหาค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่สงสัย ๐.๕๖๓ √ 
๕๖ พยายามแก้ไขข้อผิดพลาดโดยการเรียนรู้เพื่อตอบปัญหาท่ีทําให้

เกิดความผิดพลาด  
๐.๖๔๓ √ 



๔๑๘ 

 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก ( 

r ) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก 
(√) 

๕๗ เชื่อม่ันในความสามารถของตนเองในการนําความคิดมาปฏิบัติให้เกิดผล
ดี 

๐.๕๔๖ √ 

๕๘ ทําความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งที่รับรู้ได้เป็นอย่างดี ๐.๕๙๓ √ 
๕๙ คิดว่าควรนําสาระที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติเพื่อการดํารงชีวิต ๐.๕๔๔ √ 
๖๐ คิดว่าควรนําสาระที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงาน ๐.๖๒๗ √ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



๔๑๙ 

 
ชุดท่ี ๘ แบบสอบถาม ความศรัทธา 

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
    เพียงคาํตอบเดียวในแตล่ะข้อ  

ข้อ ข้อความ ค่าอํานาจ
จําแนก ( r 

) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก
(√) 

ฉันเช่ือว่า..... 
๑ ผลที่ฉันต้องการ จะสาํเร็จได้ด้วยการกระทํา ๐.๓๗๔ √ 
๒ การกระทําที่มีเจตนาย่อมมีผลกรรมเสมอ ๐.๓๒๕ √ 
๓ การบนบานต่อสิ่งศักดิสิทธิท์ําให้ฉันสอบได้คะแนนดี ๐.๐๔๗ x 

๔ แม้ว่าฉันไม่ได้เจตนาทําให้สตัว์ตายก็ถือว่าเป็นปัจจัยก่อให้เกิดผลร้าย
สืบเนื่องไป  

-๐.๑๒๘ x 

๕ การกระทําของฉันในอดีตเทา่นั้นเปน็ตัวกําหนดการดําเนนิชีวิตในปัจจุบัน  ๐.๐๐๕ x 

๖ คนทาํดีย่อมได้รับผลดี คนทําชั่วย่อมได้รบัผลช่ัว ๐.๕๓๓ √ 
๗ ถ้าฉันอุทิศตนทําประโยชนเ์พื่อส่วนรวมฉนัก็จะได้รับสิ่งดีเป็นผลตอบแทน  ๐.๓๗๖ √ 
๘ ผลทีเ่กิดขึน้กับฉันในปัจจุบนัทั้งหมดนั้นย่อมมาจากเหตุในอดีตทั้งสิ้น -๐.๒๗๕ x 

๙ การท่ีฉันช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติในชาตินี้ไม่มีผลอะไรในชาติหน้า ๐.๐๓๕ x 

๑๐ ปัจจุบันนี้การส่งผลของกรรมไม่แน่นอน ทาํดีอาจไม่ได้ดี ทําชั่วอาจจะได้ดี  ๐.๒๙๓ √ 
๑๑ การกระทําใดๆของฉันเกิดขึน้เพราะฉันเปน็ผู้กําหนดเอง ๐.๒๒๓ √ 
๑๒ การท่ีฉันช่วยงานสถานศึกษาเพราะทําตามคําสัง่ของอาจารย์ ๐.๐๙๐ x 

๑๓ ฉันช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพราะฉันทาํตามความต้องการของฉัน ๐.๓๘๒ √ 
๑๔ ฉันบริจาคหนงัสือให้ห้องสมุดเพราะอาจารย์ขอร้องให้ชว่ยบริจาค ๐.๐๗๘ x 

๑๕ ฉันเขา้ร่วมโครงการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะฉันอยากเห็นโลกสวยงาม  ๐.๓๗๒ √ 
๑๖ พระพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงของสรรพสิ่งในโลก ๐.๔๑๐ √ 



๔๒๐ 

 
ข้อ ข้อความ ค่าอํานาจ

จําแนก ( r 
) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก
(√) 

๑๗ หากฉันบาํเพญ็เพียรตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงแนะนําฉันก็จะพ้นทุกข์ได้ ๐.๔๔๖ √ 
๑๘ พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีความกรุณาที่ย่ิงใหญ่ที่ช่วยให้สตัว์โลกพ้นทุกข์ได้  ๐.๕๔๕ √ 
๑๙ ความจริงทีพ่ระพุทธเจ้าทรงค้นพบเป็นความจริงที่เป็นสากล  ๐.๕๑๒ √ 
๒๐ คําสอนของพระพุทธเจ้าสามารถนํามาปฏิบัติเพื่อใหเ้กิดความสขุในชีวิตได้

จริง  
๐.๕๙๘ √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒๑ 

 
ชุดท่ี ๙  แบบสอบถาม ฉันทะ 

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
    เพียงคาํตอบเดียวในแตล่ะข้อ  

 
ข้อ 

 
ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก  
( r ) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก
(√) 

๑ ฉันยินดีที่ได้มีส่วนร่วมทาํประโยชนเ์พื่อสว่นรวม ๐.๗๑๑ √ 
๒ ฉันพอใจที่จะบริจาคทรพัย์สินเพื่อสร้างสิง่สาธารณะประโยชน์ ๐.๖๑๗ √ 
๓ ฉันต้องการท่ีจะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ๐.๖๑๐ √ 
๔ ฉันรักที่จะดูแลสวนสาธารณะให้สวยงามอยู่เสมอ ๐.๖๕๔ √ 
๕ ฉันไม่จําเปน็ต้องดูแลโทรศพัท์สาธารณะเพราะเด๋ียวนีค้นนิยมใช้

โทรศัพท์มือถือ  
-๐.๑๔๗ x 

๖ ฉันไม่พอใจทีส่ถานทีเ่รียนทาํโครงการไปทาํความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ  -๐.๐๕๘ x 

๗ ฉันพอใจที่จะสมัครเป็นอาสาสมัครดูแลความเรียบร้อยในห้องสมุดของ
สถานทีเ่รียน  

๐.๕๗๘ √ 

๘ ฉันไม่อยากไปช่วยงานของชมรมต่างๆในสถานท่ีเรียนเลย ๐.๐๔๐ x 

๙ ฉันยินดีที่ได้สมัครเขา้ร่วมกิจกรรมของโครงการจิตอาสาในชุมชน ๐.๕๙๙ √ 
๑๐ ฉันชอบท่ีจะทาํประโยชน์ใหบุ้คคลอ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆท้ังสิน้  ๐.๕๖๔ √ 
๑๑ ฉันยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการช่วยประหยัดพลังงาน ๐.๖๖๑ √ 
๑๒ ฉันยินดีที่จะเสยีสละความสขุส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ๐.๖๕๘ √ 
๑๓ ฉันยินดีที่ได้ชว่ยงานดูแลความสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนแถว

บ้าน  
๐.๖๗๗ √ 

๑๔ ฉันปรารถนาท่ีจะอุทิศตนชว่ยเหลือสังคมส่วนรวมเพื่อที่จะช่วยทาํให้
สังคมไทยมีความสงบสุข  

๐.๖๔๒ √ 

๑๕ ฉันชอบท่ีจะเห็นคนในสังคมมีความสุข ๐.๕๐๒ √ 
 



๔๒๒ 

 
ชุดท่ี  ๑๐ แบบสอบถาม ความเมตตา 

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
    เพียงคาํตอบเดียวในแตล่ะข้อ  

 
ข้อ 

 
ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก  
( r ) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก  

(√) 

๑ ฉันช่วยเหลือ เก้ือกูล เพื่อนๆที่ทํางานส่วนรวมของสถานศึกษา ๐.๖๒๖ √ 
๒ ถ้าฉันต้องการประสบความสําเร็จในการเรียนฉันต้องทาํคะแนนให้สูงกว่า

เพื่อนๆ 
-๐.๒๙๓ x 

๓ การท่ีผูค้นในสังคมทาํงานชว่ยเหลือกันจะทําให้ทุกคนมีความรูส้ึกเปน็มิตร
ต่อกัน  

๐.๖๔๑ √ 

๔ ฉันช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยการสมัครเข้ารว่มโครงการปลูกต้นไม้ ๐.๓๔๖ √ 
๕ ฉันพูดจาเป็นมิตรกับคนบางคนท่ีฉันรู้จักเท่านัน้ -๐.๐๑๔ x 

๖ ฉันพูดจาสุภาพ ให้เกียรติผูอ่ื้นกับทุกคนทําให้มีคนรักใคร่ หวังดีต่อฉัน ๐.๔๒๔ √ 
๗ ฉันปรารถนาท่ีจะทําให้คนในชุมชนท่ีฉันอาศัยอยู่มีความสุข ๐.๖๓๒ √ 
๘ ฉันปรารถนาที่จะเห็นคนทุกคนในประเทศเรานี้มีรอยย้ิมให้กันและกัน ๐.๗๗๑ √ 
๙ ฉันคิดว่าหลักการ“เมตตาค้าํจุนโลก”จะยังคนท้ังหลายให้อยู่ร่วมกันอย่าง

สันติสุข 
๐.๗๙๙ √ 

๑๐ ฉันปรารถนาท่ีจะทํางานที่เป็นประโยชนแ์ก่ตนเองและส่วนรวม ๐.๗๖๔ √ 
๑๑ ฉันหวังว่าเม่ือฉันชักชวนให้เพื่อนๆปฏิบัติธรรมจะทําให้ชวิีตเขามีความสุข

เพิ่มขึน้ 
๐.๕๓๑ √ 

๑๒ การท่ีคนในชมุชนคิดดี ไม่อิจฉาริษยากันจะช่วยให้ชุมชนเกิดความสามัคคี  ๐.๗๓๒ √ 
๑๓ ฉันปรารถนาท่ีจะทําประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน ๐.๗๓๗ √ 
๑๔ การท่ีฉันมีจิตใจเอ้ือเฟื้อต่อผูอ่ื้นทําให้คนทีค่บหากับฉันมีความสขุ ๐.๖๙๐ √ 
๑๕ ฉันปรารถนาท่ีจะพัฒนาจิตใจของตนเองให้มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง ๐.๗๘๑ √ 

