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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ตามหลักปัญญา
ภาวนา ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์” มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพ่ือศึกษาหลักการส่งเสริมการ
พัฒนาตนเอง ตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการส่งเสริมการพัฒนา
ตนเอง ตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์  และ ๓) เพ่ือศึกษาผลการส่งเสริม
การพัฒนาตนเอง ตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์  ใช้การวิจัยแบบผสมวิธี 
(Mixed Method Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง จากการ
สอบถามประชากรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๒๗ รูป/คน และการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่าง 
จำนวน ๓๖ คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 

 ๑.หลักการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๑๔๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๗๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๓) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากมีระดับรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๔๔ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๖๓.๔) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากประกอบอาชีพกสิกรรม จำนวน ๖๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาในการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X̅=๓.๒๒,S.D.= ๐.๙๙๖) ภาพรวมของพระพุทธศาสนา
กับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅=๓.๕๖,S.D.= .๖๖๗) ดังนั้น บุคคลจึงจำเป็นต้องศึกษาอบรมก่อน เพ่ือจะ
ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ การพัฒนาคนจึงเป็นวิธีที่พัฒนาให้บุคคลเป็นมนุษย์ที่เจริญแล้ว การที่
คนเรารู้จักการพัฒนาตนเอง ก็เพราะบุคคลนั้นรู้จักความสำคัญของตนเอง บุคคลจึงต้องฝึกหัดด้วย
ตนเอง (Self-Care) คือ ต้องใช้เวลาศึกษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ นานพอสมควรจึงจะเข้าใจและ
ทำได้ดี และต้องยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดไปด้วย การปฏิบัติธรรม การให้ทาน รักษาศีล 
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การบำเพ็ญภาวนา เป็นงานที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในทุก ๆ ด้านของชีวิต เอ้ือประโยชน์ทั้งใน
ปัจจุบัน ประโยชน์ทั้งในโลกหน้า และประโยชน์สูงสุด คือความพ้นทุกข์ในที่สุด เป็นงานของชาวพุทธที่
เรียกว่า การฝึกตน ซึ่งเราทุกคนควรฝึกหัดเอาไว้ เมื่อภัยอันคับขันของชีวิตมาถึง เราจะได้นำมาใช้ได้  
การพัฒนาตามความหมายของพระพุทธศาสนา หมายถึง การทำให้เป็นให้มีข้ึนมีอยู่พัฒนา ๔ ประเภท 
คือ ๑) การพัฒนากาย ๒) การพัฒนาความประพฤติ ๓) การเจริญจิต ๔) การพัฒนาปัญญา หลักการ
พัฒนาตนเองตามหลักพุทธศาสนานั้น มี ๗ ประการ คือ ๑) ความมีกัลยาณมิตร ๒) ความถึงพร้อมด้วย
ศีล ๓) ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ ๔) ความถึงพร้อมด้วยตนที่ฝึกไว้ดี ๕) ความถึงพร้อมความคิดความ
เชื่อที่ถูกต้อง ๖) ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ๗) ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ  ประเภท
ของปัญญามี ๓ ประเภท คือ ๑) ปัญญาที่เกิดจากการคิด ๒) ปัญญาที่เกิดจากการฟัง ๓) ปัญญาที่เกิด
จากการอบรม หลักปัญญาวุฒิธรรม คือ กระบวนการพัฒนาคนเพื่อให้เกิดปัญญา มีอยู่ ๔ ประการ คือ 
๑) การคบหาสัตบุรุษ ๒) การฟังธรรม ๓) การมนสิการโดยแยบคาย และ ๔) การปฏิบัติธรรมสมควร
แก่ธรรม ประโยชน์ของการพัฒนาปัญญามี ๓ ระดับคือ ๑) ประโยชน์ในปัจจุบัน มุ่งการพัฒนาเพ่ือให้
ได้มาซึ่งปัจจัย ๔ ในการเลี้ยงชีพ ๒) ประโยชน์ในอนาคต คือ ประโยชน์ที่ เลยตามองเห็น (ด้าน
นามธรรม) หรือเลยไปข้างหน้าไม่เห็นเป็นรูปธรรมต่อหน้าต่อตาเรียกว่า สัมปรายิกัตถะ ๓) การพัฒนา
เพ่ือประโยชน์สุขขั้นสูงสุด (ปรมัตถะ) การพัฒนาปัญญามีเป้าหมายสูงสุด คือ การบรรลุธรรม ซึ่งเป็น
ภาวะชีวิตที่พบความสุขอย่างแท้จริง  

 ๒.กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชน
จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ๑) ภาพรวมด้านกลยุทธ์ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับมาก 
คะแนนค่าเฉลี่ย (X̅ =  ๓.๕๙, S.D.=.๗๐๐) ดังนั้น กระบวนการปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาปัญญาของ
ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์นั้น พบว่า สำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสุรินทร์นั้นมีกระบวนการพัฒนาคนใน
ด้านการพัฒนาปัญญาที่หลากหลาย โดยเฉพาะในด้านกลยุทธ์ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งกล
ยุทธ์ที่เป็นทางการ คือ กระทำรูปของคณะกรรมการ และกลยุทธ์ที่ไม่เป็นทางการ คือ เน้นการสอน
ธรรมเป็นรายบุคคลที่ว่าตามสภาวะธรรมที่บังเกิดขึ้น ทั้งนี้ ก็เพ่ือมุ่งหวังการพัฒนาปัญญาของบุคคล
เป็นหลัก ๒) ภาพรวมของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาของชุมชนใน
จังหวัดสุรินทร์ด้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๐, S.D.= .๖๙๑) ดังนั้น กระบวนการจัดการ
สำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ นั้น เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หรือเป็นพหุภาคีบน
พ้ืนฐานของพลัง “บวร” คือ บ้าน-วัด-โรงเรียน หรือหน่วยงานราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
รูปแบบการสอนหรือการเผยแผ่หลักศาสนธรรมในยุคปัจจุบันนั้น ต้องอาศัยหลากหลายรูปแบบ และ
วิธีการ ๓) ภาพรวมของของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาของชุมชนใน
จังหวัดสุรินทร์ด้านการดำเนินการอยู่ในระดับมาก  (X̅ = ๓.๖๐, S.D.= .๖๙๑) ดังนั้น การดำเนินการ
ของสำนักปฏิบัติธรรมโดยส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาด้านงบประมาณในการการดำเนินการ 
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 ๓.ผลการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชน
จังหวัดสุรินทร์ พบว่าภาพรวมของของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา
ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สัปปายะอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๖, S.D.= .
๖๖๗)  

 ๔.องค์ความรู้ให้ที่ค้นพบ คือ รูปแบบการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม มีดังนี้ ๑) อ.อาวาสะ คือ ต้องเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีสภาพที่เอ้ือต่อการเจริญ
ปัญญา ๒) อ.อาคมนะ คือต้องเลือกการเดินทางสัญจรระหว่างสำนักปฏิบัติธรรม กับชุมชนที่สะดวก ๓) 
อ.โอวาทะ คือ ต้องดูรูปแบบการสอนหรือสนทนาธรรมระหว่างเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมที่เป็นพระ
วิปัสสนาจารย์และวิทยากรกับผู้ปฏิบัติ ต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ๔) อ.อาจริยะ คือ ต้องเลือก
เจ้าสำนักหรือพระวิปัสสนาจารย์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ๕) อ.อาหาระ 
คือ ต้องเลือกบริโภคอาหารให้เพียงพอ ถูกกับร่างกายและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ๖) อ.อากาสะ คือ 
ต้องเลือกสภาพอากาศที่พอเหมาะและเกื้อกูลแก่ผู้ปฏิบัติเพ่ือเจริญปัญญา และ ๗) อ.อิริยาปถะ คือ 
ต้องเลือกรูปแบบการปฏิบัติธรรมที่มีรูปแบบการสอนที่เน้นการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย การจัด
อิริยาบถรูปแบบของกิจกรรมการปฏิบัติธรรมทั้ง ๔ อิริยาบถที่เกื้อกูลแก่การพัฒนาปัญญาเป็นหลัก 
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ABSTRACT 
 

There are three objectives of the research subject "Buddhism and Self-
promoting development according to the principle of wisdom development of the 
community in Surin province" are; 1) to study the principles of self-development 
according to the principles of the Buddhism, 2) to study the process of promoting 
self-development according to the wisdom of the elderly in Surin province, and 3) to 
study the results of self-development according to the wisdom of the elders in the 
community in Surin Province. This research uses Mixed Method Research, which was 
collected data from the various documentaries which are relevant to this objective. 
From the 227 questionnaires of person who were the target population, and the 
interview of 36 sample groups. The data were analyzed by descriptive data, and use 
percentage statistics arithmetic mean, as well as the standard deviation.  

The results of the research showed that: 

1. Principles for promoting self-development in accordance with the 
principles of wisdom in Buddhism was found that the majority of the respondents are 
146 males (64.3%), the majority of the respondents have a primary education of 75 
(or 33%). Monthly income is less than 10,000-baht, 144 people (63.4%). Most of the 
respondents are 67 farmers (29.5%), and psychology to develop their intelligence by 

practitioners. Overall, the average value is at a medium level (X ̅ = 3.22, S.D. = 0.99). 
The overview of Buddhism and the self-development in accordance with the wisdom 

of the communities in Surin Province. Overall, the average is at a high level (X ̅ = 3.56, 
S.D. =. 667), therefore, people need to study and train first. To be a perfect human 
being Human development is, therefore, a way of developing a person as a civilized 
human. The way people know about self-development Because that person knows 
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their importance Individuals, therefore, have to train themselves (Self-care), which is 
to spend time studying the theory. The practical long enough to understand and do 
well and must adhere to as a guideline for living forever Dhamma practice, religious 
precepts, asceticism It is an important and useful job in every area of life, benefiting 
both now and in the future. Benefit both in the next world and the most useful Was 
ultimately free from suffering It is the work of Buddhists that is called self-cultivation, 
which we should all practice. When the danger of life comes, we can use it. 
Development according to the meaning of Buddhism means to exist. There are 4 
types of development, which are 1) physical development, 2) behavior development, 
3) mental development, 4) intellectual development. There are 7 principles of self-
development according to Buddhism, which is 1) friendliness, 2) readiness with 
precepts, 3) readiness with wisdom, 4) readiness with trained ones, 5) readiness with 
ideas correct beliefs, 6) equality along with non-negligence and 7) equality along with 
negligence. There are 3 types of intelligence: 1) cognitive intelligence, 2) listening 
intelligence, and 3) training intelligence according to the principle of 
Panyavisutthidhamma is the process of human development to create wisdom. There 
are 4 aspects which are 1) the fellowship of the faithful, 2) the listening to the 
Dhamma, 3) the intertwined mankind and 4) the Dharma practice. There are 3 levels 
of benefits of intelligence development which are 1) current benefits focus on 
development to achieve 4 factors in living, 2) future benefits are benefits that can be 
seen, or beyond. Do not see concrete before the eyes and 3) development for the 
utmost happiness (perfection), the development of intelligence has the ultimate goal 
of achieving the Dhamma, which is a state of life in which happiness is truly found. 

2. The process of promoting self-development according to the wisdom of 
the elderly by the prayer in Surin community found that 1) the overall strategy for 

planning to achieve the goals is at a high level. Average score (X ̅ = 3.59, S.D = = 700). 
Therefore, the Dhamma practice for the development of community wisdom in Surin 
Province found that the Dhamma practice Centers in Surin have a variety of human 
development processes, especially in the strategy of planning to achieve goals both 
the formal strategy is to act in the form of a committee, and the informal strategy is 
to emphasize individual teaching of the Dhamma in accordance with the prevailing 
Dhamma conditions, mainly for the development of one's intellect. 2) Overview of 
Buddhism and self-development in accordance with the principles of the community 

in Surin province has a high level of participation (X ̅ = 3.60, SD =. 691). Therefore, the 
process of managing the Dhamma practice in Surin community emphasizes this 
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participation of all sectors, or this is multilateral based on the power "Bowon" is a 
house-temple-school or government agencies is important this is because the 
teaching style or the dissemination of the doctrine of the modern-day must use a 
variety of forms and methods. 3) The overview of Buddhism and self-development in 
accordance with the wisdom of the community in Surin province, the implementation 

is at a high level (X ̅ = 3.60, SD = .691). Therefore, the majority of Dhamma practice 
still has budget problems. 

3. The result of promoting the self-development according to the wisdom 
of the elders in the community in Surin Province found that the overall picture of 
Buddhism and the self-development in accordance with the wisdom of the 
community in Surin province in terms of environmental care to the high level of the 

Sabbath (X ̅ = 3.56, S.D. =. 667) 

4. The Body of knowledge that is discovered in the form of self-
development according to the wisdom of the elderly as a whole, as follows: 1) A. 
avasana is to choose a habitat that is favorable to the development of wisdom, 2) A. 
agamana is choosing to travel between the Dharma practice enter with the 
convenient community,  3)  A. ovada is to look at the style of teaching or discussion 
of the Dhamma between the Dhamma instructors and the lecturers with the 
practitioners, which must be friendly to each other, 4)  A. acariya s to choose the 
Dhamma instructors or the Vipassana instructors must be good knowledgeable both 
in theoretical and practical,  5) A. ahara is to choose to consume enough food, which 
is correct and proper to the body and beneficial to health. 6) A. akasa is to choose 
suitable and supportive weather for practitioners to develop intellect and 7) A. 
arayapatha is to choose a form of the Dhamma practice with teaching styles, which 
focuses on physical movements. The form of gestures and activities of the 4 Dhamma 
practices those are mainly supportive of intellectual development. 
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กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการสงเสริมการพัฒนาตนเอง ตามหลักปญญา
ภาวนา ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร” นี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดี ท้ังนี้ เพราะไดรับการสนับสนุน
ชวยเหลือจากหนวยงานและบุคคลหลายทาน ดังนั้น คณะผูวิจัยขอนํามากลาวถึงดังตอไปนี ้

คณะผูวิจัยขอกราบขอบคุณตอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย นําโดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร และพระมหาชุติภัค 

อภินนฺโท ป.ธ.๙ ผูอํานวยการสวนงานวางแผนและสงเสริมการวิจัย ท่ีไดใหขอเสนอแนะเพ่ือแกไข

ปรับปรุงจนงานวิจัยนี้ไดสําเร็จลงอยางสมบูรณ และขอขอบคุณเจาหนาท่ีสถาบันวิจัยทุก ๆ ทานท่ีได

ชวยเหลือในการประสานงานและตรวจรูปเลมใหมีความสมบูรณ  

ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญประจําโครงการ ซ่ึงประกอบดวย ๑) รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย 

อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆสุรินทร ๒) ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆสุรินทร             

๓) ผศ.บรรจง โสดาดี อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆสุรินทร ๔) รศ.ดร.วาสนา แกวหลา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร และ ๕) ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ท่ีไดรับเปนผูใหคําปรึกษา

ในงานวิจัย และตรวจเครื่องมือการการวิจัยในครั้งนี้กระท้ังไดสําเร็จลุลวงอยางสมบูรณ   

ขอขอบคุณ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร โดย พระธรรมโมลี

, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร ไดอํานวยความ

สะดวกในดานอุปกรณสํานักงานท่ีใชในการวิจัยเปนอยางดี เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 

พรอมกับสถานท่ีเพ่ือใหผูวิจัยไดใชเปนสถานท่ีทําวิจัยในหนวยงานดวย และคณาจารยสาขาวิชา

พระพุทธศาสนา ท่ีไดใหการชวยเหลือในการทําสารบัญชั่วคราว เพ่ือใหระดมความคิดเห็นและเปน

แนวทางในการทํางานและคนหาแหลงขอมูลจากสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการวิจัย และชวยรวบรวม

ขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และขออนุโมทนาขอบคุณเจาหนาท่ีหองสมุด 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร ท่ีใหไดความรวมมือ ชวยคนหาและ

รวบรวมขอมูลท่ีเปนหนังสืออันเก่ียวของกับหัวขอการวิจัย และเอกสารรายงการการวิจัยท่ีเก่ียวของ 

และสิ่งตีพิมพตาง ๆ ดวย และขอขอบคุณอยางยิ่งตอ นายไชยรัตน ปญญาเอก ผูอํานวยการสวน

สนับสนุนวิชาการ และนางสาวเกษศิรินทร ปญญาเอก เจาหนาท่ีจัดการงานท่ัวไป ท่ีไดใหการ

ชวยเหลือในการประสานงานตั้งแตเริ่มตน จนกระท่ังงานวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ 

ขอขอบคุณกลุมพระสงฆและผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเปนนักวิชาการทางดานพระพุทธศาสนา          

ท่ีกรุณาใหสัมภาษณและเต็มใจใหขอมูลเพ่ือทําการวิจัย 

 

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม และคณะ 

๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 
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อักษรคํายอและช่ือคัมภีร 

๑. คํายอช่ือคัมภีรพระไตรปฎก 

อักษรยอในงานวิจัยฉบับนี้ ใชอางอิงจากพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ท้ังภาษาบาลีและภาษาไทย การอางอิงใชระบบระบุ เลม/ขอ/หนา หลังคํายอชื่อคัมภีร ตัวอยางเชน ที.

สี. (ไทย) ๙/๓/๒ หมายถึง ทีฆานิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปฎกเลมท่ี ๙ ขอท่ี ๓ หนาท่ี ๒ 

เรียงลําดับตามคัมภีร ดังนี ้

พระวินัยปฎก 

วิ.มหา (บาลี) = วินยปฎก มหาวิภังค (ภาษาบาลี) 

วิ.มหา. (ไทย) = วินัยปฎก มหาวิภังค (ภาษาไทย) 

วิ.ภิกฺขุนี. (บาลี)  = วินยปฎก ภิกฺขุนีวิภงฺคปาลี (ภาษาบาลี) 

วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) = วินัยปฎก ภิกขุนีวิภังค (ภาษาไทย) 

วิ.ม. (บาล)ี  = วินยปฎก มหามคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 

วิ.ม. (ไทย)  = วินัยปฎก มหาวรรค (ภาษาไทย) 

วิ.จู. (บาลี)  = วินยปฎก จูฬวรรคปาลิ (ภาษาบาลี) 

วิ.จู. (ไทย)  = วินัยปฎก จูฬวรรค (ภาษาไทย) 

วิ.ป. (บาลี)  = วินยปฎก ปริวารวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 

วิ.ป. (ไทย)  = วินัยปฎก ปริวารวรรค (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปฎก 

ที.สี. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลี (ภาษาบาลี) 

ที.สี. (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 

ที.ม. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก ทีฆนิกาย มหาวคฺคปาลี (ภาษาบาลี) 

ที.ม. (ไทย)  = พระสุตตันติปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 

ที.ปา. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี)  

ที.ปา. (ไทย)  = พระสุตตันติปฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค (ภาษาไทย) 

ม.มู. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสกปาลิ (ภาษาบาลี) 

ม.มู. (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก (ภาษาไทย) 

ม.ม. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสกปาลี (ภาษาบาลี) 

ม.ม. (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก (ภาษาไทย) 
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ม.อุ. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสกปาลี (ภาษาบาลี) 

ม.อุ. (ไทย) = พระสุตตันตปฎก  มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก (ภาษาไทย) 

สํ.ส. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก สงฺยุตฺตนิกาย สคาถวคฺคปาลี (ภาษบาลี) 

สํ.ส. (ไทย) = พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 

สํ.นิ. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก สงฺยุตฺตนิกาย นิทานวคฺคปาลี (ภาษาบาลิ) 

สํ.นิ. (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย) 

สํ.ข. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก สงฺยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺคปาลี (ภาษาบาลี) 

สํ.ข. (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค (ภาษาไทย) 

สํ.สฬ. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก สงฺยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 

สํ.สฬ. (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย) 

สํ.ม. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก สงฺยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 

สํ.ม. (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 

องฺ.เอกฺก. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 

องฺ.เอกฺก. (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย) 

อง.ทุกฺ. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 

องฺ.ทุก. (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย)  

องฺ.ติก. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 

องฺ.ติก. (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 

อง.จตุกฺก. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิบาตปาลิ (ภาษาบาลี) 

องฺ.จตุกฺก (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย)  

อง.ปฺจก. (บาลี) = พระสุตตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 

อง.ปฺจก. (ไทย) = พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.ฉกฺก (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 

องฺ.ฉกฺก (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.สตฺต (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 

องฺ.สตฺต (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.อฏฐก. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฐกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 

องฺ.อฏฐก. (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 

องฺ.นวก. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 

องฺ.นวก. (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย นวกนิปาต (ภาษาไทย) 

องฺ.ทสก. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 

องฺ.ทสก. (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
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อง.เอกาทสก. (บาลี)  =  พระสุตตนฺตปฎก องฺคุตฺตรนิกาย เอกทสนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 

อง.เอกทสก. (ไทย) = พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย เอกทสนิบาต (ภาษาไทย) 

ขุ.ขุ.(บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปาฐปาลิ (ภาษาบาลี) 

ขุ.ขุ.(ไทย)  = พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย) 

ขุ.ธ.(บาลี) = พระสุตตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทปาลิ (ภาษาบาลี) 

ขุ.ธ.(ไทย) = พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 

ขุ.อุ.(บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย อุทานปาลิ (ภาษาบาลี) 

ขุ.อุ.(ไทย)  = พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อุทาน (ภาษาไทย) 

ขุ.อิติ.(บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตกปาลิ (ภาษาบาลี) 

ขุ.อิติ.(ไทย)  = พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ (ภาษาไทย) 

ขุ.สุ.(บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย สุตฺตินิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 

ขุ.สุ.(ไทย)  = พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต (ภาษาไทย) 

ขุ.วิ.(บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุปาลิ (ภาษาบาลี) 

ขุ.วิ.(ไทย)  = พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ (ภาษาไทย) 

ขุ.เปต.(บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุปาลิ (ภาษาบาลี) 

ขุ.เปต.(ไทย)  = พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ (ภาษาไทย) 

ขุ.เถร.(บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย เถรคาถาปาลิ (ภาษาบาลี) 

ขุ.เถร.(ไทย)  = พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา (ภาษาไทย) 

ขุ.เถรี. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถาปาลิ (ภาษาบาลี) 

ขุ.เถรี. (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา (ภาษาไทย) 

ขุ.ชา. (บาลี)  = พระสุตตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย ชาตกปาลิ (ภาษาบาลี) 

ขุ.ชา. (ไทย)  = พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย) 

ขุ.ม. (บาลี)  =  พระสุตตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทสปาลี (ภาษาบาลี) 

ขุ.ม. (ไทย)  =  พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย) 

ขุ.จู. (บาลี)  =  พระสุตตันตปฎก ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทสปาลี (ภาษาบาลี) 

ขุ.จู. (ไทย)  =  พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จูฬนิเทส (ภาษาไทย) 

ขุ.ป. (บาลี)  =  พระสุตตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 

ขุ.ป. (ไทย)  =  พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 

ขุ.อป. (บาลี)  =  พระสุตฺตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย อปทานปาลี (ภาษาบาลี) 

ขุ.อป. (ไทย)  =  พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปาทาน (ภาษาไทย) 

ขุ.พุทฺธ. (บาลี)  =  พระสุตฺตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย พุทฺวํสปาลี (ภาษาบาลี) 

ขุ.พุทฺธ. (ไทย)  =  พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ (ภาษาไทย) 
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ขุ.จริยา (บาลี)  =  พระสุตฺตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย จริยาปฎกปาลิ (ภาษาบาลี) 

ขุ.จริยา (ไทย)   = พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปฎก 

อภิ.สงฺ. (บาลี)  =  อภิธมฺมปฎก ธมฺมสงฺคณีปาลี (ภาษาบาลี) 

อภิ.สงฺ. (ไทย)   =  อภิธรรมปฎก ธมฺมสงฺคณี (ภาษาไทย) 

อภิ.วิ. (บาลี)   = อภิธมฺมปฎก วิภงฺคปาลิ (ภาษาบาลี) 

อภิ.วิ. (ไทย)   =  อภิธรรมปฎก วิภังค (ภาษาไทย) 

อภิ.ธา. (บาลี)   = อภิธมฺมปฎก ธาตุกถาปาลิ (ภาษาบาลี) 

อภิ.ธา. (ไทย)   = อภิธรรมปฎก ธาตุกถา (ภาษาไทย) 

อภิ.ปุ. (บาลี)  = อภิธมฺมปฎก ปุคฺคลปฺญตฺติบาลี (ภาษาบาลี) 

อภิ.ปุ. (ไทย)   = อภิธรรมปฎก ปุคคลบัญญัติ (ภาษาไทย) 

อภิ.ก. (บาลี)   = อภิธมฺมปฎก กถาวตฺถุ (ภาษาบาลี) 

อภิ.ก. (ไทย)   = อภิธรรมปฎก กถาวัตถุ (ภาษาไทย) 

อภิ.ย. (บาลี)   = อภิธมฺมปฎก กถาวตฺถุ (ภาษาบาลี) 

อภิ.ย. (ไทย)   = อภิธรรมปฎก ยมก (ภาษาไทย) 

อภิ.ป. (บาลี)   = อภิธมฺมปฎก ปฏฐานปาลิ (ภาษาบาลี) 

อภิ.ป. (ไทย)   = อภิธรรมปฎก ปฏฐาน (ภาษาไทย) 

 

ปกรณวิเสส 

เนตฺติ (บาลี) = เนตฺติปกรณ (ภาษบาลี) 

เนตฺติ (ไทย) = เนตติปกรณ (ภาษาไทย) 

เปฎา (บาลี) = เปฏโถปเทส (ภาษาบาลี) 

มิลินฺท. (บาลี) = มิลินฺทปฺหปกรณ (ภาษาบาลี) 

มิลินฺท. (ไทย) = มิลินทปญหปกรณ (ภาษาไทย) 

วิสุทฺธิ. (บาลี) = วิสุทฺธิมคฺคปกรณ (ภาษาบาลี) 

วิสุทฺธิ. (ไทย) = วิสุทธิมรรคกรณ (ภาษาไทย) 
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๒. คํายอเกี่ยวกับคัมภีรอรรถกถา 

อักษรยอท่ีใชอางอิงคัมภีรอรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ใชระบบระบุคํายอคัมภีร เลม/ภาค/ตอน/หนา ตัวอยางเชน ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๑/๑/๑๐๙/๑ 

หมายถึง       พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ธรรมบท เลมท่ี ๑ ภาคท่ี ๑ ตอนท่ี ๑ หนาท่ี 

๑๐๙ ยอหนาท่ี ๑ ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อรรถกถาพระวินัยปฎก 

วิ.อ. (บาลี) = สมนฺตปาสาทิกา วินยปฎกอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

วิ.อ. (ไทย) = สมันตปาสาทิกา วินัยปฎกอรรถกถา (ภาษาไทย) 

กงฺขา.อ.(บาลี) = กงฺขาวิตรณีอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

วิ.สงฺคห.(บาลี) = วินยสงฺคหอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

วิ.นิจฺฉย (บาลี) = วินยวินิจฺฉย (ภาษาบาลี) 

อุตฺตรวิ. (บาลี) = อุตฺตรวินิจฺฉย (ภาษาบาลี) 

ขุทฺทกสิกฺขา (บาลี) = ขุทฺทกสิกฺขา (ภาษาบาลี) 

มูลสิกฺขา (บาลี) = มูลสิกฺขา (ภาษาบาลี) 

อรรถกถาพระสุตตันตปฎก 

ที.สี.อ. (บาลี)  = ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ที.สี.อ. (ไทย)  = ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี สสีลขันธวรรคอรรถกา (ภาษาไทย) 

ที.ม.อ. (บาลี)  = ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี มหาวคฺคอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ที.ม.อ. (ไทย)  = ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี มหาวรรคอรรถกา (ภาษาไทย) 

ที.ปา.อ. (บาลี)  = ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี ปาฏิกวคฺคอฏฐกถา (ภาษาบาลี)  

ที.ปา.อ. (ไทย)  = ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี ปาฎิกวรรคอรรถกา (ภาษาไทย) 

ม.มู.อ. (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย ปปฺจสทูนี มูลปณฺณาสกอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ม.มู.อ. (ไทย)  = มัชฌิมนิกาย ปปญจสูทนี มูลปณณาสกอรรถกา (ภาษาไทย) 

ม.ม.อ. (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย ปปฺจสทูนี มชฺฌิมปณฺณาสกอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ม.ม.อ. (ไทย)  = มัชฌิมนิกาย ปปญจสูทนี มัชฌิมปณณาสกอรรถกา (ภาษาไทย) 

ม.อุ.อ. (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย ปปฺจสทูนี อุปริปณฺณาสกอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ม.อุ.อ. (ไทย) = มัชฌิมนิกาย ปปญจสูทนี อุปริปณณาสกอรรถกา (ภาษาไทย) 

สํ.ส.อ. (บาลี)  = สงฺยุตฺตนิกาย สารตฺถปกาสินี สคาถวคฺคอฏฐกถา (ภาษบาลี) 
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สํ.ส.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี สคาถวรรคอรรถกา (ภาษาไทย) 

สํ.นิ.อ. (บาลี)  = สงฺยุตฺตนิกาย สารตฺถปกาสินี นิทานวคฺคอฏฐกถา (ภาษาบาลิ) 

สํ.นิ.อ. (ไทย)  = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี นิทานวรรคอรรถกา (ภาษาไทย) 

สํ.ข.อ. (บาลี)  = สงฺยุตฺตนิกาย สารตฺถปกาสินี ขนฺธวารวคฺคอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

สํ.ข.อ. (ไทย)  = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี ขันธวารวรรคอรรถกา (ภาษาไทย) 

