
บทที� 5 
สรุป   อภิปรายผล   และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจยัเรื� อง การปฏิบติัตน ตามหลกัโลกิยธรรม ของพุทธศาสนิกชนในตาํบล
สีพยา อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาดงันี, คือ 
  1.  เพื�อศึกษาระดบัการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน ในตาํบลสีพยา
อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื�อเปรียบเทียบการปฏิบติัตน ตามหลกัโลกิยธรรม ของพุทธศาสนิกชน ในตาํบล
สีพยา อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 

 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั, งนี,  ไดแ้ก่ ผูน้าํครัวเรือนที�นบัถือพระพุทธศาสนา ที�อาศยัอยู่
ตาํบลสีพยา อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 11 หมู่บา้นรวมทั,งสิ,น จาํนวน 331 คนไดก้าํหนด 
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 181 คนโดยสุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ 

 แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามที�เน้นการปฏิบติัตนตาม
หลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน ทั,ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ สุขเกิดจากการมีทรัพย ์สุขเกิดจากการจ่าย
บริโภค สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี,  สุขเกิดจากการประกอบการงานที�ปราศจากโทษ เครื�องมือ
ที�ใชคื้อแบบสอบถาม สถิติค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม t-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระ
มากกวา่ 2 กลุ่มขึ,นไป ดว้ย F-test ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
 

สรุปผลการวจัิย 

 1  ระดับการปฏิบัติตน ตามหลักโลกิยธรรม ของพุทธศาสนิกชน ในตาํบลสีพยา      
อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี 
 จากการศึกษาระดบัการปฏิบติัตน ตามหลกัโลกิยธรรม ของพุทธศาสนิกชน โดยรวม   
พบว่า ระดบัการปฏิบติัตน ตามหลกัโลกิยธรรม ของพุทธศาสนิกชน อยู่ในระดบัปานกลาง เมื�อ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการปฏิบติัตน ตามหลกัโลกิยธรรม ของพุทธศาสนิกชน 
อยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงตามลาํดบัจากคะแนนเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั และ อนัดบัสุดทา้ย 
ไดแ้ก่ สุขเกิดจากการประกอบการงานที�ปราศจากโทษ ค่าเฉลี�ย 4.64 สุขเกิดจากการมีทรัพย ์ค่าเฉลี�ย 
4.44 สุขเกิดจากการจ่ายบริโภค ค่าเฉลี�ย 4.16 ลาํดบัสุดทา้ย สุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี,  ค่าเฉลี�ย  
4.08    



 69

 2.  เปรียบเทียบการปฏิบติัตน ตามหลกัโลกิยธรรม ของพุทธศาสนิกชน ใน ตาํบลสีพยา 
อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี 
 จากการศึกษา เปรียบเทียบการปฏิบติัตน ตามหลกัโลกิยธรรม ของพุทธศาสนิกชนใน
ตาํบลสีพยา อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งในเขตพื,นที�ในตาํบลสีพยา โดยภาพรวม 
และรายดา้นที�มีปัจจยัดา้น เพศ อายุ  สถานภาพสมรส  การศึกษา อาชีพ ต่างกนั จะมีการปฏิบติัตน 
ตามหลกัโลกิยธรรม ไม่แตกต่างกนั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งในเขตพื,นที�ในเขตพื,นที�ในตาํบลสีพยา โดยภาพรวม 
และรายดา้นที�มีปัจจยัดา้น รายไดข้องครอบครัวโดยเฉลี�ยต่อเดือน สภาวะเกี�ยวกบัความสุข ต่างกนั 
จะมีการปฏิบติัตน ตามหลกัโลกิยธรรม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� ระดบั .05   
  

อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการวจิยัเรื�อง การปฏิบติัตน ตามหลกัโลกิยธรรม ของพุทธศาสนิกชน ในตาํบลสีพยา 
อาํเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี มีประเด็นสาํคญั  สมควรนาํมาอภิปรายผล ดงันี,  
 สมมติฐานขอ้ที  1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูน้าํครัวเรือนในตาํบลสีพยา ที มีเพศต่างกนั 
มีการปฏิบติัตน ตามหลกัโลกิยธรรม โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกนั ซึ งปฏิเสธสมมติฐาน 
ที ตั7งไวไ้ว ้อาจเกิดจากผูต้อบแบบสอบถาม มีงานและเวลาวา่ง เพศชายที�ไดรั้บการยอมรับในการทาํงาน
เพิ�มพูนความเชื�อมั�นและการควบคุมตนเอง ในเพศหญิงการมีรายได้มีผลต่อความเป็นอยู่อนัดี 
ความรู้สึกวา่มีความสามารถในการทาํงานมีผลดา้นบวกต่อความพึงพอใจในชีวิต เวลาวา่ง หรือการเล่น 
ไดแ้ก่กิจกรรมทางกายภาพ สังคม ปัญญา ทาํดว้ยความสมคัรใจ สร้างสรรค ์ช่วยเพิ�มพูน ความรู้สึกถึง
ความเป็นอยูอ่นัดี ซึ� งสอดคลอ้งกบั โสภณ ขาํทพั (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาการปฏิบติัอานาปานสติ
กบัพฤติกรรมการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร โรงเรียนรางวลัพระราชทาน จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษา
พบวา่ ดา้นขอ้มูลทางสถานภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน รางวลัพระราชทาน ซึ งมี 7 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน ตาํแหน่งหนา้ที ในโรงเรียน สังกดัของโรงเรียน 
และขนาดของโรงเรียนที  ต่างกนั ส่งผลใหก้ารปฏิบติังาน ของผูบ้ริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานขอ้ที  2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูน้าํครัวเรือนใน ตาํบลสีพยา ที มีอายุ
ต่างกนั มีการปฏิบติัตน ตามหลกัโลกิยธรรม โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซึ งปฏิเสธสมมติฐานที ตั7งไว ้
อาจเกิดจากผูต้อบแบบสอบถามเขา้ถึงหลกัศาสนา (ศีล) ความสงบ (สมาธิ) ความไม่ยึดมั�น (ปัญญา) 
สอดคลอ้งกบั นายโสภณ ขาํทพั (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาการปฏิบติัอานาปานสติกบัพฤติกรรมการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหาร โรงเรียนรางวลัพระราชทาน จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบวา่  
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 1. ด้านข้อมูลทางสถานภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนรางวลัพระราชทาน ซึ� งมี 7 ด้าน 
ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน ตาํแหน่งหนา้ที�ในโรงเรียน สังกดัของ
โรงเรียนและขนาดของโรงเรียนที� ต่างกนั ส่งผลใหก้ารปฏิบติังาน ของผูบ้ริหารโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั  
 2. ดา้นระดบัพฤติกรรมที�แสดงออกของผูบ้ริหารโรงเรียนรางวลัพระราชทาน ซึ� งมี 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ วิถีชีวิตแบบพุทธ ความเชื�อทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ความเขา้ใจในหลกัการพฒันาจิต 
ดว้ยอานาปานสติ และคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนตามแนวพุทธปรัชญา มีความสัมพนัธ์กบัการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นอยา่งยิ�ง 
 สมมติฐานขอ้ที� 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูน้าํครัวเรือนในใน ตาํบลสีพยา ที�มี
สถานภาพสมรสต่างกนั มีการปฏิบติัตน ตามหลกัโลกิยธรรม โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
ซึ งปฏิเสธสมมติฐานที ตั7งไว ้อาจเกิดจากผูต้อบแบบสอบถาม มีครอบครัว มีงานทาํ การมีเพื�อน เป็น
ความสุขที�นอกเหนือจากเรื�องเงิน ดงันั,นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลไม่ใช่เป็นเพียงกระบวนการสู่เป้าหมาย 
