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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้
ในกิจ กรรมการดารงชีวิตของประชาชนในชุมชนศรีธรรมโศก 1 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ อ าศัยอยู่ภายในชุม ชนศรีธรรมโศก 1 ตาบลในเมื อง
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชีวิตประจาวัน
นานๆครั้ง ส่วนการนาหลักธรรม ไปใช้ในการดาเนินชีวิต ประชาชนพยายามหลีก เลี่ยง และ
พยายามละเว้นพฤติก รรมที่ ไม่ ดี อยู่ในระดับ ค่อ นข้างมาก ในด้านการใช้พ รหมวิห าร4 ใน
ครอบครัว มีการนาไปใช้จริงในการดาเนินชีวิต และหลักฆราวาสธรรม 4 ที่ประชาชนนามาใช้
เป็ น แนวทางในการด าเนิ น ชี วิ ต ในการอยู่ ร่ ว มกั น ของครอบครั ว ในระดั บ มาก คื อ จาคะ
ส่วนสัจจะ ขันติ และทมะ มี การนาไปใช้ค่อ นข้างมาก ส่วนการใช้ห ลัก ทางพระพุท ธศาสนา
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 เกี่ยวกับการวางแผนอนาคต และหลักสังคหวัตถุ 4 เกี่ยวกับการ
ผูกใจคน มีการนาไปใช้ค่อนข้างมาก ด้านการฝึกระงับความโกรธหรือความทุกข์ แม่และพ่อจะ
ฝึก ระงับ ความโกรธหรื อ ความทุ ก ข์ ค่อ นข้ างมาก ส่ว นลู ก ๆและญาติ จะมี ก ารฝึ ก บ้า ง ซึ่ ง
ความสามารถในการระงับความโกรธหรือความทุกข์ได้นั้น ด้านแม่และพ่อ สามารถระงับความ
โกรธหรือความทุกข์ได้ค่อนข้างมาก ส่วนลูกๆ และญาติ สามารถระงับความโกรธหรือความทุกข์
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ได้ป านกลาง ส่วนด้านลัก ษณะการบริโภค/อุป โภค และลักษณะการอยู่อาศัยของสมาชิก ใน
ครอบครัว จะมีลักษณะค่อนข้างประหยัด
คาสาคัญ: หลักพุทธธรรม; การพัฒนาคุณภาพชีวิต; ชุมชนศรีธรรมโศก 1
Abstract
This research aims to study the effect of applying Buddhist principles to
the life of the people In Sri Thamasok 1 Community, Tambon Nai Mueang,
Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province. This is the mixed method
research. The population was people In Sri Thamasok 1 Community, Tambon
Nai Mueang, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province. Sampling by
purposive random sampling. The instruments for data collection were
composed of the questionnaire, in-depth interview, data analysis was carried
out by frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation.
The findings were as follows:- The People living in the Sri Thamasok 1
community, Tambon Nai Mueang, Mueang District, Nakhon Si Thammarat
Province. Have been practicing Buddhism for a long time. That Introduction to
using in life People try to avoid and try to ignore bad behavior. At a very high
level. In the use of Brahmavihara 4 in the family is used in real life. And religious
principles of Brahmavihara 4 that people used as a way to live in the family
together cohabitation in the high level as cakha that sacca, Khạnti, and Thma
have been used quite a lot. That religious principle of Ditthadhammikattha 4
about future planning that Sangahavatthu 4 about the mind it has been used
quite a lot. Training for anger or suffering. Mother and father will train the anger
or suffering relatively and children and relatives there will be some training. The
ability to hold off anger or suffering it. Mother and father, there are quite a few
anger or distress, and children and relatives can moderate anger or distress.
That the consumption/consumption and the living habits of family members. It
looks quite economical.
Keywords: Buddhist Principles; the Development of Quality of life; Sri Thamasok
1 Community
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บทนา
วิถีชีวิตและวิถีคิดของคนไทยนั้นมาจากพระพุทธศาสนา ซึ่งประชาชนในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ล้วนมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่มีแนวคิดมาจากพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น หากย้อนกลับ
ไปสู่ยุคอดีตตั้งแต่สมัยที่ประเทศไทยเริ่มต้นการสร้างบ้านแปลงเมือง (ปฐมพงศ์ โพธิ์ประสิท ธิ
นันท์, 2550) จะพบหลักฐานสาคัญหลายประการที่สะท้อนให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น
พร้อมกับการเกิดประเทศไทย เช่น ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น (บันเทิง พาวิจิตร, 2549) ด้วย
ความที่ พ ระพุ ท ธศาสนา แทรกซึ ม ลึ ก ลงไปถึง แก่ นแห่ง วิถี ก ารปฏิบั ติ ของคนไทย จึง ท าให้
พระพุท ธศาสนาในประเทศไทยอยู่ยั่ งยืนมั่ นคงจนถึงปัจจุบัน (กรมการศาสนา, 2547) การ
เกิดขึ้นของหนังสือไตรภูมิพระร่วงในยุคสุโขทัยนับว่าได้เปิดฉากการถ่ายทอดหลักการที่ช่วยใน
การก ากั บ พฤติ ก รรมของคนในยุ ค นั้ น ได้ ชั ด เจนที่ สุ ด ที่ ก ล่ าวมานี้ เ ป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของ
พระพุ ท ธศาสนากั บ สัง คมไทย นอกจากงานในเชิง วรรณกรรมแล้ ว สิ่ง ที่ ส ะท้ อนให้ เห็ นว่ า
พระพุทธศาสนาแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิต ความเป็นไทย ก็คือ งานจิต รกรรมฝาผนัง ตามสถานที่
สาคัญต่างๆ (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต, 2540)
จากข้อมูลข้างต้นจึงกล่าวได้ว่า วิถีชีวิตชาวบ้านในสังคมไทย ผูกติดและถูกหล่อเลี้ยง
โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หากแม้ในยามที่เดือดร้อน พระพุท ธศาสนาจะเป็นยาดับ
ทุกข์ได้ดีที่สุดของซาวบ้าน การแสดงพิธีกรรมและประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต
แต่ล ะวัน จะเห็นว่า เป็นพิ ธีก รรมที่ มี นัยยะที่ ได้รับ การสนับ สนุนเนื้ อหาจากอุดมการณ์ ท าง
พระพุทธศาสนา (จานงค์ อดิวัฒ นสิทธิ์, 2534) ปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงให้ป ระเทศ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เน้นการนาเอาแนวคิด ทฤษฎีจากตะวันตกมาปรับใช้ก่อให้เกิดการพัฒนา
แผนใหม่ ภายใต้การกาหนดเป็นแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การเปลี่ยนแปลงตาม
แนวทางดังกล่าว จะมีแบบแผนการดารงชีวิตที่ แตกต่างไปจากเดิม เช่น แบบแผนในการผลิต
แต่เดิมชาวนาทานาโดยอาศัยแรงงานสัตว์และ แรงงานมนุษย์ แต่ในปัจจุบันชาวนาหันมาทานา
โดยอาศัยเครื่องจักร มีนักวิชาการหลายท่านได้ รับรองประเด็นเรื่องความประณีตของจิตใจคน
ในปัจจุบันกับในอดีตแตกต่างกัน ในอดีตเนื่องจากวิถีชีวิตสัมพันธ์อยู่กับพิธีกรรม การที่เกี่ยวข้อง
กับพระพุท ธศาสนาและเกี่ ยวข้องอยู่กับ สัตว์ที่ มี บุญ คุณ เช่น ควาย เป็นต้น ทาให้คนมีจิตใจ
ประณีตมากกว่าปัจจุบัน ซึ่งชีวิตไปเกี่ยวข้องอยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เห็ นเด่นซัดประการ
หนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในด้านศาสนา จากเดิมที่คนสนใจเรื่องการ บวช ถือว่า
เป็นกระบวนการทาให้คนเป็นคนอย่างแท้จริง (เดือน คาดี, 2548) คนโบราณถือว่าคนที่ยังไม่
บวชเป็นคน ดิบ คนที่บวชแล้วเป็นคนสุข (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต, 2551) และยังเชื่อ
ต่อไปว่า การมีลูกชายแล้วได้บวช ถือว่าจะทาให้พ่อแม่ได้ จับชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ด้วย แต่ใน
ปัจ จุ บัน คนสนใจการบวชน้ อ ยลง ระยะเวลาของการบวชก็ สั้ นลง คนส่ วนใหญ่ บ วชเพี ย ง
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ระยะเวลาสั้น 5 วัน 7 วัน หรออย่างมากก็ 15 วัน ดังนั้นช่วงเวลา แห่งการซึมซับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของผู้เข้ามาบวชในสมัยนี้ก็น้อยลง ในด้านการดารงชีวิต ด้วยความเร่งรบเพราะ
ต้องดิ้นรนทางานแข่งกับเวลา (ชานะ พาซื่อ, 2543) ทาให้วิถีชีวิตเก่าๆ ตื่นตอนเข้า ลุกขึ้นหุง
ข้าวใส่บาตรได้สูญ หายไปจากชุมชนเมือง และแม้กระทั่งชุมชน ชนบทก็ล้วนแล้วแต่อาศัยซื้อ
อาหารสาเร็จรูปสาหรับตักบาตร การตระหนักถึงความสาคัญของวัน โกนวันพระก็เลือนหายไป
พร้อมกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบดังที่กล่าวมา
ชาวบ้านในชุม ชนศรีธรรมโศก 1 ก็ ไม่ ส ามารถหลีก เลี่ยง กระแสการพั ฒ นาเพื่อให้
ประเทศทันสมัยได้ ผลกระทบจากการพัฒนาแบบทุนนิยมจึงเกิดขึ้น เช่นเดียวกันกับชุมชนอื่น ๆ
นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชาวบ้านที่ อาศัยอยู่ในชุม ชนศรีธรรมโศก 1 แล้ว
ทางด้านจิตใจ ชาวบ้านก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ข้อสังเกตที่ ผู้วิจัยพบจากการสัมผัสกับชาวบ้าน ก็
คือ วิถีชีวิตที่รีบเร่งในการทางานที่แข่งกับเวลาและแข่งกับ คนอื่นๆ แต่ละชีวิตยังดิ้นรนอยู่กับ
การประกอบอาชีพของตนเอง และมีความขัดแย้งระหว่างบุคคลปรากฏให้เห็นอยู่เสมอๆ แต่
เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนศรีธรรมโศก 1 อยู่ใกล้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งมีพระบรมธาตุ
เจดีย์และเป็น พระอารามหลวงชั้นเอกซึ่งเป็นที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของชาวบ้านที่ อยู่ในบริเวณ
ดังกล่าวโดยเฉพาะคนที่สูงอายุจะยังคงยึดมั่นอยู่กับประเพณีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ยาม
ที่ถึงวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ก็จะชักชวนลูกหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อสนิทมิตรสหายเข้า วัด
ปฏิบัติธรรม บางครั้ง ใช้เวลาในการปฏิบั ติ 3 วันบ้ าง 7 วัน บ้าง ซึ่ ง ทางวัดก็ ได้อานวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ ให้
จากเหตุผลทั้งหมดข้างต้นจึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษารูปแบบการนาหลักพุทธธรรม
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนศรีธรรมโศก 1 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จัง หวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกั บ หลั ก ธรรมที่ ชาวบ้านสามารถ
นาไปใช้ได้ กับวิธีการที่ชาวบ้านใช้อยู่ในปัจจุบัน และผลที่ได้จากการนาหลักธรรมไปใช้ในการ
ดารงชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในกิจกรรมการดารงชีวิต
ของชาวบ้านในชุมชนศรีธรรมโศก 1 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Method research) ผู้วิจัยได้กาหนด
วิธีการศึกษาค้นคว้าเป็นลาดับขั้นตอน
