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บทที�  1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 

 ตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา ในอริยสัจ 4 ประการ  กล่าวไวว้า่  ทุกข ์เป็นสภาพที$
ทนไดย้าก เมื$อเกิดขึ(นแลว้ทาํให้ไม่สบายกายไม่สบายใจ การมีอยู่ของทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ และตาย 
ลว้นเป็นทุกข์ ความเศร้าโศก ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความวิตกกงัวล ความกลวัและความ
ผิดหวงัลว้นเป็นทุกข์ การพลดัพรากจากของที$รักก็เป็นทุกข์ ความเกลียดก็เป็นทุกข์ ความอยาก 
ความยึดมั$นถือมั$น ความยึดติดในขนัธ์ทั(ง 5 ลว้นเป็นทุกข ์โดยที$มาของทุกขก์็คือ สมุทยั ตวัเหตุให้
เกิดทุกขห์รือเหตุแห่งทุกข ์ เป็นเพราะอวิชชา ผูค้นจึงไม่สามารถเห็นความจริงของชีวิต ตอ้งตกอยู่
ในเปลวเพลิงแห่งตณัหา ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความเศร้าโศก ความวิตกกงัวล ความกลวั 
และความผิดหวงั และตวัที$จะดบัทุกข์ได ้คือ นิโรธ ความดบัทุกข์ การเขา้ใจความจริงของชีวิต
นาํไปสู่การดบัความเศร้าโศกทั(งมวล ทาํใหเ้กิดความสงบและความเบิกบาน แต่ตอ้งอาศยัการปฏิบติั
ใหถึ้งความดบัทุกข ์คือ มรรค หนทางนาํไปสู่ความดบัทุกข ์อนัไดแ้ก่ อริยมรรค 8 ซึ$ งไดรั้บการหล่อเลี(ยง
ด้วยการดาํรงชีวิตอย่างมีสติ ความมีสตินําไปสู่ สมาธิ และปัญญา ซึ$ งจะปลดปล่อยให้พน้จาก          
ความทุกขแ์ละความโศกเศร้าทั(งมวล อนัจะนาํไปสู่ สันติสุข ที$ไม่มีสิ$งอื$นเจือปน (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยตฺุโต).  2543 : 278) 
 ความสําคัญของสุข ในพระพุทธศาสนา ยงัได้มุ่งประโยชน์สุข แก่บุคคลและสังคม          
(รังษี สุทนต.์  2537 : 57) ไดแ้ก่ 
 1.  ทิฎฐธัมมิกตัถะ คือ ประโยชน์ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ การตั(งตวัไดอ้ย่างมั$นคงมีทรัพยใ์ช้
จ่ายไม่ขดัสน หลกัปฏิบติัเพื$อให้ได้รับประโยชน์ในปัจจุบนัมี 4 ประการ ได้แก่ อุฏฐานสัมปทา         
มีความหมั$นขยนั อารักขสัมปทา รักษาทรัพยที์$หามาได ้กลัยาณมิตตตา คบเพื$อนที$ดี และสมชีวิต
เลี(ยงชีวติตามสมควรแก่กาํลงัทรัพยที์$หามาได ้
 2.  สัมปรายิกตัถะ คือ ประโยชน์ในภายหนา้ ในอนาคตของชาติปัจจุบนันี(  หรือในชาติ
ต่อไป เป็นความอุ่นใจ ว่าไดท้าํความดีไวพ้ร้อมแล้ว สามารถหวงัความเจริญในอนาคต หรือหวงั
สุคติในชาติต่อไปได ้หลกัปฏิบติัเพื$อให้ไดรั้บประโยชน์ในภายหน้ามี 4 ประการ ไดแ้ก่ สัทธา
สัมปทา มีศรัทธาที$ถูกตอ้ง สีลสัมปทา มีศีลบริสุทธิ? ตามภูมิชั(นของตน จาคสัมปทา ทาํการบริจาค
อยา่งสมบูรณ์ และปัญญาสัมปทา มีปัญญาเพียบพร้อม รู้จกับาปบุญคุณโทษ 
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 3.  ปรมตัถะ คือ ประโยชน์อยา่งยิ$ง ไดแ้ก่ นิพพาน ความดบักิเลสและกองทุกขไ์ดสิ้(นเชิง 
ซึ$ งจะบรรลุไดด้ว้ยการดาํเนินตามอริยมรรคมีองค ์8 ประการเมื$อปฏิบติัตามอริยมรรค ยอ่มไดรั้บผล
ตามสมควรแก่การปฏิบติั  
 วิธีปฏิบติัให้ถึงความสุข ซึ$ งความสุขมี 2 ประเภท คือ โลกิยสุข ความสุขที$เกี$ยวขอ้งกบั
โลก และโลกุตตรสุข ความสุขเหนือโลก 
 1.  โลกิยสุข สําหรับความสุขของคฤหัสถ์มี 4 ประการ คือ สุขเกิดจากความมีทรัพย ์         
สุขเกิดจากการจ่ายบริโภค สุขเกิดจากความไม่ต้องเป็นหนี(  สุขเกิดจากการประกอบการงาน                
ที$ปราศจากโทษ 
 2.  โลกุตตรสุข ความสุขของพระอริยบุคคล ผู ้พ้นจากกิเลสบางส่วนหรือสิ( นเชิง              
การกําจัดกิเลสได้หมดสิ( นนั( นพระพุทธศาสนาถือว่า เป็นความสุขอย่างยิ$ง (พระธรรมปิฎก          
(ป.อ. ปยตฺุโต). 2543 : 251) 
 ดงันั(น ความสุขในโลกิยธรรม หรือความสุขทางพุทธศาสนานั(น ถือว่าเป็นเรื$ องสําคญั        
