
 
 

**นักศึกษาหลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต  มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

ความเชื่อ  ค่านิยม  และหลักการด าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา  ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสน

ศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11* 

            มนัสวี  วัดบุญเลี้ยง** 

บทคัดย่อ 

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  ความเชื่อ  ค่านิยม  และหลักการด าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธ 

ศาสนา  ของนักศึกษาหลักหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  ตลอดจนศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติตาม  ความเชื่อ  ค่านิยม  และหลักการด าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา  ของนักศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  โดยใช้วิธวีิจัยเอกสารและวิจัยสนาม  ได้ท าการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  จ านวน  6  คน  จากศึกษาพบว่า  1. ความ

เชื่อ  ค่านิยม  และหลักการด าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา  ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  นั้นมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน  คือมีความเชื่อต่อศาสนาพุทธ  โดยการด าแต่

ความดี  ละเว้นความชั่ว  และการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับ  หลักการของพระพุทธศาสนา 

และค่านิยมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  คือ  เป็นความเชื่อและค่านิยมส่วนบุคคล  โดยมีความศรัทราโดยใช้ความมี

เหตุและมีผลและใช้สติปัญญาในการปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างถูกต้องมิได้เป็นไปตามกระแสโลกาภิวัตณ์ท่ีมีความ

ผิดเพี้ยนไปจากหลักค าสอนเดิม  และหลักการด าเนินชีวิต  คือ  เป็นการด าเนินชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนา  

คือการเดินทางสายกลางไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง  และการแสวงบุญเพ่ือให้มีความสุขกายและสุขใจ  จะท าให้

ด าเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น  2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธศาสนา  คือ  การรักษา

ศีล  ข้อที่  1  เพราะมีผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน  1  ใน  6  แสดงความเห็นว่า  เป็นผู้ที่ไม่ชอบการเข่นฆ่า  จะไม่ฆ่า

สัตว์พร่ าเพรื่อ  ยกเว้นสัตว์นั้นจะท าอันตรายต่อตนเอง  และการถือศีล  5  เพราะมีผู้ให้สัมภาษณ์  จ านวน  3  ใน  

6  เพราะอีกราวๆ  50  เปอร์เซ็น  การรักศาศีลข้อนี้ถือว่ามีความยืดหยุ่น  3. แนวทางการแก้ไขปัญหา  ศีลข้อที่  1  

ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับสัตว์ที่พบเจอได้ทั่วไป  และศีลข้อที่  5  ควรมีการตั้งโทษต่อการบริโภคสุราและของมึน

เมาต่อบุคลากรในหน่วยงานนั้น  ข้อเสนอแนะ  1.ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับสัตว์ที่พบเจอได้ทั่วไปในประเทศไทย

ที่มีพิษและเป็นภัยต่อชีวิตต่อมนุษย์  2.ควรมีการตั้งโทษต่อการบริโภคสุราและของมึนเมาต่อบุคลากรในหน่วยงาน

นั้น 
 

ค าส าคัญ : ความเชื่อ  ค่านิยม  และหลักการด าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา  ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11 
      *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นความอิสระเร่ือง  ความเชื่อ  ค่านิยม  และหลักการด าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธของนกัศึกษาหลกัสูตร

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุน่ที่  11
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บทน า 

  ในยุคโลกาภิวัฒน์ซึ่งมีกระแสการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง

รวดเร็วและยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง  การรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศความเจริญทาง

วิชาการท่ีมุ้งเน้นด้านวัตถุ  ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก  โดยละเลยปัจจัยภายในด้านจิตใจความรู้สีกของมนุษย์  ความ

เจริญที่มาพร้อมกับความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม  รวมถึงค่านิยมความเชื่อ  และ

หลักการด าเนินชีวิตที่สวนทางกับแนวค าสอนของทางพระพุทธศาสนาน ามาซี่งปัญหาและความทุกข์ที่เป็นสาเหตุให

มนุษย์ซึ่งถือเป็นทรัพยากร  และปัจจัยในการผลิตและการบริหารมีความด้อยประสิทธภาพลง  การขาดจิตส านึก  

ขาดความละอายในการกระท าผิดขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ในฐานะความเป็นมนุษย์และฐานะตามบทบาท

หน้าที่ทางสังคมซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก  การขาดความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง  ความเคย

ชินที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีต  หรือมีความลังเลสงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรม  อุปนิสัยและพฤติกรรมดังกล่าว  จึงเป็นตัว

ขัดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

  ในขณะที่แผนชาติได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมี

สิทธิและความเสมอภาคในด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  แต่เมื่อแผนและนโยบายในเรื่องดังกล่าวถูก

แปลงมาสู่ขั้นตอนการปฏิบัติกลับมุ่งเน้นวิชาการ  เทคโนโลยี  ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมากกว่าด้านจิตใจและ

จิตส านึกของประชาชน  ประกอบกับประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ลดความส าคัญของพระพุทธศาสนาลงจึงท าให้ไม่

ทราบถึงแก่นแท้ของค าสอนทางพระพุทธศาสนา  และมักยึดติดกับรูปแบบพิธีกรรมต่างๆ  ซึ่งเป็นแนวทางการ

ปฏิบัติตามศาสนาพรามหมณ์  จากการที่คนไทยห่างไกลพุทธศาสนาท าให้คนไทยมีความเชื่อ  ค่านิยม  ที่เป็นความ

หลงงมงายและผิดเพ้ียนไปจากหลักพระพุทธศาสนา  ซึ่งท าให้คนไทยมีอุปนิสัย  พฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่ไม่

ถูกต้องเหมาะสม  มีสภาพจิตใจที่อ่อนแอ  ขาดท่ีพ่ึงที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ถูกต้องตามวิถีและสภาพที่เป็นจริงของ

ธรรมชาติ  ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับพุทธศาสนาท าให้เกิดการหลงผิด  จากการศึกษารายงานการ

ฆ่าตัวตายในช่วง  10  ปี  ที่ผ่านมามีตัวเลขค่าเฉลี่ยอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มข้ึน  0.77  ต่อประชากร  1  แสนคน  

หรือคิดเป็นราวๆ  0.7%  ที่เพ่ิมข้ึนมาในเวลา  10  ปีที่ผ่านมา  (รายงานการฆ่าตัวตายกรมสุขภาพจิตกระทรวง

สาธารณสุข)  ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ดีเพราะค่าเฉลี่ยควรลดลงไม่ใช่เพิ่มขึ้น  และสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือ  การที่คนใน

สังคมเริ่มมีความเคยชินกับการกระท าผิดบางอย่างจนมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ยอมรับได้หรือเพิกเฉยต่อ

การกระท าผิด  เช่น  การทุจริตคอร์ปรัปชั่น  การแย่งชิงอ านาจและผลประโยชน์โดยแบ่งฝักแบ่งฝ่าย  การเอ้ือ