 



๔๒๓ 

 
                ชุดท่ี  ๑๑  แบบสอบถาม ความสันโดษ 

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
    เพียงคาํตอบเดียวในแตล่ะข้อ  

ข้อ ข้อความ ค่าอํานาจ
จําแนก ( r 

) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก  

(√) 

๑ ฉันพอใจกับเงนิค่าใช้จ่ายทีพ่่อแม่ให้ใช้ในแต่ละวัน ๐.๔๐๗ √ 
๒ ฉันอยากได้โทรศัพทร์ุ่นใหม่ๆที่ทันสมัยเหมือนของเพื่อน ๐.๔๗๔  √ 
๓ ฉันยินดีในสิ่งของที่ฉันได้มาโดยการกระทําที่สุจริตถูกต้อง ๐.๔๒๗ √ 
๕ ถึงแม้ว่าฉันจะต้องนั่งรถเมลม์าโรงเรียนแต่ฉันก็มีความสขุ ๐.๔๑๖ √ 
๖ ฉันจะเก็บเสื้อผ้าที่ฉันใส่ไม่ได้ไว้หลายชุดเพราะไม่อยากบริจาคใหค้นอ่ืน -๐.๐๔๘ x 

๗ แม้ว่าสุขภาพของฉันไม่ดีแต่ฉันก็จะขวนขวายทํางานพิเศษอย่างหนัก
เพื่อหาเงนิมาซื้อของที่อยากได้  

๐.๒๔๑ √ 

๘  แม้ว่าที่บ้านฉันจะมีฐานะไม่ร่ํารวยแต่ฉันก็พยายามใช้เสือ้ผ้าที่มีย่ีห้อดังๆเพื่อ
ไม่ให้ใครดูถูก  

๐.๔๒๕ √ 

๙ ฉันพยายามตัง้ใจเรียนอย่างเต็มที่แล้วจะสอบได้คะแนนที่เท่าไรฉันก็พอใจ  ๐.๒๐๘ √ 
๑๐ ฉันพอใจที่จะใช้สิ่งของที่เหมาะกับฐานะของฉันมากกว่าสิง่ของที่ดีเกินฐานะ  ๐.๓๙๙ √ 
๑๑ เม่ือฉันต้องไปเรียน ฉันอยากมีรถยนต์หรูๆ ขับมารับ – ส่ง ๐.๓๙๕ √ 
๑๒ หากฉันจับฉลากได้สิ่งของทีมี่ราคาสูงฉันจะเอาไปมอบให้พ่อแม่ ๐.๐๔๘ x 

๑๓ ฉันยินดีเสียสละทนุการศึกษาท่ีได้รับให้กับเพื่อนที่มีความจําเปน็ต้องใช้เงนิ
ทุนการศึกษา 

๐.๑๖๙ x 

 

 
 

      



๔๒๔ 

 
ชุดที่  ๑๒  แบบสอบถาม อสังขาริกทาน 

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสม 
    เพียงคําตอบเดียวในแต่ละข้อ  

ข้อ ข้อความ ค่าอํานาจ
จําแนก ( r ) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก(√) 

๑ ฉันให้ทานแก่เด็กด้อยโอกาสเพราะเป็นการทําให้ผู้อ่ืนมีความสุข ๐.๖๗๖ √ 
๒ ฉันเลี้ยงอาหารคนชราท่ีบ้านพักคนชราเป็นการเอ้ือเฟื้อต่อคนอ่ืน ๐.๖๓๙ √ 
๓ ฉันบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยคลายทุกข์ให้เขา ๐.๖๔๗ √ 
๔ ฉันให้ทานแก่ผู้ยากไร้เพราะเป็นการทําความดี ๐.๖๖๘ √ 
๕ ฉันบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมเพราะได้เก้ือกูลผู้ที่ด้อยกว่า ๐.๖๐๐ √ 
๖ ฉันบริจาคเงินแก่มูลนิธิการกุศลเพราะสามารถแสวงหาทรัพย์ได้มาก  ๐.๕๙๐ √ 
๗ ฉันให้เงินช่วยเหลือสังคมได้เพราะฉันทํามาหากินได้คล่อง ๐.๖๑๑ √ 
๘ ฉันให้ทานแก่คนยากจนเพราะฉันเป็นผู้มีฐานะดี ๐.๕๑๒ √ 
๙ ฉันให้เงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนเพราะอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ให้ได้ ๐.๖๑๔ √ 
๑๐ ฉันบริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้เพราะมีของใช้มากมายเกินความจําเป็น  ๐.๔๙๙ √ 
๑๑ คนอ่ืนชื่นชมเม่ือเห็นฉันให้ทาน ๐.๕๗๑ √ 
๑๒ คนอ่ืนร่วมอนุโมทนาไปกับทานที่ฉันทํา ๐.๕๗๘ √ 
๑๓ คนอ่ืนทราบกิตติศัพท์ว่าฉันเป็นผู้ให้ทาน ๐.๕๓๙ √ 
๑๔ คนอ่ืนสนับสนุนในการให้ทานของฉัน ๐.๕๔๐ √ 
๑๕ ฉันให้ทานเพื่อเป็นการพัฒนาจิตของฉันให้สูงขึ้น ๐.๖๗๕ √ 
๑๖ ฉันให้ทานเพื่อทําให้ฉันได้ฝึกการเป็นผู้ให้ ๐.๖๙๔ √ 
๑๗ ฉันให้ทานเพื่อให้ตนเองลดความตระหนี่ ๐.๖๐๑ √ 
๑๘ ฉันให้ทานเพื่อฝึกการมีจิตใจที่เสียสละ  ๐.๗๐๐ √ 
๑๙ ฉันให้ทานเพราะคิดที่อยากจะให้ ๐.๖๑๒ √ 



๔๒๕ 

 
ชุดที่  ๑๓  แบบสอบถาม สสังขาริกทาน 

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสม 
    เพียงคําตอบเดียวในแต่ละข้อ  

 
ข้อ 

 
ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก(r) 

ข้อท่ีได้รับ

คัดเลือก(√)

๑ ฉันบริจาคเงินช่วยเหลือให้มูลนธิิการกุศลเม่ือพบว่ามีผูค้นประสบภัย ๐.๓๘๗ √ 
๒ ฉันใหเ้งินช่วยเหลือเด็กๆเพราะเขากําพรา้บิดามารดา  ๐.๓๐๗ √ 
๓ ฉันบริจาคเสื้อผ้าใหผู้้ยากจนเพราะเห็นว่าเขาเหลา่นัน้กําลังประสบภัยหนาว ๐.๐๗๑ x 
๔ ฉันนําของกินไปแจกจ่ายให้ผู้คนเพราะเหน็ว่าเขายากจน  ๐.๓๐๐ √ 
๕ ฉันบริจาคเลือดเพราะโรงพยาบาลประกาศว่ามีผูป้่วยมีความต้องการเลือด   ๐.๓๒๖ √ 
๖ ฉันทําบญุมากเพราะกลัวชาติหน้าจะเกิดมาแล้วยากจน  ๐.๕๙๖ √ 
๗ ฉันใสบ่าตรทกุเช้าเพราะกลวัว่าญาติทีเ่สียชีวิตไปจะอดอยาก  ๐.๖๕๔ √ 
๘ ฉันบริจาคเงินช่วยคนตาบอดเพราะกลัวว่าคนอ่ืนจะหาว่าฉันไม่มีน้ําใจ  ๐.๖๘๙ √ 
๙ ฉันบริจาคเงินให้การกุศลเพราะกลัวว่าจะเสียหนา้  ๐.๖๓๘ √ 
๑๐ ฉันบริจาคเงินทําบุญเพราะกลัวว่าจะประสบเคราะห์กรรม  ๐.๗๒๘ √ 
๑๑ ฉันถวายเงนิให้พระเพราะทา่นสวดมนต์อวยพรให้  ๐.๗๕๔ √ 
๑๒ ฉันบริจาคเงินให้องค์การกุศลเพราะฉันเคยได้รับความชว่ยเหลือมาก่อน ๐.๕๘๐ √ 
๑๓ ฉันบริจาคเงินให้โรงเรียนเพราะฉันเปน็ศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้ ๐.๔๓๗ √ 
๑๔ ฉันบริจาคเงินให้โรงทานเพราะฉันเคยได้ทานอาหารทีน่ีม่าก่อน ๐.๕๙๙ √ 
๑๕ ฉันบริจาคเลือดให้สภากาชาดเพราะจะได้มีเลือดสํารองไว้ยามที่ฉันต้องการ  ๐.๖๑๖ √ 
๑๖ ฉันบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลเพื่อตอนเจ็บไข้โรงพยาบาลจะได้ดูแลฉันอย่างดี  ๐.๗๒๒ √ 
๑๗ ฉันบริจาคเงินให้สถานศึกษาเพื่อที่ฉันจะได้สิทธพิิเศษบางประการ ๐.๗๕๘ √ 
๑๘ ฉันบริจาคเงินให้หน่วยงานราชการเพื่อจะได้รับความสะดวกในการติดต่อ  ๐.๗๑๔ √ 
๑๙ ฉันบริจาคเงินให้การกุศลเพือ่จะได้นําใบอนุโมทนาไปลดหย่อนภาษี ๐.๗๓๘ √ 



๔๒๖ 

 
ชุดที่ ๑๔ แบบสอบถาม สลีสามัญญตา 

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสม 
    เพียงคําตอบเดียวในแต่ละข้อ  

 
ข้อ 

 
ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก(r) 

ข้อท่ีได้รับ
คัดเลือก (√) 

๑ ฉันปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาเช่นเดียวกันกันคนอื่นๆ  ๐.๒๔๖ √ 
๒ เม่ือฉันทําผิดระเบียบฉันจะถูกลงโทษเช่นเดียวกันกับผู้ทาํผิดคนอ่ืนๆ ๐.๓๒๕ √ 
๓ เม่ือฉันเข้าห้องเรียนสายอาจารย์ไม่เคยตําหนิฉันเหมือนคนอ่ืน ๐.๕๙๖ √ 
๔ เม่ือฉันสง่รายงานช้ากว่ากําหนดอาจารย์หักคะแนนฉันเท่ากับคนอ่ืนๆที่ส่งช้า  ๐.๑๘๔ x 