ที$ทุกคนคน้หา และแสวงหาดว้ยการเขา้วดัปฏิบติัธรรม รักษาศีล และเจริญภาวนา ตามสมควรแก่
ธรรม  ลด ละ เลิก สิ$งเสพติด สิ$งให้โทษรักษาศีล 5 ศีล 8 อยู่เสมอ เจริญภาวนา  เพื$อให้ใจสงบจาก 
อาสวะกิเลส และเป็นการป้องกนัใจไม่ให้เศร้าหมอง เพราะกิเลส  การที$ยึดเอาหลกัธรรมมาปฏิบติั        
ก็เพื$อจะให้ใจสงบให้ใจสบายเกิดความสุขเพราะการปฏิบติัธรรม รักษาศีล เจริญภาวนานั(นเป็น
หลกัธรรมที$จะนาํพาให้คนพบกบัความสุขในทางใจอยา่งแทจ้ริง และเป็นคุณธรรมจริยธรรมที$จะ
นาํพาให้คนเข้าถึงความจริงของชีวิต รู้จกัคุณค่าของชีวิต ชีวิตจะพบกับความสุขได้คนนั(นต้อง
ปฏิบติัธรรม ทุกคนตอ้งมีธรรม ในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา่ โลกุตตรธรรม ธรรมอนัพน้วิสัยโลก  
คือ  มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 เป็นธรรมที$ทาํให้พน้จากทุกข ์ พบกบัสันติสุข สุขอย่างแทจ้ริง ไม่อิง
อามิส และธรรมอีกอยา่งคือ โลกิยธรรม ธรรมอนัเป็นวิสัยของโลก ธรรมที$ทาํให้ความสุขในทางโลก 
ที$มนุษยป์รารถนามนุษยแ์สวงหามา เพราะธรรมเหล่านี( ตกอยู่ในฐานะที$ตอ้งแปรผนั เปลี$ยนแปลง
ทรุดโทรม  มีขึ(นมีลง เกิดขึ(นดบัไป เจริญขึ(นแลว้เสื$อมลง ไม่คงที$ ไม่ใช่สุขที$แทจ้ริง  แต่ว่าคนเรา 
ทุกวนันี(มกัจะมองขา้มหลกัธรรมไป จึงทาํให้โลกทั(งโลกตอ้งตกอยูใ่นสภาพร้อนรุ่ม  เกิดความทุกข ์
เกิดความร้อนใจ ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ อย่าง เช่น คนในตาํบลสีพยา กาํลงัประสบอยู่  เพราะว่า       
คนบางกลุ่ม หนัไปหลงค่านิยมทางวตัถุนิยมทุกคนแสวงหามาเพื$อสนองความตอ้งการจึงทาํให้เกิด
ความทุกขเ์พราะขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 เมื$อกล่าวถึงตวัชี( วดัความสุข บางประเทศใช้ตวัชี( วดัทางเศรษฐกิจ จีดีพี (GDP : Gross 
Domestic Product) แปลเป็นไทย วา่ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ ซึ$ งหมายถึง มูลค่าตลาดทั(งหมด
ของสินคา้ และการบริการในประเทศในหนึ$งปี ตวัเลขดงักล่าว ไดม้าจากตวัเลขการบริโภค 
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การลงทุน การใชจ่้ายของรัฐบาล บวกตวัเลขการส่งออกลบดว้ยตวัเลขการนาํเขา้ จีดีพี รวมมูลค่า
ตลาดทั(งหมดในประเทศ ไม่วา่จะเป็นการลงทุนหรือดาํเนินการโดยบริษทัของประเทศใด ขณะที$ 
GNP (Gross National Product) วดัโดยใช้มูลค่าตลาดของสัญชาติตนเองทั(งในและต่างประเทศ      
ซึ$ งเป็นเรื$องยุง่ยากซบัซอ้น จึงนิยมใช ้จีดีพ ีมากกวา่ (เสรี  พงศพ์ิศ.  2548 : 58) 
 จึงเป็นที$วิพากษว์ิจารณ์ทั$วโลกว่า การวดัความเจริญดว้ยตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แบบนี(ไม่ไดแ้สดงการเติบโตจริงๆ หรือเติบโตในคุณภาพชีวิต มีชีวิตดีขึ(น มีความสุขมากขึ(น เพราะ
ไดมี้หลกัฐานทั$วโลกที$ชี( ให้เห็นวา่  การเติบโตทางเศรษฐกิจ การมีทรัพยสิ์นเงินทองมากไม่ไดแ้ปลว่า 
มีคุณภาพชีวิตและมีความสุขมากขึ(นตามไปดว้ยเสมอไป มีหลายประเทศที$มีจีดีพีอยูร่ะดบัเดียวกนั 
แต่แตกต่างกนัอยา่งมากในเรื$องสุขภาพและการศึกษาแห่งชาติ  ประเทศยากจนบางประเทศมีตวัเลข
คุณภาพชีวติดีกวา่ประเทศรํ$ารวยกวา่บางประเทศ  เช่น  อายยุนืกวา่ เด็กตายนอ้ยกวา่ คนมีสุขภาพจิต
ดีกวา่ ความเครียดนอ้ยกวา่ และมีตวัชี( วดัการอยูดี่มีสุขอีกหลายตวัดีกวา่ มีการวิพากษว์ิจารณ์เกณฑ์
การวดัจีดีพีเองดว้ยวา่ไม่สมบูรณ์ และไม่ตรงกบัความเป็นจริง (เสรี พงศพ์ิศ.  2548 : 58) 
 จีดีพีไม่ได้แยกระหว่างสิ$ งที$พึงปรารถนา และสิ$งที$ไม่พึงปรารถนา นักวิจารณ์บางคน
เปรียบจีดีพีเหมือนคนทาํบญัชีที$รู้จกับวกอยา่งเดียวลบ แต่สายตาสั(น  มองเห็นแค่ปลายจมูกตวัเอง   
จีดีพีจึงเป็นเพียงการบวกตวัเลขการใช้จ่ายของประชาชน แล้วเรียกว่าการเติบโต อา้งว่าเป็นการ