ประโยชน์ให้แกพ่วกพ้องในทางที่ผิด  การเอาเปรียบกดขี้ข่มเหงผู้ที่อ่อนแกกว่าเป็นต้น  คนไทยส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ที่

จมอยู่ในกองความทุกข์และได้รับความเดือดร้อนทั้งกายและใจอยู่ตลอดเวลา  ก่อให้เกิดความเครียดสะสม  เกิด

ปัญหาด้านสุขภาพทางกายและจิตใจตามมา  ปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคมซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมาก
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ขึ้น  จนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  เนื่องจากเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกและสั่งสมมานานจนยากต่อการ

ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้  หากไม่เริ่มต้นพัฒนาที่เด็กรุ่นใหม่ 

 ทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  คือ  การให้จิตของเด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝัง  หล่อ

หลอม  และซึมซับธรรมะ  ความดีงามไว้ในจิตใจ  เมื่อเขาโตขึ้น  เขาก็จะมีโอกาสเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจที่ดีงาม  มี

คุณธรรมจริยธรรม  รักความสงบความสันโดษ  ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพอเพียงตระหนักถึงคุณค่าของการเกิดมาเป็น

มนษุย์  เพียงแก้ท่ีจิตใจและจิตส านึกของคนในชาตืก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ  ของประเทศได้อย่างครบถ้วน

รอบด้าน  สังคมและประเทศก็จะมีความเจริญก้าวหน้า  มีความสงบร่มเย็น  โดยไม่ต้องไปพึ่งพาการบังคับใช้

กฎหมายใดๆ  ทั้งสิ้น  ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีอารยธรรมที่รุ่งเรืองและเต็มไปด้วยความสุข  อีกทั้ง  ยังเป็น

การสือทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเชื่อ  ค่านิยม  และหลักการด าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธ  ตลอดจน

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม  ความเชื่อ  ค่านิยม  และหลักการด าเนินชีวิตตามแนว

พระพุทธศาสนา  ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  เพ่ือให้ทราบผลการ

ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาว่าเป็นอย่างไร 

วิธีด าเนินการวิจัย   

 ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้วิธีการวิจัย  2  วิธีดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร  (Documentary  research)  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากสารทางวิชาการ  

วารสาร  สิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  รายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์  และหลักศีล  5  ที่เกี่ยวข้องกับการน า

หลักการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์หัวหมากรุ่นที่  11  มาใช้ในการ

พัฒนา 

2. การวิจัยสนาม  (Field  research)  โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ 

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  (Structured  interview  or  formal  

interview) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร  (Population)  ได้แก่  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่ 11   

2. กลุ่มตัวอย่าง  (Sample)  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive)  เป็น 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษาจึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญ  (Key informants)  จ านวน  6  คน  โดยพิจารณาคุณสมบัติ  ดังนี้ 
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1.  เป็นผู้ที่มีหน้าที่เป็นประธานและรองประธานของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

หัวหมากรุ่นที่  11  จ านวน  2  คน 

2.  เป็นที่ผู้มีหน้าที่เป็นวิชาการและรองวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  

11  จ านวน  2  คน 

3. เป็นที่ผู้มีหน้าที่เป็นเลขารุ่นและรองเลขารุ่นของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่ 

11  จ านวน  2  คน 

 เครื่องมือการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง  หรือสัมภาษณ์แบบเป็นทางการลักษณะของการสัมมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีค าถามและข้อก าหนด

ที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ก็ใช้ค าถามเดียวกันและการสัมภาษณ์จ าท าการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล  ก่อนการ

เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์  โดยแจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล้วงหน้า  ในการ

สัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียงเพ่ือถอดบทสัมภาษณ์และน ามาวิเคราะห์  โดยก่อน

สัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกและการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 

ส าหรับการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง  หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการนั้น  ผู้วิจัยได้ปรึกษากับท่ีปรึกษาโครงการซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์

ในการท าวิจัยมาแล้วและค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง  เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าแนวการสัมภาษณ์ดังกล่าวมี

ความชัดเจน  ตรงประเด็น  สอดคล้องและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม  และใช้

วิธีการทดสอบคุณภาพแบบสามเส้า  ของ  Dezin  (สภางค์  จันทวานิช, 2561, หน้า129-130)ดังต่อไปนี้ 

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล  คือ  การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ 

วิธีการตรวจสอบคือ  การสอบแหล่งของข้อมูลที่มาที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ  ได้แก่  แหล่งเวลา  แหล่ง

สถานที่  และแหล่งบุคคล  ทั้งนี้  แหล่งเวลา  หมายถึงว่า  ถ้าจ้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่  แหล่งสถานที่  

หมายถึงว่า  ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่  แหล่งบุคคล  หมายถึงว่า  ถ้าผู้ให้ของมูลเปลี่ยนไป  

ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 

2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย  คือ  การตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลต่างกัน 

อย่างไร 

3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี  คือ  การตรวจสอบว่า  ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีต่างไป 
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จากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด  อาจท าได้ง่ายกว่าในระดับสมติฐานชั่วคราว  และ

แนวคิดขณะที่ลงมือตีความสร้างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ 

4.  การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล  คือ  การใช้วิธีรวบรวมข้อมูลต่างๆ  กันเพ่ือ 

รวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน  เช่า  ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถามพร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่าง

เอกสารประกอบด้วย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดย 

รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้โดยผู้อ่ืน  ได้แก่ 

   1.1  หนังสือทั่วไป  ได้แก่  ต ารา  คู่มือ  เอกสารประกอบการบรรยาย  รวมถึงเอกสาร

ทางวิชาการ  วารสาร  สิ่งพิมพ์  

   1.2  หนังสืออ้างอิง  ได้แก่  สารนุกรม  พจนานุกรม  เป็นต้น 

   1.3  งานวิจัย  วิทยานิพนธ์  เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น  ๆ  อย่าง

ละเอียด 

 2.   วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม  ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดบวิธีการสัมภาษณ์โดยผู้ที่วิจัย

เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  โดยที่ผู้วิจัยต้อง

ท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์  ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น  และ

ผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และบันทึกเสียงและจดบันทึกข้อมูลของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ

วิเคราะห์  ดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นแต่ละประเด็น 

2.  น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม  แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน 

หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน  ก่อนจะน าข้อมูลนั้นวิเคราะห์ 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารที่ 

เกี่ยวข้อง  ได้แก่  แนวติด  ทฤษฎี  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและ

แตกต่างกันของข้อมูล  ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน  เพื่อสรุปและตีความ 
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ผลการวิจัยเรื่องความเชื่อค่านิยมและหลักการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนและการรักษาศีล  5  ของนักศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์หัวหมากรุ่นที่  11  และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ  และ

