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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ๒) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ต่อการ
เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อ ศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่
ในจังหวัดนนทบุรี 
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสำรวจจาก
แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับที่ ๐.๘๔๕ กับกลุ่มตัวอย่าง คือพระสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่า (t-test) ค่า (F-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๘ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๑ S.D. = ๐.๔๘) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ มากทุกด้าน 
 ๒. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา ตำแหน่งทางคณะ
สงฆ์ การศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
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ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วน
พระสงฆ์ที่มีการศึกษาทางบาลี และทางการศึกษาทางสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 ๓. ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลด
เหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า (๑) พระสงฆ์ขาดการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางนโยบาย 
และแผนงาน โครงการ จัดกิจกรรม (๒) พระสงฆ์ขาดการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้าบุหรี่ใน มีการร่วมกับภาคีเครือข่าย (๓) พระสงฆ์ขาดการมีส่วน
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงโทษภัยของปัญหาเหล้า 
บุหรี่ ในชุมชน ข้อเสนอแนะ คือ (๑) พระสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางนโยบาย และ
แผนงาน โครงการ จัดกิจกรรม เพื่อขจัดและแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพ่ือ
แก้ไข และลดปัญหาของชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสนองความ
ต้องการของชุมชน (๒) พระสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม
เพื่อลดเหล้าบุหรี่ใน มีการร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิเช่น สาธารณสุขจังหวัด องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการให้คำปรึกษา การให้กำลังใจ การดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ติดเหล้า และบุหรี่ (๓) พระสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ จัดอบรม
ให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชนถึงโทษภัยของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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ABSTRACT 

Objectives of this research were: 1. To study the Sangha’s participation in 
well-beings promotion for liquor and cigarette reduction in Nontaburi Province,         
2 . To compare the Sangha’s participation in well-beings promotion for liquor and 
cigarette reduction in Nontaburi Province, classified by personal factors and                
3. To study the problems, obstacles and recommendations for Sangha’s participation 
in well-beings promotion for liquor and cigarette reduction in Nontaburi Province.   

Methodology was the mixed methods: The quantitative research by 
survey method, data were collected by questionnaires with the confidence value at 
0.937 from samples who were monks in Nontaburi Province by stratified sampling 
and analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test, 
one way ANOVA and analyzed the differences between the means of the paired 
variables by the Least Significant Difference, LSD. The qualitative research, data were 
collected from 8 key informants by in-depth-interviewing and analyzed by 
systematic content descriptive interpretation    
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Findings were as follows: 
1 .  The monks’ opinions on the Sangha’s participation in well-beings 

promotion for liquor and cigarette reduction in Nontaburi Province, by overall were    

at  high level ( x̅ = 3.91 S.D. = 0.48 ) and every aspect of participation was at high levels   
2 .  The results of hypothesis testing were found that the monks  with 

different ages, rain retreats, positions, Dhamma education levels did not have 
different opinions on the Sangha’s participation in well-beings promotion for liquor 
and cigarette reduction in Nontaburi Province, rejecting the set hypothesis.             
The monks with different Pali and formal educational levels had different opinions 
on the Sangha’s participation in well-beings promotion for liquor and cigarette 
reduction in Nontaburi Province at the statistically significant level of 0.05, accepting 
the set hypothesis  

3 .  Problems and obstacles of the Sangha’s participation in well-beings 
promotion for liquor and cigarette reduction in Nontaburi Province were found that 
1) monks did not participate in decision making on the planning, policy layout, 
projects and operational planning for the activities, 2) the monks lacked                   
the participation with the social networks in well-beings promotion for liquor and 
cigarette reduction, 3) the monks did not have participation with the government 
agencies in training and providing knowledge and understanding of hazards and 
wickedness of liquor and cigarette in the communities.  

Recommendations: 1. Monks should get involved with decision making on  
policy, plan, projects and activities mapping to eradicate the community problems 
and to create new things useful to the communities that were responsive to the 
needs of the communities, 2. Monks should participate in well-beings promotion to 
reduce liquor and cigarette with the social networks, such as Provincial Public Health, 
Local Administrative Organizations to give advices, encouragement and caring for 
physical and mental well-beings of those who were liquor and cigarette addicts,  
3. Monks should participate with the state agencies to train providing knowledge and 
understanding of the hazards and wickedness of liquor and cigarette in the 
communities continuously.    
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 ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๘๐ 
 ๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐๐ 
   
   

 



ช 

 สารบัญ (ตอ่)  

 เรื่อง หน้า 
บทที่ ๓ วิธีดำเนินการวิจัย ๑๐๒ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐๒ 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ       ๑๐๓ 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๐๘ 

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑๑ 
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๑๒ 
 ๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆท์ี่มีต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน  

การเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ๔ ด้าน 
 

๑๑๖ 
 ๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ ๑-๖ ๑๒๕ 
 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๑๔๑ 
 ๔.๕ ผลการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๑๔๔ 
 ๔.๖ องค์ความรู้ ๑๔๙ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๕๖ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๕๗ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๕๙ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๖๔ 

บรรณานุกรม  ๑๖๖ 
ภาคผนวก  ๑๗๗ 

 ภาคผนวก ก แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๗๘ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 

                เครื่องมือ 
 

๑๘๙ 
 ภาคผนวก ค ผลการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) และค่า CVI ๑๙๕ 
 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 

                ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Try out) 
 

๒๐๐ 
 ภาคผนวก จ ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า (Alpha coefficient) ๒๐๒ 

 
   



ซ 

สารบัญ (ตอ่) 

 เรื่อง หน้า 

 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ๒๐๕ 
 ภาคผนวก ช หนังสือขอความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์การวิจัย ๒๐๗ 

 ภาคผนวก ซ ภาพการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ ๒๑๖ 
ประวัติผู้วิจัย  ๒๒๑ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฌ 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี   หน้า 

๒.๑    แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๑๕ 
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพระสงฆ์ ๒๖ 
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ ๓๒ 
๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะ ๔๐ 
๒.๕ พระพุทธศาสนากับแนวคิดด้านสุขภาวะ ๔๙ 
๒.๖ หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม ๗๕ 
๒.๗ ข้อมูลบริบทเริ่องที่วิจัย ๘๐ 
๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๙๕ 
๓.๑ จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของพระสงฆ์ในแต่ละวัดของจังหวัด

นนทบุรี จำแนกตามอำเภอ 
 

๑๐๔ 
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                       ๑๑๓ 
๔.๒ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม 
 

๑๑๖ 
๔.๓ แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 

ด้านสุขภาวะทางกาย   
 

๑๑๗ 
๔.๔ แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 

ด้านสุขภาวะทางอารมณ์ 
 

๑๑๙ 
๔.๕ แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 

ด้านสุขภาวะทางสังคม                                                                                                
 

๑๒๑ 
๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 

ด้านสุขภาวะทางปัญญา   
 

๑๒๓ 
๔.๗ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์มีอายุที ่ต่างกัน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือ
ลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลของ
พระสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามอายุ                               

 
 
 

๑๒๕ 
   



ญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๘ ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีหาผลต่างนัยสำคัญน้อย

ที่สุดของความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามอายุ โดยภาพรวม 

 
 

๑๒๗ 
๔.๙ ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีหาผลต่างนัยสำคัญน้อย

ที่สุดของความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามอายุ ด้านสุขภาวะ
ทางอารมณ ์

 
 
 

๑๒๘ 
๔.๑๐ ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีหาผลต่างนัยสำคัญน้อย

ที่สุดของความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามอายุ ด้านสุขภาวะ
ทางสังคม 

 
 
 

๑๒๙ 
๔.๑๑ ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีหาผลต่างนัยสำคัญน้อย

ที่สุดของความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามอายุ ด้านสุขภาวะ
ทางปัญญา 

 
 
 

๑๓๐ 
๔.๑๒ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามพรรษา 
 

๑๓๑ 
๔.๑๓ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์มีตำแหน่งทางคณะสงฆ์ที่

ต ่างกัน มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับการมีส ่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะเพื ่อลดเหล้าบุหรี ่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตาม
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ 

 
 
 

๑๓๓ 
๔.๑๔ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรมที่

ต ่างกัน มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับการมีส ่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาทางธรรม 

 
 
 

๑๓๕ 
   
   
   



ฎ 

 สารบญัตาราง (ต่อ)  

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๕ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาทางบาลี 

 
 

๑๓๖ 
๔.๑๖ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีวุฒิทางการศึกษาสาย

สามัญที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะเพื ่อลดเหล้าบุหรี ่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตาม
การศึกษาทางสามัญ 

 
 
 

๑๓๗ 
๔.๑๗ ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีหาผลต่างนัยสำคัญน้อย

ที่สุดของความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามการศึกษาทางสามัญ 
โดยภาพรวม 

 
 
 

๑๓๙ 
๔.๑๘ ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีหาผลต่างนัยสำคัญน้อย

ที่สุดของความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ในด้านสุขภาวะทางกาย จำแนก
ตามการศึกษาทางสามัญ 

 
 
 

๑๔๐ 
๔.๑๙ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการมีส ่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ตามสมมุติฐานที่ ๑–๖ 

 
 

๑๔๑ 
๔.๒๐ แสดงแสดงความคิดเห็นด้านปัญหา อุปสรรค ๑๔๓ 
๔.๒๑ แสดงความคิดเห็นด้านข้อเสนอแนะ ๑๔๕ 

  
 
 
 
 
 
 

 



ฏ 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพที่   หน้า 

๒.๑   กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐๑ 
๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๕๒ 
๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ๑๕๔ 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ฐ 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 

อักษรย่อในสารนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การอ้างอิงพระไตรปิฎก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี)  
๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙  
ข้อ ๒๗๖ หน้า ๗๙ ฉบับจุฬาเตปิฎกํ ๒๕๐๐, ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ลำดับเล่ม (ถ้ามี)/เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/๒๔๐ 
หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิสาสินี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๒๔๐ 
ฉบับจุฬาอฏฐกา ตามลำดับดังนี้ 

๑. คำอธิบายคำย่อในภาษาไทย    

ก. คำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

พระวินัยปิฎก 

คำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
วิ.มหา. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค์  (ภาษาไทย) 
วิ.ป. (ไทย) = วินัยปิฎก ปริวารวรรค  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

คำย่อ                          ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ที.สี. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
สํ.นิ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทำนวรรค (ภาษาไทย) 
     

    



 
บทท่ี ๑ 

 

บทนำ 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 สังคมไทยประกอบด้วยสถาบันหลักที่สำคัญ คือสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยโดยเฉพาะ สถาบันพระพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นศาสนาที่มีอิทธิพล
ต่อวิถีการดำเนินชีวิต การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ดังนั้นพระสงฆ์จึงเป็นผู้นำทาง
จิตใจของชาวบ้านและสังคมเป็นที่เคารพนับถือบูชา “เมื่อชาวบ้านมีความทุกข์เดือดร้อนไม่สบายใจก็
จะมาขอคำปรึกษาจากพระสงฆ์ เมื่อมีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น ขุดบ่อน้ำสร้างโรงเรียน     
ทำถนนสร้างสะพาน พระสงฆ์ก็จะมี บทบาทในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนทุกครั้ ง๑ 
“พระพุทธศาสนา” ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย รวมทั้งมีส่วนสำคัญที่
ช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุข ความมั่นคงแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยมี “พระสงฆ์” เป็นกลจักร
สำคัญในการเผยแผ่และถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนให้เป็นคนดีมี
คุณธรรม๒ ในชุมชนแต่ละชุมชนจะมีวัดเป็นศูนย์กลาง ความสัมพันธ์ระหว่างวัด พระสงฆ์และ
ประชาชนเป็นไปอย่างใกล้ชิด วัดจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆ   
ทั้งทางด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล และทางสังคมซ่ึงเป็นส่วนประกอบที่จะขาดเสียมิได้๓ 
 พระสงฆ์นอกจากจะเป็นที่เคารพของชาวบ้านในชุมชนแล้วยังนับถือว่าเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่าในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม หากนักวิชาการนำความรู้ รู้จักทรัพยากรและแรงงานมา
ใช้อย่างถูกต้อง จะช่วยเสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด๔ 
พระสงฆ์ถือเป็นสื่อกลางในการนำหลักธรรมคำสั่งสอน เผยแพร่ให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น อีกหนึ่งบทบาทของพระสงฆ์ คือ “นักพัฒนา”       

 

 ๑ พระไพศาล วิสาโล, อำนาจและยุทธวิธีไร้ความรุนแรง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน้า ๗๒-๗๓. 
 ๒ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, เอกสาร โครงการศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, คำนำ. 
 ๓ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต), สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีม
ทอง, ๒๕๒๗), หน้า ๒๐๕-๒๐๖. 
 ๔ สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : พาสิโก, ๒๕๒๔), หน้า ๖๓. 



๒ 

ที่มุ่งเน้นการให้วัดเป็นศูนย์กลางสร้างสังคมสุขภาวะที่ดีให้แก่ชุมชน๕ พระสงฆ์จึงเป็นสัญลักษณ์ของ
พุทธศาสนาและเป็นที่ เคารพของพุทธศาสนิกชนตลอดมา ซึ่งเป็นกลุ่มของสังคมที่มีข้อปฏิบัติ          
ที่เคร่งครัดกว่าคนในสังคมอ่ืนๆ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นผู้นำชุมชนอย่างไม่เป็นทางการของชุมชน 
เนื่องจากพระสงฆ์ได้รับการยกขึ้นเป็นองค์กรชั้นพิเศษในกลุ่มชุมชนทั่วไป และอาจมองได้ว่าเป็นเทว
บุคคลในชุมชน แม้กลุ่มชุมชนศาสนาอ่ืน ยังให้ความนับถือ เนื่องจากเห็นข้อวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ท่ี
ไดใ้ห้กับสังคมต่างๆ พระสงฆ์ ได้มีการสืบทอดการปฏิบัติต่อๆ กันมาแม้จะเป็นเวลานานถึงสองพันกว่า
ปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงปฏิบัติสม่ำเสมอ ในกิจต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ กอปรกับยังได้ช่วยจรรโลงสังคมให้มี
ความสงบ รู้จักสร้างความดี ละความชั่วรู้จักความพอดีพองาม รู้จักแนวทางในการดำเนินชีวิต และที่
สำคัญที่สุดคือ ให้สังคมรู้จักคำว่าใหอ้ภัยแก่กันและกัน สืบมาถึงปัจจุบัน สังคมไทยและสังคมโลกต่างก็
มีแนวทางพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำและปฏิบัตินำสังคมตลอดเรื่อยมา๖ 

 สุขภาวะนั้นมีความหมายที่กว้างขวาง ซึ่งรวมทั้งเรื่องของสุขภาวะทางกาย (Physical 
Health) สุขภาวะทางจิต (Psychological Health) สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Soul Health)       
สุขภาวะทางสังคม (Environment and Public Health) และในการสร้างความเข้าใจ ทั้งในด้าน
ความหมาย องค์ประกอบ บริบทต่างๆ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวเนื่องให้แก่ประชาชน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องอาศัยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นการสื่อสารที่ต้องผ่าน
กระบวนการต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา การอบรม การบริหารจัดการองค์กรการสื่อสาร การปกครอง 
ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ ๒๕๕๐ ให้นิยามคำว่า “สุขภาพ” ได้เป็น ๕ มิติ คือ ๑) สุขภาวะทางกาย (Physical 
Health) หมายถึง สภาวะทางด้านสรีระภาพของบุคคล ผลกระทบต่อสุขภาพ อันเนื่องมาจาก
พฤติกรรม เช่น การสูบบุหรี่ กิจกรรมทางกาย การดื่มสุรา การรับประทานอาหาร และพฤติกรรมทาง
เพศ ล้วนอาจเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพทางกาย ๒) สุขภาวะทางอารมณ์ (Emotional Health) 
หมายถึง สภาวะทางจิตใจของบุคคลซึ่งมีผลมาจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในชีวิต และวิธีการ
ตอบสนองของบุคคลนั้น ต่อปัจจัยดังกล่าว รวมทั้งความสามารถและโอกาสในการใช้เวลาส่วนตัว  
เพ่ือความเพลิดเพลินและผ่อนคลายความเครียด ๓) สุขภาวะทางสังคม (Social Health) หมายถึง 
ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อันได้แก่ สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนฝูง เพ่ือนร่วมงานและเพ่ือน
บ้าน ทั้งนี้ มีการแสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนของสังคม มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ร่างกาย สามารถฟ้ืน
ตัวจากโรคภัยไข้เจ็บได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบของความเครียดที่มีต่อสุขภาวะทางกาย

 

 ๕ กรุงเทพธุรกิจ, วัด-พระสงฆ์ ศูนย์กลางพัฒนา ยกระดับสุขภาวะชุมชน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
https://www.bangkokbiznews.com [๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]  
 ๖ พระมหากฤษฎา นันทเพชร, “ทัศนคติของพระสงฆ์ต่อบทบาทการพัฒนาสังคม”, วิทยานิพนธ์ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม),  (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๒๓. 

https://www.bangkokbiznews.com/


๓ 

และทางอารมณ์รวมทั้ง ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยและอัตราตายด้วย สำหรับพ้ืนฐานทางสังคมนั้น   
จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมหรือวิถีการดำรงชีวิตของบุคคลนั้น  ๔) สุขภาวะทางจิต
วิญญาณ (Spiritual Health) หมายถึง สภาวะการมี Spirit ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งรวมทางถึงการ
ตั้งวัตถุประสงค์ในชีวิต ความสามารถในการให้และรับความรัก ความรู้สึกในการเสียสละและปรารถนา
ดีต่อผู้อื่น สำหรับในคนบางกลุ่ม ศาสนาอาจเป็นองค์ประกอบกลางที่สำคัญของโปรแกรมด้านสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณได้ และ ๕) สุขภาวะด้านปัญญา (Intellectual Health) มีความสัมพันธ์กับการ
ประสบผลสำเร็จในชีวิตซึ่งเกิดขึ้นได้จากการทำงาน การเรียน การบริการในชุมชน งานอดิเรก      
หรือการทุ่มเวลาให้กับงานด้านวัฒนธรรมสุขภาวะทางปัญญานี้จะแสดงถึงผลกระทบต่อสุขภาพในองค์
รวมโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับวิถีการดำรงชีวิต เพ่ือสุขภาพที่ดี การว่างงานกับการ
เกิดโรคสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมกับการใช้บริการทางการแพทย์ และความภาคภูมิใจหรือ
ความสำเร็จในชีวิต๗ 

 องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าประชากรไทยติดอันดับ ๕ ของโลกในสถิติการดื่ม
สุราและมีสิงห์อมควันมากถึง ๑๑.๕ ล้านคน พบว่าตลาดเป็นแหล่งรับควันบุหรี่มือสองมากสุด รองลง
จากบ้านและที่ทำงาน ปัจจุบันประเทศไทยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับที่ ๔๐ ของโลก 
โดยเฉพาะเหล้ากลั่นดื่มมากเป็นอันดับ ๕ ของโลก โดยมีปริมาณ ๑๓.๔๙ ลิตร/คน/ปี จากข้อมูลสำนัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เมื่อปี ๑๕๕๔ พบว่าผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร จำนวน 
๘๐,๙๖๒ ราย โดยผู้บาดเจ็บ ๑ ใน ๓ มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย และคดีทำร้ายร่างกาย 
๑๕,๗๑๔ ราย พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ ๔๕ ด้านการสูบบุหรี่ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของ
ประเทศ โดยภาพรวมสถานการณ์การบริโภคยาสูบในประเทศไทย จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่า อัตราการบริโภคยาสูบปัจจุบันชนิดมีควันของประชากรไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 
อยู่ที่ร้อยละ ๒๑.๔๐ (๑๑.๕ ล้านคน) เพิ่มขึ้นจากสองปีที่ผ่านมา คือในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ร้อยละ ๒๐.๗๐ 
(๑๐.๙๑ ล้านคน) และผลสำรวจการได้รับควันบุหรี่มือสองในช่วง ๓๐ วันก่อน ของประชากรนอกเขต
เทศบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังพบว่า ตลาดสด/นัด เป็นสถานที่ที่ประชาชนได้รับควันบุหรี่มือสองมาก
ที่สุด ร้อยละ ๖๙ รองลงมาเป็นที่บ้าน และสถานที่ทำงาน ร้อยละ ๔๑.๔ และ ๓๕.๒ ตามลำดับ๘  

 จังหวัดนนทบุรีเป็นพ้ืนที่ปริมณฑลที่ถูกออกแบบให้เป็นเมืองรองรับการขยายตัวและการ
เจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร และในปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีอัตราการขยายตัวของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้ภาวะสังคมของจังหวัดนนทบุรีอยู่ในลักษณะ “สังคมเมือง” เนื่องจากมีการขยายตัวของ

 

 ๗ กรกฤช ลิ้มสมมุติ, “การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอำเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์”, วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, ปีท่ี ๒ (๒๕๕๘) : ๑๕๓-๑๖๑. 
 ๘ ไทยรัฐออนไลน์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/content [๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑]. 

https://www.thairath.co.th/content


๔ 

อาคารบ้านเรือนมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม ระบบเศรษฐกิจของจังหวัด
โดยเฉพาะภาคการอุปโภคบริโภคและการขายปลีกขายส่งขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นพ้ืนที่
เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ในขณะเดียวกัน จังหวัดนนทบุรีก็เป็นพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาจากการ
ขยายตัวของเมือง อาทิ ปัญหาการจราจรติดขัด น้ำเสีย ปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้น ปัญหาพ้ืนที่เมือง
ขยายตัวรุกพ้ืนที่ชุมชนดั้งเดิม รวมถึงปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด เป็นต้น  โดยข้อมูลจาก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังแสดงให้เห็นข้อมูลทางด้านสุขภาพ
และสาธารณสุขที่สำคัญ อาทิ จังหวัดมีสัดส่วนคนดื่มสุราเป็นอันดับที่ ๓ ของประเทศแต่มีคนสูบบุหรี่
น้อยที่สุดในประเทศ๙ จังหวัดนนทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อำเภอ ๕๒ ตำบล ๓๒๙ หมู่บ้าน 
มีประชากรทั้งหมด ๑,๐๕๒,๕๙๒ คน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจึงมีวัดและสำนักสงฆ์
กระจายอยู่ทั่วจังหวัดและตามริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีวัด จำนวน ๑๙๑ แห่ง (พระอารามหลวง ๔ แห่ง) 
แบ่งเป็นวัดสังกัดมหานิกายจำนวน  ๑๘๓ วัด แบ่งเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย  ๗ วัด          
มีพระภิกษุ ๓,๗๑๓ รูป สามเณร ๔๔๖ รูป การปกครองคณะสงฆ์ยึดตามเขตการปกครองของ
บ้านเมืองและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาเถรสมาคมเป็นหลักการปกครองคณะ
สงฆ์ มีผู้บริหารคณะสงฆ์ภายในวัด คือ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาส
วัด รองลงมาตามลำดับ๑๐ 

 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับผู้วิจัย เป็น
พระสงฆ์ที่มีสังกัดในคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี” เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางในการ
ส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางสังคม ซึ่งช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมการประยุกต์ใช้
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการพัฒนาคนในชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่าง
มั่นคง ดังนั้นจึงมีประเด็นที่น่าสนใจว่าพระสงฆ์ในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนนทบุรี มี
ส่วนร่วมอย่างไรในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางสังคม และได้ประยุกต์ใช้หลักธรรมใดเพ่ือการ
ส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางสังคม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
 

 

 ๙ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๑, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://1ab.in/CwX  
[๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]    

 ๑๐ พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธิชัยพงศ์), “ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสใน
จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๓. 

http://1ab.in/CwX


๕ 

๑.๒ คำถามการวิจัย 
 ๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจั งหวัด

นนทบุรี เป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ต่อการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลด

เหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ตามปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
 ๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง

สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี เป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ใน

จังหวัดนนทบุรี  
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ต่อการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือ

ลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 ๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ใน

จงัหวัดนนทบุรี” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาในการวิจัยไว้ ดังนี้  คือการศึกษาเอกสาร และตำรา         

ด้านแนวคิดทฤษฎีของการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะ ๔ ด้าน คือ ๑) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ๒) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการณ์ ๓) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล       
๔) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
พระสงฆ์ในแต่ละวัดของจังหวัดนนทบุรีใน จำนวน ๒๕๐ รูป โดยผู้วิจัยได้กำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการเปิดตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่๑๑ โดยกำหนดการเก็บข้อมูล
ด้วยการแจกแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

 

 ๑๑ Yamane M., “Stategies for teaching research for fonder bias western”. Journal of 
Nursing Research, (1973): 125. 



๖ 

Interview) เพ่ือเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) โดยผู้วิจัยเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ทำการรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพภาคสนาม ตามกรอบคำถามในแบบสัมภาษณ์ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้ากับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
(Key Informants) ที่เป็นพระสงฆ์ท่ีอยู่ในจังหวัดจังหวัดนนทบุรีและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยในจังหวัดจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๘ รูป/คน 

 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะพระสงฆ์ท่ีมีสังกัดวัดที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี  
 

 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน 
 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า

บุหรี่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลด

เหล้าบุหรี่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ ๓ พระสงฆ์ที่มีตำแหน่งทางคณะสงฆ์ต่างกัน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุข

ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ ๔ พระสงฆ์ที่มีการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุข

ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ ๕ พระสงฆ์ที่มีการศึกษาทางบาลีต่างกัน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุข

ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ ๖ พระสงฆ์ที่มีการศึกษาทางสามัญต่างกัน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุข

ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่แตกต่างกัน 
 

๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง ความเห็นพ้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางของการ

เปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกัน โดยกลุ่มหรือในนามกลุ่มนั้น เป็นต้น 
 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือเรียบร้อยแล้ว

ต่อมาจะต้องร่วมกันตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นว่าดีทีสุ่ดหรือเหมาะสมที่สุด เป็นต้น 



๗ 

 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ หมายถึง การเข้าร่วมในการดำเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ เช่น ร่วมออกแรง ร่วมบริจาคทรัพย์ เป็นต้น 
 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล หมายถึง  เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการตรวจตราดูแล รักษาและประเมินผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ เป็นต้น 

 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ หมายถึง การได้รับผลประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วม
ในโครงการพัฒนา การรับความรู้แนวความคิดและการช่วยเหลือด้านต่างๆ มากข้ึน เป็นต้น 

 การเสริมสร้างสุขภาวะ หมายถึง การดำรงชีพของบุคคลอย่างมีสุขทั้งกาย และ จิต
แข็งแรง มีความสุขอยู่ในสังคม โลกในปัจจุบัน เป็นต้น 
 สุขภาวะทางกาย หมายถึง การที่มีสุขภาพทางกายดี มีปัจจัยสี่พอเพียงแก่การดำเนินชีวิต 
มีสวัสดิภาพในชีวิต ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นต้น 
 สุขภาวะอารมณ์ หมายถึง การที่มีจิตปราศจากความทุกข์ ไม่เครียด มีอารมณ์ในเชิงบวก 
เช่น มีความเมตตา มีความผาสุก ไม่มีความบีบคั้นทางจิตใจ เป็นต้น 
 สุขภาวะทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างกลมกลืนและ
ราบรื่น และเป็นสุข ประกอบไปด้วยไมตรีจิตต่อกัน เป็นต้น 
 สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง การที่มีความรู้และความคิดท่ีดีงานและถูกต้อง มีความรู้จัก
นึกคิด และมีความสามารถในการดำเนินการต่างๆ ให้สำเร็จได้ดว้ยปัญญาของตนเอง เป็นต้น 
 พระสงฆ์ หมายถึง หมู่พระภิกษุผู้เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่อุปสมบทอย่าง
ถูกต้องตามพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา 

 เหล้า หมายถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้จากการต้มกลั่น หรือการหมัก 
 บุหรี่ หมายถึง ยาสูบที่เป็นบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงาน บุหรี่ขาวมีก้นกรอง ที่มีลักษณะเป็น

ทรงกระบอกม้วนห่อด้วยกระดาษกรอ 
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ๑.๗.๑ ทำให้ทราบถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี  

 ๑.๗.๒ ทำให้ทราบผลของการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ต่อการเสริมสร้างสุข
ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ตามปัจจัยส่วนบุคคล  

 ๑.๗.๓ ทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 

 ๑.๗.๔ ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ ในจังหวัดนนทบุรีต่อไป   



 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี” ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เพ่ือนำมาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาโดยเชื่อมโยงกับการวิจัย และนำไปสู่กรอบแนวคิดการวิจัยโดยมีรายละเอียดที่จะนำเสนอ
ตามลำดับดังนี้ 

 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

 ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพระสงฆ์ 
  ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ 
 ๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะ 
 ๒.๕ พระพุทธศาสนากับแนวคิดด้านสุขภาวะ 
 ๒.๖ หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม 
 ๒.๗ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
 ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วม 
  จากการประมวลแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม จากเอกสารและบทความทางวิชาการที่
หลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกเพ่ือนำมาประกอบการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้  
 

 ๒.๑.๑ ความหมายการมีส่วนร่วม 
 นั กวิช าการและนั กการศึ กษ าหลายๆ  ท่ าน  ได้ ให้ ความหมายการมี ส่ วนร่ วม 
(Participation) ไว้หลายประการ ซึ่งมีความหมายกว้างและใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ดังมีรายละเอียด
ที่จะนำมาเสนอดังนี้ 
 การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่ให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคล หรือกลุ่มต่างๆ เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมในการดำเนินงาน ตั้งแต่ขั้นตอน การร่วมกันคิด การวางแผน การลงมือ
ปฏิบัติงาน การแบ่งปันผลประโยชน์ การร่วมกันติดตามผล และการประเมินผลการดำเนินงานใน



๙ 

กิจกรรมนั้นๆ๑ การมีส่วนร่วมยังหมายถึง ประชาชนทุกคนจากทุกภาคส่วนของประเทศได้รับจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจตั้งแต่การกำหนดนโยบาย วางแผนงาน และการดำเนินโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตต่อมวลมนุษย์ในสังคมโลก๒ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมยังมี
ลักษณะ ๒ ประการ ดังนี้ 

 ๑ ) การมีส่วนร่วมในลักษณะที่ เป็นการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่ วนร่วมในการ
กระบวนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แกการรวมกันคิดค้นหาปัญหา การวางแผน 
การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล 
รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 
 ๒) การมีส่วนร่วมทางการเมือง๓ 
 การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนตัดสินใจ เนื่องจากการมีส่วน
ร่วมในการสื่อสารของชุมชนนั้น กระทำได้ในหลายระดับ และได้มีนักวิชาการหลายท่านจัดแบ่งระดับ
การมีส่วนร่วมเอาไว้หลายๆ แบบ ในที่นี้ จะขอจัดแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนเอาไว้ ๓ ระดับ 
โดยเรียงลำดับจากระดับที่น้อยที่สุดไปจนถึงมากท่ีสุดดังนี้  
 ก) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร  
 ข) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้ร่วมแสดง  
 ค) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและกำหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมในแต่ละระดับนี้
จะเรียกร้องประเภทของกิจกรรมและเงื่อนไขต่างๆ แตกต่างกัน๔ การมีส่วนร่วมโดยทั่วไปแล้ว 
หมายถึง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว 
ยังใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับการดำเนินการด้วย เช่น การจัดองค์กรการกำหนดกิจกรรมพัฒนา เป็น
ต้น และการตัดสินใจยังมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องของผลประโยชน์และการ ประเมินผล 
ซึ่งข้ันตอนการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

 
๑ กฤษณะชัย ลิ้มบุญแดง, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมอาชญากรรมต้านยาเสพติดและ

การพนันในจังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๔๕),  
หน้า ๒๗. 

๒ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : สูตรไพศาล, ๒๕๔๙), หน้า ๑๔. 

๓ ป า ริ ช าติ  วลั ย เส ถี ย ร , ท ฤ ษ ฎี แ ล ะห ลั ก ก าร พั ฒ น าชุ ม ช น , (ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๓๘. 

๔ กาญจนา แก้วเทพ , สื่อเพ่ือชุมชน , การประมวลองค์ความรู้, การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม , 
(กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓. 



๑๐ 

 ๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ ริเริ่ม 
ตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 
 ๒. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วย การสนับสนุน  
ด้านทรัพยากร การบริหาร และการประสานความร่วมมือ 
 ๓. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) 
 ๔. การมีส่วนร่วมในการประเมิน (Evaluation)๕ 
 การมีส่วนร่วม คือ การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย
ในทุก ขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี ส่วนร่วมในอำนาจ      
การตัดสินใจและหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีส่วนเข้าร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งที่ ผู้มีส่วนได้เสีย
ต้องการที่สุดนั้น จักได้รับการตอบสนองและทำให้มีความเป็นไปได้มาก ขึ้นว่าสิ่งที่ทำไปนั้นจะตรงกับ
ความต้องการที่แท้จริง และมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้าร่วม ทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอหน้ากัน๖ การมี
ส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การ
ร่วมปฏิบัติ และรับผิดชอบ๗ และการมีส่วนร่วมเป็นการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือ
สนับสนุน ทำประโยชน์ในเรื่องต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ อาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจหรือกระบวนการบริหาร๘ 
 หลักการของการมีส่วนร่วม 
 (๑) เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา กล่าวคือเน้นบทบาท
ของประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชุมชนเป็นเจ้าของเรื่อง เจ้าของโครงการเพ่ือให้ชุมชนมี
บทบาทแก้ไขปัญหาด้วยพลังความรู้ความสามารถของตนเองมากขึ้น หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนเรื่องเทคนิควิชาการ ความรู้ ตลอดจนงบประมาณสมทบ 
 (๒) พัฒนาขีดความสามารถและสร้างพลังกลุ่มของชุมชนให้เข้มแข็ง ช่วยใหเ้ขาคิดไม่ใช่คิด
ให้เขา และช่วยให้เขาทำ ไม่ใช่ทำให้เขา ทั้งนี้เพ่ือให้กลุ่มหรือองค์กรเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ
พ่ึงตนเองได ้

 
๕ Cohen,J. M. &Uphoff,N. T., Effective behavior in organizations, (New York: Richard 

D. lrwin), 1980). pp. 7 - 9 
๖ วั น รั ก ษ์  มิ่ ง ม ณี น า คิ น , ก า ร พั ฒ น าช น บ ท ไท ย , (ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  : โ ร งพิ ม พ์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๑), หน้า ๑๐. 
๗ สุรินทร์ สุริยวงศ์, “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว อำเภอเมือง 

จังหวัดลำพูน”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, ๒๕๔๖),      
หน้า ๓๐. 

๘ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, ความขัดแย้ง: การบริหารเพ่ือความสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร : ต้นอ้อ
แกรมมี่, ๒๕๔๗), หน้า ๑๘๒-๑๘๓. 



๑๑ 

 (๓ ) พัฒนากระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน ได้แก่  การวิ เคราะห์             
การเสนอแนะ การวิจารณ์ การตรวจสอบอย่างเปิดเผย โปร่งใส ช่วยคิด แนะนำ ปรับปรุง เช่น การมี
ส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐกับองค์กรประชาชน และการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนด้วยกันเอง
เป็นต้น 
 (๔) การมีหุ้นส่วนในกระบวนการพัฒนาและการทำงานร่วมกันโดยผนึกกำลังความรู้
ความสามารถและความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ การแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับภาคและระดับท้องถิ่นรวมถึง
องค์กรเอกชนและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 (๕) การดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การสร้างผลงานและการติดตาม
ตรวจสอบ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของโครงการ เช่น ใช้งบประมาณน้อยแต่ได้ผลงานมาก ไม่มีการ
สูญเปล่า ทำได้อย่างประหยัด ใช้ทรัพยากรบุคคลน้อย คุ้มค่า และที่สำคัญคือแก้ไขปัญหาร่วมกับ
ชุมชนได้๙ การมีส่วนร่วม คือ การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้า ร่วม 
การตัดสินใจหรือเคยมาเข้าร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมี อิสรภาพ เสมอภาค 
มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริงยิ่งขึ้นและ การเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรก
จนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ๑๐  
 กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของบุคคลจะมีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความสนใจและประเด็นการพิจารณาที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมว่า จะต้องมี
อิสรภาพ มีความเสมอภาค และมีความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้การมีส่วนร่วมดำเนินไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำหรับลักษณะการมีส่วนร่วมของบุคคลโดยทั่วไปแล้ว ยังมีปัจจัยอีก
หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา
สถานภาพทางสังคม อาชีพและรายได้ เป็นต้น 
 
 ๒.๑.๒ ขั้นตอนหรือประเภทของการมีส่วนร่วม 
 ลักษณะที่สำคัญของการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของกระบวนการที่ครบถ้วน ตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุดการดำเนินการ ซึ่งมีข้ันตอนของการมีส่วนร่วม ๔ ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 
 (๑) มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้า หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาตลอดจน
ความต้องการของชุมชน 

 
๙ สมนึก ปัญญาสิงห์ , การทำงานแบบมีส่วนร่วม, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๒), หน้า ๒๗. 
๑๐ นรินทร์ ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วน ร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณี ตัวอย่าง, 

(กรุงเทพมหานคร : สิริลักษณ์การพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๔. 



๑๒ 

 (๒) มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือลดและแก้ไข
ปัญหา 
 (๓) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหาร ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (๔) มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทำงาน  
 ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม เป็นขอบเขตของการมีส่วนร่วมที่สำคัญ ๖ แบบ คือ 
 (๑) การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนหรือของกลุ่ม 
 (๒) การกำหนดแนวทางการดำเนินการให้บรรลุในการแก้ปัญหา 
 (๓) การระดมทรัพยากรทั้งในและนอกชุมชน 
 (๔) การปฏิบัติตามแบบที่กำหนดไว้ 
 (๕) การควบคุมติดตามและประเมินผล 
 (๖) การจัดสรรประโยชน์ที่เกิดข้ึนอย่างยุติธรรม  
 นอกจากนี้ยังมีข้ันตอนแยกย่อยอีกดังนี้ 
  ๑. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 
 ๒. การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 
 ๓. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดย แบ่งเป็น ๓ กรณี
แล้วแต่กิจกรรมในตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ 
  ๓.๑ ตนมีน้ำหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ 
  ๓.๒ ตนมีน้ำหนักการตัดสินใจเท่ากบเจ้าของโครงการ 
  ๓.๓ ตนมีน้ำหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ 
 ๔. การส่วนร่วมทำ คือร่วมในข้ันตอนการดำเนินงานทั้งหมด 
 ๕. การมีส่วนร่วมสนับสนุน คืออาจไม่มีโอกาสร่วมทำ แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือ ในด้านอื่นๆ 
 นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดับของการมีส่วนร่วม ตาม
แนวทางพัฒนาชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยได้ แบ่งไว้ดังนี้ 
 ๑. ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นว่าสิ่งใดที่เป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา 
 ๒. รว่มค้นหาสิ่งที่จำเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร 
  ๒.๑ ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดสำดับปัญหา เพ่ือจะแก้ไขสิ่งใดก่อนหลัง 
  ๒.๒ วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องๆ 
  ๒.๓ ร่วมระดมความคิด ถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือ 
แก้ไขปัญหาที่วางแผนนั้น 
  ๒.๔ ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ 



๑๓ 

  ๒.๕ ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
  ๒.๖ ร่วมติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน 
  ๒.๗ ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการดำเนินงาน  
 กล่าวโดยสรุป ลักษณะของการมีส่วนร่วมนั้นพิจารณาได้หลายรูปแบบ แต่ลักษณะ
โดยรวม ได้แก่ มีลักษณะการมีส่วนร่วมวางแผน การตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการจัดการขององค์การ 
การปฏิบัติหรือดำเนินงาน การบริหาร และการประเมินผล ซึ่งอาจจะเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือมี
ส่วนร่วมทางอ้อม ทั้งในระดับของการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วนและมีส่วนร่วมทั้งหมด 
 ๒.๑.๓ ทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 นักวิชาการได้จำแนกทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้หลายหลายทฤษฎีผู้วิจัยจึงได้
นำเสนอพอเป็นสังเขป ดังนี้ 
 ทฤษฎีที่มีส่วนเกีย่วข้องและเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วม  
 ๑. ทฤษฎีความเป็นผู้แทน (Representative) ทฤษฎีนี้ เน้นความเป็นผู้แทนของผู้นำ
และถือว่าการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งหรือถอดถอนผู้นำ เป็นเครื่องหมายของการที่จะให้หลักประกัน
กับการบริหารงานที่ดี อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ เน้นเฉพาะการวางโครงสร้างสถาบัน เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจขององค์กรอย่างแท้จริง ผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงใน
การตัดสินใจ ได้แก่บรรดาผู้นำต่าง ๆ ที่เสนอตัวเข้ามาสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนผู้ตามนั้นเป็นเพียงไม้
ประดับเท่านั้น 
 ๒. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ทฤษฎีนี้ การมี
ส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ไม่เฉพาะแค่การเข้าไปพิจารณาเลือกตั้ง หรือถอดถอนผู้นำเท่านั้น แต่ยังรวม
ไปถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวางนโยบาย ยิ่งกว่านั้น ทฤษฎีนี้ยัง มองการมีส่วนร่วม
เป็นการให้การศึกษา และพัฒนาการกระทำทางการเมืองและสังคมที่มีความรับผิดชอบนั้น คือการไม่
ยอมให้มีส่วนร่วมทีน่ับว่าเป็นการคุกคามต่อเสรีภาพของผู้ตาม๑๑ 
 อีกหนึ่งทฤษฎีของนักวิชาการได้จำแนกไว้ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuasion) การเกลี้ยกล่อม หมายถึงการใช้
คำพูดหรือการเขียน เพ่ือมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและการกระทำ ซึ่งการ เกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและถ้าจะ ให้ เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะในการ
สร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อม โดยเฉพาะในเรื่อง ความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของ  

 
๑๑ ติน ปรัชญพฤทธิ, ภาวการณ์เป็นผู้นำและการมีส่วนร่วม. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรม

มนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ ๘-๑๕ สาขาวิทยาการจัดการ, (นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓), 
หน้า ๖๔๒-๖๔๓.  



๑๔ 

Maslow ที่เรียกว่าสำดับขั้น ความต้องการ (hierarchy of needs) คือ ความต้องการของคนจะ
เปน็ไปตามลำดับจาก น้อยไปมาก มีทั้งหมด ๕ ระดับ ดังนี้ 
 ๑.๑) ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (physiological needs) เป็นความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ (survival needร) ได้แก่ ความต้องการทางต้านอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ 
 ๑.๒) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security needs) ได้แก่ 
ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกทำร้ายร่างกาย หรือถูก ขโมยทรัพย์สิน  
หรือความมั่นคงในการทำงานและการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม 
 ๑.๓) ความต้องการทางด้านสังคม (social needs) ได้แก่ ความต้องการความรัก     
ความต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
 ๑.๔) ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) ได้แก่ความภาคภูมิใจ 
ความต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะให้ไต้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความต้องการ ต้านนี้เป็นความ
ต้องการระดับสูงที่เก่ียวกับความม่ันใจในตัวเองในเรื่องความสามารถ และความสำคัญของบุคคล 
 ๑.๕) ความต้องการความสำเร็จแห่งตน (self-actualization needs) เป็นความ ต้องการ
ในระบบสูงสุด ที่อยากจะให้เกิดความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิด ของตนเองเพ่ือจะ
พัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ความต้องการนี้จึงเป็น ความต้องการ พิเศษของบุคคลที่จะ
พยายามผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางท่ีดีที่สุด 
 ๒. ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National Morale) คนเรามีความ
ต้องการทางกายและใจถ้าคนมีขวัญดีพอ ผลของการทำงานจะสูง ตามไปด้วย แด่ถ้าขวัญไม่ดีผลงาน
จะก็ต่ำไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากว่าขวัญเป็นสถานการณ์ทาง จิตใจที่แสดงออกในรูปพฤติกรรมด่าง ๆ 
นั่นเอง การจะสร้างขวัญให้ดีต้องพยายามสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เช่น การไม่เอารัดเอาเปรียบ 
การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และเมื่อใดก็ตามถ้า
คนทำงานมีขวัญดีจะ เกิดสำนึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งในส่วนที่เป็นขวัญ
ส่วนบุคคล และขวัญของกลุ่ม ดังนั้น จะเป็นไปได้ว่าขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดีย่อมเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะ นำไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นกัน  
 ๓. ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) ปัจจัยประการหนึ่งที่นำสู่การมีส่วน
ร่วมคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้ เกิดขึ้น หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือ 
เน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ มีความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ 
จงรักภักดี ผูกพันต่อ ท้องถิ่น  
 ๔. ทฤษฎีการสร้างผู้นำ (Leadership) การสร้างผู้นำจะช่วยจูงใจให้ประชาชนทำงาน
ควยความเต็มใจเพ่ือบรรลุ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญของ



๑๕ 

การร่วมกลุ่มคน จูงใจไปยังเป้าประสงค์โดยทั่วไปแล้วผู้นำอาจจะมีทั้งผู้นำที่ดีเรียกว่า ผู้นำปฎิฐาน 
(positive leader) ผู้นำพลวัต คือ เคลื่อนไหวทำงานอยู่เสมอ (dynamic leader) และผู้นำไม่มีกิจ 
ไม่มีผลงานสร้างสรรค์  ที่เรียกว่า ผู้นำนิเสธ (negative leader) ผลของการให้ทฤษฎีการสร้างผู้นำ     
จึงทำให้เกิดการระดมความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีขวัญกำลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ดังนั้น การสร้างผู้นำที่ดี ย่อมจะนำไปสู่ การมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่าง  
 ๕. ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method)   
การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายเพราะใช้กฎหมาย ระเบียบ แบบแผน 
เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ แต่อย่างใดก็ตามผลของ ความร่วมมือยังไม่มีระบบใดดีที่ชุดในเรื่อง
การใช้บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถ้าทำงานตามความสมัครใจอย่างตั้ งใจไม่มีใครบังคับก็จะ
ทำงานด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจำเป็นของรัฐ เพราะการ
ใช้ระบบบริหาร เป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเพ่ิมความคาดหวังผล 
ประโยชน์๑๒ 
 กล่าวโดยสรุป จากทฤษฎีดังกล่าวพอสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมจะต้อง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพและความเสมอภาค การก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอาจใช้แรงจูงใจหรือการให้แรง
เสริม เนื่องจากปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นเกีย่วข้องทั้งตัวและจิตใจ ส่งผลให้เกิดการกระทำ
และการร่วมรับผิดชอบ 
 
ตารางที่ ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
กฤษณะชัย ลิ้มบุญแดง,  
(๒๕๔๕, หน้า ๒๗)  

ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่ให้
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคล หรือกลุ่มต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมในการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 
๑๒ ยุพาพร รูปงาม, “การมีส่วนร่วมของข้าราชการสำนักงบประมาณ ในการปฏิรูป ระบบราชการ”, 

ภาคนิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๘-๙. 



๑๖ 

ตารางที่ ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
กาญจนา แก้วเทพ,  
(๒๕๔๓, หน้า ๓) 

ระบุระดับการมีส่วนร่วมไว้ ๓ ระดับ โดยเรียงลำดับจาก
ระดบัที่น้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุดดังนี้  
ก) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร  
ข) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่ง/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมผลิต/ผู้แสดง  
ค) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและกำหนดนโยบาย การ
มีส่วนร่วมในแต่ละระดับนี้จะเรียกร้องประเภทของกิจกรรม
และเงือ่นไขต่าง ๆ แตกต่างกนั 

ปาริชาติ วลัยเสถียร,  
(๒๕๔๒, หน้า ๑๓๘) 

กล่าวถึงการมีส่วนร่วม ไว้ ๒ ลักษณะ คือ 
๑) การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นการพัฒนา  
๒) การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

Cohen & Up Hoff, 
(1980, pp. 7 - 9) 

ได้แสดงขั้นตอนการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอน  
๑. การมีส่ วนร่วมในการตัดสิน ใจ  (Decision Making) 
ประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ ริเริ่ม ตัดสินใจ และตัดสินใจ
ปฏิบัติการ 
๒. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) 
ประกอบด้วย การสนับสนุน ด้านทรัพยากร การบริหาร และ
การประสานความร่วมมือ 
๓. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) 
๔. การมีส่วนร่วมในการประเมิน (Evaluation) 

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, 
(๒๕๓๑, หน้า ๑๐) 

การมีส่วนร่วม คือ การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่
ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุก ขั้นตอนของโครงการหรือ
งานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี ส่วนร่วมใน
อำนาจ การตัดสินใจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 
(๒๕๔๖, หน้า ๔) 
 

การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
หรือเข้า ร่วม การตัดสินใจหรือเคยมาเข้าร่วมด้วยเล็กน้อยได้
เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมี อิสรภาพ เสมอภาค มิใช่
มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริงยิ่งขึ้นและ 
การเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของ
โครงการ 



๑๗ 

ตารางที่ ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๘๒-๑๘๓) 
 

การมีส่วนร่วมเป็นการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามา
ช่วยเหลือสนับสนุน ทำประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ อาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือ
กระบวนการบริหาร 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๘๒-๑๘๓) 
 

การมีส่วนร่วมเป็นการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามา
ช่วยเหลือสนับสนุน ทำประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ อาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือ
กระบวนการบริหาร 

สมนึก ปัญญาสิงห์,  
(๒๕๔๒, หน้า ๒๗)  

 

หลักการของการมีส่วนร่วม (๑) เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ใน ก ารบ ริ ห า รจั ด ก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห า  (๒ ) พั ฒ น าขี ด
ความสามารถและสร้างพลังกลุ่มของชุมชนให้ เข้มแข็ ง 
จัดการพ่ึงตนเองได้ (๓) พัฒนากระบวนการทำงานแบบมี
ส่วนร่วมจากชุมชน(๔) กระบวนการพัฒนาและการทำงาน
ร่วมกัน (๕) การดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมร่วมกัน 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๔) 

การมีส่วนร่วม หมายถึง ประชาชนทุกคนจากทุกภาคส่วน
ของประเทศ ได้ รั บ จั ดสรรทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่การกำหนดนโยบาย วางแผนงาน 
และการดำเนินโครงการ 

พนัส หันนาคินทร์,  
(๒๕๔๒, หน้า ๑๑-๑๒) 

ลักษณะที่สำคัญของการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของกระบวนการ
ทีค่รบถ้วน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินการ 

จารุพงศ์ พลเดช,  
(๒๕๔๖, หน้า ๗๓) 
 

ขอบเขตของการมีส่วนร่วมทีส่ำคัญ ๖ แบบ ดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนหรือของ
กลุ่ม (๒) การกำหนดแนวทางการดำเนินการให้บรรลุในการ
แก้ปัญหา (๓) การระดมทรัพยากรทั้งในและนอกชุมชน (๔) 
การปฏิบัติตามแบบที่กำหนดไว้ (๕) การควบคุมติดตามและ
ประเมินผล (๖) การจัดสรรประโยชน์ที่เกิดขึน้อย่างยุติธรรม 
 

 



๑๘ 

ตารางที่ ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
นรินทร์ชัย พฒันพงศา, 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๗) 

ระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดับของการมีส่วนร่วม ตาม
แนวทางพัฒนาชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในชุมชน โดยได้ แบ่งไว้ดังนี้ 
๑. ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นว่าสิ่งใดที่ เป็นปัญหา
รากเหง้าของปัญหา 
๒. ร่วมค้นหาสิ่งที่จำเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร 

ติน ปรัชญพฤทธิ, 
(๒๕๓๓, หน้า ๖๔๒-๖๔๓) 

ทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วม ๒ 
ด้าน  
๑. ทฤษฎีความเป็นผู้แทน (Representative)  
๒. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  

สมนึก ปัญญาสิงห์,  
(๒๕๔๒, หน้า ๒๗)  

 

หลักการของการมีส่วนร่วม (๑) เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ใน ก ารบ ริ ห า รจั ด ก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห า  (๒ ) พั ฒ น าขี ด
ความสามารถและสร้างพลังกลุ่มของชุมชนให้ เข้มแข็ ง 
จัดการพ่ึงตนเองได้ (๓) พัฒนากระบวนการทำงานแบบมี
ส่วนร่วมจากชุมชน(๔) การมีหุ้นส่วนในกระบวนการพัฒนา
และการทำงานร่วมกัน (๕) การดำเนินโครงการและจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

ยุพาพร รูปงาม, 
(๒๕๔๕, หน้า ๘-๙) 

ทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วม ๕ 
ด้าน 
๑. ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuasion) 
๒. ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National 
Morale) 
๓. ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) 
๔. ทฤษฎีการสร้างผู้นำ (Leadership) 
๕ . ท ฤ ษ ฎี ก า ร ใช้ วิ ธี แ ล ะ ร ะ บ บ ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร 
(Administration and Method) 

     

 



๑๙ 

๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพระสงฆ์ 

 พระสงฆ์ คือ สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใส สละ
เรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ที่พระบรมศาสดา สั่งสอนและกำหนดไว้ ผู้วิจัยจะได้
กล่าวถงึพระสงฆ์และความหมายของพระสงฆ์ ดังนี้ 
 

 ๒.๒.๑ ความหมายของพระสงฆ์ 
 คำวา “สงฆ์” ตามความเข้าใจทั่วไปคือ พระภิกษุในพระพุทธศาสนา “พระสงฆ์” คือ หมู่

ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และสอนบุคคลอื่นให้ปฏิบัติ
ตามดว้ย 

    ความหมายเกี่ยวกบัพระสงฆ์ไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ดังนี้ 
 พระสงฆ์ หมายถึง หมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรม

วินัย, หมู่สาวกของพระพุทธเจ้า 
 สงฆ์ หมายถึง หมู่,ชุมนุม  
 ๑. หมู่สาวกของพระพุทธเจ้า เรียกว่า สาวกสงฆ์ ดังคำสวดในสังฆคุณ ประกอบด้วยคู่บุรุษ 

๔ บุรุษบุคคล ๘ เริ่มแต่ท่านผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคจนถึงพระอรหันต์ต่างจาก ภิกขุสงฆ์คือ หมู่แห่ง
ภิกษุหรือชุมนุมภิกษุ ต่อมาบางทีเรียกอย่างแรกว่า อริยสงฆ์อย่างหลังว่า สมมติสงฆ์  

 ๒. ชุมนุมภิกษุหมู่หนึ่งตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ซึ่งสามารถประกอบสังฆกรรมได้ตามกำหนดทาง
พระวินัย ต่างโดยเป็นสังฆกรรมได้ตามกำหนดทางพระวินัย ต่างโดยเป็นสงฆ์จตุรวรรคบ้าง ปัญจวรรค
บ้าง ทศวรรคบ้าง วีสติวรรคบ้าง๑๓  

 พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑. สมมติสงฆ์ หมายถึง กุลบุตรผู้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุด้วยญัตติจตุตถกรรมเพ่ือปฏิบัติ 

และรักษาพระธรรมวินัยตามความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติตนเพ่ือความสะอาดสว่างสงบแห่งจิตใจ
สมมติสงฆ์แบ่งออกเป็น ๔ ประเภทตามลักษณะการประกอบสังฆกรรม คือ 

 ๑.๑ จตุวรรค คือ ภิกษุสงฆ์จำนวน ๔ รูป สามารถทำสังฆกรรมได้ทุกชนิดยกเว้น การบวช 
การปวารณา (พิธีกรรมที่กระทำในวันออกพรรษา อนุญาตให้พระสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ) และ
อัพภาน (การรับภิกษุต้องอาบัติหนักบางอย่าง และได้ลงโทษตนเองด้วยกรรมวิธีที่กำหนดเสร็จแล้วให้
กลับคืนเป็นผู้บริสุทธิ์ดังเดิม) 

 ๑.๒ ปัญจวรรค คือ ภิกษุสงฆ์จำนวน ๕ รูป สามารถทำปวารณาได้ทำการบวชพระใน
ชนบทได้และสังฆกรรมอื่นได้ยกเว้นอัพภานและการบวชพระในมัชฌิมชนบท 

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

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา้ ๒๙๖. 