แต่เป็นสิ�งสาํคญัที�สร้างความสุขของคนดว้ย ซึ� งสอดคลอ้งกบัโสภณ ขาํทพั (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษา
การปฏิบติัอานาปานสติกบัพฤติกรรมการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร โรงเรียนรางวลัพระราชทาน จงัหวดั
นนทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นขอ้มูลทางสถานภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนรางวลัพระราชทาน ซึ งมี  
7 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน ตาํแหน่งหนา้ที ในโรงเรียน  
สังกดัของโรงเรียน และขนาดของโรงเรียนที ต่างกนั ส่งผลให้การปฏิบติังาน ของผูบ้ริหารโรงเรียน  
ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานขอ้ที� 4  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูน้าํครัวเรือนใน ตาํบลสีพยา ที�มี
การศึกษาต่างกนั มีการปฏิบติัตน ตามหลกัโลกิยธรรม ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซึ งปฏิเสธ
สมมติฐานที ตั7งไวอ้าจเกิดจากผูต้อบแบบสอบถามมีสติปัญญา และใฝ่รู้ รู้เท่าทนัและปรับตวัต่อการ
เปลี ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคมได ้และสามารถใชป้ระสบการณ์ ศกัยภาพและทกัษะความสามารถ
ของตนเองให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบติัภารกิจต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ นายโสภณ ขาํทพั 
(2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาการปฏิบติัอานาปานสติกบัพฤติกรรมการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียน
รางวลัพระราชทาน จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า 1) ดา้นขอ้มูลทางสถานภาพของผูบ้ริหาร
โรงเรียนรางวลัพระราชทาน ซึ งมี 7 ดา้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน 
ตาํแหน่งหนา้ที ในโรงเรียน สังกดัของโรงเรียน และขนาดของโรงเรียนที ต่างกนั ส่งผลให้การปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 2) ดา้นระดบัพฤติกรรมที แสดงออกของผูบ้ริหารโรงเรียน
รางวลัพระราชทาน ซึ งมี 4 ดา้น ไดแ้ก่ วถีิชีวติแบบพุทธ ความเชื อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทความเขา้ใจ
ในหลกัการพฒันาจิตดว้ยอานาปานสติ และคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนตามแนวพุทธปรัชญา          
มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นอยา่งยิ ง 
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   สมมติฐานขอ้ที� 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูน้าํครัวเรือนใน ตาํบลสีพยา ที�มี
อาชีพต่างกัน มีการปฏิบัติตน ตามหลักโลกิยธรรม โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน           
ซึ งปฏิเสธสมมติฐานที ตั7งไว ้ ที เป็นเช่นนี7 อาจเป็นเพราะว่ามีอาชีพที มั นคง ทรัพยสิ์นความมั�นคง          
มีความปลอดภยัในชีวิต สอดคลอ้งกบั ประเวศ วะสี (2547 ข : 52) ความผาสุกทางสังคม (Social 
Well–Being) เช่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความมั�นคงในชีวิต เช่น มีเงินออม                 
มีสวสัดิการที�ดี ความเอื,ออาทรมีนํ, าใจของชุมชน ชุมชนเข้มแข็งโรงเรียนดี ลูกหลานมีโอกาส              
ทางการศึกษาสูง มีการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีที�ดีงาม มีสิ�งแวดลอ้มที�ดีทั,งทางธรรมชาติและ
ทางสังคม มีความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคมสังคมสันติธรรม ปราศจากอบายมุข           
และไม่มีการคอรัปชั�นในทุกระดบัของสังคม 
   สมมติฐานขอ้ที� 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ผูน้าํครัวเรือนใน ตาํบลสีพยา ที�มีรายได้
ของครอบครัวโดยเฉลี�ยต่อเดือนต่างกนั มีการปฏิบติัตน ตามหลกัโลกิยธรรม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ดา้นที�แตกต่างคือ สุขเกิดจากการมีทรัพย ์ สุขเกิดจากความไม่ตอ้ง