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวบ้านในชุมชนศรีธรรมโศก1 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 1,580 คน ที่เป็นชาวไทยพุทธ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนศรีธรรมโศก1 ตาบลในเมือง อาเภอ
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 310 คน ที่เป็นชาวไทยพุทธ ซึ่งได้มาจากการคานวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบตารางของเครสซี่ และมอร์แกน โดยกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทที่จะใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจะใช้ กลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนศรีธรรมโศก 1 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 310 คน ส่วนการสัมภาษณ์จะใช้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎีและวิทยานิพนธ์ รวมทั้งรายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งมีขั้นตอนการ
สร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1. กาหนดจุดมุง่ หมายเพื่อใช้เป็นกรอบการวิจัยและนาไปสร้างแบบสอบถาม
2. ศึ ก ษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ใช้ เ ป็ น แนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม
3. เขี ย นนิ ย ามให้ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หาในแต่ ล ะลั ก ษณะที่ ต้ อ งการวั ด และ สร้ า ง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษา วิจัยโดยการใช้คาถาม 2 ประเภท คือ แบบปลาย
ปิด (Close-Ended) และแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended)
4. นาเครื่องมือคือ แบบสอบถาม ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง
และชัดเจนเหมาะสม ทั้ งเนื้อหาสาระและการใช้ถ้อยคา ส านวนภาษา แล้วนามาจัดท าเป็น
แบบสอบถาม
5. นาแบบสอบถามที่ ส ร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และหาค่ าความสอดคล้ อ ง (IOC) ของข้ อ ค าถาม ได้ ผ ลค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้อง (IOC) เท่ ากับ 1.00 ทุ ก ข้อ ตรวจสอบความชัดเจน ความถูกต้องของการใช้ภาษา
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เพื่อให้แบบสัมภาษณ์ มีความเหมาะสมที่ จะใช้ในการเก็บข้อมูล โดยความเที่ยงตรงของแบบ
สัมภาษณ์ชุดนี้ เป็นแบบ Face Validity
6. หลั ง จากผู้วิ จัย ได้รั บ ค าแนะน าจากผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ และได้ ท าการปรั บ ปรุง แก้ ไข
แบบสอบถามให้มีความเหมาะสมในการเก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try
Out) ใช้กั บ ประชาชน ในเขตพื้ นที่ ชุม ชนศรีธรรมโศก1 ตาบลในเมื อง อาเภอเมื อง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เพื่อ
หาความเชื่ อมั่ นของแบบสอบถามโดยวิเคราะห์ ห าค่ าสัม ประสิ ท ธ์แอลฟา ของครอนบาค
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.98
7. นาแบบสอบถามที่ได้ทดลองใช้ ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์
และนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประสานไปยังประธานชุมชนและประธาน ในชุมชนศรีธรรมโศก1 ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการจัดเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง และมอบให้ผู้ช่วยวิจัยช่วยเก็บ
ข้อมูลในพื้นทีจ่ ริงโดยแจกแบบสอบถามแก่ประชาชนในกลุม่ เป้าหมาย ที่ทางประธานชุมชน
ประสานพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลให้โดยใช้เวลาเก็บข้อมูล 8 สัปดาห์
3. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 การศึกษาข้อมู ลเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ มาจากการค้นคว้าศึกษาและ รวบรวมจาก
เอกสาร วิชาการรายงาน รวมถึงบทความต่างๆ ซึ่งดาเนินในลัก ษณะวิจัยเอกสาร ทั้ งในเชิง
ทฤษฎีและแนวคิดรวมทั้งผลการศึกษาที่มีอยู่ในลักษณะข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
3.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Research) ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาที่หลากหลาย เพิ่ม
คุณภาพการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในพื้นที่เป็นสาคัญ การพูดคุย การสัมภาษณ์กับ
ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนวิจัย เพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อมูลทั่วไป และข้อมูลบุคลากร รวมทั้ง
พฤติกรรม ทัศนคติ แนวคิดต่างๆ โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามแบบสัมภาษณ์
4. จากนั้นตรวจสอบข้อมูลและความสมบูรณ์ของเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม เพื่อให้
ได้ข้อมูลครบถ้วนตามความต้องการ
5. นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากเอกสารวิชาการรายงานและบทความนามาวิเคราะห์ ในขั้น
พื้นฐานเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาวิจัย
2. ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามข้อมูลจากการสัมภาษณ์นามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลทั่วไปของ
บุคคลและเป็นข้อมูลในภาพกว้างวัดองค์ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม แนวคิดต่างๆรวมทั้ ง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้คนที่อาศัยในพื้นที่ชุมชนศรีธรรมโศก 1 เป็นคาถามคาตอบ