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา  โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนามพบว่า 

 การศึกษา  ความเชื่อ  ค่านิยม  และหลักการด าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา  ของนักศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  โดยแนวคิดนี้เกิดจาก  กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ศาสานาเสื่อม
ถอยเพราะ  ในอดีตพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในฐานะเป็นเครื่องมือทางการเมือง  การ
ปรับตัวของศาสนาจากปัจจัยต่างๆ  ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในยุคของโลกาภิวัตน์เท่านั้น  แต่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่การแผ่ขยาย
ศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนดั้งเดิม  กล่าวคือการแทนที่กันของศาสนา  ในอดีตศาสนากับการเมืองถือเป็นพลังขับเคลื่อน
สังคม  แต่ในปัจจุบันพลังในการขับเคลื่อนสังคมคือ  เศรษฐกิจและการเมือง  โดยศาสนาผีเป็นศาสนาเก่าแก่ท่ีสุด
ในโลก  พ้ืนฐานความเชื่อของคนในโลกมักนับถือศาสนาผีก่อนศาสนาอ่ืนศาสนาในฐานะเครื่องมือทางเศรษฐกิจ  
ด้วยความหลากหลายของความคิด  ท าให้สิ่งที่ผู้คนในสังคมเคยยึดถือเป็นมาตรฐานควบคุมพฤติกรรม  ซึ่งเรา
เรียกว่า  บรรทัดฐาน  ที่ประกอบด้วย  วิถีประชา  จารีต  และกฎหมายต่างๆ ถูกลดความความส าคัญลง  ผู้คนมี
แนวโน้มจะยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน  ค่านิยมหรือแนวคิดท่ีเคยถูกปฏิเสธหรือต่อต้านในอดีตได้รับการ
ยอมรับมากข้ึน  เช่น  การยึดถือความสุขทางวัตถุเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต การปฏิเสธหลักค าสอนในศาสนา
หรือการแสดงตนเป็นบุคคลไม่มีศาสนา  โลกาภิวัตน์ได้ลดทอนความส าคัญของศาสนาลง  ซึ่งแนวคิดเสรีนิยมใหม่
น ามาซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ก่อให้เกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยม  คนหันมาบริโภคทางวัฒนธรรมมากขึ้น  
แนวคิดความเป็นเสรีท าให้ทุกอย่างสามารถขายได้ เป็นการเปิดกว้างทางความคิด มีสิทธิที่จะผลิตสินค้าทุกอย่างได้
เพ่ือสนองความต้องการของตลาด  เกิดกระบวนการท าให้ศาสนากลายเป็นสินค้า โดยมนุษย์มีสิทธิเลือกตามความ
ปรารถนาที่หลายหลาก  การเกิดข้ึนของความเชื่อและความศรัทธาในแบบนิกายใหม่  จึงเสมือนเป็นอีกสินค้าที่
สามารถตอบสนองความต้องการของชาวพุทธได้และแนวคิดเสรีนิยมใหม่จะชี้ให้เห็นว่าไม่มีศาสนาใดครองความ
เป็นหนึ่งได้  เนื่องด้วยฐานคิดปัจเจกชนนิยมที่มีสิทธิเสรีภาพในการเลือกตามความประสงค์ปัจจัยด้านอื่นที่มีผล
น าไปสู่พุทธพาณิชย์  คือ   ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ  โดยในด้านสังคม  ศาสนาเกิดความเสื่อมจากการตีความ
ที่ต่างกันในแต่ละยุคสมัย  ส่งผลถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักบวช  จนท าให้คนหมดความศรัทธา  ประกอบกับ
ได้มีการเกิดขึน้ของศาสนาใหม่  ส่วนในด้านเศรษฐกิจการเกิดข้ึนของแนวคิดเสรีนิยมใหม่ผ่านช่องทางจากกระแส
โลกาภิวัตน์  ได้น าแนวคิดภายใต้ระบบทุนนิยมมาเผยแพร่ในสังคมโลก  หลักคิดการผลิตเพื่อแสวงหาก าไรและ
ผลประโยชน์  ใช้เงินเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้า  แม้แต่ความคิดความเชื่อในศาสนาที่ถูกแลกเปลี่ยนความ
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ศรัทธาผ่านเงินตรา  ท าให้สังคมตกอยู่ในสภาวะที่ถูกครอบง าด้วยลัทธิบริโภคนิยม  ศาสนาเกิดการปรับตัวให้เข้า
กับปรากฏการณ ์ จึงเป็นเหตุที่น าไปสู่ธุรกิจทางศาสนาหรือเรียกว่า  “พุทธพาณิชย์” 
 โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ที่  1  เพื่อศึกษาความเชื่อ  ค่านิยม  และหลักการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน  ของ

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11   

 จากการวิจัยพบว่า  ความเชื่อ  ค่านิยม  และหลักการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน  ของนักศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  มีดังนี้ 

1.1 ความเชื่อต่อศาสนาพุทธ  

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  เป็นผู้มนีับถือศาสนาพุทธหรือ 

พุทธศาสนิกชน  และมคีวามเชื่อและความศรัทธา  ในพระพุทธศาสนาและเชื่อถือยึดมั่นในหลักค าสอนของ

พระพุทธเจ้า  เพราะล้วนเชื่อว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลและสามารถช่วยในเรื่องของจิตใจและสามารถ

น ามาพัฒนาตนเองได้โดยการที่มีความเชื่อหลักท่ีว่า  ท าดีได้ดี  ท าชั่วได้ชั่ว   

1.2 ค่านิยมต่อศาสนาพุทธ  

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  โดยค่านิยมนั้นมีแนวโน้มไปในทิศ 

ที่ดีกว่าสังคมปัจจุบันเพราะมีค่านิยมท่ีถูกต้องเช่น  การท าบุญโดยไม่หวังผลตอบแทนที่ท าด้วยใจอันบริสุทธิ  และ

การประพฤติดีให้อยู่ในศีลในธรรม  มิได้เชื่อแบบค่านิยมในปัจจุบันที่เกิดจากความผิดเพ้ียนของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

1.3 การด าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  เป็นผู้ที่ยึกหลักด าเนินชีวิตตามทาง 

สายกลางไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งเพ่ือรักษาตนให้อยู่ในกรอบธรรมะและมีศีลธรรมที่ดีงามและหมั่นท าแต่

ความดีละเว้นความชั่ว  โดยการด าเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญา  และยึดมั่นในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 

1.4 พรหมวิหาร  4  เมตตา 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  เป็นผู้ที่มี  เมตตาแท ้ คือ  ความ 

ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างแท้จริง  อันประกอบขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ไม่แอบแฝงด้วยเพียงหวังประโยชน์

แก่ตน  การแสดงออกในความเมตตา  1.ระลึกถึงความทุกข์ของผู้อ่ืน  และยังจิตให้มีกุศลอยู่เสมอ  2.ไม่เบียดเบียน  