สํ.สฬ.อ. (บาลี)  = สงฺยุตฺตนิกาย สารตฺถปกาสินี สฬายตนวคฺคอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

สํ.สฬ.อ. (ไทย)  = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี สฬายตนวรรคอรรถกา (ภาษาไทย) 

สํ.ม.อ.อ. (บาลี)  = สงฺยุตฺตนิกาย สารตฺถปกาสินี มหาวารวคฺคอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

สํ.ม.อ. (ไทย)  = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี มหาวารวรรคอรรถกา (ภาษาไทย) 

องฺ.เอกฺก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกกนิปาตอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

องฺ.เอกฺก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

อง.ทุกฺ.อ. (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ทุกนิปาตอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

องฺ.ทุก.อ. (ไทย)  = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ทุกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย)  

องฺ.ติก.อ. (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ติกนิปาตอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

องฺ.ติก.อ. (ไทย)  = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ติกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

อง.จตุกฺก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี จตุกฺกนิบาตอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

องฺ.จตุกฺก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี จตุกกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย)  

อง.ปฺจก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ปฺจกนิปาตอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

อง.ปฺจก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ปญจกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.ฉกฺก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ฉกฺกนิปาตอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

องฺ.ฉกฺก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ฉักกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.สตฺต.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี สตฺตกนิปาตอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

องฺ.สตฺต.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี สัตตกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.อฏฐก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี อฏฐกนิปาตอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

องฺ.อฏฐก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี อัฏฐกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.นวก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี นวกนิปาตอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

องฺ.นวก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย นวกนิปาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

องฺ.ทสก.อ. (บาลี) = องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

องฺ.ทสก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

อง.เอกาทสก.อ. (บาลี)  =  องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกทสนิปาตอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

อง.เอกทสก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกทสนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.ขุ.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถโชติกา ขุทฺทกปาฐอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 
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ขุ.ขุ.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปรมตฺถโชติกา ขุททกปาฐะอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.ธ.อ. (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ขุ.ธ.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย ธรรมบทอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.อุ.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อุทานอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ขุ.อุ.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อุทานอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.อิติ.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อิติวุตฺตกอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ขุ.อิติ.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อิติวุตตกอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.สุ.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี สุตฺตนิปาตอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ขุ.สุ.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปรมตฺถทีปนี สุตตนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.วิ.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี วิมานวตฺถุอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ขุ.วิ.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปรมตฺถทีปนี วิมานวัตถุอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.เปต.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เปตวตฺถุอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ขุ.เปต.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เปตวัตถุอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.เถร.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรคาถาอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ขุ.เถร.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรคาถาอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.เถรี.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรีคาถาอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ขุ.เถรี.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรีคาถาอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.ชา.อ. (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย ชาตกอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ขุ.ชา.อ. (ไทย)  = ขุททกนิกาย ชาดกอรรถกา (ภาษาไทย) 

ขุ.ม.อ. (บาลี)  =  ขุทฺทกนิกาย สทฺธมฺมปชฺโชติกา มหานิทฺเทสอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ขุ.ม.อ. (ไทย)  =  ขุททกนิกาย สัทธรรมปชโชติกา มหานิทเทสอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.จู.อ. (บาลี)  =  ขุทฺทกนิกาย สทฺธมฺมปชฺโชติกา จูฬนิทฺเทสอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ขุ.จู.อ. (ไทย)  =  ขุททกนิกาย สัทธรรมปชโชติกา จูฬนิเทสอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.ป.อ. (บาลี)  =  ขุทฺทกนิกาย สทฺธมฺมปชฺโชติกา ปฏิสมฺภิทามคฺคอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ขุ.ป.อ. (ไทย)  =  ขุททกนิกาย สัทธรรมปชโชติกา ปฏิสัมภิทามรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.อป.อ. (บาลี)  =  ขุทฺทกนิกาย วิสุทฺธชนวิลาสินี อปทานอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ขุ.อป..อ. (ไทย)  =  ขุททกนิกาย วิสุทธชนวิลาสินี อปาทานอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี)  =  ขุทฺทกนิกาย มธุรตฺถวิลาสินี พุทฺธวํสอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ขุ.พุทฺธ.อ.. (ไทย)  =  ขุททกนิกาย มธุรัตถวิลาสินี พุทธวังสอรรถกถา (ภาษาไทย) 

ขุ.จริยา.อ. (บาลี) =  ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี จริยาปฎกอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

ขุ.จริยา.อ. (ไทย)  =  ขุททกนิกาย ปรมัตถทีปนี จริยาปฎกอรรถกถา (ภาษาไทย) 
 



ธ 
 

อรรถกถาพระอภิธรรมปฎก 

อภิ.สงฺ.อ.(บาลี)  = อฏฐสาลินี อภิธมฺมปฎก ธมฺมสงฺคณี อฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

อภิ.สงฺ.อ. (ไทย) = อัฏฐสาลินี อภิธรรมปฎก ธัมมสังคณีอรรถกถา (ภาษาไทย) 

อภิ.วิ.อ. (บาลี) = สมฺโมหวิโนทนี อภิธมฺมปฎก วิภงฺคอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

อภิ.วิ.อ. (ไทย) = สัมโมหวิโนทนี อภิธรรมปฎก วิภังคอรรถกถา (ภาษาไทย) 

อภิ.ปฺจก.อ.(บาลี) = อภิธมฺมปฎก ปฺจปกรณอฏฐกถา (ภาษาบาลี) 

อภิ.ปฺจก.อ.(ไทย) = อภิธรรมปฎก ปญจปกรณอรรถกา (ภาษาไทย) 

อรรถกถาปรกรณวิเสส 

เนตฺติ.อ.(บาลี) = เนตฺติอฏฐกถกา (ภาษาบาลี) 

สงฺคห. (บาลี) = อภิธมฺมตฺถสงฺคห (ภาษาบาลี) 

สงฺคห (ไทย) = อภิธัมมัตถสังคหะ (ภาษาไทย) 

อภิ.วตาร.(บาลี) = อภิธมฺมาวตาร (ภาษาบาลี) 



  

บทท่ี ๑  

บทนํา 

 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปญญามีความสําคัญในพระพุทธศาสนาอยางยิ่ง เพราะปญญาเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะ

นําไปสูการบรรลุธรรม 0

๑ กลาวคือ ปญญาเปนสวนหนึ่งของแนวทางการดําเนินชีวิตเพ่ือใหเห็นความจริง

หรือสัจธรรม หากไมมีองคความรูเรื่องปญญานี้ การท่ีจะพิจารณาใหสามารถกําหนดทาทีตอสิ่งมีชีวิต

และสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวกับโลกยอมเปนไปไดโดยยาก  

ตามนัยแหงคําสอนนั้น พระพุทธศาสนาเปนอีกศาสนาหนึ่งท่ีมีหลักคําสอนท่ีเนนเรื่องการ

พัฒนาปญญา ซ่ึงเราสามารถเรียกพระพุทธศาสนาไดวาเปนศาสนาแหงปญญา และเปนศาสนาท่ีเชื่อใน

ศักยภาพของมนุษยวาสามารถพัฒนาตนเองจากมนุษยปุถุชนกลายเปนมนุษยแหงอริยะชนไดสมดังพจน

พจนท่ีวา “บุคคลผูฝกตนดีแลวเปนผูประเสริฐท่ีสุด”1

๒ ซ่ึงผูฝกฝนตนนี้ หมายถึง บุคคลผูสามารถอบรม 

ขมใจ อดกลั้น ไวไดตอสิ่งท่ีเขามากระทบ อันจะทําใหเกิดความยินดียินรายได บุคคลผูฝกตนดีแลว ยอมมี

จิตใจท่ีไมออนไหวงาย มีใจเขมแข็ง สํารวมกาย วาจา ใจ ไวใหดี ฝกตนใหเปนไปตามยถาภูตธรรมกระท่ัง

ถึงท่ีสุด คือ รูแจงเห็นจริงตอสิ่งรอบกาย และสภาวธรรมท้ังหลายท้ังปวง ท้ังสามารถควบคุมใจไวไดโดย

ตลอด ก็จะไดชื่อวาเปนอริยบุคคล คือ บุคคลผูประเสริฐสุดในหมูมนุษยท้ังหลาย 

องคประกอบแห งการพัฒนาตนเองตามแนวทางแห งพระพุทธศาสนานั้น มี  ๓ 

องคประกอบ คือ ๑) ทมะ อันหมายถึงการฝกฝน คือการฝกตนในท่ีนี้ก็คือการสํารวมอินทรียมีตาเปน

ตน และมีการขมกิเลสมีราคะเปนตน หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาจะมุงเนนการฝกฝนตนเอง ๒) 

ไตรสิกขา 2

๓ คือขอสําหรับการฝกฝนอบรม กาย วาจา ใจ และปญญา ใหยิ่งข้ึนไปจนบรรลุจุดมุงหมาย

สูงสุดคือ พระนิพพาน อันไดแก การฝกฝนความประพฤติ (สีลสิกขา) การฝกฝนจิตใจ (จิตตสิกขา) 

และการฝกฝนปญญาใหยิ่งข้ึนข้ึนไป (ปญญาสิกขา) และ ๓) ภาวนา คือการทําใหเจริญ ทําใหพอกพูน

ข้ึน ซ่ึงมีความหมายตรงกับคําวา “พัฒนา” นั่นเอง เพราะฉะนั้น การพัฒนาตามนัยแหงพระพุทธศาสนา

นั่น มีหลักคําสอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการพัฒนาเพ่ือความเจริญในจึงเดนใน ๔ ดาน อันประกอบไปดวย 

๑) พัฒนาดานกาย (Physical Development) คือ สุขภาพรางกายแข็งแรงปราศจากโรคแตในทาง

ศาสนามีความหมายลึกไปอีก คือเปนการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพอยางถูกตอง 

ดีงาม ในทางท่ีเปนคุณประโยชน คือเปนการพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพอยาง

ถูกตอง ดีงาม ในทางท่ีเปนคุณประโยชน ทางศาสนาใชคําวา กายภาวนาเปนการพัฒนาความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับธรรมชาติ โดยรูจักเอาใจใสคํานึงถึงธรรมชาติ รูจักใชธรรมชาติอยางมีเหตุผล ดังนั้น

๑ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๓/๘๘,๑๕/๙๔/๑๐๑ 
๒ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๕๗. 
๓ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๒๘/๒๓๑, องฺ.ติก.๒๐/๕๒๑/๒๙๔. 

                                                           



๒ 
 

การพัฒนาดานกายทางศาสนาจึงมีความหมายกวางกวาการพัฒนากายทางโลก ซ่ึงหมายเพียงการ

อาศัยกีฬาเปนเครื่องมือในการพัฒนาใหสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ๒) พัฒนาการทาง

สังคม (Social Development) หมายถึง การพัฒนาทางสังคม คือการไมกอการเบียดเบียน ไมทํา

ความเดือดรอนใหเกิดแกผู อ่ืน แกสังคมและการประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนเก้ือกูลแกผู อ่ืน การมี

ระเบียบวินัย การอยูรวมกันกับผูอ่ืนดวยดีและการประกอบอาชีพสุจริต ดวยความขยันหม่ันเพียร เปน

การพัฒนาความสัมพันธในทางสังคม ทางศาสนาเรียกศีลภาวนา หมายถึงการพัฒนาการอยูรวมกันใน

สังคมดวยดี อยางเก้ือกูล เปนประโยชน มีอาชีพท่ีถูกตองโดยประกอบสัมมาชีพ ๓) พัฒนาอารมณ 

(Emotional Development) หมายถึง การพัฒนาอารมณ คือการฝกฝนอบรมเสริมสรางจิตใจใหดี

งาม พรั่งพรอมสมบูรณดวยคุณสมบัติ ๓ ประการ คือ ๑) คุณภาพจิต คือ เสริมสรางจิตใหดีงามดวย

คุณธรรมตาง ๆ ในจิตใจใหมีจิตใจสูง ประณีต มีเมตตา ความรัก ความเปนมิตร ความปรารถนา

ประโยชนสุขแกผูอ่ืน มีกรุณาธรรม มีความกตัญูกตเวที รูจักคุณคาแหงการกระทําของผูอ่ืน เปนตน 

๒) สมรถภาพจิต คือ ความสามารถทางขจิต เชนมีสติดี มีวิริยะอุตสาหะมีความเพียรพยายามสูงาน 

รูจักคุณคาแหงการกระทําของผูอ่ืน เปนตน และ ๓) สุขภาพจิต คือ มีจิตสุขภาพดี มีจิตเปนสุข สดชื่น 

เบิกบาน ไมขุนมัว ปลอดโปรง สงบ ปติปราโมทย ไมตกเปนทาสของอารมณ กลาวโดยรวบยอดก็คือ 

การศึกษาทําใหคนมีจิตใจดี มีอารมณแจมใส มีความสุข เพราะความสุขเปนแกนแหงจริยธรรม และ

เปนจุดหมายสูงสุดของชีวิต ทางศาสนาเรียกวาจิตภาวนา และ ๔) การพัฒนาทางปญญา 

(Intellectual Development) หมายถึง ความรูความเขาใจ คือ เขาใจในศิลปวิทยาการ กลาวคือ 

ความรูทางวิชาการและวิชาชีพอยางแทจริง ถูกตองปราศจากอคติ ดวยความบริสุทธิ์ใจ และสามารถ

แกไขปญหาชีวิต โดยเฉพาะหมายถึงการรูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต ทางศาสนาเรียกวาปญญา

ภาวนา3

๔ 

ในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาไดแบงประเภทของปญญาออกเปน ๒ ประเภท คือ 

ปญญาทางโลก คือ ความรอบรูในเรื่องวิชาการตาง ๆ ของชาวโลก กับปญญาทางธรรม คือความรอบรู

ในเรื่องการดําเนินชีวิต ซ่ึงปญญาทางโลกจะชวยใหเราอยูรอดในโลกไดอยางสุขสบายไมเดือดรอน สวน

ปญญาทางธรรมจะชวยใหเรามีชีวิตอยูไดโดยไมมีความทุกขนอยท่ีสุดได และบอเกิดข้ึนของปญญานั้น

มี ๓ ทางคือ ๑) สุตมยปญญา ปญญาเกิดแตการคิดการพิจารณาหาเหตุผล ๒) สุตมยปญญา ปญญา

เกิดแตการสดับการเลาเรียน และ ๓) ภาวนามยปญญา ปญญาเกิดแตการฝกอบรมลงมือปฏิบัติ และ

ในกระบวนการพัฒนาปญญาท่ีถูกตองนั้นจะมี ๓ ลักษณะ คือ ๑) ความรูจักเหตุผลแตความเสื่อมและ

โทษของความเสื่อม (อปายโกศล) ๒) ความรูจักเหตุแหงความเจริญและประโยชนของความเจริญ (อาย

โกศล) และ ๓) ความรูจักวิธีการและเหตุความเสื่อมและวิธีการสรางความเจริญ (อุปายโกศล) 

๔ สุวพิชชา ประสิทธิธัญ กิจ, ศึกษาศาสตรตามแนวพุทธศาสตร (Buddhist Thought in 
Education), (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๕), หนา ๑๖-๑๗. 

                                                           



๓ 
 

ในพระพุทธศาสนาไดมีชุดคําสอนท่ีเปนแนวทางการเสริมสรางปญญา คือ การปฏิบัติตาม

หลักแหง วุฒิธรรม อันเปนทางปฏิบัติอาจสรางปจจัยแหงการเกิดสัมมาทิฏฐิ 4

๕ (หลักการสรางความ

เจริญงอกงามแหงปญญา ๔ ประการอันประกอบไปดวย ๑) สัปปุริสังเสวะ เสวนาผูรู คือ รูจักเลือกหา

แหลงวิชาการ คบหาทานผูรู ผูทรงคุณความดี มีภูมิธรรมภูมิปญญานานับถือ ๒) สัทธัมมัสสวนะ ฟงดู

คําสอน คือ เอาใจใสสดับตรับฟงคําบรรยาย คําแนะนําสั่งสอน แสวงหาความรู ท้ังจากตัวบุคคล

โดยตรง และจากหนังสือหรือสื่อมวลชน ตั้งใจเลาเรียน คนควา หม่ันปรึกษาสอบถาม ใหเขาถึงความรู

ท่ีแทจริง ๓) โยนิโสมนสิการ คิดใหแยบคาย คือ รู เห็น ไดอาน ไดฟงสิ่งใด ก็รูจักคิดพิจารณาตนเอง 

โดยแยกแยะใหเห็นสภาวะและสืบสาวใหเห็นเหตุผลวานั่นคืออะไร เกิดข้ึนไดอยางไร ทําไมจึงเปนอยาง

นั้น จะเกิดผลอะไรตอไป มีขอดี ขอเย คุณโทษอยางไร เปนตน และ ๔) ธรรมานุธรรมปฏิบัติ ปฏิบัติถูก

หลัก นําสิ่งท่ีไดเลาเรียนรับฟงและตริตรองเห็นชัดแลว ไปใชหรือปฏิบัติหรือลงมือทํา ใหถูกตองตาม

หลักตามความมุงหมาย ใหหลักยอยสอดคลองกับหลักใหญ ขอปฏิบัติยอยสอดคลองกับจุดหมายใหญ 

ปฏิบัติธรรมอยางรูเปาหมาย เชน สันโดษเพ่ือเก้ือหนุนการงาน ไมใชสันโดษกลายเปนเกียจคราน เปน

ตน 

ดังนั้นแลว ในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาไดถือวาการศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนา

ชีวิตมีอยู ๓ ข้ัน คือ ๑) ข้ันศีล ไดแก การศึกษาเบื้องตน คือ การสอนใหละเวนจากการเบียดเบียนกัน

ทางกาย วาจา มีความประพฤติชอบและบริสุทธิ์ คือการพูดชอบ การกระทําชอบ และการเลี้ยงชีพ

ชอบเพ่ือความอยูรวมกันในสังคมดวยดี ๒) ข้ันสมาธิ ไดแก การศึกษาระดับกลาง เปนการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาจิต คือใหมีจิตประกอบดวยคุณธรรมตาง ๆ ใหจิตมีสติดี มีวิริยะอุตสาหะ พิจารณาเห็นความจริง

อยางแจมแจงและมีสุขภาพจิตดี คือ จิตเปนสุข ไมขุนมัว สงบผองใส ปติปราโมทย และ ๓) การศึกษา

ชั้นสูง หมายถึงการพัฒนาปญญาเพ่ือความรูแจงเห็นจริงในศิลปวิทยาและความเปนธรรมของโลกและ

ชีวิต เพ่ือทําตนใหพนจากความเปนทาสของกิเลศ และเพ่ือความพนทุกขไรปญหาโดยสิ้นเชิง 

เพราะฉะนั้น การศึกษาท้ัง ๓ ระดับนี้ คือปทัสถานแหงการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือใหมนุษยพัฒนามีจิตใจ

สงข้ึน มิใหมุงแตใหมีความรูพอสอบไลไดแตเพียงอยางเดียว จะตองหมายถึงการศึกษาท่ีมีการอบรม

ฝกฝนทางกาย วาจา ใจ ท่ีเรียกวาพฤติกรรม และการยกระดับจิตใจใหสูงข้ึนพรอมท้ังการปรับตัวให

เขากับความเปนอยูในชีวิตประจําวันในสังคม ซ่ึงเนนการประยุกตท้ังภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติใหลงตัว

สอดคลองกันกับความเปนจริงของชีวิต5

๖ 

จังหวัดสุรินทรเปนหนึ่งในจังหวัดชายแดนของภาคอีสานตอนลาง หรือ “อีสานใต” ท่ี

นอกจากจะเต็มไปดวยเรื่องราวทางประวัติศาสตร อารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติ 

โดยเฉพาะวัฒนธรรมขอมโบราณ ท่ีหลอหลอมและผสมผสานเขากับวัฒนธรรมไทยถ่ินอีสานจนมีความเปน

เอกลักษณและโดดเดนแลว จังหวัดสุรินทรมีเนื้อท่ีประมาณ ๘,๑๒๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕ 

๕ ดูรายละเอียดเรื่องวุฑฒิธรรม ๔ เพ่ิมเติมใน สํ.ส. (ไทย) ๑๙/๑๐๐๑/๔๙๕, ๑๐๔๖/๕๖๘,๑๐๕๑/
๕๗๗, ๑๐๕๘/๕๗๙, ๑๐๗๐/๕๘๒, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓/๕๔๓-๕๔๔. 

๖ สุวพิชชา ประสิทธิธัญ กิจ, ศึกษาศาสตรตามแนวพุทธศาสตร (Buddhist Thought in 
Education), (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๕), หนา ๑๗. 

                                                           



๔ 
 

ลานไร เปนจังหวัดท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับท่ี ๒๔ ของประเทศ ลักษณะพ้ืนท่ีทางตอนใตบริเวณท่ีติดตอ

กับราชอาณาจักรกัมพูชา เปนปาทึบและภูเขาสูงสลับซับซอน ถัดมาเปนท่ีราบสูงลูกคลื่นลอนลาด 

ตอนกลางของจังหวัดเปนท่ีราบลุมเปนสวนใหญ ทางตอนเหนือเปนท่ีราบลุมแมน้ํา มีลําน้ําท่ีสําคัญ คือ 

แมนํามูล ลําน้ําชี หวยเสนงสุรินทรเปนจังหวัดท่ีมีประวัติศาสตรความเปนมาอันยาวนานจังหวัดหนึ่ง 

สันนิษฐานวาสรางข้ึนเม่ือประมาณ ๒,๐๐๐ ปกอน ในยุคขอมเรืองอํานาจในภูมิภาคนี้ ตอมาเม่ือ

อาณาจักรขอมเสื่อมอํานาจลง เมืองดังกลาวก็ถูกท้ิงรางไปเปนเวลานานจนกระท่ังราวป พ.ศ. ๒๒๖๐ ใน

สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ชาวพ้ืนเมืองของเมืองอัตปอแสนแป แควนจําปาศักดิ์ ซ่ึงในขณะนั้นเปน

ดินแดนของไทย ท่ีเรียกตัวเองวา “สวย” หรือ “กูย” หรือ “กวย” ไดพากันอพยพขามลําน้ําโขงมาตั้ง

ชุมชนท่ีเมืองตาง ๆ ในแถบภูมิภาคนี้ ตอมาในป พ.ศ. ๒๓๐๖ หลวงสุรินทรภักดี (เชียงปุม) หัวหนาหมู

บานเมืองที ไดยายหมูบานมาต้ังอยูท่ีบริเวณบานคูประทาย ซ่ึงเปนท่ีตั้งเมืองสุรินทรในปจจุบัน เนื่องจาก

เปนบริเวณท่ีมีชัยภูมิเหมาะสม มีกําแพงคายคูลอมรอบ ๒ ชั้น และมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณเหมาะแกการ

ประกอบอาชีพและอยูอาศัย ตอมาพระเจาอยูหัวพระท่ีนั่งสุริยามรินทรโปรดเกลาฯ ใหยกฐานะข้ึนเปน 

“เมืองประทายสมันต” และหลวงสิรินทรภักดีไดเลื่อนบรรดาศักดิ์เปนพระสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง 

เปนเจาเมืองปกครองเมืองประทายสมันตในป พ.ศ. ๒๓๒๙ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช รัชกาลท่ี ๑ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนชื่อ “เมืองประทายสมันต” เปน “เมือง

สุรินทร” ตามสรอยบรรดาศักดิ์ของเจาเมืองในขณะนั้น เมืองสุรินทรมีเจาเมืองปกครองสืบเชื้อสายกันมา

รวม ๑๑ คน จนถึงป พ.ศ. ๒๔๕๑ มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการแผนดินเปนแบบมณฑล

เทศาภิบาล “เมืองสุรินทร” จึงเปลี่ยนเปน “จังหวัดสุรินทร” และทางกรุงเทพฯ ไดแตงตั้งพระกรุงศรีบุรี

รักษ (สุม สุมานนท) มาดํารงตําแหนงเปนขาหลวงประจําจังหวัดหรือผูวาราชการจังหวัดเปนคนแรก

ปจจุบันจังหวัดสุรินทรแบงเขตการปกครองออกเปน ๑๓ อําเภอ ๔ ก่ิงอําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสุรินทร 

อําเภอชุมพลบุรี อําเภอทาตูม อําเภอจอมพระ อําเภอปราสาท อําเภอกาบเชิง อําเภอรัตนบุรี อําเภอสนม 

อําเภอศีขรภูมิ อําเภอสังขะ อําเภอลําดวน อําเภอสําโรงทาบ อําเภอบัวเชด ก่ิงอําเภอพนมดงรัก ก่ิงอําเภอ

ศรีณรงค ก่ิงอําเภอเขวาสินรินทร และก่ิงอําเภอโนนนารายณ ปจจุบันจังหวัดสุรินทร มีคําขวัญประจํา

จังหวัดท่ีแสดงถึงอัตลักษณของจังหวัดโดยรวม วา “สุรินทรถ่ินชางใหญ ผาไหมงาม ประคําสวย ร่ํารวย

ปราสาท ผักกาดหวาน ขาวสารหอม งามพรอมวัฒนธรรม”6

๗ 

ในสวนของชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดสุรินทรนั้น มีสํานักปฏิบัติธรรมของจังหวัด จํานวน ๒๗ 

แหง ประกอบไปดวย  

 (๑) ประเภทสํานักปฏิบัติธรรมตามมติท่ีประชุมแหงมหาเถรสมาคม จํานวน ๒๗ แหง 

ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๓-ปจจุบันมีดังนี้ ๑) วัดศาลาลอย อ.เมืองสุรินทร ๒) วัดวังปลัดสามัคคี อ.สังขะ  ๓) 

วัดสําโรงนอย อ.จอมพระ ๔) วัดจอมพระ อ.จอมพระ ๕) วัดโสรประชาสรรค อ.กาบเชิง ๖) วัดสุขุ

มาลัย อ.ปราสาท ๗) วัดปาเทพประทาน อ.ศีขรภูมิ ๘) วัดศรีวิหารเจริญ อ.ศีขรภูมิ  ๙) วัดแสงสวาง

๗ การท อ งเท่ี ย วแห งป ระ เทศ ไทย  (สํ า นั ก งาน ใหญ ), “ข อมู ล ท่ั ว ไปจั งห วัดสุ ริน ท ร” , 
<http://thai.tourismthailand.org/>, สืบคนเมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 

                                                           



๕ 
 

ราษฎรบํารุง อ.บัวเชด ๑๐) วัดปาบานตรวจ อ.ศรีณรงค ๑๑) วัดสุทธิวงศา อ.สนม ๑๒) วัดโพธิ์ทอง อ.