เติบโตที$ดี โดยไม่สนใจวา่เงินไปไหนและทาํไม ยิ$งจ่ายค่ายา ค่าหมอ จ่ายค่าอาหารขยะ นั$งอยูใ่นรถ
ติดเป็นชั$วโมงๆ ค่าธรรมเนียมแบบซ่อนเร้น ที$สถาบนัการเงินเจา้ของบตัรเครดิตเก็บสูงๆ ก็ยิ$งดี 
ทั(งหมดทาํใหเ้ศรษฐกิจดี ตวัเลขโตขึ(น (เสรี  พงศพ์ิศ.  2548 : 58) 
 วนันี( ปรากฏชดัแลว้ว่า ประเทศที$มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง นั(นมีปัญหา ความเครียด
การทาํงานหนกั มีความกลวัความไม่มั$นคงของชีวิตมากขึ(น แลว้ยิ$งไล่ล่าหาเงินให้มากขึ(น โดยที$
ไม่ไดมี้ความสุขมากขึ(นจริงนกัวชิาการวจิยั พบวา่ ระหวา่งปีค.ศ. 1975-1995 จีดีพีของสหรัฐอเมริกา
เพิ$มขึ(นถึงร้อยละ 43 แต่คนอเมริกนัไม่ไดมี้ความสุขเพิ$มขึ(นเลย (เสรี พงศพ์ิศ.  2548 : 58)  
 นอกจากนี( ยงัมีงานวิจยัที$พบว่า ปัจจยัที$ทาํให้คนมีความสุขมี 7 อย่าง คือ สุขภาพจิตที$ดี         
มีความพอใจและการงานที$มั$นคง ชีวิตส่วนตวัที$มั$นคงและมีความรัก ชุมชนที$ปลอดภยั คุณค่าทาง
ศีลธรรมและเสรีภาพ ผูค้นเริ$มให้ความสนใจประเทศเล็ก ๆ ซึ$ งมีพลเมืองประมาณ 1 ลา้นคน  คือ 
ภูฏาน ซึ$ งยงัปกครอง ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ประเทศนี(วดั
ความเจริญของประเทศดว้ย ความสุข GNH (Gross National Happiness) ผูน้าํภูฎาน ปฏิเสธที$จะเอา
ตวัเลขเศรษฐกิจเพื$อวดัความเจริญ คุณภาพชีวติ และความสุข ความสุขก็เป็นสิ$งที$วดัได ้ที$สําคญัตอ้ง
สร้างสมดุลระหวา่งวตัถุนิยม (Materialism) และจิตวิญาณนิยม (Spiritualism) และใชป้ระโยชน์จาก
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วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมีสติ วนันี(รายไดป้ระชาชาติต่อหวัของชาวภูฏานอยูที่$ประมาณคน
ละ 300-500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี  (เสรี พงศพ์ิศ.  2548 : 58) 
 ตวัชี(วดัความสุขเป็นตวัชี( วดัที$ครอบคลุม บูรณาการรอบดา้น รวมเอาการพฒันาเศรษฐกิจ 
การอนุรักษสิ์$งแวดลอ้ม การส่งเสริมวฒันธรรมและธรรมาภิบาลเขา้ดว้ยกนั มีฐานคิดจากหลกัพุทธ
ศาสนา ทางสายกลาง ความพอดี พอเพียง พอใจ ความรู้จกัพอจึงเป็นความรํ$ ารวยที$แทจ้ริง คนจนที$
แทจ้ริงคือคนไม่รู้จกัพอ จิตใจวุน่วายไล่ล่าหาเงินซึ$ งมากเท่าไรก็ไม่เคยพอ เงินกลายเป็นเป้าหมาย
ของชีวติ ไม่ใช่เครื$องมืออยา่งที$ควรเป็น (นิเวศน์  เหมวชิรวรากร.  2550 : 87) 
 คนส่วนใหญ่เชื$อว่า ถา้มีเงินจะมีความสุขมากขึ(น คนรวยยอ่มมีความสุขมากกว่าคนจน  
ยิ$งรวยมาก ความสุขก็มากขึ(น เพราะเชื$อวา่ เงินสามารถซื(อความสุขไดแ้มว้า่จะไม่ใช่ความสุขทุก
อยา่งแต่ก็ซื(อไดม้าก เงินสามารถใชซื้(ออาหารอร่อย ๆ รับประทานได ้ เงินสามารถพาไปท่องเที$ยว
ไดม้ากขึ(นและไกลขึ(น เงินซื(อบา้น และซื(อรถยนต์ที$ทาํให้มีหน้ามีตาในหมู่เพื$อน ๆ และคนรู้จกั   
เงินทาํให้ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดี ๆ หรือไปเรียนต่างประเทศได ้เพราะฉะนั(น คงปฏิเสธไม่ไดว้่า 
เงินกบัความสุขไม่เกี$ยวกนั นั$นคือสิ$งที$คนที$ยงัไม่ค่อยมีเงิน หรือคิดว่าตนยงัมีเงินไม่พอจะคิด                  
คนเหล่านั(นมกัจะฝันว่า ถา้มีเงินมากขึ(น คงจะมีความสุขมาก เพราะสิ$งที$คิดอยากจะไดแ้ต่ยงัทาํ
ไม่ได ้เพราะมีเงินไม่พอ และนั$นคือความสุขที$กาํลงัพยายามไขวค่วา้ แต่เมื$อมีเงินพอและไดใ้ชห้รือ
บริโภคสิ$งที$ ฝันไวแ้ลว้ สิ$งนั(นจะไม่ใช่ ความสุข อีกต่อไป โดยจะเริ$มฝันถึง ความสุข ใหม่ ที$ตอ้งใช้
เงินมากขึ(นไปอีก เงินคือความสุขหรือเงินเป็นสิ$ งที$หลอกลวงต้องช่วยกนัหาคาํตอบ (นิเวศน์  
เหมวชิรวรากร.  2550 : 95 ) 
 ความสุขของคนนั(น เพื$อที$จะอธิบายให้เป็นระบบ น่าจะตอ้งอิงกบัความตอ้งการของ
มนุษย ์ซึ$ งแมสโลว ์(Abraham  Maslow) นกัจิตวิทยาชื$อดงับอกวา่มี 5 ระดบั นั$นคือ ความตอ้งการ