๒๐ 

 ๑.๓ ทสวรรค คือ พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป สามารถทำการบวชพระในมัชฌิมชนบท
ได้และสังฆกรรมอื่นได้ยกเว้นอัพภาน 

๑.๔ วิสติวรรค คือ ภิกษุสงฆจ์ำนวน ๒๐ รูป สามารถทำสังฆกรรมได้ทุกชนิด 

 ๒. อริยสงฆ์ หมายถึง สาวกของพระพุทธเจ้าผู้บรรลุธรรมตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูงแต่
เดิมเรียกว่า สาวกสงฆ์แบ่งเป็น ๔ ประเภทคือ 

 ๒.๑ พระโสดาบัน หมายถึงผู้ละกิเลส ๓ ชนิด คือ สักกายทิฎฐิ (ความเห็นว่ามีตัวตนหรือ
ความยึดมั่นในตัวตน) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) สีลัพพตปรามาส (การยึดถือศีลและวัตรอย่างงมงาย 
หรือถือความขลังความศักดิ์สิทธิ์) 

 ๒.๒ พระสกิทาคามี หมายถึง ผู้ละกิเลส ๓ ข้อข้างต้นได้และทำราคะ โทสะ โมหะ ให้เบา
บางลง 

๒.๓ พระอนาคามี หมายถึง ผู้ละกิเลสเพ่ิมขึ้นอีก ๒ อย่างคือ กามราคะ คือความติดใจใน
กามคุณ ปฏิฆะ คือ ความกระทบกระท่ังในใจ ความหงุดหงิดขดัเคืองใจ 

๒.๔ พระอรหันต์ หมายถึง ผู้ละกิเลสที่ประณีตได้๕ อย่างคือ รูปราคะ คือความติใน
รูปธรรมอันประณีต อรูปราคะ คือ ความติดในอรูปธรรม มานะ คือ ความสำคัญตนหรือถือตนว่าเป็น
นั่นเป็นนี่ อุทธัจจะ คือ ความฟุ้งซ่าน จิตใจไม่สงบ วุ่นวาย ชัดส่าย อวิชชาคือ ความไม่รู้จริง ไม่รู้เท่า
ทันสภาวะ ไม่เข้าใจในเหตุผล๑๔ 
 โดยสรุป สมมติสงฆ์หมายถึง ผู้ถือเอาเพศบรรพชิตและต้องมีจำนวนตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป 
ส่วนอริยสงฆ์มิได้จำกัดเพศว่าเป็นภิกษุหรือคฤหัสถ์แต่หมายถึงผู้ที่มีคุณภาพทางจิตบริสุทธิ์ขึ้นมา
ตามลำดับ ตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไป จะเปน็ภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ได้ 
 ปัจจัยที่ทำให้พระสงฆ์ต้องมีการพัฒนาบทบาทของตนเอง เพ่ือความเหมาะสมในสังคมนั้น 
ประกอบด้วย ๒ สาเหตุหลัก คือ 
 ๑. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ พระสงฆ์มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท เนื่องจากชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านการสื่อสารมวลชน 
ค่านิยมด้านความเชื่อดั้งเดิม รวมไปถึงการแทรกแซงของภาครฐั นักการเมืองนักธุรกิจเอกชน 

 
๑๔ ชำเลือง วุฒิจันทร์, “เอกสารการวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชา สังคมจิตวิทยา เร่ืองการพัฒนา

กิจการคณะสงฆ์เพ่ือความมั่นคงแห่งชาติ”, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๒๖), หน้า 
๒๕. 



๒๑ 

 ๒. ปัจจัยภายใน ได้แก่ องค์กรของพระสงฆ์มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท เนื่องจากปัจจัย
ภายในองค์กรเอง เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของพระสงฆ์ กฎหมายคณะสงฆ์ การประชุม
พระสังฆาธิการ และทัศนคติของพระสงฆ์ท่ีได้รับการกล่อมเกลามาอย่างยาวนาน๑๕ 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาในงานวิจัยเกี่ยวกับของพระสงฆ์ อาจกล่าวได้ว่าองค์กรสงฆ์ และตัว
ของพระสงฆ์เอง เป็นกลไกขับเคลื่อนวิถีชีวิตของชาวพุทธให้เคลื่อนที่ไปอย่างมั่นคงแบบพุทธ 
ขณะเดียวกันกระแสทางสังคม บ้านเมือง เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็มีส่วนกำหนดบทบาทให้พระสงฆ์ต้อง
พัฒนาและปรับกลยุทธ์ในการสั่งสอน และอบรมประชาชนทุกกลุ่มอย่างฉลาด และเป็นปัจจุบัน คือ 
ทันต่อเหตุการณ์ที่เคลื่อนไหวในสังคม เพ่ือปรับท่าทีของตนให้กระชับขึ้น และพระสงฆ์จะต้องอาศัย
คฤหัสถเ์ป็นอยู่ ขณะเดียวกันก็จำต้องเข้ามามีบทบาทต่อชุมชน สังคมด้วยเหตุผล ๓ ประการ ดังนี้ 
 ๑. การดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ต้องพ่ึงพาปัจจัย ๔ จากพุทธศาสนิกชน 
 ๒. สภาพและเหตุการณ์ในสังคมย่อมมีผลเกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญสมณธรรม 
 ๓. โดยคุณธรรม คือ เมตตา กรุณา พระสงฆ์นั้นจะต้องช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้พ้นจากความ
ทุกข๑์๖ 
 พระสงฆ์นับแต่อดีต พระสงฆ์ ซึ่งผูกพันกับชาวบ้าน ถือเป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์ที่
ดี ระหว่างพระพุทธศาสนากับสังคมมาโดยตลอด ว่าต้องพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันในเกือบทุกด้านพอ
สรุปบทบาทของพระสงฆ์และวัด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นสถานศึกษาสำหรับชาวบ้าน ๆ ส่งบุตรหลานมาอยู่รับใช้พระสงฆ์เพ่ือรับการ
ฝึกอบรมทางศีลธรรมและเล่าเรียนวิชาการต่างๆ ตามที่สอนในสมัยนั้น รวมทั้งยังเป็น ศูนย์รวมของ
เยาวชนด้วย 
 (๒) เป็นสถานทีส่งเคราะห์บุตรหลานชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเล่าเรียน 
 (๓) เป็นสถานพยาบาลผู้เจ็บป่วยตามภูมิรู้ของคนในสังคมในสมัยนั้น 
 (๔) เป็นที่พักของคนเดินทาง 
 (๕) เป็นสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์ 
 (๖) เป็นสถานบันเทิงท่ีจัดงานเทศกาลต่างๆ 
 (๗) เป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาครอบครัว 
 (๘) เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวมศิลปกรรมตา่งๆ 
 (๙) เป็นคลังเก็บวัสดุของใช้ต่างๆ ซึ่งชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกัน 

 
๑๕ จรินทร์ ยังสังข์, “บทบาทของพระสงฆ์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”, วิทยานิพนธ์

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๖). 
๑๖ วัฒนา พัฒนพงศ์, พระสงฆ์กับบทบาททางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์, ๒๕๒๖), หน้า ๔๖. 



๒๒ 

 (๑๐) เป็นศูนย์กลางบริหารหรือปกครอง 
 (๑๑) เป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรม๑๗ 
 เมื่อกล่าวถึงพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกระทั่งเป็นไปในอนาคต 
จะเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของ
ประชาชนผู้นับถือ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ และอีกประการหนึ่ง 
พระพุทธศาสนาเป็นเหมือนรากเหง้าแห่งความเป็นชาติ และเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของประเทศไทยทั้ง
ด้านสังคม และวัฒนธรรม๑๘ 
 พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของสถานบันทางศาสนาและสังคม เพ่ืออยู่กับสังคมพระสงฆ์จำต้อง
ได้รับความช่วยเหลือและควรมีบทบาทในการกระทำกิจกรรมต่างๆ ที่พระสงฆ์อยู่ในชุมชน ด้วยเหตุผล 
๓ ประการ คือ 
 ๑. การดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวาย 
 ๒. สภาพและเหตุการณ์ในสังคมย่อมมีผลเกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญปฏิบัติสมณธรรม 
 ๓. โดยคุณธรรม คือ เมตตาธรรม พระสงฆ์จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์๑๙ 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับชนบทไทย พระสงฆ์จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือพัฒนาชนบท 
ดังนี้ 
 ๑. สงฆ์ทำหน้าที่สั่งสอนธรรมและส่งเสริมให้ชาวบ้านทำบุญกุศลต่างๆ 
 ๒. ภิกษุอาวุโสหรือสมภารวัดทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ผู้ประนีประนอม และบางครั้งทำ
หน้าที่เยียวยารักษาผู้เจ็บป่วย 
 ๓. สงฆ์เป็นผู้ช่วยส่งเสริมความสามคัคีในหมู่บ้าน โดยช่วยขจัดความขัดแย้งของประชาชน
ในหมู่บ้านได้ เพราะคนโดยส่วนมากเชื่อฟังพระผู้ทรงศีลอยู่แล้ว 
 ๔. สงฆ์ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กดื้อที่พ่อแม่หมดความสามารถจะอบรมได้ด้วยตัวเอง 
รวมทั้งอนุเคราะห์เด็กกำพร้า 
 ๕ . สงฆ์ เป็ นผู้ ช่ วยสั่ งสอนเทคนิ คขั้น พ้ืนฐาน  ซึ่ งสามารถเรียนรู้ ได้ จากวัด เช่น
สถาปัตยกรรม ช่างไม้ ช่างก่ออิฐปูน ช่วยปรับปรุงการเกษตรและการรักษาโรคภัยยาแผนใหม่ 

 
๑๗ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), “การสัมมนาเร่ืองพุทธศาสนากับสังคมไทยในปัจจุบัน”, 

(กรุงเทพมหานคร : พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๑๓), หน้า ๓๖.  
๑๘ คนึงนิตย์ จันทรบุตร, “สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”, งานวิจัย

ภาควิชาประวติัศาสตร์, (คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : วิทยาลัยครูอุบลราชธาน)ี, ๒๕๓๐. 
๑๙ อภิชัย พันธุเสน, พัฒนาชนบทไทย: สมุทัยและมรรคตอนที่ ๓ ความหวังทางออกและทางเลือก

ใหม,่ (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธภิูมิปัญญา, ๒๕๓๙), หน้า ๒๐๕-๒๐๖. 



๒๓ 

 ๖. สงฆ์เป็นผู้นำที่ไม่เป็นทางการของหมู่บ้าน ทำหน้าที่ช่วยวางแผนแนะนำสนับสนุนงาน
ของชาวบ้าน โครงการพัฒนาต่างๆ ในเมืองไทยที่สำเร็จไปได้นั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้าหน้าที่รัฐบาล
ขอความร่วมมือจากชาวบ้านโดยผ่านพระสงฆ์ซึง่ชาวบ้านเคารพนับถือ 
 ๗. สงฆ์เป็นผู้นำประชาชนในทางวิญญาณเป็นที่พึงทางจิตใจ สงฆ์สามารถแก้ปัญหา
ส่วนตัวของผู้เดือนร้อนใจ 
 ๘. สงฆ์ทำหน้าที่เป็นธรรมทูต และพระธรรมจาริกซึ่งไปเผยแผ่หลักธรรมแก่ชาวบ้านทำให้
ชาวบ้านเขาเกิดความรู้สึกรักชาติ ไม่ทำไร่เลื่อนลอยและหันมาเคารพนับถือศาสนา๒๐ 
 พระสงฆ์เป็นหนึ่งในรัตนะ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นเสมือนตัวแทน
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสถาบันที่ขาดเสียไม่ได้ในชีวิตประจำวันของพุทธศาสนิกชน
นอกจากจะเป็นที่ พ่ึงพิงทางจิตใจ ชี้นำทางศีลธรรมจรรยาโดยชี้ให้ทำนำให้ดู และเป็นสถาบันที่
เอ้ืออำนวยบริการทางศาสนกิจศาสนพิธีแล้ว พระภิกษุสงฆ์ยังทำหน้าที่ ให้บริการอ่ืนๆ ที่กลไกของ
รฐับาลเข้าไปให้บริการไม่ทั่วถึง ทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมกลไกของรัฐให้บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้นและทั้ง
ยังมีส่วนช่วยสังคมในด้านต่างๆ อีกด้วย ซึ่งบทบาทของพระสงฆ์ตามที่นักวิชาการได้กล่าวไว้และให้
ความหมายไว้พอสังเขป ดังนี้ 
 หากมองกลับมาในด้านประวัติศาสตร์ไทยในทุกๆ สมัยเราจะเห็นถึงบทบาทของพระสงฆ์
ที่ได้สร้างคุณูปการต่อสังคมไว้หลายประการด้วยกัน 
 ๑. พระสงฆ์ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคนในสังคม พระสงฆ์ในทุกๆ สมัยถือว่าเป็นบุคคลที่มี
คุณค่า ความน่าเชื่อถือ และเป็นที่เคารพของคนในสังคม แม้ว่าในทางบ้านเมืองจะมีผู้ปกครองอยู่
แล้วแต่ก็ไม่พ้นที่จะต้องพ่ึงพาพระสงฆ์ในยามบ้านเมืองมีวิกฤติอยู่ดี อย่างในเวลาที่จะต้องออกรบใน
สมรภูมิแห่งสงคราม คนในสังคมจะเข้าหาพระสงฆ์ เพื่อขอให้ท่านอำนวยอวยพรให้การรบในครั้งนั้นๆ 
ประสบชัยชนะเหนือศัตรู หรือขอให้ตนเองมีชีวิตรอดปลอดภัยจากการรบในครั้งนั้นๆ 
 ๒. พระสงฆ์ทำหน้าที่เป็นครูของคนในสังคม สมัยแต่ก่อนยังไม่มีโรงเรียนเกิดขึ้นอย่าง
กลาดเกลื่อนเฉกเช่นในปัจจุบัน คนในสังคมจึงพากันเข้าไปศึกษาเล่าเรียนหาความรู้อยู่ในกำแพงวัด
พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้อยู่ภายในวัด จึงทำหน้าที่เป็นครูสอนคนในสังคมโดยปริยาย วิทยาการส่วนใหญ่ที่
สอนกันนั้นยังไม่กว้างขวางมากนัก ส่วนใหญ่คนในสังคมจะพากันเรียนเอาเฉพาะหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาเท่านั้น คือ เรียนเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) พูด
ง่ายๆ ก็คือว่า คนในสมัยนั้น เรียนวิชาความจริงของชีวิต กล่าวคือ พอเรียนมาแล้วก็สามารถนำความรู้

 
๒๐ รัชนีกร เศรษโฐ, สังคมวิทยาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๘), หน้า ๒๔๖-

๒๔๗. 



๒๔ 

ไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้ในทันที คนในสมัยแต่ก่อนจึงมีความผูกพันกับพระสงฆ์และ
วัดมาก๒๑ 
 โดยประเพณีพระสงฆ์ก็ไม่ได้มีหน้าที่สอนธรรมอย่างเดียว หากยังมีบทบาทในทางโลก เช่น 
สอนวิชาชีพ ขุดบ่อน้ำ สร้างสะพาน และเป็นผู้ไกล่เกลี่ยระงับความขัดแย้งในหมู่บ้าน เป็นต้น วัดจึง
ไม่ใช่สถานอบรมสั่งสอนศีลธรรม จรรยา และประกอบพิธีกรรมเท่านั้น๒๒ พระสงฆ์เป็นองค์ประกอบ
หลักของสถาบันพระพุทธศาสนา เพราะเป็นผู้ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่ทำให้
พระพุทธศาสนาหยั่งรากฝังลึกลงในสังคมจนเป็นสถาบันสำคัญหนึ่งของสังคม เมื่อศึกษาวิเคราะห์
องค์ประกอบของความเป็นสถาบันทางศาสนาองค์ประกอบที่มีความสำคัญยิ่ง คือวัดและพระสงฆ์มี
อิทธิพลและบทบาทต่อวิถีชีวิตของประชาชนมาก เพราะวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางจิต ศีลธรรม
และพฤติกรรมต่าง ๆ๒๓ บทบาทที่เด่นชัดของพระสงฆ์คือบทบาทในการพัฒนาสังคม ซ่ึงมีอยู่ ๒ ด้าน 
คือ บทบาทในด้านพัฒนาวัตถุและบทบาทในด้านพัฒนาด้านจิตใจ พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญใน
การพัฒนาสังคม โดยการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เป็นผู้เชื่อมประสานให้กำลังใจ และเป็นผู้ปลูกฝัง
คุณธรรมแก่ประชาชน๒๔ 
 พระสงฆ์นอกจากจะเป็นที่เคารพของชาวบ้านในชุมชนแล้วยังนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณค่าในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม หากนักวิชาการนำความรู้ รู้จักทรัพยากรและแรงงานมาใช้อย่าง
ถูกต้อง จะช่วยเสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างถูกต้อง จะช่วย
เสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ขออัญเชิญมา ณ ที่นี้การใช้หลักวิชา และความคิดริเริ่ม
สร้างงานที่อาจดูไม่ใหญ่โตนัก แต่ประสิทธิภาพสูงและอำนวยประโยชน์โดยตรงได้มาก โดยการนำเอา
ทรัพยากรตามธรรมชาติ ความรู้ ความสามารถตลอดจนแรงงานของคนส่วนใหญ่ให้ได้เต็มเม็ดเต็ม
หน่วยและให้เกิดความเสียหายหรือสูญเปล่าน้อยที่สุด การสร้างความเจริญในลักษณะนี้ จะช่วยสร้าง
ความเจริญของกิจการส่วนร่วมได้แน่นอน๒๕ งานที่พระสงฆ์จะทำได้โดยตรงก็ คือการสงเคราะห์ทาง

 
๒๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์, พิมพ์ครั้งที่ 

๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๒), หน้า ๒๑. 
๒๒ พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, ๒๕๔๖), หน้า ๙๑. 
๒๓ พินิจ ลาภธนานนท์, บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย

สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน้า ๓๐.  
๒๔ วิทย์  วิศทเวทย์ และเสถียรพง์ วรรณปก ,หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส.๐๔๑๓ 

พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไทยร่มเกล้า, ๒๕๔๒),      
หน้า ๕๐. 

๒๕ สลุักษณ์ ศิวรักษ์, ศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : พาสิโก, ๒๕๒๔), หน้า ๖๓. 



๒๕ 

จิตใจ ส่วนสงเคราะห์ทางวัตถุจะทำได้โดยทางอ้อมด้วยการแนะนำชักจูงผู้อ่ืนให้กระทำหรือนำสิ่งของ
หรือบริการที่ได้รับจากผู้อ่ืนมาเฉลี่ยแบ่งปันให้เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไป โดยการสงเคราะห์นั้น
ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมตามกาลเทศะ บทบาทของพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ชุมชน ตาม
แนวความคิดของพระราชวรมุนี ประกอบด้วยการให้คำแนะนำทางจิตใจ เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา
ชีวิตต่างๆ 
 ๑. การเป็นที่พ่ึงให้ความร่มเย็นทางจิตใจและด้วยความประพฤติเป็นตัวอย่างตลอดจน
สถานที่วัดที่สงบร่มเย็นเป็นองค์ประกอบสำหรับการหล่อเลี้ยงจิตใจของสังคมอย่างหนึ่ง 
 ๒. การให้คำแนะนำปรึกษาด้านอ่ืนๆ เท่าที่ทำให้ เช่น ในทางวิชาการ เป็นต้นที่ผู้ปรึกษา
สะดวกใจและสนิทใจ 
 ๓. ในสังคมที่จะพัฒนา เมื่อชาวบ้านยังไม่พร้อมที่จะช่วยตนเอง ถ้าได้พระผู้นำท้องถิ่นที่มี
โอกาสเตรียมตัวพร้อม เป็นศูนย์กลางจะเป็นผู้นำชี้ช่องในการนำท้องถิ่นให้ได้รับความเจริญใหม่ๆ ได้ 
บทบาทนี้อาจจะประกอบด้วยการเสนอแนะให้คิดริเริ่มว่า ในท้องถิ่นนั้นมีอะไรที่จะทำให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น แล้วเป็นศูนย์รวมชักชวนประชาชนมาทำงานนั้น
หรืออาจเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ชาวบ้านมาขอความเห็นว่า จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นในท้องถิ่นจะควร
หรือไม่ควร 
 ๔. การสงเคราะห์ทางจิตใจเป็นสิ่งสำคัญในทางศาสนาและยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่สำหรับ
ประชาชนทั่วไป แม้ที่เป็นพระพุทธศาสนิกชนในฐานะเป็นเครื่องปลอบประโลมใจสืบเนื่องมาจาก
ความเร้นลับของชีวิต อย่างทีบ่างท่านเรียกว่า การบำรุงขวัญ ได้แก่ บทบาทประเภทพิธีกรรมต่างๆ๒๖  
 พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงธรรม ศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติสืบต่อกันมา      
พระธรรมจึงยังคงอยู่ ในทั้ งรูปคัมภีร์ และในรูปการนำไปปฏิบัติ ตกทอดมาถึงเราในปัจจุบัน 
นอกจากนั้นพระสงฆ์ยังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา โดยบรรพชาอุปสมบทสืบต่อมาไม่ขาดสาย        
ได้สร้างปฏิสังขรณ์วัดวารามเป็นอันมาก ดังที่ เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน พระสงฆ์มิใช่ปฏิบัติเพ่ือ
ประโยชน์ตนฝ่ายเดียว ยังช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ อีกหลายด้าน๒๗ 

กล่าวโดยสรุป พระสงฆ์ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ มีบทบาทสำคัญในการบริหารวัดหลายๆ ด้าน 
บทบาทหลักของพระสงฆ์ คือการให้การศึกษาแก่ประชาชนโดยเฉพาะในด้านการดำรงชีวิตที่ดีงาม
ชีวิตที่ประเสริฐ ตามหลักการพระพุทธศาสนา เรียกว่าบทบาทของครู แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัม

 
๒๖ อนันท์ วิริยะพินิจ, บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕), หน้า ๔๕-๔๖. 
๒๗ อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์ และกวี อิศริวรรณ ,  หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส.๐๑๑๓

พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒),  (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วัฒนพานิช จำกัด, 
๒๕๔๓),  หน้า ๓๑.  



๒๖ 

พุทธเจ้าก็ได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นพระบรมครู ทำหน้าทีฝ่ึกเทวดาและมนุษย์ได้อย่างไม่
มีใครยิ่งกว่า เพราะพระองค์ฝึกคนธรรมดาให้เป็นคนดี (กัลยาณชน) และกลายเป็นคนประเสริฐ 
(อริยชน) ในระดับสูงสุด ดังนั้น บทบาทของพระสงฆ์ในฐานะครูเป็นบทบาทถาวรตลอดมาตั้งแต่สมัย
พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน อีกบทบาทหนึ่งก็คือ การให้คำปรึกษาเป็นเรื่องสำคัญคนในสังคมคฤหัสถ์
โดยทั่วไปมักจะตัดสินใจทำการสิ่งใดได้ยาก ไม่กล้า เกิดความกลัว ฉะนั้นพระสงฆ์จึงต้องทำหน้าที่ช่วย
ในการตัดสินใจ ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนอันเป็นการแสดงออกถึงบทบาทของความเป็นผู้นำด้านภูมิ
ปัญญา 
 
ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพระสงฆ ์
      

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),     
(๒๕๔๐, หน้า ๒๙๖) 

พระสงฆ์ หมายถึง หมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
แล้ วปฏิบั ติ ชอบตามพระธรรมวินั ย , หมู่ สาวกของ
พระพุทธเจ้า สงฆ ์หมายถึง หมู่,ชุมนุม 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),    
(๒๕๑๓, หน้า ๓๖) 

พระสงฆ์ ถือเป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง
พระพุทธศาสนากับสังคมมาโดยตลอด ว่าต้องพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกันในเกือบทุกด้าน 

พระไพศาล วิสาโล, 
(๒๕๔๖, หน้า ๙๑) 
 

โดยประเพณีพระสงฆ์ก็ไม่ได้มีหน้าที่สอนธรรมอย่างเดียว 
หากยังมีบทบาทในทางโลก เช่น สอนวิชาชีพ ขุดบ่อน้ำ 
สร้างสะพาน และเป็นผู้ไกล่เกลี่ยระงับความขัดแย้งใน
หมู่บ้าน เป็นต้น 

ชำเลือง วุฒจินัทร์, 
(๒๕๒๖, หน้า ๒๕) 
 

พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามี ๒ ประเภท คือ 
๑. สมมติสงฆ์ หมายถึง กุลบุตรผู้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุ
ด้วยญัตติจตุตถกรรมเพ่ือปฏิบัติ และรักษาพระธรรมวินัย
ตามความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติตนเพ่ือความ
สะอาดสว่างสงบแห่งจิตใจ ๒. อริยสงฆ์ หมายถึง สาวก
ของพระพุทธเจ้ าผู้บรรลุธรรมตั้ งแต่ระดับต้นจนถึง
ระดับสูงแต่เดิมเรียกว่า สาวกสงฆ์ พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่ง
ของสถานบนัทางศาสนาและสังคม 

  

  

  
    
 

 



๒๗ 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพระสงฆ ์(ต่อ) 
      

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
 

อภิชัย พันธุเสน, 
(๒๕๓๙, หน้า ๒๐๕-๒๐๖) 
 

เพ่ืออยู่กับสังคมพระสงฆ์จำต้องได้รับความช่วยเหลือและ
ควรมีบทบาทในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่พระสงฆ์อยู่
ในชุมชน ด้วยเหตุผล ๓ ประการ คือ ๑. การดำเนินชีวิต
ของพระสงฆ์ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวาย ๒. สภาพ
และเหตุการณ์ในสังคมย่อมมีผลเกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญ
ปฏิบัติสมณธรรม ๓. โดยคุณธรรม คือ เมตตาธรรม  

พินิจ ลาภธนานนท์, 
(๒๕๒๙, หน้า ๓๐) 
 

พ ร ะ ส ง ฆ์ เป็ น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก ข อ ง ส ถ า บั น
พระพุทธศาสนา เพราะเป็นผู้ทำให้เกิดความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่ทำให้พระพุทธศาสนาหยั่งรากฝังลึก
ลงในสังคมจนเป็นสถาบันสำคัญหนึ่งของสังคม 

 

วิทย์ วิศทเวทย์ และเสถียรพง์    
วรรณปกฝ,   
(๒๕๔๒, หน้า ๕๐) 

บทบาทที่เด่นชัดของพระสงฆ์คือบทบาทในการพัฒนา
สังคม ซึ่งมีอยู่ ๒ ด้าน คือ บทบาทในด้านพัฒนาวัตถุและ
บทบาทในด้านพัฒนาด้านจิตใจ พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาสังคม โดยการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง 
เป็นผู้เชื่อมประสานให้กำลังใจ  

สุลักษณ์ ศิวรักษ,์ 
(๒๕๒๔, หน้า ๖๓) 

พระสงฆ์นอกจากจะเป็นที่เคารพของชาวบ้านในชุมชน
แล้วยังนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาสังคม 

อนันท์ วิริยะพินิจ, 
(๒๕๒๕, หน้า ๔๕-๔๖) 

งานที่พระสงฆ์จะทำได้โดยตรงก็ คือการสงเคราะห์ทาง
จิตใจ ส่วนสงเคราะห์ทางวัตถุจะทำได้โดยทางอ้อมด้วย
การแนะนำชักจูงผู้อื่นให้กระทำหรือนำสิ่งของหรือบริการ
ที่ ได้ รับจากผู้ อ่ืนมาเฉลี่ ยแบ่ งปัน ให้ เป็นประโยชน์
กว้างขวางออกไป 

อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์  
และกวี อิศริวรรณ, 
(๒๕๔๓, หน้า ๓๑) 

พระสงฆ์เป็นผู้ทรงธรรม ศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติสืบต่อกัน
มา พระธรรมจึงยังคงอยู่ในทั้งรูปคัมภีร์ และในรูปการ
นำไปปฏิบัติ ตกทอดมาถึงเราในปัจจุบัน นอกจากนั้น
พระสงฆ์ยังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา โดยบรรพชา
อุปสมบทสืบต่อมาไม่ขาดสาย 



๒๘ 

๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ 

  นักวิชาการและนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน ได้ให้ความหมายและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
เหล้าและบุหรี่ไว้หลายประการ ซึ่งมีความหมายกว้างและใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ดังมีรายละเอียดที่
จะนำมาเสนอดังนี้ 
 

  ๒.๓.๑ ความหมายเกี่ยวกับเหล้าหรือสุรา 
  “เหล้า” เป็นสารเคมีกึ่งธรรมชาติ กึ่งสังเคราะห์ มีชื่อทางเคมีว่า “เอธานอล” (Ethanol ) 
คนทั่วไปมักจะเรียก เหล้าว่า “แอลกอฮอล์” (Alcohol) คงเป็นเพราะแอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบ
สำคัญของสุราทุกชนิด และเนื่องจากการทำเหล้าต้องใช้วิธีหมักดอง คนไทยจึงเรียกเหล้าอีกอย่างว่า 
“เครื่องดองของเมา”๒๘ เหล้า หรือสุรา ที่สังคมไทยและประชาคมทั่วโลกบริโภคอยู่นั้นมีมากมาย
หลายชนิด มีความแตกต่างกันออกไป ทั้งในปริมาณของแอลกอฮอล์ วัสดุที่ใช้รวมไปถึงขั้นตอนและ
วิธีการผลิต ซึ่งสามารถแยกเป็นประเภทและชนิดได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ  คือ สุราประเภทที่กลั่นแล้ว 
(distilled liquors) และสุราหมัก (fermented liquors)๒๙ 
 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ให้ความหมายของ
“เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์” ไว้ว่า หมายความว่า สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา โดย ไม่รวมถึงยาวัตถุออก 
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น๓๐ ในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 
๒๔๙๓ ยังให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสุราไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
“สุรา” หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับ
น้ำสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ ำหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้ว สามารถดื่ม กินได้
เช่นเดียวกับน้ำสุรา “สุราแช่” หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้
ผสมกับสุรกลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย เช่น เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์และ
สุรา “สุรากลั่น” หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุรา

 
๒๘ กระทรวงวัฒนธรรม, ความหมายของเหล้า, [ออนไลน์ ], แหล่งที่มา : https://www.m-

culture.go.th/young/ewt_news.php?nid=๑๑๐ [๕ มิถุนายน ๒๕๖๓]  
๒๙ เทพินทร์ พัชรานุรักษ์, พฤติกรรมการบริโภคสุรา: ทบทวนองค์ความรู้ สถานการณ์ และปัจจัยที่

เกี่ยวข้องภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สุขภาพที่ยืนยาว, พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๔๑), หน้า ๑๘. 

๓๐ “พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. ๒๕๕๑”,ราชกิจจานุ เบกษา ๑๒๕ 
(กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) : ๖๘. 

https://www.m-culture.go.th/young/ewt_news.php?nid=๑๑๐
https://www.m-culture.go.th/young/ewt_news.php?nid=๑๑๐


๒๙ 

แช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย เช่น สุราสามทับ สุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ 
และสุราพิเศษ เป็นต้น๓๑  
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ให้ความหมายของแอลกอฮอล์ว่า 
หมายถึงสารอนินทรีย์ชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นของเหลว กลิ่นฉุนระเหยง่าย มีขีดเตือนที่อุณหภูมิ ๗๘.๕ 
องศาเซลเซียส มีชื่อเต็มว่า เอทิลแอลกอฮอล์ โดยปกติเกิดจากการหมักสารประเภทแป้งหรือน้ำตาล
ผสมยีสต์ซึ่งเรียกว่า แป้งเชื้อ หรือเชื้อหมัก เป็นองศ์ประกอบสำคัญของสุราและเมรัยทุกชนิด เมื่อดื่ม
เข้าไปจะออกฤทธิ์ทำให้เกิดอาการมึนเมาใช้ประโยชน์ในการเป็นตัวทำละลายและเป็นเชื้อเพลิง     
เป็นต้น๓๒ 
  โทษจากการดื่มเหล้าหรือสุรา 
  มีความเชื่อต่างๆ เกี่ยวกับฤทธิ์ของเหล้าและแอลกอฮอล์ ถูกบ้างผิดบ้าง ผู้ที่นิยมดื่มก็มัก
อ้างฤทธิ์อันเป็นคุณของเหล้าหรือแอลกอฮอล์มาบดบังฤทธิ์ที่ก่อให้เกิดโทษซ่ึงมีมากกว่าหลายเท่านัก 
เช่น แอลกอฮอล์มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้จริงแต่ไม่สามารถทำลายไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิที่ปะปนมากับ
กับแกล้มดิบๆ สุก ๆ ได้ และยิ่งไม่สามารถฆ่าพยาธิ์ตัวแก่ในลำไส้ได้ หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง แอลกอฮอล์
มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด ผู้นิยมดื่มก็มักอ้างว่ากินเหล้าเพ่ือให้เลือดลมดี ซึ่งก็เป็นจริงเมื่อกินเหล้าใน
ปริมาณน้อย (ถึงน้อยมาก) แต่เมื่อกินเหล้ามาก แอลกอฮอล์จะกดระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้
พูดจาไม่ชัด ทรงตัวลำบาก สายตาพร่ามัว ขาดสติ ตับแข็ง และอาจเกิดอันตรายนานับปการต่อผู้ดื่ม
และคนรอบข้าง นอกจากนั้นแล้วการดื่มสุรามากจะทำให้ความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันลดลง 
เช่น การขับรถ การทำงานที่เก่ียวกับเครื่องจักร เป็นต้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้๓๓ 
 กล่าวโดยสรุป จากความหมายสุรา จึงสรุปได้ว่า สุราหมายถึง เหล้า เบียร์ สุราขาว เหล้าปั่น 
สุราพ้ืนบ้านเช่น สาโท สปาย ไวน์ เหล้ายาดอง เหล้าขาวผสมน้ำแดง “เหล้า” ล้วนเป็นตัวกระตุ้นให้
ก่อเหตุแห่งความเลวร้ายทั้งสิ้น แต่กระนั้น คนในสังคมก็ยังนิยมชมชอบและถือว่าเป็นเครื่องช่วยใน
การเข้าสังคม 
  ๒.๓.๒ ความหมายของบุหรี่ 
  บุหรี่ มีลักษณะเป็นทรงกระบอกม้วนห่อด้วยกระดาษ ขนาดปกติจะมีความยาวสั้นกว่า 
๑๒๐ มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร) มีใบยาสูบบดหรือซอยบรรจุ

 
๓๑ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชุดนิทรรศการยืม-

คืน ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตเรื่อง เหล้าอยากเล่า หน้า ๑๒. 
๓๒ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน , (๒๕๔๒ ) พจนานุ กรมฉบั บราชบัณ ฑิ ตยสถาน  พ .ศ . ๒๕๔๖ , 

(กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส์พับลเิคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๐. 
๓๓ วิกิพี เดีย สารานุกรมเสรี , สุรา, [ออนไลน์ ], แหล่ งที่ มา : https://th.wikipedia.org/wiki/  

[๕ มิถุนายน ๒๕๖๓] 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/


๓๐ 

ภายในห่อกระดาษ ปลายด้านหนึ่งเป็นปลายเปิดสำหรับจุดไฟ และอีกด้านหนึ่งจะมีตัวกรอง ไว้
สำหรับใช้ปากสูดควัน นักวิชาการได้ให้ความหมายเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ไว้หลายประการ ดังมี
รายละเอียดที่จะนำมาเสนอดังนี้ 
  บุหรี่ หมายถึงยาสูบที่ใช้ใบตองหรือกระดาษ มวนใบยาที่หั่นฝอย๓๔ บุหรี่ ผลิตมาจากใบ
ยาสูบ ซึ่งเป็นพ้ืนล้มลุกชนิดหนึ่ง มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Nicotine Tubas am พระราชบัญญัติยาสูบ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ ให้ความหมายของ บุหรี่ ว่าหมายถึง ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยา
อัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัสดุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้ง โดยเอายาสูบ
มาหั่นเป็นฝอย ๆ เรียกว่า ยาเส้น แล้วนำมามวลด้วยใบตองแห้ง ใบจาก หรือกระดาษแล้วจุดสูบ
เช่นเดียวกัน พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ให้ความหมายของบุหรี่
ไว้ว่า บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ซิกาแลต บุหรี่ซิกการ์ บุหรี่อื่นยาเส้น หรือยาปรุงตามกฎหมายว่าด้วย ยาสูบ
บุหรี่ หมายถึง ยาสูบที่มีลักษณะเป็นมวน ยาเส้นที่มวนสูบเองหรือยาเส้นที่ใช้กล้องยาสูบ๓๕ ในวารสาร
แรงงานสัมพันธ์ ได้สรุปไว้ว่า บุหรี่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาเปอร์เซีย ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ หมายถึงยาสูบที่ใช้ใบตองหรือกระดาษ มวนใบยาที่หั่นฝอย๓๖ ยาสูบ
เป็นพืชพ้ืนเมืองของทวีปอเมริกาใต้ เม็กซิโก และเวสต์อินดีสออกดอกเป็นช่อ ดอกมีเกสรทั้งเกสรตัวผู้
และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน มันจึงสามารถผสมพันธ์ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพ่ึงพาแมลง ยาสูบ
เจริญเติบได้เร็วและดีในแทบทุกสภาพดินฟ้าอากาศ ในปัจจุบันบัน อเมริกา ตุรกีอินเดีย บราซิล และ
รัสเซีย เป็นประเทศที่มีการปลูกยาสูบมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก สำหรับประเทศไทยได้รับ
วัฒนธรรมยาสูบมาจากชาวจีนเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วปัจจุบันแหล่งปลูกยาสูบจะมีมากทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เดิมบุหรี่ไทยมวนด้วยใบตองซ่ึงแบ่งแยกออกตามชนิดและสีของ
ใบตอง เช่น ตองอ่อน ตองขาว ตองดำและยังมีบุหรี่กลีบบัว บุหรี่จันกบ (มวนด้วยใบจาก) บุหรี่เหล่านี้
จะเรียกว่า บุหรี่ราษฎร แต่ถ้าเรียกเป็นบุหรี่หลวงจะหมายถึง ฝิ่น ที่ถือเป็น “ยาสูบ” ที่ทางราชการ
ผลิตออกจำหน่ายแก่ประชาชนจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงได้เลิกไป ในด้านการค้าบุหรี่ในรูปแบบของ
บริษัท เกิดขึ้นเมื่อต้นรัชกาลกาลที่ ๖ ชื่อบริษัทยาสูบสยามเป็นของนาย เชียง เคง เหลียน สีบุญเรือง 

 
๓๔ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน , (๒๕๔๕ ). พจนานกรมฉบั บราชบัณ ฑิ ตยสถาน  พ .ศ . ๒๕๒๕ , 

(กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญพัฒน์, ๒๕๒๕), หน้า ๑๑๒. 
๓๕ อรวรรณ หุ่นดี, บุหร่ีกับมะเร็ง, (กาญจนบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏ

กาญจนบุรี, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 
๓๖ มนูญ ปุญญากริยากร, แรงงานสัมพันธ์สรุปต้นกำเนิดบุหร่ีและความหมายของบุหร่ีตาม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑตยสถาน, พ.ศ. ๒๕๒๕), หน้า ๑๐-๑๕. 



๓๑ 

ผลิตบุหรี่ใบตองกินรี ส่วนบริษัทยาสูบต่างด้าวก็มีบริษัทยาสูบอังกฤษอเมริกัน และบริษัทนันยาง 
(จีน)๓๗ 
  โทษภัยจากการสูบบุหรี่ 
  พิษภัยของบุหรี่ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียแก่สังคมเกินกว่าที่จะประมาณค่าได้จากการ
รายงานทั่วโลกพบว่ามีผู้เสียชีวิตอันเนื่องจากการสูบบุหรี่ ปีละ ๓.๕ ล้านคน หรือชั่วโมงละ ๓๖๐ คน 
และสำหรับประเทศไทยมีรายงานผู้เสียชีวิต อันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ปีละ ๔๒,๐๐๐ คน หรอืวันละ 
๑๑๕ คน หรือชั่วโมงละ ๕ คน โดยแยกเป็นโรคหัวใจ ๑๕,๘๗๖คน โรคมะเร็งปอด ๑๐,๘๗๘ คน โรค
ถุงลมโป่งพอง ๖,๐๙๐ คน โรคเส้นเลือดตีบ ๔,๓๒๖ คน และโรคอ่ืนๆ ๔,๘๓๐ คน ทั้งนี้ เพราะใน
บุหรี่มีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้แก่ สารนิโคติน คาร์บอนมอนอกไซด ์และแอมโมเนีย เป็นต้น๓๘ 
 การสูบบุหรี่นอกจากจะทำให้เกิดปัญหาโดยตรงต่อสุขภาพแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอีกด้วย และการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญอัน
เนื่องมาจากการสูบบุหรี่ สำหรับประเทศไทย พบว่าความสูญเสียจากค่ารักษาพยาบาล และความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย พิการ และเสียชีวิต โดยโรคที่เกิดมาจากการสูบ
บุหรี่ ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด มะเร็งปอดและโรคถุงลมโป่งพอง จากผู้ป่วยที่มารักษาในโรงพยาบาล
สังกัด กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนภูมิภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มีมูลค่าถึง ๗,๐๘๖ ล้านบาท๓๙  
 การสูบบุหรี่เป็นปัญหาพฤติกรรมที่แพร่ขยายไปทั่วทุกกลุ่มคน ตั้งแต่ในวัยเด็กจนถึงวัยชรา 
จากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ครั้งล่าสุด ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ปี ๒๕๔๒ พบว่ามีผู้สูบ
บุหรี่ทั้งสิ้นถึง ๑๑.๒ ล้านคน ในปัจจุบันคนให้ความสำคัญและตระหนักถึงโทษของบุหรี่มากขึน้ ทำให้
แนวโน้มของอัตราการสูบบุหรี่ลดลงในกลุ่มอายุ ๔๐-๕๙ ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่สูบบุหรี่ในอัตราสูงสุด แต่
เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มอายุ ๑๐–๑๙ ปี ซึ่งจัดเป็นกลุ่มที่สูบบุหรี่ในระดับอายุน้อยที่สุด กลับมีการเพ่ิม
ปริมาณการสูบบุหรี่ถึงร้อยละ ๓.๒๐ ส่วนกลุ่มที่อัตราการเพ่ิมรองลงมาคือ อายุ ๒๐–๒๙ ปี ร้อยละ 
๒.๓๐ เมื่อศึกษาในวัยรุ่นอายุ ๑๕ ปี จะพบว่าวัยรุ่นชายร้อยละ ๙.๓๐ สูบบุหรี่เป็นประจำขณะที่วัยรุ่น
หญิง ร้อยละ ๐.๗๐ ส่วนวัยรุ่นอายุ ๒๒ ปี ทั้งหญิงและชายมีการสูบบุหรี่สูงกว่าโดยวัยรุ่นชายสูบร้อย

 
๓๗ สุทัศน์ ยกส้าน, วิทยาการแห่งอารยะ, (กรุงเทพมหานคร : เอส ที แอล ซี, ๒๕๔๓), หน้า ๑๗๓-

๑๗๕. 
๓๘ ประกิต วาทีสาธกกิจ, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเริ่มเสพติดบุหรี่,” ใน เอกสารประกอบการสัมมนา

เรื่องการจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่, ๒. (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข, 
๒๕๓๕), หน้า ๓๑. 

๓๙ นิตยาภรณ์ ด้วงเรือง, “การเปรียบเทียบผลการใช้การควบคุมตนเองกับการใช้สัญญาเงื่อนไขเพือ่ลด
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนพิปูนสังฆราชประชาอุทิศ อำเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช”, ปริญญานิพนธ์ การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, ๒๕๔๐), หน้า ๑. 



๓๒ 

ละ ๓๙.๒๐ ขณะที่ผู้หญิงสูบร้อยละ ๒.๒๐ และจากการศึกษาพบว่าวัยรุ่นทั้งชายและหญิงอายุ ๑๕ ปี 
ที่สูบบุหรี่อยู่ในขณะนี้ ประมาณร้อยละ ๑๐ เริ่มสูบบุหรี่เมื่อเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ ๔ และประมาณ
ร้อยละ ๕๐ เริ่มสูบในช่วงชั้นประถมปีที่ ๖ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และจากการศึกษาอายุเฉลี่ยที่
เริ่มสูบบุหรี่ พบว่าอายุที่วัยรุ่นช่วงอายุ ๒๒ ปี เริ่มสูบบุหรี่ร้อยละ ๑๘.๒๐ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็น
ห่วงต่อสุขภาพร่างกาย และอนาคตของเยาวชนไทยที่กำลังอยู่ ในวัยศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างยิ่งและ
ถึงแม้ว่าการสูบบุหรี่ของกลุ่มเด็ก และเยาวชน ตามสถานศึกษาไม่ได้จัดให้อยู่ ในประเภทของ
ยาเสพย์ติดชนิดร้ายแรง แต่ปัญหาการสูบบุหรี่ตามสถานศึกษาก็ได้ก่อให้เกิดอุปสรรคในการ
ดำเนินงานด้านการเรียนการสอน การปกครองนักเรียน และมีผลกระทบ โดยตรงต่อสุขภาพของเด็ก 
และเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตนอกจากนี้การสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ยัง
ก่อให้เกิดการเพ่ิมปริมาณการใช้ สารเสพย์ติดตัวอ่ืนในชุมชนมากยิ่งขึ้น เช่น กัญชา ยาบ้า เฮโรอีน 
เป็นต้น  
 กล่าวโดยสรุป บุหรี่ หมายถึง ยาสูบที่มีลักษณะเป็นมวน ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ซิกาแลต
ซิการ์ ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวั ตถุที่ทำขึ้นใช้แทน
กระดาษหรือใบยาแห้งหรือยาอัดว่าด้วยกฎหมายยาสูบ และการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคที่ทำให้
สมรรถภาพการทำงานของร่างกายเสื่อมลงและเสียชีวิตก่อนวัยอนัสมควร บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ
ของโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย การสูบบุหรี่ยัง
เป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งปอด พบว่า ๙๐% ของโรคมะเร็งปอดในผู้ชายและ ๗๙% ของ
โรคมะเร็งในผู้หญิงเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเหล้าและสุรา      

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
 

กระทรวงวัฒนธรรม, [ออนไลน์] 
[๕ มิถุนายน ๒๕๖๓] 

“เหล้า” เป็นสารเคมีกึ่งธรรมชาติ กึ่งสังเคราะห์ มีชื่อทาง
เคมีว่า “เอธานอล” (Ethanol) คนทั่วไปมักจะเรียก เหล้า
ว่า “แอลกอฮอล์”(Alcohol) คงเป็นเพราะแอลกอฮอล์
เป็นองค์ประกอบสำคัญของสุราทุกชนิด  

เทพินทร์ พัชรานุรักษ์, 
(๒๕๔๑, หน้า ๑๘) 

เหล้า หรือสุรา ที่สังคมไทยและประชาคมทั่วโลกบริโภค
อยู่นั้นมีมากมายหลายชนิด มีความแตกต่างกันออกไป ทั้ง
ในปริมาณของแอลกอฮอล์ วัสดุที่ใช้รวมไปถึงขั้นตอนและ
วิธีการผลิต ซึ่งสามารถแยกเป็นประเภทและชนิดได้เป็น 
๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ สุราประเภทที่กลั่นแล้ว (distilled 
liquors) และสุราหมัก (fermented liquors) 

  



๓๓ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเหล้าและสุรา (ต่อ)   

 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วบ คุ ม เค รื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์,  
(๒๕๕๑, หน้า ๖๘) 

สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา โดย ไม่รวมถึงยาวัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 
(๒๕๕๑)  

“สุรา” หมายความถึงวัตถุทั้ งหลายหรือของผสมที่มี
แอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา หรือ
ซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอ่ืน
แล้ว สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา  

ราชบัณฑิตยสถาน, 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๒๐) 

แอลกอฮอล์หมายถึงสารอนินทรีย์ชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็น
ของเหลว กลิ่นฉุนระเหยง่าย มีขีดเตือนที่อุณหภูมิ ๗๘.๕ 
องศาเซลเซียส มีชื่อเต็มว่า เอทิลแอลกอฮอล์  โดยปกติ
เกิดจากการหมักสารประเภทแป้งหรือน้ำตาลผสมยีสต์ซึ่ง
เรียกว่า แป้งเชื้อ หรือเชื้อหมัก  

ราชบัณฑิตยสถาน,  
(๒๕๒๕, หนา้ ๑๑๒) 

บุหรี่ หมายถึงยาสูบที่ใช้ใบตองหรือกระดาษ มวนใบยาที่
หั่นฝอย 

อรวรรณ หุ่นดี, 
(๒๕๔๒, หน้า ๑๖. 

บุหรี่ ผลิตมาจากใบยาสูบ ซึ่งเป็นพ้ืนล้มลุกชนิดหนึ่ง มีชื่อ
พฤกษศาสตร์ว่า Nicotine Tubas am บุหรี่ยังหมายถึง 
บุหรี่ซิกาแลต บุหรี่ซิกการ์ บุหรี่อ่ืนยาเส้น หรือยาปรุง 
ยาสูบที่มีลักษณะเป็นมวน ยาเส้นที่มวนสูบเองหรือยาเส้น
ที่ใช้กล้องยาสูบ 

มนูญ ปุญญากริยากร, 
(๒๕๒๕, หน้า ๑๐-๑๕) 

บุหรี่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาเปอร์เซีย ตามพจนานุกรม
ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕  

สุทัศน์ ยกส้าน, 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๗๓-๑๗๕) 

เม็กซิโก และเวสต์อินดีส ในปัจจุบันบัน อเมริกา ตุรกี
อินเดีย บราซิล และรัสเซีย เป็นประเทศที่มีการปลูก
ยาสูบมากเป็นอันดบัต้น  

ประกิต วาทีสาธกกิจ, 
(๒๕๓๕, หน้า ๓๑) 

พิษภัยของบุหรี่ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียแก่สังคมเกินกว่าที่
จะประมาณค่าได้จากการรายงานทั่วโลกพบว่ามีผู้เสียชีวิต
อันเนื่องจากการสูบบุหรี่ ปีละ ๓.๕ ล้านคน หรือชั่วโมงละ 
๓๖๐ คน 



๓๔ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเหล้าและสุรา (ต่อ)  
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
นิตยาภรณ์ ด้วงเรือง, 
(๒๕๔๐, หน้า ๑) 

การสูบบุหรี่นอกจากจะทำให้ เกิดปัญหาโดยตรงต่อ
สุขภาพแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศอีกด้วย และการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจที่สำคัญอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ 

 

๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะ 

จากการประมวลแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะ จากนักวิชาการหลากหลายท่าน
ผู้วิจัยจึงขอนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะ ดังต่อไปนี้ 

การส่งเสริมสุขภาพ เป็นยุทธ์ศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูประบบสุขภาพ การส่งเสริม
สุขภาพ ประกอบด้วยการที่สังคมมีจิตสำนึกหรือจินตนาการใหม่ในเรื่องสุขภาพและเกิดพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สถานที่ทำงาน ระบบบริการสังคม
สื่อมวลชน ตลอดจนนโยบาย อาจเรียกกระบวนการนี้ว่า การส่งเสริมสุ ขภาพสำหรับคนทั้งมวล 
(Health Promotion for All) คนทั้งมวลส่งเสริมสุขภาพ (All for Health Promotion) หรือคนทั้ง
มวลมีสุขภาพดี (Good Health for All) ในการปฏิรูประบบสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วย
การที่สังคมมีจิตสำนึกหรือจินตนาการใหม่ในเรื่องสุขภาพ และเกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในระดับ
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว๔๐ การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่
ยกระดับและเพ่ิมความสามารถในการดูแลสุขภาพของบุคคลให้มีสุขภาพดี (well-being) และมี
ผลกระทบโดยตรงต่อ การเพ่ิมระดับความผาสุก เพ่ือนำไปสู่สุขภาพดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม (Healthy People) เน้นพฤติกรรมของบุคคลที่ปฏิบัติเพ่ือส่งเสริม สุขภาพดี สรุปได้ว่า การ
ส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการปฏิบัติพฤติกรรมด้านสุขภาพ ที่จะให้
เกิดภาวะของการ มีสุขภาพดี ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ และด้านสังคม๔๑ 

สุขภาวะ (Health) หรือ สุขภาพ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น อาหารเพ่ือสุขภาพ การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
๔๐ ประเวศ วะสี, กระบวนการนโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสาธารณสุข, ๒๕๔๗), 

หนา้ ๗๖.   
๔๑ N.J. Pender, Health Promotion in Nursing Practice, 2nd ed., (California: Apption 

and Lange, Norwalk, Connectial, 1999), p.19.   



๓๕ 

สุขภาพ หมายถึง “ภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม และจิตใจประกอบกัน ไม่ใช่เ พียงแต่ 
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ หรือความพิการเท่านั้น๔๒ สุขภาวะ หมายถึง การกระทำ หรือกิจกรรมใดๆ 
เพ่ือคงไว้ซึ้งภาวะสุขภาพ ได้แก่ การได้รับอาหารที่เพียงพอ การออกกำลังกาย การพักผ่อน การผ่อน 
คลายความเครียด เป็นต้น สุขภาพและพัฒนาแบบแผนชีวิตของตนเอง (Active Role) และมีบทบาท 
ในการจัดการกับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านกายภาพ และสังคมที่อยู่ รอบตัวให้เอ้ือต่อการปฏิบัติ 
พฤติกรรมป้องกันโรค สุขภาพของตนเองตลอดช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุการ ดำรง 
รักษาไว้ซึ้งภาวะสุขภาพ การฟื้นฟูและการส่งเสริมสุขภาพหรือทำให้ภาวะสุขภาพดีขึ้น เป็นกิจกรรมที่
ปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต่ืนนอน การทำความสะอาดร่างกาย การออก
กำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด และการพักผ่อนหรือการนอน เป็นกิจกรรมที่สามารถวัด ได้ระบุ
ได้และทดสอบได้มีทั้งถูกสุขลักษณะการเคลื่อนไหวออกแรง สามารถส่ งเสริมสุขภาพและความสุข
สบายได๔้๓  

อนึ่ง สุขภาวะมีปัจจัยที่มีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพที่สำคัญ ได้แก่ การ
รบัประทานอาหาร การพักผ่อนการออกกำลังกาย และการตรวจสุขภาพ ปัจจัยพฤติกรรม สุขภาพที่มี
อิทธิพลต่อภาวะสุขภาพดำรงรักษาไว้ซึ้งภาวะสุขภาพ การฟ้ืนฟูและการส่งเสริมสุขภาพ หรือทำให้
ภาวะสุขภาพดีขึ้น เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง ภาวะความมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตดีควบคู่กันไปเป็นความหมายที่สมบูรณ์สูงสุดใน พระพุทธศาสนา แม้ว่าจะมีโรค
กายเกิดขึ้น ก็สามารถพัฒนาด้านจิตใจไว้ได้ เพราะมุ่งให้ความสำคัญ ทางด้านจิตใจเป็นพิเศษ ดังพุทธ
ภาษิตท่ีว่า “ใจเป็นผู้นำสรรพสิ่ง”๔๔ 

คำว่า “สุขภาพ” องค์การอนามัยโลก ปี  พ.ศ. ๒๔๙๑ ให้ความหมายว่า สุขภาวะที่
สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย สังคม และจิตใจประกอบกัน โดยไม่หมายเฉพาะแต่เพียงการปราศจาก
โรคภัยไข้ เจ็บหรือพิการเท่านั้น “สุขภาวะ” หรือ “สุขภาพ” เป็นคำ เดียวกันในภาษาบาลี แต่
ภาษาไทยแผลง “ว” เป็น “พ” เป็นคำว่า “สุขภาพ” เมื่อความหมายของ สุขภาพคือ สุขภาพทางกาย 
จิต สังคม และปัญญา จึงสื่อความหมายใกล้ความสุข ภาวะที่ปลอดทุกข์ เป็นสุข เป็นภาวะที่สมบูรณ์ 
คำสมัยใหม่เรียกว่า “องค์รวม” ความสุขแนวพุทธหรือสุขภาพแนวพุทธ ประกอบด้วยลักษณะที่เป็น

 
๔๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊กส์ 

พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๘๔๓.   
๔๓ วีรนุช ศรีวรรณ์ , ปัญหาสุขภาพกับสังคมไทย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://sd-group1. 

blogspot.com.html, [๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑].   
๔๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓.   



๓๖ 

วิชชา   (ความสว่างผ่องใส) วิมุตติ (ความหลุดพ้นเป็นอิสระ) วิสุทธิ (ความหมดจด ไม่ขุ่นมัวเศร้า
หมอง) สันติ (ความสงบไม้ร้อนรนกระวนกระวาย) ซึ่งเป็นภาวะที่เป็น ความดีงามของชีวิต๔๕  

นั บ เป็ น เวล าป ระมาณ  ๕ ๐  ปี ที่ ผ่ าน ม าอ งค์ ก ารอน ามั ย โล ก  (World Health 
Organization) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า WTO ได้ให้คำนิยามของคำว่า “สุขภาพ” ไว้ว่า “สุขภาพ คือ 
ความสุขที่สมบูรณ์ทั้ง ทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ไม่เพียงแต่ความปราศจากโรคหรือทุพพลภาพ
เท่านั้น” ความหมายของ คำว่า สุขภาพดังกล่าวนี้ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการ
แพทย์และสาธารณสุข ต่อมาผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกหลายคน มีความเห็นว่า บทนิยามที่
ได้ให้ไว้ยังขาดความ สมบูรณ์น่าจะมีการเพ่ิมองค์ประกอบทางจิตวิญญาณเข้าไปด้วย ดังนั้น คำจำกัด
ความของสุขภาพของ องค์การอนามัยโลก คำ ว่า “สุขภาพ” หรือ Health จึงหมายถึง สุขภาวะที่
สมบูรณ์  ใช้คำว่า “Complete Well-being) ทางกาย (Physical) ทางจิต (Mental) ทางสังคม 
(Social) และทางจิต วิญญาณ (Spiritual) ฉะนั้น คำจำกัดความดังกล่าวเป็นคำนิยามที่ลึกที่สุด 
ครอบคลุมทุกอย่างทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ สุขภาพ จึงไม่ใช่เรื่องโรค เรื่อง
โรงพยาบาล หรือเรื่องยา เท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ครอบคลุมไปทัง้หมด๔๖ สุขภาวะองค์รวมของชีวิตจะมี
สุขภาวะได้ ต้องบริหารใจให้มีภาวะจิตด้านบวก สุขภาวะที่ แท้ต้องเป็นตามความจริงแห่งธรรมชาติ
ของชีวิต องค์รวมของชีวิตที่มีสุขภาวะต้องเป็นอย่างไร กายกับใจต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
สุขภาวะจะสำเร็จได้ต้องพัฒนาจิตใจและปัญญา ปัญญาเป็นองค์ประกอบสำคัญทำให้การสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและภาวะต่างๆ ของจิตใจดำเนินไปได้ โดยปัญญาให้แสงสว่าง ส่องทาง ชี้ทางให้ หลักการ
พัฒนามนุษย์ของพระพุทธศาสนา เรียกว่า ภาวนา ๔ การพัฒนาแบบองค์รวมจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุข
ภาวะโดยตรง๔๗ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยัง
กล่าวถึงองค์ประกอบ ของคุณภาพชีวิตไว้ว่า จะต้องครอบคลุม ๔ ด้าน ต่อไปนี้  

๑. สุขภาวะทางกาย (Physical Well-being) ภาวการณ์รับรู้และดำรงรักษาสุขภาพ 
ร่างกายให้มีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยมีการ 
ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เพ่ือรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ไว้  

 
๔๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), “สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ”, พุทธจักร, ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๑๑ 

(พฤศจิกายน ๒๕๔๘) : ๕-๑๐.   
๔๖ ประเวศ วะสี, การจัดการความรู้: กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพและ 

ความสุข, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, ๒๕๔๘), หน้า ๑๓.   
๔๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร 

: บริษัทสหพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิง่, ๒๕๕๑), หน้า ๖-๘.   