๕ แม้ว่าฉันเขา้เรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ อาจารย์ก็ยังอนุญาตให้ฉันเข้าสอบ ๐.๖๘๓ √ 
๖ เม่ือเหน็ว่ามีคนซ้ือของจํานวนมากฉันจะเข้าคิวซ้ืออาหาร ๐.๑๔๓ x 

๗ ฉันยอมเสียคา่ปรับเพราะว่าฉันจะคนืหนังสือช้ากว่ากําหนดการส่งคนืเสมอ  ๐.๒๑๔ √ 
๘ ฉันและเพ่ือนมักจะนัดคุยกันที่โต๊ะประจําในห้องสมุด ๐.๔๑๑ √ 
๙ ฉันมักจะจองเก้าอ้ีให้เพื่อนในกลุ่มที่ชอบมาช้า ๐.๐๘๕ x 

๑๐ ฉันมักจะมีข้ออ้างที่ดีๆบอกกับอาจารย์เวลาที่ฉันส่งงานช้ากว่ากําหนด ๐.๕๙๖ √ 
๑๑ เม่ือเพื่อนทําข้อสอบไม่ได้ฉันจะเปิดคําตอบให้เพื่อนดู ๐.๕๕๘ √ 
๑๒ วิชาที่อาจารย์เช็คชื่อฉันจะเซ็นชื่อให้เพื่อนที่ไม่มาเรียนเสมอ ๐.๖๓๓ √ 
๑๓ หากฉันพบของมีค่าที่ตกหล่นฉันจะนําไปแจ้งประกาศหาเจ้าของ ๐.๓๓๗ √ 
๑๔ ฉันจะช่วยดูแลรักษาของส่วนรวมไม่ให้ชํารุด สูญหาย ๐.๓๓๙ √ 
๑๕ ฉันให้ความร่วมมือกับเพื่อนทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเสมอ ๐.๓๕๔ √ 
๑๖ ก่อนสอบฉันมักจะติววิชาที่ฉันถนัดให้เพื่อนที่เรียนไม่เข้าใจเสมอ ๐.๑๑๐ x 

๑๗ ฉันมักจะบอกเพ่ือนๆว่ามีธุระทางบ้านเวลาที่ไม่อยากทํางานกลุ่ม ๐.๕๕๑ √ 
๑๘ ฉันมักจะอ้างว่าต้องรีบกลับบ้านเพื่อจะได้ไม่ต้องทํากิจกรรม ๐.๔๔๑ √ 
๑๙ เวลาที่มีการทํางานกลุ่มเพื่อนๆมักจะชวนให้ฉันเข้ากลุ่มด้วยเสมอ ๐.๒๔๓ √ 



๔๒๗ 

 
ชุดท่ี  ๑๕  แบบสอบถาม ทิฏฐิสามัญญตา 

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
 เพียงคําตอบเดียวในแต่ละขอ้ 

 
ข้อ 

 
ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก( r 

) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก
(√) 

๑ ฉันมีความเห็นตรงกับเพื่อนๆว่าการช่วยเหลืองานส่วนรวมเป็นสิ่งทีค่วรทํา  ๐.๔๑๒ √ 
๒ ฉันและเพ่ือนคิดตรงกันว่าการช่วยเหลือผูอ่ื้นได้ต้องช่วยเหลือตนเองให้ดีก่อน  ๐.๔๗๔ √ 
๓ ฉันกับเพื่อนคดิตรงกันว่าการกระทําสิ่งๆต่างๆย่อมมีสาเหตุ ๐.๔๙๘ √ 
๔ ฉันคิดว่าการท่ีคนเรามีความคิดเหน็ที่ถูกต้องตามความจริงจะทําใหส้งัคมมี

ความสงบ  
๐.๕๑๒ √ 

๕ ฉันมักจะให้เพือ่นๆในกลุ่มทาํงานส่วนรวมล่วงหนา้กันไปก่อนจนใกล้จะเสร็จ
ฉันจึงไปช่วย 

๐.๒๓๑ √ 

๖ ฉันคิดที่จะแบง่ปันความรู้ในวิชาที่ฉันทําคะแนนได้ดีด้วยการช่วยติวใหเ้พื่อนๆ  ๐.๕๐๔ √ 
๗ ฉันคิดว่าควรให้เวลาในการทําประโยชนเ์พื่อส่วนรวมกับประโยชนส์่วนตนให้

พอๆกัน  
๐.๔๓๐ √ 

๘ ฉันคิดว่าปัจจุบันคนท่ีจะประสบความสําเร็จได้จะต้องคดิถึงประโยชนส์่วนตน
ให้มาก  

๐.๒๗๓ √ 

๙ ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดของเพื่อนว่าการทํากิจกรรมเพื่อส่วนรวมตอ้งมีการ
หางบประมาณ 

๐.๒๓๖ √ 

๑๐ ฉันคิดว่าข้อเสนอของเพื่อนๆในการทํากิจกรรมส่วนรวมเป็นสิ่งทีน่่าสนใจ  ๐,๕๐๑ √ 
๑๑ ฉันคิดว่าในการประชุมทํากิจกรรมอาสาควรเคารพความคิดเหน็ของคนส่วน

ใหญ่  
๐.๕๔๗ √ 

๑๒ ฉันคิดว่าการรบัฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่จะทําให้งานล่าช้า ๐.๓๓๓ √ 
๑๓ ฉันคิดว่าตนเองควรเข้าร่วมช่วยเหลือผูป้ระสบภัยเพื่อใหค้ลายความทุกข์  ๐.๓๙๒ √ 
๑๔ ฉันคิดว่าการท่ีคนในสังคมช่วยเหลือกันจะทําใหส้ังคมสงบสุข ๐.๖๐๕ √ 



๔๒๘ 

 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก( r 

) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก
(√) 

๑๕ ฉันคิดว่าหากฉันไม่ต้องร่วมทํางานอาสาพฒันา สงัคมก็ยังคงดําเนินต่อไปได้
ด้วยดี  

๐.๑๕๖ x 

๑๖ ฉันคิดว่าแม้เราจะร่วมมือกันในการสร้างสรรคส์ังคมก็ไม่สามารถลดความ
ขัดแย้งได้  

๐.๔๒๗ √ 

๑๗ ฉันชอบท่ีจะสนับสนนุคนท่ีมีความคิดเหน็ถูกต้องตามความเป็นจรงิ ๐.๔๙๗ √ 
๑๘ ฉันรู้สึกชื่นชมเพื่อนๆท่ีเอาเวลาส่วนใหญไ่ปอาสาทํางานส่วนรวม ๐.๕๑๙ √ 
๑๙ ฉันรู้สึกหงุดหงิดกับเพื่อนทีทุ่่มเทเวลาทํางานส่วนรวมมากกว่าการสนใจเรียน  ๐.๓๐๖ √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



๔๒๙ 

 
ชุดท่ี ๑๖  แบบสอบถาม เจตจํานงเสรี 

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
    เพียงคาํตอบเดียวในแตล่ะข้อ  

 
ข้อ 

 
ข้อความ 

ค่าอํานาจ
จําแนก ( r 

) 

ข้อที่ได้รับ
คัดเลือก
(√) 

๑ ฉันอาสาไปช่วยผู้ประสบภัยเพราะทําตามพ่อและแม่  ๐.๕๐๙ √ 
๒ ฉันไปช่วยจัดเตรียมสิ่งของบริจาคผู้ประสบภัยเพราะมีดารามาช่วยงานด้วย  ๐.๔๖๗ √ 
๓ ฉันอาสามาทํางานเพ่ือส่วนรวมเพราะฉันเลือกทําด้วยตนเอง ๐.๑๗๕ √ 
๔ ฉันอาสาช่วยงานส่วนรวมของสถานที่เรยีนเพราะอาจารย์จะใหค้ะแนนพิเศษ  ๐.๓๒๖ √ 
๕ ฉันพิจารณาเห็นว่าการทํางานช่วยเหลือสว่นรวมเปน็สิ่งที่ดีฉันจึงได้ทํา ๐.๒๑๔ √ 
๖ ฉันสมัครทํางานจิตอาสาเพราะทําตามคาํชวนของเพื่อนๆ  ๐.๑๕๕ √ 
๗ ฉันบริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้เพราะคิดว่ามันจะใหป้ระโยชน์แก่เขา -๐.๐๐๙ x 

๘ ฉันนําของมาช่วยเหลือผูป้ระสบน้ําท่วมเพราะมีข่าวสารประกาศเชิญชวน    -๐.๒๒๐ x 

๙ ฉันไปทําบุญทีวั่ดเพราะคิดว่าเปน็โอกาสดีที่ได้ปฏิบัติดี ๐.๑๕๗ √ 
๑๐ ฉันช่วยสถานศึกษารณรงคป์ระหยัดพลงังานไฟฟ้าเพราะคิดว่าเป็นเรือ่งที่

ควรทํา  
๐.๐๕๙ x 

๑๑ ฉันพยายามชว่ยลดโลกร้อนโดยใช้ถุงผ้าตามท่ีสื่อต่างๆประชาสัมพันธ์เชญิ
ชวน  

-๐.๒๒๖ x 

๑๒ ฉันประพฤติตนเปน็คนดีมีน้าํใจเพราะทําตามคําสั่งสอนของพ่อแม่ -๐.๐๙๗ x 

๑๓ แม้ว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ของฉันจะบรจิาคเงินช่วยเหลือการกุศลแต่ฉันก็จะ 
พิจารณาก่อนเสมอว่าควรบริจาคหรือไม่  

-๐.๒๔๔ x 

๑๔ บางครั้งฉันทําสิ่งไม่เหมาะสมเพราะฉันได้รับข้อมูลมาผดิๆ ๐.๑๕๔ √ 
๑๕ ฉันคิดเสมอว่าในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างฉันมีสิทธิในการเลือกทําด้วย