เบื(องตน้ ไดแ้ก่ อาหารและนํ( า ความตอ้งการระดบัสองคือ ตอ้งการความปลอดภยัและความมั$นคง
ในชีวิต เมื$อได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการจะยกระดบัขึ( นไปเป็นระดับ 3 ซึ$ งก็คือ            
การไดรั้บการยอมรับในหมู่ญาติมิตรและเพื$อนฝูงให้เป็นส่วนหนึ$งของกลุ่ม ขั(นต่อไปก็คือ การมี
สถานะที$โดดเด่นในสังคม และสุดทา้ยก็คือ ความตอ้งการที$จะบรรลุถึงตวัตนที$แทจ้ริง ซึ$ งในทาง
พระอาจจะเรียกวา่นิพพานไปเลย เงินซื(อความสุขดา้นอาหารไดน้อ้ย ความสุขของการกินนั(นเชื$อวา่
ส่วนใหญ่อยู่ที$ความหิวและรสชาติของอาหาร ซึ$ งไม่ไดเ้กี$ยวขอ้งกบัราคามากนกั คนทั$วไปอาจจะ
รู้สึกวา่หูฉลามนั(นอร่อยมาก แต่นั$นเป็นเพราะไม่ค่อยไดกิ้นมนั แต่ถา้ไดกิ้นบ่อย ๆ อาจจะบอกว่า
พะแนงเนื(ออร่อยกว่า ดงันั(น สําหรับความสุขในดา้นของการกินแลว้คิดว่า ถา้ไม่จนเกินไป จะมี
ความสุขไม่ต่างกบัเศรษฐีมากนกั (นิเวศน์  เหมวชิรวรากร.  2550 : 95) 
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 ความสุขที$จะไดจ้ากความรู้สึกมั$นคงปลอดภยั เป็นความสุขที$เกิดขึ(นในใจเมื$อมีบา้นอยู่
อาศยัที$ปลอดภยั มีการงานที$มั$นคง เมื$อป่วยไขไ้ดรั้บการรักษาที$ดี มีความอุ่นใจวา่ ถา้เกิดปัญหาที$ไม่
คาดคิดทางการเงินสามารถแกไ้ขได ้ และที$สําคญัเมื$อแก่ตวัลงสามารถเลี( ยงดูตวัเองได ้ การมีเงิน
สะสมนอ้ยหรือไม่มีสวสัดิการการรักษาพยาบาลเพียงพอ ก็ยอ่มที$จะทาํใหมี้ความกงัวลและเป็นทุกข์
ความรู้สึกมั$นคงปลอดภยันั(น เป็นความสุขในระดบัหนึ$งเท่านั(น นั$นหมายความวา่ ถา้มีความมั$นคง
เพิ$มขึ(นไปอีก ส่วนที$เพิ$มนั(นจะก่อใหเ้กิดความสุขเพิ$มนอ้ยมาก ขอ้สรุปก็คือ ตอ้งมีเงินในระดบัหนึ$ง 
เพื$อความมั$นคงในชีวิตถา้จะให้ไม่เกิดทุกข์จากความกงัวล  การไดรั้บการยอมรับในหมู่ญาติมิตร
และเพื$อนฝงูนั(นเงินจะมีส่วนไม่มากนกั การมีนํ(าจิตนํ(าใจเอื(ออารีน่าจะมีความสําคญักวา่และสิ$งนี( ไม่
สามารถซื(อไดด้ว้ยเงิน ดงันั(น ความสุขจากการที$เป็นส่วนหนึ$งของกลุ่ม จึงเป็นเรื$องที$ไม่เกี$ยวกบัเงิน 
(นิเวศน์  เหมวชิรวรากร. 2550 : 57) 
 การมีสถานะที$โดดเด่นในสังคมเป็นความตอ้งการในระดบัที$สูงขึ(นมา และน่าจะเป็น
ความสุขอยา่งหนึ$งที$เงินอาจจะซื(อได ้และคงเป็นเหตุผลสําคญั เช่น ใชเ้งินซื(อบา้น รถยนตที์$หรูหรา 
และเครื$องแต่งกายราคาแพง เพื$อที$จะแสดงความโดดเด่นให้คนทั$วไปเห็นและยอมรับ ความสุข         
ในดา้นนี(จะมีดา้นมืด นั$นก็คือ ผูที้$ใชข้องหรูมกัจะพบคนที$ใชข้องที$หรูกวา่ และความรู้สึกที$ดอ้ยกวา่
โดยการเปรียบเทียบนั(น บ่อยครั( ง กลบความสุขที$ควรจะไดรั้บ และทาํให้การใชเ้งินซื(อสถานะของ
ตนเองเพื$อให้เกิดความสุขนั(นไร้ผล เพราะแทนที$จะเป็นสุขก็อาจจะกลายเป็นความทุกขไ์ด ้คนที$มี
เงินนอ้ยเกินไปจะหาความสุขไดย้าก เพราะความสุขหลายอยา่งตอ้งใชเ้งินซื(อหามา ในอีกดา้นหนึ$ง 
คนที$มีเงินมากเกินไปไม่ไดห้มายความวา่จะตอ้งมีความสุขมากกวา่คนที$มีเงินปานกลาง เพราะเงิน
นั(นซื(อความสุขได้ถึงระดับหนึ$ งเท่านั(น คนที$มีเงินพอประมาณสามารถที$จะมีความสุขมากได้
เช่นกนั เพราะความสุขนั(น ส่วนใหญ่มาจากสุขภาพกายและสุขภาพใจที$ซื(อไม่ไดด้ว้ยเงิน ดงันั(น            
ถา้เป็นคนที$มีเงินพอประมาณ และใช้ชีวิตที$พอประมาณ ก็น่าจะมีชีวิตที$มีความสุขไม่แพค้นรวย
โดยทั$วไป (นิเวศน์  เหมวชิรวรากร.  2550 : 57) 
 ทุกคนต้องดิ(นรนแสวงหาให้ได้มาซึ$ งความต้องการขั(นพื(นฐาน คืออาหาร ที$อยู่อาศยั
เครื$องนุ่งห่ม  และยารักษาโรค สิ$งเหล่านี( เป็นปัจจยัสําคญัในความเป็นอยู่ของมนุษย ์และที$มนุษย์
ตอ้งดิ(นรนแสวงหานั(น เพื$อความสุข เพื$อความอยูร่อด ทั(งตวัเองและครอบครัว ทุกคนตอ้งประกอบ
อาชีพเพื$อให้ได้มาซึ$ งทุน คือ เงิน ในการที$จะตอ้งมีไวใ้ช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั พุทธศาสนิกชน          