๓๗ 

๒. สุขภาวะทางอารมณ์ (Emotional Well-being) ภาวการณ์รับรู้ของสภาพอารมณ์ 
ความรู้สึกของตนเองและผู้ อ่ืน และสามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตนเอง และผู้ อ่ืนได้อย่าง 
เหมาะสมและสร้างสรรค์  

๓. สุขภาวะทางสังคม (Social Well-being) ภาวการณ์รับรู้เรื่องการมีสัมพันธภาพ      
ของตนกับบุคคลอ่ืน ทั้งในกลุ่มเพ่ือนผู้ร่วมงานและต่อสาธารณะชน  

๔. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-being) ภาวการณ์รับรู้ของความรู้สึก     
สุขสงบมีความพึงพอใจในการดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย เข้าใจธรรมชาติ และความเป็นจริงของชีวิต 
รวมทั้งการมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่มีมีความหมายสูงสุดในชีวิต๔๘  

องค์ประกอบสำคัญของคุณภาพชีวิต ๖ ด้านหลัก คือ  
๑. ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล ซึ่ง

มีผลต่อชีวิตประจำวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึก    
สุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้  
การรับรู้ถึงพละกำลังในการดำเนินชีวิตประจำวัน การรับรู้เรื่องการนอนหลับและพักผ่อน รวมทั้งการ 
รับรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งการรบัรู้เหล่านี้มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน  

๒. ด้านจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น 
การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ความรู้สึก 
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจำ สมาธิ การตัดสินใจ
และความสามารถในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของตน และการรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับ 
ความเศร้าหรือกังวล เป็นต้น  

๓. ด้านระดับความเป็นอิสระของบุคคล (Level of Independences) คือ การรับรู้
ถึง ความเป็นอิสระที่ไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน การรับรู้ถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรู้ถึง 
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตน การรับรู้ความสามารถในการทำงาน การรับรู้ว่า 
ตนไม่ต้องพ่ึงพายาต่างๆ หรอืการรักษาทางการแพทย์อ่ืนๆ เป็นต้น  

๔. ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์
ของ ตนเองกับบุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม รวมทั้งการรับรู้
ว่าตน ได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมดว้ย  

๕. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ การรบัรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ 
ดำเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัย และมั่นคงในชีวิต 
การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่างๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่ง 

 
๔๘ เย็นใจ เลาหวณิช, “การศึกษากับพัฒนาคุณภาพชีวิต”, วารสารศึกษาศาสตร์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒๕ 

(สิงหาคม – กันยายน, ๒๕๔๗) : ๕๐-๕๑.   



๓๘ 

ประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสที่จะ 
ได้รับข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะต่างๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลา 
ว่าง เป็นต้น  

๖. ด้านความเชื่อส่วนบุคคล (Spirituality Religion/Personal Believes) คือ การ
รับรู้เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆ ของตนที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเชื่อด้านจิต
วิญญาณศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเชื่ออ่ืนๆ ที่มีผลในทางที่ดีต่อการดำเนินชีวิต มี
ผลต่อ การเอาชนะอุปสรรค เป็นต้น๔๙ 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ควรพิจารณาจากความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ และแบ่ง 
คุณภาพชีวิตออกเป็น ๔ ด้าน  

๑. ด้านสุขภาพและหน้าที่ (Health and Functioning) ได้แก่ การดูแลสุขภาพตนเอง     
การพักผ่อน การทำกิจกรรมต่างๆ ในเวลาว่าง  

๒. สังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic) ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ รายได้ การทำงาน 
เพ่ือนร่วมงาน ทีอ่ยู่อาศัย  

๓. จิตวิญญาณ (Psychological Spiritual) ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิต ความสงบทาง
จิตใจ การบรรลุเป้าหมายในชีวิต  

๔. ครอบครัว (Family) ได้แก่ ความสุขในครอบครัว ความสัมพันธ์กับคู่สมรส บุตร 
สภาวะ สุขภาพของครอบครัว๕๐ 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ๓ ประการ คือ  
๑. องค์ประกอบด้านกายภาพ ได้แก่ ปัจจัยทางมลภาวะ ความหนาแน่นของประชากร 

สภาพที่อยู่อาศัย 
๒. องค์ประกอบด้านสังคม ได้แก่ ปัจจัยด้านทางการศึกษา สุขภาพอนามัย ความมั่นคง

ของครอบครัว  
๓. องค์ประกอบทางจิตวิทยา ได้แก่ ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ความสำเร็จ ความผิดหวัง 

และความคับข้องใจในชีวิต๕๑ 
ด้านสุขภาวะทางสังคม มาจากความคิดพ้ืนฐานที่ว่า มนุษย์แต่ละคนนั้นประกอบด้วยกาย

และใจ ขณะเดียวกันก็มิอาจแยกตัวอยู่โดด ๆ ได้ หากยังต้องมีความสัมพันธ์กับผู้คนเริ่มจากพ่อแม่ 

 
๔๙ ณรงค์ศักดิ์ ตะละภัฏ, การพัฒนาคุณภาพชีวิต, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ศิวพร, ๒๕๔๙), 

หน้า ๗.   
๕๐C.E. Ferrans and M.J. Power, “Quality of Lifeindex: Development and psychometric 

properties.”, Advances in Nursing Science, Vol.8 (1985): 15-24.   
๕๑A. Campbell, The Qulity of Life, (New York: Russell Sage, 1976), p. 122.   



๓๙ 

ญาติพ่ีน้องไปจนถึงผู้คนในสังคม ด้วยเหตุนี้  กายและใจจะต้องสัมพันธ์กันด้วยดี ควบคู่ไปกับ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ถึงจะทำให้ชีวิตมีความเจริญงอกงามหรือมีสุขภาพที่ดีได้  แนวคิดของ
นักวิชาการกล่าวถึงสุขภาวะทางสังคมนั้นมี ๔ ด้าน คือ 

 ๑. สุขภาวะทางกาย  ได้แก่  การฟ้ืนฟูและรักษาร่างกายทั้ งระบบ โดยอาศัยยา 
กระบวนการบำบัดทางกาย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาทิ การกิน การนอน การพักผ่อน 
การออกกำลังกายและการทำงาน 

 ๒. สุขภาวะทางจิต ได้แก่ การผ่อนคลายจิต ทำให้เกิดความสงบ แช่มชื่น ผ่องใส มีเมตตา 
และกำลังใจ ไม่ท้อแท้สิ้นหวัง 

 ๓. สุขภาวะทางปัญญา ได้แก่ การเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับโรคและชีวิต เพ่ือละวางความ
ติดยึดและเปน็อิสระจากความผันผวนปรวนแปรของชีวิต 

 ๔. สุขภาวะทางสังคม ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับผู้อ่ืน มีครอบครัว ญาติมิตร
หรือชุมชนที่พร้อมเป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือ มีความเอ้ืออาทรต่อกัน๕๒ 

 กล่าวโดยสรุป ความหมายของสุขภาวะ หมายถึง การดูแลรักษา การป้องกัน และการ 
เยียวยาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ตอลดถึงการประยุกต์ใช้หลักธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ 
การดูแล การป้องกัน และการเยียวยาชีวิตโดยเฉพาะด้านจิตใจ ได้แก่ การผ่อนคลายจิตทำให้เกิด
ความสงบ แช่มชื่น ผ่องใส มีเมตตา และกำลังใจ ไม่ท้อแท้สิ้นหวัง ด้านปัญญา อันหมายถึงการเปลี่ยน
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคและชีวิต เพ่ือละวางความติดยึด และเป็นอิสระจากความผันผวนปรวนแปรของ
ชีวิต และด้านสังคม ซึ่งหมายถึงการมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับผู้อ่ืน มีครอบครัวญาติมิตร หรือชุมชน
ที่พร้อมเป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือ มีความเอ้ืออาทรต่อกนั 

 
 
 
 
 
 
 

 
๕๒ พระครูสิริปัญญานุโยค (ปัญญา ภู่มาลา), “รูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคมของพระสังฆาธิ

การในสังคมไทย”, ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๖๘. 



๔๐ 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน, 
 (๒๕๔๖, หน้า ๘๔๓)   

สุขภาวะ (Health) หรือ สุขภาพ ตามความหมายใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ภาวะที่
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),    
(๒๕๔๘, หน้า ๕-๑๐)   

“สุขภาวะ” หรือ “สุขภาพ” เป็นคำ เดียวกันในภาษาบาลี 
แต่ภาษาไทยแผลง “ว” เป็น “พ” เป็นคำว่า “สุขภาพ” 
เมื่อความหมายของ สุขภาพคือ สุขภาพทางกาย จิต สังคม 
และปัญญา จึงสื่อความหมายใกล้ความสุข ภาวะที่ปลอด
ทุกข์ เป็นสุข เป็นภาวะทีส่มบูรณ์ 

ประเวศ วะสี, 
(๒๕๔๗, หน้า ๗๖) 

การส่งเสริมสุขภาพ เป็นยุทธ์ศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในการ
ปฏิรูประบบสุขภาพ 

N.J. Pender 
(1999, p. 19)   

การส่ ง เส ริมสุ ขภ าพ  (Health Promotion) หมายถึ ง 
กิจกรรมต่างๆ ที่ยกระดับและเพ่ิมความสามารถในการดูแล
สุขภาพของบุคคลให้มีสุขภาพดี (well-being) 

เย็นใจ เลาหวณิช, 
(๒๕๔๗, หนา้ ๕๐-๕๑)   

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตจะต้องครอบคลุม ๔ ด้าน  
๑. สุขภาวะทางกาย (Physical Well-being)  
๒. สุขภาวะทางอารมณ์ (Emotional Well-being)  
๓. สุขภาวะทางสังคม (Social Well-being)  
๔. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-being) 

ณรงค์ศักดิ์ ตะละภัฏ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๗)   
 

องค์ประกอบสำคัญของคุณภาพชีวิต ๖ ด้านหลัก คือ  
๑. ด้านร่างกาย (Physical Domain)  
๒. ด้านจิตใจ (Psychological Domain)  
๓ . ด้ าน ระดับความ เป็ น อิสระของบุ คคล (Level of 
Independences) ๔. ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social 
Relationships) ๕. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)  
๖ .  ด้ า น ค ว า ม เ ชื่ อ ส่ ว น บุ ค ค ล  ( Spirituality 
Religion/Personal Believes) 

  



๔๑ 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะ (ต่อ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
C.E. Ferrans and M.J. Power,  
(1985, p. 15-24) 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ๔ ด้าน  
๑. ด้านสุขภาพและหน้าที่ (Health and Functioning)  
๒. สังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic)  
๓. จิตวิญญาณ (Psychological Spiritual)  
๔. ครอบครัว (Family) 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),    
(๒๕๔๘, หน้า ๕-๑๐)   

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ๓ ประการ คือ  
๑. องค์ประกอบด้านกายภาพ ได้แก่ ปัจจัยทางมลภาวะ 
ความหนาแน่นของประชากร สภาพที่อยู่อาศัย 
๒. องค์ประกอบด้านสังคม ได้แก่ ปัจจัยด้านทางการศึกษา 
สุขภาพอนามัย ความมั่นคงของครอบครัว  
๓. องค์ประกอบทางจิตวิทยา ได้แก่ ปัจจัยด้านความพึง
พอใจ ความสำเร็จ ความผิดหวัง และความคับข้องใจในชีวิต 

 

๒.๕ พระพุทธศาสนากับแนวคิดด้านสุขภาวะ 

 หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา มีลักษณะเป็นองค์รวมในความหมายต่างๆ ทุกหลักธรรม 
ซึ่งอาจย้อนไปพิจารณาตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็มีลักษณะเป็นแบบองค์รวมไม่เอียงไปทางมุ่งแสวงหาและเสพ
แต่ความสุขทางกาย บำรุงบำเรอจนเกินพอดีที่เรียกว่า“กามสุขัลลิกานุโยค” หรือการมุ่งแต่ความหลุด
พ้นอิสระจนกระทั่งมุ่งทำลายและจำกัดความต้องการความจำเป็นทางกายโดยอาจมองเอียงสุดถึงว่า
ความสมบรูณ์ทางกายเป็นอุปสรรคต่อชีวิตทางจิตใจที่เรียกว่า “อัตตกิลมกานุโยค” เจ้าชายสิทธัตถะ
ทรงสละความสุขสุดโต่งทางกายโดยดำริว่าเป็นทางที่ปกปิดไม่ให้มีโอกาสในการแสวงหาความสุขทาง
จิตใจและได้มุ่งดำเนินชีวิตอีกแบบในการละเลยต่อสุขภาวะทางกายถึงหกปีก่อนที่จะเข้าใจว่าวิธีการที่
ไม่สมดุลดังกล่าวก็ไม่ใช่ทาง จึงหันมาดูแลสุขภาวะทางกายเลิกทรมานตน แนวคำสอนสายกลางที่มี
ดุลยภาพด้วยการเข้าใจความพอดีจึงเรียกว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่เป็นสาย
กลาง ไม่เอียงทางใดทางหนึ่งซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง ตามกฎแห่งเหตุผลและความเป็นไป
ตามองค์ประกอบและตัวแปรที่พอดีที่เรียกว่า มัชเฌนธรรมเทศนา ในทางพระพุทธศาสนามีแนวคิด
ด้านสุขภาวะดังนี้ 
 ๑) ด้านกาย ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายชาดก มีพระพุทธดำรัสเกี่ยวกับการฉัน
อาหารของพระภิกษุสงฆ์ ใจความว่า ภิกษุพึงฉันอาหารในปริมาณที่ไม่อ่ิมมากเกินความต้องการของ



๔๒ 

ร่างกาย เพ่ือไม่ให้เกิดการสะสมอาหารส่วนเกิน ไม่ เป็นโรคอ้วน และมีความเป็นผู้ไม่ติดหรือยินดีกับ
รสชาติอาหาร ซึง่ได้กล่าวอธิบายไว้ว่า 
 “ภิกษุบริโภคของสดหรือของแห้งไม่ควรให้อ่ิมเกินไป เป็นผู้มีท้องพร่อง รู้จักประมาณใน
อาหาร มีสติพึงงดเว้นเสีย ยังอยู่ ๔-๕ คำ ก็จะอ่ิมอย่าบริโภค พึงดื่มน้ำแทน เป็นเพียงพอ เพ่ือจะอยู่
อย่างผาสุก สำหรับภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่น เวทนาของภิกษุนั้นผู้เป็นมนุษย์มีสติอยู่ทุกเวลา ผู้ได้โภชนะแล้ว
รู้จักประมาณ ย่อมเป็นเวทนาทีเ่บา อาหารที่บริโภคย่อมค่อยๆ ย่อยไปเลี้ยงอายุ”๕๓ 
 จากพระพุทธวจนะตามที่กล่าวแล้วข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงกำหนดวิธี
ปฏิบัติทั้งการบิณฑบาตและการฉันอาหารของพระสงฆ์ โดยเน้นประเด็นความสำรวมและพอประมาณ
เป็นสำคัญ เริ่มตั้งแต่การรับบิณฑบาต ให้รับแกงพอสมควรกับบิณฑบาต และรับบิณฑบาตจดเสมอ
ขอบบาตร เพ่ือให้พระสงฆ์รับบิณฑบาตอาหารในปริมาณที่พอเหมาะแก่การยังชีพ คือ รับอาหารแค่
พอฉันและห้ามมิให้ฉันเหลือ ถ้าฉันเหลือต้องอาบัติทุกกฎ รวมถึงเมื่อพระสงฆ์ตักอาหารใส่บาตรหรือ
ใส่ภาชนะเพ่ือฉันต้องประมาณปริมาณอาหารของตนเองว่า สามารถฉันได้มากน้อยเท่าใด ไม่รับมาก
เกิน เมื่อตักอาหารตามที่ต้องการฉันแล้วต้องปิดฝาบาตร ปฏิสังขาโยพิจารณาอาหารแล้วจะไม่มีการ
เติมอาหารอีก และที่สำคัญพระสงฆ์ควรเลือกประเภทอาหารที่ฉันว่า มีความเหมาะสมกับโรคที่ตน
เป็นอยู่  
 พระพุทธเจ้า ตรัสถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนว่าเป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่ง๕๔ หากร่างกายเจ็บป่วยไม่อาจเยียวยาได้แล้ว 
พระองค์จะทรงมุ่งเน้นการเยียวยาทางด้านจิตใจเป็นหลัก ดังเรื่องที่ปรากฏว่า ครั้งหนึ่งมีภิกษุทุพพล
ภาพป่วยหนักระยะสุดท้าย พระพุทธเจ้าทรงเยียวยารักษาด้านจิตใจ ทรงมีพระดำรัสว่า “แม้ร่างกาย
จะเจ็บหนักแต่ยังสามารถพัฒนาให้ไปสู่การบรรลุธรรมได้”๕๕ 
 ทัศนะเรื่องความเจ็บป่วยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ประการหนึ่งว่า “ร่างกายเป็นรังแห่ง
โรค”๕๖ การที่ร่างกายเป็นฐานหรือที่ตั้งแห่งโรค ย่อมจะเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มากก็น้อยเป็น
ธรรมดา อีกคำหนึ่งคือ คำว่า “อโรคฺย” ไม่มีโรค ดังพุทธสุภาษิตว่า “อาโรคฺยปรมา ลาภา” แปลว่า 
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ๕๗ คำว่า อโรคฺย อีกนัยหนึ่ง หมายถึง ภาวการณ์ปราศจากโรคทาง
จิตเพียงอย่างเดียว ดังพุทธพจน์ที่ว่า ผู้ที่ปราศจากโรคทางกายเป็นเวลานานๆ หรือไม่มีโรคทางกาย

 
๕๓ ขุ.ชา.ส. (ไทย) ๒๗ อรรถกถา สุกชาดก 
๕๔ องฺ ปญจก. (ไทย) ๒๒/๕๓-๕๔/๙๒-๙๓. 
๕๕ องฺ ปญจก (ไทย) ๒๒/๑๒๑/๒๐๑. 
๕๖ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๕๕/๔๐๘. 
๕๗ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๑๕/๒๕๔-๒๕๕. 



๔๓ 

ปรากฏอยู่เลยนั้นพอหาได้ แต่คนที่ไม่มีโรคทางใจแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งนี้หายาก ยกเว้นพระอรหันต์ผู้
หมดกิเลสแล้วเท่านั้น๕๘ 
 อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการถวายอาหารมีผลอย่างสำคัญต่อสุขภาพของพระสงฆ์ 
เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถจัดหาหรือปรุงอาหารเพ่ือฉันเองได้ ต้องพ่ึงพาอาหารจากญาติโยมที่มา
ทำบุญ สุขภาพพระสงฆ์จึงขึ้นอยู่กับการถวายอาหารของพุทธศาสนิกชนอย่างมาก และนอกจากนี้ 
พระสงฆ์ ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอีก เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ ดื่ม
เครื่องดื่มชูกำลัง และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม เหตุและปัจจัยเหล่านี้หากไม่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขจะกระทบต่อการทำหน้าที่ของพระสงฆ์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 
 พระสงฆ์นั้น มีการออกบิณฑบาต เดินในวัด–เดินจงกรม กวาดลานวัด แกว่งแขน 
(สามารถทำได้ในวัด ไม่ทำในละแวกบ้าน เพ่ือความสำรวมตามหลักเสขิยวัตร) ชักผ้าตากผ้างาน
สาธารณูปการในวัด ซึ่งหลักกิจวัตร ๑๐ ของพระสงฆ์นั้นไม่ขัดต่อความเป็นสมณเพศ ได้แก่  การออก
เดินบิณฑบาตในยามเช้า การเดินจงกรม การกวาดลานวัด และการทำงานใช้แรงงานภายในวัด แต่
กิจกรรมการออกกำลังกาย ก็เป็นข้อจำกัดของพระสงฆ์บางกลุ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มพระสังฆาธิการที่มี
บทบาทหน้าที่ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมภายในวัด มีภาระงานเรียนงานสอน และมีภาระ
ช่วยเหลืองานคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นภาระและความรับผิดชอบที่ทำให้พระสงฆ์ประสบกับปัญหาด้าน
สุขภาพ 
 พระสงฆ์มีปัญหาสุขภาวะทางกาย โดยเฉพาะความอ้วน เนื่องจากมีรอบเอวเกิน ๙๐ 
เซนติเมตร จำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ในจำนวนนี้ร้อยละ ๕๙.๘ ไม่มี โรคประจำตัว ขณะที่ 
๔๐.๒ มีโรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และมะเร็ง ซึ่งความเสี่ยง
ของโรคส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพและการบริโภคอาหาร ที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ ขาด
การออกกำลังกาย และการสูบบุหรี่ เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันอาหารเองได้ ต้องฉันอาหาร
ตามที่ฆราวาสตักบาตรหรือนำอาหารมาถวาย ประกอบกับสถานภาพของพระสงฆ์ไม่เอ้ือต่อการออก
กำลังกาย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง๕๙ 
 ๒) ด้านจิต  สุขภาวะทางจิตใจ (Emotional Health) นั้นมีส่วนประกอบทางด้าน
คุณธรรม ความดีงามภายในจิตใจ เช่น มีความเมตตา กรุณา ความขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ  
ผ่องใส สดชื่น เบิกบาน เป็นสุข ไม่ขุ่นมัวด้วยอารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบที่จะมีกระทบต่อการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งการมีสภาวะแห่งจิตใจที่มีความสำราญ แช่มชื่น ไม่ขุ่นมัวด้วยอำนาจของความ
โลภ ความโกรธ ความหลง อันเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมอง การมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง คือ การมี

 
๕๘ องฺปญจก. (ไทย) ๒๑/๑๕๓/๒๑๗. 
๕๙ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , และสถาบันวิจัยและสังคม 

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๔๔ 

อารมณ์แจ่มใส จิตใจเบิกบาน การมองโลกในแง่ดี การมีจิตใจปลอดโปร่ง ผ่อนคลาย ไม่เศร้าหมอง 
การควบคุมตนเองในการกระทาสิ่งไม่ดีงาม การมีเชื่อมั่นว่าตนเป็นที่พ่ึงแห่งตนได้ การมีสมรรถภาพ
แห่งจิตที่ดี จึงเป็นภาวะของบุคคลที่แสดงออกด้านคุณธรรมทั้งหลายในลักษณะต่างๆ เช่น ความ
ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน ความอดทนในการดำเนินชีวิต การมีสมาธิแน่วแน่ในการทำงาน การมีสติ
ที่ดีในการดำเนินชีวิต และการมีคุณภาพแห่งจิตดี คือ สภาพความรู้สึกทางจิตใจที่แสดงออกมาใน
ลักษณะต่างๆ เช่น ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และโอบอ้อมอารีต่อผู้อ่ืน ความกรุณาอยากช่วยเหลือให้ผู้อ่ืน
ให้พ้นทุกข์ การระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผู้อ่ืน การยกย่องและชื่นชมคุณค่าแห่งการกระทำความดี
ของผู้อืน่ การใช้วาจาแนะนำให้ผู้อ่ืนให้กระทำความดี 
 สถานที่สำหรับเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ตามมหาสติปัฏฐานสูตรบรรยายไว้สามแห่ง     
คือ ป่าโคนต้นไม้ ที่ว่างเปล่า (สุญญาคาร เรือนว่าง) แต่พึงทราบว่า ตามกัมมัฏฐานคหณนิทเทส      
ในวิสุทธิมรรคนั้น เนื่องจากท่านกล่าวอุปสรรคของวิปัสสนาให้มีแค่อย่างเดียว คือ การฝึกทำฤทธิ์เดชมี
การเหาะเหิรเดินอากาศ เป็นต้น (ถ้าแค่ฌานนั้นไม่นับ เพราะง่ายกว่าฤทธิ์มาก) ฉะนั้น วิปัสสนาจึง
ปฏิบัติได้ทุกที่ แต่ที่ๆ เหมาะสมที่สุด และควรจะหาให้ได้ ก็คือ ป่า โคนไม้ เรือนว่าง ห่างไกลคน โล่งๆ 
นั่นเอง เพราะจะทำให้ศีลและสมาธิดีกว่ามากมายยิ่งนัก ปัญญาก็จะกล้าขึ้นได้ไวไปด้วยเช่นกัน
วิปัสสนากัมมัฏฐาน คือ อุบายวิธีสำหรับฝึกจิตให้เกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงพระไตรปิฎก ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๔ ข้อ ๕๕ หน้า ๓๐ ได้ให้ความหมายของวิปัสสนาไว้ว่า 
 กตมา ตสฺมึ สมเย วิปสฺสนา โหติ ยา ตสฺมึ สมเย ปญฺญา ปชานานา วิจโย ปวิจโย ธมฺมวิจ
โย สลฺลกฺขณา อุปลกฺขณา ปจฺจุปลกฺขณา ปณฺฑิจฺจํ โกสลฺลํ เนปุญฺญํ เวภพฺยา จินฺตา อุปปริกฺขา ภูรี
เมธา ปริณายิกา วิปสฺสนา สมฺปชญฺญํ ปโตโท ปญฺญา ปญฺญินฺทฺริยํ ปญฺญาพลํ ปญฺญาสตฺถํ ปญฺญาปา
สาโท ปญฺญาอาโลโก ปญฺญาโอภาโส ปญฺญาปชฺโชโต ปญฺญารตนํ อโมโห ธมฺมวิจโย สมฺมาทิฏฺฐิ อยํ 
ตสฺมึ สมเย วิปสฺสนา โหติ๖๐ 
 แปลความว่า วิปัสสนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เป็นไฉน ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ความวิจัย    
ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกำหนดหมาย ความเข้าไปกำหนด ความเข้าไปกำหนดเฉพาะ 
ภาวะที่รู้ ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู้ละเอียด ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง ความค้นคิด ความใคร่ครวญ ปัญญา
เหมือนแผ่นดิน ปัญญาเครื่องทำลายกิเลส ปัญญาเครื่องนำทาง ความเห็นแจ้ง ความรู้ดี ปัญญาเหมือน
รัตนะความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิ ในสมัยนั้น นี้ชื่อว่า วิปัสสนา ที่เกิดขึ้นใน
สมัยนั้น 
 อย่างไรก็ตาม แม้พระไตรปิฎกจะให้ความหมายของคำว่า วิปัสสนา ไว้หลายนัยก็ตาม    
แต่ผู้ปฏิบัติก็ต้องผ่านกระบวนการฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐานตามหลักสติปัฏฐาน ซึ่งเป็นพระสูตรที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก จึงจะสามารถพัฒนาวิปัสสนาปัญญาให้เกิดขึ้นได้ หลักการฝึก

 
๖๐ พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลม่ที่ ๓๔ ข้อ ๕๕ หน้า ๓๐. 



๔๕ 

เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานนั้น แม้ผู้เข้าฝึกจะมีสมาธิในระดับใดก็ตาม ก็สามารถนำมาเป็นเครื่องมือใน
การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานได้ แม้แต่จิตที่สงบชั่วขณะ (ขณิกสมาธิ) ก็สามารถนำมาเป็นพ้ืนฐานใน
การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานได้ ดังที่ท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคว่า ปราศจากขณิกสมาธิเสียแล้ว
วิปัสสนาย่อมมีไม่ได้ (วิสุทธิ.ฏีกา.๑/๑๕/๒๑) อีกทั้งผู้เจริญสมถกัมมัฏฐานจนได้ผลของสมถะใน
ระดับสูง เช่น แสดงฤทธิ์ได้ ก็สามารถนำผลนั้นมาเป็นบาทฐานในการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานได้ด้วย
เพราะการได้ฌานสมาบัติจนถึงขนาดแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้นั้น ถ้ายังไม่ผ่านกระบวนการฝึกจิต
ด้วยหลักวิปัสสนากัมมัฏฐานจนถึงข้ันบรรลุเป็นพระอรหันต์ ก็ยังไม่ถือว่าได้บรรลุจุดหมายสูงสุดในทาง 
พระพุทธศาสนา เพราะอิทธิฤทธิ์ต่างๆ เป็นสิ่งที่เสื่อมสลายไปได้เสมอ ในกรณีทีเ่กิดกับคนยังมีกิเลสอยู่ 
แต่ถ้าเกิดกับคนที่ไม่มีกิเลส อิทธิฤทธิ์ก็สามารถใช้เป็นคุณประโยชน์ได้ เช่นการที่พระมหาโมคคัลลานะ 
แสดงอิทธิฤทธิ์เพ่ือประกาศคุณของพระพุทธศาสนา 
 การเจริญสติและสัมปชัญญะ ให้ทำความรู้ตัวอยู่กับจิตผู้รู้อย่างสบายๆ ไม่เพ่งจ้องหรือ
ควานหา ค้นคว้า พิจารณาเข้าไปที่จิตผู้รู้ เพียงแค่รู้อยู่เฉยๆ เท่านั้น ต่อมาเมื่อมีความคิดนึกปรุงแต่ง
อ่ืนๆเกิดขึ้น ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ชัดเจนเช่นเดิม มีความนิ่งว่างอยู่ ต่อมาเกิดคิดถึง
คนๆ หนึ่ง แล้วเกิดความรู้สึกรัก หรือชังขึ้น ก็ให้สังเกตรู้ความรักความชังนั้น และเห็นว่า มันเป็นสิ่งที่
ถูกรู้เท่านั้น ตัวจิตผู้รู้มีอยู่ต่างหาก ให้รู้ตัวไปเรื่อยๆ สิ่งใดเป็นอารมณ์ปรากฏขึ้นกับจิต ก็ให้มีสติรู้
อารมณ์ที่กำลังปรากฏนั้น ในขณะเดียวกัน ก็ต้องไม่เผลอส่งจิตเข้าไปในอารมณ์นั้น ตรงที่จิตไม่เผลอ
ส่งออกไปนั้นเอง คอื ความรู้ตัว หรือสัมปชัญญะ 
 จิตตานุปัสสนานั้น ไม่ใช่การเห็นจิตผู้รู้ หรือจิตที่แท้จริง แต่เป็นการเห็นจิตสังขาร 
(ความคิดนึกปรุงแต่ง) ที่กำลังปรากฏ เช่น เห็นชัดว่า ขณะนั้น จิตมีความโกรธเกิดขึ้น มีความใคร่
เกิดขึ้นมีความหลงฟุ้งซ่านเกิดขึ้น ความผ่องใสเบิกบานเกิดขึ้น ฯลฯ แล้วก็จะเห็นอีกว่า ความปรุงแต่ง
ทั้งฝ่ายชั่ว และฝ่ายดี ล้วนเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป มันไม่ใช่จิต มันเป็นแค่อารมณ์ที่ถูกรู้ ทั้งนี้ 
การรู้จิต (สังขาร) ในขณะที่รู้ตัวหรือรู้จิตผู้รู้อยู่นั้น จะเห็นจิตสังขารเป็นไตรลักษณอ์ย่างชัดเจนมาก 
 ๓) ด้านปัญญา หลักโยนิโสมนสิการ ก็คือหลักการสำคัญของการเจริญวิปัสสนา คือ การ
มีสติเฝ้าสังเกตสภาวะที่ปรากฏตามความเป็นจริงในขณะที่เป็นปัจจุบันนั้นของรูปนาม หรือร่างกาย
และจิตใจ โดยเน้นที่ร่างกายและจิตใจของตนเองเป็นหลัก เพ่ือให้เห็นความเป็นไปของรูปนามหรือ
ร่างกายและจิตใจ โดยเป้าหมายขั้นสูงสุดก็เพ่ือให้เห็นหรือให้รู้ธรรมชาติที่แท้จริงของรูปนาม หรือ
ร่างกายและจิตใจ คือ ความที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ แปรปรวนไปตลอดเวลา ไม่อยู่ในอำนาจ ไม่เป็นไป
ตามความปรารถนาของใคร ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ ถ้าขืนไปยึดก็มีแต่ทุกข์ที่จะตามมา เมื่อเห็นความเป็น
จริงมากขึ้น และชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ความยึดมั่นถือมั่นที่มีอยู่ก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับ 
จนถึงขั้นทำลายกิเลสได้ในที่สุด 
 



๔๖ 

 พระพุทธพจน์ ว่า 
 “ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ประการดังนี้ คือ ปรโตโฆสะ 
และโยนิโสมนสิการ”๖๑ 
 “โดยกำหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอก เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอ่ืน       
แม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลย” 
 “โดยกำหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอ่ืน แม้สักอย่างหนึ่ง 
ทีเ่ป็นไปเพ่ือประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”๖๒ 
 โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทำในใจโดยแยบคาย หรือคิดถูกวิธี แปลง่ายๆ ว่า ความรู้จัก
คิด หรือคิดเป็น หมายถึง การคิดอย่างมีระเบียบ หรือคิดตามแนวทางของปัญญา คือ การรู้จักมอง 
รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ เช่น ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเป็นของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัย สืบค้น
ถึงต้นเค้า สืบสาวให้ตลอดสายแยกแยะสิ่งนั้นๆ เรื่องนั้นๆ ออกให้ เห็นตามสภาวะ และตาม
ความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัย โดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปาทานของตนเองเข้าจับ     
หรือเคลือบคลุม ทำให้เกิดความดีงาม และแก้ปญัหาได้ 
 อนึ่ง ที่ว่าเมื่อคิด ก็คิดอย่างมีโยนิโสมนสิการนั้น ก็หมายถึงมีสติอยู่พร้อมด้วย เพราะ
โยนิโสมนสิการเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสติ และทำให้ต้องใช้ปัญญา เมื่อความคิดเดินอยู่อย่างเป็นระเบียบ
มีจดุหมาย จิตก็ไม่ลอยเลื่อนเชือนแชไป ต้องกุมอยู่กับกิจที่กำลังกระทำนั้น เรยีกว่า มีสติ 
 ตามนัยที่กล่าวมานี้ จะเห็นว่า โยนิโสมนสิการ เป็นการใช้ความคิดอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นองค์
ธรรมสำคัญยิ่งในกระบวนการของการศึกษา หรือในการพัฒนาตน อยู่ที่จุดแกนกลางคือการพัฒนา
ปัญญา เป็นองคธ์รรมที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตที่ดีงาม ซึ่งแก้ปัญหาและพ่ึงพาตนได้ 
 ข้อความอ้างจากบาลี ใจความว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมนสิการโดยแยบคาย 
(โยนิโสมนสิการ) ซึ่งรูป และจงพิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งรูปตามความเป็นจริง จงมนสิการโดยแยบ
คายซึ่งเวทนา และจงพิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งเวทนาตามความเป็นจริง จงมนสิการโดยแยบคาย ซึ่ง
สัญญา และจงพิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งสัญญาตามความเป็นจริง จงมนสิการโดยแยบคาย ซึ่งสังขาร 
และจงพิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งสังขารตามความเป็นจริง จงมนสิการโดยแยบคาย ซึ่งวิญญาณ และ
จงพิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งวิญญาณตามความเป็นจริง”๖๓  
 สุขภาวะทางปัญญา (Intellectual Health) คือ การมีสติปัญญา ความเชื่อ ความรู้ 
ความเห็น ความเข้าใจชีวิตและโลกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถอยู่กับความเป็นจริงของ
โลกและชีวิตได้อย่างปกติสุข มองเห็นและเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง มีเหตุผล 

 
๖๑ องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๓๗๑/๑๑๐ 
๖๒ องฺ.เอก.(ไทย) ๒๐/๑๐๘, ๑๑๒/๒๒ 
๖๓ สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๑๐๔/๖๔ 



๔๗ 

สามารถพิจารณาเห็นปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุของความสุขและความทกุข์ในชีวิตได้ การใช้ปัญญาใน
การแก้ไขปัญหาและดับทุกข์ได้ นอกจากนี้ ยังรวมถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาในระดับต่างๆ 
นับตั้งแต่การดำรงชีวิต ไปจนถึงการเข้าในชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม หรือเป็น
สภาวะแห่งการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์และสังคม 
 ๔) ด้านสังคม  สุขภาวะทางสังคม (Social Health) คือ ความรู้สึก ความสะดวก 
ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในครอบครัว และในสังคมที่ไม่มีการเบียดเบียน ทำร้ายซึ่งกัน
และกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างสรรค์สังคม อันเป็นพ้ืนฐานของการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ความสัมพันธ์ในสังคมที่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงามและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุข แบ่งเป็นองค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบย่อย คือ 
 ๑) ครอบครัวเป็นสุข คือ สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี มีการเสียสละ มีน้ำใจ 
เกื้อกูลกัน การมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในครอบครัว การมีความอดทนและอภัยกันซึ่งกัน
และกัน 
 ๒) ความรักสามัคคีในสังคม คือ การอยู่ร่วมกันในชุมชน องค์กร หรือสังคมอย่างสันติสุข  
มีความประพฤติดีงาม มีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นที่ถูกต้อง 
มีประโยชน์ต่อสังคม 
 ๓) การสงเคราะห์ต่อผู้อ่ืน คือ การอยู่ร่วมกันในชุมชน องค์กร หรือสังคมที่มีการแบ่งปัน
สิ่งของและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ อ่ืน การให้กำลังใจผู้อ่ืน การทำประโยชน์ต่อสังคม การพูดจาให้
เกยีรติกันตอ่ผู้อื่น มีความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอาเปรียบกันในสังคม 
 ภิกขุอปริหานิยธรรม แปลว่า ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม ธรรมไม่ทำให้เกิดความ
เสียหาย ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ภิกษุสงฆ์ เป็นคุณธรรมที่ทำให้เกิด
ความเจริญรุ่งเรือง ๗ อย่าง ประกอบด้วย 
 ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ การหมั่นประชุมกันนั้น เพ่ือให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้
พบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือกันในเรื่องการทำงานและหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และถือว่าเป็นกาย
สามัคคีท่ีสมาชิกได้พบหน้ากัน ถามถึงสขุทุกข์ของกันและกันด้วยความห่วงใย 
 ๒. เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันและเมื่อเลิกก็พร้อมเพรียงกัน ในข้อนี้มีจุดหมายที่จะทำ
ให้สมาชิกในพรรคให้รู้จักเป็นคนตรงต่อเวลา และมองเห็นความสำคัญของการประชุม ตลอดถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบของตน 
 ๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ และไม่ลบล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว กล่าวคือไม่ถือเอาอำนาจ
ตามความสะดวกตามใจชอบตามความพอใจของตนเป็นสำคัญ หากคนแต่ละคนจะคิดบัญญัติอะไร
ขึ้นมา หรือลบล้างข้อบัญญัติที่ดีงามที่มีอยู่แล้ว ในที่สุดก็จะกลายเป็นความสับสนในทางปฏิบัติเพราะ
ไม่มีหลักปฏิบัติที่แน่นอนเป็นสากล ความแตกแยกก็จะเกิดขึน้ในหมู่คณะอย่างไม่ต้องสงสัย 



๔๘ 

 ๔. เคารพเชื่อฟังผู้เป็นประธาน และผู้หลักผู้ใหญ่ตามความเหมาะสม ถือเป็นระเบียบวินัย
ประการหนึ่งของมนุษย์ที่จะต้องให้ความเคารพต่อหัวหน้า ผู้เป็นประธานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ถึงพร้อม
ด้วยวัยวุฒิ และคุณวุฒ ิ
 ๕. ไม่ลุแก่อำนาจตัณหาคือความทะยานอยากที่เกิดขึ้นในข้อนี้นั้นมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้
ความโลภ ความโกรธ ความหลงที่ครอบงำอยู่ในจิตใจให้ลดน้อยลง ชายควรจะให้ความเคารพต่อสิทธิ
และเสรีภาพของสตรี ไม่ข่มขู่ทำร้ายหรือฉุดคร่าอนาจาร 
 ๖. เคารพต่อปูชนียสถาน เช่น เจดีย์และอนุสาวรีย์ข้อนี้มีจุดประสงค์เพ่ือให้สมาชิก
ตระหนักถึงคุณงามความดีของบรรพชนที่เคยทำความดีไว้ แล้วถือเอาเป็นแบบอย่างในทางดีเพ่ือจะ
บำเพ็ญความดีสืบต่อไป 
 ๗. ตั้งความปรารถนาดีต่อมิตรสหาย ข้อนี้นั้นมีจุดหมายเพ่ือให้สมาชิกได้ฝึกฝนตนเองให้
เป็นคนใจกว้าง ยินดีและสนับสนุนผู้ที่ประกอบคุณงามความดี  เปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถได้แสดงออกในการสร้างสรรค์ความเจริญได้อย่างเต็มที๖่๔ 
 หลักอปริหานิยธรรม ๗ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งมีรายละเอียด
เป็นหลักการสนับสนุนการปกครองคณะสงฆ์ เพ่ือสร้างความเรียบร้อยดีงามในหมู่คณะ คือ เป็นธรรม
อันเป็นที่ต้ังแห่งความไม่เสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญอย่างเดียว ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในหมู่
มนุษย์ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประกอบด้วย  
 ๑) การประชุมกันบ่อยๆ เป็นการระดมมันสมอง นำมาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง  
 ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกนัเลิกประชุม  
 ๓) ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ถือระเบียบข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน  
 ๔) การบริหารจำเป็นต้องมีผู้นำและผู้ตาม  
 ๕) ไม่ลุแก่อำนาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว  
 ๖) ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ พร้อมที่จะปฏิบัติดีโดยไม่ประมาท  
 และ ๗) ตั้งใจสนับสนุนคนดี ปกป้องคนดี ส่งเสริมคนดีเป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป “สุขภาพ” คือภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา 
และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล“ปัญญา” หมายถึง ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความ
เข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนำไปสู่ความมี
จิตอันดีงามและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สุขภาพจึงแยกไม่ได้จากวิถีชีวิตที่จะต้องดำเนินไปบนพื้นฐานของความ
ต้องพอดีโดยดำรงอยู่ในครอบครัวชุมชนและสังคมที่พัฒนาอย่างสมดุลสุขภาวะทางจิตวิญญาณใน
ปัจจุบันใช้คำว่าสุขภาวะด้านปัญญา หมายถึงความฉลาดรู้นำไปสู่ชีวิตที่สมดุลสุขภาพนี้ได้มีการเปลี่ยน

 
๖๔ ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาพุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๓), 

หน้า ๒๙๕. 



๔๙ 

จุดเน้นเดิมซึ่งพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นแล้วเป็นหลัก ต่อมาได้เน้นในเรื่องของ
การป้องกันหรือการสร้างเสริมสุขภาพก่อนที่จะเกิดโรคขึ้นควบคู่กันไปด้วยโดยเชื่อว่าวิธีการดังกล่าวนี้
จะช่วยให้เราสามารถที่จะสร้างสุขภาพได้ดีกว่า หรือพูดในภาษาที่สั้น ๆ เน้นที่การสร้างนำซ่อม     
การเปลี่ยนแปลงบทบาทพฤตกิรรมสุขภาพจาก “เชิงรับ” มาเป็น “เชิงรุก” 
 
ตารางท่ี ๒.๕ พระพุทธศาสนากับแนวคิดด้านสุขภาวะ 

นักวิชาการ แนวคิด 
ขุ.ชา.ส. (ไทย) ๒๗ อรรถกถา สุกชาดก ภิกษุพึงฉันอาหารในปริมาณที่ ไม่ อ่ิมมากเกิน

ความต้องการของร่างกาย เพ่ือไม่ให้ เกิดการ
สะสมอาหารส่วนเกิน และมีความเป็นผู้ไม่ติดหรือ
ยินดีกับรสชาติอาหาร 

องฺ ปญจก. (ไทย) ๒๒/๕๓-๕๔/๙๒-๙๓. พระพุทธเจ้า ตรัสถึงความสำคัญของการมี
สุขภาพร่างกายดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนว่าเป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การบำเพญ็เพียร 

องฺ ปญจก (ไทย) ๒๒/๑๒๑/๒๐๑. หากร่างกายเจ็บป่ วยไม่อาจเยียวยาได้แล้ ว 
พระองค์จะทรงมุ่งเน้นการเยียวยาทางด้านจิตใจ
เป็นหลัก 

ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๑๕/๒๕๔-๒๕๕. ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ 
องฺปญจก. (ไทย) ๒๑/๑๕๓/๒๑๗. 
 

ผู้ที่ปราศจากโรคทางกายเป็นเวลานาน ๆ หรือไม่
มีโรคทางกายปรากฏอยู่เลยนั้นพอหาได้ แต่คนที่
ไม่มี โรคทางใจแม้เพียงชั่วขณะหนึ่ งนี้หายาก 
ยกเว้นพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วเท่านั้น 

องฺปญจก. (ไทย) ๒๑/๑๕๓/๒๑๗. 
 

ผู้ที่ปราศจากโรคทางกายเป็นเวลานาน ๆ หรือไม่
มีโรคทางกายปรากฏอยู่เลยนั้นพอหาได้ แต่คนที่
ไม่มี โรคทางใจแม้เพียงชั่วขณะหนึ่ งนี้หายาก 
ยกเว้นพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วเท่านั้น 

องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๓๗๑/๑๑๐. ภิกษุทั้ งหลาย ปั จจัย เพ่ื อความเกิดขึ้นแห่ ง
สัมมาทิฏฐิ มี ๒ ประการดังนี้  คือ ปรโตโฆสะ 
และโยนิโสมนสิการ” 

 

 



๕๐ 

ตารางท่ี ๒.๕ พระพุทธศาสนากับแนวคิดด้านสุขภาวะ (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิด 
องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๑๐๘, ๑๑๒/๒๒. 
 
 
 
 

“โดยกำหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอก เราไม่
เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอ่ืน แม้สักอย่าง
หนึ่ง ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ยิ่งใหญ่ เหมือนความ
มี กั ล ย าณ มิ ต ร เล ย ” โด ย ก ำห น ด ว่ า เป็ น
องค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบ
อ่ืน แม้สักอย่างหนึ่ ง ที่ เป็นไปเพ่ือประโยชน์
ยิ่งใหญ่ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย 

สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๑๐๔/๖๔. ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมนสิการโดยแยบ
คาย (โยนิโสมนสิการ) ซึ่งรูป...จงมนสิการโดย
แยบคายซึ่งเวทนา...จงมนสิการโดยแยบคาย ซึ่ง
สัญญา และจงมนสิการโดยแยบคาย ซึ่งสังขาร 
และจงมนสิการโดยแยบคาย ซึ่งวิญญาณ และจง
พิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งวิญญาณตามความเป็น
จริง 

ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, 
(๒๕๕๓, หน้า ๒๙๕) 
 

สุ ข ภ า ว ะ ท า ง สั ง ค ม  (Social Health) คื อ 
ความรู้สึก ความสะดวก ปลอดภัยในการดำเนิน
ชีวิตของมนุษย์ในครอบครัว และในสังคมที่ไม่มี
การเบียดเบียน อันเป็นพ้ืนฐานของการดำรงอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 
๒.๖ หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม 

 หลักพุทธธรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะทางสังคม มีหลักธรรมมากมายที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม เช่น หลักไตรสิกขา หลักภาวนา ๔ หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ 
๔ และหลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นต้น ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาวะ
ทางสังคม เพ่ือให้สมาชิกทั้งหลายของสังคมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัว 
เพ่ือนฝูง เพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนบ้านเป็นต้นอย่างมีความสงบสุข ซึ่งหลักธรรมเหล่านั้นมีรายละเอียด
หัวขอ้ธรรม ดังนี้ 
 



๕๑ 

 (๑) หลักไตรสิกขา๖๕  
 การพัฒนาทุนมนุษย์ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการ
องค์กรสมัยใหม่ โดยที่องค์กรจะต้องมีกรอบแนวทางการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติโดยต้องมีกระบวนการสำคัญในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องทำอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เพราะ
สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา๖๖ ด้วยเหตุนี้การบริหารงานบุคคลใน
ปัจจุบันจึงหันมาใช้วิธีการบริหารทุนมนุษย์และการพัฒนาทุนมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนากันมาก
ขึ้น ทั้งนี้หากในองค์กรใดมีทุนมนุษย์ที่ทั้งเก่งและดีก็เป็นที่แน่นอนว่าองค์นั้นย่อมประสบความสำเร็จ
ในทุกๆ เวทีแห่งการแข่งขัน ขณะเดียวกันในทางพระพุทธศาสนายังมีระบบการให้รางวัลและการ
ลงโทษ ซึ่งเทียบได้กับการใช้พระเดชพระคุณในสมัยปัจจุบันนั่นคือ ใครทำดีก็ควรได้รับการยกย่อง 
ใครทำผิดก็ควรได้รับการลงโทษ ดังพระบาลีที่ว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ ข่มคน
ที่ควรข่ม ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง”๖๗ 
 ในการพัฒนาทุนมนุษย์เชิงพุทธนั้นมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องหลาย
หลักธรรม แต่ในที่นี้ผู้วิจัยได้เลือกหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทุนมนุษย์ เนื่องจากมี
ความคิดว่าในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดิ้นรนต่อสู้เพ่ือให้
อยู่รอดและก้าวข้ามผ่านพ้นสิ่งเลวร้ายต่างๆ ที่เข้ามากระทบการดำเนินชีวิตหรือในหน้าที่การงาน
พร้อมกันนั้นก็จะต้องรู้จักแก้ปัญหาได้อย่างอย่างมีสติ มีความรอบคอบและใช้ปัญญา หากทำได้เป็น
เบื้องต้นเช่นนี้ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตก็จะอยู่ ไม่ไกลเกินเอ้ือม ทั้งนี้หลักไตรสิกขาเมื่อนำมา
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทุนมนุษย์แล้วก็จะส่งผลทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากร ข้าราชการใน
องค์การหรือหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ไตรสิกขา สิกขา หมายถึง การศึกษาเรื่องท่ีควรศึกษา 
การศึกษาอันยอดเยี่ยมและการศึกษาเพ่ือความเป็นพระอเสขะ (ผู้ไม่ต้องศึกษา)๖๘ ไตรสิกขาเป็นทั้ง
หลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้สามารถล่วงพ้นจากอบาย , กามธาตุ และภพทั้งปวง โดยมีเป้าหมายที่
การบรรลุพระนิพพานอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ไตรสิกขาเป็นแนวปฏิบัติในทางสายกลางที่มิใช่การ
ปรนเปรอ ตนด้วยกามสุขและการทรมานตน มีศีลเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่แสดงออกทางกาย วาจา 

 
๖๕ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๕๑/๒๙๔. 
๖๖ พรธิดา วิเชียรปัญญา, การจัดการความรู้พ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ , (กรุงเทพมหานคร :  

ธรรกมลการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๕. 
๖๗ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๒๔๔๒/๕๓๑. 
๖๘ พระอุปติสสเถระ , วิมุตติมรรค , แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ ,

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๔. 



๕๒ 

สมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่กลุ้มรุมจิต และปัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่ออนุสัยกิเลสที่แอบแนบอยู่ในจิต
สามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นพระอริยะผู้มีความบริบูรณ์ด้วยศีลได้แก่ พระโสดาบันและพระสกทาคามี 
บริบูรณ์ด้วยสมาธิ ได้แก่พระอนาคามี และบริบูรณ์ด้วยปัญญา ได้แก่ พระอรหันต์ นอกจากนี้ องค์
ธรรมทั้ง ๓ยังเป็นเครื่องอุดหนุนให้บรรลุคุณวิเศษอันหาได้ยากในบุคคลทั้งไป ดังมีวิชชา ๓ เป็นต้น๖๙ 
สิกขา ในพระพุทธศาสนา หมายถึง การปฏิบัติ ได้รับปริญญาคือ สิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ ผลของ
การปฏิบัติสิกขาเป็นอย่างนั้น การปฏิบัติอย่างนั้นก็เพ่ือความรอดจากสิ่งอันไม่พึงปรารถนา สิ่งใดท่ีเป็น
ความทุกข์ทรมาร ความยุ่งยากลำบากแก่จิตใจก็เรียกว่า อันไม่พึงปรารถนาแก้ไขด้วยการศึกษา๗๐ 
 ไตรสิกขา หมายถึงการพัฒนามนุษย์ให้ดำเนินชีวิตดีงามถูกต้อง ทำให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค 
เป็นทางดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน คือ สิกขามรรค
กับสิกขาจึงประสานเป็นอันเดียวกันเมื่อมองในแง่อริยสัจ ๔ ก็เป็นอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐ
เมื่อเป็นมรรคก็ดำเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายโดยกำจัดสมุทัยให้หมดไป ช่วยให้เรามีชีวิตที่พ่ึงพาอวิชชา 
ตัณหา อุปทาน น้อยลงไป ไม่อยู่ใต้อำนาจครอบงำ ของมันพร้อมกับที่เรามีปัญญาเพ่ิมขึ้นและดำเนิน
ชีวิตด้วยปัญญามากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งในที่สุดพอสมุทัยหมดทุกข์ก็หมดก็บรรลุหมายเป็น นิโรธ 
โดยสมบูรณ์๗๑ ไตรสิกขาว่า หมายถึง ข้อปฏิบัติ ๓ ขั้น คือ ๑. ขั้นศีล ได้แก่ การเว้นชั่ว ประพฤติดี 
ปฏิบัติเพ่ือความปกติสงบเรียบร้อยไม่ทำให้ตนและผู้อ่ืนเดือนร้อน ข้อปฏิบัติเหล่านี้เรียกว่า ศีลสิกขา 
แปลว่า สิ่งที่ควรศึกษาอบรม เป็นขั้นศีล ๒. ขั้นสมาธิ ได้แก่ การฝึกฝนหรืออบรมจิตใจให้เหมาะสม  
ตั้งมั่นในลักษณะที่พร้อมจะปฏิบัติงานคือ พิจารณาความเป็นจริง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการเจริญ
ปัญญา การฝึกบังคับจิตใจให้ตั้งมั่นโดยระลึกรู้ตัวทั่วพร้อม ดังนี้ เรียกว่า จิตตสิกขา ๓. ขั้นปัญญา 
ได้แก่ การฝึกฝนอบรมในการพิจารณาสิ่งทั้งปวงให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
หมายถึง กาฝึกฝนอบรมจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทัง้ปวงถึงกับเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายใน
สิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตาได้จริงๆ การฝึกฝนเช่นนี้ เรียกว่าปัญญาสิกขา๗๒ ไตรสิกขาคือ 
การศึกษาสามประการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นกุศโลบายแห่ง

 
๖๙ พระพุทธโฆษาจารย์, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑ , พิมพ์ครั้งที่ ๘ , (กรุงเทพมหานคร :     

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๙-๑๒. 
๗๐ พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาสมบูรณ์แบบ: คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด, (กรุงเทพมหานคร : 

อุษาการพิมพ,์ ๒๕๔๙), หน้า ๑๘๕-๑๘๖. 
๗๑ พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต), หัวใจพระพุทธศาสนา, พุทธจักร, ปีที่  ๖๑ ฉบับที่  ๕

(พฤษภาคม ๒๕๕๐) : ๗. 
๗๒ บุญมี แท่นแก้ว, จริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๙๘. 



๕๓ 

การพัฒนาตนเองที่ถูกต้องของมนุษย์ทุกคน เป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งหลายอันจะนำสังคมไปสู่
อายธรรมที่ถูกต้อง๗๓ 
 จากความหมายของไตรสิกขาที่กล่าวมานั้นพอสรุปได้ว่า ไตรสิกขา หมายถึง การพัฒนา
มนุษย์ให้ดำเนินชีวิตดีงามถูกต้อง ทำให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดี
งามของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง เริ่มจากการรักษาศีล เพ่ือขัดเกลาพฤติ กรรมและการ
ดำเนินชีวิตของตนเองให้บริสุทธิ์ รวมถึงการฝึกหัดการอยู่ร่วมกันของเพ่ือนร่วมงานให้มีความเกื้อกุน
ต่อกัน และกระบวนการที่สำคัญในการศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้บริบูรณ์ด้วยศีล บริบูรณ์ด้วยสมาธิ
และบริบูรณ์ด้วยปัญญาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายสูงสุดในปัจจุบันและอนาคตหลัก
ไตรสิกขาเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสำหรับศึกษา ๓ ประการ เพ่ือฝึกหัดอบรมกายวาจา จิตใจ และ
ปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไป จนบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน๗๔ คำว่า ไตรสิกขามีรากศัพท์มาจากคำ
สองคำ คือ ๑) ไตร หรือ ตรี เป็นภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาบาลีว่า ติ แปลว่าสาม และ ๒) คำว่า สิกฺ
ขา เป็นภาษาบาลี ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า ศิกฺษา หมายถึง การศึกษา การปฏิบัติ และการอบรม
ความประพฤติให้บริสุทธิ์๗๕ ส่วนคำว่า ติ หรือ ไตร นั้น หมายถึง องค์ประกอบ ๓ ประการ คือ อธิศีล
สิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยมีความหมายตามพระไตรปิฎกดังนี้ 
 ๑) อธิศีลสิกขา (สิกขาคือศีลอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมในทางความ
ประพฤติอย่างสูง ดังคำอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีร์มหานิทเทส ว่าอธิศีลสิกขาเป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยความสังวรในพระปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระและ
โคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่ คือ สีลขันธ์เล็ก สีลขันธ์
ใหญ่ ศีลเป็นที่พ่ึง เป็นเบื้องต้น เป็นความประพฤติ เป็นความสำรวม เป็นความระวัง เป็นหัวหน้า เป็น
ประธานเพ่ือความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศล นี้ชื่อว่า อธิสีลสิกขา๗๖ โดยการฝึกอบรมศีลนั้น มุง่เน้น
ที่การสำรวมเพ่ือให้เกิดความบริสุทธิ์ในการกระทำเป็นเกราะกั้นกิเลสทั้งหลายที่จะก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน และการเบียดเบียน ดังที่แสดงในมาติกากถา คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “เนกขัมมะ ชื่อว่า 
สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่ากั้นกามฉันทะ...ความสำรวม ชื่อว่า อธิสีลสิกขา...อพยาบาท ชื่อว่า 

 
๗๓ ระวี ภาวิไล, หัวใจของศาสนาพุทธ, บทความเสนอในการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “หัวใจของ

ศาสนา”, ธรรมสถาน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘. 
๗๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๗. 
๗๕ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๙๑/๓๒๐. 
๗๖ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘. 