รังแก  หรือ  เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  3.มีความรัก  และความปรารถนาดีที่จะเห็นผู้อ่ืนมีความสุข  4.ให้ความเป็น

มิตรต่อคนรอบข้าง 

1.5 กรุณา(พรหมวิหาร  4) 
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นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  เป็นผู้มี  กรุณาแท้  คือ   

การสงเคราะห์ผู้อ่ืนให้พ้นจากทุกข์ด้วยความปรารถนาที่แท้จริง  อันประกอบขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้เพียง

สงเคราะห์ผู้อื่นเพราะหวังให้เขาหลงเชื่อหรือยังซึ่งประโยชน์แก่ตน  และการแสดงออกในความกรุณา 

1.ให้ความช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้อื่นตามก าลังทรัพย์ของตน  เช่น  การบริจาคทรัพย์ให้แก่ขอทาน 2.การ

ช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้อ่ืนให้พ้นจากทุกข์  ได้แก่  การน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล  3.การส่งเสริมความดีของผู้อื่น

ให้เจริญยิ่งขึ้น  เช่น  การช่วยส่งเสียเด็กก าพร้าให้เล่าเรียนหนังสือ  4.การยังตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  เช่น  

การท าความสะอาดวัดวาอารามในวันว่าง 

 1.6 มุฑิตา(พรหมวิหาร  4) 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  เป็นผู้มี  มุทิตาแท้  คือ  การท าใจยินดี  และ

แสดงออกถึงความยินดีต่อความสุข  และการพ้นจากทุกข์ของผู้อื่นด้วยจิตอันบริสุทธิ์  มิใช่แกล้งท าเพ่ือหวังให้ผู้อ่ืน

หลงเชื่อหรือหวังประโยชน์จากเขา  การแสดงออกในอุเบกขา  1.ท าใจจิตเป็นกลาง  ไม่มีความอิจฉาริษยาต่อ

ความสุขที่ผู้อื่นได้รับ  2.มีความเป็นธรรม  และความเสมอภาคต่อผู้อ่ืน  3.จิตใจสงบ  ไม่โต้ตอบต่อสิ่งเราด้วยกาย

หรือวาจา  4.ให้ความเคารพต่อต่อความคิด  และการแสดงออกของผู้อื่น  5.ยอมรับในผลแห่งการกระท าที่ยังให้

เกิดข้ึนด้วยตนหรือผู้อื่น 

 1.7 อุเบกขา(พรหมวิหาร  4) 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  เป็นผู้มี  อุเบกขาแท้  คือ  การวางใจเป็น

กลางต่อความสุขหรือความทุกข์ด้วยจิตอันที่ตนตั้งมั่นโดยแท้  มิใช่เพียงแสร้งท าเพ่ือให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อ  การ

แสดงออกในอุเบกขา  1.ท าใจจิตเป็นกลาง  ไม่มีความอิจฉาริษยาต่อความสุขที่ผู้อ่ืนได้รับ  2.มีความเป็นธรรม  

และความเสมอภาคต่อผู้อื่น  3.จิตใจสงบ  ไม่โต้ตอบต่อสิ่งเราด้วยกายหรือวาจา  4.ให้ความเคารพต่อต่อความคิด  

และการแสดงออกของผู้อ่ืน  5.ยอมรับในผลแห่งการกระท าที่ยังให้เกิดขึ้นด้วยตนหรือผู้อ่ืน 

วัตถุประสงค์ที่  2  เพ่ือศึกษาการรักษาศีล  5  ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

หัวหมากรุ่นที่  11   

จากการวิจัยพบว่า  การรักษาศีล  5  ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  

11  มีดังนี้ 

 2.1 การรักษาศีลข้อที่  1  ปาณาติบาต  เวรมณี   

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  เป็นผู้ที่สามารถรักษาศีลข้อที่  1  ได้  

เพราะเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนสัตว์และไม่ฆ่าสัตว์  แต่จาการสัมภาษณ์มี  เพียง  1  ใน  6  ที่มีข้อยกเว้นหากสัตว์นั้น

เป็นอันตรายต่อเราจึงอาจต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้น  ซึ่งแนวทางป้องกันหรือหลักเลี่ยงก็สามารถท าได้หากมีความรู้
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ความเข้าใจในสัตว์นั้น  ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดี  ในการคงสภาพการรักษาศีลไว้ได้ตามหลัก  ปาณาติบาต  เวรมณ ี 

หมายถึง  เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์  ความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตของตนโดยไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกาย

ของผู้อ่ืนสัตว์อ่ืน  แต่เป็นผู้มีใจประกอบด้วยเมตตากรุณามีความรักความหวังดีต่อกันเป็นพื้นฐาน 

 2.2 การรักษาศีลข้อที่  2  อทินนาทานทานา 

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  เป็นผู้ที่สามารถรักษาศีลที่  2  ได้  

เพราะเป็นผู้ที่สามารถหักห้ามใจไม่ละโมบในทรัพย์สินผู้อ่ืน  และด้วยหน้าที่การงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง

รักษาศีลข้อที่  2  ไว้ให้ได้  การรักษาศีลจึงเป็นไปตามหลัก  อทินนาทานทานา  เวรมณ ี หมายถึง  เจตนางดเว้น

จากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ ด้วยอาการแห่งการขโมย  มีความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตของคนโดย

ไม่เบียดเบียนทรัพย์สิน  และไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น  ด้วยการลักขโมย  เป็นต้น  แต่เป็นการด าเนินชีวิตโดย

สุจริตยุติธรรม  หาเลี้ยงชีพโดยชอบ  เรียกว่า  สัมมาอาชีวะ 

 2.3 การรักษาศีลข้อที่  3  กาเมสุ  มิจฉาจารา 

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  เป็นผู้ที่สามารถรักษาศีลข้อ  3  ได้  

เพราะเป็นผู้ที่ซื่อสัตว์ต่อคู่ครองหรือคู่สมรสของตนเองและเป็นผู้ที่ไม่ละเมิดทางเพศผู้อ่ืนไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใดๆ

และด้วยหน้าที่การงานจึงมิควรละเมิดศีลข้อที่  3  อย่างยิ่ง  จึงเป็นไปตามหลัก  กาเมสุ  มิจฉาจารา  เวรมณ ี 

หมายถงึ  เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามซึ่งเป็นความ  ประพฤติ  หรือการด าเนินชีวิตของตนโดยไม่

เบียดเบียนผู้อ่ืนในทางคู่ครอง  ไม่ละเมิดสิทธิ์ในบุคคลผู้เป็นที่รักของผู้อื่น  รวมทั้งไม่ผิดประเวณีทางเพศ  ไม่