ความคิดของฉันเอง  
-๐.๐๕๑ x 

 



๔๓๐ 

 
๒.๒.๒      ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา 

 
แบบสอบถามตัวแปร          ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม

ทดลองใช้ (N=๘๐) เก็บข้อมูลจริง (N = 
๕๔๐) 

แบบสอบถาม จิตสาธารณะ ๐.๘๙๘ ๐.๙๑๔ 
แบบสอบถาม การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ๐.๗๘๘ ๐.๘๔๕ 
แบบสอบถาม ประสบการณ์ทางสังคม ๐.๘๖๒ ๐.๘๖๒ 
แบบสอบถาม การสนับสนุนทางสังคม ๐.๘๑๘ ๐.๘๑๕ 
แบบสอบถาม การรับรู้ความสามารถของตน ๐.๙๑๐ ๐.๙๑๐ 
แบบสอบถาม ลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน ๐.๗๙๓ ๐.๗๘๓ 
แบบสอบถาม ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

๐.๙๖๔ ๐.๙๖๔ 

แบบสอบถาม ความศรัทธา ๐.๖๗๐ ๐.๘๖๗ 
แบบสอบถาม ฉันทะ ๐.๘๓๘ ๐.๙๐๘ 
แบบสอบถาม ความเมตตา ๐.๘๖๗ ๐.๙๒๔ 
แบบสอบถาม ความสันโดษ ๐.๖๓๘ ๐.๗๐๙ 
แบบสอบถาม อสังขาริกทาน ๐.๙๒๙ ๐.๙๒๖ 
แบบสอบถาม สสังขาริกทาน ๐.๙๒๐ ๐.๙๑๘ 
แบบสอบถาม สีลสามญัญตา ๐.๘๑๑ ๐.๘๒๔ 
แบบสอบถาม ทิฏฐิสามญัญตา ๐.๘๒๕ ๐.๘๒๕ 
แบบสอบถาม เจตจํานงเสรี ๐.๓๐๕ ๐.๖๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 



๔๓๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. แบบสอบถามฉบับจรงิ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

        



๔๓๒ 

 
๓. แบบสอบถามฉบับจรงิ 

คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามชุดนี้ มี ๒ ส่วน  คือ 
ส่วนที่ ๑ เปน็ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ ๒ เปน็แบบสอบถาม   ความคิดเหน็   ความรู้สึก  ความเช่ือ  และ การกระทําของ 
           ผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีทั้งสิ้น ๑๖  ชุด 
   การตอบแบบสอบถามนี้ ไม่มีข้อใด ถูก หรือ ผิด และไม่ใช่ตัวบง่ชี้ ความดี ความไม่ดี 
ของบุคคล ทั้งสิ้น จึงขอใหผู้้ตอบแบบสอบถาม ตอบด้วยความจริงใจ ตรงตามความรู้สึกที่แท้จริง 
ของท่าน และคําตอบทุกคาํตอบของท่านผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ และนําไปใชป้ระโยชน์ โดย
การพิจารณารวมกับคําตอบของผู้ตอบแบบสอบถามทา่นอ่ืนๆทั้งหมด ดังนั้น จึงขอให้ท่านโปรด
ตอบคําถามทกุข้อถ้าท่านเว้นคําตอบเพียงข้อใดข้อหนึ่งแบบสอบถามชุดนี้จะไม่สามารถนําไปใช้ได้ 
    ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ใหข้้อมูลในการตอบแบบสอบถามทุกท่าน มา ณ โอกาสนี ้

ผู้วิจัย 
***************************************************************************************** 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดตอบคําถามและเติมข้อความลงในช่องว่างหรือทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องว่าง ( )  
            ที่ตรงกับสภาพท่ีเป็นจริงของท่าน 

1. ช่ือสถานศึกษา................................................................................................................... 
2. ช่ือ – นามสกลุ..........................................................เลขประจําตัว..................................... 
3. ท่านกําลังเรียนอยู่ระดับช้ัน................................................................................................ 
4. อายุ..........................ปี 
5. เพศ                         (   )  ๑. ชาย                 (   )  ๒. หญิง 
6. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม   หรอืไม่ 

(   )  ไม่เคย               (   ) เคยเข้าร่วม  
โปรดระบุกิจกรรมที่เคยเข้ารว่ม............................................................................. 

 
 
 



๔๓๓ 

 
ชุดที่ ๑ 

   คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละขอ้และทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบที่ท่านเห็นว่า
เหมาะสม เพยีงคําตอบเดียวในแต่ละข้อ  
           ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด 

 
ข้อ 

 
ข้อความ 

    ระดับความคิดเหน็
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑ ฉันคิดว่าการท่ีคนเรามีการแสดงออกซ่ึงความร่วมมือ ร่วมใจ
เพื่อ ปฏิบัติงานใหส้ําเร็จจะทําใหเ้กิดประโยชน์ทั้งตนเองและ
ส่วนรวม 

  

๒ ฉันคิดว่าการท่ีเราเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือทําประโยชน์
ให้ผู้อ่ืนทําใหพ้วกเราเกิดความสามัคค ี

  

๓ ฉันคิดว่า ความสามัคคีในหมู่คณะทาํใหเ้กิดประโยชน์สขุแก่
ตนเองและผู้อ่ืน 

  

๔ ฉันคิดว่าคนเราต้องเก้ือกูลกันเพื่อประโยชน์ซ่ึงกันและกันจึงจะ
ทําใหส้ังคมมีความสุข 

  

๕ ฉันคิดว่าเราควรใช้หนังสือของห้องสมุดอย่างทะนุถนอมเพ่ือ
ทุกคนจะได้มีหนังสือไว้อ่านได้นานๆ 

  

๖ เม่ือยืมหนังสือจากห้องสมุดไปใช้ฉันจะสง่คนืตามระเบียบการ
ยืมของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด 

  

๗ ฉันคิดว่าการให้ทําให้ตนเองและผู้อ่ืนมีความสุข   

๘ ฉันบริจาคเงินหรือ สิ่งของ ไปช่วยเหลือผูป้ระสบภัย   

๙ ฉันเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่ออาสาไปทํางานบําเพญ็ประโยชน์
เพื่อส่วนรวม   

  

๑๐ ฉันบริจาคเงินเพื่อสร้างสิ่งทีเ่ป็นสาธารณะสมบัติ   

๑๑ ฉันปรารถนาท่ีจะช่วยให้สังคมสงบสุขด้วยการสวดมนต์ ไหว้
พระ ปฏิบัติธรรม   

  

๑๒ ฉันอยากจะให้เยาวชนในอนาคตได้มีพลังงานใช้ฉันจึงร่วม
ประหยัดการใช้พลงังานไฟฟ้า 

  



๔๓๔ 

 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

    ระดับความคิดเหน็
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑๓ ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะจึงต้องคอยดูแล
รักษาสิ่งสาธารณะ 

  

๑๔ เม่ือฉันพบเหน็ ผู้ที่กําลังเดือดร้อนฉันคิดหาวิธีที่จะช่วยแก้ไข
ความเดือดร้อนนัน้ให้หมดไป   

  

๑๕ ฉันปรารถนาท่ีจะช่วยหลือให้ผู้ยากไร้พ้นจากความยากลําบาก    

๑๖ ฉันช่วยแนะนาํความรูใ้ห้เพือ่นๆในยามทีเ่ขาเรียนไม่เข้าใจ   

๑๗ ฉันคิดว่าการท่ีพวกเราร่วมมือร่วมใจกันใช้ถุงผ้าจะทําให้ลด
ภาวะโลกร้อนได้  

  

๑๘ ฉันจะบรจิาคทรัพย์ให้แก่องค์กรการกุศลตามที่ได้มีประกาศ
ขอรับบริจาค  

  

๑๙ ฉันสมัครเข้ารว่มทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม   

๒๐ ฉันช่วยเหลือสถานศึกษาท่ีฉันเรียนอยู่ในการประหยัดการใช้
ไฟฟ้า  

  

๒๑ เม่ือเหน็สิ่งสาธารณะชํารุดเลียหายฉันจะแจ้งให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องมาทาํการปรับปรงุแก้ไข  

  

๒๒ เวลาที่บ้านฉันทําขนมมากๆ ฉันก็จะเอาขนมมาฝากเพื่อนๆ   

๒๓ เม่ือฉันได้บัตรกํานัลมาหลายๆใบฉันก็จะนํามาแบ่งใหญ้าติๆ
นําไปใช้ด้วย  

  

๒๔ หากฉันเดือดรอ้นแล้วมีผู้มาบริจาคสิ่งของให้ฉัน   ฉันจะ
แบ่งปันของเหล่านั้นให้กับผูเ้ดือดร้อนคนอ่ืนๆด้วย  

  

 

 
 
 

       



๔๓๕ 

 
ชุดที่ ๒  

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
            เพียงคําตอบเดียวในแต่ละข้อ  

      พ่อแม่/ผู้ปกครองปฏิบัติสิ่งต่อไปน้ีกับท่านมากน้อยเพียงไร 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑ เม่ือฉันมีปัญหาทะเลาะกับพีน่้องท่านจะตําหนิฉันมากกวา่
คนอ่ืน  

  

๒ เม่ือจะขอเงินไปใช้จ่ายอะไรฉันต้องชี้แจงรายละเอียด
มากกว่าพี่ๆนอ้งๆ 

  

๓ ต้องเช่ือฟงัท่านโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ      

๔ ให้เหตุผลในการสนับสนนุให้ฉันกระทาํสิง่ต่างๆ   

๕ เม่ือทําผิดจะเปิดโอกาสให้ฉันอธิบาย ชี้แจง เหตุผลก่อนที่
จะลงโทษ  

  

๖ เม่ือครอบครัวมีปัญหาจะใหฉั้นมีส่วนร่วมรับรูใ้นการ
แก้ปัญหา 

  

๗ เม่ือฉันมีปัญหาท่านจะยอมรบัในการตัดสนิใจแก้ปัญหา
ของฉัน   

  