๕๔ 

สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า กั้นพยาบาท...อรหัตตมรรค ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า 
กั้นกิเลสทัง้ปวง”๗๗ 
 ๒ ) อธิจิตตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมจิตเพ่ือให้เกิด
คุณธรรม เช่น สมาธิอย่างสูง การสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย ดังคำอธิบายในคุหัฏฐกสุตต- 
นิเทส คัมภีร์มหานิเทส ว่าอธิจิตตสิกขา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศล
ธรรมทั้ง หลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจาร สงบ
ระงับไปแล้ว บรรลุติยฌาน มีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มี
แต่ปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนาม
กาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและ
ทุกข์ได้แล้ว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขาอยู่นี้ ชื่อว่า อธิจิตตสิกขา๗๘ โดยการฝึกอบรมจิตนั้น มุ่งเน้นที่ความตั้งมั่นแห่งจิต, การ
ทำใจให้สงบแนวแน่เพ่ือให้จิตบริสุทธิ์ ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นกลาง ปราศจากอคติ ดังที่แสดงในมาติกากถา 
คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า ไม่ฟุ้งซ่าน ความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่า 
อธิจติตสิกขา”๗๙ 
 ๓) อธิปัญญาสิกขา (สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมปัญญา
เพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง การรู้ชัดตามความเป็นจริงในอริยสัจ ๔ เป็นลำดับไปจนทำให้แจ้งทั้ง
เจโตวิมุติ และปัญญาวิมุติ สามารถทำลายอาสวะกิเลสให้หมดไป ดังคำอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส 
คัมภีร์มหานิทเทส ว่า “อธิปัญญาสิกขา เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้  เป็นผู้มี ปัญญา 
ประกอบด้วยปัญญาอันประเสรฐิหยั่งถึงความเกดิและความดับ เพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์
โดยชอบเธอรู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์”...“นี้ทุกข์สมุทัย (เหตุเกดิทุกข์)”...“นี้ทุกข์นิโรธ (ความดับ
ทุกข์ )”... “นี้ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินไปสูความดับทกุข์)” เธอรู้ตามความเป็น
จริงว่า“เหล่านี้อาสวะ”...“นี้อาสวสมุทัย”...“นี้อาสวนิโรธ”...“นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ชื่อว่า 
อธิปัญญสิกขา๘๐ โดยการฝึกอบรมปัญญานั้น มุ่งเน้นที่การรู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
เพ่ือให้เกิดความเห็นที่บริสุทธิ์ จึงจะสามารถทำลายกิเลสได้ ดังแสดงในมาติกากถา คัมภีปฏิสัมภิทา
มรรคว่า “ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ” เพราะมีความหมายว่าเห็น...ความเห็นชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา๘๑ 
 การฝึกอบรมทั้ง ๓ ด้าน จึงมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพ่ือการทำลายกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้า 

 
๗๗ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๐/๖๐๖. 
๗๘ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
๗๙ ขุ.ป. (ไทย) ๓๐/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
๘๐ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
๘๑ ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 



๕๕ 

หมองของบุคคล ดังที่พระพุทธองค์ทรงดำรัสว่า “สำหรับบุคคลผู้ ต่ืนอยู่ตลอดเวลาหมั่นศึกษา
ไตรสิกขาทั้งกลางวันและกลางคืน น้อมจิตเข้าหานิพพาน อาสวะทั้งหลาย ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้”๘๒ ทั้งนี้
พระสารีบุตรได้แสดงอรรถาธิบายวัตถุประสงค์เพ่ิมเติมไว้ในคัมภีร์มหานิเทสว่า๘๓ 
 ๑. เพื่อไม่ประพฤติผิดทางกาย วาจา ใจ เพราะรู้ในเหตุที่ทำใหป้ระพฤตผิิดนั้น 
 ๒. เพื่อละเมถุนธรรม เพราะรู้ว่าเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมยศและเกียรติของสมณะ 
 ๓. เพื่อกำจัดราคะในรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ 
 ๔. เพ่ือทางแห่งญาณ เพราะรู้เหตุแห่ง ความลังเลสงสัยว่าเกิดจากสิ่งที่น่าปรารถนาและ
สิ่งที่ไม่ปรารถนา 
 ๕. เพ่ือกำจัดมลทินของตน คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต มิจฉาทิฏฐิ
มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ มิจฉา
ญาณ มิจฉาวิมุตติ เพราะได้สมาทานไตรสิกขาจึงมีสมาธิ มีสติ มีปัญญาที่รักษาตน 
 จากการศึกษา พบว่า ไตรสิกขา คอื หลักการศกึษาแบบพทุธหรือการศึกษาแบบธรรมชาติ 
ประกอบด้วยศีล สมาธิ และปัญญา โดยในขั้นพ้ืนฐาน ศีล  คือ การดำเนินชีวิตโดยมีพฤติกรรมที่
ถูกต้อง 
ในการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและเพ่ือนมนุษย์ ตั้งแต่การดูการฟัง การกินอยู่ บริโภค ทำอาชีพการงาน 
การอยู่ร่วมสังคมโดยไม่เบียดเบียนกัน ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ใครๆ รวมความว่าศีลก็คือการดำเนิน
ชีวิตเป็นอยู่ที่ปราศจากการเบียดเบียน ไม่ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น ขณะเดียวก็ก็จะยังก่อให้เกิดการ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมมนุษย์ 
 ข้อที่สอง คือ การฝึกให้จิตใจของเรามีความสงบอยู่ตัวหนักแน่นมั่นคง เรียกว่า สมาธิหรือ
ศัพท์ทางวิชาการเรียกว่า อธิจิตตสิกขา การฝึกฝนจิตให้ยิ่งขึ้นไปซึ่งเป็นเรื่องของสมาธิ คือ การมีสภาพ
จติที่หนักแน่นมั่นคง มีความสุข ความสงบ มีความแน่วแน่ เรียกว่าใจอยู่กับจิต จิตอยู่กับงานไม่ฟุ้งซ่าน 
ไม่วุ่นวาย ไม่เดือดร้อนใจ ตลอดจนหมายถึงจิตที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมต่างๆ ด้วยข้อสามคือ ปัญญา 
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเหตุผล รู้เข้าใจความจริงของโลกและชีวิตจนกระทั่งสามารถทำจิตใจให้เป็น
อิสระได้ ไม่ตกอยู่ใต้การครอบงำของสิ่งทั้งหลาย 
 
 

 
๘๒ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๒๖/๑๐๓. 
๘๓ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๕๐, ๒๙/๕๒/๑๘๒, ๒๙/๑๐๓/๓๑๙, ๒๙/๑๙๗/๕๔๗-๕๗๙, ๒๙/๒๐๙/

๖๑๔-๖๑๕. 



๕๖ 

 สามข้อที่กล่าวมานี้เป็นหลักการฝึกฝนหรือการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในพระพุทธศาสนา 
และธรรมะที่เรานำมาปฏิบัติกันมากมาย หรือสอนกันเยอะแยะนั้น ไม่ว่าอะไรก็ไม่พ้นไตรสิกขา คือ 
ศีล สมาธิ กับปัญญา๘๔ 
 ไตรสิกขา ยังหมายถึงสิ่งที่ต้องสำเหนียก ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง หรือสิ่งที่จะต้องศึกษาให้
เข้าใจและปฏิบัติตาม ๓ ประการ ได้แก่ 
 ๑) สีลสิกขา (ศีล) ได้แก่ การศึกษาวิธีการที่จะปฏิบัติให้กายและวาจาเรียบร้อย การที่จะ
รักษาศีลให้บริสุทธิ์สะอาดได้นั้นเป็นการยากยิ่ง บางคนได้ยินก็อาจจะท้อแท้ใจ อ่อนใจ อันที่จริงการ
รักษาศีลก็คือ การรักษาตัวเองนั่นเอง คือทำตนให้เป็นปกติ เช่น รักษามือ รักษาเท้า รักษาปาก รักษา
ตา รักษาหูให้เป็นปกตินั่นเอง อย่าทำอะไร พูดอะไรให้ผิดปกติธรรมดาไป หรือถ้าจะพูด ก็ให้พูดแต่
น้อย ที่เคยด่าคนอ่ืน ก็หยุดด่าเสีย จะใช้มือขอให้ใช้ตามปกติที่เคยตบต่อยเขาก็หยุดเสีย หรือจะใช้เท้า 
หู ตา ก็ให้ใช้ตามปกติพอดี พองาม อย่าทำให้คนอ่ืนหรือตนเองเดือดร้อนเสียหาย คนที่ทำอะไรพูด
อะไรให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนนั้นเพราะทำหรือพูดไม่เป็นปกติ ไม่พอดี ไม่พองาม ไม่รู้จักสำรวม จึง
เป็นคนไม่มีศีลหรือไม่ได้รักษาศีลนั่นเอง 
 ๒) สมาธิสิกขา (สมาธิ) สมาธิสิกขานี้บางทีเรียกว่า “จิตตสิกขา” หมายถึง การรวมกระแส
หรือทำใจให้แน่วแน่ในสิ่งเดียว นึกคิดในสิ่งเดียว และให้จิตหยุดนิ่งอยู่ในจุด(อารมณ์) อันเดียว 
เนื่องจากจิตของบุคคลเรามีกระแสที่เรียกว่า “กระแสจิต”บางทีเรียกว่า“ความนึกคิด” เป็นไปตาม
อารมณ์ต่างๆที่ตนชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง นั่นคือความคิดของคนเรากระจายออกไปรอบๆ ตัวเรา คิด
โน้นคิดนี่อยู่เรื่อยๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องทำให้จิตรวมพลังเป็นอันเดียวกันที่เรียกว่า “ทำจิตให้เป็น
สมาธิ” เพ่ือไมใ่ห้จิตกระสับกระส่ายดิ้นรนไปตามอารมณ์นั้นๆ ดังกล่าวแล้ว 
 ๓) ปัญญาสิกขา (ปัญญา) คือ การศึกษาให้เข้าใจในเรื่องปัญญา (รู้ทั่ว) อย่างแจ่มแจ้งแล้ว
นำไปใช้ให้ถูกต้อง เพราะปัญญาเป็นแสงสว่างของใจ และเป็นศัตรูของความโง่ที่เรียกว่า “อวิชชา” 
โดยตรง ดังที่กล่าวกันว่า “ใจว่าง ใจแจ่มใส ใจสว่างเป็นบุญ ส่วนในวุ่นมีกิเลสมือวิชชาเป็นบาป”ดังนั้น 
ปัญญา คือ ความรู้ทั่วถึง รอบรู้ รู้แจ่มแจ้ง หมายถึง รู้เหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่ง ความเจริญ และรู้
ทัง้เหตุและผลทุกอย่าง หรือจะพูดง่ายๆ ดังที่ชาวบ้านกล่าวว่า “ปัญญา” คือ วิชา ความรู้ นั่นเอง เรา
จะแสวงหาปัญญาไว้ในตัว โดยการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ใส่ตัวในทางที่ถูกต้องให้มาก ๆ และให้
หมั่นอบรมภาวนา (พัฒนา) ให้ปัญญาเจริญงอกงามอยู่เสมอนั่นแหละคือการแสวงหาปัญญาไว้ในตน๘๕ 

 
๘๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สามไตร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๕),  

หน้า ๒๗-๒๙. 
๘๕ บุญมี แท่นแก้ว, จริยธรรมกับชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๕๒),   

หน้า๓-๘. 



๕๗ 

 ไตรสิกขาหรือสิกขา ๓ อย่างนั้นคือการพัฒนาที่แยกแยะว่า ชั้นแรกที่สุดเรียกว่า “ศีล” 
หมายถึงการประพฤติดีปฏิบัติถูกตามหลักทั่ว ๆ ไป ที่มีหลักอยู่ว่า ไม่เป็นการทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ไม่
ทำตนให้เดือดร้อนในการที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่เป็นสังคมมนุษย์ หรือเกี่ยวข้องกันในครอบครัว ข้อปฏิบัติ
เหล่านี้ เรียกว่า ศีล ถ้าเรียกเต็มที่ ก็เรียกว่า “ศีลสิกขา” แปลว่าสิ่งที่ควรศึกษาหรือควรอบรมที่เป็น
ขั้นศีล แม้จะเป็นการจำแนกไว้เป็น ศีลห้า ศีลแปด หรือศีล ๒๒๗ ข้อ และอ่ืน ๆ อีกเป็นอันมากก็ตาม 
แต่รวมใจความแล้ว ก็อยู่ตรงที่เป็น การปฏิบัติ เพ่ือความปรกติสงบเรียบร้อย ปราศจากโทษชั้นต้น ๆ 
ที่เป็นไปทางกาย ทางวาจา ทั้งที่เก่ียวกับสังคมหรือส่วนตัว 
 สิกขาชั้นที่ ๒ ที่สูงขึ้นไปอีก เรียกว่า “สมาธิ” ข้อนี้ได้แก่ การที่ผู้นั้น สามารถบังคับจิตใจ
ของตัวไว้ได้ ในสภาพที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดตามที่ตนต้องการ ขอให้นักศึกษาทั้งหลายตั้ง
ข้อสังเกตความหมายของคำว่าสมาธิไว้ให้ถูกต้อง โดยมากท่านทั้งหลาย ย่อมจะได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน
ว่า สมาธินั้นคือ ความตั้งใจมั่นแน่วแน่ถึงกับว่าผู้นั้นแน่นิ่งเหมือนกับท่อนไม้หรือคนตายไปเลย อย่าง
นั้นเสียโดยมาก หรือที่ดีกว่านั้น ก็มักจะกล่าวกันเพียงแต่ว่า เป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่บริสุทธิ์ ซึ่งถ้ากล่าว
โดยภาษาไทยก็ได้แก่การทำจิตนั้นให้เหมาะสมที่จะให้ทำการงานทางจิต เป็นการบังคับจิต ฝึกฝนจิต
หรืออบรมจิต หรืออะไรก็สุดแท้ ให้จิตอยู่ในลักษณะที่พร้อม ที่มีสมรรถภาพถึงที่สุดในการที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ทางจิต ข้อนี้เอง เป็นความมุ่งหมายอันแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่า สมาธิ เพราะฉะนั้น ขอให้เข้าใจ
คำว่า สมาธิๆ นี้ ว่ามีความมุ่งหมายถึงการบังคับจิต ไม่ใช่ให้บริสุทธิ์ เฉย ๆ ไม่ใช้ให้ตั้งมั่น สงบเงียบ
หรือแน่นิ่งไปอย่างเดียว คำว่า สมาธิ แปลว่าจิตตั้งมั่นก็จริง แต่ต้องหมายถึงตั้งมั่นในลักษณะที่พร้อมที่
จะปฏิบัติงานใดๆ คือสงบนิ่งเงียบอยู่เฉยๆ เพราะมีความเข้าใจผิดบางสิ่งบางอย่างในเรื่องนี้มาตั้งแต่
แรกๆ แล้วก็เลยยึดถือกันเสียอย่างนั้น 
 ส่วนสิกขา ชั้นที่ ๓ เรียกว่า ปัญญาสิกขา สิกขาคำนี้หมายถึงการฝึกอบรม ทำให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องและสมบูรณ์ถึงที่สุด ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง ความหมายของ
เรื่องนี้ สำคัญอยู่ตรงที่คำว่า “ความเป็นจริง” หรือตามที่พระบาลีว่า ยถาภูตัง แปลว่า ตามที่มันเป็น
จริง คนเราตามปรกติไม่สามารถรู้อะไรๆ ให้ถูกต้องตามที่เป็นจริง คือมักถกูต้องแต่ตามที่เราเข้าใจเอา
เอง หรือสมมติกันโดยมาก มันจึงไม่ใช่ตามท่ีเป็นจริง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุนี้
ทางพระพุทธศาสนาจึงมีระเบียบปฏิบัติที่เรียกว่า ปัญญาสิกขา ขึ้นอีกส่วนหนึ่ง เป็นส่วนสุดท้าย
สำหรับจะได้ฝึกฝนอบรมให้ความเข้าใจ และความเห็นแจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงโดย
สมบูรณ์๘๖ 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า ไตรสิกขา คือ สิ่งที่จะต้องศึกษาหรือพัฒนาใน ๓ ประการสำคัญ
และเป็นการศึกษาที่ต้องมีการปฏิบัติหรือเมื่อปฏิบัติอยู่จึงจะรู้แจ้ง โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การบรรลุ

 
๘๖ พุทธทาสภิกขุ, พุทธทาส-พจนา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ที.พี .พริ้นท์ จำกัด , ๒๕๓๖),         

หน้า ๑๓๑-๑๓๒. 



๕๘ 

นิพพาน ศีลก็คือการดำเนินชีวิตโดยมีความประพฤติที่ดี ประพฤติถูกต้อง มีการปฏิบัติทาง กาย วาจา
ที่เรียบร้อย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง ผู้อ่ืน ครอบครัว และสังคม สมาธิคือการฝึกฝนให้มี
ความสามารถบังคับจิตให้มีสภาพจิตที่หนักแน่น มั่นคง มีความแน่วแน่ คิดในสิ่งดีๆ เรียกว่าใจอยู่กับ
จิต จิตอยู่กับงาน ให้สามารถมีสรรถภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานใดๆ ต่อไปได้ ปัญญาคือความรู้ ความ
เข้าใจเหตุผล รู้เข้าใจความจริงของโลกและชีวิต รู้อะไร ๆ ให้ถูกต้องตามที่เป็นจริง มิใช่ถูกต้องแต่
ตามท่ีเราเข้าใจเอาเอง 
 ความสำคัญของไตรสิกขา 
 ไตรสิกขานั้นเป็นกระบวนการที่สำคัญ ในการพัฒนามนุษย์คือการจัดตั้งระบบระเบียบ
แบบแผนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ซึ่งเนื้อหาสาระที่สำคัญของไตรสิกขา
นั้นได้สอดแทรกอยู่ในหลักธรรมต่างๆ เช่น โอวาทปาติโมกข์ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงจำแนกพุทธโอวาทที่
แสดงถึงความสำคญัของไตรสิกขาออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑) ไตรสิกขาเป็นหลักธรรมใหญ่เพ่ือกำจัดกิเลสของภิกษุและบุคคลทั้งหลาย ดังปรากฏใน
อนุพุทธสูตร ว่าด้วยการตรัสรู้ธรรมเป็นเหตุสิ้นภพว่า ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรม ๔ 
ประการ เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานอย่างนี้ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ อริยศีล อริยสมาธิ อริยปัญญา อริยวิมุตติเราถอนภวตัณหาได้แล้ว ภวเนตติสิ้นไปแล้ว ธรรม
เหล่านี้คือ ศีล สมาธิ ปัญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมพระโคดมผู้มียศได้ตรัสรู้แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าจึง
ตรัสบอกธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย เพ่ือความรู้ยิ่ง๘๗ 
 ๒) ไตรสิกขา คือรากฐานที่สำคัญของพระวินัย ดังปรากฏในวัชชีปุตตสูตร ว่า พระพุทธ
องค์ทรงให้คำแนะนำภิกษุรูปหนึ่งว่า หากเธอไม่อาจประพฤติปฏิบัติตามสิกขา บทที่บัญญัติไว้ได้
ครบถ้วนบริบูรณ์ ก็ให้พึงศึกษาปฏิบัติในสิกขา ๓ เพ่ือการละราคะ โทสะ โมหะ ทำให้เป็นผู้ไม่
ประกอบอกุศลกรรม๘๘ เพราะสิกขา ๓ ประการนี้เป็นที่รวมของสิกขาบทนั่นเอง๘๙ 
 ๓) ไตรสิกขาเป็นกระบวนการฝึกศึกษาพัฒนามนุษย์เป็นกระบวนการพ้ืนฐานในการฝึก
พฤติกรรมที่ดีของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น ดังที่แสดงในปฐมสิกขาสูตร ว่าภิกษุผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำ
พอประมาณในสมาธิ และปัญญา ย่อมสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบัน หรือเป็นพระสกทาคามีขณะที่
ภิกษุผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีล และสมาธิทำพอประมาณในปัญญา ย่อมสามารถบรรลุเป็นพระอนาคามี 
ส่วนภิกษุผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง๙๐ 

 
๘๗ องฺ.จตุกฺก. (ไทย ) ๒๑/๑/๑–๒. 
๘๘ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๐–๓๑๑. 
๘๙ องฺ.ติก. (ไทย ) ๒๐/๘๗/๓๑๒, ๒๐/๘๘/๓๑๔, ๒๐/๘๙/๓๑๗. 
๙๐ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒–๓๑๔. 



๕๙ 

 ความสำคัญของไตรสิกขาไว้พอสรุปได้ว่าไตรสิกขานี้ เมื่อนำมาแสดงเป็นคำสอนใน
ภาคปฏิบัติทั่วๆ ไป ได้ปรากฏในหลักท่ีเรียกว่าโอวาทปติโมกข์๙๑ (พุทธโอวาทท่ีเป็นหลักใหญ่ ๓ อย่าง) 
คือ 
 ๑. การไม่ทำความชั่วทัง้ปวง ทั้งทางกาย ทางวาจา จัดเป็น ศีล 
 ๒. การบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม จัดอยู่ในการปฏิบัติจิตขัน้ที่เรียกว่า สมาธิ 
 ๓. การทำจิตของตนให้ผ่องใส จัดเป็นการฝึกปฏิบัติในขั้นสูงสุดเรียกว่า ปัญญา 
 ไตรสิกขา หรือ (การศึกษา) ที่ เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลัก
พระพุทธศาสนาไว้ว่าการศึกษา หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือเป็นมนุษย์ที่เต็มบริบูรณ์ เพราะได้รับการ
พัฒนาทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยปัญญา จึงเป็นอิสระหลุดพ้น
จากการบีบคั้นของอำนาจกิเลสตัณหาดังคำกล่าวที่ว่า “ทุกข์มีเพราะยืด ทุกข์ยืดเพราะอยาก ทุกข์มาก
เพราะพลอย ทุกข์น้อยเพราะหยุด ทุกข์หลุดเพราะปล่อย” เมื่อปล่อยวางแล้วย่อมหลุดพ้นทุกข์ และ
พบความสุขสงบคือสันติ ดังนั้นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงผู้บรรลุวิมุตติ คือ เป็น
อิสระหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะฉะนั้น วิมุตติจึงเป็นเป้าหมายของการศึกษาตามหลักไตรสิกขา
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “สมาธิที่มีศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก ปัญญาทีม่ีสมาธิอบรม
แล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก จิตที่มีปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบ” ความหลุด
พ้นนี้ก็คือวิมุตติซึ่งเป็นบรมสันติ เมื่อคนเราบรรลุถึงวิมุตติแล้วถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เรียกว่า พระ
อเสขะ หมายถึงผู้จบการศึกษาสูงสุดในพระพุทธศาสนา๙๒ 
 หลักไตรสิกขา ถือเป็นหลักอันสำคัญที่สุดในการปฏิบัติกิจในพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่มี
ค่าหรือมีความหมายขึ้นมาได้ ก็อยู่ตรงที่สามารถดับทุกข์ได้เป็นขั้นๆ อันเป็นผลของการปฏิบัติตามนัย
ที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารเกี่ยวกับความสำคัญของหลักไตรสิกขาดังต่อไปนี้ 
 พระพุทธเจ้า ตรัสถึงเรื่องที่พึงศึกษาในคำว่า ธรรมเป็นเหตุดับกิเลสเพ่ือตนไว้ว่ า สิกขา ๓ 
คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา พึงศึกษาเพ่ือให้ ราคะ โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ 
ของตนดับไป เพ่ือความสงบ เข้าไปสงบ สงบเย็น เพ่ือให้ดับ เพ่ือสลัดทิง้ เพ่ือความระงบัอกุสลาสังขาร
ทุกประเภท๙๓ ไตรสิกขายังเป็นเครื่องกำจัดกิเลส กองราคะ โทสะ โมหะ หรือโลภ โกรธ หลงที่เป็น
อย่างหยาบ หรือว่าห้ามกันมิให้หยาบออกมาจนก่อให้เกิดเจตนากรรม ทางกาย วาจา ใจ เป็นความ
ละเมิดผิดต่างๆ ส่วนสมาธินั้น ได้แก่ความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่ดีที่ชอบเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นเหตุ

 
๙๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์ครั้งที่ ๑๑ , (กรุงเทพมหานคร :       

โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๔), หน้า ๒๒๗. 
๙๒ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :     

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๔๑-๔๒. 
๙๓ ขุ.จ.ู (ไทย) ๓๐/๓๑/๑๕๙, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๗/๖๓-๖๔. 



๖๐ 

กำจัดกิเลสที่เป็นนิวรณ์ อันบังเกิดขึ้นทำให้จิตกลัดกลุ้มวุ่นวาย ไม่สงบไม่ตั้งมั่นในทางที่ชอบทั้งกำบัง
ปัญญามิให้รู้แจ้งเห็นจริงและปัญญา คือ ความเข้าใจถึงสัจธรรม ธรรมที่เป็นตัวความจริงเป็นเครื่อง
กำจัดกิเลสทุกอย่างได้เป็นอย่างดี๙๔ 
 ในการดับทุกข์กับไตรสิกขาตามหลักแห่งพุทธศาสนา พบว่า สิ่งที่เรียกกันว่า ศีล สมาธิ 
ปัญญา อันเป็นสิ่งที่ควรศึกษา ควรปฏิบัติจนได้ผล จนรู้จริงๆ ถึงที่สุดว่า ทั้ง ๓ เป็นอย่างไรศีล สมาธิ 
ปัญญา โดยเนื้อแท้ ก็คือการปฏิบัติเป็นขั้นๆ เพื่อผลอันเดียวกัน คือความพ้นทุกข์เม่ือกล่าวโดยแยกกัน 
ศีลทั้งหมด ดับทุกข์ หรือโทษหยาบๆ ที่เกิดขึ้นปรากฏอยู่ ทางกาย ทางวาจา ทั้งที่เป็นทุกข์แก่ตนเอง
และแก่ผู้อ่ืน หรือสังคม จงพิจารณาดูเถิดจะเห็นได้ว่า ศีลทุกข้อ สิกขาบททุกสิกขาบท มีความมุ่ง
หมายอย่างนี้ และดับทุกข์หรือโทษประเภทนี้ได้จรงิ 
 สมาธินั้นดับทุกข์หรือโทษที่ละเอียดยิ่งขึ้นไป คือ ทุกข์ทางใจ แต่เป็นประเภทหยาบคือเกิด
อยู่ทางมโนทวาร แล้วเผาผลาญบุคคลผู้นั้นอยู่ภายใน เช่น ความรู้สึกกลัดกลุ้มในทางกามคุณ
ความรู้สึกกลัดกลุ้มในทางโทสะ ความรู้สึกกลัดกลุ้มเพราะจิตใจอ่อนเพลียมึนชา ความรู้สึกกลัดกลุ้ม
เพราะจิตฟุ้งซ่านรำคาญจนเอาเรื่องราวอันใดไม่ได้ และความรู้สึกกลัดกลุ้มเพราะความคิดเกิดปัญญา
ที่ลังเลไปหมด การดับความทุกข์เช่นนี้เสียได้ เรียกว่า มีสมาธิที่สำเร็จประโยชน์ หรือที่เรียกว่า มีสมาธิ
ก็คือ มีความดับทุกข์ชนิดนี้อยู่ในตนเองนั้นเอง๙๕ สำหรับปัญญาหมายถงึการดับทุกข์ชนิดตัดรากเหง้า
ของความทุกข์ทั้ง ๒ ประการที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งทำให้บุคคลต้องดับด้วยศีล และสมาธินั้นเอง 
ความดับทุกข์เหล่านั้นเกิดมาจากรากเหง้าของความทุกข์ชนิดที่เหลือวิสัยที่ศีลกับสมาธิจะดับไหวหรือ
ดับได้ ศีล และสมาธิ จะดับได้ก็แต่เพียงความทุกข์ที่เป็นผลผลิตจากรากเหง้านั้นเท่านั้น และเรียกว่า 
ปัญญา    ซึ่งหมายถึงความรู้อันถูกต้องแจ่มแจ้งและเด็ดขาด เราจะเห็นได้ว่า ปัญญาเป็นเครื่องมือดับ
ทุกข์ ที่ดับถึงชั้นรากเหง้า เพ่ือไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นมาได้อีกต่อไป 
 ถ้ากล่าวโดยเนื่องกัน ศีลดับทุกข์โทษทางกาย วาจา ได้แล้วย่อมเป็นบันไดหรือเป็นบาท
ฐานเกิดสมาธิได้โดยง่าย คนที่ไม่มีศีลหรือคนที่กำลังรู้สึกตัวอยู่ว่าตนทุศีล ย่อมไม่สามารถทำจิตให้เป็น
สมาธิได้สำเร็จ เพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นบันไดหรือเป็นบาทฐานของสมาธิ สมาธินั้นเล่าได้อาศัยศีลแล้วก็
ตั้งขึ้นได้โดยง่าย จะเห็นได้ง่าย ๆ ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใด มีจิตใจแจ่มใสปีติปราโมทย์ ในการกระทำที่
ถูกต้องของตนอยู่ จิตย่อมสงบเยือกเย็นพร้อมที่จะคิดนึกอะไร ได้เป็นอย่างดีทั้งจะเห็นได้ว่า นอกจาก
มีความสุขใจในส่วนตนในขั้นนี้แล้ว ยังเป็นเครื่องใช้ให้เกิดคุณสมบัติขั้นต่อไปคือขั้นที่เรียกว่า ปัญญา
นั่นเอง ปัญญานั้นเมื่อสมาธิเกื้อหนุนเป็นอย่างดีและถูกต้องแล้ว ย่อมแก่กล้าที่จะทำลายกิเลสได้จริงๆ

 
๙๔ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปริณายก, สุวฑฒโนวาท, ๑๐๐ คำสอน

สมเด็จพระสังฆราช, (กรุงเทพมหานคร : ศนูย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๐-๑๑๑. 
๙๕ พุทธทาสภิกขุ, คำสอนผู้บวชพรรษาเดียว, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งแสงการพิมพ์, 

๒๕๓๔), หน้า ๑๖๐-๑๖๑. 



๖๑ 

แม้ในลักษณะที่เนื่องกัน หลักไตรสิกขายังเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยขั้นต้นก็
รักษาศีล คือทำตนให้เป็นคนมีระเบียบ มีวินัย ไม่อยู่ตามอารมณ์ ตามความอยากของตัว แต่อยู่อย่าง
คนมีระเบียบมีวินัย เรียกว่าเป็นคนมีศีล บังคับตัวเองได้ ควบคุมตัวเองได้ ไม่ปล่อยอะไรไปตามชอบใจ 
ไม่ทำอะไรตามใจตัว แต่มีข้อบังคับให้กระทำ ก็กลายเป็นคนมีศีล ต่อไปก็ฝึกสมาธิ คือการเจริญสม
ถกรรมฐานคือจิตให้สงบ ให้ตั้งมั่น ให้อ่อนโยนพอสมควร แล้วต่อไปก็ไปถึงขั้นปัญญา ในขั้นปัญญา 
เป็นเรื่องของการพิจารณาศึกษาในเรื่องนั้นอย่างละเอียด ดูอะไรก็ดูอย่างละเอียด ถ้าดูเพียงขั้นสมาธิก็
ดูเห็นเป็นรูปเป็นร่าง แล้วเอาสิ่งนั้นเข้ามาเป็นนิมิต เป็นสิ่งสำหรับดูต่อไป ไม่ว่าวัตถุอะไรที่เราดูแล้ว
เรานึกดูเมื่อไหร่ก็ได้ มันก็เป็นขั้นสมาธินั้นยังไม่ได้เป็นขั้นปัญญาขั้นปัญญานั้นต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
ถูกต้อง เช่นว่าเราดูสิ่งอะไร สติกับปัญญามันมาคู่กัน มาวิเคราะห์ทันที ว่าสิ่งนี้คืออะไร มาจากอะไร 
อยู่ได้อย่างไร ผลสุดท้ายมันเป็นอะไร มองไปคิดไป จนกระทั่งเห็นว่าไม่มีอะไรน่ายึดถือว่าเป็นของเรา 
ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนอย่างแท้จริง มันเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เท่านั้น เราจะไปจับเอา
ตอนหนึ่งตอนใดว่าเป็นตัว เป็นตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล ก็ไม่ได้เพราะถ้าไปยึดอย่างนั้นก็เรียกว่ายึด
ผิด๙๖ 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า การศึกษา ๓ ด้านที่เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญาถือ
เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนา เป็นระบบและเป็นกระบวนการทั้งหมดของการพัฒนาทุนมนุษย์
สำหรับ ศีล คือ การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรม ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตได้
สะดวกด้วยดี การพัฒนาด้านกายและวาจา ให้มีความสัมพันธ์กบัสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องมีผลดี 
 สมาธิ คือ การฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจิตใจเป็นฐาน
ของพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเจตนา และเป็นไปตาม
เจตจำนงและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาให้ดีงามแล้วก็จะควบคุมดูแลและนำ
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามด้วย 
 ปัญญา คือ การพัฒนาปัญญาที่มีความสำคัญสูงสุด เพราะปัญญาเป็นตัวนำทางและ
ควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไรและแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้นำ
หรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจอึดอัดมี
ปัญหาติดตันอยู่พอเกิดปัญญารู้ว่าจะทำอย่างไร จิตก็โล่งเป็นอิสระได้  การพัฒนาปัญญาเป็นเรื่องที่
ขวาง มีหลายด้าน หลายระดับ 
 ความสำคัญของไตรสิกขาที่นำมาแสดงข้างต้นนั้น เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ไตรสิกขาเป็น
หลักคำสอนทางพุทธศาสนาที่พุทธสาสนิกทุกคนควรนำมาปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดีงาม
เพ่ือจัดปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลักษณะแห่งความสัมพันธ์ต่างๆ ให้อยู่ใน

 
๙๖ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ), การเจริญภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา

สถาบันบันลือธรรม, มปป.), หน้า ๑๑๓. 



๖๒ 

ภาวะที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเป็นอยู่ปฏิบัติกิจและดำเนินการต่างๆ เพ่ือก้าวหน้าไปอย่างได้ ผลดี
ที่สุด    สู่จุดหมายของชีวิต ของบุคคล ขององค์กร ของชุมชนตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 ฉะนั้น ศีล สมาธิ ปัญญา ก็คือการปฏิบัติเป็นขั้นๆ เพ่ือผลอันเดียวกัน คือความพ้นทุกข์
เมื่อกล่าวโดยแยกกัน ศีลทั้งหมด ดับทุกข์ หรือโทษหยาบๆ ที่เกิดขึ้นปรากฏอยู่ ทางกาย ทางวาจาทั้ง
ที่เป็นทุกข์แก่ตนเอง และแก่ผู้อ่ืน หรือสังคม ส่วนสมาธินั้น ดับทุกข์หรือโทษที่ละเอียดยิ่งขึ้นไป คือ
ทุกข์ทางใจ แต่เป็นประเภทหยาบ สำหรับปัญญาเป็นเครื่องมือดับทุกข์ ที่ดับถึงชั้นรากเหง้า เพ่ือไม่ให้
ทุกข์เกิดขึ้นมาได้อีกต่อไป ดังนั้น หากบุคคลหรือมนุษย์ผู้ใดได้ปฏิบัติตนเองตามหลักไตรสิกขาแล้วจะ
สามารถพัฒนาบุคคลให้มีการดำเนินชีวิตไปในวิถีทางที่ถูกต้อง ดีงามส่งผลต่อตนเอง ครอบครัวและ
สังคม ตลอดจนการทำงานในองค์การ/หน่วยงานด้วย 
 (๒) หลักภาวนา๙๗  
 คำว่า “ภาวนา” ก่อนที่จะแปลว่าเจริญ ภาวนาถ้าแปลตามตัวอักษร แปลว่า“การทำให้
เป็นให้มี” หมายความว่า อันไหนที่ไม่เป็นก็ทำให้เป็นขึ้น อันไหนที่ไม่มีก็ทำให้มีขึ้นซึ่งหมายความเลย
ไปว่า การทำให้เพ่ิมพูนขึ้น ทำให้กล้าแข็งขึ้นอะไรพวกนี้  เราจึงแปลกันอีกความหมายหนึ่งว่า
“ฝึกอบรม” คำว่า “ฝึกอบรม” ก็ไปใกล้กับความหมายของคำว่าสิกขาเพราะฉะนั้น สิกขากับภาวนา
จึงเป็นคำที่ใช้อย่างใกล้เคียงกัน บางทีเหมือนกันแทนกันเลยทีเดียว นี้เป็นการโยงเข้ามาหาตัวหลัก
ใหญ่ ในการปฏิบัติทางพระพุทะศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสในคำสอนของพระพุทธองค์เองเพ่ือใช้เป็น
คุณสมบัติของบุคคลท่านใช้ว่า ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปญฺโญ คือคำว่า ภาวนา เวลา
ใช้เป็นคุณศัพท์เป็น ภาวิตะ ภาวิตกาโย ผู้มีกายที่เจริญแล้วหรือฝึกอบรมแล้ว ภาวิตสีโล ผู้มี ศีลที่
ฝึกอบรมแล้วหรือเจริญแล้วภาวิตจิตโต ผู้มีจิตที่เจริญแล้วหรือมีจิตที่ฝึกอบรมแล้ว ภาวิตปญฺโญ ผู้มี
ปัญญาที่เจริญแล้วหรือปัญญาที่ฝึกอบรมแล้ว ถ้าเป็นคำนาม ๔ อันนี้ก็คือ๙๘ 
 ๑. กายภาวนา คนเป็นภาวิตกาโย ตัวการกระทำเป็นกายภาวนา 
 ๒. สีลภาวนา คนเป็นภาวิตสีโล ตัวกระทำเป็นจิตภาวนา 
 ๓. จิตตภาวนา คนเป็นภาวิตจิตโต ตัวกระทำเป็นจิตภาวนา 
 ๔. ปัญญาภาวนา คนเป็นภาวิตปัญโญ ตัวกระทำเป็นปัญญาภาวนา 
 ๑. ภาวนา เป็นคำในภาษบาลี ที่มีรูปกิริยาศัพท์เป็น ภาเวติ มีความหมายตรงกับคำว่าว
ฑฺ เฒติ  ซึ่ งก็คือ วัฒนา หรือ การพัฒนา ที่ ใช้ ในภาษาไทย คำ ว่า ภาวนา ในคำ สอนของ
พระพุทธศาสนา หมายถึงการทำให้มีขึ้นเป็นครึ่ง การทำให้เกิดขึ้น การเจริญ การบำเพ็ญ กา ร

 
๙๗ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๐/๖๙/๙๖. 
๙๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร :

ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๕๑. 



๖๓ 

ฝึกอบรม การพัฒนาเพ่ือทำสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้น๙๙ โดยมีความหมายครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนทั้งหมด
ที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณธรรมภายในตน๑๐๐ 
 ๒. ภาวนา ๔ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมักแสดงในรูปที่เป็นคุณสมบัติของบุคคลผู้ได้เจริญ
กาย ศีล จิต และปัญญาแล้ว ดังข้อความตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ๓. พระผู้มีพระภาคเจ้า ชื่อว่า ทรงอบรมพระองค์แล้ว ทรงเป็นภาวิตัตต์ หรือ พระองค์ที่
ทรงเจริญหรือพัฒนาแล้ว เป็นอย่างไร คือ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอบรมพระวรกาย อบรมศีลอบรม
จิตใจ อบรมปัญญา (ขยายความต่อไปอีกว่าทรงเจริญโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการแล้ว)๑๐๑ 
 ๔. ดังนั้นความหมายของภาวนา ๔ คือ การเจริญ การพัฒนา ทั้งทางด้านสมถะ และ
วิปัสสนา เพื่อให้มีผลปรากฏ เช่น มีบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ภายนอก และคุณธรรมภายในตน 
 ๕. ที่ดีขึ้นซึ่งในความหมายนี้ แบ่งผลที่ปรากฏออกเป็น ๔ ด้าน คือ ๑. กายภาวนา หรือ
การพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือทางวัตถุ ให้รู้จัก 
“กิน อยู่ ดู ฟัง” เป็น สามารถเสพสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้โทษ รู้จักควบคุมไม่ให้เกิดความ
ต้องการ ที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น ๒. สีลภาวนา หรือ การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ์ที่
เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม คือมนุษย์ตั้งอยู่ในกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการ
ของตนนั้น ไม่ไปเบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายกับผู้อ่ืน สามารถอยู่ร่ วมกับผู้อ่ืนและ
เกื้อกูลกันไดด้้วยดี๓. จิตตภาวนา หรือ การพัฒนาจิต คือ การมีจิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม ความดีงาม
สมบูรณ์ด้วยสมรรถภาพ มีความเข้มเข็งม่ันคง และสมบูรณ์ด้วยสุขภาพ มีความเบิกบานผ่องใสสงบสุข
๔. ปัญญาภาวนา หรือการพัฒนาปัญญา คือ การเสริมสร้างความรู้ความคิดความเข้าใจ อย่างเป็นนาย
ความคิด และการหยั่งรู้ความจริง รู้เห็นเท่าทันโลกและชีวิตตามสภาวะจริง๑๐๒ 
 การพัฒนาตามความหมายของพระพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา หมายถึง การทำให้เป็นให้มี
ขึ้น, การฝึกอบรม, การพัฒนา ซึ่งมีการพัฒนาอยู่ ๔ ประเภทคือ 
 

 
๙๙ พระธรรมปิฏก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๙ ,

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๐๓. 
๑๐๐ พระพรหมคุณาภรณ์  (ป. อ. ปยุตฺโต), หลักแม่บทของการพัฒนาตน , พิมพ์ครั้งที่  ๑๕ ,

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐-๑๕. 
๑๐๑ ขุ.จู.(ไทย) ๓๐/๑๘/๑๑๕. 
๑๐๒ พระธรรมปิฎก (ป. อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร :      

ดวงแก้ว, ๒๕๔๔), หน้า ๓๗๑. 



๖๔ 

 ๑. กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรม ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวกับสิ่ง
ทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษให้
กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 ๒. สีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ใน
ระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ด้วยดีเกื้อกูลแก่กัน 
 ๓. จิตตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข็มแข็งมั่นคงเจริญงอก
งามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีการเมตตา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิและสดชื่นเบิก
บาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น 
 ๔. ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญาให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทำให้เป็นอิสระทำตนให้
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาความหมายการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนานั้นต้องพัฒนาร่วมกันหลายอย่างเช่น การพัฒนากาย
การพัฒนาจิต การพัฒนาปัญญา เข้าด้วยกันจึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่เน้นอย่างใดอย่าง
หนึ่ง๑๐๓ 
 จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ว่า พระพุทธศาสนาให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนา กล่าวคือ มนุษย์ต้องเป็นผู้กระทำด้วยการฝึกฝนอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งได้แก่
คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปัญญาที่ส่งผลไปสู่ภายนอกตนซึ่งแสดงออกผ่านพฤติกรรม
ทางกายและวาจาและเมื่อมีปฏิบัติในทุกด้านครบถ้วนแล้วในทางศาสนาก็จะให้ความสำคัญต่อเรื่องจิต
เพราะจิตเป็นผู้บงการให้บุคคลมีพฤติกรรมต่างๆ ได้ ในการพัฒนาจิตของบุคคลตามแนวพุทธนี้เป็น
การฝึกให้บุคคลมีจิตใจสงบถือว่าเป็นการทำให้บุคคลได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สังคม
ต้องการ ผู้ที่ได้รับการอบรมทางจิตให้ถูกวิธีจะสามารถพัฒนาจิตได้ คำกล่าวที่ว่า “จิตเป็นนาย กาย
เป็นบ่าว” จึงเป็นความจริง เพราะเมื่อบุคคลมีจิตใจสงบและคิดแต่ในสิ่งที่ดีแล้วก็จะมีผลทำให้ร่างกาย
พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติเป็นไปแต่ในสิ่งที่ดีงาม การภาวนา คือการทำให้มีขึ้นเป็นขึ้น การ
ทำให้เกิดข้ึน การเจริญ การบำเพ็ญ 
 ๑. การฝึกอบรม ตามหลักพระพุทธศาสนา มีสองอย่างคือ 
  ๑.๑ สมถภาวนา ฝึกอบรมให้เกิดความสงบ 
  ๑.๒ วิปัสสนา ฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้เข้าใจเป็นจิตอีกนัยหนึ่งจัดเป็นสอง 
เหมือนกัน คือ 
  ๑.๒.๑ จิตตภาวนา คือ การฝึกจิตใจให้เจริญงอกงาม ด้วยคุณธรรมความเข้มแข็ง
มั่นคง เบิกบาน สงบสุข ผ่องใส่ด้วยความเพียร สติ และสมาธิ 

 
๑๐๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๑. 



๖๕ 

  ๑.๒.๒ ปัญญาภาวนา คือ การฝึกอบรมเจริญปัญญา ให้รู้เท่าทันเข้าใจ สิ่งทั้งหลาย
ตามความเป็นจริง จนมีจิตรใจเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสและความทุกข์ 
 ๒. การเจริญสมถกรรมฐานเพื่อให้เกิดสมาธิ มี ๓ ขั้น คือ 
  ๒.๑ บริกรรมภาวนา ภาวนาขั้นตระเตรียม คือ กำหนดอารมณ์กรรมฐาน 
  ๒.๒ อุปจารภาวนา ภาวนาขั้นจวนเจียน คือ เกิดอุปจารสมาธิ 
  ๒.๓ อัปปนาภาวนา ภาวนาขั้นแน่วแน่ คือ เกิดอัปปนาสมาธิ ขึ้นสู่ฌาน๑๐๔ 
 จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ว่า เมื่อมนุษย์อยู่ในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุ
ปัจจัยของธรรมชาติ ชีวิตและการกระทำของมนุษย์ ก็ย่อมเป็นไปตามระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุ
ปัจจัยนั้น เพราะฉะนั้น มนุษย์ทำอะไรขึ้นมา ก็มีผลในระบบเหตุปัจจัยนี้ กระทบต่อสิ่งภายนอกบ้าง 
กระทบตัวเองบ้าง และในทำนองเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก ก็มีผลกระทบต่อตัวมนุษย์ด้วย คือทั้ง
ในมุมกิริยาและปฏิกิริยา ตัวเองทำไปก็กระทบสิ่งอ่ืน สิ่งอื่นเป็นอย่างไรก็มากระทบตัวเอง ข้อสำคัญคือ
มองไปให้ครบตลอดทั่วระบบความสัมพันธ์นี้ ว่าชีวิตและกิจกรรมการกระทำของตนเอง ทั้งเป็นไปตาม
ระบบเหตุปัจจัยแล้วก็ทำให้เกิดผลตามระบบเหตุปัจจัยนั้นด้วย 
 

 ความสำคัญเกี่ยวกับหลักภาวนา ๔ 
 ภิกษุผู้ไม่ได้เจริญกาย สีล จิต ปัญญา จักไม่สามารถแนะนำผู้อ่ืนให้สามารถประพฤติใน 
อธิศีล อธิจิต อธิปัญญาได้ ไม่สามารถแสดงธรรมอันเยี่ยมยอด ที่สร้างความปีติน่าชื่นชม แก่ผู้ฟัง ถลำ
ลงสู่ธรรมดา ได้แก่ แสดงธรรมเพ่ือการแข่งดี เพื่อกล่าวกระทบบุคคลอื่นหรือ เพื่อหวังลาภสักการะ ไม่
ใส่ใจ ไม่ให้ความสำคัญในพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แต่กลับชื่นชมยินดี สนใจศึกษาในคำ
กล่าวของบุคคลนอกพระพุทธศาสนา ประพฤติตนเป็นผู้มักมาก เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้คนรุ่นหลังพากัน
ทำตาม๑๐๕ 
 ภาวนา ๔ เป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่าให้แก่บุคคล พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาตน จึงเชิดชูบุคคลผู้มีกาพัฒนาแล้วว่าเป็นบุคคลสูงสุด๑๐๖ เป็นผู้ควรค่าแก่การบูชา๑๐๗ ซึ่งยก
ย่องเช่นนั้นเกิดจากคุณของภาวนา ๔ ที่เป็นผลของการฝึกตนนั้นเอง๑๐๘ คือภาวนา ๔ ตอนปฏิบัติการ
ฝึก สิกขามี ๓ แต่ทำไมตอนวัดผล ภาวนามี ๔ ไม่เท่ากัน ทำไม (ในเวลาทำการฝึก)จัดจึง เป็นสิกขา ๓ 
และ (ในเวลาวัดผลคนที่ได้รับการฝึก) จึงจัดเป็นภาวนา ๔ อย่างไรที่ชี้แจงแล้วว่า ธรรมภาคปฏิบัติการ

 
๑๐๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้ง ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์ พริ้นเตอร์ แมส โปรดักส์ จำกัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗๒. 
๑๐๕ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๕.  
๑๐๖ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๑/๑๑๓. 
๑๐๗ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๖/๕๙. 
๑๐๘ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๐๖/๖๓. 



๖๖ 

ต้องจัดให้ตรงสอดคล้องกับระบบความเป็นไปของธรรมชาติ แต่ตอนวัดผลไม่ต้องจัดให้ตรงกันแล้ว 
เพราะวัดตุประสงค์อยู่ที่จะมองดูผลที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งมุ่งที่จะให้เห็นชัดเจนตอนนี้ถ้าแยกละเอี ยด
ออกไปก็จะยิ่งดี นี่แหละคือเหตุผลที่ว่าหลักวัดผลคือภาวนาเพ่ิมเป็น ๔ ข้อให้ดูความหมาย และหัวข้อ
ของภาวนา ๔ นั้นก่อน “ภาวนา” แปลว่า ทำให้เจริญ ทำให้เป็นทำให้มีขึ้น หรือฝึกอบรม ในภาษา
บาลี ท่านให้ความหมายว่า “วฑฺฒนา” คือวัฒนา หรือพัฒนา นั่นเองภาวนานี้ เป็นคำหนึ่ งที่มี
ความหมายใช้แทนกันได้กับ “สิกขา” ภาวนาจัดเป็น ๔ อย่าง คือ 
 ๑. กายภาวนา การพัฒนากาย คือ การมีความสัมพันธ์ที่ เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ หรือทางวัตถุ 
 ๒. สีลภาวนา การพัฒนาศีล คือ การมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม คือ
เพ่ือนมนุษย ์
 ๓. จิตตภาวนา การพัฒนาปัญญา คือ การเสริมสร้างความรู้ความคิดความเข้าใจและการ
หยั่งรู้ความจริง 
 ๔. ปัญญาภาวนา การพัฒนาปัญญา คือ การเสริมสร้างความรู้ความคิดความเข้าใจ และ
การหยั่งรู้ความจริง 
 อย่างที่กล่าวแล้วว่า ภาวนา ๔ นี้ ใช้ในการวัดผลเพ่ือดูว่าด้านต่างๆ ของการพัฒนาชีวิต
ของคนนั้น ได้รับการพัฒนาครบถ้วนหรือไม่ ดังนั้น เพื่อจะดูให้ชัด ท่านได้แยกบางส่วนละเอียดออกไป
อีกส่วนที่แยกออกไปอีกนี้ คือ สิกขาข้อที่ ๑ (ศีล) ซึ่งในภาวนา แบ่งออกไปเป็นภาวนา ๒ ข้อ คือกาย
ภาวนา และศีลภาวนาทำไมจึงแบ่งสิกขาข้อศีล เป็นภาวนา ๒ ข้อที่จริง สิกขาด้านที่ ๑ คือ ศีลนั้น มี 
๒ ส่วนอยู่แล้วในตัว เมื่อจัดเป็นภาวนา จึงแยกเป็น ๒ ได้ ทันที คือ 
 ๑. ศีลในส่วนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกาย (ที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ) ได้แก่
ความสัมพันธ์กับวัตถุหรือโลกของวัตถุและธรรมชาติส่วนอ่ืนที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่นเรื่องปัจจัย ๔ สิ่งที่เรา
บริโภคใช้สอยทุกอย่าง และธรรมชาติแวดล้อมท่ัว ๆ ไป ส่วนนี้แหละ ที่แยกออกไปจัดเป็น กายภาวนา 
 ๒. ศีลในส่วนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม คือบุคคลอ่ืนในสังคมมนุษย์ด้วยกัน ได้แก่ 
ความเก่ียวข้องสัมพันธ์อยู่ร่วมกันด้วยดีในหมู่มนุษย์ ที่จะไม่เบียดเบียนกัน แต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่วน
นี้ แยกออกไปจัดเป็น ศีลภาวนาในไตรสิกขา ศีลครอบคลุมความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางวัตถุ
หรือทางกายภาพ และทางสังคม รวมไว้ในข้อเดียวกันแต่เมื่อจัดเป็นภาวนา ท่านแยกกันชัดออกเป็น 
๒ ข้อ โดยยกเรื่องความสัมพันธ์กับสิ่ งแวดล้อมในโลกวัตถุ แยกออกไปเป็นกายภาวนา ส่วนเรื่อง
ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ในสังคม จัดไว้ในข้อศีลภาวนา ทำไมตอนที่เป็นสิกขาไม่แยก แต่ตอนเป็น
ภาวนาจึงแยก อย่างที่กล่าวแล้วว่า ในเวลาฝึกหรือในกระบวนการฝึกศึกษา องค์ทั้ง ๓ อย่างของ
ไตรสิกขา จะทำงานประสานไปด้วยกัน ในศีลที่มี ๒ ส่วน คือ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้าน
กายภาพในโลกวัตถุ และความสัมพันธ์กับมนุษย์ในสังคมนั้น ส่วนที่สัมพันธ์แต่ละครั้งจะเป็นอันใด



๖๗ 

อันหนึ่งอย่างเดียวในกรณีหนึ่งๆ ศีลอาจจะเป็นความสัมพันธ์ด้านที่ ๑ (กายภาพ) หรือด้านที่ ๒ 
(สังคม) ก็ได้ แต่ต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น ในกระบวนการฝึกศึกษาของไตรสิกขา ที่มีองค์ประกอบ 
ทั้งสามอย่างทำงานประสานเป็นอันเดียวกันนั้น จึงต้องรวมศีลทั้ง ๒ ส่วนเป็นข้อเดียว ทำให้สิกขามี
เพียง ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา แต่ในภาวนาไม่มีเหตุบังคับอย่างนั้น จึงแยกศีล ๒ ส่วนออกจากกันเป็น 
คนละข้ออย่างชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ จะได้วัดผลดูจำเพาะให้ชัดไปทีละอย่างว่าใน
ด้านซ้าย ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางวัตถุ เช่น การบริโภคปัจจัย ๔ เป็นอย่างไร ในด้านศีล
ความสำพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างไร เป็นอันว่า หลักภาวนา นิยมใช้ในเวลาวัดหรือแสดงผล แต่ใน 
การฝึกศึกษาหรือตัวกระบวนการฝึกฝนพัฒนา จะใช้เป็นไตรสิกขา 
 เนื่องจากภาวนาท่านนิยมใช้ในการวัดผลของการศึกษาหรือการพัฒนาบุคคล รูปศัพท์ที่
พบจึงมักเป็นคำแสดงคุณสมบัติของบุคคล คือแทนที่จะเป็น ภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนาจิต 
ภาวนา และปัญญาภาวนา) ก็เปลี่ยนเป็น ภาวิต ๔ คือ 
 ๑. ภาวิตกาย มีกายที่พัฒนาแล้ว (= มีกายภาวนา) คือ มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาย
กายภาพในทางท่ีเกื้อกูลและได้ผลดี เริ่มแต่รู้จักใช้อินทรีย์ เช่น ตา หู ดู ฟังเป็นต้นอย่างมีสติ ดูเป็น ฟัง
เป็น ให้ได้ปัญญา บริโภคปัจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช ้ ตลอดจนเทคโนโลยี อย่างฉลาด ได้ผลตรง
เต็มตามคุณค่า 
 ๒. ภาวิตสีล มีศีลที่พัฒนาแล้ว (= มีศีลภาวนา) คือ มีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแล้ว ไม่
เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนเวรภัย ตั้งอยู่ในวินัยและมีอาชีวะที่สุจริต มีความสัมพันธ์ทางสังคมใน
ลักษณะที่เก้ือกูล สร้างสรรค์ และส่งเสริมสันติสุข 
 ๓. ภาวิตจิต มีจิตที่พัฒนาแล้ว (= มีจิตภาวนา) คือ มีจิตในที่ฝึกอบรมดีแล้วสมบูรณ์ด้วย
คุณภาพจิต คือ ประกอบด้วยคุณธรรม เช่น มีเมตตา กรุณา เอ้ืออารี มีมุทิตามีความเคารพอ่อนโยน 
ซื่อสัตย์ กตัญญู เป็นต้นสมบูรณ์ด้วยสมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงมีความเพียรพยายาม 
กลา้หาญ อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น และสมบูรณ์ด้วยสุขภาพจิต คือ มีจิตใจที่ร่าเริง เบิก
บาน สดชื่น เอิบอิ่ม ผ่องใส และสงบ เป็นสุข 
 ๔. ภาวิตปัญญา มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว ( = มีปัญญาภาวนา ) คือรู้จักคิด  รู้จักพิจารณา 
รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหา และรู้จักจัดทำดำเนินการต่างๆ ด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ ซึ่งมองดูรู้เข้าใจเหตุ
ปัจจัย มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงหรือตามที่มันเป็น ปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบแฝง เป็นผู้
ที่กิเลสครอบงำบัญชาไม่ได้ เป็นอยู่ด้วยปัญญารู้เท่าทันโลกและชีวิตเป็นอิสระไร้ทุกข์ผู้มีภาวนา ครบ
ทั้ง ๔ อย่าง เป็นภาวิตะ ทั้ง ๔ ด้านนี้แล้ว โดยสมบูรณ์เรียกว่า“ภาวิตัตตะ” แปลว่า ผู้ได้พัฒนาตน
แล้ว ได้แก่พระอรหันต์๑๐๙ 

 
๑๐๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์ครั้ง ๑๐, (กรุงเทพมหานคร :

บริษัท เอส. อาร์ พริ้นเตอร์ แมส โปรดักส์ จำกัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗๒. 



