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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน และเปรียบเทียบ
การปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนใน ตําบลสีพยา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี พบวา การปฏิบัติตนตาม
หลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน อยูในระดับปานกลาง ไดแก สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ สุขเกิดจากการมี
ทรัพย สุขเกิดจากการจายบริโภค สุขเกิดจากความไมตองเปนหนี้ และเมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของ
พุทธศาสนิกชนตําบลสีพยา โดยปจจัยดาน เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ ที่ตา งกัน มีการปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรม
ไมแตกตางกัน สวนปจจัยดานรายไดของครอบครัว สภาวะเกี่ยวกับความสุขที่ตางกัน มีการปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
คําสําคัญ: การปฏิบัติตามหลักธรรม พุทธศาสนิกชน โลกิยธรรม

Abstract
The purposes of this research were to study the practical level of Loka-dhamma and compare the practical of Lokadhamma of Buddhists in Si Phaya, Tha Mai, Chanthaburi. The study found that the practical level of Loka-dhamma of the Buddhists
is in the medium range which are happiness from the occupation without suffering, happiness from the property, happiness from
consumer spending and happiness from no debt. The comparison of the practical of Loka-dhamma by gender, age, marital status,
education and occupation had no different practice of Loka-dhamma. The factors of family income and vary conditions on happiness
had the different practice of Loka-dhamma with statistical and significant difference at .05 level.
Keywords: Buddhist practice, Buddhists, Loka-dhamma

1. บทนํา
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ในอริยสัจ 4 ประการ กลาวไววา ทุกข เปนสภาพที่ทนไดยาก เมื่อเกิดขึ้นแลว
ทําใหไมสบายกายไมสบายใจ การมีอยูของทุกข เกิด แก เจ็บ และตายลวนเปนทุกข ความเศราโศก ความโกรธ ความอิจฉาริษยา
ความวิตกกังวล ความกลัวและความผิดหวังลวนเปนทุกข การพลัดพรากจากของที่รักก็เปนทุกข ความเกลียดก็เปนทุกข ความ
อยาก ความยึดมั่นถือมั่น ความยึดติดในขันธทั้ง 5 ลวนเปนทุกข โดยที่มาของทุกขก็คือ สมุทัย ตัวเหตุใหเกิดทุกขหรือเหตุแหง
ทุกข เปนเพราะอวิชชา ผูคนจึงไมสามารถเห็นความจริงของชีวิต ตองตกอยูในเปลวเพลิงแหงตัณหา ความโกรธ ความอิจฉา
ริษยา ความเศราโศก ความวิตกกังวล ความกลัว และความผิดหวัง และตัวที่จะดับทุกขได คือ นิโรธ ความดับทุกข การเขา
ใจความจริงของชีวิตนําไปสูการดับความเศราโศกทั้งมวล ทําใหเกิดความสงบและความเบิกบาน แตตองอาศัยการปฏิบัติใหถึง
ความดับทุกข คือ มรรค หนทางนําไปสูความดับทุกข อันไดแก อริยมรรค 8 ซึ่งไดรับการหลอเลี้ยงดวยการดํารงชีวิตอยางมีสติ
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ความมีสตินําไปสู สมาธิ และ ปญญา ซึ่งจะปลดปลอยใหพนจากความทุกขและความโศกเศราทั้งมวล อันจะนําไปสู สันติสุข ที่
ไมมีสิ่งอื่นเจือปน (พระธรรมปฎก ป.อ. ปยุตฺโต, 2543)
ความสําคัญของสุข ในพระพุทธศาสนา ยังไดมุงประโยชนสุข แกบุคคลและสังคม (รังสี, 2537) ไดแก