ประพฤตินอกใจคู่ครองของตนเองมีใจมั่นคงในคู่ครอง ของตน  สามารถควบคุมอารมณ์ในเรื่องเพศได้ 

 2.4 การรักษาศีลข้อที่  4  มุสาวาทา  เวรมณี   

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  เป็นผู้ที่สามารถรักษาศีลข้อ  4  ได้  

เพราะเป็นผู้ไม่พูดปลดหรือพูดจาส่อเสียดผู้อื่น  แต่จะมีวิธีการรักษาศีลข้อ  4  ที่แตกต่างกัน  แต่ผลลัพธ์ยังคง

ทิศทางเดียวกัน  เพราะด้วยหน้าที่การงาน  การรักษาศีลข้อนี้จึงถือว่าส าคัญมาก  หากละเมิดศีลข้อนี้จะมี

ผลกระทบต่อหน้าที่การงานอย่างแน่นอน  จึงเป็นไปตามหลัก  มุสาวาทา  เวรมณี  หมายถึง  เจตนางดเว้นจาก

การพูดเท็จ  คือ  มีความประพฤติหรือ  การด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนด้วยวาจาที่เป็นเท็จ

หลอกลวง  อันเป็นสาเหตุตัดรอนหรือท าลายประโยชน์ของผู้อื่นแต่มีความซื่อสัตย์  มีสัจจะ  รักษาสัจจะ  พูดแต่ค า

จริง  ค ามีประโยชน์ค าสมานฉันสามัคคี  เป็นต้น 

 2.5 การรักษาศีลข้อที่  5   

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  จากส ารวจ  3  ใน  6  เป็นผู้ที่มี

ความยืดหยุ่นในศีลข้อที่  5  เพราะด้วยบริบททางสังคมและหน้าที่การงานบางครั้งจึงยากท่ีจะหลีกเลี่ยง  แต่อีก
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บุคคล  ราวๆ  50  เปอร์เซ็น  ก็สามารถรักษาศีลข้อที่  5  ได้จึงเป็นตามหลัก  สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา  

เวรมณ ี หมายถึง  เจตนางดเว้นจากของมึนเมาคือ  สุราเมรัย  อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท  คือ  ความประพฤติ  

หรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการ  เบียดเบียนตนเอง  ด้วยการดื่ม  การสูบ  ฉีด  สิ่งที่เป็นพิษให้โทษแก่ร่างกาย  

คือเป็นยาเสพติดทุกประเภทอันเป็นเหตุให้เกิดความประมาทพลาดพลั้ง  เกิดความมัวเมา  เสียสติสัมปชัญญะ  

และท าให้เสียคุณภาพ  ความเป็นคน  แต่มีสติระวังตัวมิให้ติดสิ่งเสพติดเหล่านั้นๆ  ทั้งสามารถควบคุมจิตใจ  

ควบคุมอารมณ์มิให้ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดทั้งหลายด้วย 

 2.6 การปฏิบัติสมาธิ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  เป็นผู้ที่ปฏิบัติสมาธิเป็นประจ าและมีวิธีการ
ปฏิบัติสมาธิที่แตกต่างกัน  แต่มีผู้ใหสัมภาษณ์  2  ใน  6  มีการปฏิบัติบ้างเป็นครั้งคราว  ซึ่งยังคงมีผลลัพธ์ที่
สอดคล้องกับ  งานวิจัยของ  พระมหาประภาส  ปรีชาโน. พระมหาสากล  สุภธเมธี. พระมหาวันดี  กนตวีโร  
(2560, หนา้189)  ได้อธิบายไว้ว่า  การด าเนินชีวิตตามหลักพุทธจริยธรรม  เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต คือ การน า
หลักศีลธรรม  ได้แก่  ศีล  สมาธิ  และปัญญา  ไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  
ให้ด าเนินต่อไปได้จนถึงท้ายที่สุดของชีวิต  คือ  ความตาย 
 อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง  การศึกษา  ความเชื่อ  ค่านิยม  และหลักการด าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา  ของ

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  ผู้วิจัยได้น าหลักศาสนาพุทธในเรื่อง  พรหม

วิหาร  4  และศีล  5  มาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ท่านมีความเชื่อต่อศาสนาพุทธเป็นอย่างไร 

จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informants)  แสดงความเห็นว่า  เป็นความเชื่อและความ

ศรัทราส่วนบุคคล  เกี่ยวกับหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา  โดยการด าแต่ความดี  ละเว้นความชั่ว  และการ

ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับ  หลักการของพระพุทธศาสนา  เกรียงไกร รักมิตร  บ้านจอมยุทธ  

(2545)  ได้อธิบายไว้ว่า  การสร้างกุศลสร้างความดี  มีทานเป็นบารมีต้นตลอดไปจนถึงคุณความดีอ่ืนๆ ท าให้เป็น

ปกติท าให้เป็นกิจวัตร  ตั้งก าลังใจของเราว่าหากแม้นวันใดเรายังไม่ได้ท าความดี  นับว่าวันนั้นเรายังใช้ไม่ได้ท า

ความดีให้เป็นปกติเป็นเนื้อเดียวกับจิตใจของเราเอาไว้แม้เป็นความดีของ  ผู้อื่นเรื่องราวความดีของคนอ่ืนเราก็จง

ตั้งจิตโมทนาบุญกับความดีของเขาเมื่อเรามีกุศล  เป็นปกติเราก็ย่อมไม่มีที่ไม่มีช่องว่างให้ความชั่วเข้าสู่หัวจิตหัวใจ

ของเราได้ 
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2. ท่านมีค่านิยมต่อศาสนาพุทธเป็นอย่างไร 

จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informants)  แสดงความเห็นว่า  เป็นความเชื่อและค่านิยม

ส่วนบุคคล  โดยมีความศรัทราโดยใช้ความมีเหตุและมีผลและใช้สติปัญญาในการปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างถูกต้อง

มิได้เป็นไปตามกระแสโลกาภิวัตณ์ท่ีมีความผิดเพ้ียนไปจากหลักค าสอนเดิม  ซึ่งสอดคล้องกับ  งานวิจัยของ  

ปกรณ์  สิงห์สุริยา  การตีความและอธิบายพระพุทธศาสนาด้วยกรอบความคิดทางวิทยาศาสตร์  (2556,  หน้า  

97)  โดยอธิบายไว้ว่า  ความจริงในพระไตรปฎก  การตีความและอธิบายพุทธศาสนาดวย  กรอบวิทยาศาสตร

ของอัตถนิช  โภคทรัพย  นั้นกลาวไดวาเปนเรื่องของเนื้อหาของค าสอนในพุทธศาสนา  เพียงแต ่ “พุทธศาสนา”   

ตามขอเสนอของ  อัตถนิช  โภคทรัพย  มีความหมายเกินไปกวาที่เขาใจกัน  กลาวคือ  ครอบคลุมถึงไสยศาสตร  