ทาตูม ๑๓) วัดบานพระจันทร อ.ศรีณรงค ๑๔) วัดปาพุทธนิมิตร อ.จอมพระ ๑๕) วัดศรีพรหมอุดม

ธรรม อ.จอมพระ ๑๖) วัดสวางหนองคู อ.ศรีณรงค ๑๗) วัดไทรงาม อ.ชุมพลบุรี ๑๘) โนนสวรรค 

อ.สังขะ ๑๙) วัดบานโพธิ์ อ.ศรีขรภูมิ ๒๐) วัดโนนสมบูรณ อ.พนมดงรัก ๒๑) วัดบูรณสะโน อ.สําโรง

ทาบ ๒๒) วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม อ.สําโรงทาบ ๒๓) วัดกลางสุรินทร อ.เมืองสุรินทร ๒๔) วัดบูรพาราม 

(ธ) อ.เมืองสุรินทร ๒๕) วัดโยธาประสิทธิ์ (ธ). อ.เมืองสุรินทร ๒๖) วัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร (ธ). ๒๗) 

วัดปาอตุโลปุญญลักษณ (ธ) อ.สนม  

ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีหลักคําสอนสําคัญเพ่ือมุงพัฒนาบุคคลใหมีความรู (ปญญา

อยางแทจริง) เก่ียวกับปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับชีวิต สังคม และธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหบุคคล

เปนคนดีของสังคม (ศีล) มีวินัยในตัวเอง เขาใจระเรียบกฎเกณฑในสังคม และปรับตัวอยูรวมกับบุคคล

อ่ืนไดอยางมีความสงบสุข (สันติสุข) และใหบุคคลมีจิตใจหนักแนนในการทําความดี ดวยความขยัน 

(วิริยะ) และไมหวั่นไหวกับอารมณตาง ๆ ท่ีมากระทบ โดยมีความมุงม่ันเพ่ือใหจิตใจมีความสวาง สงบ 

สะอาด ดวยวิธีการถูกตองในหลักการปฏิบัติ (สัมมาสมาธิ) และจุดมุงหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

คือการบรรลุพระนิพพาน อันเปนยอดแหงความสุขแหงการพัฒนาตนในระดับโลกุตตระ ซ่ึงจัดวาเปน

จุดมุงหมายท่ีมนุษยสามารถพัฒนาตนเองใหบรรลุถึงไดดวยการฝกฝนพัฒนาตนในระดับของชีวิตดังท่ี

กลาวมาแลวขางตน ท้ังท่ีเปนระดับโลกิยะหรือระดับโลกุตตระ 

จากเหตุผลดังกลาวทําใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนท่ีตองศึกษาถึงหลักและ

กระบวนการพัฒนาตนตามหลักแหงปญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร ท้ังนี้เพ่ือใหเปนชุมชน

แหงผูรู ตื่น เบิกบาน ตามหลักแหงพุทธธรรม และเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติใหอยูอยาง

สันติสุข โดยมีพระพุทธศาสนาเปนฐานแหงวิถีการดําเนินชีวิต 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาใน
พระพุทธศาสนา 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษากระบวนการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของ
ผูสูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร 

๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาผลการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของผูสูงอายุใน
ชุมชนจังหวัดสุรินทร 

 

 

๑.๓ ปญหาการวิจัย 

 ๑.๓.๑ หลักการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาในพระพุทธศาสนาเปน
อยางไร 

๑.๓.๒ กระบวนการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของผูสูงอายุใน
ชุมชนจังหวัดสุรินทร มีกระบวนการอะไรบาง 
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๑.๓.๓ ผลการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของผูสูงอายุในชุมชน
จังหวัดสุรินทรประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล
ดวยวิธีการท่ีหลากหลายเชน การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ และการประชุมกลุมยอย
นักวิชาการและนักวิจัยโดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตเนื้อหา 

   ๑.๔.๑.๑ ดานเนื้อหาเชิงเอกสาร การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาเนื้อหาวาดวย
การพัฒนาตนตามนัยแหงปญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา อันประกอบดวยความหมาย, 
ความสําคัญ, ประเภท, กระบวนการพัฒนาปญญา, เปาหมาย, ประโยชนในการพัฒนาตนเองตาม
หลักปญญาภาวนา โดยศึกษาขอมูลข้ันปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปฎก อรรถกถา 
ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาบาลีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศึกษาขอมูล
ข้ันทุติยภูมิ (Secondary Sources) ท่ีเปนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ตําราวิชาการ เอกสาร
วิชาการและเอกสารวิจัยท่ีเก่ียวของ ตํารา เอกสารเก่ียวกับหลักการพัฒนาตนเองตามแนวทางปญญา
ภาวนา รวมท้ังบทความอีเล็กทรอนิกส และสาระสังเขปออนไลท (Online) เพ่ือเปนฐานในการศึกษา
ข้ันตอไป 

   ๑.๔.๑.๒ ดานตัวแปรท่ีศึกษา 

  (๑) ตัวแปรตน : ศึกษาสภาพบุคคลผูสูงอายุท่ีเขาปฏิบัติธรรมของสํานักปฏิบัติ

ธรรม ในจังหวดัสุรนิทร จํานวน ๒๗ แหง โดยแบงออกเปน ๒ ตอนคือ 

   ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามไดแก 

สถานภาพ, เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ตําแหนงงาน  

   ตอนท่ี ๒ ปจจัยทางดานจิตวิทยาของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 

ความเชื่อในเรื่องการทําบุญ, การรับรูขอมูลขาวสาร, ความถ่ีในการเขาวัดปฏิบัติธรรม, การอานหนังสือ

ธรรมะ, ความถ่ีของการเขารวมกิจกรรมของชุมชน 

  (๒) ตัวแปรตาม : กระบวนการพัฒนาตนเองตามแนวทางการพัฒนาปญญาใน 

๔ ดานในหลักของวุฑฒิ คือ ๑) คบหาสัตบุรุษ ๒) ฟงสัทธรรม ๓) ทําในใจใหแยบคาย และ ๔)ปฏิบัติ

ธรรมสมควรแกธรรม 

  ๑.๔.๒ ขอบเขตพ้ืนท่ี 

 ขอบเขตพ้ืนท่ีในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สํานักปฏิบัติธรรม จํานวน ๒๗ แหง แยกเปน

มหานิกาย ๒๓ แหง และธรรมยุติกนิกาย ๔ แหง  

๑.๔.๓ ขอบเขตกลุมประชากร 

  ๑) ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยเจาสํานักปฏิบัติธรรม 

พระวิปสสนาจารย คณะกรรมการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม และผูเขาปฏิบัติธรรมท้ังพระภิกษุ และ
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บุคคลท่ัวไปในสํานักปฏิบัติธรรมของจังวัดสุรินทรจํานวน ๒๗ แหง รวม ๔๘๖ รูป/คน ท่ีเขารวม

กระบวนการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของของชุมชนในจังหวัดสุรินทร  

  ๒) กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 

  กลุ ม ท่ี หนึ่ ง  ป ระกอบด วย เจ าสํ านั กปฏิ บั ติ ธ รรม  พระวิป สสนาจารย 

คณะกรรมการบริหารสํานักปฏิบัติธรรม และผูเขาปฏิบัติธรรมท้ังพระภิกษุ และบุคคลท่ัวไปในสํานัก

ปฏิบัติธรรมของจังหวัดสุรินทร จํานวน ๒๙ แหง ท่ีเขารวมกระบวนการสงเสริมการพัฒนาตนเองตาม

หลักปญญาภาวนาของผูสูงอายุในจังหวัดสุรินทร จํานวน ๕๒๒ รูป/คน โดยวิธีการเปดตารางสุม

ตัวอยางสูตร ทาโร ยามาเน ปรากฏไดกลุมตัวอยาง ๒๒๗ รูป/คน  

  กลุม ท่ีสอง ทําการสัมภาษณ เชิ งลึก (In-depth Interview) โดยใชวิธีการ

คัดเลือกตัวอยางผู ใหขอมูลหลักดวยวิธีการเลือกตัวอยางผู ใหขอมูลแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จากกลุมประชากรตัวอยาง ในสํานักปฏิบัติธรรม โดยเลือกจากสํานักปฏิบัติธรรมในสังกัด

มหานิกายจํานวน ๑ แหง คือวัดปาเทพประทาน ตําบลระแงง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร และ

สํานักปฏิบัติธรรมสังกัดธรรมยุตินิกาย จํานวน ๑ แหง คือ วัดปาโยธาประสิทธิ์ (ธ) ตําบลนอกเมือง 

อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ในกลุมประชากรผูใหขอมูลสําคัญ (Key Information) ในการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) นี้ประกอบดวย ๑) เจาสํานักปฏิบัติ สํานักละ ๑ รูป ๒) พระ

วิปสสนาจารย สํานักละ ๒ รูป ๓) คณะกรรมการบริหารสํานักปฏิบัติ สํานักละ ๕ รูป/คน ๔) 

พระภิกษุผูเขาปฏิบัติธรรม สํานักละ ๕ รูป และ ๕) บุคคลท่ัวไปท่ีเขาปฏิบัติธรรม สํานักละ ๕ คน รวม

ท้ังสิ้น ๓๖ รูป/คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา 

 ขอบเขตดานระยะเวลา ไดแก เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒ 

๑.๕ นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

การสงเสริม หมายถึง การกระทําตอเติมเสริมสง เสริมฐานะใหกวาง เสริมยอดใหพัฒนา
สูงข้ึน สงเสริมพัฒนาเพ่ือเติมเต็มในสวนท่ีขาดและปรับหรือตัดในสวนท่ีเกินออกไป 

การพัฒนา หมายถึง การทําใหเจริญกวาสภาวะเดิมท่ีเปนอยู ซ่ึงเกิดข้ึนจากการใชปจจัย
นําเขากระบวนการตาง ๆ เพ่ือกอใหเกิดผลผลิตนั้น 

ตนเอง หมายถึง บุคคลหรือทรัพยากรมนุษย 
ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ัวไปท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ปข้ึนไป และเขาปฏิบัติธรรมในสํานัก

ปฏิบัติธรรมในจังหวัดสุรินทร ท้ัง ๒๗ แหง 
พุทธธรรม หมายถึง หลักสารัตถธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาท่ีตรัสไวดีแลว กลาวคือ

หลักธรรมท่ีแสดงสาระแหงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม เพ่ือใหมีความเจริญงอกงาม
ท้ังในดานพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกาย วาจา และใจ 

ปญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาฝกฝนอบรมตนเองจากการไดศึกษาเลาเรียนดวยการ

ไดสดับตรับฟงมามาก และลงมือปฏิบัติตามทฤษฎีท่ีไดศึกษามาแลวนั้นจนเกิดความชํานาญ และเอ้ือ

ประโยชนตอตอเองและสังคม สวนปญญาในข้ันของโลกุตตระนั้น หมายถึง การรูสภาพของสังขารตาม
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ความเปนจริง และรูจักปลอยวางสังขารเหลานั้นดวยปญญาคือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) และสัมมา

สังกัปปะ (ความดําริชอบ) โดยมีเหตุปจจัยใหเกิด ๒ ทางคือปญญาท่ีเกิดจากผูอ่ืนชักจูง การรับฟงจาก

สื่อตาง ๆ บุคคลท่ีเปนกัลยาณมิตรและการใครควรดวยปญญาของตนเองอยางแยบคาย ตามหลักของ

โยนิโสมนสิการ 

ชุมชนในจังหวัดสุรินทร หมายถึง ชุมชนผูสูงอายุในจังหวัดสุรินทร โดยเนนท่ีผูสูงอายุท่ี
เขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสุรินทร 

หลักการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา หมายถึง 

ดานการวางแผน คือ สํานักปฏิบัติธรรมมีรูปแบบการดําเนินการเปนคณะกรรมการ, มีการแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาเปนคณะกรรมท่ีปรึกษาเพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานซ่ึง

ประกอบดวยหลักการสอนวิปสสนากรรมฐาน, การนิมนตพระสงฆและฆราวาสผูทรงคุณวุฒิทาง

พระพุทธศาสนามาบรรยายธรรมและนําปฏิบัติ, การปฏิทินการจัดปฏิบัติธรรมตลอดท้ังป, การกําหนด

กิจวัตรและรูปแบบการปฏิบัติเปนกิจจะลักษณะ 

กระบวนการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของผูสูงอายุในชุมชน

จังหวัดสุรินทร หมายถึง ดานกลยุทธในการวางแผนใหบรรลุเปาหมาย ดานการมีสวนรวมของชุมชน 

และดานการดําเนินการ 

ผลการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร 

หมายถึง ผลสําเร็จในท่ีเกิดข้ึนในดานการดูแลสํานักปฏิบัติท่ีสงเสริมใหเกิดการพัฒนาปญญา โดย

ครอบคลุมหลักสัปปายะท้ัง ๗ คือ ๑) ดานอาคาร และภูมิสถาปตย (อาวาสสัปปายะ) ๒) สภาพ

การจราจร (โคจรสัปปายะ) ๓) รูปแบบการสนทนาธรรม (ภัสสะสัปปายะ) ๔) อาจารยผูสอนธรรม 

(ปุคคลสัปปายะ) ๕) ดานโภชนาการ (โภชนสัปปายะ) ๖) คุณภาพอากาศ (อุตุสัปปายะ) และ ๗) ดาน

รูปแบบการเคลื่อนไหวของอิริยาบถท้ัง ๔ (อิริยาปถสัปปายะ) 

๑.๖ สมมติฐานการวิจัย 

๑.๖.๑ หลักปญญาภาวนาเปนแกนกลางของการพัฒนาตนเองตามหลักคําสอนของ

พระพุทธศาสนา 

๑.๖.๒  ชุมชุมในจังหวัดสุรินทรมีสํานักปฏิบัติธรรมท่ีใชหลักปญญาภาวนาเปน

กระบวนการในการสงเสริมการพัฒนาตนเองเปนจํานวนมาก 

๑.๖.๓ ผลสัมฤทธิ์จากกระบวนการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของ

ชุมชนในจังหวัดสุรินทรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

๑.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดท่ี
ใชในการวิจัย ดังนี้ 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพท่ี ๑.๑ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

๑.๘ ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 

๑ .๘ .๑ ไดท ราบหลักการส งเสริมการพัฒ นาตน เองตามหลักปญ ญ าภาวนาใน
พระพุทธศาสนา 

๑.๘.๒ ไดทราบกระบวนการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของผูสูงอายุ
ในชุมชนจังหวัดสุรินทร 

๑.๘.๓ ไดทราบขอมูลในการเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลัก
ปญญาภาวนาของผูสูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร  

ขอมูล ท่ัวไปของ

ผูสูงอายุในชุมชน

จังหวัดสุรินทร 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับ

การศึกษา 

- อาชีพ  

- รายได 

- ตําแหนงงาน  
 

หลักภาวนา ๔ 

๑)สงเสริมดานกาย  
๒)สงเสริมดานสังคม 

๓)สงเสริมดานจิตใจ 

๔)สงเสริมดานปญญา 

กระบวนการหลักพัฒนาตน

แนวแนวทางปญญาภาวนา 

โดยเนนหลักการพัฒนาตาม

วุฑฒ ิ๔ คือ 

๑. คบหาสัตบุรุษ 

๒. ฟงสัทธรรม 
๓. ทําในใจใหแยบคาย 
๔. ปฏิบัติธรรมสมควร

แกธรรม 
 

มนุษยสมบูรณแบบ (Perfect Person) 
สังคมอุดมปญญา (Social Wisdom) 

สังคมแหงอารยะ (Noble Society) คือ รู ตื่น เบิกบาน 

 



 

บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญา

ภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร” ผูวจิัยไดกําหนดกรอบในการศึกษาเก่ียวกับแนวคิด และทฤษฎีท่ี

เก่ียวของเอาไวเพ่ือใหเปนแนวทางการทบทวนวรรณกรรมตามลําดับ ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเรื่องการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

๒.๒ แนวคิดเรื่องปญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา 

๒.๓ แนวคิดเรื่องการพัฒนา 

๒.๔ แนวคิดเรื่องการพัฒนาตนเอง 

๒.๕ แนวคิดเรื่องการพัฒนาปญญา 

๒.๖ แนวคิดเรื่องผูสูงอายุ 

๒.๗ ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนา 

๒.๘ ทฤษฎีเก่ียวกับแนวคิดการพัฒนาตนเอง 

๒.๙ ทฤษฎีเก่ียวกับแนวคิดการพัฒนาปญญา 

๒.๑๐ ทฤษฎีเก่ียวกับแนวคิดเรื่องผูสูงอายุ 

๒.๑๑ ขอมูลท่ัวไปของชุมชนในจังหวัดสุรินทร 

๒.๑๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

๒.๑๓ สรุป 

๒.๑ แนวคิดเร่ืองการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

๒.๑.๑ ท่ีมาของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

ความเปนเปนมาของแนวคิดเรื่องการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น เริ่ม

จากเม่ือบุคคลเกิดมาจะเรียกวา “คน” ไดทันที แตจะเปนคนท่ีสมบูรณไดก็ตอเม่ือมีการพัฒนา จึงจะ

ยกระดับจากบุคคลเปนมนุษยผูมีใจสูง รูจักบาปบุญคุณโทษ ประโยชนและมิใชประโยชน รูจัก

รับผิดชอบชั่วดี คนท่ีฝกตนไดสมบูรณในทางพระพุทธศาสนาเรียกบุคคลนั้นวา “มนุษย ซ่ึงแปลวา ผูมี

ใจสูง ใจงาม ใจสงบ ใจสะอาด ใจสวาง” 0

๑ดังนั้น บุคคลจึงจําเปนตองศึกษาอบรมกอน เพ่ือจะไดเปน

๑ พระพรหมมั งคลาจารย  (ปญ ญ านันทภิก ขุ ), พจนานุ กรมธรรม ฉบับปญ ญ านันทะ 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๔), หนา ๘๓. 

                                                           



๑๑ 
 

มนุษยมนุษยท่ีสมบูรณแบบ ซ่ึงการพัฒนาคนจึงหมายถึงทําใหบุคคลเปนมนุษยท่ีเจริญแลว การท่ี

คนเรารูจักการพัฒนาตนเอง ก็เพราะบุคคลนั้นรูจักความสําคัญของตนเอง ดังพุทธพจนท่ีตรัสไวใน 

โพธิราชกุมารวัตถุ เรื่องโพธิราชกุมารวา “...ถาบุคคลรูวาตนเปนท่ีรัก ก็ควรรักษาตนนั้นไวใหดี บัณฑิต

พึงประคับประคองตนไวใหดี อยางนอยยามใดยามหนึ่งใน ๓ ยาม...”1

๒
  และพัฒนาตนเองเพ่ือตั้งตนไว

ชอบนี้ก็จัดเปนมงคลตามนัยของมงคลสูตร “....(๖) การตั้งตนไวชอบ นี้เปนมงคลอันสูงสุด...”2

๓ซ่ึงใน

“พระพุทธศาสนามีหลักและกระบวนการพัฒนามนุษยท่ีวางไวชัดเจนจากพระไตรปฎกพบวา 

พระพุทธเจาไดทรงอธิบายถึงธรรมชาติของความเปนมนุษยไวตั้งแตเริ่มปฏิสนธิเปนปฐมชีวิตจนเติบโต

ในครรภมารดา เม่ือคลอดแลวจึงเปนสภาวะรวมของขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ

วิญญาณ ขันธ ๕  นี้  เม่ือสรุปยอยเหลือเพียง ๒  คือ รูปกับนาม การพัฒนามนุษยตามหลัก

พระพุทธศาสนา จึงมีลักษณะท่ีบูรณาการตองไดรับการหลอเลี้ยงบํารุง และสงเสริมไปพรอมกัน

ท้ังหมดอยางไดสัดสวนสมดุลกัน กลาวคือทางดานรางกายนั้น ตองยึดหลักของศีลในการควบคุม

พฤติกรรมตาง ๆ และยึดหลักของความพอเหมาพอดีในการเลี้ยงดูเชนการใหอาหาร การผักผอนการ

อยูอาศัย การรักษาโรค ทางดานจิตใจ ตองยึดหลักของสมาธิ ศีลบริหารจิตใจใหลอดอกุศลมีความ

บริสุทธิ์แจมใส ทางดานปญญายึดหลักของความรูคิดมีเหตุผล เพ่ือหลัดพนจากทุกข มุงสูอิสรภาพอัน

สมบูรณ นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังวางหลักทางดานสังคมใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันได

อยางมีสติ โดยยึดหลักของวิชชา และกรุณา” ๔ ดังนั้นแลวบุคคลผูตองการเปนบัณฑิตชน ควรพัฒนา

ตนเอง เพราะบัณฑิตยอมฝกฝนตนเอง4

๕ เพราะหากบุคคลมีตนท่ีฝกดีแลว ยอมเปนท่ีพึงของตนเองได

ในเบื้องตน ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา “...ตนแลเปนท่ีพึงของตน บุคคลอ่ืนใครเลา จะเปนท่ีพ่ึงได เพราะ

บุคคลท่ีฝกตนดีแลว ยอมไดท่ีพึงอันไดโดยยาก...”5

๖ หลักของการพัฒนาตนเองทางในพระพุทธศาสนา

เรียกวา “ภาวนา” ซ่ึงแปลวา “ความเจริญ” หรือหากมีการแปลตามตัวอักษร ก็แปลวา “การทําใหมี

ใหเปน” หมาความความวา อันไหนท่ีไมเปนเปนก็ทําใหเปนข้ึน อันไหนไมมีก็ทําใหมีข้ึน ซ่ึงหมายเลข

ไปวา การทําใหเพ่ิมพูนข้ึน ทําใหกลาแข็งข้ึนอะไรทํานองนี้ เราจึงแปลกันอีกความหมายหนึ่งวา “การ

ฝกอบรม” คําวา “การฝกอบรม” ก็ไปใกลกับความหมายของคําวา “สิกขา” เพราะฉะนั้น สิกขากับ

ภาวนา จึงเปนคําท่ีใชอยางใกลเคียงกัน บางทีก็มีการใชท่ีเหมือนกันเลยดีเดียว นี้เปนการยนเขาหา

ตัวการใหญในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาตรัสในคําสอนของพระพุทธองคเองเพ่ือใช

เปนคุณสมบัติของบุคคลทานใชคําวา ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปฺโญ คําวา ภาวนา 

๒ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๕๗/๘๑. 
๓ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๔/๗. 
๔ ทิศนา แขมณี  และคณ ะ, หลักการและรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม วิถี ไทย , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๘-๒๙. 
๕ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๘๐/๕๓. 
๖ ขุ.ธ. (ไทย ) ๒๕/๑๖๐/๘๒. 

                                                           



๑๒ 
 

เวลาใชเปนคุณศัพทเปน ภาวิตะ ภาวิตาโย ผูมีกายท่ีเจริญแลว หรือฝกอบรมแลว ภาวิตสีโล ผูมีศีล

ฝกอบรมแลวหรือเจริญแลว ภาวิตจิตฺโต ผูมีจิตท่ีเจริญแลวหรือจิตท่ีฝกอบรมแลว ภาวิตปฺโญ ผูมี

ปญญาท่ีเจริญแลว หรือปญญาท่ีฝกอบรมแลว ถาเปนคํานาม ๔ อันนี้ก็คือ 

  ๑. กายภาวนา คนเปน ภาวิตกาโย ตัวการกระทําเปนกายภาวนา 

  ๒. ศีลภาวนา คนเปน ภาวิตสีโล  ตัวการประทําเปนศีลภาวนา 

  ๓. จิตตภวนา คนเปน ภาวิตจิตฺโต  ตัวการกรทําเปนจิตภาวนา 

  ๔. ปญญาภาวนา คนเปน ภาวิตปฺโญ ตัวกระทําเปนปญญาภาวนา 

คําวา “ภาวนา” เปนคําในภาษาบาลี ท่ีมีรูปกริยาศัพทท่ีเปน ภาเวติ มีความหมายตรงกับ

คา วฑฺเฒติ ซ่ึงก็คือ วัฒนา หรือ การพัฒนา ท่ีใชในภาษาไทย คําวา ภาวนา ในคําสอนของ

พระพุทธศาสนา หมายถึง การทําใหมีข้ึน, การทําใหเกิดข้ึน, การเจริญ, การบําเพ็ญ, การฝกอบรม, 

การพัฒนาหรือทําสิ่งท่ียังมีใหมีข้ึน โดยมีความหมายคลอบคลุมถึงการปฏิบัติตนท้ังหมด 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวไววา การพัฒนาตามความหมายของ

พระพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา หมายถึง การทําใหเปนใหมีข้ึน, การฝกอบรม, การพัฒนา ซ่ึงมีอยู

พัฒนา ๔ ประเภท คือ 

  ๑) กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝกอบรม ใหรูจักติดตอเก่ียวกับ

สิ่งท้ังหลายภายนอกทางอินทรียท้ังหาดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางท่ีเปนคุณ มิใหเกิดโทษให

กุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

  ๒) ศีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูใน

ระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกันกับผูอ่ืนไดดวยดีเก้ือกูลแกกัน 

  ๓) จิตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝกอบรมจิต ใหเขมแข็งม่ันคง เจริญ

งอกงามดานคุณธรรมท้ังหลาย เชน การมีเมตตา มีฉันทะ ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น

เบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน 

  ๔) ปญญาภาวนา คือ การเจริญปญญา พัฒนาปญญา การฝกอบรมปญญา ใหรู

เขาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําใหเปนอิสระ

ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวยปญญา 

ความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพระพุทะศาสนานั้นตองกพัฒนารวมกันหลายอยาง 

เชน การพัฒนากาย การพัฒนาจิต การพัฒนาปญญา เขาดวยกันจึงจะเปนการพัฒมนาท่ียั่งยืน โดยไม

เนนอยางใดอยางหนึ่ง 

 อนึ่งเนื่องจาก หลักภาวนา นิยมใชในเวลาวัดหรือแสดงผล แตในทางฝกศึกษาหรือตัว

กระบวนการฝกฝนพัฒนา จะใชเปนไตรสิกขา เนื่องจากภาวนาทานนิยมใชในการวัดผลของการศึกษา



๑๓ 
 

หรือการพัฒนาบุคคล รูปศัพทท่ีพบจึงมักเปนคําแสดงคุณสมบัติของบุคคล คือแทนท่ีจะเปนภาวนา ๔ 

(กายภายภาวนา, ศีลภาวนา,จิตภาวนา และปญญาภาวนา) ก็เปลี่ยนเปน ภาวิต ๔ คือ 

  ๑) ภาวิตกาย มีกายพัฒนาแลว คือ มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

ในทางท่ีเก้ือกูลและไดผลดี เริ่มแตรูจักใชอินทรีย เชน ตา หู ดู ฟง เปนตน อยางมีสติ ดูเปน ฟงเปน 

ใหไดปญญา บริโภคปจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช ตลอดจนเทคโนโลยี อยางฉลาด ไดผลตรงเต็มตาม

คุณคา 

  ๒) ภาวิตศีล มีศีลพัฒนาแลว คือ มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีพัฒนาแลว ไมเบียดเบียน

กอความเดือดรอนเวรภัย ตั้งอยูในวินัยและอาชีวะท่ีสุจริต มีความสัมพันธทางสังคมในลักษณะท่ี

เก้ือกูล สรางสรรค และสงเสริมสันติสุบ 

  ๓) ภาวิตจิต มีจิตท่ีพัฒนาแลว คือ มีจิตในท่ีฝกอบรมดีแลว สมบูรณดวยคุณภาพ

จิต คือ ประกอบดวยคุณธรรม เชน มีเมตตา กรุณา เอ้ืออารี มีมุทิตา มีความเคารพ ออนโยน ซ่ือสัตย 

กตัญู เปนตน สมบูรณดวยสมรรถนภาพจิต คือ มีจิตใจเขมแข็งม่ันคงมีความเพียรพยายาม กลาหาญ 

อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เปนตน และสมบูรณดวยสุขภาพจิต คือ มีจิตท่ีราเริง เบิกบาน สดชื่น 

เอิบอ่ิม ผองใส และสงบ เปนสุข 

  ๔) ภาวิตปญญา มีปญญาพัฒนาแลว คือ รูจักคิดรูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจัก

แกปญหา และรูจักทําหรือดําเนินการตาง ๆ ดวยปญญาท่ีบริสุทธิ์ ซ่ึงมองดูเขาใจเหตุปจจัย มองเห็น

สิ่งท้ังหลายตามความเปนจริงหรือตามมันเปน ปราศจากอคติและแรงจูงใดแอบแฝง เปนผูท่ีกิเลส

ครอบงําบัญชาไมได เปนอยูดวยปญญารูเทาทันโลกและชีวิตเปนอิสระไรทุกข ผูมีภาวนา ครบท้ัง ๔ 

อยาง ท้ัง ๔ ดานนี้แลว โดยสมบูรณเรียกวา “ภาวิตตฺตะ” แปลวา ผูไดพัฒนาตนแลว ไดแก พระ

อรหันต” ดังนั้นแลว “การพัฒนาคนท้ังคน” ก็คือ การพัฒนาระบบองครวมแหงการดําเนินชีวิตตของ

คนใหท้ัง ๓ ดาน คือ พฤติกรรม จิตใจ และปญญา เจริญงอกงามข้ึนอยางสัมพันธสอดคลองสงผล

เก้ือกูลตอกันไปดวยดีท้ังระบบ”6

๗ 

 ดังนั้น จากหลักภาวนาท้ัง ๔ นี้ พอสรุปไดวา พระพุทธศาสนาใหมนุษยเปนศูนยกลาง

ของการพัฒนาทุกอยาง ซ่ึงมนุษยตองเปนผูกระทําหรือฝกฝนดวยตนเองเพ่ือใหเกิดคุณสมบัติหรือ

คุณคาภายในตัวเอง ซ่ึงหลักของการฝกนั้นแยกเปน ภายใน กับภายนอก ภายนอกประกอบดวย ดาน

กาย (กายภาวนา) ดานสังคม (สีลภาวนา) ภายในประกอบดวย ดานจิตใจ (จิตภาวนา) ดานปญญา 

(ปญญาภาวนา) 
 

 

 

 

๗ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสรางบัณฑิต หรือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลิต, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเพ็ทแอนดโฮม, ๒๕๕๖), หนา ๓๙. 

                                                           



๑๔ 
 

 ๒.๑.๒ ความหมายของการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 

 คําวา “พัฒนา” ในภาษาสันสกฤตมาจาก “วรฺธน” แปลวาความเจริญ มาจากบาลีวา 

“วฑฺฒน” หรือ “วัฒนะ” แปลวา ความเจริญ ความงดงาม เพ่ิมขยายข้ึน ฝกฝน ทําใหยืนยาวข้ึน และ

นํามาใชในภาษาไทย ก็มีความหมายวาความเจริญ ความงอกงาม การขยับขยาย 7

๘ ดังนั้น คําวา 

“พัฒนา” ในภาษาไทยในปจจุบันมีความหมายตรงกับคําภาษาบาลีวา “ภาวนา” การพัฒนาตนของ

บุคคลตามแนวพุทธศาสนาจะตองตั้งอยูบนหลักภาวนา ๔ คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และ

ปญญาภาวนา ถาเปนคุณสมบัติของทานผูพัฒนาตนเอง เปนรูปคุณนาม เปนคุณสมบัติขอบบุคคลทาน

ใชคําวา ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต และภาวิตปฺโญ8

๙ คําวา “ตน” นั้น หมายถึงตัวบุคคล เชน

ดังพระดํารัสท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสไววา “ภิกษุมีตนเปนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพ่ึง ไมมีสิ่งอ่ืนเปนท่ีพ่ึง”

9

๑๐ มีตนเปนเกาะ ในท่ีนี้หมายถึงทําตนใหพนจากหวงน้ํา คือ โอฆะ ๔ เหมือนกับเกาะกลางมหาสมุทร

ท่ีน้ําทวมไมถึง”10

๑๑ เปนตน 

 อนึ่ง นอกจากนี้ ยังปรากฏมีคําศัพทท่ีใชในบริบทของคําวา การพัฒนาตนเอง ในภาษา

บาลีเรียกวา “ทม” ซ่ึงแปลวา ดังท่ีพระพรหมมังคลาจารย (หลวงพอปญญานันทภิกขุ) ไดอธิบายไววา

คําวา การฝก หมายถึง การบังคับตัวเองไว ไมปลอยใหออนแอ ไมปลอยใหเสื่อมโทรมในทางความดี 

บังคับไว ฝนใจไว การบังคับก็คือการฝกใจไวนั้นเอง เพราะใจเราตามปกติมันชอบไหลไปในทางต่ํา สิ่ง

ใดท่ีไมมีประโยชนแลวก็ทํางาย วนสิ่งท่ีท่ีมีประโยชนแลวก็ทํายาก เราจึงตองฝกใจไว บังคับใจ เชน ใจ

มันจะข้ีเกียจ เราก็ฝนขยันไว มันไมอยากทําก็ฝนใหมันอยากทําไว อะไรท่ีเปนความดี ไมชอบก็ฝนให

มันชอบข้ึนไปสักหนอย ฝนๆ ไวบอยๆ จนกระท่ังชินเปนนิสัย แลวตอไปก็จะไมตองฝนอีก11

๑๒
 

 ดังนั้นแลว ตามนัยของพระพุทธศาสนาคําวา “พัฒนา” หรือ “วัฒนา” หมายถึง การ

เจริญ การเติบโต เชน ตนไมงอก เปนการเติบโตท่ีไมมีการควบคุม อาจยั่งยืน หรือไมยั่งยืนก็ได ซ่ึงใน

เบื้องตนนั้นพระพุทธศาสนาไมไดใชคําวา พัฒนา ในยุคปจจุบันใชกันมาก มีใชคําหนึ่งคําวา “ภาวนา” 

ถาแปลกันในภาษาไทยงายๆ วาเจริญ เปนความเจริญท่ียั่งยืน 12

๑๓ ซ่ึงคําวา ภาวนา เปนคําศัพทท่ี

ปรากฏในอังคุตตนิกาย ปญจกนิบาต วาดวยหลักธรรมหมวดภาวนา ๔ ประการ คือ กายภาวนา สีล

๘  ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด, ๒๕๒๕, หนา ๕๘๐. 