1. ทิฎฐธัมมิกัตถะ คือ ประโยชนในปจจุบัน ไดแก การตั้งตัวไดอยางมั่นคงมีทรัพยใชจายไมขัดสน หลักปฏิบัติ
เพื่อใหไดรับประโยชนในปจจุบันมี 4 ประการ ไดแก อุฏฐานสัมปทา มีความหมั่นขยัน อารักขสัมปทา รักษาทรัพยที่หามาได
กัลยาณมิตตตา คบเพื่อนที่ดี และสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพยที่หามาได
2. สัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชนในภายหนา ในอนาคตของชาติปจจุบันนี้ หรือในชาติตอไป เปนความอุนใจ วาไดทํา
ความดีไวพรอมแลว สามารถหวังความเจริญในอนาคต หรือหวังสุคติในชาติตอไปได หลักปฏิบัติเพื่อใหไดรับประโยชนในภาย
หนามี 4 ประการ ไดแก สัทธาสัมปทา มีศรัทธาที่ถูกตอง สีลสัมปทา มีศีลบริสุทธิ์ตามภูมิชั้นของตนจาคสัมปทา ทําการบริจาค
อยางสมบูรณ และปญญาสัมปทา มีปญญาเพียบพรอม รูจักบาปบุญคุณโทษ
3. ปรมัตถะ คือ ประโยชนอยางยิ่ง ไดแก นิพพาน ความดับกิเลสและกองทุกขไดสิ้นเชิง ซึ่งจะบรรลุไดดวยการ
ดําเนินตามอริยมรรคมีองค 8 ประการเมื่อปฏิบัติตามอริยมรรค ยอมไดรับผลตามสมควรแกการปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติใหถึงความสุข ซึ่งความสุขมี 2 ประเภท คือ โลกิยสุข ความสุขที่เกี่ยวของกับโลกและโลกุตตรสุข ความสุข
เหนือโลก
1. โลกิยสุข สําหรับความสุขของคฤหัสถมี 4 ประการ คือ สุขเกิดจากความมีทรัพย สุขเกิดจากการจายบริโภค สุขเกิด
จากความไมตองเปนหนี้ สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ
2. โลกุตตรสุข ความสุขของพระอริยบุคคล ผูพนจากกิเลสบางสวนหรือสิ้นเชิง การกําจัดกิเลสไดหมดสิ้นนั้น
พระพุทธศาสนาถือวา เปนความสุขอยางยิ่ง (พระธรรมปฎก ป.อ. ปยุตฺโต, 2543)
ดังนั้น ความสุขในโลกิยธรรม หรือความสุขทางพุทธศาสนานั้น ถือวาเปนเรื่องสําคัญที่ทุกคนคนหา และแสวงหาดวย
การเขาวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล และเจริญภาวนา ตามสมควรแกธรรม ลด ละ เลิก สิ่งเสพติด สิ่งใหโทษรักษาศีล 5 ศีล 8 อยูเสมอ
เจริญภาวนา เพื่อใหใจสงบจากอาสวะกิเลส และเปนการปองกันใจไมใหเศราหมอง เพราะกิเลส การที่ยึดเอาหลักธรรมมาปฏิบัติก็
เพื่อจะใหใจสงบใหใจสบายเกิดความสุขเพราะการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญภาวนานั้นเปนหลักธรรมที่จะนําพาใหคนพบกับ
ความสุขในทางใจอยางแทจริง และเปนคุณธรรมจริยธรรมที่จะนําพาใหคนเขาถึงความจริงของชีวิต รูจักคุณคาของชีวิต ชีวิตจะพบ
กับความสุขไดคนนั้นตองปฏิบัติธรรม ทุกคนตองมีธรรม ในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา โลกุตตรธรรม ธรรมอันพนวิสัยโลก คือ
มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 เปนธรรมที่ทําใหพนจากทุกข พบกับสันติสุข สุขอยางแทจริง ไมอิงอามิส และธรรมอีกอยาง คือ โลกิย
ธรรม ธรรมอันเปนวิสัยของโลก ธรรมที่ทําใหความสุขในทางโลกที่มนุษยปรารถนามนุษยแสวงหามา เพราะธรรมเหลานี้ตกอยูใน
ฐานะที่ตองแปรผัน เปลี่ยนแปลงทรุดโทรม มีขึ้นมีลง เกิดขึ้นดับไป เจริญขึ้นแลวเสื่อมลง ไมคงที่ ไมใชสุขที่แทจริง แตวาคนเราทุก
วันนี้มักจะมองขามหลักธรรมไป จึงทําใหโลกทั้งโลกตองตกอยูในสภาพรอนรุม เกิดความทุกข เกิดความรอนใจ ไมสบายกาย ไม
สบายใจ อยาง เชน คนในตําบลสีพยา กําลังประสบอยู เพราะวาคนบางกลุม หันไปหลงคานิยมทางวัตถุนิยมทุกคนแสวงหามาเพื่อ
สนองความตองการ จึงทําใหเกิดความทุกขเพราะขาดคุณธรรมจริยธรรม เมื่อกลาวถึงตัวชี้วัดความสุข บางประเทศใชตัวชี้วัดทาง