๘ ให้อิสระฉันในการเลือกเรียนสาขาวิชาตามที่ฉันชอบ   

๙ รับฟังความคดิเห็นที่แตกต่างไปจากความคิดของท่าน    

๑๐ นําเรื่องต่างๆมาพูดคุยกับฉันอย่างเป็นกันเองเสมอ   

๑๑ มักจะรู้ถึงความรู้สึก ความต้องการของฉัน    

๑๒ ปลอบโยน ใหกํ้าลังใจเม่ือฉันรู้สึกท้อแท้ ผิดหวัง   

๑๓ ให้คําปรึกษากับฉันเสมอ เม่ือมีปัญหาเกิดขึ้น         

๑๔ ให้การสนับสนุนเสมอเม่ือฉันขอให้เขา้ร่วมทํากิจกรรมต่างๆ   

๑๕ มีภารกิจมาก จึงไม่ค่อยมีเวลาให้ฉัน   

       



๔๓๖ 

 
ชุดที่ ๓  

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสมเพียง
คําตอบเดียวในแต่ละข้อ  

 ท่านเคยมีประสบการณ์ในเรื่องต่อไปน้ีมากน้อยเพียงไร 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

 ปริมาณการมีประสบการณ์
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑ ฉันเคยเห็นประชาชนได้รับความเดือดร้อนเม่ือยามที่บา้นเมือง
ประสบภัยพิบติั 

  

๒ ฉันเคยไปร่วมช่วยเหลือผูป้ระสบภัยเม่ือปทีี่ผ่านมา เช่น กรอก
กระสอบทราย แพ็คถุงยังชีพ เป็นต้น  

  

๓ ฉันเคยเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนท์ี่หน่วยงานจัดขึ้น   

๔ เคยมีคนเลา่ให้ฉันฟังเก่ียวกับการไปช่วยทาํความสะอาด
สถานทีส่าธารณะท่ีถูกน้ําท่วม  

  

๕ ฉันเคยเห็นองค์กรต่างๆนาํสิง่ของไปแจกให้ผู้ประสบภัย   

๖ ฉันเคยเห็นรายการโทรทศันจั์ดงานและเลีย้งอาหารให้กับเด็ก
ด้อยโอกาส  

  

๗ ฉันเคยเห็นองค์กรการกุศลในสังคมไปเลี้ยงอาหารคนชราที่
สถานสงเคราะห์  

  

๘ ฉันเคยได้ร่วมโครงการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลกูป่า 
ดูแลความสะอาด 

  

๙ ฉันเคยได้ยินว่ารัฐบาลมีการรณรงค์ใหค้นในชาติร่วมกัน
ประหยัดพลงังาน 

  

๑๐ ฉันเคยเขาร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เช่น การปลูกต้นไม้ 
งดใช้ถุงพลาสติกของโรงเรียน/มหาวิทยาลยั     

  

 
 

       



๔๓๗ 

 
ชุดที่ ๔  

คําช้ีแจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเคร่ืองหมาย / ลงในช่องคําตอบที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมเพียง
คําตอบเดียวในแต่ละข้อ  

        ผู้ปกครอง  อาจารย์ หรือ เพื่อนๆปฏิบัติสิ่งต่อไปน้ีกับท่านมากน้อยเพียงไร 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑ เม่ือฉันมีปัญหาเพื่อนๆมักจะเข้ามาพูดคุยให้กําลังใจ            

๒ ผู้ปกครองไม่ให้ความสนใจเม่ือฉันเลา่ความรู้สึกไม่สบายใจ   

๓ ฉันรู้สึกว่าอาจารย์ไม่สามารถช่วยฉันได้ในยามที่ฉันมีทุกข์     

๔ เม่ือฉันรูส้ึกหมดกําลังใจผู้ปกครองจะคอยปลอบโยนเสมอ   

๕ ผู้ปกครองให้ความเอาใจใส่ดูแลฉันในทุกๆเรื่อง   

๖ เม่ือฉันทําอะไรผิดพลาดผู้ปกครองจะให้อภัยฉันเสมอ   

๗ เพื่อนๆชมเชยเม่ือฉันสมัครชว่ยเหลืองานของส่วนรวม   

๘ ผู้ปกครองไม่คอ่ยพอใจที่ฉันไปสมัครทํากิจกรรมชมรม   

๙ อาจารย์รบัฟังฉันเสมอเม่ือฉันเล่าเก่ียวปัญหาต่างๆของฉัน   

๑๐ เพื่อนๆยอมรบัฟังเม่ือฉันเสนอความคิดในการทาํกิจกรรม   

๑๑ เพื่อนๆจะรับฟังอย่างดีเม่ือฉันต้องการระบายความในใจ   

๑๒ ผู้ปกครองใหเ้วลาฉันได้ปรึกษาเก่ียวกับกิจกรรมการ
ช่วยเหลือส่วนรวม 

  

๑๓ อาจารย์สนบัสนนุงบประมาณใหเ้ม่ือฉันทํากิจกรรม   

๑๔ เม่ือเกิดภัยพิบติัผู้ปกครองจะสนับสนุนเงินให้ฉันไป
ช่วยเหลือผูป้ระสบภัย 

  

๑๕ อาจารย์สนบัสนนุให้ฉันกับเพื่อนๆช่วยกันดูแล
สภาพแวดล้อมรอบๆสถานที่เรียน 

  

๑๖ เพื่อนๆจะให้คาํปรึกษาแก่ฉันได้เม่ือฉันทาํรายงานไม่ได้   

๑๗ อาจารย์ช่วยแก้ปัญหาเป็นอย่างดีเม่ือฉันมีปัญหาการเรียน   

 



๔๓๘ 

 
ชุดที่  ๕   

 คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสมเพียง
คําตอบเดียวในแต่ละข้อ  

           ท่านมีความม่ันใจว่าจะทําสิ่งต่อไปน้ีไดม้ากน้อยเพียงใด 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความมั่นใจ

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑ เม่ือยืมหนงัสือจากห้องสมดุไปใช้ฉนัจะสง่คืนตาม
ระเบียบการยืมของห้องสมดุอยา่งเคร่งครัด 

  

๒ ฉนับริจาคเงินหรือ สิง่ของ ไปช่วยเหลือผู้ประสบภยั   
๓ ฉนัเสียสละเวลาสว่นตวัเพ่ืออาสาไปทํางานบําเพ็ญ

ประโยชน์เพ่ือสว่นรวม 
  

๔ ฉนับริจาคเงินเพ่ือสร้างสิง่ท่ีเป็นสาธารณะสมบตัิ   
๕ ฉนัสวดมนต์ ไหว้พระปฏิบตัธิรรม เพ่ือให้สงัคมสงบสขุ   
๖ ฉนัประหยดัไฟเพราะอยากให้ในอนาคตได้มีพลงังานใช้   
๗ ฉนัคอยดแูลรักษาสิง่สาธารณะอยูเ่สมอ   
๘ ฉนัแนะนําความรู้ให้เพ่ือนๆในยามท่ีเขาเรียนไมเ่ข้าใจ   
๙ ฉนัใช้ถงุผ้าเพ่ือช่วยทําให้ลดภาวะโลกร้อน   
๑๐ ฉนัเข้าร่วมทํากิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์ของสถานศกึษา   
๑๑ ฉนัช่วยสถานศกึษาท่ีเรียนประหยดัไฟฟ้า   
๑๒ เม่ือเห็นสิง่สาธารณะชํารุดฉนัจะแจ้งให้หนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้องมาทําการปรับปรุงแก้ไข  
  

๑๓ เวลาท่ีบ้านฉนัทําขนมมากๆฉนัก็เอาขนมมาฝากเพ่ือนๆ   
๑๔ เม่ือฉนัได้บตัรกํานลัมาหลายๆใบฉนัก็จะนํามาแบง่ให้

ญาติๆ นําไปใช้ด้วย 
  

๑๕ หากฉนัเดือดร้อนแล้วมีผู้มาบริจาคสิง่ของให้ฉนั   ฉนัจะ
แบง่ปันของเหลา่นัน้ให้กบัผู้ เดือดร้อนคนอ่ืนๆด้วย  

  

 



๔๓๙ 

 
ชุดที่  ๖   

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่า
เหมาะสมเพียงคําตอบ เดียวในแต่ละข้อ  

         ท่านปฏิบัติสิ่งต่างๆต่อไปน้ีมากน้อยเพียงไร 
 

ข้อ 

 

ข้อความ 
ระดบัการปฏบัิต ิ

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อ
ย 

น้อย
ที่สุด 

๑ ฉันจะไม่วางแผนล่วงหน้าเพราะมักไม่เปน็ไปตามแผนที่วางไว้      

๒ ฉันจะทํารายงานส่งอาจารย์ก็ต่อเม่ือใกล้ถึงกําหนดเวลาส่ง      

๓ ฉันชอบเร่ิมทํางานทนัทีโดยไม่เสียเวลาคิดวางแผนก่อน      

๔ ฉันคิดว่าเพื่ออนาคตที่ดีฉันต้องใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิด
ประโยชน์เต็มที่ 

     

๕ เม่ือพบว่าสิ่งทีท่ําอยู่นัน้ยากและคงทําไม่สาํเร็จฉันก็จะยอมแพ้       

๖ ฉันไม่เห็นความจําเปน็ที่จะต้องต้ังใจเรยีนให้ดีในวันนีเ้พราะ
อนาคตโอกาสคงจะเปิดกว้างในการเรียนรู ้ 

     

๗ เม่ือเริ่มวันใหม่ฉันจะคิดว่าจะทําอะไรบ้างในวันนัน้       

๘ ฉันคิดต้ังเปา้หมายเก่ียวกับการเรียนในอนาคตของฉัน      

๙ ฉันเลือกที่จะกินอาหารตามท่ีชอบโดยไม่ต้องคิดอะไรมาก       

๑๐ ฉันคิดว่าทุกวันนี้ชีวิตของฉันก็ดีอยู่แล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่
จะต้องกังวลเรื่องอนาคต 

     