๙ ที.อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๙/๑๐๔-๑๐๖. 
๑๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๕/๑๑๑. 
๑๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๕/๑๑๑. 
๑๒ อางแลว,พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ), พจนานุกรมธรรม ฉบับปญญานันทะ, หนา 

๔๑. 
๑๓ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา ๓. 

                                                           



๑๕ 
 

ภาวนา จิตภาวนา ปญญาภาวนา เปนการพัฒนามนุษยท้ังการสัมพันธกับวัตถุและธรรมชาติดานใน13

๑๔

ภาวนาจึงหมายถึง การพัฒนาศักยภาพอยางบูรณาการของมนุษยท่ีสามารถพัฒนาศัยกภาพท้ัง ๔ 

ดาน เรียกวา ภาวิต คือ ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตปญญา เปนคุณสมบัติของอรหันตบุคคล 

 ๒.๑.๓ ความสําคัญของการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

 ความสําคัญของการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นมีพ้ืนฐาน ๔ ประเด็น

หลัก ดังนี้ 

  ๑. พระพุทธศาสนามองวา สิ่งท้ังหลายท้ังปวงเปนธรรมชาติท่ีมีอยูเปนไปตาม

ธรรมดาในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย และมนุษยเปนสวนหนึ่งในระบบความสัมพันธแหงเหตุ

ปจจัยของธรรมชาตินั้น เม่ือธรรมชาติเปนระบบความสัมพันธของเหตุปจจัย มนุษยซ่ึงเปนธรรมชาติ

สวนหนึ่งดวย ก็จึงเปนสวนหนึ่งอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยท่ีเปนองครวมอันนี้ การท่ีสิ่ง

ท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัยนี้ เราเรียกวาความเปนไปตามกระบวนการของเหตุปจจัย โลกท้ังโลก 

จักรวารท้ังจักรวาล เปนระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยท้ังสิ้น เม่ือมนุษยมาเปนพวกหนึ่งหรือ

ประเภทหนึ่งในระบบนี้ มันก็อยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนี้ดวย ก็เทานั้นเอง จะเรียกวา 

เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติหรือไมเปนก็เปนไปโดยอัตโนมัติเทานี ้

  ๒. ในเม่ือมนุษยอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ ชีวิตและการ

กระทําของมนุษย ก็ยอมเปนไปตามและมีผลสงตอตามระแบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยนั้น 

เพราะฉะนั้น มนุษยจะทําอะไรข้ึนมา ก็มีผลในระบบเหตุปจจัยนี้กระทบตอสิ่งภายนอกบาง กระทบ

ตนเองบาง และในทํานองเดียวกัน สิ่งท่ีเกิดข้ึนภายนอก ก็มีผลกระทบตอมนุษยดวย คือท้ังในมุมกิริยา

และปฏิกิริยา ตัวเองทําไปก็กระทบสิ่งอ่ืน สิ่งอ่ืนเปนอยางไรก็มากระทบตนเอง ขอสําคัญคือ มองไปให

ครบตลอดท้ังระบบความสัมพันธนี้ วาชีวิตและกิจกรรมการกระทําของตนอง ท้ังเปนไปตามเหตุปจจัย 

และก็ทําใหเกิดผลตามระบบเหตุปจจัยนั้นดวยท้ัง ๒ ประการ 

  ๓. มนุษยเปนสัตยท่ีฝกได และตองฝกทางพระเรียกวาเปนทมะ พูดดวยภาษาสมัยนี้

วาเปนสัตวท่ีพัฒนาได ขอนี้ ถือวาเปนความคิดพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุด การเกิดระบบจริยธรรมใน

พระพุทธศาสนาข้ึนมาก็เพราะถือวามนุษยเปนสัตวท่ีฝกไดและตองฝก หลักนี้เปนแกนสําคัญของ

จริยธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงทําใหจริยธรรมมีความหลากหลายเทากับการศึกษา และเพราะเหตุท่ี

มนุษยเปนสัตวท่ีฝกฝนพัฒนาได จริยธรรมจึงเปนระบบท่ีมีความประสานกลมกลืน เชน ทําให

จริยธรรมกับความสุข เปนสภาพท่ีพัฒนาไปดวยกันได หรือเปนจริยธรรมแหงความสุข หลักการนี้ถือ

วา ความประเสริฐของมนุษยอยูท่ีการฝกฝนพัฒนา ถาไมพัฒนาแลวมนุษยไมประเสริฐ และมนุษยนั้น

เม่ือพัฒนาแลว สามารถเขาถึงอิสรภาพของความสุขไดจริง อันนี้เปนขอยืนยันของพระศาสนาวา 

มนุษยเปนสัตวท่ีพัฒนาไดจนประเสริฐสุดเขาถึงอิสรภาพและความสุขจริงได  

๑๔ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๙/๙๗. 
                                                           



๑๖ 
 

  ๔. ความสามารถของมนุษยท่ีพัฒนาแลวอยางหนึ่ง คือ การทําใหความแตกตาง 

กลายเปนความประสานเสริมเติมเต็มกลมกลืนซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดความสมบูรณและดุลยภาพ 

เม่ือมนุษยยังพัฒนา มักจะทําใหความแตกตางเปนขัดแยง หรือเกิดความสับสนแลวความแตกตางก็

กลายเปนความขัดแยงศักยภาพของการพัฒนาคือการทําใหคนสามารถทําใหความขัดแยงศักยภาพ

ของการพัฒนา คือ การทําใหคนสามารถทําใหความขัดแยงศักยภาพของการพัฒนาคือการทําใหคน

สามารถทําใหความขัดแยงมีความเปนความประสานเสริม การพัฒนามนุษยอยางนี้จะตองมาประยุกต

เขากับการแกปญหาสภาพแวดลอมท้ังหมด14

๑๕ 

๒.๑.๔ ประเภทการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

รูปแบบการพัฒนาตนเองหรือการพัฒนามนุษยในพระพุทธศาสนาแบบองครวมนั้น ใน

จุดยืนของแหงการพัฒนาบุคคลใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ โดย“พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีให

ความสําคัญกับบุคคลเปนอยางมาก กลาวคือ บุคคลทุกคนตางมีศักยภาพในตัวเอง บุคคลจะดีหรือราย

ยอมข้ึนอยูกับตนเองเทานั้น เพราะตนเองเปนผูกําหนดบทบาทชีวิตของตนเอง แนวคิดนี้รวมไปถึงการ

ดูแลสุขภาพของตนเองดวย การดูแลสุขภาพในแนวคิดทางพระพุทธศาสนาใหความสําคัญของการ

รักษาสุขภาพทางกายเพ่ือดํารงไว โดยถือวาเปนสวนประกอบอยางหนึ่งของชีวิตท่ีดีในระดับทิฏฐธัม

มิกัตถะ คือประโยชนปจจุบัน” 15

๑๖ ดังนั้น เพ่ือใหครบทุกองคประกอบของรูปแบบการพัฒนาตนเอง

แบบองครวม ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  ๑. รูปแบบการพัฒนาดานรางกาย (กายภาวนา: Physical Development) 

  รูปแบบการพัฒนาในดานรางกายนี้ พระพรหมคุณภร (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายไววา

“ไมใชหมายถึงทําใหรางกายเจริญเติบโต แตหมายถึงพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

เชนวา เขารูจักใชปจจัย ๔ เปนหรือไม กินเปน บริโภคเปนไหม กินแลวไดคุณภาพชีวิต ไดสุขภาพดี 

หรือไมรูจักกิน กินไมเปน ไมรูจักประมาณในการบริโภค ไมรูจักพอดีในการดิน กินแลวไดโทษ ใช

อุปกรณเทคโนโลยีตาง เปนไหม ดูเปน ฟงเปนไหม อยางนี้เปนตน”16

๑๗ และทานไดอธิบายเพ่ิมเติมใน

ประเด็นนี้วา “การพัฒนาในดานกายภาวนานี้ เปนการพัฒนากายและการพัฒนาความสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพคือ การมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพในทางท่ีเก้ือกูลและไดผลดี

โดยรูจักอยูดีมีสุขอยางเก้ือกูลกันกับธรรมชาติ และปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลายอยางมีสติ มิใหเกิดโทษแตให

เก้ือกูลเปนคุณโดยเฉพาะการให ซ่ึงแยกยอยได ๒ ประเด็นคือ (๑) รูจักใชอินทรเชนตาหูดูฟงเปนตน 

๑๕ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, พิมพครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๑๕๓-๑๕๕. 

๑๖ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), อายุยืนอยางมีคุณคา, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ม.ป.ป.), หนา 
๔. 

๑๗ อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมผลิต, หนา ๓๙. 

                                                           



๑๗ 
 

อยางมีสติ ดูเปนฟงเปนใหไดปญญา และ(๒) กินใชดวยปญญาเสพบริโภคปจจัย ๔ และสิ่งของ

เครื่องใชตลอดจนเทคโนโลยีอยางฉลาดใหพอดีท่ีจะไดผลตรงเต็มตามคุณคาท่ีแทจริง ไมหลุมหลงมัว

เมา ไมประมาทขาดสติ” ในประเด็นรูปแบบการพัฒนาดานรางกายนี้ พระมหาสุทิตย อาภากโร และ

คณะ1 7

๑๘ ไดกําหนดองคประกอบ เกณฑชี้วัดดานสุขภาวะตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือท่ีจะไดหาแนว

ทางการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูเชิงบูรณาการ เพ่ือเปนรูปแบบของการ

ประยุกตใชและการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคมดาน

สุขภาวะทางกายวา เปนภาวะของบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุหรือกายภาพ เพ่ือ

ตอบสนองความสุข สามารถรับรูอารมณท่ีนาปรารถนา นารัก นาใคร นาพอใจตาง ๆ เชน ไดเห็นภาพ

ท่ีสวยงาม ไดยินเสียงท่ีไพเราะ โดยเปนการเสพอารมณผานประสาทสัมผัสท้ัง ๕ ได (ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย) การบริโภคใชสอย ปจจัย ๔ อาหาร เสื้อผา ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค การใชเทคโนโลยี เปนไป

ดวยสติแลเพ่ือปญญา ซ่ึงจัดเปนความสุขอันเปนวิสัยของโลก แบงออกเปนองคประกอบ ๔ 

องคประกอบยอย คือ 

   ๑) สุขภาวะทางกาย หมายถึง ภาวะของบุคคลท่ีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ ไมมี

โรคภัยไขเจ็บ การมีสุขภาพทางกายท่ีดี เชน มีรางกายแข็งแรง สมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ การ

ดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารแบบพอประมาณ คํานึงถึงประโยชนตอรางกาย 

   ๒) การจัดการความสัมพันธตอสิ่งแวดลอมทางวัตถุ หมายถึง การูเทาทันการใช

เทคโนโลยี การรูจักพิจารณากอนการบริโภคใชสอยสิ่งของในชีวิตประจําวัน 

   ๓) การจัดการและมีสภาพแวดลอมท่ีดี หมายถึง การอาศัยอยูในชุมชน องคกร 

เพ่ือสังคมท่ีดี ดินฟาอากาศท่ีเหมาะสม สะอาด และสิ่งเสริมสุขภาพ เชน ท่ีอยูอาศัยสะอาด มีปจจัย ๔ 

เพียงพอในชุมชน คนในสังคมเปนคนดี 

   ๔) การจัดการทรัพยสินโดยชอบธรรม หมายถึง ภาวะของหาทรัพยจากการ

ประกอบอาชีพดวยความขยันหม่ันเพียร มีทรัพยเพียงพอตอการใชจายเลี้ยงตนเอง เลี้ยงดูครอบครัว 

ไมมีภาระหนี้สิน 

  ๒ . รู ป แ บ บ ก าร พั ฒ น าด าน สั ม พั น ธ ท า ง สั งค ม  (สี ล ภ าวน า : Moral 

Development) 

 รูปแบบของการพัฒนาสัมพันธทางสังคม หรือ การพัฒนาศีลนั้น “หมายถึง พัฒนา

ความสัมพันธกับสิ่งท่ีแวดลอมทางสังคม คือกับเพ่ือนมนุษยวา อยูรวมกับเพ่ือนมนุษยไดดีข้ึนไหม มี

พฤติกรรมท่ัวไปและการประกอบอาชีพท่ีกอความเดือนรอนเบียดเบียน หรือเปนไปในทางชวย

๑๘ พระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ, การเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘), หนา ๑๙๔. 

                                                           



๑๘ 
 

แกปญหาและสรางสังคม อะไรอยางนี้” 18

๑๙ และพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดอธิบายเพ่ิมเติม

วา “การพัฒนาความสัมพันธทางสังคมนี้ เปนการมีความสัมพันธท่ีเก้ือกูลกับสิ่งแวดลอมทางสังคม มี

พฤติกรรมดีงานในความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย โดยตั้งอยูในวินัย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี และมี

อาชีวะสุจริต ไมใชกายวาจา และอาชีพในทางท่ีเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหายเวรภัย แต

ใชเปนเครื่องพัฒนาชีวิตของคน และชวยเหลือเก้ือกูล สรางสรรคสังคม สงเสริมสันติสุข”19

๒๐  

 พระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ20

๒๑ ไดกลาวถึงองคประกอบของสุขภาวะทางสังคมไว

วา เปนความรูสึก ความสะดวก ปลอดภัย ในการดําเนินชีวิตของมนุษยในครอบครัว และในสังคมท่ีไม

มีการเบียดเบียน ทํารายซ่ึงกันและกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน สรางสรรคสังคม อันเปนพ้ืนฐานของการ

ดํารงอยูรวมกันอยางสันติสุข ความสัมพันธในสังคมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาบุคคล ใหมีความเจริญงอกงาม

และการอยูรวมกันอยางสงบสุข แบงเปน ๔ องคประกอบยอย คือ 

  ๑) ครอบครัวเปนสุข หมายถึง สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพท่ีดี มีการเสียสละ 

มีน้ําใจ เก้ือกูลกัน การมีธรรมะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในครอบครัว การมีความอดทนและอภัยซ่ึง

กันและกัน 

  ๒) ความรักสามัคคีในสังคม หมายถึง การอยูรวมกันในชุมชน องคกร หรือสังคม

อยางสันติสุข มีความประพฤติดีงาม มีระเบียบวินัยในการอยูรวมกัน การมีสวนรวมในการแสดง

ความเห็นท่ีถูกตอง มีประโยชนตอสังคม 

  ๓) การสงเคราะหตอผูอ่ืน หมายถึง การอยูรวมกันในชุมชน องคกร หรือสังคมท่ีมี

การแบงปนสิ่งของและใหความชวยเหลือเก้ือกูลผูอ่ืน การใหกําลังใจผูอ่ืน การทําประโยชนตอสังคม 

การพูดจาใหเกียรติตอผูอ่ืน มีความเปนธรรม เสมอภาค ไมเอาเปรียบกันในสังคม 

  ๔) การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หมายถึง สมาชิกในชุมชน 

องคกร หรือสังคมมีการอยูรวมกันอยางสันติสุข ไมเบียดเบียนชีวิตผูอ่ืน การไมเบียดเบียนทรัพยสิน

กอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน การอยูในสังคมท่ีไมหวาดระแวงตอกัน การประพฤติอยูในกรอบของ

ศีล ๕ 

๓. รูปแบบการพัฒนาจิตใจ (จิตภาวนา: Emotional Development) 

รูปแบบการพัฒนาดานท่ี ๓ คือ “ดานการพัฒนาจิตใจ เชนวา จิตใจมีคุณธรรมไหม มี

เมตตา กรุณาไหม มีศรัทธาไหม มีความเคารพ มีความกตัญูกตเวที มีหิริโอตตัปปะ มีคุณธรรมตาง ๆ 

๑๙ อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมผลิต, หนา ๓๙. 

๒๐ พระพรหมคุณ าภรณ  (ป .อ .ปยุตฺ โต ), สุขภาวะองค รวมแนวพุทธ , พิ มพ ครั้ ง ท่ี  ๑๒ , 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเพ็ทแอนโฮม, ๒๕๕๖), หนา ๑๑๒. 

๒๑ อางแลว, พระมหาสทิุตย อาภากโร และคณะ, การเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนา, หนา ๑๙๕. 

                                                           



๑๙ 
 

ท่ีจะมาเปนฐานของพฤติกรรมท่ีเราเรียกวาจริยธรรม ท่ีทําใหเกิดความม่ันคงและความสอดคลองใน

ระบบชีวิตทางจริยธรรม รวมท้ังการท่ีจิตใจมีความสุข หรือมีความทุกข มีความขุนมัว เศราหมอง มี

ความกระวนกระวาย ถาพัฒนาในทางท่ีดี ก็ตองมีจิตใจท่ีเบิกบาน ผองใส สงบ มีความสุข ถาคงยังไมมี

ความสุข แตยังมีความทุกขมาก ก็ถือขาดการพัฒนาเหมือนกัน”21

๒๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ไดอธิบายเพ่ือเสริมประเด็นในดานการพัฒนาทางดานนี้วา “คือ การทําจิตใจใหเจริญงอกงามข้ึนใน

คุณธรรม ความดีงาม ความเขมแข็งม่ันคง และความเบิกบานผองใสสงบสุข สมบูรณดวยคุณภาพจิต 

คือ งอกงามดวยคุณธรรม เชน มีน้ําใจ เมตตากรุณา เผื่อแผ เอ้ืออารี มีมุทิตา มีศรัทธา มีความเคารพ 

ออนโยน ซ่ือสัตย กตัญู เปนตน สมบูรณดวยสรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเขมแข็ง ม่ันคง หม่ันขยัน

เพียรพยายายาม กลาหาญ อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เปนตน และสมบูรณดวยสุขภาพจิต คือ มี

จิตใจราเริง เบิกบาน สดชื่น เอิบอ่ิม โปรงใส ผองใส และสงบ เปนสุข”22

๒๓ และในสวนของรูปแบบการ

พัฒนาดานจิตใจนั้น พระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ 23

๒๔ กลาวถึงสุขภาวะทางจิตวา เปนการมี

สวนประกอบทางดานคุณธรรม ความดีงามภายในจิตใจ เชน มีความเมตตา กรุณา ความ

ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิ ผองใส สดชื่น เบิกบาน เปนสุข ไมขุนมัวดวยอารมณตาง ๆ ท่ีมา

กระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน รวมท้ังการมีสภาวะแหงจิตใจท่ีมีความสําราญ แชมชื่น ไมขุนมัว

ดวยอํานาจความโลภ ความโกรธ ความหลง อันเปนเหตุแหงความเศราหมองหรือความทุกขภายใน

จิตใจของตนเอง ซ่ึงสามารถแบงระดับความสุขออกมาเปนเชิงปริมาณท่ีวัดคาจากความรูสึกภายใน

จิตใจได สามารถแบงออกได ๔ องคประกอบ คือ 

 ๑) การมีสุขภาพจิตท่ีเขมแข็ง หมายถึง การมีอารมณแจมใส จิตใจเบิกบาน การมอง

โลกในแงดี การมีจิตใจปลอดโปรง เชน ความขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ความอดทนในการดําเนิน

ชีวิต การมีสมาธิแนวแนในการทํางาน การมีสติในการดําเนินชีวิต 

 ๒) การมีสมรรถภาพแหงจิตท่ีดี หมายถึง ภาวะของบุคคลท่ีแสดงออกดานคุณธรรม

ท้ังหลายในลักษณะตาง ๆ เชน ความขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ความอดทนในการดําเนินชีวิต การ

มีสมาธิแนวแนในการทํางาน การมีสติท่ีดีในการดําเนินชีวิต 

 ๓) การมีคุณภาพแหงจิต หมายถึง สภาพความรูสึกทางจิตใจท่ีแสดงออกมาใน

ลักษณะตาง ๆ เชน ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและโอบออมอารีตอผูอ่ืน ความกรุณาอยากชวยเหลือผูอ่ืนให

๒๒ อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมผลิต, หนา ๔๐-๔๑. 

๒๓ อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), สุขภาวะองครวมแนวพุทธ, หนา ๑๑๓. 
๒๔ อางแลว, พระมหาสทิุตย อาภากโร และคณะ, การเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคม

ตามแนวพระพุทธศาสนา, หนา ๑๙๕-๑๙๖. 
 

                                                           



๒๐ 
 

พนทุกข การระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณคนอ่ืน การยกยองและชื่นชมคุณคาแหงการกระทําความดี

ของผูอ่ืน การใชวาจาแนะนําใหผูอ่ืนกระทําความดี 

 ๔) ความภาคภูมิและความเชื่อม่ันศักยภาพของตนเอง หมายถึง สภาพความรูสึก

พอใจและเชื่อม่ันในตนเอง การมีคุณคาตอสังคม ความเชื่อม่ันในการแกปญหาในชีวิตไดความพอใจใน

สถานะทางสังคม เชน เกียรติยศ ฐานะตําแหนง หนาท่ีการงาน บริวาร ท่ีตนเองไดมาอยางชอบธรรม 

๔. รูปแบบการพัฒนาดานปญญา (ปญญาภาวนา: Intellectual Development) 

การพัฒนาในดานท่ี ๔ คือ ดานปญญา เชนวา “มีความรูความเขาใจสิ่งท้ังหลายถูกตอง

ตามความเปนจริงไหม เขาถึงความจริงของสิ่งตาง ๆ มีความรับรูโดยไมมีอคติ สามารถพิจารณา

วินิจฉัยปญหาตาง ๆ มีความรับรูโดยไมมีอคติ สามารถพิจารณาวินิจฉัยปญหาตาง ๆ อยางไมเอนเอียง 

สามารถนําความรูความคิดมาประยุกตในการแกปญหาและในการสรางสรรคตาง ๆ รวมท้ังในการ

บริหารจัดการดําเนินการตาง ๆ ตลอดจนทําจิตใจขอตนใหเปนอิสระเหนือการกระทบกระท่ังของ

สิ่งแวดลอมไดหรือไม เปนตน” 24

๒๕ และพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ยังไดอธิบายเพ่ิมเติมวา 

“การพัฒนาปญญา คือ การฝกอบรมเจริญปญญา เสริมสรางความรู ความคิด ความเขาใจ ใหรูจักคิด 

รูจักพิจารณา รูจักวินิจฉัย รูจักแกปญหา และรูจักจัดทําดําเนินการตาง ๆ ดวยปญญาบริสุทธิ์ ซ่ึงมองดู

รูเขาใจเหตุปจจัย มองเห็นสิ่งท้ังหลายตามเปนจริงหรือตามท่ีมันเปน ปราศจากอคติ และแรงจูงใย

แอบแฝง เปนผูมีกิเลศ ครอบงําบัญชาไมได ใหปญญาเจริญพัฒนาจนรูเขาใจหยั่งเห็นความจริง เปนอยู

ดวยปญญารูเทาทัน เห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ ลุถึงความบริสุทธิ์ปลอดภัยจากกิเลสสิ้นเชิง มี

จิตใจเปนอิสระสุขเกษมไรทุกข” 25

๒๖ และพระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ26

๒๗ ไดเสนอองคประกอบ

ของการพัฒนาดานปญญาไวท้ังหมด ๖ องคประกอบดวยกัน คือ  

 ๑) การเห็นคุณคาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การแสวงหาความรูสิ่งใหม ๆ 

การเรงขวนขวายทําความดี การใชชีวิตแบบไมประมาท 

 ๒) การเสียสละเพ่ือความสุขสวนรวม หมายถึง การเสียสละผลประโยชนสวนตนเพ่ือ

สวนรวม การบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม การชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข 

 ๓) การรูเทาทันในการใชชีวิต หมายถึง การรูเทาทันและเห็นโทษในการเสพความสุข

เกินความพอดี การยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและการรับรูสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง การ

รักษาใจใหนิ่งสงบและปลอยวาง 

๒๕ อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสรางบัณฑิต หรือ การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมผลิต, หนา ๔๑. 

๒๖ พระพรหมคุณ าภรณ  (ป .อ .ปยุตฺ โต ), สุขภาวะองค รวมแนวพุทธ , พิ มพ ครั้ ง ท่ี  ๑๒ , 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเพ็ทแอนโฮม, ๒๕๕๖), หนา ๑๑๓-๑๑๔. 

๒๗ อางแลว, พระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ, การเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนา, หนา ๑๙๖. 

                                                           



๒๑ 
 

 ๔) การรูจักใชชีวิตแบบพอเพียง หมายถึง การรูจักพิจารณา รูจักคิดอยางมีเหตุผลใน

การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง การไมยึดติดกับวัตถุ ไมตกไปเปนทาสของวัตถุ ความประมาทในการ

บริโภคปจจัย ๔ 

 ๕) การมีหลักธรรมะในการดําเนินชีวิต หมายถึง การมีคุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยว

ดําเนินชีวิต การฝกอบรมสมาธิ การไมทําบาป ท้ังทางกาย และทางใจ 

 ๖) การมีความสงบสุขในทางธรรม หมายถึง การศรัทธาเลื่อมใสในคําสอนของ

พระพุทธเจาอยางลึกซ้ึง การมีความสุขในการใชชีวิตอยางสงบ การไมหวั่นไหวตอสิ่งตาง ๆ ท่ีมา

กระทบ การมีจิตใจอิสระ สงบเยน็ ไมพ่ึงพาวัตถุภายนอก 

๒.๑.๕ กระบวนการพัฒนาตนเองตามหลักบุพนิมิตแหงมรรค ๗ 

กระบวนการพัฒนาตนเอง เพ่ือใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณแบบหรือเปนสัตวท่ีประเสริฐ 

เพราะในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาเรียกผูท่ีฝกตนดีแลววาเปนผูประเสริฐกวาสัตวท้ังปวง หลัก

ดังกลาวนี้ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) เรียกวา บุพนิมิตแหงมรรค คือ เครื่องหมายท่ีบอก

ลวงหนามรรคจะเกิด, ธรรม ๗ ประการซ่ึงแตละอยางเปนเครื่องหมายบงบอกลวงหนาวาอริย

อัฏฐังคิกมรรคจะเกิดข้ึนแกผูนั้น ดุจแสงอรุณเปนบุพนิมิตของดวงอาทิตยท่ีจะอุทัย แสงเงินแสงทอง

ของชีวิตจะดีงาม 27

๒๘
 จากแนวคิดท่ีวามนุษยเปนสัตวพิเศษ ซ่ึงแตกตางจากสัตวท้ังหลายอ่ืน สิ่งท่ีทําให

มนุษยเปนสัตวพิเศษ ไดแก สิกขา หรือการศึกษา คือ การเรียนรูฝกฝนพัฒนามนุษยท่ีฝก ศึกษาหรือ

พัฒนา ชื่อวาเปน “สัตวประเสริฐ” เปนผูรูจักดําเนินชีวิตท่ีดีงามดวยตนเอง และชวยใหสังคมดํารงอยู

ในสันติสุขโดยสวัสด ี

มนุษยท่ีจะชื่อวาฝก ศึกษา หรือพัฒนาตน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผูเปนสมาชิกใหม

ของมนุษย พึงมีคุณสมบัติท่ีเปนตนทุน ๗ ประการท่ีเรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม หรือ รุง

อรุณของการศึกษา ซ่ึงเปนหลักประกันของชีวิตท่ีจะพัฒนาสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ผูเปนสัตว

ประเสริฐอยางแทจริง รุงอรุณของการศึกษา ๗ อยางคือ ๑) กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร28

๒๙ ๒) 

สีลสัมปทา ความถึงพรอมดวยศีล ๓) ฉันทสัมปทา ความถึงพรอมดวยฉันทะ ๔) อัตตสัมปทา ความถึง

พรอมดวยตนท่ีฝกไวดี ๕) ทิฏฐิสัมปทา ความถึงพรอมดวยทิฏฐิ (มีหลักความคิดความเชื่อท่ีถูกตอง) 

๖) อัปปมาทสัมปทา ความถึงพรอมดวยความไมประมาท ๗) โยนิโสมนสิการสัมปทา ความถึงพรอม

ดวยโยนิโสมนสิการ29

๓๐ 

ดังนั้นเพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดของแตละหลักบุพพนิมิตแหงมรรค พระพรหมคุณา

ภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดอธิบายเอาไว ดังนี้  

๒๘ อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพ
ครั้งท่ี ๒๘, หนา ๑๘๕. 