ในตาํบลสีพยาก็มีสภาพไม่แตกต่าง จากพุทธศาสนิกชนที$อื$นๆ ทาํให้ผูว้ิจยั สนใจที$จะศึกษาว่า
ความสุขในโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนในตาํบลสีพยา อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี นั(นเป็น
อย่างไรบา้ง เพื$อที$จะไดน้าํผลวิจยัที$ได้เป็นขอ้มูลในการเสริมสร้างความสุขของชุมชนในโอกาส
ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื$อศึกษาระดับการปฏิบติัตนตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน ในตาํบล           
สีพยาอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 
 2.   เพื$อเปรียบเทียบการปฏิบติัตนตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนใน ตาํบล
สีพยา อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล สภาวะเกี$ยวกบัความรู้ 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 ผลของการวิจัยครั( งนี( ท ําให้ได้ข้อมูลระดับการปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของ
พุทธศาสนิกชน ในตาํบลสีพยา อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ซึ$ งจะเป็นขอ้มูล เพื$อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการวางแผน และจดัทาํโครงการปรับปรุง แกไ้ขพฒันา ในการอบรมสั$งสอน พุทธศาสนิกชน   
ในตาํบลสีพยา อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย  

  1.1 ประชากรที$ใช้ในการวิจยัครั( งนี(  ได้แก่ ผูน้าํครัวเรือน ที$อาศยัอยู่ตาํบลสีพยา 
อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 11 หมู่บา้นรวมทั(งสิ(น  จาํนวน 331 คน (องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลสีพยาบ่อพุ.  2554 : 12) 
  1.2 กลุ่มตวัอยา่งที$ใชใ้นการวิจยัครั( งนี(   ไดแ้ก่ ผูน้าํครัวเรือน ที$อาศยัอยู่ตาํบลสีพยา 
จาํนวน 11 หมู่บา้น กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง สําเร็จรูปตาม
แบบของ เครจ์ซี$ และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) ไดจ้าํนวน 181 คน แลว้สุ่ม   
อยา่งง่ายมาทุกหมู่บา้นตามสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งกบัประชากร 
 2. ตัวแปรที�ศึกษา 

  2.1 ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็นดงันี(  
   2.1.1 สถานภาพส่วนบุคคล  
    1) เพศ  
                              2) อาย ุ 
     3) สถานภาพสมรส 
        4) ระดบัการศึกษา 
                              5) อาชีพ 
                              6) รายได ้
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                        2.1.2 สภาวะเกี5ยวกบัความสุข 
                               1) การมีสุขภาวะ  
              2) ครอบครัวอบอุ่น 
             3) ชุมชนเขม้แขง็ 
                           4) เศรษฐกิจเขม้แขง็และเป็นธรรม 
       5) สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศสมดุล 
                          6) สังคมประชาธิปไตยที$มีธรรมาภิบาล  
 2.2 ตวัแปรตาม  ได้แก่  ผลของการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน  
ประกอบดว้ย 
  2.2.1 สุขเกิดจากการมีทรัพย ์
  2.2.2 สุขเกิดจากการจ่ายบริโภค 
  2.2.3 สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนีV  
  2.2.4 สุขเกิดจากการประกอบการงานที5ปราศจากโทษ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื$อให้การศึกษาครั( งนี( มีความชัดเจนขึ(น ผูศึ้กษาจึงให้ความความหมายของศพัท์ที$ใช ้          
ในการวจิยัครั( งนี(  
 1. ผลของการปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรม หมายถึง ธรรมสําหรับผู ้ครองเรือน 
ประกอบดว้ย 