เศรษฐกิจ จีดีพี (GDP – Gross domestic product) แปลเปนไทย วาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ซึ่งหมายถึง มูลคาตลาดทั้งหมด
ของสินคา และการบริการในประเทศในหนึ่งป ตัวเลขดังกลาว ไดมาจากตัวเลขการบริโภคการลงทุน การใชจายของรัฐบาล บวก
ตัวเลขการสงออกลบดวยตัวเลขการนําเขา จีดีพี รวมมูลคาตลาดทั้งหมดในประเทศ ไมวาจะเปนการลงทุนหรือดําเนินการโดย
บริษัทของประเทศใด (ภัทราวิณี และคณะ, 2556) ขณะที่ GNP (Gross national product) วัดโดยใชมูลคาตลาดของสัญชาติตนเอง
ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งเปนเรื่องยุงยากซับซอน จึงนิยมใช จีดีพี มากกวา (เสรี, 2548)
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นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พบวา ปจจัยที่ทําใหคนมีความสุขมี 7 อยาง คือ สุขภาพจิตที่ดี มีความพอใจและการงานที่มั่นคง
ชีวิตสวนตัวที่มั่นคงและมีความรัก ชุมชนที่ปลอดภัย คุณคาทางศีลธรรมและเสรีภาพ ผูคนเริ่มใหความสนใจประเทศเล็ก ๆ ซึ่งมี
พลเมืองประมาณ 1 ลานคน คือ ภูฏาน ซึ่งยังมีการปกครอง ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มีพระมหากษัตริย เปนประมุข ประเทศ
นี้วัดความเจริญของประเทศดวย ความสุข GNH หรือ Gross national happiness ผูนําภูฎาน ปฏิเสธที่จะเอาตัวเลขเศรษฐกิจเพื่อวัด
ความเจริญ คุณภาพชีวิต และความสุข ความสุขก็เปนสิ่งที่วัดได ที่สําคัญตองสรางสมดุลระหวางวัตถุนิยม (Materialism) และจิตวิ
ญาณนิยม (Spiritualism) และใชประโยชนจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีสติ วันนี้รายไดประชาชาติตอหัวของชาวภูฏานอยู
ที่ประมาณคนละ 300-500 เหรียญดอลลารสหรัฐ ตอป (เสรี, 2548)
ทุกคนตองดิ้นรนแสวงหาใหไดมาซึ่งความตองการขั้นพื้นฐาน คืออาหาร ที่อยูอาศัยเครื่องนุงหม และยารักษาโรค สิ่ง
เหลานี้เปนปจจัยสําคัญในความเปนอยูของมนุษย และที่มนุษยตองดิ้นรนแสวงหานั้น เพื่อความสุข เพื่อความอยูรอด ทั้งตัวเองและ
ครอบครัว ทุกคนตองประกอบอาชีพเพื่อใหไดมาซึ่งทุน คือ เงิน ในการที่จะตองมีไวใชจายในชีวิตประจําวัน พุทธศาสนิกชนใน
ตํ าบลสี พยาก็ มี ส ภาพไม แตกต า ง จากพุ ท ธศาสนิ กชนที่ อื่ นๆ ทํ าให ผู วิ จั ย สนใจที่ จะศึ ก ษาว าความสุ ข ในโลกิ ย ธรรมของ
พุทธศาสนิกชนในตําบลสีพยา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี นั้นเปนอยางไรบาง เพื่อที่จะไดนําผลวิจัยที่ไดเปนขอมูลในการ
เสริมสรางความสุขของชุมชนในโอกาสตอไป

2. วิธีการศึกษา
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูนําครัวเรือน ที่อาศัยอยูตําบลสีพยา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 11
หมูบานรวมทั้งสิ้น จํานวน 331 คนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ กําหนดโดยใชตารางสําเร็จรูปตามแบบของ เครจซี่ และ มอร
แกน (Krejcie and Morgan, 1970) จํานวน 181 คน โดยการเลือกแบบสัดสวนของกลุมตัวอยางในแตละหมูบานแลว ผูวิจัยไดใชการ
สุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling ) จนไดจํานวนกลุมตัวอยางครบตามหมูบาน การวิจัยครั้งนี้แบงเปน 3 ตอนตอนที่ 1
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายไดลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check list) และเติม
ขอความ (Open - ended) จํานวน 6 ขอ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม สภาวะเกี่ยวกับความสุข มี จํานวน 18 ขอ แบงเปน 6 ดาน การมี