โหราศาสตร  หรือเรื่องเลาอภินิหารตางๆ  ขณะที่การตีความและอธิบายพุทธ  ศาสนาดวยกรอบวิทยาศาสตรของ

พระครูภาวนานุศาสก  (ธมฺมธโร  ภิกขุ)  เปนเรื่องของประสบการณทาง ศาสนาจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  

ซึ่งวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน  ได้  แยก  ไสยศาสตร  โหราศาสตร  หรือเรื่องเลาอภินิหารตางๆ  และท าลายรากฐาน

ของวิชาการดานพุทธ  ศาสนาที่มีอิทธิพลอยูในปจจุบัน  หรือเรียกว่า  “พุทธแบบไทย” 

3. ท่านมีการด าเนินชีวิตตามแนวพระพุทศาสนาเป็นอย่างไร 

จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informants)  แสดงความเห็นว่า  เป็นการด าเนิน 

ชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนา  คือการเดินทางสายกลางไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง  และการแสวงบุญ

เพ่ือให้มีความสุขกายและสุขใจ  จะท าให้ด าเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น  ซึ่งสอดคล้องกับ  งานวิจัยของ  ศิริวรรณ  

พิริยคุณธร  (2557,  หน้า  39)  ได้อธิบายไว้ว่า  การศีกษา  พบว่า  เมื่อผู้ให้ข้อมูลน าหลักค าสอนทางพุทธศาสนา

ไปใช้  ท าให้สามารถยอมรับความเจ็บปวดและมีแนวทางในการด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล  ซึ่งการน าหลักค าสอน

ทางพุทธศาสนามาใช้สามารถแบ่งออกได้  2  ด้าน  คือ  การน าหลักค าสอนมาใช้เพ่ือยอมรับความเจ็บป่วย  

ประกอบด้วย  2  ประเด็น  คือ  1.1) ความเข้าใจในหลักสัจธรรมความไม่เที่ยงของชีวิต  และ  1.2) ความเชื่อใน

เรื่องของกรรมและผลของการกระท า  2) การน าหลักค าสอนมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเมื่ออยู่กับโรค

เรื้อรัง  ประกอบด้วย  5  ประเด็น  ได้แก่  2.1) การปล่อยวาง  2.2) การมีสติอยู่กับปัจจุบัน  2.3) การมีสติอยู่กับ

ปัจจุบัน  2.3) การด าเนินชีวิตยึกสายกลาง  2.4) การไม่ท าผิดศีลและมีเมตตากรุณา  และ  2.5) การท าบุญ  โดย

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เรียนรู้หลักค าสอนทางพุทธศาสนาจากพระ  บิดามารดา  การบวชตอนวัยเด็ก  และครอบครัว

พาไปวัด  ฟังธรรมะและร่วมกิจกรรมทางศาสนา  ผลการศึกษาครั้งนี้  ให้แนวทางในการดูแลส่งเสริมผู้สูงอายุที่มี

โรคเรื้อรัง  โดยการน าหลักค าสอน  ทางพุทธศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิต  เพ่ือให้สามารถยอมรับกับความ

เจ็บป่วยและมีแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป 

4. ท่านมีเมตตา(พรหมวิหาร  4)  เป็นอย่างไร 
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จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informants)  แสดงความเห็นว่า  เป็นผู้ที่มีเมตตา   

พรหม  4  โดย  เป็นผู้ที่มีเมตตาและความปราถณาดีต่อผู้ที่อยู่รอบตัวและผู้อื่นโดยจะไม่สร้างความเดือดร้อน

ให้กับเพ่ิอนร่วมโลกและ  เป็นผู้ชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก  และเป็นผู้ให้เสมอโดยมิได้คาดหวังสิ่งตอบแทน  

ซึ่งสอดคล้องกับ  งานวิจัยของ  พระปลัดวัฒนชัย  อภิวณฺโณ  ท้วมสม  (2558, หน้า  26)  ได้อธิบายไว้ว่า  เมตตา  

แห่งพรหมวิหาร  4  เป็นความปรารถนาหรือความประสงค์อันเกิดขึ้นในจิตที่จะยังให้ผู้อ่ืนมีความสุข  ภายใต้จิตอัน

บริสุทธิ์  อันจักน าไปสู่การเกิดความกรุณาต่อไป  ประเภทของเมตตาแห่งพรหมวิหาร  4  โดยอธิบายไว้ว่า  เมตตา

แท้  คือ  ความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างแท้จริง  อันประกอบขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ไม่แอบแฝงด้วยเพียง

หวังประโยชน์แก่ตน  และ  เมตตาเทียม  คือ  การแสร้งท าด้วยความปรารถนาหรือความประสงค์ที่จะให้ผู้อ่ืนมี

ความสุข  อันประกอบขึ้นจากใจที่มุ่งหวังหวังประโยชน์แก่ตน 

5. ท่านมีกรุณา(พรหมวิหาร  4)  เป็นอย่างไร 

จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informants)  แสดงความเห็นว่า  เป็นผู้ที่มีกรุณา  พรหม 

วิหาร  4  โดย  เป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นตามความเหมาะสมตามก าลังของตนเองที่ช่วยได้  และเป็นผู้ที่มองมนุษย์ทุก

คนมีค่าเท่ากันและพร้อมช่วยเหลือผู้ต้องการความช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์โดยไม่หวังผลตอบแทน  ซึ่ง

สอดคล้องกับ  งานวิจัยของ  พระปลัดวัฒนชัย  อภิวณฺโณ  ท้วมสม  (2558, หน้า  26)  ได้อธิบายไว้ว่า  กรุณา  

แห่งพรหมวิหาร  4  เป็นความปรารถนาที่จะช่วยหรือสงเคราะห์ให้ผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์  บนพื้นฐานจิตใจอัน

บริสุทธิ์  จนน าไปสู่การใช้ปัญญาเพ่ือที่จะหาแนวทาง  และการประพฤติต่อการสงเคราะห์นั้นให้ส าเร็จ  ซึ่งจะยังให้

ตนเกิดมุทิตา  คือ  ความอ่ิมเอิบ  และยินดีต่อความสุข  และการพ้นจากทุกข์ของผู้นั้น  โดยอธิบายไว้ว่า  กรุณาแท้  

คือ  การสงเคราะห์ผู้อ่ืนให้พ้นจากทุกข์ด้วยความปรารถนาที่แท้จริง  อันประกอบขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้เพียง

สงเคราะห์ผู้อื่นเพราะหวังให้เขาหลงเชื่อหรือยังซึ่งประโยชน์แก่ตน  และกรุณาเทียม  คือ  การแสร้งท าสงเคราะห์

ผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ด้วยความที่ตนมุ่งหวังให้เขาหลงเชื่อหรือเพียงเพ่ือหวังในประโยชน์จากผู้อ่ืนหรือเพ่ือเพ่ิมความ