๖๘ 

 สรุปจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ว่า พระพุทธศาสนาตั้งจุดหมายสูงสุดไว้ที่
การบรรลุนิพพาน ซึ่งจัดว่าเป็นจุดหมายที่มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุถึงได้ด้วย“การพัฒนา”
ซึ่งในพระพุทธศาสนาใช้คำว่า “ภาวนา” แปลว่า การทำให้มี ทำให้เป็น และการบรรลุนิพพานมี
ความสัมพันธ์กับบุคคลและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการบรรลุนิพพาน 
 

 กระบวนการเกี่ยวกับหลักภาวนา ๔ 
 ภาวนา ๔ (การเจริญ การทำให้เป็นให้มีขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา: cultivation; 
training; development) 
 ๑) กายภาวนา การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้
กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ: 
physical development 
 ๒) สีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ ในระเบียบ
วินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน: moral 
development 
 ๓) จิตตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่นเบิกบาน เป็นสุข
ผ่องใส เป็นต้น: cultivation of the heart; emotional development 
 ๔) ปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทำจิตใจให้เป็นอิสระ ทำตนให้
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา๑๑๐ 
 จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ว่า ภาวนา ๔ เป็นหลักธรรมที่ผู้ปฏิบัติผู้ได้ปฏิบัติ
ตามได้แล้วจะมีผลดีทั้งสิ้น โดยการปฏิบัติ สีลภาวนา สมาธิภาวนา ปัญญาภาวนา และกายภาวนา 
จากการทำงานทุกอาชีพนั้นต้องมีหลักต้องมี ทั้ง สีล สมาธิปัญญา และกาย ถ้าไม่มี่สิ่งเหล่านี้การ
ทำงานต่างๆ ก็ไม่อาจประสบผลสำเร็จก็เป็นไปได้ 
 
 
 
 
 

 
๑๑๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 

๑๐, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๐. 



๖๙ 

 (๓) หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ๑๑๑ 
 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบัน๑๑๒

ประโยชน์อันพึงได้รับจากการประกอบกิจการหรือมีอาชีพที่สุจริตถูกต้องทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม 
ผลประโยชน์ ที่ ได้จากการประกอบกิจนั้น เป็นผลที่ ได้ทันตาเห็นไม่ต้องรอถึงภายภาคหน้า 
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกอบกิจ อาจจะเป็นเงิน สิ่งของ ชื่อเสียง เกียรติยศ การยกย่อง
สรรเสริญ หรือกล่าวอย่างง่ายๆ ว่าเป็นผลประโยชน์ อาจเป็นวัตถุหรือผลตอบแทนทางด้านจิตใจก็ได้ 
อาจเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วๆ ไปปรารถนา การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้ มาซึ่งประโยชน์นั้น จะต้อง
แสวงหาอย่างมีหลักการและมี แผนการ ซึ่งหลักการและแผนการนี้ เรียกว่าธรรมที่เป็นไปเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งประโยชน์ในปัจจุบันอันมีอยู่ ๔ ประการ คือ ๑. ความขยันมั่นเพียร ๒. การรู้จักรักษาทรัพย์และ
ประหยัด ๓. คบคนดีเป็นมิตร ๔. เลี้ยงชีพตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได ้
 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา หมายถึง ประโยชน์ในปัจจุบัน ๔ 
อย่าง๑๑๓ อาจเรียกสั้น ๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ เนื่องจากอัตถะ แปลว่า ประโยชน์อยู่ แล้วจึงไม่
จำเป็นต้องมีประโยชน์ ซ้ำซ้อนกันสองคำก็ได้หรืออาจเรียกเต็มๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 
หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน หลักธรรมอันอำนวยประโยชน์สุขขั้นต้น เพ่ือ
ประโยชน์ สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้ ที่คนทั่วไปปรารถนา มีทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็นต้นอัน
จะสำเร็จด้วยธรรม ๔ ประการ คือ 
 ๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น เช่นขยันหมั่นเพียร เลี้ยงชีพด้วยการหมั่น
ประกอบการงาน เป็นผู้ไม่เกียจคร้านในการงานนั้น ประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอดส่องอันเป็นอุบาย
ในการงานนั้น ให้สามารถทำได้สำเร็จ 
 ๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร 
โดยชอบธรรม เขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูลไม่ให้้ถูกลักหรือทำลายไปโดยภัย
ต่างๆ 
 ๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไม่คบคบชั่ว อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใด ย่อมดำรงตน เจรจา 
สนทนากับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้น ซึ่งเป็นผู้มีสมาจารบริสุทธิ์ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ 
ปัญญา 
 ๔. สมชีวิตา อยู่อย่างพอเพียง รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพ
พอเหมาะ ไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายฟูมฟายนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ด้วยคิดว่า รายได้ ของเราจักต้องเหนือรายจ่าย 
และรายจ่ายของเราจักต้องไม่เหนือรายได้ 

 
๑๑๑ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๕/๒๙๕ - ๒๙๗. 
๑๑๒ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 
๑๑๓ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๓๘/๑๖๔. 



๗๐ 

 ความหมายของ ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ (ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน, 
หลักธรรมอันอำนวยประโยชน์สุขข้ันต้น-virtues conducive to benefits in the present; virtues 
leading to temporal welfare) 
 ๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การ
งาน ประกอบอาชีพอันสุจริตมีความชำนาญ รู้จักใช้ ปัญญาสอดส่อง ตรวจตราหาอุบายวิธีสามารถจัด
ดำเนินการให้ดี (to be endowed with energy and industry; achievement of diligence) 
 ๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์ และ
ผลงานอันตนได้ ทำไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรมด้วยกำลังงานของตนไม่ให้เป็นอันตราย
หรือเสื่อมเสีย (to be endowed with watchfulness; achievement of protection) 
 ๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักกำหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัยเลือกเสวนา
สำเหนียกศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา (good company; association 
with good people) 
 ๔. สมชีวิตา มีความเป็นอยู่เหมาะสม คือ รู้จักกำหนดรายได้ และรายจ่ายเลี้ยงชีวิต แต่
พอดี มิให้ฝืดเคืองหรือฟูมฟาย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้ (balanced livelihood; 
living economically)๑๑๔ 
 ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลว่า ประโยชน์ที่ เห็นได้ในปัจจุบัน หรือประโยชน์ ในปัจจุบัน
หมายความว่า ผู้ใดปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้ว ผู้นั้นย่อมได้รับประโยชน์ในปัจจุบัน หลักธรรมที่ให้
ประโยชน์ในปัจจุบัน มี ๔ ประการ คือ 
 ๑. อุฏฐานสัมปทา แปลว่า ความถึงพร้อมด้วยการลุกขึ้นหรือความหมั่น หมายถึง เป็นผู้
หมั่นขยันในกิจการ จะต้องลุกข้ึนทำงาน งานที่ทำนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคน เช่น นักเรียนต้องเรียน
หนังสือ แม่บ้านต้องทำงานบ้าน ผู้ประกอบอาชีพต้องทำงานในหน้าที่ของตนให้สำเร็จ และให้มี
ความก้าวหน้า การจะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ต้องมีความขยันหมั่นเพียร 
 ๒. อารักขสัมปทา แปลว่าความถึงพร้อมด้วยการรักษา หมายถึง การรักษาทรัพย์ ที่หามา
ได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร การรักษาทรัพย์ไม่ได้หมายความว่าเก็บไว้ โดยไม่ใช้สอย แต่เก็บไว้ให้มีใช้
สอยตลอดไป 
 ๓. กัลยาณมิตตตา แปลว่า ความเป็นผู้มีเพ่ือนดี หรือความมีเพ่ือนเป็นคนดี หมายความว่า 
คบเฉพาะมิตรแท้ ๔ จำพวก คือ (๑) มิตรมีอุปการะ (๒) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ (๓) มิตรแนะประโยชน์ 
และ (๔) มิตรมีความรักใคร่ 

 
๑๑๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 

๑๙, พิมพลักษณ์ (นนทบุรี : เอส.อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, ๒๕๕๔), หน้า ๑๑๖. 



๗๑ 

 ๔. สมชีวิตา แปลว่า การเลี้ยงชีวิตสม่ำเสมอหรือพอเหมาะพอดี หมายความว่า เลี้ยงชีวิต
ตามกำลังทรัพย์ที่หามาได้ ไม่ให้ฝืดเคืองเกินไป ไม่ให้้ฟุ่มเฟือยเกินไป๑๑๕ 
 สำหรับผู้มีความรู้น้อยรายได้น้อย ถึงจะขยันหมั่นเพียรรายได้ก็เพ่ิมขึ้นไม่มากนักให้ใช้จ่าย
เพียงพอดี ไม่ให้ฝืดเคืองเกินไป และไม่ควรเอาอย่างผู้มีรายได้สูง เพราะความพอดีของผู้มีรายได้สู ง 
เป็นความฟุ่มเฟือยของผู้มีรายได้น้อย สำหรับผู้มีรายได้สูง ควรใช้จ่ายเพียงพอดีสำหรับตน ไม่ให้
ฟุ่มเฟือยเกินไป และไม่ใช้จ่ายอย่างคนมีรายได้น้อย ซึ่งถือเป็นความฝืดเคืองสำหรับตน 
 สรุปว่า การเลี้ยงชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีตามฐานะของตนและปฏิบัติอย่างนี้โดย
สม่ำเสมอธรรม ๔ ประการนี้ เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ ธรรมที่อำนวยประโยชน์ให้ในปัจจุบันทันตาเห็น 
ประโยชน์นั้น ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข คือ เป็นผู้มีฐานะมั่นคงมีชื่อเสียงเกียรติคุณ ได้รับการยก
ย่องโดยทั่วไป และมีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพของตน 
 

 ความสำคัญของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
 หลักความสำคัญของการปฏิบัติเพ่ือให้สำเร็จประโยชน์ต่อตนเอง ได้รับประโยชน์ ใน
ปัจจุบันตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์นั้น พระธรรมปิฎก ได้กล่าวไว้ในหนังสือธรรมนูญชีวิตว่า 
“คนที่จะเรียกได้ว่า รู้จัก รู้จักใช้ทรัพย์สิน หรือหาเงินเป็นใช้เงินเป็น เป็นคนที่ทำมาหากินที่ดี ตั้งตัว
สร้างหลักฐานได้ และใช้ทรัพย์สินสมบัติให้เป็นประโยชน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่าง
ถูกต้อง เพราะปฏิบัติตามหลักธรรม ต่อไปนี้”๑๑๖ ความสำคัญของทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์นั้นมี
หลักธรรม ๔ อย่างนี้มีประโยชน์มากมายหลายประการแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม รวมทั้งส่งผลดีไปถึง
สังคมด้วย คือ 
 ๑. ทำให้บุคคลสามารถสร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคง 
 ๒. ทำให้เป็นคนที่มีเกียรติ มีชื่อเสียง มีคนเชื่อฟังนับถือ 
 ๓. เป็นทางเสริมสร้างสัมพันธไมตรี 
 ๔. ทำให้มี้โอกาสได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนร่วม 
 ๕. เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลอ่ืนได้ปฏิบัติตามทั้งในด้านการทำงานและการดำรงชีวิต 
 ๖. สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้แก่ชาติทางอ้อมและช่วยลดปัญหาสังคมได้ 
 ปัจจุบันเป็นยุคที่ผู้คนให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ ของตนเอง
มากขึ้น สังเกตได้จากสื่อ ทั้งทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แม็กกาซีนต่าง ๆ จะมีเนื้อหาสาระ

 
๑๑๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๖. 
๑๑๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๓๘. 



๗๒ 

เกี่ยวกับการออม การลงทุน การใช้จ่าย สอดแทรกอยู่ไม่น้อย รวมทั้งพ็อกเก็ตบุ๊คที่เป็นเรื่องทาง
การเงินส่วนบุคคล ก็มีให้เลือกซื้อหามากมาย 
 จำนวนผู้คนที่ตื่นตัวและสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง ดูเหมือนจะเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน จะว่าไป
แล้วการจัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ ต้องมองเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ในชีวิตของเรา ที่จะต้องจัดการ
ให้ลงตัวเพื่อสร้างสมดุลให้ชีวิตในทุกด้าน 
 ตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องเงิน ๆ ทอง 
ๆ หรือเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือโภคทรัพย์สินไว้อย่างครบวงจร เพ่ือสร้างสมดุลแก่ชีวิต
หลายเรื่อง อาทิเช่น หลักการสร้างประโยชน์หรือความสุขในปัจจุบันที่เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
๔ ประกอบไปด้วย  

 (๑) อุฏฐานสัมปทา หรือการหาทรัพย์สินด้วยความขยันหมั่นเพียรในทางสุจริตชอบธรรม 
 (๒) อารักขาสัมปทา หรือการรู้จักรักษาทรัพย์สินที่หามาได้  
 (๓) กัลยาณมิตตตา หรือการรู้จักคบ เพ่ือนดีเพื่อไม่ให้ชีวิตถูกชักนำไปในทางที่เสื่อม  
 (๔) สมชีวิตา หรือการรู้จักใช้จ่ายอย่างสมควรตามฐานะ  

 โดยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ นี้ ถือเป็นหลักการพ้ืนฐานเพ่ือการดับทุกข์ทางกายอัน
เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นง่าย และมีอยู่มากมายในสังคมปัจจุบัน หากต้องการดับทุกข์ทางสังคมทรงสอน
หลักประโยชน์เบื้องหน้าคือ ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา 
 ส่วนการดับทุกข์ทางจิตเพ่ือประโยชน์สูงสุด ทรงสอนหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ไว้ให้เป็น
ครรลองสู่ความพ้นทุกข์ บุคคลทั่วไปอย่างเราๆ ความสุขพ้ืนฐานทั่วไป ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้
ก็มีในเรื่องความสุขของคฤหัสถ์ ๔ ได้แก่ 

 ๑. สุขเกิดจากการมีทรัพย์สิน 
 ๒. สุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์สิน เพ่ือบริโภคไม่มากไม่น้อยเกินไป 
 ๓. สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ 
 ๔. สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ 

 พระพุทธองค์ยังทรงสอนให้เรารู้จักการจัดสรรทรัพย์สินที่หามาได้เป็น ๔ ส่วน หรือหลัก
โภควิภาค ๔ คือ ให้เราจัดแบ่งทรัพย์สินที่หามาได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
 เอเกน โภเค ภุญฺเชยฺย ทรัพย์สินส่วนแรกหรือ ๒๕% สำหรับใช้จ่ายเลี้ยงตน และเลี้ยงดูคน
ที่ควรบำรุงทรัพย์สิน ส่วนต่อมา ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย ให้ใช้สองส่วน หรือ ๕๐% สำหรับการลงทุน
ประกอบกิจการงานอาชีพ เพ่ือให้ทรัพย์สินที่มีได้เพ่ิมพูนขึ้นและทรัพย์สิน และส่วนสุดท้าย จตุตฺถญฺจ 
นิธาเปยฺย หรือ ๒๕% ให้เก็บไว้ใช้ในคราวจำเป็น 



๗๓ 

 นอกจากนี้ ยังทรงสอนหลักการใช้จ่ายทรัพย์สินไว้ด้วย คือ โภคอาทิยะ ๕ หรือหลักการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินเมื่อหาทรัพย์สินมาได้ด้วยความสุจริตชอบธรรมแล้ว ควรใช้จ่ายทรัพย์สินนั้น 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้อง ได้แก่ 

๑. เลี้ยงตนเอง บิดามารดา บุตร ภรรยาและคนในปกครองให้มีความสุข 
๒. บำรุงมิตรสหายและผู้ร่วมงานให้มีความสุข 
๓. ใช้สำหรับป้องกันภยันตราย 

 ๔. ใช้ทำพลี ๕ อย่าง ได้แก่ สงเคราะห์ญาติ ต้อนรับแขก ทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ
ไปแล้ว บำรุงราชการโดยการเสียภาษีอากร ถวายเทวดาหรือสักการะแก่สิ่งที่ควรบูชา 

๕. ใช้อุปถัมภ์บำรุงสมณพราหมณ์ผู้ที่ประพฤติชอบ 
 ทั้งนี้  หากเราน้อมนำหลักธรรมทั้ ง ๔ เรื่องมาปฏิบัติ  จะได้ประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง
ครอบครัว บุคคลใกล้ชิดและแก่สังคม ซึ่งหากพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่า ประโยชน์ที่เกิดขึ้น
เป็นประโยชน์ที่สร้างความม่ันคงและยั่งยืนให้แก่ชีวิตเราอย่างครอบถ้วนในทุกมิติ 
 หลักธรรมทั้ง ๔ เรื่องนี้เป็นเรื่องของการจัดการโภคทรัพย์หรือทรัพย์สินภายนอกท่ีเราต่าง
ดิ้นรนแสวงหา ทั้งที่ความจริงทุกคนสามารถมีทรัพย์สินอันประเสริฐได้ เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีผู้ใดจะแย่ง
ชิงไปได้ ไม่สูญหายไปด้วยภัยหรืออันตรายต่างๆ 
 ทรัพย์สินประเภทนี้อยู่ภายในจิตใจของเราเอง ที่เรียกว่า อริยทรัพย์สิน หรือคุณธรรม
ประจำใจอันประเสริฐ ๗ ประการ ได้แก่ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ และปัญญา 
อริยทรัพย์สินนี้ นอกจากจะทำให้จิตใจไม่อ้างว้าง และไม่ยากจนแล้ว ยังเป็นทุนทางใจในการสร้าง
ทรัพย์สินภายนอกที่สำคัญยิ่งอีกด้วย 
 ดังนั้น เมื่อต้องการจะสร้างและสะสมทรัพย์สินเงินทองต่างๆ ต้องไม่ลืมที่จะสร้าง
ทรัพย์สินที่แท้จริงให้มีบริบูรณ์ขึ้นด้วย เพ่ือความร่ำรวยอย่างแท้จริงของชีวิต 
 

 (๔) หลกัสังคหวัตถุ๑๑๗ 
 สังคหวัตถุ คือธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในความ
สามัคคี หลักการสงเคราะห์ มี ๔ ประการ ได้แก่ (๑) ทาน การให้ คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ 
แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ ตลอดถึงให้ความรู้และแนะนำสั่งสอน (๒) ปิ ยวาจา (เปยยวัชชะ) 
วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ำใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือกล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี 
ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคำแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจ
ให้นิยมยินดี (๓) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วย เหลือกิจการ บำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม (๔) สมานัตตตา ความมีตน

 
๑๑๗ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐ – ๕๑. 



๗๔ 

เสมอ คือ ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ำเสมอกันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วม
รับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตาม
ธรรมในแต่ละกรณี๑๑๘ 
 สังคหวัตถุแปลว่า สังคหพละแปลว่า กำลังแห่งการสงเคราะห์หรือมนุษยสัมพันธ์ซึ่งเป็น
ธรรมที่สำคัญมากสำหรับนักบริหารผู้ทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน ถ้านักบริหารบกพร่องเรื่อง
มนุษยสัมพันธ์ก็จะไม่มีคนมาช่วยทำงาน เมื่อไม่มีใครช่วยทำงาน เขาก็เป็นนักบริหารไม่ได้  
พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ไว้ เรียกว่าสังคหวัตถุ หมายถึงวิธีผูกใจคน พระพุทธ
องค์ตรัสว่า รถม้าแล่นไปได้เพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงส่วนประกอบต่างๆ ของรถม้าเข้าด้วยกัน ฉันใด 
คนในสังคมก็ฉันนั้น คือทำหน้าที่เป็นกาวใจเชื่อมประสานคนทั้งหลายเข้าด้วยกัน ลิ่มสลักดังกล่าวนั้นก็
คือสังคหวัตถุ นักบริหารจะสามารถผูกใจเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้ ถ้ามีสังคหวัตถุ ๔ 
ประการ คือ 
 ๑) ทาน การให้ คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ ตลอดถึงให้
ความรู้และแนะนำสั่งสอน 
 ๒) ปิยวาจา (เปยยวัชชะ) วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ำใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือกล่าวคำ
สุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคำแสดงประโยชน์
ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยินดี 
 ๓) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์  คือ  ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม 
 ๔) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ำเสมอกันในชน
ทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะบุคคล 
เหตุการณแ์ละสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี๑๑๙ 
 ดังนั้น หลักธรรมข้อนี้จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อ่ืน ผูกไมตรี และเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล
โดยเริ่มจากเกื้อกูลกันด้วยการให้ หมายถึง การให้ การเสียสละ หรือ การเอื้อเฟ้ือแบ่งปันของๆตนเพ่ือ
ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว ดังนั้น การทำงานจะต้อง
ช่วยเหลือกันแบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว รวมถึงการมีน้ำใจที่ดีต่อกัน ใช้วาจาประสานไมตรี การพูดจาด้วย
ถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์
และเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังนั้น การทำงานร่วมกันจะต้องพูดหรือปรึกษาหารือกันโดยยึดถือ
หลักเกณฑ์ ๔ ประการ คือ ๑) เว้นจากการพูดเท็จ ๒) เว้นจากการพูดส่อเสียด ๓) เว้นจากการพูดคำ

 
๑๑๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๔๓. 
๑๑๙ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๖. 



๗๕ 

หยาบ และ ๔) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ จะต้องพูดหรือ เจรจากันดัวยไมตรี
และความปรารถนาดีต่อกัน ร่วมสร้างสรรค์อุดมการณ์ ซึ่งหมายถึง การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือ การ
ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ทั้งนี้ การทำงานร่วมกันจะต้องช่วยเหลือกันด้วยกำลังงาน (กาย)
กำลังความคิด และกำลังทรัพย์ และที่สำคัญต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกคราว ซึ่งหมายถึ ง การเป็นผู้มี
ความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ดังนั้น การทำงานร่วมกันจะต้องถือคติที่ว่ามี
ทุกข์ร่วมต้าน มีสุขร่วมเสพ และผู้ทำงานร่วมกันทุกคนจะต้องไม่ถือตัว มีความเสมอภาค วางตนเสมอ
ต้นเสมอปลาย ทำตนให้เป็นที่น่ารัก น่าเคารพนับถือ และน่าให้ความร่วมมือช่วยเหลือ รวมถึงการทำ
ตนให้คงเส้นคงวา มีความมั่นคงในอารมณ์ (Maturity) ดังนั้น สังคหธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลก
เหมือนลิ่มสลักที่ยึดคุมรถซึ่งแล่นไปไว้ได้ ฉะนั้น ถ้าไม่พึงมีธรรมเหล่านี้ มารดาหรือบิดา ก็ไม่พึงได้การ
นับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุ แต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังคหธรรมเหล่านี้
ฉะนั้น บัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่ และเป็นผู้น่าสรรเสริญ 
 กล่าวโดยสรุป พระพุทธองค์ได้วางหลักการดำเนินชีวิตที่ดีงาม ซึ่งนำไปสู่การดูแลป้องกัน
ตัวเองจากทุกข์และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นมนุษย์ ธรรมเพ่ือดำเนิน
ชีวิตให้งอกงาม ธรรมเพ่ือส่งเสริมชีวิตที่ดีร่วมกัน ธรรมเพ่ือชีวิตครอบครัว  ธรรมเพ่ือความสัมพันธ์ใน
สังคม ธรรมเพ่ือความอยู่ดีทางเศรษฐกิจ และธรรมสำหรับภิกษุสงฆ์ ฯลฯ พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้
มากมายหลายแห่งด้วยกัน รวมทั้งวัตรปฏิบัติที่พูดถึงมารยาท ความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของภิกษุสงฆ์ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องถ่ายอุจจาระ ปัสสวะ เรื่องการล้า งบาตร การขบฉัน ฯลฯ 
ล้วนแสดงให้เห็นถึงสุขอนามัยที่พระพุทธองค์ตรัสสอนภิกษุมา เราจึงเห็นภิกษุสมัยพุทธกาลและหลัง
พุทธกาล มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของผู้คนในชุมชนหมู่บ้าน แต่ละท่านแต่ละวัดใช้วิธีหลากหลาย
แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น มีทั้งที่เข้าไปสงเคราะห์ชาวบ้านในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจ
โดยตรง เช่น เข้ามาทำหน้าที่เป็นหมอยาช่วยแนะนำและรักษาโรคให้กับชาวบ้านตามโอกาส หรือช่วย
บำบัดทางด้านจิตใจให้กับชาวบ้าน ด้วยการแนะนำให้คำปรึกษาหรือว่าสาธยายธรรมให้คนป่วยฟัง ให้
วัตถุมงคลต่าง ๆ ไปจนถึงประกอบพิธีกรรม ดูฤกษ์ดูยาม ขับผีร้าย เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านให้มีจิตใจ
เข้มแข็งต่อสู้กับทุกข์ภัยไข้เจ็บได้ 
 

ตารางท่ี ๒.๖ หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม 

 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
  

ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๒๔๔๒/๕๓๑ นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ ข่มคนที่ควรข่ม 
ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)   
และคณะ, (๒๕๔๘, หน้า ๔) 

สิกขา หมายถึง การศึกษาเรื่องที่ควรศึกษา การศึกษาอันยอด
เยี่ยมและการศึกษาเพ่ือความเป็นพระอเสขะ (ผู้ไม่ต้องศึกษา) 



๗๖ 

ตารางท่ี ๒.๖ หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม (ต่อ)     
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระพุทธโฆษาจารย์, 
(๒๕๓๘, หนา้ ๙-๑๒) 

ไตรสิกขาเป็นทั้งหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้สามารถล่วง
พ้นจากอบาย, กามธาตุ และภพท้ังปวง 

พุทธทาสภิกขุ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๘๕-๑๘๖) 

สิกขา ในพระพุทธศาสนา หมายถึง การปฏิบัติ  ได้รับ
ปริญญาคือ สิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ ผลของการปฏิบัติ
สิกขาเป็นอย่างนั้น  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 
(๒๕๕๐, หน้า ๗) 

ไตรสิกขา หมายถึงการพัฒนามนุษย์ให้ดำเนินชีวิตดีงาม
ถูกต้อง ทำให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางดำเนินชีวิตหรือ
วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์ 

บุญมี แท่นแก้ว, 
(๒๕๓๙, หน้า ๑๙๘) 

ไตรสิกขา หมายถึง ข้อปฏิบัติ ๓ ขั้น คือ ๑. ขั้นศีล ๒. ขั้น
สมาธิ ๓. ขั้นปัญญา 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),   
(๒๕๔๖, หน้า ๑๐๗) 

ไตรสิกขามีรากศัพท์มาจากคำสองคำ คือ ๑) ไตร หรือ ตรี 
เป็นภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาบาลีว่า ติ แปลว่าสาม และ 
๒) คำว่า สิกฺขา เป็นภาษาบาลี ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า 
ศิกฺษา หมายถึง การศึกษา การปฏิบัติ และการอบรมความ
ประพฤติให้บริสุทธิ์ 

ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๐/๖๐๖. การฝึกอบรมศีลนั้นมุ่งเน้นที่การสำรวมเพ่ือให้เกิดความ
บริสุทธิ์ในการกระทำเป็นเกราะกั้นกิเลสทั้ งหลายที่จะ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน และการเบียดเบียน 

ขุ.ป. (ไทย) ๓๐/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
 

การฝึกอบรมจิตนั้น มุ่งเน้นที่ความตั้งมั่นแห่งจิต, การทำใจ
ให้สงบแนวแน่ เพ่ือให้จิตบริสุทธิ์  ไม่ ฟุ้งซ่าน เป็นกลาง 
ปราศจากอคต ิ

 

ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
 

อธิปัญญาสิกขา (สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติ
สำหรับฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง การรู้ชัด
ตามความเป็นจริงในอริยสัจ ๔ เป็นลำดับไปจนทำให้แจ้งทั้ ง
เจโตวิมุติ และปัญญาวิมุติ สามารถทำลายอาสวะกิเลสให้หมดไป 

ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. การฝึกอบรมปัญญานั้น มุ่งเน้นที่การรู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลาย
ตามความเป็นจริงเพ่ือให้ เกิดความเห็นที่บริสุทธิ์  จึงจะ
สามารถทำลายกิเลสได้ 



๗๗ 

ตารางท่ี ๒.๖ หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม (ต่อ)     
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๒๖/๑๐๓. บุคคลผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาหมั่นศึกษาไตรสิกขาทั้งกลางวัน

และกลางคืน น้อมจิตเข้าหานิพพาน อาสวะทั้งหลาย   
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๕๐, ๒๙/๕๒/
๑๘๒, ๒๙/๑๐๓/๓๑๙, ๒๙/๑๙๗/
๕๔๗-๕๗๙, ๒๙/๒๐๙/๖๑๔-๖๑๕.  

๑. เพ่ือไม่ประพฤติผิดทางกาย วาจา ใจ เพราะรู้ในเหตุที่ทำ
ให้ประพฤติผิดนั้น ๒. เพ่ือละเมถุนธรรม เพราะรู้ว่าเป็นเหตุ
ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เสื่ อ ม ย ศ แ ล ะ เกี ย ร ติ ข อ ง ส ม ณ ะ  
๓. เพ่ือกำจัดราคะในรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ ๔. เพ่ือ
ทางแห่งญาณ เพราะรู้เหตุแห่ง ความลังเลสงสัยว่าเกิดจากสิ่ง
ที่น่าปรารถนาและสิ่งที่ไม่ปรารถนา ๕. เพ่ือกำจัดมลทินของ
ตน คือ  ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ  กิ เลส ทุ จริต 
มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉา
อาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติ มิจฉาสมาธิ มิจฉาญาณ 
มิจฉาวิมุตติ เพราะได้สมาทานไตรสิกขาจึงมีสมาธิ มีสติ มี
ปัญญาที่รักษาตน 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),   
(๒๕๔๕,  หนา้ ๒๗-๒๙) 

ไตรสิกขา คือ หลักการศึกษาแบบพุทธหรือการศึกษาแบบ
ธรรมชาติประกอบด้วยศีล สมาธิ และปัญญา 

บุญมี แท่นแก้ว, 
(๒๕๕๒,  หน้า๓-๘) 

ปัญญาสิกขา (ปัญญา) คือ การศึกษาให้เข้าใจในเรื่องปัญญา 
(รู้ทั่ว) อย่างแจ่มแจ้งแล้วนำไปใช้ให้ถูกต้อง เพราะปัญญาเป็น
แสงสว่างของใจ และเป็นศัตรูของความโง่ที่เรียกว่า “อวิชชา” 

พุทธทาสภิกขุ, 
(๒๕๓๖, หน้า ๑๓๑-๑๓๒) 

สิกขา ชั้นที่ ๓ เรียกว่า ปัญญาสิกขา สิกขาคำนี้หมายถึงการ
ฝึกอบรม ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องและสมบูรณ์
ถึงท่ีสุด ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง 

องฺ.จตุกฺก. (ไทย ) ๒๑/๑/๑–๒. ไตรสิกขาเป็นหลักธรรมใหญ่เพ่ือกำจัดกิเลสของภิกษุและ
บุคคลทั้งหลาย 

องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๕/๓๑๐–๓๑๑. ไตรสิกขา คือรากฐานที่สำคัญของพระวินัย 
องฺ.ติก. (ไทย ) ๒๐/๘๗/๓๑๒, ๒๐/
๘๘/๓๑๔, ๒๐/๘๙/๓๑๗. 

สิกขา ๓ ประการนี้เป็นที่รวมของสิกขาบท 

  

 



๗๘ 

ตารางท่ี ๒.๖ หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม (ต่อ)  

 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
 

 

องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒–๓๑๔. ไตรสิกขาเป็นกระบวนการฝึกศึกษาพัฒนามนุษย์เป็น
กระบวนการพ้ืนฐานในการฝึกพฤติกรรมที่ดีของมนุษย์ให้
ดียิ่งขึ้น 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๔, หน้า ๒๒๗) 

ไตรสิกขานี้เมื่อนำมาแสดงเป็นคำสอนในภาคปฏิบัติทั่ว ๆ 
ไป ได้ปรากฏในหลักที่เรียกว่าโอวาทปติโมกข ์

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๔๖, หน้า ๔๑-๔๒) 

ไตรสิกขา หรือ (การศึกษา) ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักพระพุทธศาสนาไว้ว่าการศึกษา 
หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือเป็นมนุษย์ที่เต็มบริบูรณ์ 

ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๓๑/๑๕๙, ๓๐/๗/๖๓-๖๔ สิกขา ๓ คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา 

สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณ
สังวร สกลมหาสังฆปริณายก, สุวฑฒโน
วาท, (๒๕๔๖, หน้า ๑๑๐-๑๑๑) 

ไตรสิกขายังเป็นเครื่องกำจัดกิเลส กองราคะ โทสะ โมหะ 
หรือโลภ โกรธ หลงที่เป็นอย่างหยาบ 

พุทธทาสภิกขุ, 
(๒๕๓๔, หน้า ๑๖๐-๑๖๑) 

สมาธิดับทุกขห์รือโทษที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปคือทุกข์ทางใจ 

พระพรหมมังคลาจารย์  
(ปัญญานันทภิกขุ), 
(มปป, หน้า ๑๑๓) 

ไตรสิกขาเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พระธรรมปิฏก (ป. อ. ปยุตฺโต),   
(๒๕๔๖, หน้า ๒๐๓) 

ภาวนา เป็นคำในภาษบาลี ที่มีรูปกิริยาศัพท์เป็น ภาเวติ  มี
ความหมายตรงกับคำว่า วฑฺเฒติ ซึ่งก็คือ วัฒนา หรือ  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๐-๑๕) 

มีความหมายครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนทั้งหมดที่เป็นไป
เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมภายในตน 

องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพ่ือให้
ได้มาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบัน 

ม.ม. (ไทย) (๑๓/๒๓๘/๑๖๔) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา 
หมายถึง ประโยชน์ในปัจจุบัน ๔ อย่าง 

พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ. ปยุตฺ โต) 
(๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๖) 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลว่า ประโยชน์ที่ เห็นได้ในปัจจุบัน 
หรือประโยชน์ในปัจจุบัน 

 



๗๙ 

ตารางท่ี ๒.๖ หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม (ต่อ)  

นักวิชาการ แนวคิดหลัก  
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐–๕๑. สังคหวัตถุ คือธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจ

บุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี 
พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๔๙, หนา้ ๒๖) 

สังคหวัตถุแปลว่า สังคหพละแปลว่า กำลังแห่ งการ
สงเคราะห์หรือมนุษยสัมพันธ์ซึ่งเป็นธรรมที่สำคัญมาก
สำหรับนักบริหารผู้ทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน 

 

๒.๗ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 

จังหวัดนนทบุรีเป็นพ้ืนที่ปริมณฑลที่ถูกออกแบบให้เป็นเมืองรองรับการขยายตัวและการ
เจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร และในปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีอัตราการขยายตัวของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้ภาวะสังคมของจังหวัดนนทบุรีอยู่ในลักษณะ “สังคมเมือง” เนื่องจากมีการขยายตัว
ของอาคารบ้านเรือนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม ระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดโดยเฉพาะภาคการอุปโภคบริโภคและการขายปลีกขายส่งขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นพ้ืนที่
เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ในขณะเดียวกัน จังหวัดนนทบุรีก็เป็นพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาจากการ
ขยายตัวของเมือง อาทิ ปัญหาการจราจรติดขัด น้ำเสีย ปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้น ปัญหาพ้ืนที่เมือง
ขยายตัวรุกพ้ืนที่ชุมชนดั้งเดิม รวมถึงปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด เป็นต้น โดยข้อมูลจาก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังแสดงให้เห็นข้อมูลทางด้านสุขภาพ
และสาธารณสุขที่สำคัญ อาทิ จังหวัดมีสัดส่วนคนดื่มสุราเป็นอันดับที่ ๓ ของประเทศแต่มีคนสูบบุหรี่
น้อยที่สุดในประเทศ๑๒๐  
 จังหวัดนนทบุรี  แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อำเภอ ๕๒ ตำบล ๓๒๙ หมู่บ้าน             
มีประชากรทั้งหมด ๑,๐๕๒,๕๙๒ คน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจึงมีวัดและสำนักสงฆ์
กระจายอยู่ทั่วจังหวัดและตามริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีวัด จำนวน ๑๙๑ แห่ง (พระอารามหลวง ๔ แห่ง) 
แบ่งเป็นวัดสังกัดมหานิกายจำนวน ๑๘๓ วัด แบ่งเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย ๗ วัด          
มีพระภิกษุ ๓,๗๑๓ รูป สามเณร ๔๔๖ รูป การปกครองคณะสงฆ์ยึดตามเขตการปกครองของ
บ้านเมืองและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาเถรสมาคมเป็นหลักการปกครองคณะ

 
๑๒๐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๑ 



๘๐ 

สงฆ์ มีผู้บริหารคณะสงฆ์ภายในวัด คือ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาส
วัด รองลงมาตามลำดับ๑๒๑  
 
ตารางท่ี ๒.๗ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปี 
๒๕๖๑ 

“จังหวัดนนทบุรีมีสัดส่วนคนด่ืมสุราเป็นอันดับที่ ๓  
 ของประเทศแต่มีคนสูบบุหรี่น้อยที่สุดในประเทศ” 

พ ระค รู ใบ ฎี ก าอภิ ช าติ  ธ มฺ ม สุ ทฺ โธ       
(พรสุทธิชัยพงศ์), 
(๒๕๕๓, หน้า ๓.) 

จังหวัดนนทบุรี ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจึงมี
วัดและสำนักสงฆ์กระจายอยู่ทั่วจังหวัดและตามริมฝั่ง
แม่น้ำ ซึ่งมีวัด จำนวน ๑๙๑ แห่ง (พระอารามหลวง ๔ 
แห่ง) แบ่งเป็นวัดสังกัดมหานิกายจำนวน ๑๘๓ วัด 
แบ่ งเป็นวัดสั งกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย ๗ วัด  มี
พระภิกษุ ๓,๗๑๓ รูป สามเณร ๔๔๖ รูป การปกครอง
คณะสงฆ์ยึดตามเขตการปกครองของบ้านเมืองและ
วิธีการปกครองคณะสงฆ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาเถรสมาคม 

 
๒.๘ งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมงานวิจัยต่างๆ    
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาโดยเชื่อมโยงกับการวิจัย และนำไปสู่กรอบแนวคิด
การวิจัยโดยมีรายละเอียดของงานวิจัยของนักการศึกษาต่างๆ ทีไ่ดค้้นคว้าไว้จึงนำเสนอตามลำดับดังนี้ 

 ๒.๘.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม  
 ผู้วิจัยได้ทำการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม พบว่าได้มีผู้ที่ได้ทำการศึกษา

ค้นคว้าไว้ดังนี้ 
 พระครูใบฎีกาสะอาด ปญฺญาทีโป (ดิษฐสวรรค์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมี

ส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”  
ผลการศึกษาพบว่า ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนตามหลักภาวนา ๔ นั้นประกอบด้วย การ
พัฒนาด้านกาย (กายภาวนา) ได้แก่ กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพในชุมชน กิจกรรมสร้างรายได้ ให้แก่

 
๑๒๑ พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธิชัยพงศ์), “ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาส

ในจังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั, ๒๕๕๓), หน้า ๓. 



๘๑ 

ประชาชน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีพุทธ การพัฒนาด้านศีล (สีลภาวนา) ได้แก่ กิจกรรมการส่งเสริม
หมู่บ้านรักษาศีล ๕กิจกรรมการส่งเสริมหมู่บ้านปลอดอบายมุข การพัฒนาด้านจิตใจ (จิตภาวนา) 
ได้แก่ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด กิจกรรมปฏิบัติธรรม ส่งเสริมด้านการปฏิบั ติวิปัสสนา
กรรมฐาน และกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม การพัฒนาด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) ได้แก่ เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนเป็นโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นหน่วยอบรมประชาชน
ประจำตำบล โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม ๔ ลักษณะ คือ ๑. การเข้าร่วมในการตัดสินใจและ
ตกลงใจ ๒. การเข้าร่วมในการดำเนินงานของแผนและโครงการ ๓. การเข้าร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ๔. การเข้าร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมและใช้หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาคือหลักอริยสัจ ๔ และหลักสัปปุริสธรรม ซึ่งผลที่ได้จากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนคือ ความสุขทางกายและความสุขทางใจ เมื่อพระสงฆ์นักพัฒนาสามารถดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมในลักษณะเป็นประจำก็จะส่งผลดีกับ ประชาชน ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติตามลำดับ๑๒๒ 

พระมหาประกาศิต สิรเิมโธ (ฐิติปสิทธิกร) ไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” 
ผลการศึกษาพบว่า ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
บ้านคลองใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 
๔ ด้านโดยด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๒. การ
เปรียบเทียบ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
บ้านคลองใหม่ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่
มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วม ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยภาพรวมไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ขณะที่ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือนระยะเวลาการ
อาศัยอยู่ในชุมชน สถานภาพในชุมชน และการเข้าร่วมกลุ่มในชุมชน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ๓. ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ พบว่า อุปสรรค หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาต่างๆ เริ่มตั้งแต่ให้ประชาชนร่วมรับรู้ 
รับทราบ ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆร่วมกันเป็นอย่าง
ดีอนึ่ง ชุมชนมีรวมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเครือข่ายประชาชน เครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชนทำให้

 
๑๒๒ พระครูใบฎีกาสะอาด ปญฺญาทีโป (ดิษฐสวรรค์), “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ,         
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).  



๘๒ 

สะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน
ผู้บริหารชุมชน ผู้นำชุมชนพัฒนากร องค์การบริหารส่วนตำบล มีบทบาทเป็นผู้ให้การส่งเสริม 
สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ เช่น การสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ การสนับสนุนงบประมาณ การ
สนับสนุนผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ชุมชน โดยการรวมกลุ่มกิจกรรมเป็นเครือข่ายชุมชนและการมีส่วนร่วมที่ดีของประชาชน ส่งผลต่อการ
พัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ คือ ด้านการพัฒนาคน ด้านการพัฒนาพ้ืนที่ ด้านการพัฒนาแหล่งรายได้ 
และด้านการพัฒนาแผนชุมชนประโยชน์เกิดข้ึนแก่ชุมชน แก่ประชาชนในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและตรงประเด็น
ความต้องการ หรือปัญหาของชุมชนอย่างเห็นได้ชัด ชุมชนบ้านคลองใหม่นับว่าแบบอย่างการพัฒนา
ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมแก่สังคมไทยตามบริบทชุมชนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
นี้๑๒๓ 

พระเกรียงศักดิ์ กิตฺปญฺโญ (รักสนิท) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การกำหนดนโยบายการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี” ผลการศึกษาพบว่า ๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายการพัฒนา
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ๒) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนด
นโยบายการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ที่มีอาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐๑ และเพศ
ต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนที่มี อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายการพัฒนาชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ปัญหา พบว่า ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มี
ความถี่สูงสุด ข้อที่ว่า เปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดในชุมชน น้อย 

 
๑๒๓ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร), “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๘๓ 

สำหรับแนวทางแก้ไข พบว่า ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีความถี่สูงสุด  ข้อที่ว่า ควรอำนวยความสะดวก
ในการเขา้ร่วมรับฟังการกำหนดนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแก่ประชาชน๑๒๔ 

โกนนิฏฐ์ ศรีทอง และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธ
ศาสตร์: กรณีศึกษาวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี” ผลการศึกษาพบว่า การสร้างชีวิตให้มีความสุข เป็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าด้วยการนำหลักพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางการปฏิบัติได้รับ
ความสุขทั้งแก่ตนและผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่เห็นได้จริง อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาด้วยการสร้าง
ศรัทธาต่อคุณงามความดี ด้วยการทำบุญทำทาน ฟังเทศน์ฟังธรรม และการปฏิบัติตามพิธีกรรม 
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทำ ให้จิตใจสงบด้วยการปฏิบัติกรรมฐาน สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และยังเป็นการนาสังคมให้เป็นปรกติสุขอย่างพอเหมาะแก่
กาล ทัง้ร่างกายและจิตใจเป็นสำคัญ๑๒๕ 

สุกิจ ปิลวาสน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนา
ชุมชน ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่” ผลการศึกษาพบว่า ๑. คณะกรรมการหมู่บ้าน
ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (  = ๓.๗๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากสุด (  = ๓.๘๔)  รองลงมา ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  
(  = ๓.๘๑) และด้านการตัดสินใจ (  = ๓.๗๘)   ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับน้อยที่สุด (  = ๓.๗๑)  เมื่อจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
สถานภาพการสมรส พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับมาก  
๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลโคกหาร 
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านที่มีระดับการศึกษา อาขีพ และรายได้ที่
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วน
คณะกรรมการหมู่บ้านที่มี เพศ อายุ และสถานภาพการสมรส ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาชุมชนตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ พบว่า ควรให้
คณะกรรมการหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางพัฒนาชุมชนไปสู่ทิศทางที่ต้องการ โดยการให้มี

 
๑๒๔ พระเกรียงศักดิ์ กิตฺปญฺโญ (รักสนิท),  “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายการ

พัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 

๑๒๕ โกนิฏฐ์ ศรีทอง และคณะ, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสตร์: กรณีศึกษาวัดอัมพวัน
จังหวัดสิงห์บุรี”, รายงานวิจัย, (สถาบัณวิจัยทางพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖). 



๘๔ 

ส่วนร่วมในการทำแผนในการพัฒนาชุมชน และการติดตาม กำกับ ดูแลโครงการและกิจกรรมที่
กำหนดในแผนนั้น  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนทุกด้าน๑๒๖ 

 ผู้ วิจัยสรุป  จากงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม พบว่า การมีส่วนร่วมคือ
กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง  การที่ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลที่มีแนวคิดหรือจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันเข้ามา
ดำเนินการนั้นให้แล้วเสร็จตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดแล้วรับผลประโยชน์ร่วมกัน 

 ๒.๘.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ 
  พระสงฆ์เป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญ เป็นที่มุ่งสนองประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญ โดย
เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มได้เข้ามาฝึกฝนพัฒนาตนเอง และนำหลักธรรมมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกับพระสงฆ์ ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ศึกษาวิจัยไว้เป็นจำนวน
มาก จึงได้นำเสนอเป็นข้อมูลประกอบในการวิจัย ดังนี้ 
 พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ด้านการปกครองของจังหวัดปทุมธานี” ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาท
การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๑ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ  ส่วนปัญหาในการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของจังหวัดปทุมธานี
พบว่า (๑) ผู้บริหารสั่งงานปฏิบัติการได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ตามนโยบาย (๒) การออกกฎระเบียบข้อบังคับ
ของวัด พระส่วนใหญ่ไม่ค่อยตั้งใจเท่าที่ควร และ (๓) ชาวบ้านบางคนยังไม่เข้าใจกฎระเบียบของ
วัด๑๒๗ 
 พระมหาทองดี อกิญฺจโน  (ศรีตระการ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพระภิกษุ
ต่อภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เขตภาษีเจริญ เขตบางแคกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา

 
๑๒๖ สุกิจ ปิลวาสน์, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาชุมชน ตำบลโคกหาร 

อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 

๑๒๗ พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร), “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของ
จังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๘๕ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำในการบริหารกิจการคณะ
สงฆโ์ดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๑ จึงยอมรับสมมติฐาน๑๒๘ 
 พระธนดล นาคพิพัฒน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริการกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจกา รคณะสงฆ์ ปรึกษา
เปรียบเทียบการบริหารการคณะสงฆ์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการศึกษาพบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ มีบทบาทในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีบทบาทในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในด้านการปกครองอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผล
การเปรียบเทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า พระสังฆาธิการที่มี อายุ
ตำแหน่งพระสังฆาธิการ จำนวนพรรษาวุฒิการศึกษาทางสามัญ การศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษา
ทางเปรียญธรรม และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่แตกต่างกัน มีบทบาทใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ไม่แตกต่างกัน และข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัด
บุรีรัมย์ควรมีการปกครองพระภิกษุ สามเณร ให้ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด มีกองทุนส่งเสริม
ด้านการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ให้พระภิกษุ สามเณร เอาใจใส่ต่อกิจกรรม ด้านพระพุทธศาสนา
ให้พระภิกษุ สามเณร ดำเนินกิจกรรมบางอย่างภายในวัดอย่างมีระเบียบ๑๒๙ 
 ชื่นจิตต์ เพชรชาติ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการให้คำปรึกษาของ
พระภิกษุสงฆ์” ผลการศึกษาพบว่า 
 ๑) พระภิกษุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐-๒๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ศึกษาด้านพระธรรม
ส่วนใหญ่มีระดับนักธรรมตรี คิดเป็นร้อยละ ๕๖ ส่วนใหญ่ประชาชนมาพบพระภิกษุ เพ่ือระบายความ
ทุกข์ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และพระภิกษุต้องการให้มีการอบรมในเรื่องหลักและเทคนิคการให้คำปรึกษา 
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕ 
 ๒) ความสามารถในการให้คำปรึกษา พบว่า พระภิกษุส่วนใหญ่มีความสามารถที่ให้
คำปรึกษาได้ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑ รองลงมามีความสามารถที่ให้คำปรึกษาใน
ระดับต่ำ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙ มีเพียงร้อยละ ๖ เท่านั้น ที่มีความสามารถที่ให้คำปรึกษาได้ใน
ระดับสูง 

 
๑๒๘ พระมหาทองดี อกิญฺจโน  (ศรีตระการ), “ความคิดเห็นของพระภิกษุต่อภาวะผู้นำในการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์เขตภาษีเจริญและเขตบางแค กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ,        
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒).. 

๑๒๙ พระธนดล นาคพิพัฒน์, “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐).. 



๘๖ 

 และข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้จากผลการวิจัยพบว่า  พระภิกษุสงฆ์มี
ความสามารถในการให้คำปรึกษาในระดับปานกลางและต่ำ รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ต้องการเรียนรู้เรื่อง
หลักและการให้คำปรึกษาทุกด้าน  ดังนั้นผู้บริหารสถาบันสงฆ์หรือฝ่ายอบรมอนามัยในบ้าน 
สภากาชาดไทยควรจัดอบรมเรื่องหลักและการให้คำปรึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์  เพ่ือให้มีการส่งเสริม
ความสามารถในการให้คำปรึกษาของพระภิกษุสงฆ์ต่อไป๑๓๐ 
 สุชาดา วงศ์สืบชาติ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ใน
กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัด
ปากน้ำภาษีเจริญ” ผลการศึกษาพบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ พบว่า
พระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร มีระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (   = 
๓.๐๓) ข้อมูลด้านสุขภาพและการมีโรคประจำตัวของพระสงฆ์ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า พระสงฆ์ใน
กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ๒๓๕ รูป ในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา ไม่มีอาการเจ็บป่วย ๑๕๘ รูป 
ป่วยเป็นโรคไขมันในเลือด แพ้อากาศ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ๗๗ รูปการรับรู้ประโยชน์และ
อุปสรรคการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า พระสงฆ์ ในกรุงเทพมหานครมี
ระดับการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง การดูแลสุขภาพ
ของพระสงฆ์ ในกรุงเทพมหานคร พระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร มีระดับการดูแลสุขภาพโดยรวม อยู่ใน
ระดับนาน ๆ ครั้ง (  = ๓.๓๐) เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์                
ในกรุงเทพมหานคร พระสงฆ์ ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
แตกต่างกัน ในการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ การรับรู้อุปสรรคของการดูแล
สุขภาพของพระสงฆ์ และการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของพระสงฆ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๕ พระสงฆ์ ในกรุงเทพมหานคร ที่มีพรรษาต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ แตกต่างกัน
ในการรับรู้ อุปสรรคของการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
พระสงฆ์ ในกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้ด้านสุขภาพต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่
แตกต่างกันในทุก ๆ ข้อ พระสงฆ์ ในกรุงเทพมหานคร ที่พักประจำอยู่ที่วัดต่างกัน มีระดับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ ไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ข้อ พระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับข้อมูลที่มีผลต่อ
สุขภาพต่างกัน มีระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ข้อ๑๓๑ 

 
๑๓๐ ช่ืนจิตต ์เพชรชาติ, “การศึกษาความสามารถในการให้คำปรึกษาของพระภิกษุสงฆ์”, วิทยานิพนธ์

ครุศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔).. 
๑๓๑ สุชาดา วงศ์สืบชาติ, “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาวัด

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดปากน้ำ ภาษี เจริญ” , รายงานการวิจัย , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๘๗ 

 สุวัฒสัน รักขันโท และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
พระภิกษุในเขตภาคใต้ตอนบน” ผลการศึกษาพบว่า (๑) พระภิกษุรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองใน
ระดับปานกลาง (  = ๐.๖๑) มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางน้อย 
(  = ๓.๒๑) พระภิกษุที่มีอายุ มีพรรษา มีระดับการศึกษาทางโลกและระดับการศึกษาทางธรรม 
(แผนกบาลี) ต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไม่แตกต่างกันส่วนพระภิกษุที่มีระดับ
การศึกษาทางธรรม (แผนกธรรม) และจำพรรษาอยู่ในวัดที่มีสถานที่ตั้งต่างกันมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (๒) พระภิกษุที่มีอายุมาก มีพรรษา
มาก มพีฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้อยกว่าพระท่ีมีอายุและมีพรรษาน้อยกว่า พระภิกษุที่มีระดับ
การศึกษาทางโลกและระดับการศึกษาทางธรรมสูง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดีกว่าพระภิกษุ
ที่มีระดับการศึกษาทางโลกและระดับการศึกษาทางธรรมต่ำกว่าพระภิกษุที่จำพรรษาอยู่ในวัดที่ตั้งอยู่
ในเขตชุมชนเมืองมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้อยกว่าพระภิกษุที่จำพรรษาอยู่ในวัดที่ตั้งอยู่
นอกเขตชุมชนเมือง ดังนั้น อายุ พรรษา และสถานที่ตั้งวัดไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของพระภิกษุ ส่วนระดับการศึกษาทั้ งทางโลกและทางธรรม มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุ๑๓๒ 
 ผู้วิจัยสรุป  สถาบันสงฆ์เป็นสถาบันหนึ่งในสังคมไทย จึงมีความเกี่ยวข้องกับสังคมอยู่ใน
ตัว  หรือจะว่าเกี่ยวข้องตลอดเวลาก็ได้ โดยมีบทบาทในทางสังคมเองบ้าง พฤติกรรมกิจกรรม และ
กิจการต่าง ๆ ที่พระสงฆ์กระทำมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมไปด้วยบ้าง ความเป็นไปในสังคมมีผล
ต่อสถาบันสงฆ์บ้าง เพราะฉะนั้น จึงเป็นการหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่พระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพระธรรม
คำสอนก็ตาม หรือพระสงฆ์ ในรูปสถาบัน หรือวัดวาอารามก็ตาม จะต้องเก่ียวข้องกับสังคม เป็นต้น 
 

 ๒.๘.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาวะ  
 สุขภาวะ คือการดำรงชีพของบุคคลอย่างมีสุขทั้งกาย และ จิต อาจกล่าวได้ว่ามิใช่เพียงไม่

มีโรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึงการมีชีวิตที่มีร่างกายแข็งแรง จิตแข็งแรง มีความสุขอยู่ในสังคมได้ ผู้วิจัยได้
ทำการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาวะ พบว่าได้มีผู้ที่ได้ทำการศึกษาไว้
เป็นจำนวนมาก จึงได้นำเสนอประกอบข้อมูลการวิจัยดังนี้ 

 พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีชีวิต
พฤติกรรมสุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก” 
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลมักจะเป็นโรคทั่วไปที่เนื่องมาจากการ

 
๑๓๒ สุวัฒสัน รักขันโท, อเนก คงขุนทด และ สุมาลัย กาญจนะ, “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

ของพระภิกษุในเขตภาคใต้ตอนบน”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๑). 