  1.1 ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ หมายถึง โภคทรัพย์ทัV งหลายที5กุลบุตรต้อง
ขยนัหมั5นเพียร ใช้กาํลงัเรี5ยวแรงอาบเหงื5อต่างนํV า จึงไดโ้ภคทรัพยม์า และโภคทรัพยที์5ไดม้านีV ตอ้ง
ประกอบดว้ยความชอบธรรม ฉะนัVน เมื5อกุลบุตรพิจารณาเห็นวา่ โภคทรัพยท์ัVงหลายที5ตนไดม้าดว้ย
ความขยนัหมั5นเพียร ประกอบดว้ยความชอบธรรมนีV  ย่อมไดรั้บความสุขโสมนัส ความสุขเช่นนีV
เรียกวา่ ความสุขเกิดจากการมีทรัพย ์
  1.2 ความสุขที5เกิดจากการใช้จ่ายทรัพยบ์ริโภค หมายถึง การไดใ้ช้สอยบา้ง ทาํบุญ
บา้ง ดว้ยโภคทรัพยที์5หามาไดด้ว้ยความขยนัหมั5นเพียร อนัประกอบดว้ยความชอบธรรม เมื5อกุลบุตร 
นึกยอ้นถึงการใชท้รัพยข์องตน ยอ่มโสมนสัยนิดี ความสุขเช่นนีV เรียกวา่ ความสุขที5เกิดจากการไดใ้ช้
จ่ายทรัพย ์ 



8 

  1.3 ความสุขเกิดจากการไม่ตอ้งเป็นหนีV  หมายถึง การที5กุลบุตรไม่ตอ้งไปกูย้ืมทรัพย์
จากใคร ไม่วา่จะนอ้ยหรือมากก็ตาม ฉะนัVน กุลบุตรจึงปลอดกงัวล และไดรั้บความสุขโสมนสัจาก
การไม่ตอ้งเป็นหนีV  เช่นนีV เรียกวา่ ความสุขที5เกิดจากการไม่ตอ้งเป็นหนีV  
  1.4 ความสุขที5 เ กิดจากการประกอบการงานที5ปราศจากโทษ คือ การเป็น
ผูป้ระกอบการงานทางกาย ทางวาจา และทางใจที5ไม่มีโทษ  ดงันัVน เมื5อพิจารณาเห็นว่า ตนได้
ประกอบการงานทางกาย ทางวาจา และทางใจที5ไม่มีโทษเช่นนีV  ย่อมได้รับความสุขโสมนัส  
ความสุขเช่นนีV เรียกวา่  ความสุขที5เกิดจากการประกอบการงานอนัปราศจากโทษ 
 2. สภาวะเกี5ยวกับความสุข  หมายถึง ภาวะที5บุคคลสามารถทาํหน้าที5ได้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ ประกอบดว้ย  
  2.1 การมีสุขภาวะ  หมายถึง ภาวะที5บุคคลปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ มีร่างกายแข็งแรง 
มีอายุยืนยาว มีจิตใจดี ยึดมั5นในคุณธรรม จริยธรรม ดาํเนินชีวิตอยา่งมีสติสัมปชญัญะ และใฝ่รู้ 
สามารถ “คิดเป็นทาํเป็น” มีเหตุมีผล อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข โดยสามารถแยกไดเ้ป็น 3 
องคป์ระกอบยอ่ย คือ 
   2.1.1 สุขภาพกายดี หมายถึง การมีร่างกายที$แข็งแรง มีภาวะโภชนาการที$ดี             
มีพฤติกรรมการดาํรงชีวติที$เหมาะสมไม่มีโรคประจาํตวัหรือโรคเรื(อรังส่งผลให้ห่างไกลจากโรคภยั
ไขเ้จบ็และมีอายยุนืยาวอยา่งมีคุณภาพ 
   2.1.2 สุขภาพจิตดี หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถของบุคคลที$จะ
ใชก้ลไกในการปรับตวัที$ถูกตอ้ง สามารถปรับอารมณ์ความรู้สึกสู่สภาวะสมดุลไดด้ว้ยตนเอง โดยที$
ตนเองและสภาวะแวดลอ้มไม่เดือดร้อน มีความสัมพนัธ์ที$ดีกบับุคคลอื$น ตลอดจนการมีจิตใจที$ดี
งาม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเอื(อเฟื( อ เผื$อแผ ่มีจิตสาํนึกความเป็นไทย 
   2.1.3  มีสติปัญญา และใฝ่รู้ รู้เท่าทนัและปรับตวัต่อการเปลี$ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว
ของสังคมได ้ และสามารถใชป้ระสบการณ์ ศกัยภาพและทกัษะความสามารถของตนเองให้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบติัภารกิจต่างๆไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
  2.2  ครอบครัวอบอุ่น หมายถึง กลุ่มบุคคลที$มีความผกูพนักนัทางอารมณ์และจิตใจ 
ในการดาํเนินชีวิตร่วมกนัอยา่งมีจุดหมายในบรรยากาศที$สงบสุข ดว้ยการทาํหนา้ที$ของครอบครัว
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีสัมพนัธภาพที$ดีต่อกนั สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมั$นคง โดยแยก
ไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบ คือ 
   2.2.1  บทบาทหนา้ที$ของครอบครัว หมายถึง การทาํหน้าที$ของครอบครัวที$จะ
ดูแลความตอ้งการและสร้างคุณภาพชีวิตที$ดีของสมาชิกในครอบครัวโดยสมาชิกตอ้งรู้จกัทาํมาหา