เป็นเชิงเหตุผล ที่ได้รับในการพิจารณากลั่นกรอง จากการสัมภาษณ์ในการให้เหตุผล แรงจูงใจ
ตลอดจนการตัดสินใจ จากคาถาม คาตอบจะเป็นไปโดยธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความรู้สึกทีแ่ ท้จริง
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันและกัน
3. เมื่อได้รับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ ของข้อมูลทั้งหมด สร้างคู่มือลงรหัสและนาข้อมูลมาลงรหัส จากนั้นนาข้อมูลที่ลงรหัส
เรียบร้อยแล้วไปบันทึกในแผ่นข้อมูล แล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จ รูปทางสถิติวิเคราะห์ตามลาดับ ดังนี้ สาหรับข้อมูล ที่เป็นการวิจัยเชิง
ปริ ม าณ ภายหลั ง ที่ ได้ รั บ แบบสอบถามมาครบตามจ านวนที่ ต้ อ งการ แล้ ว ผู้ วิ จั ย ได้ น า
แบบสอบถามจ านวน 310 ชุ ด มาลงรหั ส (Coding) แล้ ว น าไปวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ วยเครื่ อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับข้อมูลที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะทาการ วิเคราะห์โดยใช้วิธีการเชิงพรรณนา ไม่ใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ หากแต่ผู้ศึก ษาจะทาการวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ต่อเรื่องที่ ศึกษาโดยกระบวนการ
สังเคราะห์ทางความคิดของผู้ศึกษา และ เสนอผลการศึกษาโดยวิธีการเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่ ตอบแบบสอบถาม จ านวน 310 คน เป็น เพศชาย
ร้อยละ 52.90 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 47.10 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 43.55 มีสถานภาพ
สมรส ร้อยละ 42.90 มี ส ถานภาพหย่า ร้อ ยละ 12.90 และ มี สถานภาพแยกกันอยู่ ร้อยละ
0.65 ไม่ เ คยได้รับ การศึ ก ษา ร้อ ยละ 5.48 มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ประถมศึก ษา ร้อยละ 17.74
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 10.32 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. ร้อยละ 17.10 และมีการศึก ษาระดับ อนุปริญ ญา/สูงกว่าอนุป ริญญา ร้อยละ 49.36 มี
ความสัมพันธ์กับ หัวหน้าครอบครัวในฐาน หัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 26.78 ในฐานะภรรยา
ร้อยละ 23.55 ในฐานะลูก ร้อยละ 39.35 และในฐานะญาติ/ผู้อาศัย ร้อยละ 10.32 อาชีพรับ
ราชการ ร้อยละ 9.68 อาชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ 19.68 อาชีพค้าขาย ร้อยละ 30.00 อาชีพ
เกษตรกร ร้อยละ 7.10 อาชีพ รับ จ้าง ร้อยละ 19.02 และ อาชีพอื่นๆ (นักเรียน-นัก ศึก ษา)
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ร้อยละ 14.52 มีส ถานที่ ท างาน อยู่ ในชุมชน ร้อยละ 71.00 และ มีส ถานที่ ท างาน อยู่ นอก
ชุมชน ร้อยละ 29.00 มีลักษณะงานที่ทา เป็นงานชั่วคาว ร้อยละ 31.00 และ มีลักษณะงานที่
ทา เป็นงานประจา ร้อยละ 69.00 มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านวัสดุไม่ถาวร ร้อยละ 5.16 มี
ลักษณะที่ อยู่อาศัย เป็น บ้านไม้ ร้อ ยละ 25.81 มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านโครงตึก โครงไม้
ร้อยละ 26.77 มีลักษณะที่อยู่อาศัย เป็นบ้านตึก ร้อยละ 17.42 มีลักษณะที่อยู่อาศัย เป็นห้อง
แถว/อาคารพาณิชย์ ร้อยละ 14.19 และ มีลักษณะที่อยู่อาศัย เป็นคอนโด/อาคารชุด/แฟลต
ร้อยละ 10.65 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุเฉลี่ย 34.19 ปี มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
7,221.52 บาท มีสมาชิกในครอบครัว เฉลี่ย 4.37 คนต่อครัวเรือน และมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่
ในชุมชน เฉลี่ย 15.77 ปี
โดยสรุปจะเห็นได้ว่ากลุ่มประชากรที่ตอบแบบสอบถาม พบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
เฉลี่ย 34.19 ปี มีสถานภาพเป็นโสด มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/สูงกว่า มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 7,221.52 บาท มี สมาชิกในครอบครัว เฉลี่ย 4.37 คนต่อครัวเรือน และมี ระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในชุม ชน เฉลี่ย 15.77 ปี มี ความสัม พันธ์กั บ หัวหน้าครอบครัวในฐานะลูก มี อาชีพ
ค้าขาย มีสถานที่ทางาน อยู่ในชุมชน มีลักษณะงานที่ทาเป็นงานประจา มี ลักษณะที่อยู่อาศัย
เป็นบ้านโครงตึกโครงไม้ อาศัยอยู่ในพื้นที่ 21ปีขึ้นไป และมีอาชีพรับราชการ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาในชีวิตประจาวันของ
ชาวบ้าน ในชุมชนศรีธรรมโศก1 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการวิเคราะห์ข้อ มูลเกี่ยวกับ การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาในชีวิตประจาวัน ของ
ชาวบ้าน ในชุมชนศรีธรรมโศก1 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
1. ตักบาตรตอนเช้า
2. เข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมวันพระ/ฟังเทศน์ทาง
สถานีวิทยุ และโทรทัศน์
3. ทาบุญทาทาน ถวายสังฆทาน
4. ไหว้พระสวดมนต์ทาสมาธิก่อนนอน
5. อ่านหนังสือพิมพ์ อ่านบทความธรรมะและสื่อ
สิ่งพิมพ์
6. สนทนาธรรมกับสมาชิกในครอบครัว
7. เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
รวม