๘๘ 

ดำรงชีวิตอยู่ในป่าเป็นหลัก เช่น เป็นไข้ โรคหิด โรคอหิวาตกโรค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรคทางใจ
และทางปัญญาที่เกิดจากกิเลสอันได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ แต่สำหรับพระสงฆ์ไทยในปัจจุบันมีวิถี
ชีวิต หรือรูปแบบการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์เปลี่ยนไป เช่น จากการพักอาศัยอยู่ในป่าเป็นหลักกลาย
มาเป็นการพักอาศัยอยู่ในวัด การรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพรตามที่สามารถหาได้ในป่าเขา ก็กลายมา
เป็นการรักษาสุขภาพในสถานบริการสุขภาพของภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาลคลินิก และการ
ซื้อยาจากร้านขายยา ฯลฯ สำหรับปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบันกลับกลายมาเป็น
โรคที่เกิดจากการดำเนินชีวิตที่ดีและสะดวกสบาย ที่เรียกว่า “โรควิถีชีวิต” หรือโรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ฯลฯ ซึ่งโรคเหล่านี้
สามารถแก้ไขได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การฉันอาหาร การออกกำลังกายที่ถูกต้องและ
การฝึกจิตภาวนา ดังนั้น ในส่วนของวิธีการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่พระสงฆ์สามารถปฏิบัติได้
ในสังคมปัจจุบัน คือ ๑) สุขภาพทางกาย เช่น การดูแลรักษาความสะอาดร่างกายอย่างสม่ำเสมอ การ
ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง การรับประทานอาหารโดยพิจารณาอย่างรอบคอบและรู้จัก
ประมาณในการบริโภค การออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยทากิจวัตรประจำวัน มีการกวาดวิหาร 
ลานเจดีย์ เป็นต้น ๒) สุขภาพทางจิต ได้แก่ การผ่อนคลายอารมณ์ เช่น การออกกำลังกายทำกิจวัตร
ประจาวันของสงฆ์ การทาวัตรสวดมนต์ การเดินจงกรม การฝึกสมาธิ การแผ่เมตตาการพักผ่อนให้
เพียงพอ และการแก้ไขปัญหาตามหลักอริยสัจสี่ ๓) สุขภาพทางสังคม ได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่าง
สังคมสงฆ์ด้วยกัน มีการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และความสัมพันธ์ระหว่างสังคมสงฆ์กับสังคม
ชาวบ้าน โดยการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ และเป็นผู้นำในการพัฒนา ฯลฯ ๔) การดูแลสุขภาพทาง
ปัญญาให้เจริญงอกงาม ตามหลักปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ จึงจะได้บรรลุผล คือสุขภาวะที่ประณีต
ยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนถึงสุขภาวะอันสมบูรณ์๑๓๓ 

 พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร. ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ
องค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย” ผลการศึกษาพบว่า 
ส่วนใหญ่ต้องการมีห้องปฐมพยาบาลไว้ที่วัดและมีผู้ปฏิบัติงานดูแลเวลา อาพาธ ต้องการให้องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ ในจัดซื้อเวชภัณฑ์และทำ กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ 
ต้องการได้รับตรวจสุขภาพประจำปี เวลาอาพาธ และพระสงฆ์ที่เป็น ผู้สูงอายุต้องการให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขได้มาตรวจเยี่ยม และเยี่ยมไข้ท่ีวัดอย่างต่อเนื่อง และต้องการ ให้มหาเถรสมาคมจัดประชุม
พระสังฆาธิการโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านสุขภาพของ พระสงฆ์ก่อนการพัฒนา ได้
แนวทางการดูแลสุขภาพตามระบบการสาธารณสุขว่าสถานบริการ สาธารณสุขได้แบ่งการดูแล

 
๑๓๓ พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีชีวิต พฤติกรรมสุขภาพและการ

ดแูลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 



๘๙ 

ออกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการ ฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยทั้งหมดอยู่ใน
หลักการของการดูแลสุขภาพองค์รวม และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ ของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน 
มีผลการดำเนินงานการจัดระบบบริการสุขภาพในด้านต่าง ๆ ให้สอดรับเหมาะสมกับบริบทของพระสงฆ์ 
ได้แก้ปัญหาในส่วนขาดและความต้องการของพระสงฆ์  ภายหลั งจากที่ ได้ดำเนินการตามแผน
กระบวนการวิจัยแล้วทั้งเวลา ๖ เดอืน จึงได้ทำการประเมิน พฤติกรรมสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ พบว่า 
มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากก่อนการดำเนินการจัดระบบ บริการสุขภาพในทุกมิติ๑๓๔  

พระครูอินทสารวิจักษ์ อินฺทสโร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรและธรรม
โอสถที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบว่า พุทธศาสนาแบ่งโรคเป็น ๒ประเภท คือ 
(๑) โรคทางกาย และ (๒) โรคทางใจ หลักในการรักษาโรคมี ๒ แนวทางคือ (๑) การรักษาด้วยยา
สมุนไพร ซึ่งอาจมีการรักษาด้วยการผ่าตัด (๒) การรักษาด้วยธรรมโอสถ หมวดธรรมที่ใช้ได้แก่ 
โพชฌงค ์๗ สัญญา ๑๐ สัปปายะ ๗ ควบคู่ไปกับการทำสมาธิ เจริญสติปัฏฐาน๑๓๕ 

พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษาสุขภาพ
แบบองค์รวม” กล่าวถึงสมุฎฐานโรคในตาราแพทย์แผนไทยกล่าวไว้อย่างละเอียดว่า“สมุฎฐานของโรค
เกิดจากเสมหะ (เสลด) ปิตตะ (น้ำดี) วาตะ (ลม) และอุตุ (ฤดูแปรปรวน) นอกจากนี้ยังกล่าวถึงมูลเหตุ
ของโรคมี ๑๒ ประการ คือ ๑. ฤดูแปรไป ๒ อาหารให้โทษ (บริโภคมากเกินไป บริโภคน้อย อาหาร
เป็นของบูดเสียหรือแปลกรสบริโภคไม่เป็นเวลา) ๓. ไม่เปลี่ยนอิริยาบถ ๔. ตัวร้อนยิ่งนัก ๕. ตัวเย็นยิ่ง
นัก ๖. อดนอน๗. อดข้าว ๘. อดน้ำ ๙. กลั้นอุจจาระ ๑๐. กลั้นปัสสาวะ ๑๑. ทำการเกินกำลังกาย 
๑๒. โศกเศร้าเสียใจ”๑๓๖ 

อภินันท์ สิงห์กฤตยา ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนทัศน์และกระบวนการ
สร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบว่า การเสริมสร้างสุขภาพองค์รวมเชิง
พุทธว่า บุคคลจะต้องดำเนินการดูแลรักษาสุขภาพในมิติทางกายและจิตใจ ดังนี้ 

 ๑) สุขภาพดีเกิดจากความเข้าใจในธรรมชาติของโลก (ไตรลักษณ์) 
 ๒) สุขภาพดีบนความพอเพียง (สันโดษ) 

 
๑๓๔ พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร., “การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ใน

จังหวัดขอนแก่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  

๑๓๕ พระครูอินทสำรวิจักษ์ อินฺทสโร (กิจไร่), “การรักษาโรคด้วยยาสมนุไพรและธรรมโอสถทีป่รากฏใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 

๑๓๖ พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ , พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา้ ๑๒–๑๒๒. 



๙๐ 

 ๓) สุขภาพร่างกายดีสร้างด้วยการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย 
 ๔) สุขภาพดีเกิดด้วยสติ 
 ๔) สุขภาพดีมีศีลธรรมเป็นพ้ืนฐาน 
 ๕) สุขภาพดีเกิดจากต้นแบบที่ดี (กัลยาณมิตร)๑๓๗ 
 ผู้วิจัยสรุป  จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาวะ หรือสุขภาพ ก็คือ สุขภาวะที่ดี ภาวะที่มี

ความสมบูรณ์ ทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ หรือปัญญา เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่าง
สมดุล ทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญา มีความสัมพันธ์เชิงพลวัตกับปัจจัยต่างๆ 

 

 ๒.๘.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นหลักสำคัญในวัฒนธรรมไทย เหตุการณ์สำคัญๆ ใน
ชีวิตประจำวันเกือบทั้งหมดของคนไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกจิกรรมและพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ผู้วิจัย
ได้ทำการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม พบว่าได้มีผู้ที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าไว้
ดังนี้ 

พระอธิการไพศาล กิตฺติภทฺโท ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาในการ
บำรุงรักษาจิตผู้ป่วย” ผลการศึกษาพบว่า รา่งกายและจิตใจทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์กันเมื่อมนุษย์ป่วย
ทางด้านร่างกาย จิตใจก็พลอยกระทบกระเทือนไปด้วย ในทำนองเดียวกันเมื่อมนุษย์ไม่สบายใจ
รา่งกายก็พลอยกระทบกระเทือนไปด้วย การบำบัดรักษาต้องดำเนินควบคู่กันไปทั้งด้านร่างกาย และ
จิตใจ บางคนป่วยใจมากกว่าป่วยกายเมื่อจิตใจสำคัญกว่าร่างกายเช่นนี้พระพุทธศาสนาจึงเน้นเรื่อง
การดูแลจิตใจเป็นสำคัญการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบำบัดดูแลผู้ป่วยด้านจิตใจเป็นวิถีทาง
บำบัดรักษาที่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับส่งผลให้การบำบัดโรคทางกายหายได้ไวหรือไม่ลุกลาม
ไป การศึกษาพบว่า พระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับการแพทย์และการเยียวยา ๒ ด้านคือ ด้านสัจธรรม
คือการดูแลรักษาชีวิตตามธรรมชำติกับด้านจริยธรรมคือการดูแลรักษาโรคที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและ
จิตใจด้วยการเน้นกำรกระทำท่ีถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์แก่คนไข้อย่างแท้จริง๑๓๘ 

พระมหาปองปรีดา ปริปุณฺโณ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การป้องกันและรักษาโรคตามหลัก
พระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบว่า การป้องกันโรคตามหลักพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติตามหลัก
ไตรสิกขาได้แก่ ก. อธิศีลสิกขาได้แก่ การฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีศีล และวินัยมีความประพฤติ

 
๑๓๗ อภินันท์ สิงห์กฤตยา, “ศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนทัศน์และกระบวนการสร้างเสริมสขุภาพตาม

แนวพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงการณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓),. 

๑๓๘ พระอธิการไพศาล กิตฺติภทฺโท, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องการประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาในการ
บำรุงรักษาจิตผู้ป่วย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๖).  



๙๑ 

ถูกต้องดีงามเช่น อนามัยส่วนบุคคล การกิน การดื่ม การออกกำลังกาย การพักผ่อน การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมการป้องกันอันตราย การงดเว้นจากบาปอกุศลประกอบบุญกุศล การละเว้นมิจฉาชีพ
ประกอบสัมมาชีพ และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ข. อธิจิตตสิกขา ได้แก่ การฝึกฝนอบรมตนเอง
ให้มีจิตเป็นสมาธิสงบมั่นคงมีความเอิบอ่ิมความสุข และความผ่อนคลายทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ค. 
อธิปัญญาสิกขาได้แก่ การฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรมจนถึง
การรู้แจ้งสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงการปรับความคิดให้ถูกต้องโดยไม่คิดหมกมุ่นในกาม หรือ
สิ่งอันน่าใคร่แต่ให้คิดปล่อยวาง สละทิ้ง การไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนผู้อ่ืนแต่ให้มีเมตตาจิตต่อกัน 
ปัญญาจากการปฏิบัติจะป้องกันมิให้กิเลสเกิดขึ้น และกำจัดกิเลสที่อยู่ในจิตใจให้ลดลงจนหมดสิ้นไป
ทำให้จิตเข้าถึงความสงบ ความสะอาดและความสว่าง ในที่สุดความคิดเห็นที่ถูกต้องนี้เองจะย้อนกลับ
มาควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจำ และทางใจให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง๑๓๙ 

พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาสุขภาพแบบองค์รวมวิถี
พุทธในพระไตรปิฎก” ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดเรื่องสุขภาพองค์รวมในพระไตรปิฎกนั้น
ประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ คำว่า สุขภาพ และ องค์รวม สุขภาพองค์รวมในพระไตรปิฎกต้องประกอบ 
๔ มิติคือ ๑. ด้านกาย ๒. ด้านสังคม ๓. ด้านจิต และ ๔. ด้านปัญญา ดังนั้นเมื่อมุ่งเน้นผลของสุขภาพ
องค์รวมวิถีพุทธจึงเน้นความสุข ภาวสุขภาพที่ประกอบด้วย วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ ซึ่งเป็นภาวะที่
เป็นความดีของชีวิต ส่วนแนวทางเพ่ือให้ได้มาซึ่งสุขภาพองค์รวมนั้น หลักการการดูแลสุขภาพ ทั้ง
ป้องกันส่งเสริม เยียวยารักษา โดยกระบวนการแบบแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ ๔ (ทุกข์ สมุทัยนิโรธ 
มรรค) ในส่วนรูปแบบและกระบวนการสร้างสุขภาพองค์รวมวิถีพุทธในพระไตรปิฎกนี้รูปแบบที่เน้นใน
ด้าน สุขภาพด้านจิตวิญญาณ – สติปัญญา เน้น ๓ ส. ประกอบด้วย (๑) รูปแบบการสวดมนต์ (๒) 
รปูแบบการปฏิบัติธรรม (สมาธิ – สติ – ปัญญา) (๓) รูปแบบการสนทนาธรรม (โยนิโสมนสิการ) และ
รูปแบบและกระบวนการสร้างสุขภาพองค์รวม ๔ มิติ คือ (๑) ด้านร่างกาย(ก) รูปแบบดูแลร่างกาย
ประกอบด้วย การบริโภคหรือเกี่ยวกับอาหาร การใช้ยาสมุนไพร (เภสัช) เพ่ือสุขภาพ การออกกำลัง
กาย และการบริหารร่างกาย และด้านร่างกายอื่น ๆ (ข) รูปแบบการพักผ่อนอิริยาบถ (ค) รูปแบบการ
ผ่าตัด (๒) รูปแบบด้านสังคมหรือ สิ่งแวดล้อม (ก) คน กลุ่มคน (ข) ธรรมชำติ (๓) รูปแบบด้านจิตใจ
และ (๔) รูปแบบด้านปัญญา ธรรมะ เช่น โพชฌงค์ ๗ สัญญา ๑๐ สติปัฏฐำน ๔ ขันธ์ ๕ ไตรลักษณ์ ๓
พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ และ ทิฏฐิอุชุกรรม การปรับทิฐิให้ตรง๑๔๐ 

 
๑๓๙ พระมหาปองปรีดา ปริปุณฺ โณ , “การป้องกันและรักษาโรคตามหลักพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕). 
๑๔๐ พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง), “ศึกษาสุขภาพแบบองค์รวมวิถีพุทธในพระไตรปิฎก”,

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๙๒ 

ดร.ปภัสสร กิมสุวรณวงศ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ
ตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบว่า การที่จะดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมแบบองค์รวม
ได้นั้นการควบคุมร่างกายและจิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนากล่าวถึงองค์รวมในการดำเนินชีวิตที่ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านภาวะจิตและด้านปัญญา๑๔๑ 

แม่ชีวงเพชร คงจันทร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธ
ธรรมกับหลักกฎหมาย” ผลการศึกษาพบว่า หลักพุทธธรรมมีความหมายเกี่ยวข้องกับชีวิต มนุษย์และ
สังคมโดยมีความสัมพันธ์กันเชื่อมโยงกับธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ หน้าที่ของธรรมชาติและผลจาก
หน้าที่ของธรรมชาติ พุทธธรรมที่ปรากฏในกฎหมายมีอยู่ด้วยกัน ๔ อย่าง คือ ฆราวาสธรรม ๔ ศีล ๕ 
สังคหวัตถุ ๔ และพรหมวิหาร ๔ จึงทำให้พุทธธรรมกับพระราชบัญญัติมีความสัมพันธ์สอดคล้องนับได้
ว่าเป็นความพยายามอย่างยิ่งยวดของกฎหมายที่พยายามที่จะนำกฎหมายเข้ามาปรับใช้เพ่ือให้ทุกคน
ทุกฝ่ายใส่ใจ หรือเอาใจใส่ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคมเสมือนหนึ่งเป็นปัญหาของตนเองหรือญาติ
ของตนเอง ถึงแม้ว่าการอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นจะเป็นแบบความสัมพันธ์แบบหลวมๆ ก็ตามทีอีก
ประการหนึ่งเมื่อพินิจพิเคราะห์ในแต่ละมาตราให้ลึกซ้ึงเข้าไปยังพบอีกว่า กฎหมายแต่ละมาตรานั้นได้
แฝงไปด้วยมนุษยธรรม ได้แก่ ความเมตตา กรุณาความมีน้ำใจ ความเสียสละ นอกจากสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้อีก๑๔๒ 

ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา”  
ผลการศึกษาพบว่า พระพุทธเจ้าตรัสหลักไตรสิกขาไว้ใน วัชชีปุตตสูตร ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติย
สิกขาสูตร ไตรสิกขา มีความมายว่า การฝึกอบรมด้านความประพฤติ จิต และปัญญา ไตรสิกขา
สามารถจัดประเภทได้ ตามหลักไตรสิกขา ตามมรรคมีองค์แปด และตามธรรมขันธ์สาม ความสำคัญ
ของหลักไตรสิกขา คือ เป็นที่หลอมรวมสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ เป็นสิกขาบทเบื้องต้นแห่ง
พรหมจรรย์ มีอิทธิพลต่อคมัภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นที่หลอมรวมหลักปฏิบัติธรรมทั้งหมดใน
พระพุทธศาสนา สาระสำคัญของหลักไตรสิกขามี ๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา การศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขามีส่วนประกอบที่สำคัญ ๔ ประการ คือ การจัดหาหรือสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ การสร้าง
สัมมาทิฏฐิ การศึกษาตามหลักไตรสิกขา และการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักไตรสิกขา 

 
๑๔๑ ดร.ปภัสสร กิมสุวรรณวงศ์, “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุตามแนวคิดทาง

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย: วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๕). 

๑๔๒ แม่ชีวงเพชร คงจันทร์ , “การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมกับหลัก
กฎหมาย: กรณีศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๙๓ 

หลักไตรสิกขามีที่มาอยู่ใน วัชชีปุตตสูตร ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติยสิกขาสูตร กำเนิดการศึกษาสมัย
พุทธกาลเริ่มจากกลุ่มปัญจวัคคีย์ ผู้ศึกษาสมัยพุทธกาลแบ่งได้ ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มบรรพชิตและกลุ่ม
คฤหัสถ์ ทั้ งสองกลุ่มนี้ ได้มีการกำหนดคุณสมบัติ ไว้แตกต่างกันด้วย ขอบเขตของการศึกษา
พระพุทธศาสนารวมอยู่ในหลักไตรสิกขา การเรียนการสอนในสมัยพุทธกาลมีลักษณะเป็นแบบมุข
ปาฐะ การศึกษาตามหลักไตรสิกขามีขั้นตอนดำเนินการที่สำคัญอยู่ ๔ ประการ คือ จั ดหาหรือสร้าง
ปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิ สร้างสัมมาทิฎฐิ ฝึกตามหลักไตรสิกขา วัดและประเมนิผลตามหลักไตรสิกขา๑๔๓ 

ผู้วิจัยสรุป หลักพุทธศาสนามีความเชื่อเรื่องบาปและบุญ มนุษย์เกิดมาเพ่ือสร้างบุญ
บารมี คำจำกัดความของบุญก็คือการกระทำที่ทำแล้วเกิดผลดีต่อตนเองและผู้อ่ืน  ส่วนบาปก็เป็นไป
ในทางตรงกันข้าม  มีข้อคดิประการหนึ่งที่น่าสนใจที่ว่าการดูแลร่างกายและจิตใจนั้นเป็นหน้าที่ของทุก
คนที่ต้องทำ การปล่อยปละละเลยไม่ดูแลสุขภาพตนเอง ทำสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อตนเอง เช่นการไม่
ระมัดระวังเรื่องการบริโภค การสูบบุหรี่ เสพสารเสพติด การติดสุรา การไม่ออกกำลังกาย การไม่ดูแล
สุขอนามัยตนเอง สิ่งที่ละเลยต่อตนเองเช่นนั้นเป็นบาป ดังนั้นตามหลักพุทธธรรมแล้วต้องดูแลตนเอง 
เมตตาต่อตนเอง ไม่ทำร้ายตนเอง ทั้งกายและใจ 

๒.๘.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ 
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่  ผู้วิจัยพบว่าได้มีผู้ที่ ได้

ทำการศึกษาค้นคว้าไว้เป็นจำนวนมาก จึงได้นำเสนอประกอบงานวิจัยดังนี้ 
 พระมหากมล ถาวโร,ดร. พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้ของ
พุทธศาสนิกชนต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.๒๕๕๑  ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ๑. ระดับการรับรู้ของพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ สามารถลำดับความสำคัญได้ดังต่อไปนี้ การดื่มสุราทำให้
ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง (ร้อยละ ๙๒.๐) การนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปจำหน่าย
ในวัด หรือสถานศึกษา เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมฯนี้ (ร้อยละ ๙๑.๗) และเด็กอายุต่ำ
กว่า ๑๘ ปี ไม่ควรดื่ม (ร้อยละ ๘๙.๒) ๒. ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ 
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๘๖ เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ เชื่อว่า
พระราชบัญญัติควบคุมฯ สามารถทำให้ลดอุบัติ เหตุบนท้องถนนได้, (๔.๒๘) การห้ามจำหน่าย
แอลกอฮอล์ในวัดเป็นสิ่งที่ดี (๔.๔๗), ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมฯนี้ ให้มาก
ขึ้น (๔.๓๒) และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมนี้ เป็นหน้าที่ของทุกคน (๔.๓๗) ๓. 
พุทธศาสนิกชนที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา การรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

 
๑๔๓ ทวีศักดิ์ ทองทิพย์, “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏี

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๙๔ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างกันมีการรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแตกต่างกัน ส่วนอายุ
และระดับการศึกษา พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันตามนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ขณะเดียวกัน
ยังพบว่า พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลกระทบต่อวัดอยู่ในระดับน้อยเกือบทุก
รายการ โดยเฉพาะ วิถีชีวิตของพระสงฆ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป พบว่า ไม่มีผลกระทบเลย๑๔๔ 
 สุปราณี  สูงแข็ง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
ประชาชน จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๒” ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเทศไทย ในปี ๒๕๕๐ พบว่า ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากที่สุดในอำเภอกุมภวาปี ร้อยละ 
๖.๙ โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายสถานภาพโสด จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีอายุเฉลี่ย ๓๑ ปี 
โดยพบการดื่มในกลุ่มอายุระหว่าง ๑๕-๑๙ ปี ซึ่งเป็นเพียงผู้อาศัยในครัวเรือน กำลังศึกษาอยู่ ร้อยละ 
๒.๑ มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ๖,๙๑๓ บาท ด่ืมครั้งแรกอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี (เฉลี่ย ๑๒ ปี) พบว่ามี
พฤติกรรมการดื่มนาน ๆ ครั้ง (งานเลี้ยง/เทศกาล) ร้อยละ ๓๔.๖ สาเหตุที่เริ่มดื่ม เพ่ือความเป็นผู้ใหญ่ 
และทดลองดื่มเพ่ือเข้าสังคมร้อยละ ๓๙.๔, ๓๑.๒ ตามลำดับ ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยม 
ได้แก่ ๑) ไวน์ ๒) เหล้าขาว ๓) วิสกี ้บรั่นดีและอ่ืน ๆ ร้อยละ ๕๙.๐, ๔๑.๐, ๓๒.๑ ตามลำดับ จ่ายซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย ๓๒๓ บาทต่อเดือน มีการดื่มก่อนขับรถยนต์/ขี่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 
๔๙.๖ และพบว่า ไม่มีความรู้ด้านการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อนุญาตให้โฆษณาได้เวลา 
๒๒.๐๐-๐๕.๐๐ น. ร้อยละ ๒๔.๖ และไม่เห็นด้วยกับการขึ้นภาษีสุราที่ผลิตในประเทศเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ ๓๑ .๒  ด้านความสัมพันธ์พบว่า เพศมีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
ไม่เหมือนกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = ๐.๐๐๐) และลักษณะการทำงานมีผลต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เหมือนกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = ๐.๐๔๖) ด้านลักษณะ
ความปลอดภัยในการขับขี่/โดยสารรถที่มีการดื่มฯก่อนขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีผลต่อ
พฤติกรรมจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = ๐.๐๓๓)๑๔๕ 

เสกสรร ชูช่วย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี” ผลการศึกษาพบว่า การให้ความสำคัญกับปัจจัยแวดล้อมในภาพรวมมีความสำคัญอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลอยู่ ในระดับมากเช่นกัน โดยด้านสุขภาพมี
ระดับความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรมและค่านิยม ด้านกฎหมายด้าน
การประชาสัมพันธ์ และด้านสังคมตามลำดับ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคการบริโภค

 
๑๔๔ พระมหากมล ถาวโร,ดร. พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, “การรับรู้ของพุทธศาสนิกชนต่อพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (สำนักหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 

๑๔๕ สุปราณี สูงแข็ง, “พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน จังหวัดอุดรธานี ปี 
๒๕๕๒, (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, ๒๕๕๒). 



๙๕ 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า มีความสัมพันธ์ทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๕ ทุกปัจจัย 
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับปัจจัยแวดล้อม พบว่า       
มีความสัมพันธ์กันทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านกฎหมาย และด้านสังคม และ
ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามคือ ควรเพ่ิมภาษีนำเข้าเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เน้น
มาตรการซื้อขายแก่เด็กและเยาวชน และควรงดกิจกรรมที่มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมอยู่
ด้วย๑๔๖ 

ประเทือง สุนทรวิภาต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ของข้าราชการครูชาย สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร”ี กลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษา จำนวน ๒๕๙ คน ผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา การใช้เวลาว่างในการพูดคุยกับเพื่อน
บ้านและความเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่ มีความสัมพันธ์กัน๑๔๗ 
 สรุป จะเห็นได้ว่า เหล้า และบุหรี่ คือสิ่งเสพติดหนึ่งในอบายมุข ในการรักษาศีล ๕ ของ
ชาวพุทธ แอลกอฮอล์ เป็นสิ่งเสพติดหากดื่มเขาไปแล้วนอกจากไม่มีประโยชน์ ต่อร่างกายแล้ว หากดื่ม
เป็นประจำจะทำให้เกิดโรคร้ายเกี่ยวกับสุราตามมามากมายเช่นโรคทางระบบ ประสาท หัวใจ และ
มะเร็ง เป็นต้น 
 
ตารางที่ ๒.๘ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
  

พระครู ใบ ฎี กาสะอาด  ปญฺ ญ าที โป  
(ดิษฐสวรรค์), 
(๒๕๕๘) 

 “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในชุมชนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” 
ผลการศึกษาพบว่า ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน
ตามหลักภาวนา ๔ นั้นประกอบด้วย  
การพัฒนาด้านกาย (กายภาวนา)  
การพัฒนาด้านศีล (สีลภาวนา)  
การพัฒนาด้านจิตใจ (จิตภาวนา) 
การพัฒนาด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) 

  

 
 

๑๔๖ เสกสรร ชูช่วย, “พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ” , 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธาน,ี ๒๕๕๒). 

๑๔๗ ประเทือง สุนทรวิภาต, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของข้าราชการครูชาย 
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวดัสุพรรณบุรี, ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต, 
(คณะสาธารณสุขศาสตร์ :  มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗). 



๙๖ 

ตารางที ่๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)  
 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระมหาประกาศิต สิริเมโธ  
(ฐิติปสิทธิกร), 
(๒๕๕๘) 

“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒ นาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อำเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม” พบว่า ๑. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนบ้านคลองใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

โกนนิฏฐ์ ศรีทอง และคณะ, 
(๒๕๔๖) 

“การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสตร์: กรณีศึกษา
วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี” พบว่า การสร้างชีวิตให้มี
ความสุข เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าด้วยการ
นำหลักพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางการปฏิบัติ 

สุกิจ ปิลวาสน์, 
(๒๕๖๐) 

“การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนา
ชุมชน ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. คณะกรรมการหมู่บ้านตำบลโคก
หาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน โดยรวม มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

  

พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร), 
(๒๕๕๓) 

“บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครอง
ของจังหวัดปทุมธานี” จากผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทการบริหารจัดการกิจการคณะ
สงฆ์ด้านการปกครองของจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๑ 

พระมหาทองดี อกิญฺจโน              
(ศรีตระการ), 
(๒๕๕๒) 

“ความคิดเห็นของพระภิกษุต่อภาวะผู้นำในการบริหาร
กิ จ ก า ร ค ณ ะ ส ง ฆ์ เข ต ภ า ษี เจ ริ ญ  เข ต บ า ง แ ค
กรุงเทพมหานคร” พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษา
บาลีต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ โดยภาพรวมแตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั ๐.๑ 

พระธนดล นาคพิพัฒน์, 
(๒๕๕๐) 

“การบริการกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัย
พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ มีบทบาทในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 



๙๗ 

ตารางที ่๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)  
 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ชื่นจิตต์ เพชรชาติ, 
(๒๕๔๔) 

“การศึกษาความสามารถในการให้คำปรึกษาของ
พระภิกษุสงฆ์” พบว่า ในการดำเนินชีวิตของทุกคนในแต่
ละวันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสนใจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่
เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันของผู้สอนย่อมมีผล
ต่อสุขภาพจิตทั้งนั้น งานสุขภาพจึงไม่ใช่งานเฉพาะของ
บุคลากรทางสุขภาพจิต แต่ เป็นงานของผู้ที่มีหน้าที่
เกีย่วข้องกับประชาชนทุกคน 

สุชาดา วงศ์สืบชาติ, 
(๒๕๕๔) 

“พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ ข อ ง พ ร ะ ส งฆ์ ใน
กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดปากน้ำภาษีเจริญ” 
ผลการวิจัยพบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารการดูแลสุขภาพ
ของพระสงฆ์ พบว่าพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร มีระดับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  

  

สุวัฒสัน รักขันโท, เอนก คงขุนทด   
และสุมาลัย กาญจนะ, 
(๒๕๕๔) 

“พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุในเขต
ภาคใต้ตอนบน” ผลการศึกษาสรุปได้ คือ (๑) พระภิกษุ
รับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองในระดับปานกลาง 

พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ), 
(๒๕๕๑) 

“การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีชีวิตพฤติกรรมสุขภาพและการ
ดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ตามที่ปรากฏ
ในพระไตรปิฎก” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาสุขภาพของ
พ ระส งฆ์ ใน สมั ย พุ ท ธก าลมั กจะ เป็ น โรคทั่ ว ไป ที่
เนื่องมาจากการดำรงชีวิตอยู่ในป่าเป็นหลัก เช่น เป็นไข้ 
โรคหิด โรคอหิวาตกโรค เป็นต้น 

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร., 
(๒๕๕๗) 

“การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์
ในจังหวัดขอนแก่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย” 
ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันปัญหาของพระสงฆ์ ส่วน
ใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคกระเพาะอาหาร รองลงมาเป็นความ
ดันโลหิตสูง ปวดหลัง ปวดเอว ไขมันในเลือด และข้อ
เสื่อม 



๙๘ 

ตารางที่ ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)  
 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระครูอินทสารวิจักษ์ อินฺทสโร, 
(๒๕๕๐) 

“การรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรและธรรมโอสถท่ีปรากฏใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบว่าพุทธศาสนา
แบ่งโรคเป็น ๒ประเภท คือ (๑) โรคทางกาย และ (๒) 
โรคทางใจ หลักในการรักษาโรคมี ๒ แนวทางคือ (๑) การ
รักษาด้วยยาสมุนไพร ซึ่งอาจมีการรักษาด้วยการผ่าตัด 
(๒ ) การรักษาด้วยธรรมโอสถ หมวดธรรมที่ ใช้ได้แก่  
โพชฌงค์ ๗ สัญญา ๑๐ สัปปายะ ๗ ควบคู่ไปกับการทำ
สมาธิ เจริญสติปัฏฐาน 

พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ, 
(๒๕๔๔) 

“พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม” 
กล่าวถึงสมุฎฐานโรคในตาราแพทย์แผนไทยกล่าวไว้อย่าง
ละเอียดว่า“สมุฎฐานของโรคเกิดจากเสมหะ (เสลด) 
ปิตตะ (น้ำดี) วาตะ (ลม) และอุตุ (ฤดูแปรปรวน) 

  

  

อภินันท์ สิงห์กฤตยา, 
(๒๕๕๓) 

“ศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนทัศน์และกระบวนการ
สร้างเสริมสุขภาพตามแนวพระพุทธศาสนา” พบว่าการ
เสริมสร้างสุขภาพองค์รวมเชิงพุทธว่า บุคคลจะต้อง
ดำเนินการดูแลรักษาสุขภาพในมิติทางกายและจิตใจ  

พระอธิการไพศาล กิตฺติภทฺโท, 
(๒๕๔๖) 

“การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาในการบำรุงรักษาจิตผู้ป่วย” 
สรุปความได้ว่า รา่งกายและจิตใจทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์
กัน เมื่ อมนุษย์ป่ วยทางด้ านร่างกาย จิต ใจก็พลอย
กระทบกระเทือนไปด้วย ในทำนองเดียวกันเมื่อมนุษย์ไม่
สบายใจร่ างกายก็พลอยกระทบกระเทื อน ไปด้ วย       
การบำบัดรักษาต้องดำเนินควบคู่กันไปทั้งด้านร่างกาย 
และจิตใจ 

พระมหาปองปรีดา ปริปุณฺโณ, 
(๒๕๔๕) 

การป้องกันโรคตามหลักพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติ
ตามหลักไตรสิกขาได้แก่  อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และ
อธิปัญญาสิกขา 

 
 



๙๙ 

ตารางที่ ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)  
 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง), 
(๒๕๕๕) 

“ศึกษาสุขภาพแบบองค์รวมวิถีพุทธในพระไตรปิฎก” ผล
การศึ กษ าพบว่ า  แนวคิ ด เรื่ องสุ ขภ าพองค์ รวมใน
พระไตรปิฎกนั้นประกอบด้วยคำ ๒ คำ คือ คำว่า สุขภาพ 
และ องค์รวม สุขภาพองค์รวมในพระไตรปิฎกต้อง
ประกอบ ๔ มิติคือ ๑. ด้านกาย ๒. ด้านสังคม ๓. ด้านจิต 
และ ๔. ด้านปัญญา 

ดร.ปภัสสร กิมสุวรณวงศ์, 
(๒๕๕๕) 

“การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุตามแนวคิด
ทางพระพุทธศาสนา” พบว่า แนวคิดทางพระพุทธศาสนา
กล่าวถึงองค์รวมในการดำเนินชีวิตที่ประกอบด้วย ๓ ด้าน 
คือ ด้านความสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านภาวะ
จิตและด้านปัญญา 

  

แม่ชีวงเพชร คงจันทร์, 
(๒๕๕๖) 

“การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมกับ
หลักกฎหมาย” พบว่า หลักพุทธธรรมมีความหมาย
เกี่ยวข้องกับชีวิต มนุษย์และสังคมโดยมีความสัมพันธ์กัน
เชื่อมโยงกับธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ หน้าที่ของ
ธรรมชาติ 

ทวีศักดิ์ ทองทิพย์, 
(๒๕๕๕) 

“การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา” ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า พระพุทธเจ้าตรัสหลักไตรสิกขาไว้ใน วัช
ชีปุตตสูตร ทุติยสิกขัตตยสูตร และตติยสิกขาสูตร 
ไตรสิกขา มีความมายว่า การฝึกอบรมด้านความประพฤติ 
จิต และปัญญา 

พระมหากมล ถาวโร,ดร.            
พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, 
(๒๕๕๒) 

“การรับรู้ของพุทธศาสนิกชนต่อพระราชบัญญัติควบคุม
เค รื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์  พ .ศ .๒ ๕ ๕ ๑  ใน เขต พ้ื น ที่
กรุงเทพมหานคร”, ผลการวิจัยพบว่า ๑. ระดับการรับรู้
ของพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 



๑๐๐ 

ตารางที่ ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)  
 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สุปราณี สูงแข็ง, 
(๒๕๕๒) 

 “พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน 
จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๒” พบว่า ปัญหาการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ในปี ๒๕๕๐ พบว่า 
ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากที่สุดในอำเภอกุมภวาปี 
ร้อยละ ๖.๙ โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายสถานภาพโสด 

เสกสรร ชูช่วย, 
(๒๕๕๒) 

“พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัด    
สุราษฎร์ธานี ” พบว่า การให้ความสำคัญกับปัจจัย
แวดล้อมในภาพรวมมีความสำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อ 

  

ประเทือง สุนทรวิภาต, 
(๒๕๓๗) 

“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
ข้าราชการครูชาย สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่า ระดับการศึกษา การใช้
เวลาว่างในการพูดคุยกับเพ่ือนบ้านและความเชื่อเกี่ยวกับ
บุหรี่ มีความสัมพันธ์กัน 

 
๒.๙ กรอบแนวคดิในการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง  “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ใน
จังหวัดนนทบุร”ี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปแผนกรอบแนวคิด
ได้ดังนี ้

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่   
๑. อายุ ๒. พรรษา ๓. ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ๔. ระดับการศึกษา และ ๑) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ๔ ด้านคือ  
๑) การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย ๒) การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะทาง
อารมณ์ ๓) การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม  และ ๔) การมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ รูปแบบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
สุขภาวะทั้ง ๔ ด้าน ๑) ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย ๒) ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทาง
อารมณ ์๓) ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม ๔) ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา 

 



๑๐๑ 

    ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม 

 (Independent Variables)                             (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
   ๑. อายุ 
   ๒. พรรษา 
   ๓. ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ 
   ๔. ระดับการศึกษา 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วน
รว่ม ๔ ด้าน 
๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
๒) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการณ์  
๓) การมี ส่ วนร่ วมในการติ ดตามและ
ประเมินผล  
๔) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

 
 
 

รูปแบบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
สุขภาวะทั้ง ๔  ด้าน 
๑. ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย 
๒. ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ 
๓. ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม 
๔. ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา 
 

 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัย ไว้ดังนี้ 
   

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods 

Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ  

(Survey Research) โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) และ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 

และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดยผู้วิจัย

ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการวิจัยตามลำดับดังนี้ 

๑.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.  กำหนดหัวข้อปัญหา วัตถุประสงค์ในการวิจัย และสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 
๓.  กำหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
๔.  สร้างเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลการวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
๕.  นำเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
๖.  ทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (Try out) 
๗.  ดำเนินการส่งข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูล 
๘.  วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 
๙.  สรุปและรายงานผลการศึกษาวิจัย 

 

 
 
 



๑๐๓ 

๓.๒ งานวิจัยเชิงปริมาณ 
 ก. การวิจัยเชิงปริมาณ 

๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ในแต่ละวัดของจังหวัดนนทบุรีใน จำนวน ๒๕๐

รูป 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้ทำการสุ่มมาจากประชากรจำนวน ๑๕๔ รูป โดยคำนวณ

ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้  

n =   

 

n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N =  ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๐.๐๕ 

แทนค่าในสูตร n = 
          ๒๕๐ 

   ๑ + ๒๕๐ (๐.๐๕)๒ 

  =  ๑๕๔ 

ได้กลุ่มตัวอย่าง    จำนวน    ๑๕๔ คน 

จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างข้างต้นผู้วิจัยจึงนำมาคำนวณตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยการสุ่ม

ตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ดังนี้ 

 สูตร  n  =   

 โดยที่  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

   N  =  จำนวนประชากรในแต่ละกลุ่ม 

   N๑ =  จำนวนประชากรทั้งหมด 

ตัวอย่าง พระสงฆ์ในแต่ละวัดของจงัหวัดนนทบุรี  =   ๑๕๔  x ๒๕๐ 

                   ๒๕๐ 

                                        =    ๑๕๔ 

 

N 

๑ + N (e)2 



๑๐๔ 

  ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือจำนวน ๑๕๔ รูป โดยใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Approach) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๓.๑ 
 
ตารางที่ ๓.๑ จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของพระสงฆ์ในแต่ละวัดของจังหวัดนนทบุรีใน 
จำนวน  ๒๕๐ รูป จำแนกตามอำเภอ 

กลุ่มประชากร พระสงฆ์ในแต่ละอำเภอของจังหวัดนนทบุรี ประชากร กลุ่มตัวอยา่ง 
อำเภอเมืองนนทบุรี ๖๑ ๓๘ 
อำเภอบางกรวย ๑๑ ๘ 
อำเภอบางบัวทอง ๑๘ ๑๑ 
อำเภอบางใหญ่ ๔๑ ๒๕ 
อำเภอปากเกร็ด ๑๒ ๗ 
อำเภอไทรน้อย ๒๑ ๑๓ 
รวม ๒๕๐ ๑๕๔ 
 

 

 ๓.๒.๒ เครื่องมือในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งสังเคราะห์มาจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะประเด็นศึกษาเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี” 
 

 ก. การสร้างเครื่องมือ 
 ๑. ศึกษาหลักการและเอกสารแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “การมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี” 

๒. กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓. กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคำปรึกษาจากท่ีปรึกษาสาร

นิพนธ์ 
๔. สร้างเครื่องมือการวิจัย 
๕. นำเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่อที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ

และปรับปรุงแก้ไข 
๖. นำเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง

ของเครื่องมือ 



๑๐๕ 

๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข. ลักษณะสร้างเครื่องมือ 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)    

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี” ชึ่งแบ่งเป็น ๓ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  ๑. อายุ 
๒. พรรษา ๓. ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ๔. การศึกษาทางธรรม ๕. การศึกษาทางบาลี ๖. การศึกษาทาง
สามัญ 

 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรีทั้ง 
๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย ๒) ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์        
๓) ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม  และ ๔) ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบง่ออกเป็น  ดังนี้ 

๑. ระดับการมีส่วนร่วมในการเสริมสรา้งสุขภาวะทางกาย  จำนวน ๑๐ ข้อ 
 ๒. ระดับการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ ์ จำนวน ๑๐ ข้อ 
 ๓. ระดับการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม  จำนวน ๑๐ ข้อ 
 ๔. ระดับการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา  จำนวน ๑๐ ข้อ 
มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
๕ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๑  ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

 
๑ ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๓ (กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 



๑๐๖ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ การมีส่วน
ร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นคำถามแบบ
ปลายเปิด (Open Ended Question) 

ค. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยนำเครื่องมือที่สร้างไว้ไปดำเนินการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 
๑) การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบประเมิน

คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ทั้ง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมินกรอบ
เนื้อหา ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นสำคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยคำสำนวน
ภาษาเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล 

๒) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นคำถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ 
IOC (Index of Congruence) ๒ โดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไม่
น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผลการหาค่า IOC  เท่ากับ  ๐.๘๐ โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการหาค่า  
IOC จำนวน  ๕  ท่าน  ดังนี้ 

๑) พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร.  ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒) พระปลัดระพิน  พุทธิสาโร, ผศ.ดร.  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา       
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตาร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๓) พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตาร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๔) รศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตาร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๕) ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตาร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

  ๓) การหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามที่ได้
ปรับปรุงจากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่ประชากรของงานวิจัย จำนวน ๓๐ ชุดคือพระสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๓๐ รูป เพ่ือหา

 
๒ พระมหากฤษฎา กิ ตฺ ติ โสภ โณ , ผศ .ดร ., ระเบี ยบวิธี วิ จั ยทางการจัดการเชิ งพุทธ , 

(พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๒๒๔-๒๒๖. 



๑๐๗ 

ความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๘๖๔ 

๔) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยที่วิเคราะห์ผลได้จากการทดลองใช้        
(Try Out) ตามคำแนะนำของที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

๕) สร้างเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์และนำเสนอต่อที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอ
ความเห็นและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป 

๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ตรงตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
  ๒) ผู้วิจัยเสนอติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงถึงเจ้า
คณะจังหวัดนนทบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

๓) ผู้วิจัยกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทำการแจกแบบการแบ่งกลุ่ม (Cluster  
Sampling) กับกลุ่มเป้าหมายและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองพร้อมผู้ช่วยผู้วิจัย  ระหว่างวันที่ ๑-
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมใช้ระยะเวลา  ๑  เดือน ซึ่งจำนวนแบบสอบถามที่สามารถเก็บคืนได้ มี
จำนวน ๑๕๔ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รับกลับมา 
ก่อนนำไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสังคมศาสตร์ 
 ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยนำข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องแล้ว ทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

๓.๒.๔.๑ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

๑)  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

๒) ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุข
ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรีทั้ง ๔ ด้าน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :  S.D.) 



๑๐๘ 

๓) ข้อคำถามปลายเปิดที่แสดงปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี  วิเคราะห์โดยเทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis  technic)  
 

๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเชิงลึก แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย 

  กลุ่มที่ ๑ กลุ่มพระสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี 
   ๑. พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร ป.ธ.๔)          เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี  
      เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง 
  ๒. พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส,ดร.)  เจ้าคณะอำเภอบางกรวย  
      เจ้าอาวาส วัดจันทร์ 
  ๓. พระวิมลสุวรรณกร (สมพงษ์ จนฺทวโร ป.ธ.๓) รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด          
      เจ้าอาวาสวัดกู ้
 กลุ่มที่ ๒ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่ประกอบด้วย  
  ๑. นายประยูร จรเจริญ   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา 
    จังหวัดนนทบุรี 
  ๒. นายจุมพล ตระกูลนุช   วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 
  ๓. ดร.ธวัชชัย กรรณิการ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) 
 กลุ่มที่ ๓ นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
  ๑. นางสาวรัชชดา  ธนดุลศิริ    เจ้าพนักงานธุรการชำนานงาน สำนักงาน  
    ปลัดกระทรวงสาธารณะสุข จังหวัดนนทบุรี 
  ๒. นางวิภาภรณ์  เกิดนาค        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
    ตำบลบางสีทอง 

๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  ข. แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured 

Interview Form) แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ  
 
 



๑๐๙ 

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนที่  ๒ เป็นข้อคำถามแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรีทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ
ทางกาย ๒) ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ ๓) ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม      
และ ๔) ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา 

 ส่วนที่ ๓ เป็นแบบสัมภาษณ์เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนแนะต่อการศึกษา การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 

 

ค. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 
๑) นำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ (ฉบับร่าง) ที่สร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การใช้ภาษา และความชัดเจนของข้อคำถาม และนำกลับมา
แก้ไขปรบัปรุงตามคำแนะนำ 

๒) นำร่างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของอาจารย์ที่
ปรึกษาแล้วไปตรวจสอบความเรียบร้อยและนาเสนอแบบสอบถามนั้นต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา การใช้ภาษา และความชัดเจนของข้อคำถาม และตรวจสอบความเที่ยงตรง
และความครอบคลุมเนื้อหา (Content Validity)  

 ๓) นำร่างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ ยวชาญมา
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of item objective congruence: IOC)๓ วิเคราะห์
ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของประเด็นคำถามการ
วิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ IOC (Index of Congruence)๔ 
โดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไม่น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผลการหาค่า 
IOC  เท่ากับ  ๐.๘ ทุกข้อ โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการหาค่า  IOC จำนวน ๕ ท่าน  ดังนี้ 

๑) พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร.  ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 ๓ ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา : การสร้างและการพัฒนา, (นครปฐม : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙), หน้า ๖๕. 

 ๔ สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฎเทพ
สตรี, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



๑๑๐ 

๒) พระปลัดระพิน  พุทธิสาโร,ผศ,.ดร.  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา       
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตาร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๓) พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร.  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตาร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๔) รศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตาร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

๕) ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตาร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

  ๔) หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว     
ไปทดลองใช้ (Try-Out) โดยดำเนินการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง คือพระสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานี 
จำนวน ๓๐ รูป เพ่ือหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า  (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๘๖๔ 

๕) สร้างเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์และนำเสนอต่อที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอ
ความเห็นและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป 

๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ 
ระยะที่หนึ่ง เป็นขั้นตอนการเตรียมการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอนดังนี้ 
๑) ทำการนัดหมายวันเวลาที่จะไปขอสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  
๒) ขอหนังสือนำจากผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๓) ส่งหนังสือนำและแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน 
๔) เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เตรียมสมุดจดบันทึกและ

อุปกรณ์ตา่ง ๆ ให้พร้อมก่อนดำเนินการสัมภาษณ์ 
ระยะทีส่อง เป็นขั้นตอนการดำเนินการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนดังนี้ 
๑) แนะนำตัวผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เพ่ือสร้างความคุ้นเคย 
๒) แจ้งวัตถุประสงค์ของการมาสัมภาษณ์ และอธิบายลำดับขั้นตอนในการสัมภาษณ์ 
๓) ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการใช้เครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูป ในขณะทำ

การสัมภาษณ์ เพ่ือใช้อ้างอิงในการสรุปผลการวิจัย  
๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 



 
 

 
 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และมีส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ทั้งนี้ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น ๖ ตอน
ดังนี้ 
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ๔ ด้าน  
 ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 
 ๔.๕ ผลการสัมภาษณ์ภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 ๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 สัญลักษณ์ทางสถิติในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ทางสถิติใน
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 x̄   แทน ค่าเฉลี่ย 

 S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n แทน จำนวนกลุ่มตัวอยา่ง 
 t แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสำคัญจากการแจกแจงแบบ t (t- distribution) 
 F แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสำคัญจากการแจกแจงแบบ F (F- distribution) 
 SS แทน ผลโดยรวมกำลังสอง (Sum of Square) 
 df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 MS แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมกำลังสอง (Mean Square) 
 Sig แทน ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (Significances) 
 * แทน นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 ** แทน นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๑ 
 

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์๔ .๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม ๑. อายุ            
๒. พรรษา ๓. ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ๔. การศึกษาทางธรรม ๕. การศึกษาทางบาลี ๖. การศึกษาทาง
สามัญ รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่๔.๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

ตารางท่ี  ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                         
(n = ๑๕๔) 

     สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (รูป) ร้อยละ 
๑. อายุ       
 ๒๕ – ๓๐ ปี    ๓๗ ๒๔.๐๓ 
 ๓๑ – ๓๕ ปี   ๓๔ ๒๒.๐๘ 
 ๓๖ – ๔๐ ปี ๒๔ ๑๕.๕๘ 
 ๔๑ – ๔๕ ปี   ๒๐ ๑๒.๙๙ 
 ๔๖ – ๕๐ ปี ๒๙ ๑๘.๘๓ 
 ๕๑   ปีขึ้นไป ๑๐ ๐๖.๔๙ 

รวม ๑๕๔ ๑๐๐.๐๐ 
๒. พรรษา       
 ๕ – ๑๐ พรรษา ๓๓ ๒๑.๔๓ 
 ๑๑ – ๑๕ พรรษา   ๓๑ ๒๐.๑๓ 
 ๑๖ – ๒๐ พรรษา ๓๐ ๑๙.๔๘ 
 ๒๑ – ๒๕ พรรษา   ๒๘ ๑๘.๑๘ 
 ๒๖ – ๓๐ พรรษา ๒๐ ๑๒.๙๙ 
 ตั้งแต่ ๓๑ พรรษาขึน้ไป ๑๒ ๐๗.๗๙ 

รวม ๑๕๔ ๑๐๐.๐๐ 
๓. ตำแหน่งทางคณะสงฆ์                 
                    เจ้าอาวาส ๕๗ ๓๗.๐๑ 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๓๖ ๒๓.๓๘ 
พระลูกวัด ๖๑ ๓๙.๖๑ 

รวม ๑๕๔ ๑๐๐.๐๐ 
๔. การศึกษาทางธรรม   

นักธรรมชั้นตรี ๕๑ ๓๓.๑๒ 
นักธรรมชั้นโท ๔๓ ๒๗.๙๒ 
นักธรรมชั้นเอก ๓๓ ๒๑.๔๓ 
ไม่มีวุฒิทางธรรม ๒๗ ๑๗.๕๓ 

รวม ๑๕๔ ๑๐๐.๐๐ 
 



๑๑๔ 

ตารางที ่ ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)                         
(n = ๑๕๔) 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (รูป) ร้อยละ 
๕. การศึกษาทางบาลี      

ประโยค ๑-๒ – ป.ธ.๓ ๒๕ ๑๖.๒๓ 
ป.ธ. ๔ - ป.ธ.๖ ๓๒ ๒๐.๗๘ 
ป.ธ. ๗ - ป.ธ.๙ ๑๐ ๖.๕๐ 

 ไม่มีวุฒิทางบาลี ๘๗ ๕๖.๔๙ 
รวม ๑๕๔ ๑๐๐.๐๐ 

๖. การศึกษาทางสามัญ    
ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษา ๔๒ ๒๗.๒๗ 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๔๖ ๒๙.๘๗ 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ๖๖ ๔๒.๘๖ 

รวม ๑๕๔ ๑๐๐.๐๐ 



๑๑๕ 

จากตารางที่  ๔.๑ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัด
นนทบุรี” จำแนกได้ ดังนี้ 

อายุ พบว่า พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๕–๓๐ 
ปี จำนวน ๓๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๓ รองลงมาคือ พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๓๑–๓๕ ปี จำนวน 
๓๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๘ และพระสงฆ์ที่มีอายุน้อยที่สุด คือ พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๕๑ ปีขึ้น
ไป จำนวน ๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๙ 

พรรษา พบว่า พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ พระสงฆ์ที่มีพรรษาระหว่าง    
๕–๑๐ พรรษา จำนวน ๓๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓ รองลงมา คือ พระสงฆ์ที่มีพรรษาระหว่าง 
๑๑–๑๕ พรรษา จำนวน ๓๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๓ และส่วนที่น้อยที่สุดคือพระสงฆ์ที่มีพรรษา
ระหว่าง ๓๑ พรรษาขึ้นไป จำนวน ๑๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๙  

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพระลูกวัด จำนวน 
๖๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๑ รองลงมาคือพระสงฆ์ท่ีมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส จำนวน ๕๗ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๓๗.๐๑ และส่วนที่น้อยที่สุดคือพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส จำนวน ๓๖ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๒๓.๓๘      

การศึกษาทางธรรม พบว่า พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่มีวุฒิทางนักธรรมชั้นตรี     
จำนวน ๕๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๑ รองลงมาคือพระสงฆ์ที่มีวุฒิทางนักธรรมชั้น จำนวน ๔๓ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๖ และพระสงฆ์ที่มีวุฒิทางนักธรรมเอก มีจำนวน ๓๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓ 
และส่วนที่น้อยทีสุ่ดคือพระสงฆ์ทีไ่ม่มีวุฒทิางธรรม จำนวน ๒๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๖ 

การศึกษาทางบาลี พบว่า พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ที่ไม่มีวุฒิ
การศึกษาทางบาลี จำนวน  ๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๙ รองลงมาเป็นพระสงฆ์ที่มีวุฒิทาง
การศึกษา ป.ธ. ๔-๖ จำนวน ๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๘ และส่วนที่น้อยที่สุดเป็นพระสงฆ์ท่ีมีวุฒิ
ทางการศึกษา ป.ธ. ๗–๙  จำนวน ๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๐ 

การศึกษาทางสามัญ พบว่า พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ที่มีวุฒิ
ทางการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า จำนวน ๖๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ รองลงมาเป็น
พระสงฆ์ที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๔๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๗  
และส่วนที่น้อยที่สุดคือพระสงฆ์ที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับต่ำกว่าหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษา จำนวน 
๔๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ 

 
 
 



๑๑๖ 

๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ๔ ด้าน   

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง 
สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม     

  (n = ๑๕๔)  
 

ลำดับ 
การมีส่วนร่วมของพระสงฆใ์นการเสริมสร้างสขุภาวะ

เพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 
ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D. แปลผล 

๑ ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย ๔.๐๑ ๐.๕๗ มาก 
๒ ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ ๔.๐๓ ๐.๕๔ มาก 
๓ ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม ๓.๙๐ ๐.๕๒ มาก 
๔ ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา ๓.๖๙ ๐.๖๔ มาก 
 รวม ๓.๙๑ ๐.๔๘ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = ๓.๙๑, S.D. 