กิน มีความรับผดิชอบในบทบาทหนา้ที$ต่อตนเองและต่อสมาชิกในครอบครัว 
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   2.2.2  สัมพนัธภาพในครอบครัว หมายถึง การอยูร่่วมกนัของสมาชิกหลายช่วงวยั
ที$มีปฏิสัมพนัธ์ที$ดีต่อกนั มีความผกูพนั เคารพกนัและกนั และเอื(ออาทรต่อกนั 
   2.2.3  การพึ$งพิงตนเองของครอบครัว หมายถึง ครอบครัวมีรายได้พอเพียง
เพื$อที$จะสามารถจดัการให้สมาชิกในครอบครัวดาํรงชีวิตในสังคมได้อย่างมั$นคง มีที$อยู่อาศยัที$
ปลอดภยัอยา่งสุขสบาย และสามารถเขา้ถึงปัจจยัพื(นฐานในการดาํรงชีวติ 
  2.3  ชุมชนเขม้แข็ง หมายถึง ชุมชนที$มีการรวมตวักนัเป็นปึกแผน่ มีศกัยภาพในการ
พึ$งตนเองและการเรียนรู้ในระดบัสูง มีองคก์รในชุมชน กลุ่มผูน้าํการเปลี$ยนแปลง และภาคีเครือข่าย
การพฒันาที$เขม้แข็งของชุมชน รวมทั(งมีความสามคัคี เอื(ออาทร อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข และธาํรง
ไวซึ้$ งคุณค่าของประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาที$เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน/ทอ้งถิ$นหรือ
เอกลกัษณ์ความเป็นไทยไดอ้ยา่งต่อเนื$อง โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ 
   2.3.1 ชุมชนพึ$งตนเองได ้ คือ ชุมชนที$มีการรวมตวักนัอยา่งมั$นคง เป็นปึกแผ่น 
สามารถพึ$งพิงตนเองทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของชุมชนไดเ้ป็นหลกั มีกลุ่มผูน้าํ 
องคก์รในชุมชนและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนหรือภาคีเครือข่ายการพฒันา เพื$อเพิ$มศกัยภาพ
และขีดความสามารถของชุมชนอยา่งต่อเนื$อง 
   2.3.2 ชุมชนเกื(อกูลกนั คือ ชุมชนที$มีความรัก ความเอื(ออาทร ความสามคัคี และ
มีจิตสาํนึกหวงแหนความเป็นชุมชนของตนร่วมกนั 
   2.3.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง คนในชุมชนไดร่้วมคิด ร่วมตดัสินใจ 
ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบดว้ยความผกูพนั และมีอิสระเพื$อแกไ้ขปัญหา หรือพฒันาความเป็นอยูข่อง
ชุมชน หรือรักษาคุณค่าของประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาที$เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน/ทอ้งถิ$น
หรือเอกลกัษณ์ความเป็นไทยใหดี้ขึ(นและอยา่งต่อเนื$อง กบักลุ่มต่างๆในชุมชน ซึ$ งองคป์ระกอบนี(จะ
เป็นส่วนหนึ$งที$สาํคญัอยา่งหนึ$งของชุมชนเขม้แขง็ 
  2.4  เศรษฐกิจเขม้แข็งและเป็นธรรม เศรษฐกิจที$เชื$อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคลที$มี
สัมมาชีพที$มั$นคง มีความมั$นคงและปลอดภยัในการทาํงาน อยูภ่ายใตเ้ศรษฐกิจที$มีการเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพ เสถียรภาพและมีการกระจายรายไดแ้ละกระจายผลประโยชน์การพฒันาในกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคมอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม นาํไปสู่การลดความเหลื$อมลํ(าของรายไดแ้ละหลุดพน้
จากปัญหาความยากจน โดยสามารถแยกไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ 
   2.4.1 การมีสัมมาชีพ คือการทาํงานที$สุจริต ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้$นทาํงาน
อยา่งเตม็ความสามารถ โดยมีหลกัประกนัความมั$นคง และความปลอดภยัในการทาํงาน 
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   2.4.2 เศรษฐกิจเขม้แข็ง เป็นระบบเศรษฐกิจที$มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยา่งมีเสถียรภาพ ย ั$งยืน บนรากฐานทางเศรษฐกิจที$มั$นคงจากความสามารถในการพึ$งพาตนเองได ้
มีภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจ มีประสิทธิภาพการผลิต และสามารถปรับตวัไดท้นัต่อการเปลี$ยนแปล 
   2.4.3 ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที$เปิดโอกาสการ