2.21
1.98

ระดับการปฏิบัติ
SD
การแปลผล
0.54
ทุกวัน
0.52
นานๆ ครั้ง

2.09
2.20
1.97

0.41
0.62
0.68

ทุกวัน
ทุกวัน
นานๆ ครั้ง

1.80 0.67
2.24 0.55
2.07 0.57

นานๆ ครั้ง
ทุกวัน
ทุกวัน

X

จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม มีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
ในชีวิตประจ าวัน โดยรวมมี ก ารปฏิ บัติ อยู่ในระดับ ทุ ก วัน เมื่ อพิ จ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า
เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุ ทธศาสนา มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับทุ กวัน รองลงมา คือ
ตักบาตรตอนเช้า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับทุกวัน ส่วนการสนทนาธรรมกับสมาชิกในครอบครัว
มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับนานๆครั้ง ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการนาหลักธรรมไปใช้ในการดาเนินชีวิตของชาวบ้าน
ในชุมชนศรีธรรมโศก 1 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการนาหลักธรรมไปใช้ในการดาเนินชีวิตของชาวบ้านใน
ชุมชนศรีธรรมโศก 1 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังแสดงในตารางที่

2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาหลักธรรมไป
ใช้ในการดาเนินชีวิตของชาวบ้าน ในชุมชนศรีธรรมโศก1 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ข้อคาถาม
1. พฤติกรรมชาวบ้านในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอกุศลที่
ชาวบ้านควรหลีกเลี่ยง
2. พฤติกรรมชาวบ้านในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอกุศลที่
ชาวบ้านควรละเว้น
3. พฤติกรรมชาวบ้านในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกุศลที่
ชาวบ้านควรสร้างเสริม
4. การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ภายในครอบครัว
5. การใช้หลักฆราวาสธรรม 4 ในการดาเนินชีวิต
6. การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ในการดาเนินชีวิต
7. การใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการผูกใจคน
8. พฤติกรรมการฝึกระงับความโกรธหรือความทุกข์ของ
สมาชิกในครอบครัว
9. ความสามารถในการระงับความโกรธหรือความทุกข์ของ
สมาชิกในครอบครัว
10. เกี่ยวกับลักษณะการใช้สอยในการบริโภค อุปโภค
และยานพาหนะ