= ๐.๔๘) เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ระดับมากทุกด้าน ดังนี้ 

๑) ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ (x̄ = ๔.๐๓ , S.D. = ๐.๕๔)  

๒) ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย ( x̄ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๕๗)  

๓) ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา ( x̄ = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๖๔) ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๓ แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ ์ 
   ด้านสุขภาวะทางกาย  

(n = ๑๕๔) 
 

ข้อ 
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 

ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย 
ระดับความคิดเหน็ 

x̄ S.D. แปลผล 

๑ ท่านมีส่วนร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่บุคลากร
ในวัดและชุมชน 

๔.๐๐ ๐.๗๑ มาก 

๒ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่
บุคลากรในวัดและชุมชน 

๓.๙๗ ๐.๗๑ มาก 

๓ ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้มีลานกีฬาและกิจกรรมการ
ออกกำลังกายในวัดและชุมชน 

๔.๐๒ ๐.๖๙ มาก 

๔ ท่านมีส่วนร่วมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยทั้งรายบุคคล
และครอบครัว 

๓.๙๔ ๐.๘๐ มาก 

๕ ท่านมีส่วนร่วมด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ
อย่างสม่ำเสมอ 

๓.๗๗ ๐.๘๔ มาก 

๖ ท่านมีส่วนร่วมให้ความรู้ขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการรักษาโรคต่าง 
ๆ เพ่ือการมีสุขภาพที่ดี 

๔.๐๔ ๐.๗๑ มาก 

๗ ท่านมีส่วนร่วมด้วยการดูแลสุขภาพด้วยการฉันอาหารครบ ๕ 
หมู่ทุกวัน 

๔.๐๓ ๐.๘๔ มาก 

๘ ท่านมีส่วนร่วมให้ความรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความ    
สำคัญของสุขภาพ 

๔.๑๙ ๐.๖๗ มาก 

๙ ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักและใส่ใจสุขภาพ 
โดยการตรวจสุขภาพประจำปีอยู่เสมอ 

๔.๐๓ ๐.๘๗ มาก 

๑๐ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดระบบการดูแลสุขภาพพระภิกษุในวัด 
และประชาชนในชุมชน 

๔.๐๗ ๐.๗๗ มาก 

 รวม ๔.๐๑ ๐.๕๗ มาก 
 

  
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า

บุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก              

( x̄ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๕๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้  



๑๑๘ 

๑) ท่านมีส่วนร่วมให้ความรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสุขภาพ (x̄ =  
๔.๑๙, S.D. = ๐.๖๗) 

๒) ท่านมีส่วนร่วมในการจัดระบบการดูแลสุขภาพพระภิกษุในวัด และประชาชนในชุมชน     

(x̄ =  ๔.๐๗,S.D. = ๐.๗๗) 

๓) ท่านมีส่วนร่วมด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ (x̄ = ๓.๗๗, 

S.D. = ๐.๘๔) ตามลำดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๑๙ 

ตารางท่ี ๔.๔ แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์             
ด้านสุขภาวะทางอารมณ์  

(n = ๑๕๔) 
 

ข้อ 
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 

ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ 
ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D. แปลผล 

๑ ท่านมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำ
สอนทางพุทธศาสนาเพ่ือให้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตจริงได้
เป็นอย่างด ี

๓.๙๖ ๐.๗๑ มาก 

๒ ท่านมีส่วนร่วมเป็นต้นแบบในการไม่เสพสิ่ งเสพติดที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

๓.๙๙ ๐.๖๘ มาก 

๓ ท่านมีการเทศน์ที่สอดแทรกเรื่องสุขภาพจิตผสมผสานใน
เนื้อหาธรรมะเป็นที่บันเทิงใจแก่สาธุชน 

๓.๙๘ ๐.๘๒ มาก 

๔ ท่านมีส่วนร่วมในจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด และจัด
กิจกรรมอันเหมาะสมแก่เพศและวัย เพ่ือให้เอ้ืออำนวยในการ
ดูแลและรักษาสุขภาพจิต 

๓.๙๒ ๐.๗๘ มาก 

๕ ท่านมีส่วนร่วมในการสงเคราะห์สังคมและชุมชนอยู่เสมอ 
ด้วยการเชิญชวนให้สวดมนต์และทำสมาธิเป็นประจำเพ่ือ
พัฒนาสุขภาพจิต 

๔.๓๔ ๐.๗๕ มาก 

๖ ท่านได้นำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้พัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

๔.๐๙ ๐.๘๐ มาก 

๗ ท่านได้มีการเทศน์บรรยายธรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่นวัน
พระ วันหยุดราชการต่างๆ 

๔.๐๓ ๐.๘๓ มาก 

๘ ท่านมีส่วนร่วมในการมกีารเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ หรอืสื่ออ่ืนๆ ๔.๐๕ ๐.๘๒ มาก 
๙ ท่านมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือเผยแพร่

ส่งเสริมสุขภาพจิตได้อย่างดี 
๓.๙๓ ๐.๗๕ มาก 

๑๐ ท่านมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ด้านธรรมะและสุขภาพจิตได ้
อย่างเหมาะสมตามความรูค้วามสามารถของท่าน 

๓.๙๙ ๐.๗๔ มาก 

 รวม ๔.๐๓ ๐.๕๔ มาก 

  
 
 



๑๒๐ 

 จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(x̄ = ๔.๐๓,S.D. = ๐.๕๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้  

 ๑) ท่านมีส่วนร่วมในการสงเคราะห์สังคมและชุมชนอยู่เสมอ ด้วยการเชิญชวนให้สวด

มนต์และทำสมาธิเป็นประจำเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต ( x̄ = ๔.๓๔,S.D. = ๐.๗๕) 

 ๒) ท่านได้นำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  

( x̄ = ๔.๐๙,S.D. = ๐.๘๐)  

 ๓) ท่านมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ด้านธรรมะและสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสมตามความรู้

ความสามารถของท่าน (x̄ =๓.๙๙,S.D. = ๐.๗๔) ตามลำดับ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๒๑ 

ตารางท่ี ๔.๕ แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนรว่มของพระสงฆ ์ด้านสุขภาวะ 
                ทางสงัคม 

 (n = ๑๕๔) 

 

ข้อ 
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 

ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม 

ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D. แปลผล 

๑ 
ท่านมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาชุมชนของท่านด้วยการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในชุมชน 
๓.๘๖ ๐.๖๕ มาก 

๒ 
ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทำให้สังคมอยู่ในกรอบของ

ศีลธรรมอันดี 
๓.๘๘ ๐.๗๑ มาก 

๓ 
ท่านมีส่วนร่วมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
๓.๗๙ ๐.๗๓ มาก 

๔ 
ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพชุมชนทำให้

ผู้คนในชุมชนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 
๓.๗๕ ๐.๗๖ มาก 

๕ 
ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้ชุมชน

อยากนำเอาไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต 
๓.๖๔ ๐.๘๕ มาก 

๖ ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสถาบันทางครอบครวั ๓.๙๑ ๐.๗๗ มาก 

๗ 
ท่านมีส่วนร่วมในการทำให้สังคมมองเห็นคุณค่าของวัด ใน

การส่งเสริมสุขภาพทางสังคม 
๓.๙๔ ๐.๗๔ มาก 

๘ 
ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภูมิปัญญาการสงเคราะห์

ช่วยเหลือกันในสังคม 
๓.๙๗ ๐.๘๑ มาก 

๙ 
ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง และเชื่อมั่นว่า

ช่วยเหลือตัวเองได้ 
๔.๑๗ ๐.๘๒ มาก 

๑๐ 
ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนมีการประหยัดและออม

เงิน เช่น กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน 
๔.๑๑ ๐.๘๑ มาก 

 รวม ๓.๙๐ ๐.๕๒ มาก 
 

  
 



๑๒๒ 

 จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(x̄ = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๕๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้   

๑) ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง และเชื่อมั่นว่าช่วยเหลือตัวเองได้  

(x̄ = ๔.๑๗ , S.D. = ๐.๘๒) 

๒) ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหชุ้มชนมีการประหยัดและออมเงิน เช่น กองทุนหมู่บ้าน 

สหกรณช์ุมชน (x̄ = ๔.๑๑ , S.D. = ๐.๘๑)  

๓) ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้ชุมชนอยากนำเอาไปเป็น

แบบอย่างในการดำเนินชีวิต (x̄ = ๓.๖๔,S.D. = ๐.๘๕) ตามลำดับ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๒๓ 

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ด้านสุขภาวะ 
                ทางปัญญา  

(n = ๑๕๔) 
 

ข้อ 
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 

ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา 
ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D. แปลผล 

๑ ท่านมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนทำให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คิด พูด ทำ ด้วยปัญญา 

๓.๗๔ ๐.๘๒ มาก 

๒ ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการสวดมนต์ไหว้พระ นั่ง
สมาธิ ทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส ปลอดโปร่ง เป็นมูลเหตุทำให้
เกิดปัญญา 

๓.๖๒ ๐.๗๘ มาก 

๓ ท่านมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำ
สอนทางพุทธศาสนาเพ่ือให้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตจริงได้
เป็นอย่างด ี

๓.๖๕ ๐.๗๕ มาก 

๔ ท่านมีส่วนร่วมในบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๓.๘๑ ๐.๘๖ มาก 

๕ ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนทำให้ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทางท่ีด ี

๓.๗๓ ๐.๘๗ มาก 

๖ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทำให้ชุมชนเกิด
ความสามัคคี 

๓.๖๙ ๐.๘๑ มาก 

๗ ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้
ของคนในชุมชน 

๓.๖๔ ๐.๗๘ มาก 

๘ ท่านมีส่วนร่วมในการสอนวิชาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้มีไหว
พริบปฏิภาณในการทำงาน 

๓.๖๐ ๐.๙๐ มาก 

๙ ท่านมีส่วนร่วมในการสอนวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยปัญญา
ด้วยความรอบครอบ และคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน 

๓.๖๖ ๐.๙๑ มาก 

๑๐ ท่านให้ความสำคัญใน ด้าน ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ ใน
ชุมชน 

๓.๘๑ ๐.๙๑ มาก 

 รวม ๓.๖๙ ๐.๖๔ มาก 
  

  
 



๑๒๔ 

 จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(x̄ = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๖๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้  

๑) ท่านให้ความสำคัญใน ด้าน ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ ในชุมชน (x̄ = ๓.๘๑, S.D. = 

๐.๙๑)  
๒) ท่านมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนทำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คิด 

พูด ทำ ด้วยปัญญา มี (x̄ = ๓.๗๔, S.D. = ๐.๘๒ )  

๓) ท่านมีส่วนร่วมในการสอนวิชาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้มีไหวพริบปฏิภาณในการ

ทำงาน  (x̄ =  ๓.๖๐, S.D. = ๐.๙๐ ) ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ข้อที่ ๑-๖ 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นนของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 
พรรษา ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางบาลี วุฒิการศึกษาสามัญ ตาม
สมมติฐานท่ี ๑-๖ ดังนี้ 

 

สมมติฐานที่ ๑  พระสงฆ์มีอายุท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบรุี  แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุกับการมีส่วนร่วม 
    ของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบรุี  
    โดยภาพรวมและรายด้าน 

(n = ๑๕๔) 

*มีนัยสำคัญทางสถติทิีร่ะดับ ๐.๐๕ 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลดเหลา้บุหรี่ใน

จังหวัดนนทบุร ี

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านสุขภาวะทางกาย ระหว่างกลุ่ม ๐.๕๔๖ ๕ ๐.๑๐๙ ๑.๕๕๕ ๐.๑๗๖ 

ภายในกลุ่ม ๑๐.๓๙๑ ๑๔๘ ๐.๐๗๐   

รวม ๑๐.๙๓๖ ๑๕๓    

๒. ด้านสุขภาวะ 

ทางอารมณ ์

ระหว่างกลุ่ม ๐.๗๑๙ ๕ ๐.๑๔๔ ๒.๔๖๗ ๐.๐๓๕ 

ภายในกลุ่ม ๘.๖๒๒ ๑๔๘ ๐.๐๕๘   

รวม ๙.๓๔๑ ๑๕๓    

๓. ด้านสุขภาวะทางสังคม ระหว่างกลุ่ม ๑.๐๙๑ ๕ ๐.๒๑๘ ๓.๑๓๘* ๐.๐๑๐ 

ภายในกลุ่ม ๑๐.๒๙๖ ๑๔๘ ๐.๐๗๐   

รวม ๑๑.๓๘๗ ๑๕๓    

๔. ด้านสุขภาวะ 

ทางปญัญา 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๑๔๙ ๕ ๐.๔๓๐ ๖.๓๐๖** ๐.๐๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๑๐.๐๘๙ ๑๔๘ ๐.๐๖๘   

รวม ๑๒.๒๓๙ ๑๕๓    

 รวม ระหว่างกลุ่ม ๐.๘๐๑ ๕ ๐.๑๖๐ ๕.๓๔๕** ๐.๐๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๔.๔๓๔ ๑๔๘ ๐.๐๓๐   

รวม ๕.๒๓๕ ๑๕๓    



๑๒๖ 

จากตารางที่ ๔.๗ ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ ระดับนัยสำคัญ  ๐ .๐๕  พบว่า พระสงฆ์ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
เพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕    
จงึยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ในด้านสุขภาวะทางกาย       
ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านสุขภาวะทางอารมณ์ ด้านสุขภาวะทางสังคม และด้านสุขภาวะทางปัญญา 
พระสงฆ์มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  ดังนั้น จึงได้ทำการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ในมิติทางด้านสังคมด้วยวิธีหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๘ - ๔.๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

ตารางท่ี ๔.๘ ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของความคิด 
เห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัด
นนทบุรี จำแนกตามอายุ โดยภาพรวม 

(n = ๑๕๔) 

อายุ x̄ 
๒๕ -  
๓๐ ป ี
(๓๗) 

๓๑ - ๓๕ 
ปี 

(๓๔) 

๓๖ -๔๐ 
ปี 

(๒๔) 

๔๑ - ๔๕
ปี 

(๒๐) 

๔๖ - ๕๐
ปี 

(๒๙) 

๕๑ ปีข้ึน
ไป 

(๑๐) ๔.๒๐ ๔.๑๓ ๔.๒๑ ๔.๒๐ ๔.๒๑ ๔.๐๑ 

๒๕ -  ๓๐ ปี ๔.๒๐ - 
 
 
 

๐.๐๗* - ๐.๐๑ ๐.๐๐ - ๐.๐๑ ๐.๑๙ 
๓๑ - ๓๕ ป ี ๔.๑๓ - -    - ๐.๐๘   - ๐.๐๗     - ๐.๐๘ ๐.๑๒* 
๓๖ - ๔๐ ป ี ๔.๒๑ - - - ๐.๐๑ ๐.๐๐ ๐.๒๐* 
๔๑ – ๔๕ ป ี ๔.๒๐ - - - - -๐.๐๑ ๐.๑๙* 
๔๖ – ๕๐ ป ี ๔.๒๑ - - - - - ๐.๒๐* 
๕๑ ปีขึ้นไป ๔.๐๑ - -    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
  
จากตารางที่ ๔.๘  เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของ

พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามอายุ โดยภาพรวม เป็นรายคู่
พบว่า พระสงฆ์ทีม่ีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
เพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน ๕ คู ่ได้แก ่

๑. พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๕-๓๐ มีความคิดเห็นต่อการมสี่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง

สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๓๑-๓๕ ปี (x̄ = ๐.๐๗) 
๒. พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๓๑-๓๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข

ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๕๑ ปีขึ้นไป  (x̄ = ๐.๑๒) 
๓. พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๕๑ ปีขึ้นไป 

  (x̄ = ๐.๒๐) 
๔. พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๔๑-๔๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๕๑ ปีขึ้นไป  

(x̄ = ๐.๑๙) 
๕. พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๔๖-๕๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข

ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๕๑ ปีขึ้นไป (x̄ = ๐.๒๐) 
 



๑๒๘ 

ตารางที่ ๔.๙  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของความคิดเห็นของ
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 
จำแนกตามอาย ุด้านสุขภาวะทางอารมณ์ 

 (n = ๑๕๔) 

อายุ x̄ 
๒๕ -  ๓๐ 

ปี 
(๓๗) 

๓๑ - ๓๕ 
ปี 

(๓๔) 

๓๖ -๔๐ 
ปี 

(๒๔) 

๔๑ - ๔๕
ปี 

(๒๐) 

๔๖ - ๕๐
ปี 

(๒๙) 

๕๑ ปขีึน้
ไป 

(๑๐) ๔.๒๑ ๔.๑๑ ๔.๑๖ ๔.๒๖ ๔.๑๗ ๔.๐๖ 

๒๕ -  ๓๐ 

ปี 

๔.๒๑ - 
 
 
 

๐.๑๐* ๐.๐๕ - ๐.๐๕ ๐.๐๔ ๐.๑๕ 
๓๑ - ๓๕ 

ปี 

๔.๑๑ - - -๐.๐๕ - ๐.๑๕ - ๐.๐๖ ๐.๐๕ 
๓๖ - ๔๐ 

ปี 

๔.๑๖ - - - - ๐.๑๐ - ๐.๐๑ ๐.๑๐* 
๔๑ – ๔๕ 

ปี 

๔.๒๖ - - - -   ๐.๐๙* ๐.๒๐ 
๔๖ – ๕๐ 

ปี 

๔.๑๗ - - - - - ๐.๑๑* 
๕๑ ปีขึ้นไป ๔.๐๖ - -    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๙  เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามอายุ ด้านสุขภาวะทาง
อารมณ์เป็นรายคู่พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน ๔ คู ่ได้แก ่
  ๑. พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๕-๓๐ มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๓๑-๓๕ ปี     

(x̄= ๐.๑๐ ) 
  ๒. พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๓๖-๔๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง

สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๕๑ ปีขึ้นไป (x̄= ๐.๑๐) 
  ๓. พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๔๑-๔๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง

สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง  ๔๖-๕๐  (x̄= ๐.๐๙) 
  ๔. พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๔๖-๕๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๕๑ ปีขึ้นไป  

(x̄ = ๐.๑๑) 
 
  
 



๑๒๙ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของความ   
คิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่              
ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามอายุ ด้านสุขภาวะทางสังคม 

(n = ๑๕๔) 

อายุ x̄ 
๒๕ -  ๓๐ 

ปี 
(๓๗) 

๓๑ - ๓๕ 
ปี 

(๓๔) 

๓๖ -๔๐ 
ปี 

(๒๔) 

๔๑ - ๔๕
ปี 

(๒๐) 

๔๖ - ๕๐
ปี 

(๒๙) 

๕๑ ปีข้ึน
ไป 

(๑๐) ๔.๒๑ ๔.๑๖ ๔.๒๔ ๔.๒๒ ๔.๑๙ ๔.๐๖ 

๒๕ -  ๓๐ ปี ๔.๒๑ - 
 
 
 

๐.๐๕ -๐.๐๓ -๐.๐๑ ๐.๐๒ ๐.๑๕* 
๓๑ - ๓๕ ป ี ๔.๑๖ - - -๐.๐๘ -๐.๐๖ ๐.๐๓ ๐.๑๐* 
๓๖ - ๔๐ ป ี ๔.๒๔ - - - ๐.๐๒ ๐.๐๕ ๐.๑๘* 
๔๑ – ๔๕ ป ี ๔.๒๒ - - - - ๐.๐๓ ๐.๑๖* 
๔๖ – ๕๐ ป ี ๔.๑๙ - - - - - ๐.๑๓* 
๕๑ ปีขึ้นไป ๔.๐๖ - -    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๐ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามอายุ ด้านสุขภาวะทางสังคม
เป็นรายคูพ่บว่า พระสงฆท์ีม่ีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน ๕ คู ่ได้แก ่
  ๑. พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๕-๓๐ มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข

ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๕๑ ปีขึน้ไป (x̄ = ๐.๑๕) 
  ๒. พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๓๑-๓๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง

สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๕๑ ปีขึ้นไป (x̄ = ๐.๑๐) 
  ๓. พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๐ ปี มีความคิดเหน็ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง

สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆท์ี่มีอายุระหว่าง ๕๑ ปีขึ้นไป (x̄ = ๐.๑๘) 
  ๔. พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๔๑-๔๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง

สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๕๑ ปีขึ้นไป (x̄ = ๐.๑๖) 
  ๕. พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๔๖-๕๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง

สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมอีายุระหว่าง ๕๑ ปีขึน้ไป (x̄ = ๐.๑๓) 
 
 
 



๑๓๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของความ 
คิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ 
ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามอายุ ด้านสุขภาวะทางปัญญา 

(n = ๑๕๔) 

 
อายุ 

 
x̄ 

๒๕ -  ๓๐ 
ปี 

(๓๗) 

๓๑ - ๓๕ 
ปี 

(๓๔) 

๓๖ -๔๐ 
ปี 

(๒๔) 

๔๑ - ๔๕
ปี 

(๒๐) 

๔๖ - ๕๐
ปี 

(๒๙) 

๕๑ ปีข้ึน
ไป 

(๑๐) ๔.๓๐ ๔.๒๒ ๔.๒๘ ๔.๐๘ ๔.๒๑ ๔.๐๔ 

๒๕ -  ๓๐ ปี ๔.๓๐ - 
 
 
 

๐.๐๘* ๐.๐๒ ๐.๒๒ ๐.๐๙ ๐.๒๖ 
๓๑ - ๓๕ ป ี ๔.๒๒ - - -๐.๐๖ -๐.๑๔ ๐.๐๑ ๐.๑๘* 
๓๖ - ๔๐ ป ี ๔.๒๘ - - - ๐.๒๐* ๐.๐๗ ๐.๒๔ 
๔๑ – ๔๕ ป ี ๔.๐๘ - - - - -๐.๑๓ ๐.๐๔ 
๔๖ – ๕๐ ป ี ๔.๒๑ - - - - - ๐.๑๗* 
๕๑ ปีขึ้นไป ๔.๐๔ - -    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
  
 จากตารางที่ ๔.๑๑ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามอายุ ด้านสุขภาวะทาง
ปัญญา เป็นรายคู่พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน ๔ คู ่ได้แก ่
  ๑. พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๒๕-๓๐ มีความคิดเห็นตอ่การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข

ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๓๑-๓๕ ปี (x̄ =  ๐.๐๘) 
  ๒. พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๓๑-๓๕ ปี มีความคิดเห็นตอ่การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง

สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๕๑ ปีขึ้นไป (x̄ = ๐.๑๘) 
  ๓. พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๓๖-๔๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง

สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆท์ี่มีอายุระหว่าง ๔๑-๔๕ ปี  (x̄ = ๐.๒๐) 
  ๔. พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๔๖-๕๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง

สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุระหว่าง ๕๑ ปีขึ้นไป (x̄ = ๐.๑๓๗) 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

สมมติฐานที่ ๒  พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 
ตารางที ่๔.๑๒ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะ 

เพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามพรรษา 
      (n = ๑๕๔) 

   

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ใน

จังหวัดนนทบุรี 
SS df MS F Sig. 

๑. ด้านสุขภาวะทางกาย ระหว่างกลุ่ม ๐.๒๖๑ ๕ ๐.๐๕๒ ๐.๖๗๓ ๐.๖๔๕ 

ภายในกลุ่ม ๑๑.๔๙๐ ๑๔๘ ๐.๐๗๘   

รวม ๑๑.๗๕๑ ๑๕๓    

๒. ด้านสุขภาวะทางอารมณ ์ ระหว่างกลุ่ม ๐.๘๔๒ ๕ ๐.๑๖๘ ๑.๒๒๗ ๐.๒๙๙ 

ภายในกลุ่ม ๒๐.๓๒๗ ๑๔๘ .๑๓๗   

รวม ๒๑.๑๖๙ ๑๕๓    

๓. ด้านสุขภาวะทางสังคม ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๘๒ ๕ ๐.๐๗๖ ๐.๕๐๙ ๐.๗๖๙ 

ภายในกลุ่ม ๒๒.๒๔๒ ๑๔๘ ๐.๑๕๐   

รวม ๒๒.๖๒๔ ๑๕๓    

๔. ดา้นสุขภาวะทางปัญญา ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๗๙ ๕ ๐.๐๗๖ ๐.๕๐๔ ๐.๗๗๓ 

ภายในกลุ่ม ๒๒.๒๕๗ ๑๔๘ ๐.๑๕๐   

รวม ๒๒.๖๓๖ ๑๕๓    

รวม 

 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๙๙๐ ๕ ๐.๑๙๘ ๑.๓๔๗ ๐.๒๔๘ 

ภายในกลุ่ม ๒๑.๗๕๙ ๑๔๘ ๐.๑๔๗   

รวม ๒๒.๗๔๙ ๑๕๓    



๑๓๒ 

จากตารางที่ ๔.๑๒  ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน   
ทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ ๐.๐๕  พบว่า พระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีพรรษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่                      
ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ทั้ง ๔ ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

สมมติฐานที่ ๓  พระสงฆ์มีตำแหน่งทางคณะสงฆ์ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี ๔.๑๓ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์มีตำแหน่งทางคณะสงฆ์ทีต่่างกนั มีความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่
ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามตำแหน่งทางคณะสงฆ์ 

 (n = ๑๕๔) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
  
 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ใน

จังหวัดนนทบุรี 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านสุขภาวะทางกาย ระหว่างกลุ่ม ๐.๐๕๙ ๒ ๐.๐๓๐ ๐.๒๑๒ ๐.๘๐๙ 

ภายในกลุ่ม ๒๑.๑๑๐ ๑๕๑ ๐.๑๔๐   

รวม ๒๑.๑๖๙ ๑๕๓    

๒. ด้านสุขภาวะทางอารมณ ์ ระหว่างกลุ่ม ๐.๐๔๔ ๒ ๐.๐๒๒ ๐.๑๔๕ ๐.๘๖๕ 

ภายในกลุม่ ๒๒.๕๘๑ ๑๕๑ ๐.๑๕๐   

รวม ๒๒.๖๒๔ ๑๕๓    

๓. ด้านสุขภาวะทางสังคม ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๗๗ ๒ ๐.๑๘๘ ๑.๒๗๘ ๐.๒๘๒ 

ภายในกลุ่ม ๒๒.๒๕๙ ๑๕๑ ๐.๑๔๗   

รวม ๒๒.๖๓๖ ๑๕๓    

๔. ด้านสุขภาวะทางปัญญา ระหว่างกลุ่ม ๐.๔๖๑ ๒ ๐.๒๓๑ ๑.๕๖๒ ๐.๒๑๓ 

ภายในกลุ่ม ๒๒.๒๘๘ ๑๕๑ ๐.๑๔๘   

รวม ๒๒.๗๔๙ ๑๕๓    

 รวม ระหว่างกลุ่ม ๐.๐๔๘ ๒ ๐.๐๒๔ ๐.๓๐๘ ๐.๗๓๖ 

ภายในกลุ่ม ๑๑.๗๐๔ ๑๕๑ ๐.๐๗๘   

รวม ๑๑.๗๕๑ ๑๕๓    



๑๓๔ 

จากตารางที่ ๔.๑๓  ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน   
ทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ ๐.๐๕  พบว่า พระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตำแหน่ง
ทางคณะสงฆ์ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็น    
รายด้าน พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีตำแหน่งทางคณะสงฆแ์ตกต่างกัน มีความคิดเห็น ทั้ง ๔ ด้าน ไม่แตกต่างกัน  



๑๓๕ 

สมมติฐานที่ ๔  พระสงฆ์มีวุฒิการศึกษาทางธรรมที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆใ์นการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 

 

ตารางที ่๔.๑๔ เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรมทีต่่างกัน มีความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม 

 (n = ๑๕๔) 

*มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๔  ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ ๐.๐๕  พบว่า พระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสรา้งสุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรีใ่น

จังหวัดนนทบุรี 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านสุขภาวะทางกาย ระหว่างกลุ่ม ๑.๐๙๒ ๓ ๐.๓๖๔ ๒.๗๑๙ ๐.๐๕๐ 

ภายในกลุ่ม ๒๐.๐๗๗ ๑๕๐ ๐.๑๓๔   

รวม ๒๑.๑๖๙ ๑๕๓    

๒. ด้านสุขภาวะทางอารมณ ์ ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๓๔ ๓ ๐.๑๑๑ ๐.๗๕๐ ๐.๕๒๔ 

ภายในกลุม่ ๒๒.๒๙๐ ๑๕๐ .๑๔๙   

รวม ๒๒.๖๒๔ ๑๕๓    

๓. ด้านสุขภาวะทางสังคม ระหว่างกลุ่ม ๐.๔๕๕ ๓ ๐.๑๕๒ ๑.๐๒๕ ๐.๓๘๓ 

ภายในกลุ่ม ๒๒.๑๘๑ ๑๕๐ ๐.๑๔๘   

รวม ๒๒.๖๓๖ ๑๕๓    

๔. ด้านสุขภาวะทางปัญญา ระหว่างกลุ่ม ๐.๑๔๙ ๓ ๐.๐๕๐ ๐.๓๓๐ ๐.๘๐๔ 

ภายในกลุ่ม ๒๒.๖๐๐ ๑๕๐ ๐.๑๕๑   

รวม ๒๒.๗๔๙ ๑๕๓    

 รวม ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๑๐ ๓ ๐.๑๐๓ ๑.๓๕๕ ๐.๒๕๙ 

ภายในกลุ่ม ๑๑.๔๔๑ ๑๕๐ ๐.๐๗๖   

รวม ๑๑.๗๕๑ ๑๕๓    



๑๓๖ 

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์ที่มี
วุฒิการศึกษาทางธรรมแตกต่างกัน มีความคิดเห็น ทั้ง ๔ ด้าน ไม่แตกต่างกัน  

 
สมมติฐานที่ ๕  พระสงฆ์มีวุฒิการศึกษาทางบาลีที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการเสริมสรา้งสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกนั 
ตารางท่ี ๔.๑๕ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข 

ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุร ีจำแนกตามวุฒกิารศึกษาทางบาล ี
 (n = ๑๕๔) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสขุภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ใน

จังหวัดนนทบุรี 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านสุขภาวะทางกาย ระหว่างกลุ่ม ๐.๕๔๐ ๓ ๐.๑๘๐ ๑.๓๐๙ ๐.๒๗๔ 

ภายในกลุ่ม ๒๐.๖๒๙ ๑๕๐ ๐.๑๓๘   

รวม ๒๑.๑๖๙ ๑๕๓    

๒. ด้านสุขภาวะทางอารมณ ์ ระหว่างกลุ่ม ๐.๗๗๗ ๓ ๐.๒๕๙ ๑.๗๗๗ ๐.๑๕๔ 

ภายในกลุ่ม ๒๑.๘๔๘ ๑๕๐ ๐.๑๔๖   

รวม ๒๒.๖๒๔ ๑๕๓    

๓. ด้านสุขภาวะทางสังคม ระหว่างกลุ่ม ๐.๗๘๗ ๓ ๐.๒๖๒ ๑.๘๐๒ ๐.๑๔๙ 

ภายในกลุ่ม ๒๑.๘๔๘ ๑๕๐ ๐.๑๔๖   

รวม ๒๒.๖๓๖ ๑๕๓    

๔. ด้านสุขภาวะทางปัญญา ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๒๗ ๓ ๐.๑๐๙ ๐.๗๒๙ ๐.๕๓๖ 

ภายในกลุ่ม ๒๒.๔๒๒ ๑๕๐ ๐.๑๔๙   

รวม ๒๒.๗๔๙ ๑๕๓    

 รวม ระหว่างกลุ่ม ๐.๔๙๔ ๓ ๐.๑๖๕ ๒.๑๙๔ ๐.๐๙๑ 

ภายในกลุ่ม ๑๑.๒๕๗ ๑๕๐ ๐.๐๗๕   

รวม ๑๑.๗๕๑ ๑๕๓    



๑๓๗ 

จากตารางที่ ๔.๑๕  ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ ๐.๐๕  พบว่า พระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาทางบาลี
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์ที่มี
วุฒิการศึกษาทางบาลีแตกต่างกัน มีความคดิเห็น ทั้ง ๔ ด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี ๔.๑๖ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีวุฒิทางการศึกษาสายสามัญทีต่่างกัน  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามการศึกษาทางสามัญ 

(n = ๑๕๔) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ใน

จังหวัดนนทบุรี 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านสุขภาวะทางกาย ระหว่างกลุ่ม ๑.๐๖๗ ๒ ๐.๕๓๔ ๔.๐๐๘* ๐.๐๒๐ 

ภายในกลุ่ม ๒๐.๑๐๒ ๑๕๑ ๐.๑๓๓   

รวม ๒๑.๑๖๙ ๑๕๓    

๒ . ด้ าน สุ ข ภ า ว ะ ท า ง

อารมณ ์

ระหว่างกลุ่ม ๐.๐๑๔ ๒ ๐.๐๐๗ ๐.๐๔๗ ๐.๙๕๔ 

ภายในกลุ่ม ๒๒.๖๑๐ ๑๕๑ ๐.๑๕๐   

รวม ๒๒.๖๒๔ ๑๕๓    

๓. ด้านสุขภาวะทางสังคม ระหว่างกลุ่ม ๐.๐๘๙ ๒ ๐.๐๔๔ ๐.๒๙๘ ๐.๗๔๓ 

ภายในกลุ่ม ๒๒.๕๔๗ ๑๕๑ ๐.๑๔๙   

รวม ๒๒.๖๓๖ ๑๕๓    

๔. ด้านสุขภาวะทาง

ปัญญา 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๕๑๗ ๒ ๐.๒๕๘ ๑.๗๕๕ ๐.๑๗๖ 

ภายในกลุ่ม ๒๒.๒๓๒ ๑๕๑ ๐.๑๔๗   

รวม ๒๒.๗๔๙ ๑๕๓    

 รวม ระหว่างกลุ่ม ๐.๐๖๔ ๒ ๐.๐๓๒ ๐.๔๑๔ ๐.๖๖๒ 

ภายในกลุ่ม ๑๑.๖๘๗ ๑๕๑ ๐.๐๗๗   

รวม ๑๑.๗๕๑ ๑๕๓    



๑๓๘ 

จากตารางที่ ๔.๑๖ ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ ระดับนัยสำคัญ ๐.๐๕  พบว่า พระสงฆ์ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาทางสามัญแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕  จงึปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์ที่มีการศึกษาทางสามัญแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ในด้าน
สุขภาวะทางอารมณ์ ด้านสุขภาวะทางสังคม และด้านสุขภาวะทางปัญญา ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้าน
ด้านสุขภาวะทางกาย พระสงฆ์มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
ดังนั้น จึงได้ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ในมิติทางด้านสังคมด้วยวิธีหาผลต่าง
นัยสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๗-๔.๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

ตารางท่ี ๔.๑๗ ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของความ 
คิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ใน
จงัหวัดนนทบุรี จำแนกตามการศึกษาทางสามัญ โดยภาพรวม 

(n = ๑๕๔) 

วุฒทิางการศึกษาทางสามัญ x̄ 
ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า

มัธยมศึกษา 

(๔๒) 

อนุปริญญา 

หรือเทียบเท่า 

(๔๖) 

ปริญญาตรี 

หรือสูงกว่า 

(๖๖) 
๔.๑๖ ๔.๒๐ ๔.๑๖ 

 ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษา 

 

๔๑๖ - 

 

 

 

-๐๐๔ ๐.๐๐ 
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา่ ๔.๒๐ - - ๐.๐๔* 
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ๔.๑๖ - - ๐.๐๐ 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
  
จากตารางที่ ๔.๑๗  เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของ

พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามการศึกษาทางสามัญโดย
ภาพรวม เป็นรายคู่พบว่า พระสงฆ์ที่มีการศึกษาทางสามัญต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน ๑ คู ่ได้แก ่

๑. พระสงฆ์ที่มีวุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า  
( x̄ = ๐.๐๔) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๘ ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของความ 
คิดเห็นของการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ใน
จังหวัดนนทบุรี ในด้านสุขภาวะทางกาย จำแนกตามการศึกษาทางสามัญ 

 (n = ๑๕๔) 

วุฒทิางการศึกษาทางสามัญ x̄ 
ต่ำกว่าหรือเทียบเท่า

มัธยมศึกษา 
(๔๒) 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

(๔๖) 

ปริญญาตรี 
หรือสูงกว่า 

(๖๖) ๔.๑๒ ๔.๒๓ ๔.๑๔ 

 ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษา 
 

๔.๑๒ - 
 
 
 

-๐.๑๑ -๐.๐๒ 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๔.๒๓ - -   ๐.๐๙* 
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ๔.๑๔ - - - 

*มีนัยสำคญัทางสถิตทิีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๘  เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามการศึกษาทางสามัญ 
ด้านสุขภาวะทางอารมณ์เป็นรายคู่พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน ๑ คู ่ได้แก ่
  ๑. พระสงฆ์ที่มีวุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี มากกว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี
หรือสูงกว่า ( x̄ = ๐.๐๙ )  



๑๔๑ 

ตารางที่  ๔.๑๙ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะ  
                        เพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตามสมมติฐานที่ ๑–๖ 

(n = ๑๕๔) 

สมมติ 
ฐานที่ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
สถิติ

ทดสอบ 
ค่าระดับ
นัยสำคัญ 

ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑ อายุ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า

บุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 

 

F-test 

 

๐.๐๐ 
 

  

๒ พรรษา การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า

บุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 

 

F-test 

 

๐.๒๕  
 

 
๓ ตำแหน่ง 

ทางคณะสงฆ์ 
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า

บุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 

 

F-test 

 

๐.๗๔  
 

 
๔ การศึกษา 

ทางธรรม 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า

บุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 

 

F-test 

 

๐.๒๖  
 

 
๕ การศึกษา 

ทางบาลี 

การมสี่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า

บุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 

 

F-test 

 

๐.๐๙  
 

 
๖ การศึกษา 

ทางสามัญ 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า

บุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 

 

F-test 

 

๐.๖๖  
 

 
 

*มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 



๑๔๒ 

 จากตารางที่ ๔.๑๙ ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ ๑-๖ พบว่า 
 พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 พระสงฆ์ที่มีตำแหน่งทางคณะสงฆ์ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 พระสงฆ์ที่มีการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้  

 พระสงฆ์ที่มีการศึกษาทางบาลีต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้  

 พระสงฆ์ที่มีทางการศึกษาทางสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุร ีโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

๔.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นประมวลสรุปเป็น
ข้อๆ ได้ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๒๐ แสดงแสดงความคิดเห็นด้านปัญหา อุปสรรค 

ปัญหา/อุปสรรค จำนวน ร้อยละ 

วัดขาดการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของวัดหรือคณะสงฆ์ด้วยการ

การเข้าร่วมกิจกรรมทางสาธารณสุข ๓๓ ๒๑.๔๓ 

พระสงฆ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพ ๓๑ ๒๐.๑๓ 

พระสงฆ์บางรูปยังมีพฤติกรรมการป้องกนัโรคที่ไม่เหมาะสม เช่น การ

ไม่ใช้ช้อนกลางในขณะฉันอาหารร่วมกับพระสงฆ์รูปอ่ืน ๓๐ ๑๙.๔๘ 

บางวัดไม่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 

พระสงฆ์ไม่มกีารเสริมสร้างสุขภาพเพ่ือการป้องกันโรคภายในวัด ๒๘ ๑๘.๑๘ 

วัดควรเป็นแกนนำในการลดละเลิกบุหรี่ โดยพระสงฆ์ควรเป็น

แบบอย่าง ๒๐ ๑๒.๙๙ 

ไม่มีหน่วยงานจากศูนย์สาธารณสุขถวายความรู้ให้พระสงฆ์ในการ

ปฏิบัติตนเพ่ือหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรคติดต่อต่าง ๆ ตามช่วงฤด ู ๑๒ ๐๗.๗๙ 

รวม ๑๕๔ ๑๐๐.๐๐ 

 
 จากตาราง ๔.๒๐ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นประมวลสรุปเป็น
ข้อๆ ได้ดังนี้ 
 ๑.ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย พระสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
วางนโยบาย และแผนงาน โครงการ จัดกิจกรรม เพื่อขจัดและแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างรูปแบบ และ
วิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไข และลดปัญหาของชุมชน เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
และสนองความต้องการของชุมชน  

 ปัญหาที่สำคัญคือพระสงฆ์ต้องตัดสินใจเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาด เพราะพระสงฆ์จะต้อง
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแล้วค่อยไปอบรมสั่งสอนประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ใน
ชุมชน  

 ๒. ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ พระสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ใน มีการร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ



๑๔๔ 

เช่น สาธารณสุขจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้คำปรึกษา การให้กำลังใจ การดูแล
สุขภาพทั้งทางกายและทางใจ แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ติดเหล้า และบุหรี่ โดยผลที่ได้รับจาก
การรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า และบุหรี่ ผ่านกิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ 
เลิก เหล้า บุหรี่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา” นั้น ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 ๓. ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม พระสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะ โดยร่วมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา” “เทเหล้า เผาบุหรี่” 
โดยเอื้อเฟ้ือสถานที่ภายในวัดเป็นที่จัดกิจกรรม 

 ๔. ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม พระสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะ โดยร่วมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา” “เทเหล้า เผาบุหรี่” 
โดยเอื้อเฟ้ือสถานที่ภายในวัดเป็นที่จัดกิจกรรม  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ แสดงความคิดเห็นด้านข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ จำนวน ร้อยละ 

วัดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ที่จะสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

ที่แท้จริง ๓๗ ๒๔.๐๓ 

จัดให้มีแกนนำพระสงฆใ์นดา้นสุขภาพ  ๓๔ ๒๒.๐๘ 

มีการจัดบริเวณวัดให้สะอาด และมีสิ่งแวดล้อมเป็นเอกลักษณ์ 

ทางพระพุทธศาสนา ๒๔ ๑๕.๕๘ 

มีห้องปฐมพยาบาลประจำวัดเพ่ือดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธ ๒๐ ๑๒.๙๙ 

ให้การสนับสนุนทางด้านการดูแลสุขภาพ ๔ ด้าน คือ ด้านการส่งเสริม 

ป้องกัน รักษา และการฟื้นฟูสภาพ ๒๙ ๑๘.๘๓ 

ถวายความรู้แก่พระสงฆ์ เพื่อแนะนำประชาชนในเรื่องการดูแล

สุขภาพ ๓๗ ๒๔.๐๓ 

รวม ๑๕๔ ๑๐๐.๐๐ 

 
 จากตาราง ๔.๒๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นประมวลสรุปเป็น
ข้อ ๆ ได้ดังนี ้

ข้อเสนอแนะ 

๑. ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย  

จัดโครงการต่อต้านปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนในโรงเรียนให้เห็นโทษภัยของปัญหา

เหล้าบุหรี่ ในชุมชนว่าร้ายแรงเพียงใด 

๒. ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ 

พระสงฆ์จะต้องเป็นหลักในการพัฒนาด้านจิตใจ สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด 

และจัดกิจกรรมอันเหมาะสมแก่เพศและวัย เพ่ือให้เอ้ืออำนวยในการดูแลและรักษาสุขภาพจิต มี

ความสามารถในผลิตสื่อการเรียน การสอน เพ่ือเผยแพร่ส่งเสริมสุขภาพจิตได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสมกับเพศและวัยของคนในชุมขน 

๓. ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม  

 มีการจัดให้วัดเป็นแบบอย่างในการปลอดปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนอย่างถาวร การที่

มีปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเข้าไประบาดในวัดถือเป็นเรื่องใหญ่ พระสงฆ์ต้องสอดส่องดูแลห้าม



๑๔๖ 

ไม่ให้มีปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเข้าไปจำหน่ายภายในวัดถึงแม้จะมีการจัดงานบุญประจำปีหรือ

งานบุญอ่ืนๆ ก็ตาม 

     ๔. ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา พระสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมมือกับ

หน่วยงานของรัฐ จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงโทษภัยของปัญหาเหล้า บุหรี่ ใน

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

 มีการแนะนำให้รู้จักการหาเวลาว่างด้วยการประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ ให้อยู่ดี
กินดี ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นการ
แก้ไขหลังจากนำผู้ติดปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนไปบำบัดแล้วถือเป็นการสร้างชีวิตใหม่เพ่ือส่งเสริม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

๔.๕ ผลการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง(Purposive sampling) ประกอบด้วย กลุ่มพระสังฆาธิการที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ให้
ข้อมูลหลัก ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยกำหนดคุณสมบัติ คือ เป็นพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมด้านสุขภาวะ
ทางสังคมที่โดดเด่นในจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๓ รูป ใน ๓ วัด ประกอบด้วย วัดบัวขวัญ (พระ
อารามหลวง) วัดจันทร์ วัดกู้ และสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีจำนวน ๒ คน และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน ๓ คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี วัฒนธรรม
จังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) ๓ คน รวม ๘ รูป/คน แล้วนำข้อมูลเชิง
คุณภาพที่ได้มาตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ตามวัตถุประสงค์
การวิจัยที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยได้นำเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นข้อความเรียง สามารถสรุปผลโดยจำแนก
ตามรายด้านของการวิจัยได้ดังนี้  
 ๔.๕.๑) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย  
 ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า  
  ๑) วัดควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชน  

  ๒) จัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายในช่วงเวลาต่าง ๆ ในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น 
ช่วงเวลาหลังทำงาน  



๑๔๗ 

  ๓) การมีกิจกรรมให้พระภิกษุสามเณรได้ออกกำลังกายที่เหมาะสม เช่น กวาด
ลานวัด ทำความสะอาดวิหาร ลานเจดีย์ และศาสนสถานต่าง ๆ การปลูกต้นไม้ดอกไม้ เป็น
ต้น๑  
  ๔) คณะสงฆ์ควรมีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกายของบุคลากรภายในวัด 
พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไปในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ  
  ๕) มีการให้ความรู้เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพและการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี๒ 
 สรุป การเสริมสร้างสุขภาวะทางกายมีความสำคัญเพราะถ้าสุขภาพกายเราดีก็จำพาให้
เรามีแรงมีกำลังที่จะดำเนินชีวิตต่อไป วัดสถาที่ยึดเหนียวจิตใจจึงควรหันมาดูแลสุขภาพกาย
ให้กับคนที่มาทำบุญด้วย โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชน 
 

 ๔.๕.๒) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะอารมณ์  
 ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า  
  ๑) มีการสนับสนุนส่งเสริมให้แต่ละวัดมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ เดิน
จงกลม ทำวัตรและฟังธรรม เพ่ือให้จิตมีสมาธิเกิดความสงบใจ ในช่วงวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพระ 
วันหยุด วันสำคัญทางศาสนาและชาติ เป็นต้น  
  ๒) จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษเดือนละครั้ง๓  
  ๓) มีโครงการทำวัตรสวดมนต์ เสริมสิริมงคลชีวิต พิชิตโรค  
  ๔) การเทศนาธรรม หรือปาฐกถาธรรมหรือกิจกรรมธรรมะประกอบสื่อที่ทันสมัย
ทีม่ีเนื้อหาสาระสนุกสนานเหมาะสมกับคนทกุเพศวัย  
  ๕) การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพจิต การดูรักษา
ตัวเอง๔ 
 สรุป วัดมีส่วนอย่างยิ่งในการเสริมสร้างสุขภาวะอารมณ์ วัดควรจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อปลูกศรัทธาให้ญาติโยมได้พบความสงบสุขทางจิตใจ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม
นั่งสมาธิ เดินจงกลม ทำวัตรและฟังธรรม เพ่ือให้จิตมีสมาธิเกิดความสงบใจ ในช่วงวันสำคัญต่าง ๆ 

 
๑ สัมภาษณ์, พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร ป.ธ.๔), เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ      

(พระอารามหลวง) ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒ สัมภาษณ์, พระวิมลสุวรรณกร (สมพงษ์ จนฺทวโร ป.ธ.๓), รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด เจ้าอาวาส

วัดกู้ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓ สัมภาษณ์, พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร ป.ธ.๔), เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ      

(พระอารามหลวง) ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔ สัมภาษณ์, พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส, ดร.), เจ้าคณะอำเภอบางกรวย เจ้าอาวาสวัด

จันทร์ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๘ 

 ๔.๕.๓) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม  
 ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า  
  ๑) ให้วัดมีการจัดแหล่งเรียนรู้เรื่องการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งภายในวัด  
  ๒) ส่งเสริม การเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้คนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
หรือกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรมให้มากขึน้  
  ๓) มีกิจกรรม หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จัดสร้างสถานที่หรือสวนสาธารณะที่ส่งเสริม
ให้ชาวบ้านไดพ้บปะพูดคุยและเข้าร่วมสังคมกัน๕  
  ๔) สร้างสภาพแวดล้อมในวัดและบ้าน ให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติ มีที่พักผ่อน
ให้เหมาะสมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของพระในวัดและคนในบ้าน ขณะเดียวกันก็ควรสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในชุมชนด้วย๖ 
 สรุป การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม วัดมีการจัด
แหล่งเรียนรู้เรื่องการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งภายในวัด จัดกิจกรรม หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จัดสร้าง
สถานทีห่รือสวนสาธารณะที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านไดพ้บปะพูดคุยและเข้าร่วมสังคมกัน 
  
 ๔.๕.๔) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา  
 ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า  
  ๑) คณะสงฆ์ควรส่งเสริมให้วัดจัดสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา
ของชุมชน  
  ๒) มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาวะ และมีการแบ่งปันสิ่งของทำให้เป็นสังคมแห่ง
การโอบอ้อมอารีย์ เป็นสังคมแห่งนำ้ใจ และมิตรไมตรีอันส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข๗  
  ๓) มีการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการแบ่งปัน
ฐานขอ้มูล และมีกลไกสนับสนุนการทำงาน  
  ๔) พัฒนานโยบายอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการความรู้ข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ค่านิยม และทัศนคติที่ดีต่อกัน๘ 

 
๕ สัมภาษณ์, พระวิมลสุวรรณกร รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด เจ้าอาวาสวัดกู้ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๖  สัมภาษณ์, พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส, ดร.), เจ้าคณะอำเภอบางกรวย เจ้าอาวาสวัด

จันทร์ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๗ สัมภาษณ์, พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร ป.ธ.๔), เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ      

(พระอารามหลวง) ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘ สัมภาษณ์, พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส, ดร.), เจ้าคณะอำเภอบางกรวย เจ้าอาวาสวัด

จันทร์ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 



๑๔๙ 

 สรุป การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา มีการให้
คำปรึกษาด้านสุขภาวะ และมีการแบ่งปันสิ่งของทำให้เป็นสังคมแห่งการโอบอ้อมอารีย์ เป็นสังคม
แห่งน้ำใจ การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ คณะสงฆ์ควรส่งเสริมให้วัดจัด
สถานทีเ่ป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาของชุมชน  
 
 ๔.๕.๕) ปัญหา อุปสรรคการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 
 พบว่า  
  ๑) พระสงฆ์ขาดการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางนโยบาย และแผนงาน 
โครงการ จัดกิจกรรม๙ 
  ๒) พระสงฆ์ขาดการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ใน มีการร่วมกับภาคีเครือข่าย๑๐  
  ๓) พระสงฆ์ขาดการมีส่วนร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ จัดอบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจแก่ประชาชนถึงโทษภัยของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน๑๑  
  ๔) วัดพึงจัดให้มีระบบและกลไกในการสร้างเสริมสุขภาพการจัดสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม และป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและปัจจัยคุกคามสุขภาพภายในวัด โดยใช้มาตรการ
เชิงรุก ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดถึงการประเมินและพัฒนาระบบและกลไกให้มี
ประสิทธิภาพ รัฐและภาคส่วนต่างๆ พึงส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดสภาพแวดล้อม เพ่ือให้วัด
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการดูแลและเสริมสร้างสุขภาวะโดยชุมชนและสังคม ตามพระธรรมวินัยและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง๑๒ 
  
 ๔.๕.๖) ข้อเสนอแนะการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 
 ข้อเสนอแนะ คือ  
  ๑) พระสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางนโยบาย และแผนงาน 
โครงการ จัดกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไข 

 
๙ สัมภาษณ์, พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร ป.ธ.๔) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ      

(พระอารามหลวง) ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๐ สัมภาษณ์, พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส, ดร.), เจ้าคณะอำเภอบางกรวย เจ้าอาวาสวัด

จันทร์ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๑ สัมภาษณ์, นางวิภาภรณ์  เกิดนาค, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง ,  

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๒ สัมภาษณ์, พระวิมลสุวรรณกร (สมพงษ์ จนฺทวโร ป.ธ.๓), รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด เจ้าอาวาส

วัดกู ้๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๐ 

และลดปัญหาของชุมชน เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสนองความต้องการ
ของชุมชน๑๓  
  ๒) พระสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ใน มีการร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิเช่น สาธารณสุขจังหวัด องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้คำปรึกษา การให้กำลังใจ การดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ 
แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ติดเหล้า และบหุรี่๑๔  
  ๓) พระสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ จัดอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงโทษภัยของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

   ๔) ทำให้วัดเป็นศูนย์กลางสุขภาวะของชุมชนในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้สุขภาพ
วิถีพุทธเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่คณะสงฆ์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ใช้หน่วยอบรมประชาชน
ประจำตำบล (อ.ป.ต.) ให้มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายพระสงฆ์เพ่ือสังคม รวมถึงเครือข่าย
องค์กรทางพระพุทธศาสนาอื่น ๆ เป็นกลไกในการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือขับเคลื่อนการดูแล
และเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง๑๕  

   ๕) ภาครัฐควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกระดับ และ ภาค
ส่วนต่างๆ ในสังคม ร่วมกันพัฒนาและจัดตั้งวัดส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกการดูแล
สุขภาวะของชุมชนและสังคมโดยพระสงฆ์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง๑๖  

   ๖) ทางด้านองค์กรคณะสงฆ์เอง ก็ควรมีการจัดตั้งกองทุนระดับชาติเพ่ือการดูแล
สุขภาวะพระสงฆ์ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้ พระสงฆ์ คณะ
สงฆ์ ชุมชน สังคม และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในแต่ละพ้ืนที่อาจจัดตั้งกองทุนระดับพ้ืนที่ได้
พระสงฆ์บางรูปยังติดบุหรี่ ถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่พบเห็น๑๗    
   ๗) มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของวัดหรือคณะสงฆ์ด้วยการการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสาธารณสุขเช่น เข้าโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้เครือข่ายบริการสุขภาพแก่
พระสงฆ์มีคุณภาพ และมีส่วนได้เสียในการดูแลสุขภาพจะทำให้พระสงฆ์รู้สึกว่าเป็นภาระบทบาท
ของทา่นเอง๑๘  

 
๑๓ สัมภาษณ์, นางวิภาภรณ์  เกิดนาค, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง,  

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๔

 สัมภาษณ์, นางสาวรัชชดา  ธนดุลศิริ, เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรึ, ๓๑ กนัยายน ๒๕๖๓. 
๑๕ สมัภาษณ์, นายจุมพล ตระกูลนุช, วัฒนธรรมจังหวดันนทบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๖ สัมภาษณ์, นายประยรู จรเจริญ, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๗ สัมภาษณ์, ดร.ธวัชชัย กรรณิการ์, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา), ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๑๘ สัมภาษณ์, นายจมุพล ตระกูลนุช, วัฒนธรรมจังหวัดนนทบรุี, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๑ 

      ๘) ให้มีแกนนำสุขภาพพระสงฆ์เป็นหมอประจำวัดไว้คอยดูแลสุขภาพคณะสงฆ์
ในองค์กรของตนเอง ให้ความรู้ในการดูแลตนเอง ประสานงานเจ้าหน้าที่ และส่งต่อในรายที่ป่วย
มากหรือรุนแรงไปยังหน่วยบริการต่าง ๆ๑๙  
      ๙) ในส่วนของภาครัฐและชุมชนพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม
ของวัด พระสงฆ์และคณะสงฆ์ ในการนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านสุขภาพตามหลักพระธรรม
วินัย รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพมาใช้ในการดูแลและเสริมสร้างสุข ภาวะของชุมชนและ
สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง๒๐  
      ๑๐) มีการใช้พ้ืนที่ของวัดให้เกิดประโยชนสูงสุด ควรใช้พ้ืนที่ของวัดเป็นศูนย์กลาง
ในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยรวมกับโรงเรียนและผู้นำชุมชน 
เช่นการจัดทำโครงการ “ลานวัด ลานกีฬา”๒๑ คณะสงฆ์แต่ละระดับพึงกำหนดนโยบาย มาตรการ
และแผนงาน ให้วัดและพระสงฆ์มีบทบาทในการดูแลและเสริมสร้างสุภาวะของชุมชนและสังคม๒๒ 
วัดบางวัดเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นและคนทีต่ิดยาเสพติด ควรเร่งดำเนินการให้วัดไม่เป็นแหล่งมั่ว
สุมให้ได้ชื่อว่าเป็น “วัดสีขาว” ที่ปลอดจากการมามั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน๒๓ 
 สรุป ปัจจุบันพระสงฆ์ได้กลายเป็นผู้นำคนสำคัญในสังคมที่มีบทบาทในการจัดการ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป้นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้น 
พระสงฆ์จะถูกกำหนดบทบาทจากหน้าที่ ที่พึงจะเป็น ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างจริงจัง 
บำเพ็ญประโยชน์แก่ตนเองและสังคมด้วยความเสียสละ พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน หรือพัฒนาชุมชนที่อาศัยนั้นๆ ทั้งในรูปแบบของนามธรรม และ
รปูธรรม ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่พระสงฆ์นั้นเป็นได้ทั้งนักปฏิบัติ นักสอน และนักพัฒนาอันเกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ ทั้งความรู้ทางคดีทางธรรม และคดีทางโลกจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้นำ
ชุมชนเชิงสัญลักษณ์ท่ีเป็นปูชนียบุคคลที่ควรเคารพยิ่งของผู้คน ชุมชน และสังคมสืบไป  
 

 
๑๙ สัมภาษณ์, นายประยูร จรเจริญ , ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ,  

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๒๐ สัมภาษณ์, พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร ป.ธ.๔), เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ      

(พระอารามหลวง) ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๑ สัมภาษณ์, นางสาวรัชชดา  ธนดุลศิริ, เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรึ , ๓๑ กันยายน 

๒๕๖๓. 
๒๒ สัมภาษณ์, นางวิภาภรณ์  เกิดนาค, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง, ๑๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๓ สมัภาษณ์, นายจมุพล ตระกูลนุช, วัฒนธรรมจังหวัดนนทบรุี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 



๑๕๒ 

๔.๖ องค์ความรู ้
 ๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  
   จากการศึกษาเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ (Body of knowledge) ที่ได้จากการวิจัย 
ดังแสดงใน แผนภาพที ่๔.๑ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 
 

 

การเสริมสร้าง 
สุขภาวะทางกาย 

 

การเสริมสร้าง 
สุขภาวะอารมณ์ 

 

การเสริมสร้าง 
สุขภาวะทางสังคม 

 

การเสริมสร้าง 
สุขภาวะทางปัญญา 

 

 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
เพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 

- มีการจัดสถานที่ออกกำลั งกายเพ่ือชุมชน มี
กิจกรรมกายบริหารในลานวัด ลานกีฬา ทำวัดให้
เป็นอาราม และสร้างสุข ตามแนวลักษณะ ๕ ส. 
 