เป็นหนี,  เพราะครอบครัวมีรายไดพ้อเพียงเพื�อที�จะสามารถจดัการให้สมาชิกในครอบครัวดาํรงชีวิต
ในสังคมไดอ้ย่างมั�นคง มีที�อยู่อาศยัที�ปลอดภยัอย่างสุขสบาย และสามารถเขา้ถึงปัจจยัพื,นฐานในการ
ดาํรงชีวิตสอดคลอ้งกบัเกรียงศกัดิE  เจริญวงศศ์กัดิE  (2549 : บทคดัย่อ) ทาํการวิจยัเรื�องดชันีความสุข
ของประเทศไทย พบวา่ตวัแปรที�มีอิทธิพลต่อระดบัความสุขของคนแบ่งออกเป็นตวัแปรดา้นจุลภาค
และมหภาค ในกลุ่มตวัแปรจุลภาคประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา การมีงานทาํ 
และ ระดบัรายไดโ้ดยเพศหญิงจะมีความสุขมากกวา่เพศชาย คนที�แต่งงานแลว้อยูด่ว้ยกนัจะมีความสุข
มากกวา่คนโสดหรือหย่าร้าง ระดบัการศึกษาและรายไดย้ิ�งสูงเท่าไหร่ ทาํให้คนมีความสุขมากขึ,น
เท่านั,น ส่วนในระดบัมหาภาค ความสุขของคนนั,นจะเกี�ยวขอ้งกบัดา้นเศรษฐกิจซึ� งสัมพนัธ์ทางบวก
กบัระดบัความสุข อตัราเงินเฟ้อมีอิทธิพลต่อระดบัความสุขมากที�สุด รองลงมาได้แก่ อตัราการ
วา่งงานและอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 สมมติฐานขอ้ที� 7 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ผูน้าํครัวเรือนใน ตาํบลสีพยา ที�สภาวะ
เกี�ยวกบัความสุข ต่างกนั มีการปฏิบติัตน ตามหลกัโลกิยธรรม แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั .05 ดา้นที�แตกต่างสุขเกิดจากการมีทรัพย ์สุขเกิดจากการประกอบการงานที�ปราศจาก
โทษ เพราะ สุขภาวะที�บุคคลปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ มีร่างกายแขง็แรง มีอายุยืนยาว มีจิตใจดี ยึดมั�น
ในคุณธรรม จริยธรรม ดาํเนินชีวติอยา่งมีสติสัมปชญัญะ และใฝ่รู้ สามารถ “คิดเป็นทาํเป็น” มีเหตุมีผล 
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสอดคลอ้งกบั นิศานาถ ถิ�นทะเล (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรื�องการวดั
ระดบัความสุขของประชาชน : กรณีศึกษาเขตพื,นที�องคก์ารบริหาร ส่วนตาํบลเกาะยาวนอ้ย อาํเภอ
เกาะยาว จงัหวดัพงังา ผลการศึกษาพบวา่ระดบัความสุขของประชาชน ในเขตเขตพื,นที�องคก์ารบริหาร 
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ส่วนตาํบลเกาะยาวนอ้ย อาํเกาะยาวจงัหวดัพงังา อยูใ่นระดบัมากที�สุดจาํนวนหนึ�งดา้น คือดา้นชีวิต
ครอบครัว มีระดบัความสุขมากจาํนวน 3 ดา้น คือดา้นการมีและการกระจายรายได ้ดา้นการมีงานทาํ
อยา่งทั�วถึงและดา้นสุขภาพอนามยัระดบัความสุขปานกลาง จาํนวน 4 ดา้นคือ ดา้นการมีสาธารณูปโภค 
ดา้นความรู้และการศึกษา ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นการบริหารจดัการที�ดีทั,งภาครัฐและเอกชน 
เมื�อเฉลี�ยในภาพรวมแลว้ระดบัความสุขของประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจัิยครั!งนี!   

 จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจ ัยขอเสนอแนะเกี�ยวกับเรื� อง การปฏิบัติตน              
ตามหลกัโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนใน ตาํบลสีพยา อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ดงัต่อไปนี,
ดา้นสุขเกิดจากความไม่ตอ้งเป็นหนี,  ควรสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการใช้จ่าย และส่งเสริม
การออมภายในตาํบล 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจัิยครั�งต่อไป 

 1.  การศึกษาครั7 งนี7 เป็นการศึกษาเรื อง การปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรม ของพุทธศาสนิกชน 
ควรมีการศึกษา การปฏิบติัตามหลกัธรรมอื นๆ ในพระพุทธศาสนา เช่น ศีล 5 
 2.  ควรศึกษาปัจจยัที ที มีผลการปฏิบติัตนตามหลกัโลกิยธรรม เช่น วฒันธรรมทอ้งถิ น
การมีส่วนรวม  
 3.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบติัตามหลกัธรรมอื นๆ ในพระพุทธศาสนา 