ระดับความคิดเห็น
SD การแปลผล
X
4.42 1.46 ค่อนข้างมาก
4.50 1.38

ค่อนข้างมาก

4.70 1.12

มาก

4.90
4.20
4.00
3.90
3.40

0.89
0.83
0.77
0.71
0.93

จริง
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ฝึกบ้าง

3.60 0.88

ค่อนข้างมาก

2.36 0.96

ค่อนข้าง
ประหยัด

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การนาหลักธรรมไปใช้ในการดาเนินชีวิตของชาวบ้าน ในชุมชนศรีธรรมโศก1 ตาบลในเมื อง
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมมีระดับความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก
มีก ารฝึก ระงับ ความโกรธหรื อ ความทุ ก ข์ของสมาชิก ในครอบครัว และ มี ก ารใช้สอยในการ
บริโภค อุปโภค และยานพาหนะ ในลักษณะค่อนข้างประหยัด
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สรุปผลการสัมภาษณ์บุคคลเชิงลึกเกี่ยวกับการนาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการพัฒนา
คุณ ภาพชี วิตของประชาชน ในชุ ม ชนศรีธรรมโศก1 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ผลการสัมภาษณ์ สามารถสรุปได้ว่า หลักพุทธธรรมกับการนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น
จะกล่าวได้ว่า ศาสนาเป็นเรื่อ งของจิตใจ และอารมณ์ สามารถจู งใจและผูก ใจคนไว้ได้อย่าง
เหมาะสม ศาสนาไม่ใช่ของที่อยู่กับที่แต่จะอยู่ตรงที่หนึ่งที่ใดก็ต่อเมื่อมนุษย์ยังไม่อพยพไปไหน
บุคคลที่เกิดมาในศาสนาใดก็จะนับถือศาสนานั้น และมีความประพฤติคล้ายกับบุคคลที่นับถือ
ศาสนานั้นๆ ศาสนาจึงมี อิท ธิพลต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม โดยเฉพาะหลักธรรมที่เป็น
พื้นฐานสาคัญ ของการดาเนินชีวิตซึ่งทุ กศาสนามีความสอดคล้องกั น โดยการยึดมั่นในการท า
ความดี ความสอดคล้องกันของหลักธรรมของแต่ละศาสนาทาให้บุคคลเข้าใจกัน อยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสันติสุข
หลักธรรมที่ประชาชนสามารถนามาใช้ได้ในชีวิตประจาวันและใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ได้แก่ 1) การทาความดี ละเว้นความชั่ว 2) การพัฒนาตนเองและการพึ่งตนเอง 3) ความ
ยุติธรรม ความเสมอภาพและเสรีภาพ จะทาให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 4) การเสียสละ มี
ความเสียสละเอื้ อ เฟื้ อ เผื่อ แผ่ และสงเคราะห์ซึ่งกั นและกั นด้วยความเมตตากรุณ าไม่ ใช่ห วัง
ผลตอบแทน 5) ความอุตสาหะและความพยายาม จะช่วยให้บุคคลประสบความสาเร็จพร้อมทั้ง
พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ศาสนาพุทธมีคติเตือนใจว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น
หรือหลักคาสอนอิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ศาสนาอิสลามมีการละหมาดวัน
ละ 5 ครั้งจึงถือว่าเป็นความพยายามที่ จะขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ 6) ความรักความเมตตา คา
สอนทุกศาสนา จะเน้นเรื่องความรักความเมตตา เพราะการที่คนเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
นั้น ความรักความเมตตาเป็นสื่อสาคัญอีกทั้งยังเป็นจริยธรรมของศาสนาคริสต์ ในพุทธศาสนาก็
มีพุทธศาสนสุภาษิตว่า เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้าจุนโลก 7) ความมีคุณธรรมอดทน อดกลั้น การ
ยกย่องเคารพบิดามารดาถือเป็นหลักสาคัญของศาสนาที่ว่าบุพการีเป็นสิ่งควรยกย่องในศาสนา
พุทธกล่าวไว้ว่าบิดา มารดาเป็นพระพรหมของลูก และ 8) ไม่เสพสุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่พูดจา
ขยายความ หลีก เลี่ยงอกุ ศล เว้นอบายมุข สร้างเสริม กุ ศล ส่งเสริม สัม พันธภาพของสถาบัน
ครอบครัว ยึดหลักธรรมที่ส่งเสริมการดารงชีวิตเพื่อความสงบสุข ส่งเสริมการนาหลักอริยสัจ 4
มาใช้เพื่อแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและการตั้งสติในการปฎิบัติกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาวัน
ส่งเสริมการใช้หลักพรหมวิหาร 4ในครอบครัว ส่งเสริมการนาหลักฆราวาสธรรม 4 มาเป็นแนว
ทางการดาเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกันของบุคคล และมาใช้ในการทางาน
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สรุป
ประชาชนที่ อาศัยอยู่ภายในชุมชนศรีธรรมโศก1 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชีวิตประจาวันนานๆครั้ง ส่วนการ