๒๙ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔๙/๔๓. 
๓๐ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๕๐-๕๔/๔๔. 

                                                           



๒๒ 
 

 ๑.กัลยาณมิตร (มีกัลยาณมิตร) แสวงแหลงปญญาและแบบอยาง คือ อยูรวมหรือ

ใกลชิดกัลยาณชน เริ่มตนแตมีพอแมเปนกัลยาณมิตรในครอบครัว รูจักคบคน และเขารวมสังคมกับ

กัลยาณชน ท่ีจะมีอิทธิพลชักนําและชักชวนกันใหเจริญงอกงามในการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจและ

ปญญา โดยเฉพาะใหเรียนรูและพัฒนาการสื่อสารสัมพันธกับเพ่ือนมนุษยดวยเมตตามีศรัทธาท่ีจะ

ดําเนินตามแบบอยางท่ีดี และรูจักใชปจจัยภายนอก ท้ังท่ีเปนบุคคล หนังสือ และเครื่องมือสื่อสาร

ท้ังหลาย ใหเปนประโยชนในการแสวงหาความรูและความดีงาม เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาชีวิต 

แกปญหาและทําการสรางสรรค 

 ๒. สีลสัมปทนา (ทําศีลใหถึงพรอม) มีวินัยเปนฐานของการพัฒนาชีวิต คือ รูจัก

จัดระเบียบความเปนอยูกิจกรรม กิจการและสิ่งแวดลอมใหเอ้ือโอกาสแกการพัฒนาชีวิต อยางนอยมี

ศีลข้ันพ้ืนฐาน คือ มีพฤติกรรมทีถูกตองในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม ดวยการอยูรวมกับ

เพ่ือนมนุษยอยางเก้ือกูลไมเบียดเบียนกัน และในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางวัตถุดวยกินใชปจจัย 

๔ ตลอดจนอุปกรณเทคโนโลยีท้ังหลาย ในทางท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต เก้ือหนุนการศึกษา การ

สรางสรรค และระบบดุลยสัมพันธกับธรรมชาติ 

 ๓. ฉันทสัมปทา (ทําฉันทะใหถึงพรอม) มีจิตใจใฝรูใฝสรางสรรค คือ เปนผูมีพลัง

แหงความใฝรูใฝดี ใฝทําใฝสรางสรรคความเปนเลิศ อยากชวยทําทุกสิ่งทุกคนท่ีตนประสบเก่ียวของให

เขาถึงภาวะท่ีดีงาม 

 ๔. อัตตสัมปทา (ทําตนใหถึงพรอม) มุงม่ันเต็มสุดภาวะความสามารถจะใหถึงได 

คือ ระลึกถึงความเจริญแทแหงธรรมชาติของมนุษยผูเปนสัตวท่ีฝกได และตองฝก ซ่ึงเม่ือฝกแลวจะ

ประเสริฐเลิศสูงสุด แลวตั้งใจฝกตนจนมองเห็นความยากลําบากอุปสรรคและปญหา เปนดุจเวทีท่ี

ทดสอบและพัฒนาสติปญญหาความสามารถ 

 ๕. ทิฏฐสัมปทา  (ทําทิฏฐิใหถึงพรอม) ถือหลักเหตุปจจัยมองอะไร ๆ ตามเหตุ

และผล คือ ตั้งอยูในหลักความคิดความเชื่อท่ีดีงามมีเหตุผล อยางนอยถือหลักเหตุปจจัย ท่ีจะนําไปสู

การพิจารณาไตรตรองสืบสวนคนควาเปนทางเจริญปญญา 

 ๖. อัปปมาทสัมปทา  (ทําความไมประมาทใหถึงพรอม) ตั้งตนอยูในความไม

ประมาท คือ มีจิตสํานึกในความไมเท่ียง มองเห็นตระหนักถึงความไมคงท่ี ไมคงทน และไมคงตัว ท้ัง

ของชีวิต และสิ่งท้ังหลายรอบตัว ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยท้ังภายในและภายนอกตลอดเวลา 

 ๗. โยนิโสมนสิการ (ทําโยนิโสมนสิการใหถึงพรอม) ฉลาดคิดแยบคายใหได

ประโยชนและความจริง คือ รูจักคิด รูจักพิจารณา มองเปน คิดเปน เห็นสิ่งท้ังหลายตามท่ีมันเปนไป

ในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัย โดยใชปญญาพิจารณาสอบสวนสืบคนวิเคราะหวิจัย ไมวาจะ

เพ่ือใหเห็นความจริง หรือเพ่ือใหเห็นแงดานท่ีจะใชใหเปนประโยชน กับท้ังสามารถแกไขปญหาและ



๒๓ 
 

จัดทําดําเนินการตาง ๆ ใหสําเร็จไดดวยวิธีแหงปญญาท่ีจะทําใหพ่ึงตนเองและเปนท่ีพึงของคนอ่ืนได

30

๓๑ 

๒.๑.๖ ประโยชนของการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

ประโยชนของการพัฒนาตนเองตามแนวทางของพระพุทธศาสนาไดนั้น พระธรรมปฎก 

(ป.อ.ปยุตฺโต) ไดแสดงทัศนะวา มนุษยอยูในระดับความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ ชีวิตและ

การกระทําของมนุษยเปนไปตามและมีผลสงผลตามระบบเหตุปจจัยนั้นเปนตนแลว หลักการของ

พระพุทธศาสนานั้นแสดงออกใน ๕ ขอ ดังนี้  

 ๑. ประโยชนในแงศักยภาพ มนุษยสามารถพัฒนาตนในระบบเหตุปจจัยของ

ธรรมชาติใหประโยชนของท้ังสองฝายประสานกลมกลืนกันได นี้ เปนศักยภาพของมนุษย คือ 

ความสามารถพัฒนาตนเองได ใหสามารถอยูรวมกับสิ่งแวดลอมไดดีข้ึน และสามารถจัดความสัมพันธ

ไดดียิ่งข้ึนดวย ศักยภาพนี้แสดงออกเปนอัตราสัมพันธท่ีวา ยิ่งมนุษยพัฒนาเทาใด เขาก็ยิ่งมี

ความสามารถท่ีจะประสานกลมกลืนมากเทานั้น และการจัดความสัมพันธก็ไดผลดียิ่งข้ึน แมวาจุดท่ี

เริ่มตนจะเปนเหมือนฝรั่ง คือมนุษยจะจัดการกับธรรมชาติ หรือถาตรงขามก็เปนทาสของธรรมชาติไป

เลย แตเนื่องจากหลักการนี้เปนแนวความคิดแบบท่ีเรียกไดวามีพลังขับเคลื่อน (Dynamic) คือเปน

ความคิดท่ีไมหยุดนิ่ง แตก็มีการปรับเปลี่ยนกาวหนาดียิ่งข้ึนไปไดเรื่อย ตามอัตราสัมพันธกับการพัฒนา

มนุษย เพราะฉะนั้นศักยภาพในการพัฒนาตนของมนุษย ก็จะทําใหสามารถจัดความสัมพันธกับ

ธรรมชาติใหประโยชนของ ๒ ฝายกลมกลืมกันได 

 ๒. ประโยชนในแงอิสรภาพ อิสรภาพก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเปนวา อิสรภาพ คือ 

การมีความสามารถอยูดีมีสุขดวยตนเองโดยข้ึนกับธรรมชาติแวดลอมนอยลงตามลําดับ มนุษยสามารถ

มีอิสรภาพในการดํารงชีวิตโดยปราศจากการผูกมัดกับสิ่งแวดลอมท่ีอยูนอกตัว 

 ๓. ประโยชนในแงความสุข ตามความหมายของการพัฒนามนุษย...เม่ือมนุษยข้ึน

ตอธรรมชาติภายนอกในการมีความความสุขก็จริงอยู แตเม่ือมนุษยพัฒนามากข้ึนมนุษยก็สามารถมี

ความสุขไดดวยตนเองมากข้ึน โดยข้ึนตอธรรมชาติหรือสิ่ งภายนอกนอยลง วิธีการฝกของ

พระพุทธศาสนาจะเห็นไดเปนข้ันตอนในแนวทางแบบนี้ คือใหชีวิตและความสุขของมนุษยข้ึนตอสิ่ง

ภายนอกนอยลงไป และทําใหมนุษยมีความสุขสูงข้ึนเปนระดับข้ึนไป ถาเปนความสุขในระดับตน ก็

เปนสามิสสุข ตองพ่ึงอาศัยอามิส และมนุษยท่ีอยูกับความสุขในระดับนี้ ก็จะตองมีกรอบความ

ประพฤติ จากฐานของความสุขแบบนี้ เม่ือพัฒนาข้ึนไปอีกก็จะมีความสุขภายในท่ีประณีตข้ึนไปอีก 

การข้ึนตอวัตถุจะนอยลงไป ๆ โดยวิธีการฝก เชนมีศีล ๘ เพ่ิมจากศีล ๕ ...เพราะฉะนั้นความสุขมี

หลายระดับ ตั้งแตสามิสสุขท่ีอิงอาศัยวัตถุบํารุงบําเรอภายนอก จนกระท่ังถึงนิรามิสสุข คือ ความสุขท่ี

๓๑ พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต พุทธธรรมเพ่ือชีวิตท่ีดีงาม, พิมพครั้งท่ี ๖๘, 
(นครปฐม: ระฆังทอง, ๒๕๔๗), หนา ๑๐-๑๓. 

                                                           



๒๔ 
 

ไมตองข้ึนตออามิส...ยิ่งพัฒนามากมนุษยก็ยิ่งสามารถมีความสุขเปนอิสระในตนมากข้ึน โดยเปน

ความสุขท่ีไมตองหา...ไมตองอาศัยการเสพ เพราะความสุขกลายเปนคุณสมบัติประจําอยูในตัว

ตลอดเวลา 

 ๔. ประโยชนในแงภาวะของมนุษย คนแตกตางกันไดหลากหลาย ท้ังแนวตั้งแต

แนวนอน แนวตั้งคืออยูในระดับพัฒนาไมเทากัน และแนวนอนคือความถนัดอัธยาศัยไมเหมือนกัน 

พุทธศาสนามองมนุษยสัตยท้ังหลายแตกตางกันหมด และยอมรับความแตกตางหลากหลายนั้น...

แนวความคิดนี้มีแกนสําคัญคือหลักการแหงการพัฒนามนุษย ถือวาการพัฒนามนุษยเปนหลักการ

แกนกลางท่ีสําคัญ และถือความสุขอิสระเปนตัวตัดสินในข้ันสุดทายของการพัฒนามนุษยและการมี

อิสรภาพนั้น เพราะฉะนั้น การพัฒนามนุษยจึงเริ่มตนดวยการยอมรับวา มนุษยสามารถมีความสุขท่ี

เปนอิสระได 

 ๕. ประโยชนในแงความสัมพันธหรือฐานเชิงปฏิบัต ิมนุษยมีฐานะเปนผูอยูรวมกัน

กับสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะตองใชสติปญญาความสามารถท่ีตนพัฒนาข้ึนมาไดดวยศักยภาพท่ีตนมีอยูเปน

พิเศษนั้น มาใชเปนเครื่องดํารงรักษาสงเสริมความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมใหเก้ือกูลสงผลดียิ่งข้ึน ท้ังตอ

ตนเองและตอสิ่งแวดลอมอยางประสานกลมกลืน ถึงจุดพอดีอยูเสมอ คือแทนท่ีจะตั้งตัวเปนใหญแลว

จัดการกับธรรมชาติตามชอบใจของตน ก็เปลี่ยนเปนมาจัดความสัมพันธอันดีงาม เก้ือกูลกับธรรมชาติ 

หลักความสัมพันธท่ีวามานี้ หมายความวา ไมใชท้ังการเขาพิชิตครอบงําจัดการอยาง

รุกรานตอธรรมชาติ และไมใชปลอยตัวใหตกอยูใตครอบงําของกระแสความเปนไปของธรรมชาติอยาง

ไรสติปญญา แตใชศักยภาพท่ีตนมีในฐานะเปนสัตวท่ีพัฒนาไดนั้นมาใชแกไขปรับปรุงใหความสัมพันธ

ระหวางตนกับธรรมชาติแวดลอมเปนไปดวยดีโดยเก้ือกูลท้ังแกตนและแกธรรมชาติแวดลอม คือ แก

ระบบความสัมพันธในธรรมชาติท้ังหมด ใหกาวหนาไปในภาวะพอดีอยูตลอดเวลา พูดงายๆ วา แทนท่ี

จะจัดการธรรมชาติเพ่ือตัวก็เปลี่ยนเปนจัดความสัมพันธกับธรรมชาติเพ่ือผลดีดวยกันท้ังระบบหรือพูด

อีกสํานวนหนึ่งวา พัฒนาใหระบบความสัมพันธของธรรมชาตินั้นมีดุลยภาพท่ีเก้ือกูลอยูเสมอ31

๓๒ 

 

๒.๒ แนวคิดเร่ืองปญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา 

๒.๒.๑ ท่ีมาของแนวคิดเรื่องปญญาภาวนาตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

ศาสนาในโลกนั้นไดมีการแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได ๒ ประเภท คือ ๑) ศาสนาท่ีมี
ศาสนาพยากรณ (Prophet) คือ มีตัวแทนของเทพเจาลงมาบอกแกมนุษยเปนครั้งคาว เพ่ือใหรูจัก
พระเจา รักพระเจา กลัวพระเจา ๒) ศาสนาประเภทปญญา (wisdom) คือ คําสอนท่ีเนนไปทางญาณ
หรือปญญา32

๓๓
 

๓๒ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, พิมพครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๑๕๘-๑๖๔. 

๓๓ สุชีพ ปุญญานุภาพ, ประวัติศาสตรศาสนา, (พระนคร: หจก.เกษมบรรณกิจ, ๒๕๐๖),  หนา ๓๓.  

                                                           



๒๕ 
 

พระพุทธศาสนานั้นจัดเปนศาสนาประเภทปญญา (wisdom) คือ ถือปญญาเปนยอด
ธรรม หรือเปนธรรมแกนกลาง ดังพุทธพจนวา “ปฺุตรา สพฺเพ ธมฺมา แปลความวา ธรรมท้ังหลาย
ท้ังปวงมีปญญาเปนยอดยิ่ง”33

๓๔ พระพุทธศาสนาจึงถือปญญาเปนธรรมสูงสุด เปนตัวตัดสินข้ันสุดทาย
ในการท่ีจะเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา แมแตพระนามท่ีเรียกพระพุทธเจา คือ “พุทธะ” ก็
หมายถึงตรัสรูดวยปญญา หรือปญญาตรัสรูธรรม...ปญญาจึงเปนตัวตัดสินในการเขาถึงจุดหมายของ
พระพุทธศาสนา...เพราะพระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกหลักธรรมเหลานั้น แตพระองคย้ําวา
ปญญานี่แหละเปนตัวตัดสิน ศรัทธาก็เพ่ือปญญา ศีลพรตก็เพ่ือประคับประคองจนกระท่ังเกิดปญญา 
โดยเฉพาะศีลนั้นชวยใหเกิดสมาธิ สมาธิก็ตองนําไปสูปญญา ถาไมอยางนั้น ก็เปนเพียงสมาธิท่ีนําไปสู
ภาวะด่ืมด่ําทางจิตเทานั้น เรื่องของสมถะ ไมถึงนิพพาน...ปญญาเปนตัวตัดสิน จึงถือวาปญญาเปน
คุณธรรมสําคัญ เปนเอก ปญญาในข้ันสูงสุด คือ ปญญาในข้ันท่ีจะทํางานรูเทาทันสัจธรรม ท่ีจะละตัด
สังโยชนเครื่องผูกมัดตัวไวกับวัฏฏสงสารไวกับความทุกข ไดแกปญญาท่ีมีชื่อเฉพะวา วิปสสนา...34

๓๕
 

ดังท่ีกลาวมานี้ พระพุทธเจานั้น พระองคทรงตรัสรูชอบดวยพระองคเอง พระปญญาแหง
การตรัสรูของพระองคนั้นคือโพธิปญญา สมดังบทพุทธคุณ คือ “สมฺมาสมฺพุทฺโธ คือ ผูตรัสรูชอบได
โดยพระองคเอง”35

๓๖ ไมมีใครมาสอนหรือพยากรณใหพระองคทรงเทศนาสั่งสอน ดังปรากฏชัดในพุทธ
ดํารัสเรื่องโพธิราชกุมาร36

๓๗ วา  
....อาตมภาพนั้น นอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ รูชัดตามความเปนจริงวา 

“นี้ทุกข นี้ทุกสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้
อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธปฏิปทา” เม่ืออาตภาพรูเห็นอยูอยางนี้ จิตก็หลุดพนจากกามา
สวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลวก็รูวา “หลุดพนแลว” รูชัดวา “ชาติสิ้น
แลว อยูจบพรหมจรรรยแลว ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ไมมีกิจอ่ืน เพ่ือความเปนอยางนี้อีก
ตอไป 

ราชกุมาร อาตมภาพบรรลุวิชชาท่ี ๓ นี้ในปจฉิมยามแหงราตรี กําจัดอวิชชา
ไดแลว วิชชาก็เกิดข้ึน กําจัดความมืดไดแลว ความสวางก็เกิดข้ึน เหมือนบุคคลผูไม
ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู... 

 

พระพุทธศาสนานั้นเปนศาสนาท่ีมีความเปนพระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการฝกฝน 
และเชื่อในศักยภาพของมนุษยวาฝกได ดังนั้นเพราะการฝกฝน“มนุษยจึงแตกตางจากสัตวอ่ืนในดาน
สติปญญา ดวยสติปญญานี้เองทําใหมนุษยเหนือชีวิตรูปแบบอ่ืน มนุษยพัฒนาความรูโดยอาศัย
สติปญญาและใชความรูนั้นเพ่ือเอาชนะธรรมชาติ สามารถปรับตัวเขากับธรรมชาติไดในกรณียัง

๓๔ อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๕๘/๑๒๖. 
๓๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต,) ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

เจริญดีมั่นคงการพิมพ, ๒๕๕๘), หนา ๓๕-๔๑. 
๓๖ อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, หนา 

๒๗๐. 
๓๗ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๓๖/๔๐๖-๔๐๗. 

                                                           



๒๖ 
 

เอาชนะไมได”37

๓๘ การพูดหรือกลาวถึงเรื่องปญญาจัดเปน ๑ ในกถาวัตถุ ๑๐ ประการ เรียกวา ปญญา
กถา (เรื่องปญญา) ซ่ึงพระพุทธองคไดตรัสกับภิกษุท้ังหลายวา...หากเธอท้ังหลายพึงยกถาวัตถุ ๑๐ 
ประการนี้อยางใดอยางหนึ่งข้ึนมากลาว เธอท้ังหลายก็จะสามารถครอบงําเดชานุภาพของดวงจันทร 
และดวงอาทิตยท่ีมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากอยางนี้ดวยเดชานุภาพของตนได...38

๓๙ดังนั้น เพ่ือใหเขาใจ
ถึงกระบวนการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนา ผูวิจัยขอนําเสนอเปนลําดับข้ันตอนดังตอไปนี ้

 

จากประเด็นท่ีกลาวมานี้ ยอมสะทอนใหเห็นชัดวา พระพุทธศาสนามีคําสอนท่ีสงเสริม

สติปญญาในทุกดาน ไมวาจะเปนสหชาติปญญา นิปากปญญา หรือวิปสสนาปญญา ท้ังนี้ สหชาติ

ปญญาเปนสิ่งท่ีไมอาจพัฒนาใหดีกวาได เพราะเกิดมีสําเร็จดวยอานุภาพหรืออิทธิพลกรรมเกา สวนนิ

ปากปญญา หมายถึง ปญญาหรือความรูท่ีใชดํารงชีพ เกิดจากการขวนขวายศึกษาเลาเรียนจนมีความรู 

ความชํานาญ เปนตัวนําในการทํางานทุกอยาง และเปนความรูท่ีใชในการบริหาร 3 9

๔๐ ตั้งแตระดับ

ความรูพ้ืนฐานไปถึงความรูระดับเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ซ่ึงความเปนผูเชี่ยวชาญ สามารถสรางให

เกิดมีได 40

๔๑ ดวยเหตุปจจัยตอไปนี้ คือ ๑) บุรพประโยค พ้ืนฐานเดิม ไดแกพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม 

รวมท้ังการศึกษาอบรมในสวนเบื้องตน ๒) พหุสัจจะ การศึกษา การอบรม การสัมมนา การมีโอกาสได

ยินไดฟงสมํ่าเสมอ ท้ังในดานศาสตรและศิลป ๓) เทสภาษา การมีความรูแตกฉานในภาษา ฉลาดใน

การสื่อสาร ๔) อาคมะ มีแหลงใหศึกษาคนควา ทดลอง วิจัย เชน หองสมุด ฯลฯ ๕) ปริปุจฉา การ

สอบถาม การปรึกษาหารือกับผูรู ๖) อธิคมะ การมีประสบการณตรงเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ 41

๔๒
 ๗) ครุสัน

นิจจยะ การมีผูรูคอยใหการแนะแนวทาง หรือมีครูดี และ ๘) มิตตสมบัติ มีเพ่ือนหรือบริวารด4ี2

๔๓ 

 

๒.๒.๒ ความหมายของปญญาภาวนา 

คําวา “ปญญาภาวนา” นี้แยกออกเปน ๒ คําประกอบดวย ๑) ปญญา ๒) ภาวนา ซ่ึง

ความหมายของท้ัง ๒ คํานี้ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๑)  ความหมายของคําวา “ปญญา”  

 นิยามคําวา “ปญญา”มาจากคําภาษาบาลีวา “ปฺา” ซ่ึงแปลวา ปญญา, ความรู 
ความเขาใจ วิเคราะหวา “ปฺายเต เอตายาติ ปฺญา ฯ ธรรมชาติเปนเครื่องรู (ป บทหนา ญา ธาตุ
ในความหมายวารู กฺวิ ปจจัย ซอน ฺ) หรือ ปการโต ชานนา ปฺา แปลวา การรูโดยท่ัวถึง (ป.+า, 

๓๘ สนิท ศรีสําแดง, พุทธศาสนา กับการศึกษา: ภาคทฤษฎีแหงความรู, (กรุงเทพมหานคร: นีลนารา
การพิพม, ๒๕๓๔), หนา ๔. 

๓๙ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๙/๑๕๒. 
๔๐ วิสุทธิมรรค ภาค ๑, หนา ๔. 
๔๑ วิสุทธิมรรค ภาค ๓, หนา ๙. 
๔๒ ในทางธรรม อธิคมนะ หมายเอาการบรรลุอรหันตมัคค. 
๔๓ อางแลว, สนิท ศรีสําแดง, พุทธศาสนา กับการศึกษา: ภาคทฤษฎีแหงความรู, หนา ๔-๕. 

                                                           



๒๗ 
 

ซอน ) และมีศัพทเหมือนเชน พุทฺธิ เมธา มติ ภูริ ธี ฯลฯ43

๔๔ คําวา “ปญญา” นี้ตรงกับคําศัพทบาลีท่ี
เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “Paññã” หรือเขียนในรูปภาษาสันสกฤตวา “ปฺรชฺญา, Prajñã” ซ่ึงแปลวา 
“ wisdom, intellect, reason๔๕, discrimination, judgment, insight, knowledge, 
recognition, intelligence๔๖ และ Understanding๔๗”  และ  เอ.พี .พุทธัตตมหาเถระ ไดแปล
ความหมายของคําวา “ปญญา”เปนภาษาอังกฤษวา “wise, Endowed with Knowledge”๔๘และ
ในสวนของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ไดใหความหมายไววา “ความรอบรู, 
ความรู ท่ัว, ความฉลาดเกิดแตเรียนและคิด” 48

๔๙ และในพจนานุกรมพุทธศาสตร ไดอธิบายวา 
“หมายถึงความรอบรู ความรู ซ้ึง ความเขาใจในสาระ ปจจัย เหตุผล และสภาวะท่ีเปนจริง 
ความสามารถในการคิดอยางแยบคาย จนเกิดความกระจางประจักษจริง สามารถทําลายความหลงผิด
ท้ังปวง ผูท่ีมีปญญาจึงเปนผูท่ีดําเนินชีวิตไปตามทางท่ีสวาง สงบ และแกปญหาของชีวิตไดถูกตอง”49

๕๐  
 ดังนั้น ปญญา แปลวา “ความรูท่ัว คือ รูท่ัวถึงเหตุ ถึงผล รูอยางชัดเจน รูเรื่องบาป

บุญคุณโทษ รูสิ่งท่ีควรทํา ควรเวน เปนตน เปนธรรมท่ีคอยกํากับศรัทธา เพ่ือใหเชื่อประกอบดวย
เหตุผล ไมใหหลงเชื่ออยางงมงาย”50

๕๑   
 

  ในหนังสือพุทธธรรมไดใหความหมายของปญญาเอาไววา 

 ปญญา แปลวา ความรอบรู เติมเขาไปเขาไปอีกวา ความรูท่ัว ความรูชัด คือ รูท่ัวถึง 
ความจริงหรือรูตรงตามความเปนจริง ทานอธิบายขยายความกันออกไปตาง ๆ เชนวา รูเหตุผล รูดีรู
ชั่ว รูควรไมควร รูคุณรูโทษ รูประโยชนมิใชประโยชน รูเทาทันสังขาร รูองคประกอบ รูเหตุปจจัย รู
ท่ีมาท่ีไป รูความสัมพันธระหวางสิ่งท้ังหลาย รูตามความเปนจริง รูถองแท เขาใจถองแท รูเขาใจ
สภาวะ รูคิด รูพินิจพิจารณา รูวินิจฉัย รูท่ีจะจัดแจงจัดการหรือดําเนินการอยางไร ๆ 51

๕๒ 

๔๔ พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช, ราชบัณฑิต), พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน ชุด ศัพท
วิเคราะห, (กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐), หนา ๓๘๓. 

๔๕ Robert Caesar Childers, A Dictionary of Pali Language, (New Delhi: Asian 
Educational Services, 1993) p.239. 

๔๖ พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, ปทานุกรม บาล ีไทย อังกฤษ สันสกฤต, พิมพครั้ง
ท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๓), หนา ๔๔๔. 

๔๗ นาคประทีป, ปาลี-สยาม อภิธาน, พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๒), หนา ๒๓๖. 

๔๘ A.P.Buddhadatta MahaTher, Pali-English Dictionary, ( Delhi: Bharatiya Kala 
Prakashan, ๑๙๙๙), p.๑๔๖. 

๔๙ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๕ ,พิมพครั้งท่ี ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หนา ๗๓๓. 

๕๐ สุมน อมรวิวัฒน, การพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร ทักษะกระบวนการเผชิญ
สถานการณ,(นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หนา ๓๗. 

๕๑ อางแลว, พระธรรมกิตติวงศ, พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน ชุด ศัพทวิเคราะห, หนา 
๕๗๔. 

๕๒ พระพรหมคุณ าภรณ  (ป .อ .ปยุ ตฺ โต ), พุทธธรรม ฉบับป รับขยาย, พิมพ ครั้ ง ท่ี  ๔๕ , 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพผลิธัมม, ๒๕๕๙), หนา ๒๐. 

                                                           



๒๘ 
 

 อนึ่ง นอกจากนี้ไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของคําวา “ปญญา” ไววา คือ 

ความรูจัด หยั่งรูในเหตุผลจนสามารถแกปญหาได ไมวาจะเปนปญหาทางโลกหรือทางธรรม”52

๕๓ 

 ๒)  คําท่ีเปนไวพจนของปญญา 

 ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา มีคําศัพทท่ีมีนัยเหมือนกันหรือเปนไวพจนกับปญญา

หลายคํา ดังจะขอยกตัวอยางมาเพียงบางคํา ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

  ๑. สัมมาทิฏฐิ คือ ปญญาอันเห็นชอบ คือเห็นอริยสัจ ๔ เห็นชอบตามคลอง

ธรรมวา ทําดีมีผลดี ทําชั่วมีผลชั่ว เห็นถูกตองตามท่ีเปนจริง53

๕๔ 

  ๒.วิปสสนา คือ ความเห็นตรงตอความเปนจริงของสภาวธรรม, ปญญาท่ีเห็น

ไตรลักษณอันใหถอนความหลงผิด รูผิดในสังขารเสียได, การฝกอบรมปญญาใหเกิดความเห็นแจงรูชัด

สภาวะของสิ่งท้ังหลายตามท่ีมันเปน54

๕๕ 

  ๓.วิมังสา คือ การตรึกตรองพิจารณาหาเหตุผลในการงาน การศึกษา ความ

พยายาม เอาใจใส ใชปญญาในการพิจารณาผลของการปฏิบัต ิ

  ๔. มัตตา คือ ความรูตามตําราและคําสอน 

  ๕. มติ คือ ปญญาความรูท่ีเกิดจากการคิดพิจารณาสถานการณตาง ๆ แลว

สามารถเลือกประเด็นสรุปชวยตัดสินใจได 

  ๖. เมธา คือ ปญญาท่ีนํามาใชขจัดอุปสรรค กําจัดสิ่งอกุศลใหสิ้นไป 

  ๗. ภูริ คือ ปญญาท่ีหยั่งลึกและกวาง สามารถเทียบเคียงความแตกตางได 

  ๘. ปฏิภาณ คือ เปนผลการใชปญญา อันอาศัยความเขาใจแตกฉานในเหตุผล

และภาษา สามารถนําออกใชอยางรวดเร็ว ทันการ ทันคน เหมาะสมกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

  ๙. ญาณ คือ ความรูท่ีเกิดผุดข้ึนภายในจิต หลังจากผานข้ันตอนของการฝกหัด 

อบรมจิตมาโดยลําดับ เปนความรูท่ีแทจริง ไมหวั่นไหว ไมเปลี่ยนแปลง ประเภทของญาณมี ๓ คือ ๑) 

อดีตังสญาณ ญาณในสวนอดีต ๒) อนาคตตังสญาณ ญาณในสวนอนาคต และ ๓) ปจจุปปนนังสญาณ 

ญาณในสวนปจจุบัน อีกหมวดหนึ่ง คือ ๑) สัจจญาณ หยั่งรูความจริง ไดแกอริยสัจ ๒) กิจจญาณ หยั่ง

รูกิจในอริยสัจจ ๓) กตญาณ หยั่งรูกิจอันไดทําแลวในอริยสัจจ55

๕๖ 

๕๓ สัญญา สัญญาวิวัฒน, พุทธสังคมวิทยา, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุขภาพใจ, 
๒๕๔๓), หนา ๓๗. 