- มี ศู นย์ปฏิ บั ติ ธรรม  เผยแผ่ ธรรม  ฝึ กสมาธิ           
มีกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วย เยี่ยมผู้สูงอายุ  รับเป็นที่
ปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพ 
- 

- มีกิจกรรมสอนอาชีพ บรรพชาสามเณร อุปสมบท
หมู่ ค่ายพุทธบุตร หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หมู่บ้าน
ปลอดอบายมุข และหมู่บ้านปลอดยาเสพติด  

- มีการบริหารจัดการความรู้ข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ภู มิปัญญาท้องถิ่ น 
ค่านิยม และทัศนคติที่ดีต่อกัน 



๑๕๓ 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑ สามารถนำมาสรุปเป็นองค์ความรู้ดังนี้ 
 บทสรุปการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ใน
จงัหวัดนนทบุรี สรุปได้ดังนี้ 
 วัดสามารถทำการสร้างเสริมสุขภาพทางสังคม ได้โดยมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ให้
เกิดสิ่งแวดล้อมทัง้ทางกายภาพและสังคมที่เหมาะสมทั้งทางด้านกายภาพและจิตใจ 
 พระสงฆ์จะต้องมีความรู้ในเรื่องต่างๆ ดีพอสมควรทั้งทางโลกทางธรรม เพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้กับประชาชน เป็นต้นแบบของการปฏิบัติตามหลักธรรม 
 พระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้นำในทางพระพุทธศาสนา ควรวางตัวให้เหมาะสม อย่าทำตัวให้
เป็นที่ติฉินนินทาในเรื่องต่างๆ ที่ผิดวินัยสงฆ์ได้ 
 คณะสงฆ์ควรมีแนวทางในการพัฒนาด้านสุขภาวะที่สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและ
สถานการณ์ด้านสุขภาพ โดยร่วมมือกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ดำเนินการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของ
พระสงฆ์และชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

 ๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย๒๔ 
 จากแผนภาพที ่๔.๒ สามารถนำมาสรุปเป็นองค์ความรู้ดังนี้ 
 บทสรุปการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ใน
จังหวัดนนทบุรี สรุปได้ดังนี้ 
 วัดสามารถทำการสร้างเสริมสุขภาพทางกาย ได้โดยมีการจัดสถานที่ออกกำลังกายเพื่อ
ชุมชน สร้างสุข ตามแนวลักษณะ ๕ ส. 
 ด้านสุขภาวะอารมณ์ ควรมีศูนย์ปฏิบัติธรรม เผยแผ่ธรรม ฝึกสมาธิ มีกิจกรรมสอน
อาชีพ 
 ด้านสุขภาวะทางสังคม ควรจัดให้มีหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หมู่บ้านปลอดอบายมุข และ
หมู่บ้านปลอดยาเสพ 

 

 ๒๔ ทีม่า: จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน

การเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลด

เหล้าบหุรีใ่นจังหวัดนนทบุรี 

สุขภาวะทางกาย 
มีการจัดสถานที่ออกกำลัง
กายเพ่ือชุมชน สร้างสุข 
ตามแนวลักษณะ ๕ ส. 
 

สุขภาวะอารมณ์ 
มีศูนย์ปฏิบัติธรรม เผยแผ่
ธรรม ฝึกสมาธิ มีกิจกรรม
สอนอาชีพ  

สุขภาวะทางปัญญา-  
มีการบริหารจัดการความรู้
ข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สุขภาวะทางสังคม 
ห มู่ บ้ า น รั ก ษ า ศี ล  ๕ 
หมู่บ้ านปลอดอบายมุข 
และหมู่บ้านปลอดยาเสพ
ติด 



๑๕๕ 

 ด้านสุขภาวะทางปัญญาควรมีการบริหารจัดการความรู้ข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยร่วมมือกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ดำเนินการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของ
พระสงฆ์และชุมชน 



 
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  ๑) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ๒) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ต่อการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ตามปัจจัยส่วนบุคคล           
๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และมีส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีแจกแบบสัมภาษณ์  (Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล ดังนี้ คือ  การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสำคัญโดยการสุ่มแบบเจาะจงจำนวน  ๙  รูป  และ 
แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี โดยใช้จำนวนประชากร 
๒๕๐ รูป โดยวิธีการเปิดตารางสุ่มตัวอย่างตารางสูตรยามาเน่ ปรากฏได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน ๑๕๔ รูป 
โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นทั้งปลายปิด และ
ปลายเปิด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย  (Mean)   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation: S.D.) การทดสอบค่า         
(t – test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way AN ova ) ผลการวิจัยสามารถ
นำมาสรุป อภิปรายผลและมีข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 



๑๕๗ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี” ผู้ศึกษาได้ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 
๑๕๔ รูป โดยสรุปไดดั้งนี้ 

 ๕.๑.๑ จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  

  ๑) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๕–๓๐ ปี 
จำนวน ๓๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๓  

  ๒) รองลงมาคือ พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๓๑–๓๕ ปี จำนวน ๓๔ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๒๒.๐๘ 

  ๓) น้อยที่สุด คือ พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๕๑ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๖.๔๙  

  ๔) ด้านพรรษาพระสงฆ์ที่มีพรรษาระหว่าง ๕–๑๐ พรรษา จำนวน ๓๓ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๒๑.๔๓  

  ๕) รองลงมา คือ พระสงฆ์ที่มีพรรษาระหว่าง ๑๑–๑๕ พรรษา จำนวน ๓๑ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๑๓  

  ๖) ด้านตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ส่วนใหญ่เป็นพระลูกวัด จำนวน ๖๑ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๓๙.๖๑  

  ๗) รองลงมาคือพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส จำนวน ๕๗ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๓๗.๐๑  

  ๘) น้อยที่สุดคือพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส จำนวน ๓๖ รูป คิดเป็น     
ร้อยละ ๒๓.๓๘  

  ๙) ด้านการศึกษาทางธรรม ส่วนใหญ่ที่มีวุฒิทางนักธรรมชั้นตรี  จำนวน ๕๑ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๓๐.๙๑  

  ๑๐) รองลงมาคือพระสงฆ์ที่มีวุฒิทางนักธรรมชั้น จำนวน ๔๓ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๒๖.๐๖  

  ๑๑) พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิทางนักธรรมเอก มีจำนวน ๓๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓  

  ๑๒) น้อยที่สุดคือพระสงฆ์ท่ีไม่มีวุฒิทางธรรม จำนวน ๒๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๖  



๑๕๘ 

  ๑๓) ด้านการศึกษาทางบาลี ส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางบาลี จำนวน  
๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๙  

  ๑๔) รองลงมาเป็นพระสงฆ์ที่มีวุฒิทางการศึกษา ป.ธ. ๔-๖ จำนวน ๓๒ รูป คิดเป็น     
ร้อยละ ๒๐.๗๘  

  ๑๕) น้อยที่สุดเป็นพระสงฆ์ที่มีวุฒิทางการศึกษา ป.ธ. ๗–๙  จำนวน ๑๐ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๖.๕๐  

  ๑๖) ด้านการศึกษาทางสามัญ ส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า จำนวน ๖๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖  

  ๑๗) รองลงมาเป็นพระสงฆ์ที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 
๔๖ รูป คดิเป็นร้อยละ ๒๙.๘๗   

  ๑๘) น้อยที่สุดคือพระสงฆ์ที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับต่ำกว่าหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษา 
จำนวน ๔๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ 

 ๕.๑.๒ ผลการศึกษา การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลด

เหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมทั้ง ๔ ด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  x̄= ๓.๙๑ 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่  S.D. =๐.๔๘ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกได้แก่การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้าน

การเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ x̄ = ๔.๐๓ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ S.D. = 

๐.๕๔ อันดับที่สองคือด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ x̄ = ๔.๐๑ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ S.D. = ๐.๕๗ และอันดับที่สามคือด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่

ที่  x̄ = ๓.๙๐ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่  S.D. = ๐.๕๒ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านการ

เสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ x̄ = ๓.๖๙ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี S.D. = ๐.๖๔ 

 ๕.๑.๓ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้าง
สุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยจำแนกปัจจัยบุคคล ตามสมมุติฐานที่ ๑–๖ พบว่า
พระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
เพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ในด้าน



๑๕๙ 

สุขภาวะทางกาย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนด้านสุขภาวะทาง
อารมณ ์ด้านสุขภาวะทางสังคม และด้านสุขภาวะทางปัญญา พระสงฆ์มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 ๕.๑.๔ จากผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า 
 พระสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางนโยบาย และแผนงาน โครงการ         
จัดกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไข และลดปัญหา
ของชุมชน เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสนองความต้องการของชุมชน  
 พระสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่ใน มีการร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิเช่น สาธารณสุขจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการให้คำปรึกษา การให้กำลังใจ การดูแลสุขภาพทั้ งทางกายและทางใจ แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ติดเหล้า และบุหรี่  
 พระสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
ประชาชนถึงโทษภัยของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
 พระสงฆ์ควรมีการจัดให้วัดเป็นแบบอย่างในการปลอดปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนอย่าง
ถาวร เพราะการที่มีปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเข้าไประบาดในวัดถือเป็นเรื่องใหญ่ พระสงฆ์ต้อง
สอดส่องดูแลห้ามไม่ให้มีปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเข้าไปจำหน่ายภายในวัดถึงแม้จะมีการจัดงานบุญ
ประจำปีหรืองานบุญอ่ืน ๆ ก็ตาม 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลของการศึกษา “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี” ทั้ง ๔ ด้าน มีรายละเอียดดังนี้  
 ๕.๒.๑ การมีส่วนร่วมด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์มีการ
ดูแลรักษาโรคทั้งร่างกายและจิตใจ โดยนำเอาแนวคิดและวิธีการดูแลรักษา ซึ่งทางการแพทย์สมัยใหม่
ใช้ในการรักษาร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร เนื่องจากพระสงฆ์ยังเป็นที่พ่ึงที่ยึดเหนี่ยวทางใจของชาวบ้าน
ในชุมชน การทำงานเพ่ือสังคมจึงเป็นสิ่งที่ได้รับการคาดหวังมากที่ สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ     
ศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต ปราณปรียา โคสะสุ และศิรดา ศรีโสภา ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาสุขภาวะของ
พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี” พบว่า พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่มีสุขภาวะทางกาย จากการ
ประเมินสุขภาวะทางกาย โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพ่ือหาค่าดัชนีมวลกายเป็นมาตรที่ใช้ประเมิน
ภาวะอ้วนและวัดเส้นรอบเอว พบว่า พระสงฆ์โดยส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวอยู่ในค่า
ปกติ คือ มีเส้นรอบเอวเฉลี่ยเท่ากับ ๗๗ เซนติเมตร แต่ก็ยังพบปัญหามากที่สุดในพระสงฆ์กลุ่มอายุ 
๖๐ ปี ขึ้นไป มีเส้นรอบเอวสูงกว่าค่าปกติ คือมีภาวะอ้วนลงพุง ต้องได้รับการตรวจเลือดดูระดับไขมัน



๑๖๐ 

ในเลือดพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในด้านสุขภาวะทางจิต พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีสุขภาวะทาง
สังคมที่ดี ท่านจะมีศาสนสงเคราะห์หรือกิจนิมนต์ร่วมกับชุมชนสม่ำเสมอภายในบริเวณวัดให้ชุมชน
ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา ลักษณะสังคมภายในวัด มีความเข้มแข็ง มีการปกครองภายในวัดอย่าง
ยุติธรรม และไม่มีความขัดแย้งกัน สภาพชุมชนบริบทรอบๆ วัด โดยส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  
เป็นชุมชนที่ยุติธรรม แต่กลับพบว่า ชุมชนเริ่มจะมีความขัดแย้งกัน สุขภาวะทางปัญญา พระสงฆ์โดย
ส่วนใหญ่จะสามารถรู้รอบ รู้เท่าทันปัญหา รู้ทันสติ เจริญสติภาวนาจนจิตตั้งมั่นสามารถสอนให้ญาติ
โยมเจริญสติได้ มีความเป็นอิสระในการครอง มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นประจำ มี
สัมพันธภาพที่ดีทั้งภายในวัดและชุมชน และเป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่เกือบทุกวัดมีความสันติ เป็นที่พ่ึง
ของศาสนิกชนทุกๆ ด้าน รวมทั้งพระสงฆ์ที่ได้เจริญสติในวิธีการต่างๆ จะใช้วิธีนั่งเจริญสติ การเจริญ
สติ เป็นเครื่องมือพัฒนาจิต๑ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.ปภัสสร กิมสุวรณวงศ์  ได้
ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา” 
ผลการวิจัย พบว่า การที่จะดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมแบบองค์รวมได้นั้นการควบคุมร่างกายและจิตใจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยแนวคิดทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงองค์รวมในการ
ดำเนินชีวิตที่ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านภาวะจิตและ
ด้านปัญญา๒ 

 ๕.๒.๒ การมีส่วนร่วมด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ พระภิกษุสงฆ์และ
สถาบันพุทธศาสนาเป็นที่พ่ึงที่สำคัญ ในเรื่องการดูแลรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ คณะสงฆ์เองก็มี
การส่งเสริมให้นั่งสมาธิ เจริญภาวนาทุกวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งทำให้จิตใจ
บริสุทธิ์ผ่องใส ปลอดโปร่ง เป็นมูลเหตุทำให้เกิดปัญญา ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ละเลิกอบายมุข
ทั้งหลายทั้งปวง มีการส่งเสริมการมีจิตสาธารณะหรือมีจิตอาสา อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
ประชาชน      เพ่ือนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครู
ใบฎีกาสะอาด ปญฺญาทีโป (ดิษฐสวรรค์) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” ผลการศึกษาพบว่า ในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในชุมชนตามหลักภาวนา ๔ นั้นประกอบด้วย การพัฒนาด้านกาย(กายภาวนา) ได้แก่ 
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพในชุมชน กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถี
พุทธ การพัฒนาด้านศีล (สีลภาวนา) ได้แก่ กิจกรรมการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล ๕  กิจกรรมการ

 

 ๑ ศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต และคณะ, “ศึกษาสุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี”,
รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๑). 

 ๒ ดร.ปภัสสร กิมสุวรรณวงศ์ , “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุตามแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแก่น), ๒๕๕๕. 



๑๖๑ 

ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดอบายมุข การพัฒนาด้านจิตใจ (จิตภาวนา) ได้แก่ สำนักปฏิบัติธรรมประจำ
จังหวัด กิจกรรมปฏิบัติธรรม ส่งเสริมด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และกิจกรรมอบรมค่าย
คุณธรรม   การพัฒนาด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) ได้แก่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนเป็น
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยผ่านกระบวนการการ
มีส่วนร่วม ๔ ลักษณะ คือ ๑. การเข้าร่วมในการตัดสินใจและตกลงใจ ๒. การเข้าร่วมในการ
ดำเนินงานของแผนและโครงการ ๓. การเข้าร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ ๔. การเข้า  
ร่วมในการรับผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมและใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือหลักอริยสัจ  
๔ และหลักสัปปุริสธรรม ซึ่งผลที่ได้จากการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนคือ ความสุข
ทางกายและความสุขทางใจ เมื่อพระสงฆ์นักพัฒนาสามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในลักษณะ
เป็นประจำก็จะส่งผลดีกับ ประชาชน ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติตามลำดับ๓ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วรเศรษฐ์ สุวรรณมณีโชค ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาทัศนคติในการ
ประยุกต์ใช้ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” พบว่า 
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจในหลักธรรมทั้ง ๓ อย่าง คือ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ 
และสังคหวัตถุ ๔ อยู่ในระดับมาก มากที่สุด และปานกลาง ตามลำดับ การเข้าใจในหลักธรรม และ
การนำมาประพฤติปฏิบัติในการพัฒนาองค์กร เพศหญิง (ร้อยละ ๕๙.๐) จะมีมากกว่าเพศชาย (ร้อย
ละ ๔๑.๐) สำหรับอายุ ของบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ต่อการนำเอา
หลักธรรมที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้บุคลากรยังมีข้อเสนอแนะว่า การ
ทำงานควรมีสติมีความอดทน อดกลั้นในการทำงานร่วมกัน เพ่ือความเจริญมั่นคงก้าวหน้าในองค์กร๔ 

 ๕.๒.๓ การมีส่วนร่วมด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม นอกจากพระสงฆ์จะมี
บทบาทหน้าที่ส่วนตนแล้ว ก็ยังมีบทบาทในการสงเคราะห์สังคมคือการให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่
คนในสังคมทั้งที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบสุขสบายก็ตามโดยไม่เลือกชั้นวรรณะหรือแม้แต่ความ
แตกต่างทางศาสนา โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือประโยชน์สุขของคนในสังคมอย่างแท้จริง ดังนั้น วัดและ
พระสงฆ์จึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนในทุกๆ ด้าน  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสมนึก 
อนันตวรวงศ์  ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “พระสงฆ์กับสังคมไทยโดยพิจารณาในเชิงสังคมเศรษฐกิจ 
การเมือง และการปกครอง: กรณีศึกษาวัดในกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทรา เพื่อทราบบทบาทของ

 

 ๓ พระครูใบฎีกาสะอาด ปญฺญาทีโป (ดิษฐสวรรค์), “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ,         
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

 ๔ วรเศรษฐ์ สุวรรณมณีโชค, “การศึกษาทัศนคติในการประยุกต์ใช้ธรรมะเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ”, รายงานการวิจัย , (เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓). 



๑๖๒ 

พระสงฆ์ไทยในมิติของเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมืองการปกครอง” พบว่า ด้านเศรษฐกิจ 
พระสงฆ์มีบทบาทส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน มีบทบาทในการสอน
งานอาชีพด้านฝีมือ เช่น การนวดแผนโบราณยาสมุนไพรศิลปกรรม การก่อสร้าง เป็นต้น ด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม พระสงฆ์มีบทบาทด้านสังคม กล่าวคือ การอบรมจริยธรรม การลดการเสพยาเสพติด 
การอนุเคราะห์ผู้ยากไว้  การสังเคราะห์ผู้ปัญหาทางใจ การอนุเคราะห์ผู้เดินทาง การช่วยเหลือ
กิจกรรมของประชาชน เช่น การใช้สถานที่ของวัดเป็นที่เก็บพัสดุ เก็บของศักดิ์สิทธิ์ อนุเคราะห์สัตว์
เลี้ยง ให้ยืมเครื่องใช้ เป็นต้น และยังมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนอีกด้วย ด้านการศึกษา พระสงฆ์มี
บทบาทด้านการศึกษาหลายหระการ กล่าวคือ การให้ความรู้แก่พระสงฆ์แก่พระสงฆ์และประชาชนทั้ง
ภายในและภายนอก การสร้างโรงเรียนวัดเป็นต้นด้านการเมืองการปกครอง พระสงฆ์มีบทบาท
ทางอ้อม ในเชิงเหนี่ยวรั้ งการปฏิบัติ ที่ ไม่สอดคล้องกับธรรมะ๕ สอดคล้องกับงานวิจัยของ            
ดวงฤดี  ลาศุขะ และคณะ  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการสร้างเสริม
กระบวนการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า หลักจากเข้าร่วม
กิจกรรมทั้ง ๓ ระยะ นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชนรวม ๙ สมรรถนะ กระบวนการเรียนรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างสุขภาวะแบบองค์
รวมของผู้สูงอายุในชุมชน ประกอบด้วย ๑) การวิเคราะห์สถานการณ์จริงด้วยตนเอง ๒) การค้นพบ
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ๓) การเตรียมการ และ ๔) การร่วมทำด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้ยังได้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของพยาบาลที่ดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน 

 ๕.๒.๔ การมีส่วนร่วมด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา พระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิต
วิญญาณ เน้นการพัฒนาชีวิตและสังคม ที่ช่วยให้สังคมมีการแบ่งปันเอ้ืออาทรต่อกัน และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยม และทัศนคติที่ดีต่อกัน ยึดหลักประชาธิปไตย เปิดโอกาส
ให้ได้ใช้ความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ มีระเบียบวินัยในการทำงาน ส่งเสริมให้คนในชุมชนให้มี
ความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสามัคคีในหมู่คณะ เคารพ
กติกาในการอยู่ร่วมกัน การไม่เบียดเบียนกัน การให้ความเสมอภาค และความยุติธรรม และยึดมั่นใน
หลักค่านิยม พ้ืนฐาน ๑๒ ประการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสมชาย สิริจนฺโท  
(หานนท์)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของพระเทพวรคุณ         
(สมาน สุเมโธ) สรุปความได้ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท แบ่งออกเป็น ๔ 
ลักษณะ คือ ๑. การพัฒนาทางความประพฤติ คือ พัฒนากายและวาจาให้มีศีล  ๒. การพัฒนาด้าน

 

 ๕ พระสมนึก  อนันตวรวงศ์, “สถาบันสงฆ์กับการพัฒนาในอนาคตตามทัศนะของพระผู้นำทางด้าน
วิชาการ”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), 



๑๖๓ 

อินทรีย์ ๖ คือให้รู้จักสารวมอินทรีย์ของตนอย่างมีสติคอยกากับ ๓. การพัฒนาทางด้านจิตใจให้เกิด
ความเข้มแข็ง และมั่นคงสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ๔. การพัฒนาทางด้านปัญญา
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนต่อสรรพสิ่งทั้งปวง ไม่ให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมา แต่ให้
เป็นอิสระจากสิ่งต่างๆ ที่เข้ามา๖ และงานวิจัยของ บุญตัน หล้ากอง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวคิดเรื่อง
การพัฒนาชุมชนในพุทธศาสนา” สรุปความได้ว่า วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคลตามหลัก
ศีล สมาธิ และปัญญาทั้ง ๓ ประการ กล่าวโดยสรุปเมื่อเล็งถึงผลการพัฒนามี ๓ อย่างได้ แก่ ๑. การ
พัฒนาให้เป็นคนดีมีศีลธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และอยู่ในกรอบวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามของชุมชนและสังคม โดยการสอนให้งดเว้นจากกายทุจริต วจีทุจริตและประพฤติกายสุจริต วจี
สุจริต อันเป็นไปตามหลักของศีล เรียกว่า กายภาวนา คือการพัฒนาด้านพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
กายและวาจา ๒. การพัฒนาให้เป็นคนมีจิตใจและอารมณ์ที่มั่นคง มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ชุมชน   
คนอ่ืนและสังคม เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยการสอนให้งดเว้นจากความโลภ ความ
พยาบาทแล้วให้ประพฤติแก่มโนสุจริต เป็นการพัฒนาจิตใจ ตามหลักการของสมาธิ ซึ่งเรี ยกว่า จิต
ภาวนา  ๓. การพัฒนาให้คนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นสัมมาทิฐิเป็นการ
พัฒนาบุคคลตามหลักการของปัญญา เรียกว่า ปัญญาภาวนา นอกจากนี้การพัฒนานี้  ทำให้บุคคล
เข้าใจชีวิต อย่างแจ่มแจ้ง จนถึงสัมมาญาณและบรรลุถึงสัมมาวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง  
ก็จัดอยู่ในปัญญาภาวนาเช่นเดียวกัน การบำเพ็ญความตามวิธีการพัฒนาข้อที่ ๒ โดยสรุป คือการ
ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ส่วนการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ คือ การปฏิบัติ สมถกรรม
ฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อมุ่งขจัดกิเลสต่างๆ ที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจ เช่น ความอยากได้ (โลภะ)     
ความประทุษร้าย (โทสะ) และความลุ่มหลง (โมหะ) เป็นต้น ให้หมดสิ้นไปเป็นการดับกิเลส ดับทุกข์ 
หรือบรรลุนิพพานเป็นที่สุด ด้วยเหตุนี้เอง วิธีการทั้ง ๓ ประการนี้ จึงเป็นหลักการขั้นพ้ืนฐานของ
พระพุทธศาสนาสำหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือพัฒนาบุคคล โดยทั่วไปให้มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข และสามารถทำให้บุคคลบรรลุถึงการหลุดพ้นจากทุกข์หรือปัญหาที่ตนประสบอยู่ใน
ชีวิตประจำวัน ซึ่งวิธีการพัฒนาทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นวิธีการพัฒนาที่เป็นไปตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ 
หรือหลักไตรสิกขา๗ 

 

 
 

 ๖ พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์), “พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของ
พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๒.   

 ๗ บุญตัน หล้ากอง, “แนวคิดเรื่องการพัฒนาชุมชนในพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาชัยเชียงใหม่, ๒๕๓๒), 



๑๖๔ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

  

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  ๑) วัดและพระสงฆ์ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงการการส่งเสริมสุขภาพกาย

ให้มากกว่านี้ เช่น มีลานกีฬาและมีกิจกรรมการออกกำลังกายที่หลากหลายเหมาะสมกับคนทุกเพศวัย
ให้มากขึ้น 
  ๒) ในด้านการบริหารจัดการวัด ควรพัฒนาให้เป็นสถานที่รื่นรมย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของ ชุมชน มีความเป็นสัปปายะควรแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม เพ่ือพัฒนาจิตใจและประสานความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านสุขภาวะ 
  ๓) มีส่วนร่วมในโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของประชาชน และค้นหา
กลวิธีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสุขภาพ เพ่ือนำไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีของพระสงฆ์และประชาชน 
  ๔) มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสุขภาวะตามหลักธรรมาภิบาล สร้างนวัตกรรมใน
การเฝ้าระวังและควบคุมโรคและมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
 

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  ๑) มีส่วนร่วมด้านข้อมูลสารสนเทศ และหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมสุขภาวะให้
ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพและ
ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม 
  ๒) มีส่วนร่วมส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุข รักษาศีล ๕ เป็นประจำ
เคารพกันตามสิทธิของบ้านเมือง มีการอบรมศีลธรรมจริยธรรม โครงการต้นไม้พูดได้ เน้นพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับการประกอบสัมมาอาชีพ 
  ๓) มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ ในจัดซื้อเวชภัณฑ์และทำกิจกรรมการ
พัฒนาสุขภาพ และส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เวลาอาพาธ และพระสงฆ์ที่เป็นผู้สูงอายุ 
เพ่ือเป็นการป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพระสงฆ์ 
  ๔) มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาวะและสร้างนวัตกรรมวิถีพุทธในชุมชน กล่าวคือ     
การพัฒนาที่ส่งเสริมคณะสงฆ์หรือสถาบันการศึกษาให้เข้ามาเรียนรู้สังเคราะห์ ตลอดจนถอดบทเรียน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนกลไกการยกระดับสุขภาวะองค์รวมในอนาคต อาจนำไปสู่การคิดค้น
นวัตกรรมวิถีพุทธหรือนวัตกรรมทางสังคม 
  



๑๖๕ 

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑) ควรทำการศึกษาวิจัยโครงการและกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
  ๒) ควรทำการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
เครือข่ายในสังคมไทย 
  ๓) ควรทำการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และประชาชนในการพัฒนาสุข
ภาวะแบบยั่งยืนในสังคมไทย 
  ๔) ควรทำการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ใน
สังคมไทย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย: 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจ ุฬาลงกรณราชว ิทยาล ัย . พระไตรปิฏกภาษาบาล ี ฉบ ับมหาจ ุฬาเตปิฎก ํ ๒๕๐๐ . 

กรุงเทพมหานคร:    โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
 .พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 
(๑) หนังสือ: 
กาญจนา แก้วเทพ. สื ่อเพื ่อชุมชน . การประมวลองค์ความรู้ . การสื ่อสารแบบมีส่วนร่วม. 

กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓. 
ณรงค์ศักดิ์ ตะละภัฏ. การพัฒนาคุณภาพชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ศิวพร, ๒๕๔๙.   
ทองหล่อ วงษ์ธรรมา. ปรัชญาพุทธศาสน์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๓. 
เทพินทร์ พัชรานุรักษ์. พฤติกรรมการบริโภคสุรา : ทบทวนองค์ความรู้ สถานการณ์ และปัจจัยที่

เกี่ยวข้องภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สุขภาพที่ยืนยาว. กรุงเทพมหานคร :     
โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๔๑. 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง. กรุงเทพมหานคร 
: ๒๕๔๖. 

บุญมี แท่นแก้ว. จริยธรรมกับชีวิต. กรุงเทพมหานคร: บริษัท โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๕๒. 
 . จริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๙. 
ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร :  

ด่านสุทธา การพิมพ์, ๒๕๔๒. 
ประกิต วาทีสาธกกิจ. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเริ่มเสพติดบุหรี่ ,” ใน เอกสารประกอบการสัมมนา

เรื่องการจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่. หน้า ๒. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานควบคุมการบริโภค
ยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๓๕. 

ประเวศ วะสี. กระบวนการนโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสาธารณสุข, ๒๕๔๗.   
 . การจัดการความรู้: กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพและ ความสุข. 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, ๒๕๔๘.   



๑๖๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ปาริชาติ วลัยเสถียร. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๒. 

พนัส หันนาคินทร์. ประสบการณ์ในการบริหารบุคลากร.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

พรธิดา วิเชียรปัญญา. การจัดการความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพมหานคร : ธรรกมล
การพิมพ์, ๒๕๔๗. 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ทิศทางการศึกษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระธรรมปิฎก (ป. อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้ว, 
๒๕๔๔. 

 . ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.. 
 . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, กรุงเทพมหานคร :  

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
 . พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
 . พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐. 
 . สามไตร. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๕. 
 . พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก 

จำกัด, ๒๕๔๔. 
 . มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๒. 
 . พจนานุกรมุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
 . หลักแม่บทของการพัฒนาตน. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
 . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๑๐.กรุงเทพมหานคร :  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 



๑๖๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระธรรมปิฎก (ป. อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๙. พิมพ์
ลักษณ์ นนทบุรี : เอส.อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, ๒๕๕๔. 

 . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้ง ๑๐. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
เอส. อาร์ พริ้นเตอร์ แมส โปรดักส์ จำกัด, ๒๕๔๖. 

 . พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ์ครั้ง ๑๐. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส อาร์ พริ้นเตอร์ 
แมส โปรดักส์ จำกัด, ๒๕๔๖. 

 . สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหพริ้นติ้งแอนด์
พับลิสซิ่ง, ๒๕๕๑.   

 . การเจริญภาวนา. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาสถาบันบันลือธรรม, มปป. 
พระพุทธโฆษาจารย์. วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘ 
พระไพศาล วิสาโล. พุทธศาสนาในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต. กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ,์ ๒๕๔๖. 
 . อำนาจและยุทธวิธ ีไร ้ความร ุนแรง.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จ ุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 
พระมหาจรรยา ส ุท ฺธ ิญาโณ. พระพุทธศาสนาก ับการด ูแลร ักษาส ุขภาพแบบองค ์รวม. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต). สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง 

๒๕๒๗. 
 . การสัมมนาเรื่องพุทธศาสนากับสังคมไทยในปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : พุทธสมาคม

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๑๓.  
พระอุปติสสเถระ. วิม ุตต ิมรรค. แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจ ิต ฺโต) และคณะ. 

กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
พินิจ ลาภธนานนท์. บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙.  
พุทธทาสภิกขุ. การศึกษาสมบูรณ์แบบ : คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด, กรุงเทพมหานคร : อุษา

การพิมพ์,๒๕๔๙. 
 
 



๑๖๙ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พุทธทาสภิกขุ. คำสอนผู้บวชพรรษาเดียว. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : รุ ่งแสงการพิมพ์, 
๒๕๓๔. 

 . พุทธทาส-พจนา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ที.พี.พริ้นท์ จำกัด, ๒๕๓๖. 
มนูญ ปุญญากริยากร. แรงงานสัมพันธ์สรุปต้นกำเนิดบุหรี่และความหมายของบุหรี่ตามพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑตยสถาน. พ.ศ. ๒๕๒๕. 
รัชนีกร เศรษโฐ. สังคมวิทยาชนบท. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๘. 
ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๖. กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖. 
 . พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ . กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญ

พัฒน์, ๒๕๒๕. 
 . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ . กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ ๊กส์ 

พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖.   
วัฒนา พัฒนพงศ์. พระสงฆ์กับบทบาททางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์, ๒๕๒๖. 
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. การพัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๓๑. 
ว ิทย ์ ว ิศทเวทย์ และเสถียรพง ์ วรรณปก.  หนังส ือเร ียนสังคมศึกษา รายวิชา ส.๐๔๑๓ 

พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
ไทยร่มเกล้า, ๒๕๔๒. 

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา. “สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทยปี 
๒๕๖๒”. นนทบุรี : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, ๒๕๖๒. 

สมน ึก ป ัญญาส ิงห ์ .  การทำงานแบบมีส ่วนร ่วม.  คณะมน ุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๒. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : สูตรไพศาล, ๒๕๔๙. 

สุทัศน์ ยกส้าน. วิทยาการแห่งอารยะ. กรุงเทพมหานคร : เอส ที แอล ซี, ๒๕๔๓. 
สุลักษณ์ ศิวรักษ์. ศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : พาสิโก, ๒๕๒๔. 
เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์. ความขัดแย้ง: การบริหารเพื ่อความสร้างสรรค์.  กรุงเทพมหานคร :  

ต้นอ้อแกรมมี่, ๒๕๔๗. 



๑๗๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
อนันท์ วิริยะพินิจ. บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย. 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕. 
อภิชัย พันธุเสน. พัฒนาชนบทไทย: สมุทัยและมรรคตอนที่ ๓ ความหวังทางออกและทางเลือก

ใหม่. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา, ๒๕๓๙. 
อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์ และกวี อิศร ิวรรณ.   หนังสือเร ียนสังคมศึกษา รายวิชา ส.๐๑๑๓

พระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒).   กรุงเทพมหานคร : สำนัก
พิมพ์วัฒนพานิช จำกัด, ๒๕๔๓.  

อรวรรณ หุ ่นดี. บุหรี ่กับมะเร็ง. กาญจนบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏ
กาญจนบุรี, ๒๕๔๒. 

 
(๒) วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัย: 
กฤษณะชัย ลิ้มบุญแดง. “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมอาชญากรรมต้านยาเสพติดและการ

พนันในจังหว ัดชลบุรี”. วิทยาน ิพนธ์ปร ิญญามหาบัณฑิต.  บัณฑิตว ิทยาล ัย : 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๕. 

โกนิฏฐ์ ศรีทอง และคณะ.“การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสตร์ : กรณีศึกษาวัดอัมพวัน
จังหวัดสิงห์บุรี”. รายงานวิจัย. สถาบันวิจัยทางพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  

คนึงนิตย์ จันทรบุตร. “สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”. งานวิจัยภาควิชา
ประวัติศาสตร์. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : วิทยาลัยครูอุบลราชธานี, 
๒๕๓๐. 

จรินทร์ ยังสังข์. “บทบาทของพระสงฆ์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๖. 

ชำเลือง วุฒิจันทร์. “เอกสารการวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชา สังคมจิตวิทยา เรื่องการพัฒนา
กิจการคณะสงฆ์เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ”. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร, ๒๕๒๖. 

ชื่นจิตต์ เพชรชาติ. “การศึกษาความสามารถในการให้คำปรึกษาของพระภิกษุสงฆ์”. วิทยานิพนธ์ครุ
ศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๔๔. 

 



๑๗๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ดร.ปภัสสร กิมส ุวรรณวงศ์ .  “การดูแลส ุขภาพแบบองค์รวมของผ ู ้ส ูงอาย ุตามแนวคิดทาง

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๕. 

ดร.ปภัสสร กิมส ุวรรณวงศ์ .  “การดูแลส ุขภาพแบบองค์รวมของผ ู ้ส ูงอาย ุตามแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา”. ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๕. 

ทวีศักดิ์ ทองทิพย์. “การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

นภดล ขยันการนาวี. “ปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตจังหวัดอุทัยธานี”.       
ภาคนิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๖. 

นิตยาภรณ์ ด้วงเรือง. “การเปรียบเทียบผลการใช้การควบคุมตนเองกับการใช้สัญญาเงื่อนไขเพื่อลด
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนพิปูนสังฆราชประชา
อุทิศ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช”. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๔๐ 

บุญตัน หล้ากอง. “แนวคิดเรื่องการพัฒนาชุมชนในพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.  
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาชัยเชียงใหม่, ๒๕๓๒. 

วิลาวัณย์ ประทีปแก้ว. พรเทพ ล้อมพรม. วัลภา พรหมชัย. “พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนใน
จังหวัดนนทบุรี”. รายงานวิจัย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๒. 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 
๒๕๖๓. ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒  เดือนพฤษภาคม, ๒๕๖๓. 

ประเทือง สุนทรวิภาต. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของข้าราชการครูชาย สังกัด
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออู ่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ”. ภาคนิพนธ์หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต. คณะสาธารณสุขศาสตร์:  มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗.  

พระเกรียงศักดิ์ กิตฺปญฺโญ (รักสนิท).  “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายการพัฒนา
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 



๑๗๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระครูใบฎีกาสะอาด ปญฺญาทีโป (ดิษฐสวรรค์), “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธิชัยพงศ์). “ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสใน
จังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระครูสิริปัญญานุโยค (ปัญญา ภู่มาลา). “รูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคมของพระสังฆาธิการ
ในสังคมไทย”. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม.     บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร. “การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัด
ขอนแก่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.   

พระครูอินทสารวิจักษ์ อินฺทสโร (กิจไร่) . “การรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรและธรรมโอสถที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.. 

พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร). “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของ
จังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระธนดล นาคพิพัฒน์. “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ). “การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีชีวิต พฤติกรรมสุขภาพและการดูแล
รักษาสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๑. 

พระมหากมล ถาวโร,ดร. พระสรวิชญ์ อภิปญฺโญ. “การรับรู้ของพุทธศาสนิกชนต่อพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร”. รายงานการ
วิจัย. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๒. 

 



๑๗๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระมหากฤษฎา นันทเพชร. “ทัศนคติของพระสงฆ์ต่อบทบาทการพัฒนาสังคม”. วิทยานิพนธ์ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม). กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิาร
ศาสตร์, ๒๕๔๐. 

พระมหาทองดี อกิญฺจโน  (ศรีตระการ). “ความคิดเห็นของพระภิกษุต่อภาวะผู้นำในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์เขตภาษีเจริญและเขตบางแค กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร). “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาปองปรีดา ปริปุณฺโณ. “การป้องกันและรักษาโรคตามหลักพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๔๕. 

พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์). “พุทธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของพระเทพ
วรคุณ (สมาน สุเมโธ)”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระมหาอุดร สุทฺธ ิญาโณ (เกตุทอง) . “ศึกษาสุขภาพแบบองค์รวมวิถีพุทธในพระไตรปิฎก”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระสมนึก  อนันตวรวงศ์. “สถาบันสงฆ์กับการพัฒนาในอนาคตตามทัศนะของพระผู้นำทางด้าน
วิชาการ”. วิทยานิพนธ์ส ังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐. 

พระอธิการไพศาล กิตฺติภทฺโท. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื ่องการประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาในการ
บำรุงรักษาจิตผู ้ป่วย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

แม่ชีวงเพชร คงจันทร์. “การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมกับหลักกฎหมาย : 
กรณีศึกษาพระราชบัญญัติค ุ ้มครองผู ้ถ ูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 



๑๗๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ยุพาพร รูปงาม. “การมีส่วนร่วมของข้าราชการสำนักงบประมาณ ในการปฏิรูป ระบบราชการ”.  
ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๕. 

วรเศรษฐ์ สุวรรณมณีโชค. “การศึกษาทัศนคติในการประยุกต์ใช้ธรรมะเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”. รายงานการวิจัย. เชียงใหม่ :     
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓. 

ศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต และคณะ. “ศึกษาสุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานี”. 
รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๑. 

สุกิจ ปิลวาสน์. “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาชุมชน ตำบลโคกหาร อำเภอ
เขาพนม จังหวัดกระบี่”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

สุชาดา วงศ์สืบชาติ. “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาวัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ”. 
รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๔.. 

สุรินทร์ สุริยวงศ์. “การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่
โจ้, ๒๕๔๖. 

สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฎเทพ
สตรี, ๒๕๕๖. 

สุวัฒสัน รักขันโท. อเนก คงขุนทด. และ สุมาลัย กาญจนะ. “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
พระภิกษุในเขตภาคใต้ตอนบน”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

เสกสรร ชูช่วย. “พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, ๒๕๕๒. 

อภินันท์ สิงห์กฤตยา, “ศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนทัศน์และกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพตาม
แนวพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงการณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

อรทัย ลิ้มตระกูล. “ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่”. 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๔. 



๑๗๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๓) บทความ วารสาร: 
กรกฤช ลิ้มสมมุติ. “การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอำเภอตรอน จังหวัด

อุตรดิตถ์”. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย. (๒)  ๒๕๕๘ : ๑๕๓-๑๖๑. 
จารุพงศ์ พลเดช. “การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการให้อำนาจปฏิบัติ”. วารสารพัฒนาชุมชน. ๔๒. 

๔ เมษายน, ๒๕๔๖. 
ชยภรณ์ บุญเรืองศักดิ์ และสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง.  “การจัดการสุขภาวะชุมชน เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ”. 
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

เย็นใจ เลาหวณิช. “การศึกษากับพัฒนาคุณภาพชีวิต”. วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒๕ 
สิงหาคม – กันยายน, ๒๕๔๗.   

  
(๔) สื่อออนไลน์: 
กระทรวงว ัฒนธรรม. ความหมายของเหล ้า .  [ออนไลน์ ], แหล ่งท ี ่มา  : https://www.m-

culture.go.th/young/ewt_news.php?nid=๑๑๐ [๕ มิถุนายน ๒๕๖๓.] 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

 



๑๗๙ 
 

 

 

 
 

แบบสอบถามเพื่อทำการวิจัย 
เรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะ 

เพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี” 

 
คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม :   
 แบบสอบถามชุดนี้ จะใช้สำหรับเก็บข้อมูลตามทัศนะของท่าน ผู้ศึกษาจะนำข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
เพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรีทั้ง ๔ ด้าน 
 กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ผู้ศึกษาจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับและ
นำเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้น ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสถานภาพของท่านแต่อย่างใด ผู้ศึกษาจึงใคร่ขอ
ความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามชุดนี้ให้ครบถ้วน 
 ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณท่าน
อย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 
แบบสอบถามท้ังหมดมี  ๓ ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ ข้อคำถามการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่
ในจังหวัดนนทบุรี 
 ตอนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
                                                พระมหาสวัสดิ์   ฐิตวณฺโณ (อินกอง) 

                                                  นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

http://sites.google.com/site/smcucorat/Home/khxmul-web/pi-4-2552/pi-4-1-2552/phuthth-withi/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20MCU.png?attredirects=0


๑๘๐ 

แบบสอบถาม ตอนที่ ๑ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง :  เมื่อท่านอ่านข้อความแล้วโปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง (✓) ให้ตรงกับความเป็นจริง 
 
 ๑. อาย ุ 
  (  ) ๒๕ – ๓๐ ปี  (  ) ๓๑ – ๓๕ ปี 
   (  ) ๓๖ – ๔๐ ปี   (  ) ๔๑ – ๔๕ ปี   
   (  ) ๔๖ – ๕๐ ปี   (  ) ๕๑ ปีขึ้นไป 
 ๒. พรรษา 
  (  ) ๕ – ๑๐ พรรษา   (  ) ๑๑ – ๑๕ พรรษา   
  (  ) ๑๖ – ๒๐ พรรษา   (  ) ๒๑ – ๒๕ พรรษา   
  (  ) ๒๖ – ๓๐ พรรษา  (  ) ตั้งแต่ ๓๑ พรรษาขึน้ไป 
 ๓. ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ 
  (  ) เจ้าอาวาส  (  ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
  (  ) พระลูกวัด    
 ๔. ระดับการศึกษา 
  ๔.๑ วุฒกิารศึกษาทางธรรม 
  (  ) นักธรรมชั้นตรี  (  ) นักธรรมชั้นโท 
  (  ) นักธรรมชั้นเอก  (  ) ไม่มีวุฒิทางธรรม 
  ๔.๒ วุฒกิารศึกษาทางบาลี 
  (  ) ประโยค ๑-๒ – ป.ธ.๓  (  ) ป.ธ. ๔ - ป.ธ.๖ 
  (  ) ป.ธ ๗-ป.ธ.๙  (  ) ไม่มีวุฒิทางบาลี 
  ๔.๓ วุฒกิารศึกษาสามัญ 
  (  ) ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษา  (  ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (  ) ปริญญาตรีขึ้น   
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 

แบบสอบถาม ตอนที่ ๒ 
 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี ทั้ง ๔ ด้านคือ ด้านสุขภาวะทางกาย ด้านสุขภาวะอารมณ์ ด้านสุขภาวะ
ทางสังคม ด้านสุขภาวะทางปัญญา  
คำชี้แจง  โปรดอ่านข้อความแบบสอบถามอย่างละเอียด แล้วตอบโดยการทำเครื่อง หมาย (✓) ลงใน
ช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อละหนึ่งเครื่องหมายเท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์การเลือกดังนี้ 
  “๕” หมายความว่า ระดับความคิดเห็นด้วยสภาพและปัญหาอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 “๔” หมายความว่า ระดับความคิดเห็นด้วยสภาพและปัญหาอยู่ในระดับ มาก 
 “๓” หมายความว่า ระดับความคิดเห็นด้วยสภาพและปัญหาอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 “๒” หมายความว่า ระดับความคิดเห็นด้วยสภาพและปัญหาอยู่ในระดับ น้อย 
 “๑” หมายความว่า ระดับความคิดเห็นด้วยสภาพและปัญหาอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 ท่านเห็นเห็นว่า การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ใน
จังหวัดนนทบุรี ทั้ง ๔ ด้าน ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากน้อยเพียงใด 

 

ข้อที่ 
๑. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 

ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ท่านมีส่วนร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรใน

วัดและชุมชน 
     

๒ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่
บุคลากรในวัดและชุมชน 

     

๓ ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้มีลานกีฬาและกิจกรรมการ
ออกกำลังกายในวัดและชุมชน 

     

๔ ท่านมีส่วนร่วมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยทั้งรายบุคคล
และครอบครัว 

     

๕ ท่านมีส่วนร่วมด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพอย่าง
สม่ำเสมอ 

     

๖ ท่านมีส่วนร่วมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาโรคต่าง ๆ 
เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี 

     

๗ ท่านมีส่วนร่วมด้วยการดูแลสุขภาพด้วยการฉันอาหารครบ ๕ 
หมู่ทุกวัน 

     

๘ ท่านมีส่วนร่วมให้ความรู้  ส่งเสริมให้ ประชาชนเห็นความ         



๑๘๒ 

สำคัญของสุขภาพ 
๙ ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักและใส่ใจสุขภาพ โดย

การตรวจสุขภาพประจำปีอยู่เสมอ 
     

๑๐ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดระบบการดูแลสุขภาพพระภิกษุในวัด 
และประชาชนในชุมชน 

     

 

ข้อที่ 
๒. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 

ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ท่านมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน

ทางพุทธศาสนาเพ่ือให้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตจริงได้เป็น
อย่างดี 

     

๒ ท่านมีส่วนร่วมเป็นต้นแบบในการไม่เสพสิ่ งเสพติดที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

     

๓ ท่านมีการเทศน์ที่สอดแทรกเรื่องสุขภาพจิตผสมผสานในเนื้อหา
ธรรมะเป็นที่บันเทิงใจแก่สาธุชน 

     

๔ ท่านมีส่วนร่วมในจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด และจัดกิจกรรม
อันเหมาะสมแก่เพศและวัย เพ่ือให้เอ้ืออำนวยในการดูแลและ
รักษาสุขภาพจิต 

     

๕ ท่านมีส่วนร่วมในการสงเคราะห์สังคมและชุมชนอยู่เสมอ ด้วย
การเชิญชวนให้สวดมนต์และทำสมาธิเป็นประจำเพ่ือพัฒนา
สุขภาพจิต 

     

๖ ท่านได้นำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 

     

๗ ท่านได้มีการเทศน์บรรยายธรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่นวันพระ 
วันหยุดราชการต่างๆ 

     

๘ ท่านมีส่วนร่วมในการมีการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ หรือสื่ออ่ืนๆ      
๙ ท่านมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือเผยแพร่

ส่งเสริมสุขภาพจิตได้อย่างดี 
     

๑๐ ท่านมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ด้านธรรมะและสุขภาพจิตได้ 
อย่างเหมาะสมตามความรู้ของท่าน 

     

 
 

 



๑๘๓ 

 

ข้อที่ 
๓. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 

ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ท่านมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาชุมชนของท่านด้วยการ

เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในชุมชน 
     

๒ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทำให้สังคมอยู่ในกรอบของ
ศีลธรรมอันดี 

     

๓ ท่านมีส่วนร่วมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

     

๔ ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพชุมชนทำให้ผู้คน
ในชุมชนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 

     

๕ ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้ชุมชน
อยากนำเอาไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต 

     

๖ ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสถาบันทางครอบครัว      
๗ ท่านมีส่วนร่วมในการทำให้สังคมมองเห็นคุณค่าของวัด ในการ

ส่งเสริมสุขภาพทางสังคม 
     

๘ ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภูมิปัญญาการสงเคราะห์
ช่วยเหลือกันในสังคม 

     

๙ ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง และเชื่อมั่นว่า
ช่วยเหลือตัวเองได้ 

     

๑๐ ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนมีการประหยัดและออม
เงิน เช่น กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ชุมชน 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 

 

ข้อที่ 
๔. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ 

ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ท่านมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนทำให้

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คิด พูด ทำ ด้วยปัญญา 
     

๒ ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการสวดมนต์ไหว้พระ นั่ง
สมาธิ ทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส ปลอดโปร่ง เป็นมูลเหตุทำให้
เกิดปญัญา 

     

๓ ท่านมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน
ทางพุทธศาสนาเพ่ือให้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตจริงได้เป็น
อย่างดี 

     

๔ ท่านมีส่วนร่วมในบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     

๕ ท่านมีส่ วนร่วมในการส่ งเสริมสุขภาพชุมชนทำให้มี การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทางที่ดี 

     

๖ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทำให้ชุมชนเกิดความ
สามัคคี 

     

๗ ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้
ของคนในชุมชน 

     

๘ ท่านมีส่วนร่วมในการสอนวิชาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้มีไหว
พริบปฏิภาณในการทำงาน 

     

๙ ท่านมีส่วนร่วมในการสอนวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยปัญญา
ด้วยความรอบครอบ และคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน 

     

๑๐ ท่านให้ความสำคัญใน ด้าน ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ ใน
ชุมชน 

     

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 

แบบสอบถาม ตอนที่ ๓ 
 

ตอนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรคการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ใน
จังหวัดนนทบุรี 
 ๓.๑ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย 
  ปัญหา อุปสรรค 
.............................................................................................. ..................................................................
............................................................................ ....................................................................................
................................................ 
 ๓.๒ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ 
  ปัญหา อุปสรรค 
......................................................................................................... .......................................................
............................................................................. ...................................................................................
.................................................  
 ๓.๓ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม 
  ปัญหา อุปสรรค 
......................................................................................................... .......................................................
........................................................................... .....................................................................................
..............................................  
 ๓.๔ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา 
  ปัญหา อุปสรรค 
................................................................................................................................................................
............................................................................. ...................................................................................
................................................ 

                                 ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถามที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาในครั้งนี้ 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อทำการวิจัย 
เรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะ 

เพื่อลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี” 

 
สัมภาษณ์ :  
 พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรีที่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่
ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๓ รูป และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องจำนวน ๖ ท่าน รวม ๙ รูป/คน 
 
คำชี้แจง :  แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ จะใช้สำหรับเก็บข้อมูลตามทัศนะของท่าน ผู้ศึกษาจะนำข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
เพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัดนนทบุรี 
 กรุณาตอบคำถามด้วยความเป็นจริง ผู้ศึกษาจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับและ
นำเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้น ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสถานภาพของท่าน  ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์
ตอบคำถามในครั้งนี้ 
แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด ๓ ตอน 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ตอนที่ ๒ ข้อคำถามการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่
ในจังหวัดนนทบุรี 
 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้บอกถึง ข้อเสนอแนะ
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัด
นนทบุรี 
 
 
 
 

http://sites.google.com/site/smcucorat/Home/khxmul-web/pi-4-2552/pi-4-1-2552/phuthth-withi/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20MCU.png?attredirects=0


๑๘๗ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ๑.๑ ชื่อ........................ฉายา.........................นามสกุล...........................อายุ..........ปี..........  
 ๑.๒ สถานภาพ....................................................................................................................  
 ๑.๓ ตำแหน่ง.......................................................................................................................  
 ๑.๔ ระดับการศึกษา............................................................................................................  
 ๑.๕ อ่ืน (โปรดระบ)ุ ...........................................................................................................  
 ๑.๖ วัน/เวลาที่สัมภาษณ์.....................................................................................................  
ตอนที่ ๒ ข้อคำถามการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ในจังหวัด
นนทบุรีทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้ 
 ๒.๑ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย  
 ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีสุขภาพ

อนามัยที่ดี อย่างไรบ้าง ? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒.๒ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์  
 ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพจิตของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้มีจิตใจสงบ

เข้มแข็ง อารมณ์ดี ร่าเรงิ เบิกบาน ด้วยวิธีการใดบ้าง ? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒.๓ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม  
 ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้ชีวิตในสังคมด้วยดีและมีความสุขไม่

เบียดเบียนตนและผู้อ่ืน ด้วยวิธีการใดบ้าง ? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
๒.๓ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา  

 ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยไม่ให้เห็นแก่ตัวและพัฒนาจิต
วิญญาณใหสู้งขึ้นด้วยวิธีการใดบ้าง ? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่
ในจังหวัดนนทบุรีทั้ง ๔ ด้าน 



๑๘๘ 

๓.๑ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสรา้งสุขภาวะทางกาย 
 ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
๓.๒ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางอารมณ์  

 ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๓ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม  
 ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๔ การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                ขอบคุณที่กรุณาตอบคำถามที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาในครั้งนี้ 
 

                                                  พระมหาสวัสดิ์   ฐิตวณฺโณ (อินกอง) 
                                          นสิิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสถานที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขออนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๐ 



๑๙๑ 



๑๙๒ 



๑๙๓ 



๑๙๔ 

 
 

 

 



๑๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ภาคผนวก ค ผลการหาค่าความสอดคล้อง IOC และค่า CVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๖ 



๑๙๗ 



๑๙๘ 

 
 
 
 
 



๑๙๙ 

 
 
 
 



๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่า 

ความเชื่อมั่นชองแบบสอบถาม (Try out) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 

 
 
 
 
 



๒๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า (Alpha coefficient) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 

 



๒๐๔ 

 
 

 
 



๒๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ฉ  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 

 
 
 
 



๒๐๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์การวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 



๒๐๙ 



๒๑๐ 

 



๒๑๑ 



๒๑๒ 



๒๑๓ 

 
 



๒๑๔ 



๒๑๕ 

 
 
 
 



๒๑๖ 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ  
ภาพการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 

 
 

สัมภาษณ์ ๑. พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร ป.ธ.๔)  เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาส 
  วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง (๖ สิงหาคม ๒๕๖๓). 

 

 
 

สัมภาษณ์ ๒. พระครูวิมลสุวรรณกร รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด เจ้าอาวาสวัดกู้  
(๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓). 

 



๒๑๘ 

 
 

สัมภาษณ์ ๓ พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส ,ดร.)เจ้าคณะอำเภอบางกรวย เจ้าอาวาสวัดจันทร์   
(๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓). 

 
 

 
 

สัมภาษณ์ ๔. ดร.ธวัชชัย กรรณิการ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) 
(๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓). 

 



๒๑๙ 

 
 

สัมภาษณ์ ๕. นายจุมพล ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุร.ี (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
 

 
 

สัมภาษณ์ ๖. นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นนทบุรี 
(๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓). 



๒๒๐ 

 
 

สัมภาษณ์ ๗ นางสาวรัชชดา  ธนดุลศิริ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
  สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 

 
 

สัมภาษณ์ ๘ นางวิภาภรณ์  เกิดนาค  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ตำบลบางสีทอง 
(๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) 



๒๒๑ 

 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ  :   พระมหาสวัสดิ์  ฐิตวณฺโณ (อินกอง) 

เกิด  :   วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

สถานที่เกิด :   สกลนคร 

อุปสมบท :   วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สังกัด  :   วัดบ่อ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จงัหวัดนทบุรี 

หน้าที ่  :   เจ้าอาวาส : วัดบ่อ 

การศึกษา :   ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์  

  :   ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.บ.)   

      ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เข้าศึกษา :   เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สำเร็จการศึกษา :   เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที่อยู่ปัจจุบัน :   วัดบ่อ เลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี 

           โทร. ๐๖๕-๓๙๓๙๕๕๕ 