๑๑ ทุกวันนี้ฉันพยามขยันเรียนเพื่อที่ว่าจะได้มีงานท่ีดีในอนาคต      

๑๒ ฉันจะไม่ใช้เงนิจนหมดเพราะเกรงว่าพรุ่งนี้จะไม่มีเงนิใช้      

๑๓ ฉันมักจะทํางานไม่เสร็จทันเวลาท่ีกําหนดไว้      

๑๔ ฉันจะหมดความอดทน ถ้าฉันอยากได้สิ่งใดแต่ต้องรอคอย      

๑๕ ฉันจัดเตรียมสิง่ของที่จะต้องนําไปใช้เรียนไว้ต้ังแต่ตอนเย็น
เพื่อว่าจะไม่ลมืในวันรุ่งขึ้น 

     

๑๖ ฉันประหยัดการใช้ทรัพยากรวันนีเ้พื่อเป็นประโยชน์แก่
ลูกหลานในอนาคต 

     



๔๔๐ 

 
ชุดที่ ๗ 

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
            เพียงคําตอบเดียวในแต่ละข้อ  

         เมื่อท่านต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ท่านปฏิบัติสิ่งต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑ ฉันจะจัดการหาความรู้ด้วยตนเอง   

๒ ฉันจะหาแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

๓ ฉันจะเลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

๔ ฉันตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการเรียรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตนเอง   

๕ ฉันจะประเมินผลการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตนเอง   

๖ คิดว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต   

๗ มีความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต    

๘ ภูมิใจเม่ือเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้สําเร็จ   

๙ ต้องการให้เวลาในแต่ละวันเพิ่มขึ้นเพราะมีหลายสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้  

  

๑๐ สนใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน      

๑๑ คิดว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่น่าต่ืนเต้น ท้าทาย   

๑๒ รู้ว่าตนเองต้องการเรียนรู้ในสิ่งใด   

๑๓ ยอมรับคําติติงในความผิดพลาดของตนเอง   

๑๔ มีความพยายามในการทําความเข้าใจในเรื่องที่ยาก   

๑๕ เรียนรู้ก็ต่อเม่ือต้องการจะเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับ   

๑๖ ให้ความสําคัญกับวิธีการเรียนรู้   

๑๗ สามารถหาวิธใีนการเรียนรู้หัวข้อใหม่ๆ   

๑๘ รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง   

๑๙ ควบคุมตนเองเพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ได้   

๒๐ มีความสุขกับการแก้ไขปัญหาท่ียาก   



๔๔๑ 

 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๒๑ มีแนวคิดว่าใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอคือผู้นํา   

๒๒ เม่ือมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ฉันรู้ว่าจะต้องไปหาความรู้ได้จากที่ใด   

๒๓ ไม่ท้อถอยแม้ประสบกับปญัหาท่ียาก   

๒๔ สามารถแสวงหาวิธีการเรียนรู้ได้หลายรปูแบบสําหรับการ
เรียนรู้ใหม่  

  

๒๕ ไม่มีปัญหาเก่ียวกับทักษะการเรียนรู้   

๒๖ มีวิธีการคิดทีแ่ปลกใหม่    

๒๗ สามารถชักจูงผู้อ่ืนให้เรียนรูข้ณะทาํกิจกรรมร่วมกัน   

๒๘ เป็นผูน้ํากลุ่มในการเรียนรู้สิง่ใหม่   

๒๙ รู้ว่าตนเองเรียนรู้ได้ดีเพียงใด   

๓๐ เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นการสรา้งอนาคต   

๓๑ มีความพยายาม เชื่อมโยงสิง่ที่กําลังเรียนกับเป้าหมายระยะ
ยาวที่ต้ังไว้  

  

๓๒ ให้ความสําคญักับการเรียนรู้เปน็อันดับแรก   

๓๓  ตรวจสอบสิง่ที่ได้เรียนรู้เพือ่แก้ไขข้อผิดพลาดของตนเอง
อยู่เสมอ  

  

๓๔ รู้สึกผิดถ้าไม่ได้เรียนรู้ตามทีต้ั่งใจ   

๓๕ ชอบทํางานตามที่ต้ังวัตถุประสงค์ด้วยตนเอง   

๓๖ ไม่โทษผู้อ่ืนเม่ือมีข้อผิดพลาด   

๓๗ ทํากิจกรรมการเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง   

๓๘ เรียนรู้สิง่ใหม่ๆด้วยความเต็มใจโดยปราศจากการควบคมุ
ภายนอกในรปูแบบของรางวัลและการลงโทษ 

  

๓๙ ให้ความสําคญัต่อห้องสมุดว่าเปน็แหล่งของการเรียนรู้   

๔๐ ให้ความสนใจต่อการเรียนรู้   

๔๑ ชอบการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ   

๔๒ ให้เวลาแก่การเรียนรูเ้สมอไม่ว่าจะมีภารกิจยุ่งยากเพียงใด   



๔๔๒ 

 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๔๓ เลือกใช้แหล่งทรัพยากรที่เปน็บุคคลและวัสดุอุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสม  

  

๔๔ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เกือบทุกเรื่องที่ต้องการเรยีนรู้   

๔๕ นําวิธีการเรียนรู้แบบใหม่เขา้มาใช้ในการแก้ไขปัญหา   

๔๖ เข้าใจบทบาทตนเองว่าต้องการ จะเรียนรูอ้ย่างไร   

๔๗ คิดว่าการตระหนักในตนเองเป็นสิ่งทีส่ําคญัในการศึกษา
ของทุกคน  

  

๔๘ การเรียนรู้ไม่จําเปน็ต้องให้ผูส้อนบอกทุกอย่าง   

๔๙ ชอบเรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆแม้ไม่แน่ใจผลของการเรียนรู้   

๕๐ ชอบทดลองเรียนรู้สิง่ใหม่   

๕๑ สํารวจปัญหาโดยคิดถึงความเป็นไปได้ในหลายด้าน   

๕๒ ยอมรับในความผิดพลาดของตนเอง   

๕๓ เห็นความสําคัญของการเรียนรู้และความรู้ที่ได้รับมากกว่า
คะแนนสอบ 

  

๕๔ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเพื่อนํามาแก้ไขความ
ผิดพลาดของตนเอง 

  

๕๕ ถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่รับรู้ก็จะแสวงหาค้นคว้าเพื่อให้เข้าใจใน
สิ่งที่สงสัย 

  

๕๖ พยายามแก้ไขข้อผิดพลาดโดยการเรียนรู้เพื่อตอบปัญหาท่ี
ทําให้เกิดความผิดพลาด  

  

๕๗ เชื่อม่ันในความสามารถของตนเองในการนําความคิดมา
ปฏิบัติให้เกิดผลดี 

  

๕๘ ทําความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งที่รับรู้ได้เป็นอย่างดี   

๕๙ คิดว่าควรนําสาระที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติเพื่อการดํารงชีวิต   

๖๐ คิดว่าควรนําสาระที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงาน   
 



๔๔๓ 

 
ชุดที่  ๘ 

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
    เพียงคาํตอบเดียวในแตล่ะข้อ  

ท่านมีความเช่ือในสิ่งต่อไปน้ีมากน้อยเพียงไร 
ข้อ ข้อความ        ระดับของความเชื่อ

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

 ฉันเช่ือว่า.....   

๑ ผลที่ฉันต้องการ จะสาํเร็จได้ด้วยการกระทํา   

๒ การกระทําที่มีเจตนาย่อมมีผลกรรมเสมอ   

๓ คนทาํดีย่อมได้รับผลดี คนทําชั่วย่อมได้รบัผลช่ัว   

๔ ถ้าฉันอุทิศตนทําประโยชนเ์พื่อส่วนรวมฉนัก็จะได้รับสิ่งดีเป็น
ผลตอบแทน  

  

๕ ปัจจุบันนี้การส่งผลของกรรมไม่แน่นอน ทาํดีอาจไม่ได้ดี ทําชั่ว
อาจจะได้ดี  

  

๖ การกระทําใดๆของฉันเกิดขึน้เพราะฉันเปน็ผู้กําหนดเอง   

๗ ฉันช่วยประสบภัยเพราะฉันทําตามความต้องการของฉัน   

๘ ฉันเขา้ร่วมโครงการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะฉันอยากเห็นโลก
สวยงาม  

  

๙ พระพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงของสรรพสิ่งในโลก   

๑๐ หากฉันบาํเพญ็เพียรตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงแนะนําฉันก็จะพ้น
ทุกข์ได้  

  

๑๑ พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีความกรุณาที่ย่ิงใหญ่ที่ช่วยให้สตัว์โลก
พ้นทุกข์ได้  

  

๑๒ ความจริงทีพ่ระพุทธเจ้าทรงค้นพบเป็นความจริงที่เป็นสากล    

๑๓ คําสอนของพระพุทธเจ้าสามารถนํามาปฏิบัติเพื่อใหเ้กิด
ความสขุในชวิีตได้จริง  

  

 



๔๔๔ 

 
ชุดที่ ๙   

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
    เพียงคาํตอบเดียวในแตล่ะข้อ  

         ท่านเห็นด้วยกับสิ่งต่อไปน้ีมากน้อยเพียงไร 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

        ระดับความเหน็
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน 
กลาง    

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑ ฉันยินดีที่ได้มีส่วนร่วมทาํประโยชนเ์พื่อสว่นรวม   

๒ ฉันพอใจที่จะบริจาคทรพัย์สินเพื่อสร้างสิง่สาธารณะประโยชน์   

๓ ฉันต้องการท่ีจะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ   

๔ ฉันรักที่จะดูแลสวนสาธารณะให้สวยงามอยู่เสมอ   

๕ ฉันพอใจที่จะสมัครเป็นอาสาสมัครดูแลความเรียบร้อยใน
ห้องสมุดของสถานท่ีเรียน  

  

๖ ฉันยินดีที่ได้สมัครเขา้ร่วมกิจกรรมของโครงการจิตอาสาใน
ชุมชน  

  

๗ ฉันชอบท่ีจะทาํประโยชน์ใหบุ้คคลอ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน
ใดๆท้ังสิ้น  

  

๘ ฉันยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการช่วยประหยัดพลังงาน   

๙ ฉันยินดีที่จะเสยีสละความสขุส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