๕๔ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี 
๒๘, (กรงุเทพมหานคร: มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๙), หนา ๔๓๙. 

๕๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๗๕. 
๕๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๐. 

                                                           



๒๙ 
 

  ๑๐.สัมปชัญญะ คือ ความรูท่ัวพรอม ไดแก รูวาอะไรเปนประโยชน ไมเปน

ประโยชน เปนคุณ เปนโทษ รูทางท่ีควรไมควร56

๕๗ 

  ๑๑.โกศล หรือ โกสัลละ57

๕๘ ความเปนผูฉลาด มี ๓ อยาง คือ ๑) อายโกสัลละ

ความเปนผูฉลาดในความเจริญ ๒) อปายโกศล ความเปนผูฉลาดในความเสื่อม ๓) อุปายโกศล ความ

เปนผูฉลาดในอุบาย หมายถึง ปญญาท่ีรูจักวิธีทํางานท้ังฝายเสื่อมและฝายเจริญ58

๕๙  

  ๑๒.วิชชา59

๖๐ ๑) วิชชาคือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ความหยั่งรูท่ีทําใหระลึกชาติ

ได “.... 

 ทานผูมีอายุ...เพราะพระตถาคตทรงมีปญญาแทงตลอดธรรมชาตินี้ จึงเปนเหตุให

ทรงระลึกถึงพระพุทธเจาท้ังหลายในอดีตกาล ผูปรินิพพานแลว....” 6 0

๖๑ ๒) วิชชาคือ 

จุตูปปาตญาณ ความหยั่งรูการจุตและอุบัติของสัตวท้ังหลาย ๓) วิชชา คือ อาวาสวักขย

ญาณ ความหยั่งรูในธรรมเปนท่ีสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย 

  ๑๓. ธรรมวิจัย การเฟนธรรม, ความสอดสองคืบคนธรรม การวิจัยคือคนควา

ธรรม เปน ขอ ๒ ของหลักโพชธงค ธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรูของพระพุทธเจา61

๖๒ 

  ๑๔.ปริญญา  คือ การกําหนดรู, การทําความเขาใจครบถวน มี ๓ คือ ๑) ญาต

ปริญญา กําหนดรูข้ันรูจัก ๒) ตีรณะปริญญา กําหนดรูข้ันพิจารณา ๓) ปหานปริญญา กําหนดรูถึงข้ัน

ละได62

๖๓ 

  ๑๕.ปฏิสัมภิทา คือ ความแตกฉาน, ความรูแตกฉาน, ปญญาแตกฉาน มี ๔ คือ 

๑) อัตถปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในอรรถ ๒) ธัมมปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในธรรม ๓) นิรุตติ

ปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในทางนิรุกติ คือ ภาษา ๔) ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานใน

ปฏิภาณ 

  ๑๖. อภิญญา 63

๖๔ ความรูยิ่ง, ความรูเจาะตรงยวดยิ่ง, ความรูชั้นสูง มี ๖ อยาง 

คือ ๑) อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ตาง ได ๒) ทิพพโสต หูทิพย ๓) เจโตปริยญาณ ญาณท่ีใหทายใจคนอ่ืนได ๔) 

๕๗ สุมน อมรวิวัฒน, การพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร ทักษะกระบวนการเผชิญ
สถานการณ, (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หนา ๓๗. 

๕๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๔. 
๕๙ ที.ปา.ฎีกา (ไทย) ๓๐๕/๒๗๐ ดูเทียบ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑. 
๖๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๕. 
๖๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔/๘. 
๖๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี 

๒๘, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๙), หนา ๑๕๒. 
๖๓ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐๘. 
๖๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๙๔-๓๙๖. 

                                                           



๓๐ 
 

ปุพเพนิวาสานุสติ ญาณท่ีทําใหระลึกชาติได ๕) ทิพพจักขุ ตาทิพย ๖) อาสวักขยญาณ ญาณทําใหอา

สวะสิ้นไป ๕ อยางแรกเปนโลกียอภิญญา ขอสุดทายเปนโลกุตตรอภิญญา 

  ๑๗. โพธิ, พุทธิ คือ ปญญาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติดี การฝกจิต หรือ โพธิญาณ 

คือญาณคือความตรัสรู, ญาณคือปญญาตรัสรู, มรรคญาณท้ังสี่มีโสดาปตติมัคคญาณ เปนตน64

๖๕ 

 ๓) การเปรียบเทียบปญญาในคัมภีรพระพุทธศาสนา 

 ในคัมภีรพระพุทธศาสนาสายเถรวาท ไดปรากฏมีกลุมคําท่ีสื่อถึงการเปรียบเทียบกับ

ปญญาไวหลายคํา และมีปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกท้ัง ๓ การเปรียบเทียบหรือการอุปมานั้น ก็เพ่ือ

ตองการใหการสื่อความหมายของปญญาจากนามธรรมใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนข้ึน ดังมีบางคําท่ีผูวิจัย

ขอยกมาเปนตัวอยางตังตอไปนี้  

  ๑. ปญญาจักษุ ตา คือปญญา 65

๖๖ สําหรับพระพุทธเจานั้น พระองคทรงมีพุทธ

จักขุ คือ จักษุของพระพุทธเจา ไดแก ญาณท่ีหยั่งรูอัธยาศัย อุปนิสัยและอินทรียท่ียิ่งหยอนตาง ๆ กัน

ของเวไนยสัตว66

๖๗ 

  ๒. ปญญาดุจแผนดิน ในสภิยสูตร67

๖๘ ไดพรรณนาอุปมาเปรียบเทียบพระปญญา

ของพระพุทธเจาเปนปญญาดุจแผนเดินเอาไววา “..ขาแตพระผูมีพระภาค ผูมีปญญาดุจแผนดิน 

พระองคทรงกําจังมิจฉาทิฏฐิ ๓ และมิจฉาทิฏฐิ ๖๐ ท่ีอาศัยคัมภีรเปนหลักการของพวกสมณะลัทธิอ่ืน 

ซ่ึงอาศัยอักษรสื่อความหมาย และสัญญาท่ีวิปริต ทรงกาวพนความมืดคือโอฆะไดแลว...”  

  ๓. ปญญาเปนแอกและไถ  ในกสิภารทวาชสูตร 68

๖๙ พระพุทธองคทรง

เปรียบเทียบพระปญญาของพระองคกับการทํานาของชาวนาไวดังนี้ “...ศรัทธาเปนพืช ความเพียร

เปนฝน ปญญาของเราเปนแอกและไถ หิริเปนงอนไถ ใจเปนเชือก สติของเราเปนผาลและประตัก...” 

  ๔. ปญญาดุจปราสาท: ในมหากัสสปเถรวัตถุ69

๗๐ พระพุทธองคทรงเปรียบเทียบ

ปญญาวาดุจปราสาทเอาไวดังนี้ “...เม่ือใด บัณฑิตบรรเทาความประมาท ดวยความไมประมาท ข้ึนสู

ปญญาดุจปราสาท ไมเศราโศก พิจารณาเห็นหมูสัตวผูมีความเศราโศก เม่ือนั้น บัณฑิตผูเปนปราชญ 

ยอมเห็นคนพาลได เหมือนคนท่ียืนอยูบนภูเขาเห็นคนท่ีภาคพ้ืนได ฉะนั้น...” ในอรรถกถาไดอธิบาย

เพ่ิมเติมวา “...ปญญาดุจปราสาทในท่ีนี้หมายถึง ทิพจักขุญาณอันบริสุทธิ์...” 7 0

๗๑ ดังนั้น บุคคลผูมี

๖๕ อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, หนา 
๒๗๘. 

๖๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒, ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๖๑/๔๑๖. 
๖๗ อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, หนา 

๒๗๐. 
๖๘ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๕๔๔/๖๒๗. 
๖๙ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๗๗/๕๑๘. 
๗๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๘/๓๓. 
๗๑ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๒/๘๗. 

                                                           



๓๑ 
 

ปญญายอมมองเห็นท่ีมีทุกขเหมือนดังคนท่ีข้ึนบนปราสาทซ่ึงอยูสูง ยอมมองเห็นคนท่ีอยูดานลางฉัน

นั้น  

 ๔) ความหมายของคําวา “ภาวนา” 

 คํ าว า  “ภ าวน า”  แปลว า  อบ รม , เจริญ ,” ตรงกับ คํ าภ าษาอั งกฤษ  คือ 

“increate” 7 1

๗๒ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนิยามไววา ถาเปนคํานาม หมายถึง การทําใหมี

ข้ึนใหเปนข้ึนทางจิตใจ ถาเปนกิริยา หมายถึง สํารวมใจใหแนวแนเปนสมาธิ เชน สวดมนตภาวนา 

สํารวมใจตั้งความปรารถนา เชน นั่งภาวนาใหพระชวยภาวนา 72

๗๓ ...การเจริญภาวนาจัดเปนบุญกิริยา

ประเภทหนึ่งเรียกวา ภาวนามัย คือ การภาวนาเปนการพัฒนาจิตใจและปญญา ทําใหจิตสงบ ไมมี

กิเลส ไมมีเรื่องเศราหมอง เห็นคุณคาสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง ผู ท่ีภาวนาอยูเสมอยอมเปน

หลักประกันวา จิตจะมีความสุข คุณภาพชีวิตดีข้ึน สูงข้ึน...73

๗๔ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “กัมมัฏฐาน” 

จัดเปนการฝกอบรมทางดานจิตใจ เพราะคําวา กัมมัฏฐาน แปลวา ท่ีตั้งแหงการทํางานหรือการ

กระทํา 74

๗๕ หมายความวา ท่ีตั้งของความเจริญอุตสาหะท่ีเรียกวาการปรารภความเพียร หมายถึง 

รูปธรรมมีอารมณ คือวงกสิณ เปนตน และนามธรรมมีการเจริญกสิณ เปนตน อีกนัยหนึ่ง กัมมัฏฐาน 

คือ การกระทําอันเปนท่ีตั้งของความสุขพิเศษ เพราะเปนท่ีตั้งของความสุขในฌาน และมรรคผล พระ

อรรถกถาจารยไดวิเคราะห ภาวนาไวในคัมภีรอรรถกถาปฏิสัมภิทามรรควา ภาวียติ วฑฺฒียตีติ ภาวนา 

ธรรมชาติใดอันพระโยคีบุคคลอบรมอยู เจริญอยู ฉะนั้นธรรมชาตินั้น ชื่อวาภาวนา ไดแก ธรรมควร

เจริญ คือ ใหเกิดในสันดาน 75

๗๖ คัมภีรปรมัตถทีปนี ใหความหมายไว ๒ ประการ คือ ๑) ภาเวตพฺพาติ 

ภาวนา แปลวา ธรรมท่ีบุคคลควรเจริญ ๒) ภาเวนฺติ จิตฺตสนฺตานํ ภาวนา คือ เจตนาท่ีทําใหกุศลเจริญ

ข้ึน หมายความวาทําใหเกิดกุศลท่ียังไมเกิดข้ึน และทําใหกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว เจริญเพ่ิมพูนข้ึน76

๗๗ 
คําท่ีมีความหมายตรงกับคําวา “ภาวนา” คือคําวา “พัฒนา” ซ่ึงในกระบวนการพัฒนา

นั้นจะตองพัฒนากายกับจิตควบคูกันไป ซ่ึงในพระสุตตันตปฎก ไดแบงภาวนานี้ไว ๓ ประเภท คือ ๑) 

กายภายนา การอบรมกาย ๒) จิตตภาวนา การอบรมจิต ๓) ปญญาภาวนา การอบรมปญญา77

๗๘ 

๗๒ นาคประทีป, ปาลี-สยาม อภิธาน, พิมพครั้งท่ี ๒ (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๒), หนา ๒๙๕. 

๗๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๔ , พิมพครั้งท่ี  ๒ ,  
(กรุงเทพมหานคร: นามมีบุค พับลิเคช่ัน, ๒๕๕๖), หนา ๘๖๘. 

๗๔ พระชาย วรธมฺโม, ฉลาดทําบุญ รวมเร่ืองนารู คูมือทําบุญใหถูกวิธี , พิมพครั้งท่ี  ๗๑, 
(กรุงเทพมหานคร: เครือขายพุทธิกา, ๒๕๔๕), หนา ๑๙. 

๗๕ อง.ฉกฺก.อ. (บาลี), ๓/๑๐๗/๑๕๗. 
๗๖ ขุ.ป.อ. (บาลี), ๑/๓/๑๙, อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๑/๓๐๐/๒๑๕. 
๗๗ อุทัย สติมั่น, ศาสนติภาวนา: พุทธิปญญาเพ่ือการพัฒนาสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน, วารสารปาริ

ชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๓ (พิเศษ) ๒๕๕๗: ๒๗-๒๘. 
๗๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑/๓๐๕/๒๗๒. 

                                                           



๓๒ 
 

ดังนั้น คําวา ปญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปญญา พัฒนาปญญา การฝกอบรม

ปญญา ใหรูเขาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง รูเทาทันโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให

เปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวยปญญา

78

๗๙ 
๒.๒.๓. ความสําคัญของปญญาในพระพุทธศาสนา 

ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาไดใหความสําคัญของปญญาไวอยางมาก และปญญาจัดเปน

แกนกลางหรือแกนกลางของการพัฒนาคนตามหลักพุทธธรรม ในคัมภีรของพระพุทธศาสนาไดให

ความสําคัญปญญาโดยไดเปรียบเทียบปญญาไวหลายอยางดวยกัน ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 ๑) ปญญาเปนกําลัง: ในสังขิตตสูตร 79

๘๐ วิตถสูตร 80

๘๑ อนนุสสุตสูตร 81

๘๒ กูฎสูตร 82

๘๓ 

สังขิตตสูตร 83

๘๔ วิตถสูตร 84

๘๕ ทัฏฐัพพสูตร 85

๘๖ ปุนกูฎสูตร 86

๘๗ ไดพรรณนาวาปญญาเปนกําลังเรียกวา

ปญญาพละ ไวดังนี้ “...ภิกษุท้ังหลาย เสขพละ ๕ ประการ นี้ ปญญาพละ (กําลังคือปญญา) เปน

อยางไร คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาเห็น

ท้ังความเกิดและความดับอันเปนอริยะ ชําแรกกิเลศใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้เรียกวาปญญาพละ

...”ในธรรมสังคณี87

๘๘ ไดอธิบายเอาไววา “...ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความจริง ความเลือกสรร ความวิจัย

ธรรม ความกําหนดหมาย ความเขาไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด 

ภาวะท่ีรูละเอียด ความรูแจงอยางแจมแจง...ความไมหลงงมงาย ความเลือกเฟนธรรม สัมมาทิฏฐิ ใน

สมัยนั้น นี้ชื่อวาปญญาพละท่ีเกิดข้ึนในสมัยนั้น...ฯ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดอธิบาย

เอาไววา...ปญญาพละ กําลังปญญา คือ ไดศึกษา มีความรู ความเขาใจถูกตองชัดเจน ในเรื่องราวและ

กิจการท่ีตนเก่ียวของ ตลอดไปถึงสภาวะอันเปนธรรมดาของโลกและชีวิต เปนผูกระทําการตาง ๆ ดวย

ความเขาใจเหตุผล และสภาพตามความเปนจริง88

๘๙ 

๗๙ อางแลว, อุทัย สติมั่น, ศาสนติภาวนา: พุทธิปญญาเพ่ือการพัฒนาสังคมสันติสุขอยางย่ังยืน,  
๒๗-๒๘. 

๘๐ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑/๑-๒. 
๘๑ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๒/๒-๕. 
๘๒ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๑/๑๕-๑๖. 
๘๓ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๒/๑๖. 
๘๔ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๓/๑๗. 
๘๕ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔/๑๗-๑๘. 
๘๖ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕/๑๙-๒๐. 
๘๗ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๖/๒๐. 
๘๘ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๒๔/๑๐๐/๔๕. 
๘๙ พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต พุทธธรรมเพ่ือชีวิตท่ีดีงาม, พิมพครั้งท่ี ๖๘, 

(นครปฐม: ระฆังทอง, ๒๕๔๗),  หนา ๓๓. 

                                                           



๓๓ 
 

 ๒) ปญญาเปนทรัพย 89

๙๐:  ในคัมภีรของพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงความสําคัญของ

ปญญาโดยเปรียบปญญาเหมือนกับทรัพย เรียกวาปญญาธนะ ทรัพยคือปญญา ดังกลาวไวในธนสูตร

90

๙๑วา “...ภิกษุท้ังหลาย ธนะ(ทรัพย) ๕ ประการนี้...ปญญาธนะ (ทรัพยคือปญญา) ...ปญญาธนะ เปน

อยางไร คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เปนผูมีปญญามาก คือ ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณา

เห็นท้ังความเกิดดับเปนอริยะ ชําแรกกิเลสใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้เรียกวา ปญญาธนะ...” ใน

ชราสูตร 91

๙๒ กลาวไววา “...ปญญาเปนรัตนะของคนท้ังหลาย บุญโจรลักไปไมได...” ปญญานั้นจัดเปน 

๗ ในอริยทรัพย ท้ัง ๗ อันเปนทรัพยภายในเรียกวาโลกุตตรธรรมะ ดังพระพุทธองคตรัสวา 

“โลกุตตรธรรมอันประเสริฐนั้นเปนทรัพยประจําตัวทุกคน” นี้เปนเครื่องหมายยืนยันวา ทุกคน

สามารถเปนอิสระจากความทุกข โลกธรรมมิอาจแผวพานได ศักยภาพดังกลาวทําไมเราทุกคนมีสิทธิท่ี

จะเขาถึงความสุขอันประเสริฐได แตนั่นหมายความวาเราตองทําหนาท่ีตอธรรมใหถึงพรอม นั่นก็คือ

การดําเนินชีวิตอยางถูกธรรม ปฏิบัติตอจิตใจอยางถูกตอง จนสามารถเขาใจสัจธรรมอยางถึงแกน

ธรรม แตหากละเลยหนาท่ีดังกลาวแลว สิทธิท่ีจะมีความสุขยอมกลายเปนโมฆะ92

๙๓ 

 ๓) ปญญาเปนแสงสวาง93

๙๔: ดังมีปรากฏในปชโชตสูตร 94

๙๕ วาดวยแสงสวาง วา “...

เทวดาทูลถามวา อะไรเลาเปนแสงสวางในโลก... พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา...ปญญาเปนแสงสวางใน

โลก..ฯ เพราะแสงสวางอยางอ่ืนนั้นเสมอดวยปญญานั้นไมมี..ดังตรัสไวในนัตถิปุตตสมสูตร 95

๙๖ วา 

เทวดา...ไดกลาวคาถาวา...แสงสวางเสมอดวยดวงอาทิตยไมมี...แตพระพุทธองคตรัสตอบวา...แสง

สวางเสมอดวยปญญาไมมี...” นี้ยอมเดนชัดวา แสงอ่ืนๆ นั้น ท้ังแสงอาทิตยในกลางวัน แสงจันทรใน

เวลากลางคืน ยอมสวางแคภายนอกเทานั้น แตแสงคือปญญา ยอมสวางท้ังภายในและภายนอก ยอม

สวางท้ังกลางวันและกลางคืน 

 ๔) ปญญาเปนอาวุธ : นอกจากนี้ ใน คัมภีรทางพระพุทธาศาสนาได มีการ

เปรียบเทียบปญญาเหมือนดับอาวุธ เรียกวา ปญญาวุธ อาวุธคือปญญา 96

๙๗ ซ่ึงอาวุธในท่ีนี้หมายถึง 

เครื่องมือท่ีใชปองกันหรือตอสูกับกิเลส 

 ๕) ปญญาธิษฐาน คือ ธรรมท่ีควรตั้งในใจ 97

๙๘ ท่ีม่ันคือปญญา ไดแกธรรมท่ีควรตั้งไว

ในใจเปนฐานท่ีม่ัน คือ ปญญา, ผูมีปญญาเปนฐานท่ีม่ัน เพ่ือจะสามารถยึดเอาหรือลุถึงผลสําเร็จท่ีเปน

๙๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๓๙๗. 
๙๑ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๗/๗๖-๗๗. 
๙๒ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๕๑/๖๗. 
๙๓ พระไพศาล วิสาโล, งายแตงาม, (กรุงเทพมหานคร: เพชรประกาย,๒๕๕๖), หนา ๗๙. 
๙๔ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๒๔/๙๐/๔๕. 
๙๕ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๐/๘๕. 
๙๖ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓/๑๓. 
๙๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑. 
๙๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๙๐. 

                                                           



๓๔ 
 

จุดหมาย เฉพาะอยางยิ่งพระภิกษุใหตั้งตัวเพ่ือจะบรรลุอรหัตตผล มี ๔ อยาง คือ ๑) ปญญา ๒) สัจจะ 

๓) จาคะ และ ๔) อุปสมะ หรือสันติ98

๙๙ 

 ๖) ปญญาเปนการมีชีวิตอยูอยางประเสริฐ: ในวิตติสูตร 99

๑๐๐กลาววา “...บุคคลมี

ความเปนอยูดวยปญญา นักปราชญท้ังหลาย จึงกลาววามีชีวิตประเสริฐ...” 

 ๗) บุคคลยอมบริสุทธิ์ไดดวยปญญา: ในพระสัตตันตปฎก ปาฏิกวรรค ไดพรรณนา

ถึงธรรม ๙ ประการท่ีควรเจริญ ดังนี้ “...ธรรม ๙ ประการท่ีควรเจริญ คืออะไร...๘ องคความเพียร

เพ่ือความบริสุทธิ์ คือปญญาวิสุทธิ์ (ความหมดจดปญญา)...” 10 0

๑๐๑ ในอาฬกสูตร 1 01

๑๐๒ไดระบุวา “....

บุคคล...บริสุทธิ์ไดดวยปญญา...” 

 ๘) ปญญาชวยใหบรรลุนิพพาน: ในพระสัตตันตปฎก ปาฏิกวรรค ไดพรรณาถึงการ

หลุดพนดวยปญญาไววา “...ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุติ อันไมมีอาสาวะ 

เพราะอาสาวะสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง เขาถึงอยูในปจจุบัน...” 102

๑๐๓
 และนอกจากนี้ ในมหา

ปรินิพพานสูตร 103

๑๐๔ก็กลาวไวเชนกันคือ “...ปญญามีลักษะอยางนี้...ปญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิ

เปนฐาน ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก จิตอันบุคคลอบรมโดยมีปญญาเปนฐาน ยอมหลุดพนโดยชอบ

จากอาวาสวะท้ังหลาย คือ กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ...” 

ดังนั้น ปญญาตรงขามกับโมหะ ซ่ึงแปลวาความหลง ความไมรู ความเขาใจผิด สัญญา

และวิญญาณหาตรงขามกับโมหะ อาจกลายเปนเหยื่อของโมหะไปดวยซํ้า เพราะเม่ือหลวง เขาใจผิด

อยางใดก็รับรูและกําหนดหมายเอาไวผิด ๆ อยางนั้น ปญญาชวยแกไขใหวิญญาณและสัญญาเดินถูก

ทาง104

๑๐๕
 

๒.๒.๔ ประเภทของปญญา 

ในพระสุตตันตปฎก ทีฆานิกาย ปาฏิกวรรค ไดแบงถึงประเภทของปญญาไว ๓ ประเภท

ดังตอไปนี้... ๑) เสขปญญาปญญาของบุคคลผูตองศึกษา ๒) อเสปญญา ปญญาของบุคคลผูไมตอง

ศึกษา ๓) เนวเสขานาเสขปญญา ปญญาของบุคคลผูยังตองศึกษาก็มิใชผูไมตองศึกษาก็มิใช... และหาก

จําแนกโดยการบรรลุมรรค ผลจําแนกตามแหลงท่ีมาได ๓ ประเภท ดังปรากฏมีในพระสุตตันตปฎก 

๙๙ อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, หนา 
๔๙๐. 

๑๐๐ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๗๓/๘๐. 
๑๐๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๑๙. 
๑๐๒ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๓. 
๑๐๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๒, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๕/๑๐๖, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๕๐/๑๑๑. 
๑๐๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๗/๑๓๗. 
๑๐๕ อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, หนา ๒๐. 

                                                           



๓๕ 
 

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค สังคีติสูตร105

๑๐๖ คือ...๑) จินตามยปญญา ปญญาท่ี เกิดจากการคิด  ๒) สุตมย

ปญญาปญญาท่ีเกิดจากการฟง ๓) ภาวนามยปญญา ปญญาท่ีเกิดจากการอบรม... 

ในคัมภีรวิสุทธิวรรค106

๑๐๗ ไดแบงประเภทของปญญาเอาไวดังนี ้

๑) ปญญาวาโดยลักษณะคือการแทงตลอดสภาวธรรม ปญญามีอยางเดียวเทานั้น 

๒) ปญญา ๒ คือ (๑) โลกิยปญญา (๒) โลกุตตรปญญา เปน ๒ อยางโดยนัยอยาง

เดียวกัน คือ (๑) ปญญามีอาสวะ  (๒) ไมมีอาสวะ และเปน ๒ ประการ คือ (๑)ปญญากําหนดนาม 

(๒) กําหนดรูป ปญญากําหนดรูปมี ๒ ประการ คือ (๑) ปญญาท่ีเกิดสหรตตดวยโสมนัส (๒) ปญญา

ท่ีสหรคตดวยอุเบกขา และมี ๒ ประการ คือ (๑) ปญญาท่ีเปนทัสสภูมิ ๑ และปญญาท่ีเปนภาวนา

ภูมิ ๑ 

๓) ปญญามี ๓ ประการ คือ (๑) จินตามยปญญา (๒) สุตมยปญญา (๓) ภาวนามย

ปญญา มี ๓ ประการโดยนัยเหมือนกันนั้น คือ (๑) ปญญาท่ีเปนปริตตรัมมณะ (๒) ปญญาท่ีเปน

มหัคคตารัมมณะ (๓) ปญญาท่ีเปนอัปปมาณารัมมณะ และมี ๓ ประการ คือ (๑) ปญญาท่ีเปนอาย

โกศล (๒) ท่ีเปนอปายโกศล  (๓) เปนอุปายโกศล  และมี ๓ ประการ คือ ปญญาโดยอภินิเสส ๓ 

มีอัชฌัตตาภินิเวส (มุงม่ันขางใน) เปนตน 

๔) ปญญา ๔ อยาง คือ ญาณในสัจจะ ๔ และปฏิสัมภิทา ๔... 
 

ในประเด็นนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับการศึกษาเรื่องปญญาภาวนา ผูวิจัยจึงขออธิบาย

ประเภทของปญญา ๓ ท่ีจําแนกโดยการบรรลุ มรรคผล ๓ อยาง ดังนี ้

 ๑) จินตามยปญญา ปญญาท่ีเกิดจากการคิด 

 จินตามยปญญา แยกเปนศัพทเปน จินฺตา + มย + ปฺญา = จินฺตามยปญญา 

แปลวา ปญญาสําเร็จแลวจากความคิดพิจารณา มีการวิเคราะหวา จินฺตา ชาตา ปฺญา จินฺ

ตามยปฺญา. อถวา ปกตา ปฺญา จินฺตามยปฺญา107

๑๐๘
 

  สวน ในพระอภิธรรมปฎก วิภังคปกรณ108

๑๐๙ อธิบายไววา  

 ...ในการงานท้ังหลายท่ีจัดการดวยปญญา บุคคลมิไดฟงจากผูอ่ืน ไดกัมมัสกตาญาณ 

หรือไดสัจจานุโลมิกญาณ วา รูปไมเท่ียง ฯลฯ เวทนาไมเท่ียง ฯลฯ สัญญาไมเท่ียง ฯลฯ สังขารไมเท่ียง 

ฯลฯ วิญญาณไมเท่ียง ดังนี้บาง ไดความสามารถ ความคิดอาน ความพอใจ ความกระจาง ความเพง

พินิจ และไดปญญาท่ีสามารถไตรตรองสภาวธรรมอันเหมาะสม มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวาจินตามย

ปญญา... 

๑๐๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑. 
๑๐๗ วิสุทธิ. (ไทย) ๑/๔๒๕/๙๒-๙๓. 
๑๐๘ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, บาลีไวยากรณ วจีวิภาค ภาค ๒ สมาส-

ตัทธิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๔๘. 
๑๐๙ อภิ.วิ.  (ไทย) ๓๕/๗๖๕/๕๐๓-๕๐๔. 