สุขภาวะ จํานวน 3 ขอ ครอบครัวอบอุน จํานวน 3 ขอ ชุมชนเขมแข็ง จํานวน 3 ขอ เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม จํานวน 3 ขอ
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล จํานวน 3 ขอ สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล จํานวน 3 ขอ ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถาม
การปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนมีจํานวน 12 ขอ สุขเกิดจากการมีทรัพยจํานวน 3 ขอ สุขจากการใชทรัพย
จํานวน 3 ขอ สุขจากการไมเปนหนี้จํานวน 3 ขอ สุขจากการประกอบอาชีพที่ไมมีโทษจํานวน 3 ขอซึ่งเปนแบบสอบถาม แบบมาตรา
สวนประมาณคา และไดกําหนดเปน 5 ระดับเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูวิจัยไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช
(Try out) กับสมาชิกที่อาศัยอยูในชุมชนบานโขมง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 30 ตัวอยาง และนําแบบสอบถามมาวิเคราะห เพื่อหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งเปนการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
เพี่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับไดคาความเชื่อมั่น 0.8020
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3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การวิเคราะหขอมูลในการทําวิจัยเรื่อง การปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรม ของพุทธศาสนิกชน ใน ตําบลสีพยา อําเภอ
ทาใหม จังหวัดจันทบุรี มีประเด็นสําคัญสมควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
สมมติฐานขอที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูนําครัวเรือนในตําบลสีพยา ที่มี เพศตางกัน มีการปฏิบัติตน ตาม
หลักโลกิยธรรม โดยรวม และรายดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไวไว อาจเกิดจากผูตอบแบบสอบถาม มีการศึกษา
ประถมศึกษา ที่ใกลเคียงกันซึ่งสอดคลองกับ ศึกษาการปฏิบัติอานาปานสติกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียน
รางวัลพระราชทาน จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบวา
1) ดานขอมูลทางสถานภาพของผูบริหารโรงเรียน รางวัลพระราชทาน ซึ่งมี 7 ดาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ ในการทํางาน ตําแหน งหนาที่ในโรงเรี ยน สังกัดของโรงเรียนและขนาดของโรงเรียนที่ตางกัน สงผลใหการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนไมแตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูนําครัวเรือนใน ตําบลสีพยา ที่มีอายุตางกัน มีการปฏิบัติตน ตาม
หลักโลกิยธรรมโดยรวมไมแตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูนําครัวเรือนในใน ตําบลสีพยา ที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีการ
ปฏิบัติตน ตามหลักโลกิยธรรม โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไวไว อาจเกิดจากผูตอบ
แบบสอบถาม มีสถานภาพสมรส คือ สมรส/อยูดวยกัน ที่ใกลเคียงกันซึ่งสอดคลองศึกษาการปฏิบัติอานาปานสติกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียนรางวัลพระราชทาน จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบวา
1) ดานขอมูลทางสถานภาพของผูบริหารโรงเรียน รางวัลพระราชทาน ซึ่งมี 7 ดาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณในการทํางาน ตําแหน งหนาที่ในโรงเรี ยน สังกัดของโรงเรียนและขนาดของโรงเรียนที่ตางกัน สงผลใหการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนไมแตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูนําครัวเรือนใน ตําบลสีพยา ที่มีการศึกษาตางกัน มีการปฏิบัติตน
ตามหลักโลกิยธรรม ภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูนําครัวเรือนใน ตําบลสีพยา ที่มีอาชีพตางกัน มีการปฏิบัติตน ตาม
หลักโลกิยธรรมโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานขอที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาผูนําครัวเรือนใน ตําบลสีพยา ที่มีรายไดของครอบครัวโดยเฉลี่ยตอ
เดือนตางกัน มีการปฏิบัติตน ตามหลักโลกิยธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานที่แตกตางคือ สุขเกิดจาก
การมีทรัพย สุขเกิดจากความไมตองเปนหนี้
สมมติฐานขอที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาผูนําครัวเรือนใน ตําบลสีพยา ที่สภาวะเกี่ยวกับความสุข ตางกัน มี
การปฏิบัติตน ตามหลักโลกิยธรรมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานที่แตกตางสุขเกิดจากการมีทรัพย สุขเกิด
จากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ
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4. สรุปผล
การวิจั ย ครั้ง นี้ มี วัต ถุป ระสงคเ พื่อ ศึกษาระดั บ การปฏิ บัติ ตนตามหลั ก โลกิย ธรรมของพุท ธศาสนิ ก ชน และเพื่ อ
เปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชนใน ตําบลสีพยา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี สรุปผล ดังนี้
1. ระดับการปฏิบัติตน ตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน ในตําบลสีพยา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีจาก
การศึกษาระดับการปฏิบัติตน ตามหลักโลกิยธรรมของพุทธศาสนิกชน โดยรวม พบวา ระดับการปฏิบัติตน ตามหลักโลกิยธรรม
ของพุทธศาสนิกชน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางมีระดับการปฏิบัติตน ตามหลักโลกิยธรรม
ของพุทธศาสนิกชน อยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ และ อันดับสุดทาย ไดแก สุข
เกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ คาเฉลี่ย 4.64 สุขเกิดจากการมีทรัพย คาเฉลี่ย 4.44 สุขเกิดจากการจายบริโภค คาเฉลี่ย
4.16 ลําดับสุดทาย สุขเกิดจากความไมตองเปนหนี้ คาเฉลี่ย 4.08
2. เปรียบเทียบการปฏิบัติตน ตามหลักโลกิยธรรม ของพุทธศาสนิกชนใน ตําบลสีพยา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีจาก
การศึกษา เปรียบเทียบการปฏิบัติตน ตามหลักโลกิยธรรม ของพุทธศาสนิกชนในตําบลสีพยา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี พบวา
กลุมตัวอยางในเขตพื้นที่ในตําบลสีพยา โดยภาพรวม และรายดานที่มีปจจัยดาน เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ ตางกัน
จะมีการปฏิบัติตน ตามหลักโลกิยธรรม ไมแตกตางกัน สวนกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่ในเขตพื้นที่ในตําบลสีพยา โดยภาพรวมและ
รายดานที่มีปจจัยดานรายไดของครอบครัวโดยเฉลี่ยตอเดือน สภาวะเกี่ยวกับความสุข ตางกัน จะมีการปฏิบัติตน ตามหลักโลกิยธรรม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
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