นาหลั ก ธรรม ไปใช้ในการดาเนิ นชี วิต ประชาชนพยายามหลีก เลี่ย ง และพยายามละเว้ น
พฤติก รรมที่ ไม่ ดี อยู่ในระดับ ค่อ นข้างมาก ในด้านการใช้พรหมวิห าร4 ในครอบครัว มี ก าร
นาไปใช้จริงในการดาเนินชีวิต และหลักศาสนาหลักฆราวาสธรรม 4 ที่ ประชาชนนามาใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกันของครอบครัว ในระดับมาก คือ จาคะ ส่วนสัจจะ
ขันติ และทมะ มี การนาไปใช้ค่อนข้างมาก ส่วนการใช้ห ลักทางพระพุทธศาสนาหลักทิ ฏฐธัม
มิกัตถประโยชน์ 4 เกี่ยวกับการวางแผนอนาคต และหลักสังคหวัตถุ 4 เกี่ยวกับการผูกใจคน มี
การนาไปใช้ค่อนข้างมาก ด้านการฝึกระงับความโกรธหรื อความทุกข์ แม่ และพ่อจะฝึกระงับ
ความโกรธหรือความทุกข์ ค่อนข้างมาก ส่วนลูกๆและญาติ จะมีการฝึกบ้าง ซึ่งความสามารถใน
การระงับความโกรธหรือความทุกข์ ได้นั้น ด้านแม่และพ่อ สามารถระงับความโกรธหรือความ
ทุกข์ได้ค่อนข้างมาก ส่วนลูกๆ และญาติ สามารถระงับความโกรธหรือความทุกข์ ได้ปานกลาง
ส่วนด้านลักษณะการบริโภค/อุปโภค และลักษณะการอยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว จะมี
ลักษณะค่อนข้างประหยัด
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยพบว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ ภายในชุมชนศรีธรรมโศก1 มีการใช้
ชีวิตส่วนใหญ่เป็นการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์แห่งความสุขบนพื้นฐานความจริง
ชาวบ้านชุมชนศรีธรรมโศก1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้น้อมนาแนวทางหลัก “ธรรมมาภิบาล”
แนวคิดพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง มาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
ยกระดับ ความเป็นอยู่ของชาวบ้านด้วยการสร้างสรรค์อาชีพ นครศรีธรรมราชได้ชื่อว่าเป็ น
ดินแดนแห่ง “ธรรม” เมืองต้นแบบแห่งความพอเพียงด้วยการยึดหลัก “ธรรมมาภิบาล”ในการ
ปกครองและดูแลซึ่งกันและกัน ความสวยงามทางความคิดของชาวบ้านชุมชนศรีธรรมโศก 1 ซึ่ง
เป็ น ชุ ม ชนที่ อ ยู่ใกล้ วัด พระมหาธาตุ วรมหาวิ ห าร จั ง หวัด นครศรี ธรรมราช ซึ่ง มี ป ระเพณี
วัฒนธรรมทางศาสนาที่ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในจังหวัด นครศรีธรรมราชได้เป็นอย่าง
มาก และ “ธรรมะ” คือความสงบที่เกิดจากปฏิบัติ รู้ซึ้งอย่างเข้าใจ และน้อมนาไปเป็นแนวทาง
เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ชาวบ้านในชุมชนศรีธรรมโศก1 ก็มีการธารงไว้ซึ่ง
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทุกเทศกาลงานบุญ มีกิจกรรมตักบาตรตอนเช้า เข้าวัดฟัง
เทศน์ฟังธรรมวันพระ/ฟังเทศน์ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ทาบุญทาทาน ถวายสังฆทาน ไหว้
พระสวดมนต์ทาสมาธิก่อนนอน อ่านหนังสือพิมพ์ อ่านบทความธรรมะและสื่อสิ่งพิมพ์ สนทนา
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ธรรมกับ สมาชิกในครอบครัว และเข้าร่วมกิ จกรรมวันสาคัญ ทางพระพุท ธศาสนา นานๆครั้ง
จนถึงระดับปฏิบัตทิ ุกวัน
รูปแบบและวิธีการในการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้การดาเนินชีวิต
ของชาวบ้านในชุมชนศรีธรรมโศก1 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จากการวิจัยพบว่า ชาวบ้านในชุม ชนศรีธรรมโศก1 มี รูป แบบและวิธีก ารในการนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้การดาเนินชีวิต กล่าวคือ มีการนาหลักธรรมคาสอนในทาง
พุทธศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันโดยมีรูปแบบการปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจากบิดา
มารดา บรรพบุ รุษ ที่ ท าต่ อ เนื่ อ งกั น มาจนกลายเป็ น หนึ่ ง กิ จ กรรมในชี วิต ประจ าวั น ที่ มี
จุดมุ่ ง หมายคือ เว้นจากการท าชั่วและมุ่ งท าความดี มี ศีล คือ ข้อห้าม และธรรมะ คือหลัก
สาหรับเป็นข้อปฏิบัติ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอกุศล และมีการสร้างเสริมพฤติกรรมที่
เกี่ ยวข้องกับ กุ ศล มี ความรัก ความเมตตา การใช้ห ลัก พรหมวิห าร 4 เมตตา กรุณา มุ ทิ ตา
อุเบกขา ภายในครอบครัว รู้จักการเสียสละ การใช้หลักฆราวาสธรรม 4 คือ สัจจะ ทมะ ขันติ
จาคะ ในการดาเนินชีวิต มีความอุตสาหะและพัฒนาตนเอง การใช้หลักทิฏฐธั มมิกัตถประโยชน์