                                                           



๓๖ 
 

 อนึ่ง ในคัมภีรวิสุทธิมรรค อธิบายเพ่ิมเติมเอาไววา “...ปญญาท่ีไมไดฟงจากผูอ่ืน

ไดมา ชื่อวาจินตามายปญญา (จินฺตามยา) เพราะสําเร็จไดดวยอํานาจความคิดของตนเอง...”109

๑๑๐ 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ใหความหมายเอาไววา “...จินตามยปญญา คือ 

ปญญาท่ีเกิดจากการคิดพิจารณา (ปญญาจากโยนิโสมนสิการท่ีตั้งข้ึนในตนเอง)...”110

๑๑๑
 

ดังนั้น ปญญาในทางวิปสสนาภาวนา ไดแก ปญญาท่ีเกิดจากการคิดพิจารณาดวยตนเอง 

ไดแก การท่ีบุคคลไมไดฟงมาจากผูอ่ืน แตกลับไดกัมมัสสกตาญาณ หรือสัจจานุโลมิกญาณ ดวย

ปญญาอยางนี้วา รูปไมเท่ียง เวทนาไมเท่ียง สังขารไมเท่ียง วิญญาณไมเท่ียง นี้เรียกวา จินตามย

ปญญา 111

๑๑๒ อนึ่งในทางจิตวิทยาพบวา สิ่งท่ีกําลังคิด ณ ขณะนั้น สมองเชื่อวาสิ่งนั้นกําลังเกิดข้ึนจริง 

นั่นก็หมายความวา หากจิตคิดพิจารณาถึงเรื่องราวท่ีเปนพระสัทธรรม ก็เปนเหตุใหเกิดญารปญญาใน

วิปสสนาไดเชนกัน112

๑๑๓
 

๒) สุตมยปญญา ปญญาท่ีเกิดจากการฟง 

คําวา สุตมยปญญา แยกศัพทเปน สุต+มย+ปญญา วิเคราะห สุชา ชาตา ปฺญา สุ

ตมยปฺญา อถวา สุตา ปกตา ปฺญา สุตมยปฺญา ในพระอภิธรรมปฎก วิภังคปกรณ 113

๑๑๔ อธิบายไว

วา  

...ในการงานท้ังหลายท่ีตองจัดการดวยปญญา ในศิลปะท้ังหลายท่ีตองจัดการดวยปญญา 

ในวิชาท้ังหลายท่ีตองจัดการดวยปญญา บุคคลไดฟงจากผูอ่ืน ไดกัมมัสสกตญาณ หรือไดสัจจานุโลมิก

ญาณวา รูปไมเท่ียง ฯลฯ เวทนาไมเท่ียง ฯลฯ สัญญาไมเท่ียง ฯลฯ สังขารไมเท่ียง ฯลฯ วิญญาณไม

เท่ียงดังนี้บาง ไดความสามารถ ความคิดอาน ความพอใจ ความกระจาง ความเพงพินิจ และไดปญญา

ท่ีสามารถไตรตรองสภาวธรรมอันเหมาะสม มีลักษณะเชนวานี้ นี้เรียกวา สุตมยปญญา.... 

อนึ่ง ในคัมภีรวิสุทธิมรรค อธิบายเพ่ิมเติมเอาไววา “...ปญญาท่ีฟงจากผูอ่ืนไดมา ชื่อวา สุ

ตมยปญญา (สุตมยา) เพราะสําเร็จไดดวยอํานาจการฟง...”114

๑๑๕
 

ดังนั้นการฝกฝนอบรมของบุคคลในดานปญญา อาทิ “การฟงธรรมท่ีไดผลนั้นจึงเริ่มจาก

ศรัทธาของผูฟงท่ีมีความเคารพ เลื่อมใส ผูบรรยายธรรม ทามกลางบรรยากาศ สิ่งแวดลอมท่ีรมรื่น 

สงบเงียบ ผูฟงตองมีสมาธิ ความตั้งใจแนวแน บําเพ็ญตนใหมีศีล (ความประพฤติดี) ถูกตอง ควบคุม

๑๑๐ วิสุทธิ. (ไทย) ๒/๔๒๗/๙๔. 
๑๑๑ อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, 

หนา ๒๓๒. 
๑๑๒ พระพุทธโฆสะ รจนา, วงศชาญบาลี (ผูชําระ), คัมภีรพระวิสุทธิมรรค (ไทย), (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพธรรมบรรณาคาร, ๒๕๒๕,) หนา ๗๓๕. 
๑๑๓ จารุวรรณ พ่ึงเทียร, วิธีการพัฒนาจิตใหเกิดพุทธปญญา, วารสาร มจร พุทธศาสตรปริทรรศน, 

ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑:๑๒-๑๗. 
๑๑๔ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๗๖๕/๕๐๔. 
๑๑๕ วิสุทธิ. (ไทย) ๒/๔๒๗/๙๔. 

                                                           



๓๗ 
 

ตนมิใหฟุงซาน มีวิธีคิดท่ีเอ้ือตอผูอ่ืนไมยึดติดอยูกับตนเอง เขาขางตนเอง คิดถึงเหตุปจจัยและจดจํา

สาระสําคัญมาพิจารณาใหถองแท จึงเกิดความรู คือ ปญญา ความรูตระหนักเทาทันความจริงของสิ่ง

ท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนในชีวิต เปนความรูท่ีเรียกวา สุตมยปญญา ปญญาท่ีเกิดจากการสดับตรับฟง”115

๑๑๖
 

สุตมยปญญา  คือปญญาท่ีเกิดจากการสดับเลาเรียน (ปญญาเกิดจากปรโตโฆสะ)116

๑๑๗
 

 องคประกอบของการฟงใหเกิดปญญาดังกลาวนี้ คือ วิธีการเรียนรูของอารยชน ซ่ึง

เรียกวา อริยวัฑฒิธรรม ๕ ไดแก 

 (๑) ศรัทธา ความเชื่อ ความม่ันใจในพระรัตนตรัย ในหลักแหงความจริง ความดีงาม

อันมีเหตุผล 

 (๒) ศีล ความประพฤติดี มีวินัย 

 (๓) สุตะ การเลาเรียนสดับฟง ศึกษาหาความรู 

 (๔) จาคะ การเผื่อแผเสียสละ ใจกวาง พรอมท่ีจะรับฟงและรวมมือ ไมคับแคบ 

 (๕) ปญญา ความรอบรู รูคิด รูพิจารณา เขาใจเหตุผล รูจักโลกและชีวิตตามความ

เปนจริง..” 

การฟงทําใหเกิดปญญา โดยตองตั้งใจฟงดวยความเคารพดวยดี ฟงดวยใจ จึงจะได

ปญญา ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา “ฟงดวยดี ยอมไดปญญา (สุสฺสูสํ ลภเต ปฺญํ”)11 7

๑๑๘ และ

เพราะวา “การฟงดวยความตั้งใจและการสอบถามเปนอาหารของปญญา” 118

๑๑๙ คือ ทําใหเกิดปญญา

อนึ่ง จากการฟงดวยดีนี้เปนเหตุใหการฟงเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไปอีก คือ ทําใหไดความรู เกิดสติปญญา

เพ่ิมพูน เจริญดวยปญญายิ่ง ๆ ข้ึนไป ทําใหบุคคลรูสิ่งท่ีเปนประโยชน และไมเปนประโยชน และรูจัก

เลือกสรางสิ่งท่ีเปนประโยชน อันนํามาซ่ึงความสุข สมดังพุทธภาษิตท่ีวา “...การฟงดีเห็นเหตุใหการ

ฟงเจริญ การฟงเปนเหตุใหเจริญปญญา บุคคลจะรูประโยชนก็เพราะปญญา ประโยชนท่ีบุคคลรูแลว 

ยอมนําสุขมาให...”119

๑๒๐
 

จากอริยวัฑฒิธรรมดังกลาวยอมเห็นไดวา สุตยปญญานั้นเริ่มเกิดท่ีศรัทธา เชื่อในความ

จริงและเหตุผล มีพฤติกรรมท่ีดี หม่ันเรียนรู ใจกวาง รับฟงผูอ่ืนและรูจักคิด มีความรอบรูประกอบ

กัน”120

๑๒๑ ดังท่ีพระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) ไดอธิบายไวในหนังสือพุทธธรรม สรุปไดวา “ขาวสาร

ความรูท่ีไดจากการฟง ไมวาจะเปนความรูทางโลกหรือทางธรรม ลวนเปนปจจัยท่ีเกิดปญญา เปน

๑๑๖ อางแลว, สุมน อมรวิวัฒน, หนา ๖๔. 
๑๑๗ อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, 

หนา ๒๓๒. 
๑๑๘ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๘๐๔/๔๓๘. 
๑๑๙ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๗๓/๑๔๖. 
๑๒๐ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๒๖๘/๒๙๐. 
๑๒๑ อางแลว, สุมน อมรวิวัฒน, หนา ๖๕. 

                                                           



๓๘ 
 

ประสบการณชีวิต เนื่องดวยการเรียนรู ผสมผสานกับความคิดพิจารณา ทําใหสามารถดําเนินชีวิตท่ีดี 

แกปญหาได”121

๑๒๒ 

๓) ภาวนามยปญญา ปญญาท่ีเกิดจากการอบรม 

ภาวนามยปญญา แยกศัพทเปน ภาวนา+มย+ปฺญา = ภาวนามยปญญา แปลวา ปญญา

เกิดจากการภาวนา วิเคราะหวา ภาวนาย ชาตา ปฺญา ภาวนามยปฺญา122

๑๒๓ ในพระอภิธรรมปฎก 

วิภังคปกรณ อธิบายไววา ปญญาของผูเขาสมาบัติท้ังหมด ไดแก บุคคลผูเจริญสมถภาวนา และ

วิปสสนาภาวนาไดสมาบัติ ๘ เรียกวาภาวนามยปญญาเปนปญญาท่ีเกิดจากการอบรม หรือปญญาท่ี

เกิดแตการลงฝกลงปฏิบัติ เชน การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจนถึงอัปปนา หรือปญญาของผูเขา

สมาบัติทุกอยางเรียกวา ภาวนามยปญญา123

๑๒๔
 

ในพระอภิธรรมปฎก วิภังคปกรณ 12 4

๑๒๕ อธิบายไววา “....ปญญาของผูเขาสมาบัติแม

ท้ังหมดชื่อวา ภาวนามยปญญา... อนึ่ง ในคัมภีรวิสุทธิมรรค อธิบายเพ่ิมเติมเอาไววา “...ปญญา

ถึงอัปปนา ซ่ึงสําเร็จดวยภาวนาอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา ภาวนาปญญา (ภาวนามยา)...”125

๑๒๖ 

ภาวนามยปญญา คือ “...ปญญาเกิดจากการปฏิบัติบําเพ็ญ (ญาณอันเกิดข้ึนแกผูอาศัย

จินตมยปญญา หรือท้ังสุตมยปญญาและจินตมยปญญานั่นแหละ ขะมักเขมนมนสิการในสภาวธรรม

ท้ังหลาย)...”126

๑๒๗ 

ดังนั้น “กระบวนการพัฒนาปญญา จึงมีลักษณะบูรณาการของสุตมยปญญา ปญญาท่ี

เกิดจาการรับรูขาวสารและเลาเรียน จินตามยปญญา ปญญาท่ีเกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผล และ

ภาวนามยปญญา ปญญาท่ีเกิดจากการปฏิบัติฝกหัดอบรมตน” ดังท่ี พระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต) ได

อธิบายวา “วิธีการเรียนรูท่ีกอใหเกิดปญญาวามีกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ การฟง ซักถาม สอบคน (สวนะ 

และปริปุจฉา) การสนทนา ถกเถียง อภิปราย (สากัจฉา) การสังเกต เฝาดูอยางพินิจ (ปสสนะ และ 

นิชฌานะ) การพิจารณาโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ ) การชั่งเหตุผล (ตุลนา ) การไตรตรอง การ

ตรวจสอบ ทดสอบ สอบสวน ทดลอง และเฟน (วิมังสาและวิจัย) การเสพคุน ฝกหัด ทําบอย ทําให

มาก (อาเสวนะภาวนา และพหุลีกรณ)...”127

๑๒๘ 

๑๒๒ อางแลว, สุมน อมรวิวัฒน, หนา ๖๕. 
๑๒๓ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, บาลีไวยากรณ วจีวิภาค ภาคท่ี ๒ สมาส-

ตัทธิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๔๘. 
๑๒๔ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๗๖๙/๕๐๔. 
๑๒๕ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๗๖๙/๕๐๔. 
๑๒๖ วิสุทธิ. (ไทย) ๒/๔๒๗/๙๔. 
๑๒๗ อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, 

หนา ๒๓๒. 
๑๒๘ พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี ๓, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หนา ๕๒. อางใน สุมนต อมรวิวัฒน หนา ๖๕. 

                                                           



๓๙ 
 

 ๒.๒.๕ กระบวนการและวิธีการปฏิบัติเพ่ือเกิดพุทธปิญญา 

 ๑) กระบวนการเกิดข้ึนของพุทธิปญญา 

 ปญญาภูมิกถา 128

๑๒๙ ซ่ึงวาดวยธรรมท่ีเปนภูมิแหงปญญา ดังนี้ “...ก็ในคําวาพึงเจริญ

อยางไรนี้ เพราะเหตุท่ีปญญานี้มีธรรมท้ังหลายท่ีแยกประเภทเปนตนวา ขันธ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 

อินทรีย ๑ สัจจะ ๑ ปฏิจจสมุปบาท ๑ เปนภูมิฯ ดังนั้น กระบวนการเกิดข้ึนของปญญานั้น มีความ

เก่ียวของกับกระบวนการรับรูอารมณทางทวารตาง ๆ เชน ชองทางการรับรูสิ่งท่ีถูกการรับรู เพ่ือให

ทราบถึงกระบวนการเกิดปญญาอยางไร มีลําดับข้ันตอนการรับรูเปนอยางไร มีกระบวนการดังตอไปนี้ 

  ๑.๑) การรับรูอารมณ 

  กระบวนการรับรูอารมณ เม่ือวาโดยองคธรรมปรมัตถ ดังแสดงตอไปนี้ 

  ๑) กระบวนการรับอารมณของมนุษยโดยผานทวาร ๖ วัตถุรูป ๖ อายตนะนะ 

๖ ธาตุ ๖ 

  คําวา ทวาร แปลวา “ประตู” สําหรับเปนท่ีเขาออกของคนท้ังหลายมี จักขุ

ประสาท เปนตน ชื่อวาทวาร เพราะเหมือนประตูท่ีเขาออกของ “วิถีจิต” ท้ังหลาย ทวารท้ังหลายมี ๖ 

ทวาร 

  วัตถุ ๖ มีจักษุวัตถุ เปนตน ยอมเปนท่ีอาศัยของจิตและเจตสิกท้ังหลาย และ

รองรับจิตและเจตสิกท้ังหลายนั้น ตามสภาพของตนเชนเดียวกัน 

  อายตนะ ๑๒ หรือ อายตนะภายนอก อายตนะภายในเม่ือมากระทบกันเขาแลว 

วิถีจิตตาง ๆ มีจักขุทวารวิถี เปนตน ยอมเกิดข้ึน129

๑๓๐ 

  ธาตุ ๖ มีจักขุประสาท เปนตน ชื่อวา ธาตุ เพราะมีเนื้อความวา ไมใชสัตว ไมใช

ชีวะ เปนแตสภาวะแทๆ นั้นเอง ทวาร ๖, วัตถุรูป ๖, อายตนะ ๖, ธาตุ ๖ เหลานี้  เรียกตาม

ความหมายของชาวโลกวา อุปกรณในการรับรู มีรายละเอียด ดังนี้ 

   (๑) จักขุทวาร เปนจักขุปราสาทรูปท่ีซึมทราบอยูบริเวณตาดํา มีลักษณะท่ี

สามารถกระทบกับรูปารมณได คือ สิ่งท่ีสามารถรูไดทางตา แลวเกิดการรับรูข้ึนมา เปนการมองเห็น

รูป 

   (๒) โสตทวาร เปนโสตปราสาทรูปท่ีซึมทราบอยูบริเวณชองหู มีลักษณะท่ี

สามารถกระทบกับสัททารมณ คือ เสียงท่ีสามารถรูไดทางหู แลวเกิดการรับรูข้ึนมา เปนการไดยิน

เสียง 

๑๒๙ วิสุทธิ. (ไทย) ๒/๔๓๐/๘๒. 
๑๓๐ พระสัท ธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ป ริจเฉททท่ี ๓ และปริจเฉทท่ี  ๗ , 

(กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๕), หนา ๓๑. 

                                                           



๔๐ 
 

   (๓) ฆานทวาร เปนฆานประสาทรูปท่ีซึมทราบอยูบริเวณโพรงจมูก มี

ลักษณะท่ีสามารถกระทบกับคันธารมณ คือ กลิ่นท่ีสามารถรูไดทางจมูก แลวเกิดการรับรูข้ึนมา เปน

การดมกลิ่น 

   (๔) ชิวหาทวาร เปนชิวหาประสาทรูปท่ีซึมทราบอยูบริเวณปลายลิ้น  

มีลักาณะท่ีสามารถกระทบกับรสารมณ คือ รสท่ีสามารถรูไดทางลิ้น แลวเกิดการรับรูข้ึนมา เปนการ

ลิ้นรส 

   (๕) กายทวาร เปนกายปสาทรูปท่ีซึมทราบอยู ท่ัวรางกาย มีลักษณะท่ี

สามารถกระทบกับโผฏฐัพพารมณ คือ ความเย็น รอน ออน แข็ง ตึงไหว ท่ีสามารถถูกตองใหกาย แลว

เกิดการรับรูข้ึนมา เปนการถูกตองสัมผัส 

   (๖) มโนทวาร เปนจิตท่ีทําหนาท่ีในการรับรูอารมณในทางทวารท้ัง ๖ 

  กระบวนการรับอารมณมีอุปกรณหรือเครื่องมือในการรับรูอารมณท่ีสําคัญ เชน 

การรับรูอารมณทางจักขุ มีเครืองมือในการรับรูอารมณ คือ “จักขุปสาท” จักขุปสาททําหนาท่ีหลาย

ประการดวยกัน หนาท่ีการทํางานในดานแรกเรียกวา ทวารหรือทางผาน เรียกวา จักขุทวาร, ทํา

หนาท่ีเปนวัตถุหรือเปนท่ีอาศัยของจิตและเจตสิก เรียกวา จักขุวัตถุ, ทําหนาท่ีเปนอายตนะภายใน

เรียกวา จักขายตนะ ทําหนาท่ีเปนธาตุเรียกวา จักขุธาตุ เปนตน กระบวนการรับอารมณทางทวารอ่ืน

ก็เปนไปในทํานองเดียวกันนี1้30

๑๓๑ 

 

   ๑.๒) อารมณท่ีถูกรู 

  อารมณ (อารมฺมณ) หมายถึง เครื่องยึดเหนี่ยวจิต (อาลมฺพ อาลมฺพน โคจร 

วิสย) (อา บทหนา รุม ธาตุในความ ยินดี ยุ ปจจัย ซอน ม แปลง ยุ เปน อน น เปน ณ)๑๓๒ มีศัพท

วิเคราะหวา อา อภิมุขํ รมนฺติ เอตฺถาติ อารมฺมณํ จิต และเจตสิกท้ังหลาย มายินดีพรอมหนากันใน

ธรรมชาตินี้ ฉะนั้น ธรรมชาตินี้ ชื่อวา อารมณ ไดแก อารมณ ๖ อารมณนี้เรียกวา อาลัมพนะ ก็ได มี

ความหมายวา เปนท่ียึดหนวงจิต และเจตสิกท้ังหลาย เหมือนคนแกท่ีทุพพลภาพ ยอมตองอาศัยไม

เทาหรือเชือกเปนเครื่องยึดเหนียวใหทรงตัวลุกข้ึนและเดินไปไดฉันใด จิตและเจตสิกท้ังหลายก็

เชนเดียวกัน ตองมีอารมณเปนเครื่องอาศัยยึดเพ่ือเกิดข้ึนติดตอกับฉันนั้น ดังท่ีทานแสดงวจนัตถวา 

๑๓๑ สุภีร ทุมทอง, การพัฒนาอินทรียสังวร, (กรุงเทพมหานคร: ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นต จํากัด, 
๒๕๕๔), หนา ๑๕๒. 

๑๓๒ พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต), พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสตร 
ชุดศัพทวิเคราะห, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเลี่ยงเชียง, ๒๕๔๘), หนา ๑๐๒. 

                                                           



๔๑ 
 

จิตฺตเจตสิก อาลมฺพตีติ อาลมฺพณํ แปลวา ธรรมชาติอันจิตและเจตสิกยึดหนวง ฉะนั้น จึงชื่อวา 

อาลัมพณะ ไดแก อารมณ ๖132

๑๓๓ 

  คําวา “อารมณ” มีอรรถวิเคราะหว อาคนฺตวา จิตฺเจตสิกา รมนฺติ เอเตสูติ 

อารมฺมณานิ รูปเปนตนเปนท่ีจิตและเจตสิกมายินดี จึงชื่อวา อารัมมณะ 133

๑๓๔ โดยนัยนี้ หมายถึง รูป

นามท่ีเปนท่ียึดเหนี่ยวของจิต ในการปฏิบัติวิปสสนาภาวนา อารมณของวิปสสนาภาวนา เรียกวา 

วิปสสนาภูมิ สิ่งท่ีถูกรับรูเรียกวา “อารมณ” เปนสิ่งท่ียึดเหนี่ยวของจิต เพราะจิตนั้นเปนธรรมชาติท่ี

รับรูอามรณ หากไมมีอารมณจิตก็เกิดไมได อารมณจัดเปนอายตนะภายนอก เรียกวา “อายนตะ” 

แยกเปน ๖ ประเภท ตามกระบวนการรับรูคือ 

   (๑) รูปารมณ หรือ รูปายตนะ ธรรมไดแก สีตาง ๆ ท่ีสามารถรับรูไดดวย

จักขุวิญญาณจิต ๒ เทานั้น 

   (๒) สัทธารมณ หรือ สัทธายตนะ องคธรรมไดแก เสียงตาง ๆ ท่ีสามารถ

รับรูไดดวยโสตวิญญาณจิต ๒ เทานั้น 

   (๓) คันธารมณ หรือ คันธายตนะ องคธรรมไดแก กลิ่นตาง ๆ ท่ีสามารถ

รับรูไดดวยฆานวิญญาณจิต ๒ เทานั้น 

   (๔) รสารมณ คือ รสายตนะ องคธรรมไดแก รสตาง ๆ ท่ีสามารถรับรูได

ดวยชิวหาปสาทเทานั้น 

   (๕) โผฏฐัพพารมณ โผฏฐัพพายตนะ องคธรรมไดแก เย็น รอน ออน แข็ง 

หยอน ตึงท่ีสามารถรับรูไดดวยกายวิญญาณจิต ๒ เทานั้น 

   (๖) ธัมมารมณ หรือ ธัมมายตนะ องคธรรมไดแก จิต เจตสิก ปสาทรูป ๕ 

สุขุมรูป ๑๖ นิพพานบัญญัติ ท่ีสามารถรับรูไดดวยมโนวิญญาณเทานั้น134

๑๓๕ 

  กระบวนการรับรูอารมณนั้น เม่ือวาโดยอายตนะภายในและภายนอก เปนธรรม

ท่ีเปนเหตุเปนผลกัน ดังตอไปนี้ 

   ๑) จักขยาตนะกับรูปายตนะ ธรรมท้ังสองเปนเหตุ การเห็นเปนผล 

   ๒) โสตายตนะกับสัททายตนะ ธรรมท้ังสองเปนเหตุ การไดยินเปนผล 

   ๓) ฆานายตนะกับคันธายตนะ ธรรมท้ังสองเปนเหตุ การไดกลิ่นเปนผล 

   ๔) ชิวหายตนะกับรสายตนะ ธรรมท้ังสองเปนเหตุ การรูรสเปนผล 

   ๕) กายายตนะกับโผฏฐัพพายตนะ ธรรมท้ังสองเปนเหตุ การรูสัมผัสเปนผล 

๑๓๓ พระสัท ธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ป ริจ เฉททท่ี ๓ และปริจเฉทท่ี  ๗ , 
(กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๕), หนา ๓๓. 

๑๓๔ พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณนา, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 
๒๕๕๒), หนา ๑๕๑. 

๑๓๕ อางแลว, สุภีร ทุมทอง, การพัฒนาอินทรียสังวร, หนา ๑๕๓. 

                                                           



๔๒ 
 

   ๖) มนายตนะกับธัมมายตนะ ธรรมท้ังสองเปนเหตุ การรูสัมผัสเปนผล 

  ๒) วิธีปฏิบัติเพ่ือใหเกิดพุทธิปญญา 

 การปฏิบัติตนเพ่ือใหเกิดพุทธปญญาตามหลักพระพุทธศาสนา มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

  ๑) ปุพฺพปโยโค คือ การเจริญวิปสสนากรรมฐานจนญาณตาง ๆ เกิดข้ึนโดย

ลําดับจนถึงอนุโลม 

  ๒) พาหุสัจจะ คือ ความเปนผูไดยินไดฟงมามาก ไดศึกษาเลาเรียนมามาก 

  ๓ ) เทสภาสา คือ ความ เป นผู ฉลาด ในภาษาต าง ๆ  เชน  ภาษาบาลี 

ภาษาตางประเทศ ภาษาสัตว 

  ๔) อาคโม คือ การศึกษาเลาเรียนพระพุทธพจนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา 

  ๕) ปริปุจฉา คือ หม่ันไตถามครูบาอาจารยบอยๆ และหม่ันดูหม่ันสอบสวน

คนควาตําราบาลีอรรถกถาฎีกาบอย ๆ 

  ๖) อธิคโม คือ หม่ันเจริญวิปสสนากรรมฐานบอย ๆ จนไดบรรลุมรรคผลเปน

พระอริยบุคคลเบื้องตนเปนตนไป 

  ๗) ครุสนฺนิสฺสยํ คือ อยูในสํานักของครูอาจารยผูฉลาดสามารถ 

  ๘) มิตฺตสมฺปตฺติ คือ ไดมิตรท่ีดี ชักชวนกันแตในการศึกษาเลาเรียนและการ

ประพฤติปฏิบัติ 

  ๙) ปเรสํธมฺมํ เทสติ แสดงธรรมแกผูอ่ืน 

  ๑๐) อนวชฺชานิ สอนศิลปะการงานวิชาชีพท่ีปราศจากโทษใหแกผูอ่ืน 

  ๑๑) ธมฺมกถิกํสกฺการํ ธมฺมํ กถาเปติ นิมนตพระธรรมกถึกแสดงธรรมแลว

สักการะบูชาธรรม 

  ๑๒) อายตึปฺญวาภาวิสฺสามิ ทําทานกุศล แลวปรารถนาใหมีปญญาเฉลียว

ฉลาด 

  ๑๓) ไดสั่งสมกรรมท่ีจะทําใหเกิดปญญา เชน ถวายหนังสือ สรางหนังสือ เปน

ตน 

  ๑๔) เกิดในโลกท่ีไมมีการเบียดเบียนกันและกัน 

  ๑๕) มีอินทรียแกกลา คือ ไดสรางปญญาบารมีมามาก 

  ๑๖) หางไกลจากกิเลสเพราะไดเจริญกรรมฐาน 

  ๑๗) ยังอินทรียหาใหสมํ่าเสมอกัน 

  ๑๘) ทําวัตถุภายในและภายนอกใหสะอาด 

  ๑๙) เวนจากบุคคลผูโงเขลาเบาปญญา ไมรูขันธธาตุอายตนะอินทรียอริยสัจ 



๔๓ 
 

  ๒๐) คบหาสมาคมแตบุคคลผูมีปญญา รูรูปนามรูพระไตรลักษณ เปนตน 

  ๒๑) พิจารณาถึงประเภทแหงปญญาอันลึกซ้ึงอันเปนไปในวิปสสนาภูมิ ๖ มีขันธ 

๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย ๒๒ เปนตน 

  ๒๒) นอมใจไปในการกําหนดนั้น คือ นอมใจไปตามสติปฏฐานท้ัง ๔ 

  ๒๓) มีโยนิโสมนสิการ คือ การเอาใจใสโดยอุบายแยบคาย โดยมีความเพียร มี

สติสัมปชัญญะอยูเสมอ ๆ 

  ๒๔) พหุลีกโร พยายามทําใหมาก ๆ ทําบอย ๆ ฝกบอย ๆ ท้ัง ๒๔ ขอนี้เปนเหตุ

ใหเกิดปญญาข้ันต่ํา (สุตมยปญญา) ปญญาข้ันกลาง (จินตามยปญญา) และปญญาข้ันสูง (ภาวนามย

ปญญา) 135

๑๓๖ 

 การพัฒนาปญญา ตองอาศัยความสําคัญของมนุษย ๒ ประการ คือรางกายและ

จิตใจ รางกายไมมีความสามารถจะรับรูอะไรไดเพราะเปนวัตถุธาตุตัวท่ีทําหนาท่ีรูคือจิตใจใน

พระพุทธศาสนาเถรวาทจะใหความสําคัญกับจิตมากกวารางกายในฐานะท่ีเปนตัวควบคุมพฤติกรรม

ตาง ๆ ของรางกาย ท้ังกายและใจ ตองอาศัยกันและกันเพ่ือเขาสูกระบวนการพัฒนาปญญาข้ันสูงสุด

เปรียบดังฌาน และปญญายอมอิงอาศัยกันและกัน ดังพระพุทธพจนท่ีวา ฌานและปญญามีแกผูใด ผู

นั้นยอมอยูในท่ีใกลพระนิพพาน136

๑๓๗ ฉะนั้น ควรพิจารณาใหดีวาฌานกับปญญาตองอิงอาศัยกันและกัน 

มนุษยจะเกิดปญญาไดตองอาศัยประสาทสัมผัสท้ังอายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และ

อายตนะภายนอก ๖ คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธรรมารมณ ดังพุทธพจนท่ีวา “จักขุวิญญาณ

เกิดข้ึน เพราะอาศัยตาและรูป เพราะประชุมธรรม ๓ ประการจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึง

เกิดเวทนา สวนสัญญาเครื่องเนิ่นชาก็ครอบงําบุรุษ เพราะเนิ่นชาอยูท่ีเวทนานั้นเปนเหตุ ในรูปท่ี

ท้ังหลายพึงจะพึงรู137

๑๓๘ 

 ดังนั้น การสรางพุทธปญญาในพระพุทธศาสนานั้นแตกตางจากหลักปญญาท่ัวไปท่ี

ตองใชหลักการทางเหตุผลและแนวปฏิบัติโดยเนนไปทางกายภาพ เพราะตองนําไปสรางรูปธรรมท่ีเปน

กายภาพ สวนพุทธปญญาเนนไปท่ีการมองเห็นความเปนจริงของตนเองซ่ึงประกอบดวยขันธ ๕ และ

ตองนําไปสูการฝกฝนของตนเองใหเปนกุศลและละกิเลศดวยการเจริญวิปสสนาภาวนาดวยการเจริญ

สติสัมปชัญญะใหมีกําลังจนสามามารถเขาสูมรรคญาณได138

๑๓๙ 

 

๑๓๖ พุทธโฆสเถระ รจนา, วงศชาญบาลี (ผูชําระ), คัมภีรพระวิสุทธิวรรค (ไทย), (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพบรรณาคาร, ๒๕๒๕), หนา ๕๓๔-๕๓๖. 