ทุกข์ให้ผู้อ่ืน 

6. ท่านมีมุฑิตา(พรหมวิหาร  4)  เป็นอย่างไร 

จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informants)  แสดงความเห็นว่า  เป็นผู้ที่มีมุฑิตา  โดย 

เป็นผู้ที่ยินดีต่อผู้ที่ประสบผลส าเร็จด้วยใจอันบริสุทธิ์และหวังให้ผู้อื่นมีความสุข  ซึ่งสอดคล้องกับ  งานวิจัยของ  

พระปลัดวัฒนชัย  อภิวณฺโณ  ท้วมสม  (2558, หน้า  27)  ได้อธิบายไว้ว่า  มุทิตา  แห่งพรหมวิหาร  4  เป็นความ

อ่ิมเอิบ  และยินดีในใจที่ได้เห็นผู้อ่ืนมีความสุข  และการพ้นจากทุกข์  อันจะน าไปสู่การส่งเสริม  และสนับความสุข

หรือความดีนั้นๆให้คงอยู่  และเจริญยิ่งๆขึ้นไป  อันเป็นการก าจัดกิเลสทางใจที่ยังให้เกิดแก่อุเบกขาต่อไป  โดย

อธิบายไว้ว่า  มุทิตาแท้  คือ  การท าใจยินดี  และแสดงออกถึงความยินดีต่อความสุข  และการพ้นจากทุกข์ของ
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ผู้อื่นด้วยจิตอันบริสุทธิ์  มิใช่แกล้งท าเพ่ือหวังให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อหรือหวังประโยชน์จากเขา  และมุทิตาเทียม  คือ  การ

แสร้งท าใจยินดีหรือแกล้งแสดงออกถึงความยินดีต่อความสุข  และการพ้นจากทุกข์ของผู้อ่ืน  เพียงเพ่ือหวังให้ผู้อ่ืน

หลงเชื่อหรือจะได้รับประโยชน์จากเขา 

7. ท่านมีอุเบกขา(พรหมวิหาร  4)  เป็นอย่างไร 

จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informants)  แสดงความเห็นว่า  เป็นผู้ที่มีอุเบกขา  โดย   

เป็นผู้ที่พยายามวางตัวเป็นกลางพยายามคิดไม่ร้ายต่อผู้อื่นและ  บางครั้งเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตนเองถ้ามีการถล ารึ

กมากไปก็จะเป็นผลเสียต่อตนเองและ  เป็นผู้ที่ให้อภัยคนเสมอ  ซึ่งสอดคล้องกับ  งานวิจัยของ  พระปลัดวัฒนชัย  

อภิวณฺโณ  ท้วมสม  (2558, หน้า  27)  ได้อธิบายไว้ว่า  อุเบกขา  แห่งพรหมวิหาร  4  เป็นความสงบของจิตใจ

ด้วยการวางใจเป็นกลางต่อความสุขหรือความทุกข์ที่ตนหรือผู้อื่นได้รับ  ที่ประกอบขึ้นด้วยจิตที่ปราศจากความ

เศร้าหมองหรือความอิจฉาริษยาต่อสิ่งนั้นๆ  โดยอธิบายไว้ว่า  อุเบกขาแท้  คือ  การวางใจเป็นกลางต่อความสุข

หรือความทุกข์ด้วยจิตอันที่ตนตั้งมั่นโดยแท้  มิใช่เพียงแสร้งท าเพ่ือให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อ  และอุเบกขาเทียม  คือ  การ

แสร้งท าในการวางใจเป็นกลางต่อความสุขหรือความทุกข์  เพียงเพ่ือหลอกให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อในตน 

8. ท่านมีการรักษาศีลข้อที่  1  ปาณาติบาต  เวรมณี  เป็นอย่างไร   

จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informants)  แสดงความเห็นว่า  เป็นผู้ที่รักษาศีล  ข้อที่   

1  ได ้ เช่น  ไม่ฆ่าสัตว์ไมเ่บียดเบียนผู้อ่ืนและตนเองให้เดือดร้อนและเป็นผู้ที่ไม่รักแกสัตว์และบริโภคเฉพาะปศุสัตว์  

ซึ่งสอดคล้องกับ  งานวิจัยของ  สุภาพร  วัชรคุปต  (2558, หน้า  40)  ได้อธิบายไว้ว่า  ปาณาติบาต  เวรมณ ี 

หมายถึง  เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์  ความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตของตนโดยไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกาย

ของผู้อ่ืนสัตว์อ่ืน  แต่เป็นผู้มีใจประกอบด้วยเมตตากรุณามีความรักความหวังดีต่อกันเป็นพื้นฐาน .แต่มีผู้ให้ข้อมูล

จ านวน  1  ใน  6  แสดงความเห็นว่า  เป็นผู้ที่ไม่ชอบการเข่นฆ่า  จะไม่ฆ่าสัตว์พร่ าเพรื่อ  ยกเว้นสัตว์นั้นจะท า

อันตรายต่อตนเอง  แต่ถ้ามีความรู้ความเข้าใจในสัตว์นั้นจะสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียได้  ซึ่งได้สอดคล้องกับ  

งานวิจัยของ  สุภาพร  วัชรคุปต  (2558, หน้า  40)  ได้อธิบายไว้ว่า  การฆ่ามีสองรูปแบบ  รูแบบที่  1  การฆ่า

แบบจงใจ  หรือ  ไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นบาปหนัก  รูปแบบที่  2  การฆ่าแบบไม่ตั้งใจ  หรือ  เป็นการป้องกันตัว  

เป็นบาปที่เบาลงมา 

9. ท่านมีการรักษาศีลข้อที่  2  อทินนาทานทานา  เป็นอย่างไร   

จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informants)  แสดงความเห็นว่า  เป็นผู้ที่รักษาศีล  ข้อที่   

2  ได ้ โดยเป็นผู้ที่สามารถข่มใจตนเองไม่ให้โลภหรืออยากในสิ่งของของผู้อ่ืนและสามารถยับยั้งชั่งใจใช้สติในการ

พิจารณาว่าอะไรควรมิควร  ซึ่งสอดคล้องกับ  งานวิจัยของ  สุภาพร  วัชรคุปต  (2558, หน้า  41)  ได้อธิบายไว้ว่า  

อทินนาทานทานา  เวรมณ ี หมายถึง  เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ ด้วยอาการแห่งการ
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ขโมย  มีความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตของคนโดยไม่เบียดเบียนทรัพย์สิน  และไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืน  

ด้วยการลักขโมย  เป็นต้น  แต่เป็นการด าเนินชีวิตโดยสุจริตยุติธรรม  หาเลี้ยงชีพโดยชอบ  เรียกว่า  สัมมาอาชีวะ 