4 คือ อุฏ ฐานสัม ปทา อารัก ขสัม ปทา กั ล ยาณมิ ตตตา สมชีวิตา ในการดาเนิ นชีวิต การใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต,
2551) ในการผูกใจคน มีการฝึกระงับความโกรธหรือความทุกข์ของสมาชิกใน ครอบครัว คือ
พ่อ แม่ ลูกๆ และญาติ มีพฤติกรรมเกี่ยวกับลักษณะการบริโภค/อุปโภค และลักษณะที่อยู่อาศัย
โดยไม่ฟุ่มเฟือย และค่อนข้างประหยัด ใช้จ่ายเท่าที่จาเป็นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย การนาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนศรีธรรมโศก1 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ภาครัฐหรือองค์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสังคมควรมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม นาหลัก อริยสัจ 4 มาใช้เพื่ อแก้ ปัญ หาในการดาเนินชีวิตและการตั้งสติในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาวัน
2) ภาครัฐหรือองค์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสังคมควรส่งเสริมการใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในครอบครัว คือ ให้การดูแลคนในครอบครัวให้มีความอบอุ่น ทั้งทางกายและใจ
อบรมสั่งสอนสมาชิก ในครอบครัวให้ดารง ตนอยู่ในคุณงามความดีตามหลัก ศาสนาอยู่เสมอ
ปกป้ อ งให้ ส มาชิ ก ในครอบครั วไม่ ให้ ต กไปในทางที่ ต่ าทราม เป็ น ที่ พึ่ ง ในยามที่ ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวเกิดความทุกข์ เมื่อ สมาชิกในครอบครัวพลั่งพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ มีการให้อภัยและ
คอยเป็นกาลังใจในยามที่สมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าท้อแท้ คอยส่งเสริม และสนับสนุนด้วย
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กาลังทรัพย์ กาลังกาย และกาลังใจ เพื่อความสาเร็จของสมาชิกในครอบครัว ให้ความร่วมมือกับ
ครอบครัวในการทาประโยชน์เพื่อสังคมหรือทาบุญทากุศล
3) ภาครัฐหรือองค์กรต่างๆที่มสี ่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสังคมควรส่งเสริมการนาหลัก
ฆราวาสธรรม 4 มาเป็นแนวทางการดาเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกันของครอบครัว และมาใช้ในการ
ทางาน คือ มีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัว/อาชีพ/และต่อ บุคคลรอบข้าง มีการข่มจิต/ระงับความ
โกรธความขั ดเคื อ งที่ เ ข้ามากระทบ มี ค วามอดทนในการประกอบอาชีพ /อดทนต่ อสภาพ
แวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ และ เสียสละ รู้จักแบ่งปัน อนุเคราะห์คนที่สาบากกว่า
4) ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ องค์ ก รเครื อ ข่ า ยชุ ม ชน มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น
ครอบครัว สถาบัน การศึก ษามี ก ารฝึ ก ปฏิ บัติ ธรรมอย่างจริง จัง มี ก ารจัด กิ จ กรรมส่ง เสริม
เกี่ยวกับหลักธรรม หรือกิจกรรมที่สามารถลงมือฝึกปฏิบัติ8ธรรมอย่างจริงจัง ตามวิถีทางของ
การดาเนินชีวิตตามแนวพุทธ
5) จัดเสริมทักษะการเรียนรูเ้ กี่ยวกับหลักพุทธธรรมไว้ในหลักสูตรการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้ผลวิจัยสามารถแสดงถึงกลุ่มเป้าหมายในบริบทของชุมชนศรีธรรมโศก
1 เท่านั้น หากนาประเด็นวิจัยเดียวกั นไปศึกษาในบริบทของจังหวัดอื่น ๆ หรือภูมิภาคอื่น ๆ
ระดับ ความคิดเห็นที่ ได้รับ อาจให้ ผลแตกต่างจึง เป็นอีก ประเด็นที่ น่าสนใจในการนาไปศึกษา
ต่อไป
2. หลักพุทธธรรมที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีหลากหลาย ทาให้ในการวิจัยครั้งต่อไป
สามารถ วิเคราะห์และศึกษาเชื่อมโยงให้เข้ากับหลักธรรมอื่นๆหรือประเด็นความเชื่อมโยงที่ใช้
ในการพัฒ นาสุขภาพทางด้านจิตใจได้ในกลุ่ม ของประชาชนสูง วัย ซึ่งอาจท าให้ ได้ผลวิจัยที่
แตกต่างและมีคุณค่ากับสังคมต่อไป
3. ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาในภาพรวมไม่เน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การ
วิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงหรือเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ ได้ผลวิจัยเชิงลึกแล้วนา
ข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกันเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาต่อไป
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