  

๑๐ ฉันยินดีที่ได้ชว่ยงานดูแลความสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของคน
ในชุมชนแถวบ้าน  

  

๑๑ ฉันปรารถนาท่ีจะอุทิศตนชว่ยเหลือสังคมส่วนรวมเพื่อที่จะ
ช่วยทําใหส้ังคมไทยมีความสงบสุข  

  

๑๒ ฉันชอบท่ีจะเห็นคนในสังคมมีความสุข   

 

 



๔๔๕ 

 
ชุดที่  ๑๐ 

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
    เพียงคาํตอบเดียวในแตล่ะข้อ  

  ท่านได้ทําสิ่งต่อไปน้ีมากน้อยเพียงไร 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑ ฉันช่วยเหลือ เก้ือกูล เพื่อนๆที่ทํางานส่วนรวมของสถานศึกษา   

๒ การท่ีคนในสังคมช่วยเหลือกันจะทําให้ทุกคนมีความรู้สกึเป็น
มิตรต่อกัน  

  

๓ ฉันช่วยลดโลกร้อนด้วยการสมัครเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้   

๔ ฉันพูดจาสุภาพ ให้เกียรติผูอ่ื้นกับทุกคนทําให้มีคนรักใคร่ หวัง
ดีต่อฉัน  

  

๕ ฉันปรารถนาที่จะทําให้คนในชุมชนท่ีฉันอาศัยอยู่มีความสุข   

๖ ฉันปรารถนาที่จะเห็นคนทุกคนในประเทศนี้ย้ิมให้กันและกัน   

๗ ฉันคิดว่าหลักการ“เมตตาค้าํจุนโลก”จะยังคนท้ังหลายให้อยู่
ร่วมกันอย่างสนัติสุข 

  

๘ ฉันปรารถนาที่จะทํางานที่เป็นประโยชนแ์ก่ตนเองและ
ส่วนรวม  

  

๙ ฉันหวังว่าเม่ือฉันชักชวนให้เพื่อนๆปฏิบัติธรรมจะทําให้ชวิีต
เขามีความสขุเพิ่มขึน้ 

  

๑๐ การท่ีคนในชมุชนคิดดี ไม่อิจฉาริษยากันจะช่วยให้ชุมชนเกิด
ความสามัคคี  

  

๑๑ ฉันปรารถนาท่ีจะทําประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืนโดยไม่ได้หวัง
ผลตอบแทน  

  

๑๒ การท่ีฉันมีจิตใจเอ้ือเฟื้อต่อผูอ่ื้นทําให้คนทีค่บหากับฉันมี
ความสขุ  

  

๑๓ ฉันปรารถนาท่ีจะพัฒนาจิตใจตนเองให้เหน็แก่ตัวน้อยลง   



๔๔๖ 

 
ชุดที่  ๑๑  

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
    เพียงคาํตอบเดียวในแตล่ะข้อ  

          ท่านเห็นด้วยกับสิ่งต่อไปน้ีมากน้อยเพียงไร 
ข้อ ข้อความ ระดับความเหน็

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑ ฉันพอใจกับเงนิค่าใช้จ่ายทีพ่่อแม่ให้ใช้ในแต่ละวัน   

๒ ฉันอยากได้โทรศัพทร์ุ่นใหม่ๆที่ทันสมัยเหมือนของเพื่อน   

๓ ฉันยินดีในสิ่งของที่ฉันได้มาโดยการกระทําที่สุจริตถูกต้อง   

๔ ถึงแม้ว่าฉันจะต้องนั่งรถเมลม์าโรงเรียนแต่ฉันก็มีความสขุ   

๕ แม้ว่าสุขภาพของฉันไม่ดีแต่ฉันก็จะขวนขวายทํางานพิเศษอย่าง
หนักเพื่อหาเงนิมาซ้ือของทีอ่ยากได้  

  

๖  แม้ว่าที่บ้านฉันจะมีฐานะไม่ร่ํารวยแต่ฉันก็พยายามใช้เสือ้ผ้าที่มี
ย่ีห้อดังๆเพื่อไม่ให้ใครดูถูก  

  

๗ ฉันพยายามตัง้ใจเรียนอย่างเต็มที่แล้วจะสอบได้คะแนนที่เท่าไร
ฉันก็พอใจ  

  

๘ ฉันพอใจที่จะใช้สิ่งของที่เหมาะกับฐานะของฉันมากกว่าสิง่ของ
ที่ดีเกินฐานะ  

  

๙ เม่ือฉันต้องไปเรียน ฉันอยากมีรถยนต์หรูๆ ขับมารับ – ส่ง   

 

 

 

 

      



๔๔๗ 

 
ชุดที่  ๑๒   

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
    เพียงคาํตอบเดียวในแตล่ะข้อ  

  ท่านปฏิบัติในสิ่งต่อไปน้ีมากน้อยเพียงไร 
ข้อ ข้อความ ระดับการปฏิบัติ

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑ ฉันให้ทานแก่เด็กด้อยโอกาสเพราะทําให้ผู้อ่ืนมีความสุข   

๒ ฉันเลี้ยงอาหารท่ีบ้านพักคนชราเป็นการเอ้ือเฟื้อต่อคนอ่ืน   

๓ ฉันบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยคลายทุกข์ให้เขา   

๔ ฉันให้ทานแก่ผู้ยากไร้เพราะเป็นการทําความดี   

๕ ฉันบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมเพราะได้เก้ือกูลผู้ที่ด้อยกว่า   

๖ ฉันบริจาคเงินแก่มูลนิธิการกุศลเพราะหาทรัพย์ได้มาก   

๗ ฉันให้เงินช่วยเหลือสังคมได้เพราะฉันทํามาหากินได้คล่อง   

๘ ฉันให้ทานแก่คนยากจนเพราะฉันเป็นผู้มีฐานะดี   

๙ ฉันให้เงินช่วยเหลือคนยากจนเพราะอยู่ในฐานะเป็นผู้ให้ได้   

๑๐ ฉันบริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้เพราะมีของใช้มากมายเกิน
ความจําเป็น  

  

๑๑ คนอ่ืนชื่นชมเม่ือเห็นฉันให้ทาน   

๑๒ คนอ่ืนร่วมอนุโมทนาไปกับทานที่ฉันทํา   

๑๓ คนอ่ืนทราบกิตติศัพท์ว่าฉันเป็นผู้ให้ทาน   

๑๔ คนอ่ืนสนับสนุนในการให้ทานของฉัน   

๑๕ ฉันให้ทานเพื่อเป็นการพัฒนาจิตของฉันให้สูงขึ้น   

๑๖ ฉันให้ทานเพื่อทําให้ฉันได้ฝึกการเป็นผู้ให้   

๑๗ ฉันให้ทานเพื่อให้ตนเองลดความตระหนี่   

๑๘ ฉันให้ทานเพื่อฝึกการมีจิตใจที่เสียสละ    

๑๙ ฉันให้ทานเพราะคิดที่อยากจะให้   
     



๔๔๘ 

 
ชุดที่  ๑๓   

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
    เพียงคาํตอบเดียวในแตล่ะข้อ  

  ท่านปฏิบัติในสิ่งต่อไปน้ีมากน้อยเพียงไร 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

ระดับการปฏิบัติ
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑ ฉันบริจาคเงินช่วยเหลือให้มูลนธิิการกุศลเม่ือรู้ว่ามีผู้ประสบภัย   

๒ ฉันใหเ้งินช่วยเหลือเด็กๆเพราะเขากําพรา้บิดามารดา    

๓ ฉันนําของกินไปแจกจ่ายให้ผู้คนเพราะเหน็ว่าเขายากจน    

๔ ฉันบริจาคเลือดเพราะโรงพยาบาลแจ้งว่ามีผู้ป่วยต้องการเลือด    

๕ ฉันทําบญุมากเพราะกลัวชาติหน้าจะเกิดมาแล้วยากจน    

๖ ฉันใสบ่าตรทกุเช้าเพราะกลวัว่าญาติทีเ่สียชีวิตไปจะอดอยาก    

๗ ฉันบริจาคเงินช่วยคนตาบอดเพราะกลัวคนอ่ืนจะว่าฉันไม่มีน้ําใจ    

๘ ฉันบริจาคเงินให้การกุศลเพราะกลัวว่าจะเสียหนา้    

๙ ฉันบริจาคเงินทําบุญเพราะกลัวว่าจะประสบเคราะห์กรรม    

๑๐ ฉันถวายเงนิให้พระเพราะทา่นสวดมนต์อวยพรให้    

๑๑ ฉันบริจาคเงินให้องค์การนีเ้พราะเคยรับความช่วยเหลือมาก่อน   

๑๒ ฉันบริจาคเงินให้โรงเรียนเพราะฉันเปน็ศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้   

๑๓ ฉันบริจาคเงินให้โรงทานเพราะฉันเคยได้ทานอาหารทีน่ีม่าก่อน   

๑๔ ฉันบริจาคเลือดให้สภากาชาดเพราะจะได้มีเลือดสํารองไว้ยามที่
ฉันต้องการ  

  

๑๕ ฉันบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลเพื่อตอนที่ฉันเจ็บไข้โรงพยาบาล
จะได้ดูแลฉันอย่างดี  

  

๑๖ ฉันบริจาคเงินให้สถานศึกษาเพื่อจะได้สิทธิพเิศษบางประการ   

๑๗ ฉันบริจาคเงินให้แก่หน่วยงานราชการเพื่อที่ฉันจะได้รบัความ
สะดวกสบายในการติดต่อ  

  

๑๘ ฉันบริจาคเงินให้การกุศลเพือ่จะได้ลดหย่อนภาษี   



๔๔๙ 

 
ชุดที่ ๑๔  

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
    เพียงคาํตอบเดียวในแตล่ะข้อ  

         ท่านปฏิบัติในสิ่งต่อไปน้ีมากน้อยเพียงไร 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑ ฉันปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาเช่นเดียวกัน
กันคนอ่ืนๆ  

  