10. ท่านมีการรักษาศีลข้อที่  3  กาเมส ุ มิจฉาจารา  เวรมณี  เป็นอย่างไร 

จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informants)  แสดงความเห็นว่า  เป็นผู้ที่รักษาศีล  ข้อที่   

3  ได้  โดยเป็นผู้ที่ซื่อสัตว์ต่อคู่สมรสหรือคู่ครองและครอบครัวของตนเองและและไม่ละเมิดทางเพศผู้อ่ืน  ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับ  งานวิจัยของ  สุภาพร  วัชรคุปต  (2558, หน้า  42)  ได้อธิบายไว้ว่า  กาเมสุ  มิจฉาจารา  

เวรมณ ี หมายถึง  เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามซึ่งเป็นความ  ประพฤติ  หรือการด าเนินชีวิตของตน

โดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนในทางคู่ครอง  ไม่ละเมิดสิทธิ์ในบุคคลผู้เป็นที่รักของผู้อื่น  รวมทั้งไม่ผิดประเวณีทางเพศ  ไม่

ประพฤตินอกใจคู่ครองของตนเองมีใจมั่นคงในคู่ครอง ของตน  สามารถควบคุมอารมณ์ในเรื่องเพศได้ 

11. ท่านมีการรักษาศีลข้อที่  4  มุสาวาทา  เวรมณี  เป็นอย่างไร 

จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informants)  แสดงความเห็นว่า  เป็นผู้ที่รักษาศีล  ข้อที่   

4  ได ้ โดย  เป็นผู้ที่ไม่พูดปดและไม่พูดส่อเสียดหรือให้ร้ายผู้อื่น  แม้บางครั้งจะต้องพูดโกหกแต่เป็นการโกหกไม่ให้

ผู้อื่นเสียหายหรือตนเองเสียหาย  ถือได้ว่าเป็นค ามีประโยชน์ค าสมานฉันสามัคคี  ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับ  งานวิจัย

ของ  สุภาพร  วัชรคุปต  (2558, หน้า  43)  ไดอ้ธิบายไว้ว่า  มุสาวาทา  เวรมณี  หมายถึง  เจตนางดเว้นจากการ

พูดเท็จ  คือ  มีความประพฤติหรือ  การด าเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนด้วยวาจาที่เป็นเท็จหลอกลวง  

อันเป็นสาเหตุตัดรอนหรือท าลายประโยชน์ของผู้อื่นแต่มีความซื่อสัตย์  มีสัจจะ  รักษาสัจจะ  พูดแต่ค าจริง  ค ามี

ประโยชน์ค าสมานฉันสามัคคี  เป็นต้น 

12. ท่านมีการรักษาศีลข้อที่  5  สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานาสุราเมระยะมัชชะปะ 

มาทัฏฐานา  เป็นอย่างไร 

จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informants)  แสดงความเห็นว่า  เป็นผู้ที่รักษาศีล  ข้อที่   

5  ได้  จ านวน  3  ใน  6  เพราะอีกราวๆ  50  เปอร์เซ็น  การรักศาศีลข้อนี้ถือว่ามีความยืดหยุ่น  ซึ่งถือว่ามีเพียง  

50  เปอร์เซ็นที่สอดคล้องกับ  งานวิจัยของ  สุภาพร  วัชรคุปต  (2558, หน้า  44)  ได้อธิบายไว้ว่า  สุราเมระยะ

มัชชะปะมาทัฏฐานา  เวรมณ ี หมายถึง  เจตนางดเว้นจากของมึนเมาคือ  สุราเมรัย  อันเป็นที่ตั้งแห่งความ

ประมาท  คือ  ความประพฤติ  หรือการด าเนินชีวิตที่ปราศจากการ  เบียดเบียนตนเอง  ด้วยการดื่ม  การสูบ  ฉีด  

สิ่งที่เป็นพิษให้โทษแก่ร่างกาย  คือเป็นยาเสพติดทุกประเภทอันเป็นเหตุให้เกิดความประมาทพลาดพลั้ง  เกิดความ

มัวเมา  เสียสติสัมปชัญญะ  และท าให้เสียคุณภาพ  ความเป็นคน  แต่มีสติระวังตัวมิให้ติดสิ่งเสพติดเหล่านั้นๆ  ทั้ง

สามารถควบคุมจิตใจ  ควบคุมอารมณ์มิให้ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดทั้งหลายด้วย 
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13. ท่านท าการปฏิบัติสมาธิหรือไม่และเป็นอย่างไร 

จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key informants)  แสดงความเห็นว่า  เป็นผู้ที่ปฏิบัติสมาธิเพื่อ 

ฝึกฝนจิตใจใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญา  ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับ  งานวิจัยของ  พระมหาประภาส  ปรีชาโน. พระ

มหาสากล  สุภธเมธี. พระมหาวันดี  กนตวีโร  (2560, หน้า189)  การด าเนินชีวิตตามหลักพุทธจริยธรรม  เกี่ยวกับ

การด าเนินชีวิต คือ การน าหลักศีลธรรม  ได้แก่  ศีล  สมาธิ  และปัญญา  ไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  ให้ด าเนินต่อไปได้จนถึงท้ายที่สุดของชีวิต  คือ  ความตาย 

ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง  การศึกษา  ความเชื่อ  ค่านิยม  และหลักการด าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา  ของ

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหัวหมากรุ่นที่  11  มีข้อเสนอแนะดังนี้  ดังนี้ 

1. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับวิธีรับมือกับสัตว์ที่มีพิษและเป็นภัยต่อชีวิตต่อมนุษย์ในหน่วยงานต่างๆ 

เช่นหน่วยงานราชการ  เป็นต้น  เพื่อให้บุคคลในหน่วยงานนั้นหลีกเลี่ยงการสูญเสียและเบียดต่อเพ่ือนร่วมโลก  

และเพ่ือให้มีการรักษาศีล  ข้อที่  1  ปาณาติบาต  เวรมณ ี ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด 

2. ควรมีการตั้งโทษต่อการบริโภคสุราและของมึนเมาต่อบุคลากรในหน่วยงานนั้น  เพราะค่านิยมใน 

หน่วยงานต่าง  เช่น  การให้ของขวัญในเทศกาลและโอกาสต่างส่วนมากจะเป็นสุราและชองมึนเมา  และการจัด

งานส าคัญต่างๆ  ในหน่วยงานต่างๆ  เช่น  งานเลี้ยงเกษียณ  หรือ  งานเลี้ยงครบรอบของส านัก...  และงานเลี้ยง

ประจ าปี  ส่วนใหญ่  จะมีสุราและของมึนเมาประกอบอยู่  ในงานสังสรรค์  เหล่านี้  จึงเป็นไปได้ยากท่ีจะหลีกเลี่ยง

จึงท าให้  การรักษาศีลข้อที่  5  สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานาสุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา  เกิดความ
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