เขา้ถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและปัจจยัการผลิตที$จะนาํไปสู่การลดความยากจน ลดช่องวา่งของการ
กระจายรายไดแ้ละกระจายความมั$งคั$งอยา่งทั$วถึง 
  2.5  สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศสมดุล หมายถึง การดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมที$มี
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มีสิ$งแวดลอ้มที$มีคุณภาพ และมีระบบนิเวศที$สมดุล เกื(อกูลต่อ
การดาํรงชีวติใหอ้ยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขและย ั$งยนื โดยสามารถแยกไดเ้ป็น 4 องคป์ระกอบยอ่ย  
   2.5.1 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น หมายถึง สภาพแวดลอ้มที$มีความ
ปลอดภยัในการดาํรงชีวติตลอดจนการประกอบอาชีพ ไม่มีปัญหาความรุนแรงในสังคม 
   2.5.2 สิ$งแวดลอ้มมีคุณภาพดี หมายถึง การที$มลภาวะต่างๆ ไดรั้บการดูแล
ควบคุม และแกไ้ขให้ฟื( นคืนสู่สภาพที$ดี ซึ$ งเป็นปัจจยัที$ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ความสามารถในการ
ปฏิบติัภารกิจ 
   2.5.3 ระบบนิเวศที$สมดุล เป็นระบบที$สรรพสิ$งต่างๆ พึ$งพิงและพึ$งพาอาศยักนั
และกนัอยา่งไดดุ้ลทางธรรมชาติ การดาํเนินชีวิตที$พอเหมาะพอควรสอดคลอ้งกบัความสามารถใน
การรองรับของระบบนิเวศ เป็นปัจจยัสาํคญัที$จะไม่ทาํใหท้รัพยากรธรรมชาติ  
   2.6  สังคมประชาธิปไตยที5มีธรรมาภิบาล คนมีศกัดิf ศรี มีสิทธิเสรีภาพมีความสัมพนัธ์
ต่อกนับนพืVนฐานของความยติุธรรม ยอมรับเคารพและปฏิบติัต่อผูอื้5นโดยคาํนึงถึงความเท่าเทียมกนั 
และร่วมบริหารจดัการประเทศกบัภาครัฐ เพื5อให้เกิดธรรมาภิบาลที5มีความโปร่งใส คุม้ค่า และเป็นธรรม 
นาํไปสู่สังคมสมานฉนัท ์มีสันติสุขอยา่งย ั5งยนื สามารถอยูร่่วมกบันานาอารยะประเทศไดอ้ยา่งเป็นมิตร 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ในการวิจยัครั( งนี(  มุ่งศึกษาการปฏิบติัตนตามหลักโลกิยธรรม ของพุทธศาสนิกชนใน 
ตาํบลสีพยา อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี    
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                             ตัวแปรอสิระ                                                               ตัวแปรตาม    
                                   (I.V.)                                                                           (D.V.)                   

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

สมมติฐานในการวจัิย 

 จากการศึกษาครั( งนี(   ผู ้วิจ ัย ได้ตั( งสมมุติฐานเกี$ยวกับ  ความสุขในโลกิยธรรมของ
พุทธศาสนิกชนในตาํบลสีพยา อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี ดงันี(  
 1. ผูน้าํครัวเรือน ที$มี เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ้
แตกต่างกนั มีการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรม  แตกต่างกนั 
 2. ผูน้ ําครัวเรือน ที$มีสภาวะเกี$ยวกับความสุข แตกต่างกัน มีการปฏิบติัตนตามหลัก      
โลกิยธรรมแตกต่างกนั 

สถานภาพส่วนบุคคล  

1.  เพศ  
2.  อาย ุ   
3.  สถานภาพสมรส 
4.  ระดบัการศึกษา 
5.  อาชีพ 
6.  รายได ้
  

ผลการปฏิบัติตนตามโลกยิธรรมของ

ผู้นําครัวเรือน ประกอบด้วย 

1.  สุขเกิดจากการมีทรัพย ์
2.  สุขเกิดจากการจ่ายบริโภค 
3.  สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี(  
4.  สุขเกิดจากการประกอบการงานที$ 
    ปราศจากโทษ 
สภาวะเกี�ยวกบัความสุข 
1.  การมีสุขภาวะ  
2.  ครอบครัวอบอุ่น 
3.  ชุมชนเขม้แขง็ 
4.  เศรษฐกิจเขม้แขง็และเป็นธรรม 
5.  สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศสมดุล 
6.  สังคมประชาธิปไตยที$มีธรรมาภิบาล 
 