๒ เม่ือฉันทําผิดระเบียบของสถานศึกษาฉันจะถูกลงโทษ
เช่นเดียวกันกับผู้ทาํผิดคนอ่ืนๆ 

  

๓ เม่ือฉันเข้าห้องเรียนสายอาจารย์ไม่เคยตําหนิฉันเหมือนคนอ่ืน   

๔ ในวิชาที่ฉันไม่ชอบแม้ว่าฉันเข้าเรียนไม่ถึงรอ้ยละ ๘๐ อาจารย์ก็
ยังอนุญาตใหฉั้นเขา้สอบ  

  

๕ ฉันยอมเสียคา่ปรับเพราะว่าฉันจะคนืหนังสือช้ากว่ากําหนดการ
ส่งคนืเสมอ  

  

๖ ฉันและเพ่ือนมักจะนัดคุยกันที่โต๊ะประจําในห้องสมุด   

๗ ฉันมักจะมีข้ออ้างที่ดีๆบอกกับอาจารย์เวลาที่ฉันส่งงานช้ากว่า
กําหนด  

  

๘ เม่ือเพื่อนทําข้อสอบไม่ได้ฉันจะเปิดคําตอบให้เพื่อนดู   

๙ วิชาที่อาจารย์เช็คชื่อฉันจะเซ็นชื่อให้เพื่อนที่ไม่มาเรียนเสมอ   

๑๐ หากฉันพบของมีค่าที่ไม่ทราบว่าใครทําตกหล่นไว้ฉันจะนําไป
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประกาศหาเจ้าของ  

  

๑๑ ฉันจะช่วยดูแลรักษาของส่วนรวมไม่ให้ชํารุด สูญหาย   

๑๒ ฉันให้ความร่วมมือกับเพื่อนทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเสมอ   

๑๓ ฉันมักจะบอกเพ่ือนๆว่ามีธุระทางบา้นเวลาที่ไม่อยากทํางานกลุ่ม   

๑๔ ฉันมักจะอ้างว่าต้องรีบกลับบ้านเพื่อจะได้ไม่ต้องทํากิจกรรม   

๑๕ เวลาที่มีการทํางานกลุ่มเพื่อนๆมักจะชวนให้ฉันเข้ากลุ่มด้วย   



๔๕๐ 

 
ชุดที่  ๑๕ 

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 

         ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งต่อไปน้ีมากน้อยเพียงไร 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

ระดับความคดิเห็น
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑ ฉันมีความเห็นตรงกับเพื่อนๆว่าการช่วยเหลืองานส่วนรวมเป็น
สิ่งทีค่วรทํา  

  

๒ ฉันและเพ่ือนคิดว่าการจะชว่ยเหลือผู้อ่ืนได้ต้องช่วยเหลอืตนเอง
ให้ดีก่อน  

  

๓ ฉันกับเพื่อนคดิตรงกันว่าการกระทําสิ่งๆต่างๆย่อมมีสาเหตุ   

๔ ฉันคิดถ้าคนเรามีความคิดเหน็ที่ถูกต้องตามความจริงจะทําให้
สังคมสงบสุข  

  

๕ ฉันมักจะให้เพือ่นๆในกลุ่มทาํงานส่วนรวมล่วงหนา้กันไปก่อนจน
ใกล้จะเสร็จฉันจึงไปช่วย 

  

๖ ฉันคิดที่จะแบง่ปันความรู้ในวิชาที่ฉันทําคะแนนได้ดีด้วยการ
ช่วยติวให้เพื่อนๆ  

  

๗ ฉันคิดว่าควรให้เวลาทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมกับส่วนตน
พอๆกัน  

  

๘ ฉันคิดว่าคนท่ีจะประสบความสําเร็จได้ต้องคิดถึงประโยชน์ส่วน
ตนให้มาก  

  

๙ ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดของเพื่อนว่าการทํากิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวมต้องมีการหางบประมาณ 

  

๑๐ ฉันคิดว่าข้อเสนอของเพื่อนๆในการทํากิจกรรมส่วนรวมเป็นสิ่งที่
น่าสนใจ  

  

๑๑ ฉันคิดว่าในการประชุมทํากิจกรรมควรเคารพความคิดเหน็ของ
คนส่วนใหญ่  

  

๑๒ ฉันคิดว่าการรบัฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญท่ําใหง้านล่าชา้   

๑๓ ฉันคิดว่าตนเองควรช่วยเหลอืผู้ประสบภัยเพื่อให้คลายทกุข์   



๔๕๑ 

 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

ระดับความคดิเห็น
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑๔ ฉันคิดว่าการท่ีคนในสังคมช่วยเหลือกันจะทําใหส้ังคมสงบสุข   

๑๕ ฉันคิดว่าแม้เราจะร่วมมือกันในการสร้างสรรคส์ังคมก็ไม่สามารถ
ลดความขัดแย้งได้  

  

๑๖ ฉันชอบท่ีจะสนับสนนุคนท่ีมีความคิดเหน็ถูกต้องตามความเป็น
จริง  

  

๑๗ ฉันรู้สึกชื่นชมเพื่อนๆท่ีเอาเวลาส่วนใหญไ่ปอาสาทํางาน
ส่วนรวม 

  

๑๘ ฉันรู้สึกหงุดหงิดกับเพื่อนทีทุ่่มเทเวลาทํางานส่วนรวมมากกว่า
การสนใจเรียน  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



๔๕๒ 

 
ชุดที่ ๑๖ 

คําชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อและทําเครื่องหมาย / ลงในช่องคําตอบทีท่่านเห็นว่าเหมาะสม 
    เพียงคาํตอบเดียวในแตล่ะข้อ  

ท่านเลือกตัดสินใจในการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงต่อไปน้ีมากน้อยเพียงไร 
 

ข้อ 
 

ข้อความ 

ระดับการตัดสนิใจกระทาํ
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

๑ ฉันอาสาไปช่วยผู้ประสบภัยเพราะทําตามพ่อและแม่    

๒ ฉันไปช่วยจัดเตรียมสิ่งของบริจาคผู้ประสบภัยเพราะมีดารามา
ช่วยงานด้วย  

  

๓ ฉันอาสามาทํางานเพ่ือส่วนรวมเพราะฉันเลือกทําด้วยตนเอง   

๔ ฉันอาสาช่วยงานส่วนรวมของสถานที่เรยีนเพราะอาจารย์จะให้
คะแนนพิเศษ  

  

๕ ฉันพิจารณาเห็นว่าการทํางานช่วยเหลือสว่นรวมเปน็สิ่งที่ดีฉัน
จึงได้ทํา  

  

๖ ฉันสมัครทํางานจิตอาสาเพราะทําตามคาํชวนของเพื่อนๆ    

๗ ฉันไปทําบุญทีวั่ดเพราะคิดว่าเปน็โอกาสดีที่ได้ปฏิบัติดี   

๘ บางครั้งฉันทําสิ่งไม่เหมาะสมเพราะฉันได้รับข้อมูลมาผดิๆ   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๔ 

 
๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรในการวิจัย คือ เยาวชนไทยที่มีอายุต้ังแต่ ๑๒ ปี จน ถึง ๒๕ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เยาวชนไทยที่มีอายุต้ังแต่ ๑๒ ปี จนถึง ๒๕ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
จํานวนทั้งสิ้น ๖๐๐ คน เป็นทั้งเยาวชนที่กําลังศึกษาระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน จํานวน ๕๕๐ 
คน และเยาวชนที่กําลังศึกษาอยู่ในระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน  จํานวน ๕๐ คน ซึ่งสามารถ
จําแนกรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างได้ในตารางต่อไปน้ี 
ตาราง     แสดงลักษณะและจํานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 

 
ระบบการศึกษา 

 
ระดับชัน้ ชื่อสถานศึกษา 

จํานวน 
กลุ่มตัวอย่าง

(คน) 

จํานวแบบสอบถาม
ที่ได้รับคนืและมี
ความสมบรูณ(์คน) 

การศึกษาใน
ระบบโรงเรียน 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ๘๐ ๗๔

โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขํา) ๕๐ ๓๐

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ(ฝ่ายมัธยม) 

 
๔๐ ๓๖ 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ๕๐ ๔๘

โรงเรียนศรีอยุธยา ๗๐ ๖๙

โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ(ฝ่ายมัธยม) 

 
๔๐ ๓๕ 

ประกาศนีย 
บัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยพาณิชยการราชดําเนิน  
๕๐ ๔๗ 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ๖๐ ๕๘

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๑๑๐ ๑๐๑

การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน 

มัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน 
เขต บางกอกใหญ ่

 
๕๐ ๔๒ 

รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ๖๐๐ ๕๔๐

 
 

       



๔๕๕ 
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                                         การนําเสนอวิทยานิพนธ์ 
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ภาพ การนนําเสนอวิพา
ณ  มหาวิ

ากษ์วิทยานิ
ทยาลัยมหา

พนธ์   ๒๑ 
ามกุฏราชวิท

 มิถุนายน  
ทยาลัย 

๒๕๕๗ 

๔๕๘ 

 

 



 
 

๔๕๙ 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ – นามสกุล   : นาย ประทีป จินง่ี 
ภูมิลําเนา   : จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน   : ๘๒/๔ หมู่ ๑๐ ถ. สวนผัก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  
      

 

การศึกษา 

 พ.ศ. ๒๕๒๗  : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 พ.ศ. ๒๕๓๓  : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. ๒๕๓๑  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา)  
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๕๗  : ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสน์ศึกษา)  

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ประสบการณท์ํางาน 
 พ.ศ. ๒๕๒๗  : ตําแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา  

  อ.คง จ.นครราชสีมา 
 พ.ศ. ๒๕๓๓   : ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
      ทบวงมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๓๔   : ตําแหน่ง อาจารย์ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. ๒๕๔๐  : ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. ๒๕๕๗  : ตําแหน่งรองผู้อํานวยการฝ่ายแผนและบรหิาร  
      สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สถานทีท่ํางานปัจจุบนั   

: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
      ๑๑๔ ซ. สุขมุวิท ๒๓ ถ. สขุุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ 
      เขตวัฒนา กรุงเทมพมหานคร  ๑๐๑๑๐ 
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