๑๓๗ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๗๒/๑๔๙. 
๑๓๘ ม.มู (บาลี) ๑๒/๒๐๔/๑๗๒,  ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๐๔/๒๑๓-๒๑๕. 
๑๓๙ จารุวรรณ พ่ึงเทียร, วิธีการพัฒนาจิตใหเกิดพุทธปญญา, วารสาร มจร พุทธศาสตรปริทรรศน, 

ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑:๑๒-๑๗. 

                                                           



๔๔ 
 

๒.๒.๖ รูปแบบการพัฒนาปญญาตามหลักปญญาวุฑฒิธรรม 

พระพุทธพจนวา “...โยคา เว ชายเต ภูริ แปลวา ปญญายอมเกิดข้ึนเพราะการใช...หรือ 

ปญญาเกิดเพราะการประกอบ 139

๑๔๐”พุทธพจนนี้ยอมเดนชัดวา การมาซ่ึงปญญานั้นยอมตองฝกฝน 

ดังนั้นในแกนของพระพุทธศาสนาจึงไดปรากฏมีศาสนธรรมท่ีกลาวถึงรูปแบบการพัฒนาปญญาอยูดวย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา และพบวา รูปแบบหรือ

วิธีการพัฒนาปญญาตามหลักพระพุทธศาสนานั้น คือ หลักวุฒิธรรม หรือ วุฑฒิธรรม คือ ธรรมท่ีเปน

หลักของความเจริญ หรือคุณธรรมท่ีกอใหเกิดความเจริญงอกงาม  

 ๒.๒.๖.๑ ท่ีมาของแนวคิดปญญาวุฑฒิธรรม 

 สังคมปจจุบันเปนสังคมพัฒนา หรือกําลังพัฒนาท้ังในดานการเมือง การทหาร 

การศึกษา เศรษฐกิจ และทางสังคม ผูอยูในสังคมจึงตองหาทางพัฒนาตนเองเสมอ ในพระพุทธศาสนา

มีหลักธรรมท่ีทําใหคนเจริญ หรือคุณธรรมท่ีกอใหเกิดความเจริญงอกงามในชีวิต บางทีเรียกวา 

“ปญญาวุฒิ” คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือความเจริญงอกงามแหงปญญา แตสวนมากจะเรียกวา “วุฑฒิ

ธรรม” คือ ธรรม เปนเครื่องเจริญ” 140

๑๔๑ และสืบเนื่องจากพระพุทธพจนท่ีวา “ปญญาควรทําใหเจริญ” 

นั้น ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดปรากฎหลักธรรมท่ีชวยสงเสริมการเจริญปญญาหรือเรียกวา

ปญญาภาวนา ในเรื่องการเกิดของปญญานี้ในคําสอนของพระพุทธศาสนามีคําสอนท่ีสําคัญอยูอยาง

หนึ่ ง ซ่ึงเปนการแสดงถึงวิธีการท่ีสําคัญของการเกิดปญญาวาอาศัยปจจัยตาง ๆ บาง โดยมี

ความสัมพันธเก่ียวเนื่องกันประดุจสายโซ ธรรมดังกลาวนี้มีชื่อวา “ปญญาวุฑฒิธรรม” หรืออีกชื่อหนึ่ง

เรียกวา “โสตาปตติยังคะ” โดยความหมายของชื่อนั้น มีท่ีมาจากพระสุตตันตปฎก ในพระสูตรตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

  ๑) โสตาปตติผลสูตร141

๑๔๒ วาดวยธรรมท่ีเปนไปเพ่ือทําใหแจงโสดาปตติพล 

...ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ท่ีบุคคลเจริญ ทําใหมากแลว ยอมเปนไป

เพ่ือทําใหแจงโสดาปตติพล ธรรม ๔ ประการ อะไรบาง คือ ๑) สัปปุริสสังเสวะ การคบหา

สัตบุรุษ ๒) สัทธัมมัสสวนะ การฟงธรรม ๓) โยนิโสมนสิการ การมนสิการโดยแยบคาย ๔) 

ธัมมานุธัมมปฏิปตติ การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้

บุคคลเจริญ ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือทําใหแจงโสดาปตติผล 

  ๒) ปญญาวุฑฒิสูตร142

๑๔๓วาดวยการเจริญปญญา 

๑๔๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๘๒/๑๒๐. 
๑๔๑ บุญมี แทนแกว, จริยศาสตร Ethics, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 

๒๕๓๙), หนา ๒๖๕. 
๑๔๒ สํ.ส. (ไทย) ๑๙/๑๐๕๑-๑๐๕๔/๕๗๖-๕๗๗. 
๑๔๓ อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑ /๒๔๘/๓๖๗-๓๘. ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๐๒. 

                                                           



๔๕ 
 

...ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการยอมเปนไปเพ่ือความเจริญดวยปญญา 

ธรรม ๔ ประการอะไรบาง ๑) สัปปุริสสังเสวะ การคบหาสัตบุรุษ ๒) สัทธัมมัสสวนะ การ

ฟงธรรม ๓) โยนิโสมนสิการ การมนสกิารโดยแยบคาย ๔) ธัมมานุธัมมปฏิปตติ การปฏิบัติ

ธรรมสมควรแกธรรม ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญดวย

ปญญา... 

นอกจากนี้ ในพหุการสูตร 14 3

๑๔๔ ซ่ึงวาดวยธรรมท่ีมีอุปการมาก ก็กลาวไว

โดยนัยนี้เหมือนกัน 

๓) มหาปญญากถา144

๑๔๕ วาดวยมหาปญญา 

...ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ท่ีบุคคล ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือ
ทําใหแจงโสดาปตติผล ๔ ประการ อะไรบาง คือ (๑) สัปปุริสสังเสวะ (คบสัตบุรุษ) (๒) 
สัทธัมมัสวนะ (ฟงพระสัทธธรรม (๓) โยนิโสมนสิการ (การพิจารณาโดยแยบคาย (๔) ธัม
มานุธัมมปฏิปตติ (ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม) ธรรม ๔ ประการนี้แลท่ีบุคคลเจริญ ทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพ่ือทําใหแจงโสดาปตติผล...ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ท่ี
บุคคล ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือทําใหแจงสกทามาคมิผล...อนาคามิผล...อรหัตตผล
... 

๔) นอกจากนี้ในอาฬกสูตร ยักขสังยุต 145

๑๔๖ ไดกลาวถึงปญญาลาภกถา วา
ดวยเหตุไดปญญา ๔ ประการ ดังนี้ “...บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต เพ่ือบรรลุนิพพาน 
ไมประมาท มีความรอบคอบ ฟงดวยดี ยอมไดปญญา...” ซ่ึงลําดับการเรียงขอนั้นอาจจะ
แตกตางกันกับพระสูตรท่ีกลาวมาแลวขางตน แตโดยนัยของเนื้อหามีความเหมือนกัน 
 ๒.๓.๖.๒ ความหมายของปญญาวุฑฒิธรรม 

 หลักธรรมท่ีสงเสริมความเจริญงอกงามแหงปญญา เรียกวา วุฒิธรรม ธรรมท่ีเปนไป

เพ่ือความเจริญแหงปญญา เปนองคคุณของพระโสดาบัน (โสตาปตติยังคะ) ซ่ึงผูท่ีประพฤติปฏิบัติ

ธรรมหมดนี้แลว ชื่อวาไดดําเนินสูหนทางอริยะ หนทางแหงความหลุดพนจากความทุกข  

 ๒.๓.๖.๓ ความสําคัญของปญญาวุฑฒิธรรม 

 ความสําคัญของธรรมหมวดนี้มิใชเปนไปเพ่ือโสดาปตติผลเทานั้น แตยังอํานวยผล

เก่ียวกับความกาวหนาทางปญญาทุกระดับ จนถึงบรรลุอรหัตผลดวย ดังพระพุทธพจนวา 

   ...ภิกษุท้ังหลายธรรม ๔ ประการนี้ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไป

เพ่ือใหแจงโสดาปตติพล...ยอมเปนไปเพ่ือทําใหแจงพระสกทาคามิผล...ยอมเปนไปเพ่ือทํา

ใหแจงอนาคามิผล..ยอมเปนไปเพ่ือทําใหแจงอรหันตผล...”146

๑๔๗
 

๑๔๔ อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑ /๒๔๙/๓๖๘. 
๑๔๕ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓/๕๔๓-๕๔๔. 
๑๔๖ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๓. 
๑๔๗ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๕๑-๑๐๕๔/๕๗๖-๕๗๗. 

                                                           



๔๖ 
 

ดังนั้น หลักปญญาวุฑฒิธรรมจึงเปนรูปแบบการพัฒนาปญญาตามหลักพุทธธรรม ท้ังนี้

หากบุคคลตั้งใจพากเพียรพยายามพัฒนาตนเองตามหลักปญญาวุฑฒิธรรมซ่ึงประกอบดวยองค ๔ 

ประการนี้แลว ยอมยังบุคคลนั้นพัฒนาตนเองจากปุถุชนกลายเปนอริยชนคือบรรลุพระนิพพานในท่ีสุด

ได ดังพุทธพจนท่ีผูวิจัยไดนํามาแลวแลวขางตน จึงนับไดวาธรรมท้ัง ๒ เรื่องซ่ึงมีใจความอยางเดียวกัน

เปนธรรมท่ีมีความสําคัญมากตอการเกิดปญญา 

 ๒.๓.๖.๔ องคประกอบของปญญาวุฑฒิธรรม 

 องคประกอบของปญญาวุฑฒิธรรมมี ๔  ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  ๑) สัปปุริสสังเสวะ การคบหาสัตบุรุษ  
  เสวนากับทานผูท่ีเรียกวา นักปราชญ หรือทานผูทรงคุณวุฒิ 1 47

๑๔๘ การพัฒนา
ปญญาท่ีเริ่มตนจาก การเสวนาสัตบุรุษ คือ การคบหาผูทรงปญญา หมายถึง “การคบหากัลยาณมิตร 
หรือการมีมิตรดี การคบหาคนนั้นเปนพ้ืนฐานเบื้องตน ท่ีจะนําไปสูความเจริญหรือความเสื่อม” อนึ่ง 
ในสักกวัตถุ สุขวรรค ไดพรรณนาลักษณะของบุคคลท่ีควรคบ ไว ๗ ประการดังนี้ “...บุคคลควรคบผู
เปนปราชญ มีปญญา เปนพหุสูตร มีปกติเอาธุระ มีวัตร เปนพระอริยะ เปนสัตบุรุษ มีปญญา...เหมือน
ดวงจันทรโคจรไปตามทางของดาวนักษัตร ฉะนั้น...” 148

๑๔๙ ผลของการคบบุคคลลักษณะนี้ยอมได
ความสุขเหมือน “...การอยูรวมกับนักปราชญมีแตความสุขเหมือนอยูในหมูญาติ...” 149

๑๕๐ ฉะนั้น การ
พัฒนาปญญาใหกาวหนาจะตองมีคบคนดีกอน ซ่ึงคนดีท่ีควรคบหานั้นเรียกวา สัตบุรุษ หมายถึง ทาน
ผูรู ผูมีความรู ซ่ึงควรจะมีลักษณะอยางนอย ๗ ประการ อันไดแก ๑) รูจักหลักและรูจักเหตุ (ธัมมัญุ
ตา) ๒) รูความมุงหมายและรูจักผล (อัตธัญุตา) คือ รูความหมายและความมุงหมายของหลักธรรม
หรือหลักการ กฎเกณฑ หนาท่ี รูผลท่ีประสงคของกิจท่ีกระทํา ๓) รูจักตน (อัตตัญุตา) คือ รูฐานะ 
ภาวะ เพศ กําลัง ความรู ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม ๔) รูประมาณ (มัตตัญูตา) คือ 
รูจักความพอเหมาะพอดี ๕) รูจักกาล (กาลัญุตา) คือ รูวาเวลาไหน ควรทําอะไร ๖) รูจักชุมชน 
(ปริสัญูตา) คือ รูจักถ่ิน รูจักท่ีชุมน และชุมชน รูจักมารยาท ระเบียบวินัย และขอควรรูปฏิบัติอ่ืน ๆ 
ตอชุมชนนั้นๆ ๗) รูจักบุคคล (ปุคคลัญุตา) คือ รูความแตกตางระหวางบุคคลโดยอัธยาศัย 
ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน 150

๑๕๑ และนอกจากนี้ ในปณฑิตปฏิปทากถา ไดกลาวถึงขอปฏิบัติ
ของบัณฑิตไว ๗ ประการ คือ “...บัณฑิตละธรรมดํา151

๑๕๒ แลวพึงเจริญธรรมขาว152

๑๕๓ออกจากวัฎฎะมาสู
วิวัฏฏะ ละกามท้ังหลาย เปนผูหมดความกังวล พึงปรารถนายินดียิ่งในวิเวกท่ียินดีไดยากยิ่ง พึงชําระ
ตนใหผองแผวจากเครื่องเศราหมองแหงจิตท้ังหลาย...” 153

๑๕๔ ดังนั้นการคบสัปปุรุษ หรือผูเปนบัณฑิต

๑๔๘ อางแลว, บุญมี แทนแกว, จริยศาสตร Ethics, หนา ๒๖๕. 
๑๔๙ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๘/๙๗. 
๑๕๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๗/๙๗. 
๑๕๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓,  ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๐. 
๑๕๒ ธรรมดํา หมายถึง อกุศลธรรม มีกายทุจริต เปนตน, ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๘๗-๘๙/๕๖๐-๕๖๒. 
๑๕๓ ธรรมขาว หมายถึง กุศลธรรม มีกายสุจริต เปนตน, ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๑/๘๗-๘๙/๕๖๐-๕๖๒. 
๑๕๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๘๗-๘๘/๕๕-๕๖. 

                                                           



๔๗ 
 

ยอมเกิดมงคลแกชีวิต 15 4

๑๕๕...ถาบุคคลพึงไดสหายผูมีปญญารักษาตนเท่ียวไปดวยกัน เปนสาธุวิหารี155

๑๕๖ 
เปนนักปราชญ ครอบงําอันตรายท้ังหวงไดแลว พึงมีใจแชมชื่น มีสติ เท่ียวไปกับสหายนั้นเถิด 1 56

๑๕๗... 
และในทางตรงกันขามหากบุคคลคบกับทําการสมาคมกับอสัตตบุรุษยอมพบความเสื่อม ดังพระผูมี
พระภาคตรัสวา “...คนท่ีมีอสัตบุรุษเปนท่ีรัก ไมทําสัตบุรุษใหเปนท่ีรัก ชอบใจธรรมของอสัตบุรุษ นั้น
เปนทางแหงความเสื่อม...”1 57

๑๕๘ พระอรรถกถาจารยไดเปรียบเทียบการคบคนพาล กับการเลือกคบคน
ดีเอาไวดังนี้ ๑) การคบบัณฑิต “...สวนคนใดหอกฤษณาดวยใบไม แมใบไมก็พลอยมีกลิ่นหอมฟุงไป
ดวย การคบหาบัณฑิตก็เปนเชนนั้น..” 158

๑๕๙ ๒) การคบคนพาล “...การคบหาคนพาลก็เหมือนคนเอา
ใบไมเอาปลาเนา แมใบไมก็มีกลิ่นเหม็นฟุงไปดวย...”159

๑๖๐  
  จากประเด็นท่ีกลาวมายอมแสดงใหเห็นพระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับการ

เลือกคบคน เพราะคนนั้นมีสวนเปนเหตุเปนปจจัยในการพัฒนาชีวิตของตนเอง ชีวิตจะเจริญรุงเรือง 
ประสบสันติสุขไดตองไมคบพาลชน และเลือกคนแตบัณฑิตชน เพราะการเลือกคนบัณฑิตชนนั้น 
เหมือนคนท่ีคอยชี้แนะนําขุมทรัพย ดังพุทธพจนวา “....บุคคลเห็นผูมีปญญามักชี้โทษ มักพูดปรามไว 
เหมือนผูชี้บอกขุมทรัพย (และ) พึงคบผูท่ีเปนบัณฑิตเชนนั้น เพราะเม่ือคบคนเชนนั้น ยอมมีแตความ
เจริญ ไมมีความเสื่อมเลย...” 160

๑๖๑ จากประเด็นท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ยอมชี้ชัดวาสัตบุรุษหรือบัณฑิตชน
เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาปญญาของคนเปนอยางมาก ผูหวังความเจริญควรเลือก
คบแตบัณฑิตชนเทานั้น 

  

  ๒) สัทธัมมัสวนะ ฟงพระสัทธรรม  

  พระสัทธรรม คือ ธรรมอันดี ธรรมท่ีแท ธรรมของสัตบุรุษ หลักหรือแกน

พระพุทธศาสนาไดแบงอออกเปน ๓ ประเภท ไดแก ๑) ปริยัติสัทธรรม คือสัทธรรมคําสั่งสอนอัน

จะตองเลาเรียน ไดแกพุทธพจน “...พระพุทธพจนท้ังหมดมี ๙ ประการ ไดแก สุตตะ เคยยะ เวยยา

กรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภุตธรรม และเวทัลละ...” 161

๑๖๒ ๒) ปฏิบัติสัทธรรม คือ 

สัทธรรมคือปฏิปทาอันจะตองปฏิบัติ ไดแก อัฏฐังคิกมรรค หรือหลักไตรสิกขา ๓) ปฏิเวธสัทธรรม 

สัทธรรม คือผลอันจะพึงเขาถึงหรือบรรลุดวยการปฏิบัติไดแก มรรค ผล และนิพพาน 162

๑๖๓ ดังนั้นการ

ฟงพระสัทธรรม คือการเอาใสใจเรียนฟงใหไดความรูโดยธรรมแท การฟงคําสอน เอาใจใสสดับตรับฟง

๑๕๕ ขุ,ขุ. (ไทย) ๒๕/๓/๗, ขุ.สุ.อ. (ไทย) ๒/๒๖๒/๙๔. 
๑๕๖ สาธุวิหารี หมายถึง ผูเพียบพรอมดวยพรหมวิหารธรรม: ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๓๑/๔๓๓. 
๑๕๗ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๘/ ๑๓๕-๑๓๖. 
๑๕๘ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๙๔/๕๒๔. 
๑๕๙ ขุ.สุ.อ. (ไทย) ๒/๒๖๒/๙๖. 
๑๖๐ ขุ.สุ.อ. (ไทย) ๒/๒๖๒/๙๓. 
๑๖๑ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๗๖/๕๑. 
๑๖๒ วิ.อ. (ไทย) ๑/-/๓๘. 
๑๖๓ พระเทพเทวี (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๗ 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหนา, ๒๕๓๕) หนา ๑๒๕. 

                                                           



๔๘ 
 

คําบรรยาย คําแนะนําสั่งสอนแสวงหาความรู ท้ังจากบุคคลโดยตรง และจากหนังสือแหลงความรูอ่ืน 

ๆ ดังกลาวท่ีวา “การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม คือ การนําสิ่งท่ีไดเลาเรียนและตริตรองเห็นแลว

นําไปใชปฏิบัติใหถูกตองตามหลัก สอดคลองกับความมุงหมายของหลักการนั้น ๆ ซ่ึงวิธีการแหงการ

ฟงธรรมนั้น นอกจากการฟงธรรมแลว ก็ยังใชในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน “การเอาใจใสในการศึกษาเลา

เรียน หาความรูจริงในทางวิชาการตาง ๆ ท้ังวิชาการทางโลก คือ วิชาสามัญ และวิชาทางธรรม คือ 

วิชาทางพระพุทธศาสนา เพ่ือจะไดพัฒนาตนเองท้ังพุทธิศึกษา และจริยศึกษา หรือท้ังทางกายและ

จิตใจ”163

๑๖๔  

  พระสัทธรรมท่ีพระพุทธองคทรงแสดงมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนธรรมเครื่องออก

จากทุกข เปนเครื่องสงบกิเลศ เปนไปเพ่ือความรูพรอม โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือสอนใหเกิดปญญาเห็น

แจงประจักษวาสิ่งท้ังหลายท้ังปวง ไมเท่ียง เปนทุกข ไมมีความเปนตัวตน การเกิดปญญารูแจงอยางนี้

ถือวาเปนความรูพรอม เปนปญญาอันยิ่ง (อธิธรรม) เปนปญญาอันชอบ (สัมมาปญญา) เปนธรรมท่ี

เห็นตามความเปนจริงท่ีเรียกวามียถาภูตญานทัศนะ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีกิเลสงบและปรินิพพานเปนท่ีสุด 

เพราะฉะนั้น การฟงสัทธรรม จึงมีความสําคัญตอการเกิดปญญา164

๑๖๕ 

  การฟงธรรมท่ีกอใหเกิดผลนั้น มีปรากฏในสุสสูติสูตร165

๑๖๖ ซ่ึงวาดวยการฟงดวยดี 

ดังมีใจความวา  

“...ภิกษุท้ังหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ฟงสัทธรรมอยู อาจ

เพ่ือกาวลงสูสัมมัตตนิยามในกุศลธรรมท้ังหลายได ธรรม ๖ ประการ...คือ ๑) ตั้งใจฟง

ดวยดี ๒) เง่ียโสตสดับ ๓) ตั้งใจใฝรู ๔) ถือเอาแตสิ่งท่ีเปนประโยชน ๕) ท้ิงสิ่งท่ีไมเปน

ประโยชน ๖) ประกอบดวยอนุโลมิกขันติ ภิกษุท้ังหลาย บุคคลประกอบดวยธรรม ๖ 

ประการนี้แล ฟงสัทธรรมอยูอาจกาวสูสัมมัตตนิยามในกุศลธรรมท้ังหลายได...” 

  อนึ่ง นอกจากนี้ยังปรากฏโทษของการไมตั้งใจฟง ยอมไดผลตรงกันขามดังท่ี

กลาวมา และนอกจากมรรคผลจะพ่ึงมีจากการตั้งใจฟงธรรมแลว แมแตผลท่ีเกิดข้ึนกับผูตั้งใจฟงธรรม

ดังปรากฏมีในโสตสูตร 1 66

๑๖๗ ดังมีใจความวา “...ภิกษุเปนผูเชื่อฟง...คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้ังใจ ใฝใจ 

สํารวมใจ เง่ียโสตสดับธรรมในเม่ือผูอ่ืนแสดงธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ...ภิกษุท้ังหลาย...

เปนผูควรแกของท่ีเขานํามาถวาย ควรแกของตอนรับ ควรแกทักษิณา ควรแกการทําอัญชลี เปนนา

บุญอันยอดเยี่ยมของโลก...” การฟงธรรมนี้จัดเปนมงคล ๑ ใน ๓๘ ประการ “...(๒๖) การฟงธรรม

๑๖๔ อางแลว, บุญมี แทนแกว, จริยศาสตร Ethics, หนา ๒๖๖. 
๑๖๕ สํานักสวนโมกขพลาราม, คูมืออุบาสกอุบาสิกา ภาค ๑-๒, พิมพครั้งท่ี ๕๓, (กรุงเทพมหานคร: 

หจก.การพิมพพระนคร, ๒๕๒๓), หนา ๘. 
๑๖๖ อง.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๘๘/๖๑๓-๖๑๔. 
๑๖๗ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔๐/๒๒๙-๒๓๐. 

                                                           



๔๙ 
 

ตามกาล นี้เปนมงคลอันสูงสุด...” 167

๑๖๘ ดังนั้น การฟงธรรม จึงเปนเครื่องบมเพราะสติปญญาใหสวาง

ไสว ฟงธรรมะ ฟงเรื่องท่ีดีมีประโยชนตอสติปญญา หรือมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตท่ีดี เปนความ

จริง ความดี ความงาม ก็เปนบุญ 1 68

๑๖๙ ซ่ึงจัดเปนธรรมสวนมัยตามหลักของบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ และ

อานิสงสหรือประโยชนจากการฟงธรรมนั้นมี ๕ ประการดังท่ีกลาวเอาไวในธัมมัสวนสูตร 169

๑๗๐ ดังนี้ ๑) 

ไดฟงสิ่งท่ียังไมเคยฟง ๒) เขาใจชัดสิ่งท่ีไดฟงแลว ๓) บรรเทาความสงสัยเสียได ๔) ทําความเห็นให

ตรง ๕) จิตของผูฟงยอมฟงใส 

  ๓) โยนิโสมนสิการ ทําใจใหแยบคาบ  

  คําวา “โยนิโสมนสิการ” นี้มีนักวิชาการใหไดความหมายไวหลายทาน ดังผูวิจัย

ของนําเสนอพอสังเขปดังตอไปนี้ 

  พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ) ไดอธิบายไววา โยนิโสมนสิการ 

หมายความวา พิจารณาโดยแยบคาย มองใหลึก มองใหซ้ึงแทงใหมันตลอดลงไปในสิ่งเหลานั้น โดย

การคิดอยางแยบคาย คิดอยางละเอียด ซอยปญหานั้นใหมันถ่ียิบลงไป เพ่ือใหเห็นปญญานั้นชัดตามท่ี

มันเปนจรงิ170

๑๗๑ 

  บุญมี แทนแกว ไดใหความหมายเอาไววา โยนิโสมนสิการ หมายถึง การ

ใครครวญใหแนชัดกอนจึงเชื่อและปฏิบัติตาม อยาเชื่ออะไร กระทําอะไรโดยขาดความยั้งคิด ดวยหา

เหตุใหถวนถ่ี เพราะผลจะเกิดโดยปราศจากเหตุไมได สิ่งไมมีตัวตน ไมมีรางกาย จะสรางสิ่งมีตัวตนมี

รางกายไมได ใครทําอะไรลงไป ผลยอมเกิดแกผูนั้น ผูหนึ่งจะทําใหผลใหเกิดแกผูหนึ่งไมได คนกินขาว 

ยอมอ่ิมขาว ปลูกขาว ยอมไดขาว ปลูกมะมวง ยอมไดผลมะวง เปนตน ผลจะเกิดข้ึนโดยแยงกับเหตุ

ไมได171

๑๗๒  

  ในการใชโยนิโสมนสิการเพ่ือพิจารณาทุกอยางโดยแยบคายนั้น ไดปรากฏมี

วิธีการท่ีพระพุทธเจาทรงแนะนําภิกษุใหพิจาณาอยูเนื่องดังมีปรากฏพรรณนาในฐานสูตร 172

๑๗๓ ซ่ึงมา

ดวยฐานะท่ีควรพิจาณาเนื่อง ๆ วา  

“...ภิกษุท้ังหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ ท่ีสตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิตตอง

พิจารณาเนื่อง ฐานะ ๕ ประการ คือ ๑) เรามีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไป

ได ๑) เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได ๓) เรามีความตายเปน

๑๖๘ ขุ.ขุ. (ไทย ) ๒๕/๙/๘. 
๑๖๙ อางแลว, พระชาย วรธมฺโม และคณะ, ฉลาดทําบุญ รวมเร่ืองนารู คูมือทําบุญใหถูกวิธี, หนา 

๒๑. 
๑๗๐ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๐๒/๓๔๔. 
๑๗๑ อางแลว, พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ),  หนา ๙๒. 
๑๗๒ อางแลว, บุญมี แทนแกว, จริยศาสตร Ethics, หนา ๒๖๖. 
๑๗๓ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๗/๙๙-๑๐๔. 

                                                           



๕๐ 
 

ธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได ๔) เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจท้ังสิ้น 

และ ๕) เรามีกรรมเปนของตน เปนผูรับผลของกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปน

เผาพันธุ มีเปนกรรมเปนท่ีพ่ึงอาศัย เราทํากรรมใดไวจะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม 

ยอมเปนผูรับผลกรรมนั้น...” 

  ลักษณะอาการท่ีบุคคลไดใชปญญาในการพิจารณาเนื่องนั้น ยอมเปนเหตุของ

การบรรลุพระนิพพานได เพราะการพิจารณาเปนประจํายอมทําใหเกิดภาวะเบื่อหนาย ดังปรากฏชัด

ในนิพพิทาสูตร173

๑๗๔ อาสวักขยสูตร174

๑๗๕ ปฐมเจโตวิมุตติผลสูตร175

๑๗๖ วา  

“...ภิกษุท้ังหลาย..ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๑) พิจารณาเห็นความไมงามในกาย

อยู ๒) กําหนดความปฏิกูลในอาหาร ๓) กําหนดหมายความไมนาเพลิดเพลินในโลกท้ัง

ปวง ๔) พิจาณราเห็นความไมเท่ียงในสังขารท้ังปวง ๕) เขาไปตั้งมรณสัญญาไวในโลก

ภายใน...ธรรม ๕ ประการนี้แล ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความ

เบื่อหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู เพ่ือนิพพาน โดย

สวนเดียว...” 

  อนึ่งนอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการหลายทานท่ีไดใหความหมายของโยสิโสมนสิการ

เอาไว ดังนี้  

  สุมน อมรวิวัฒน 176

๑๗๗ ใหความหมายโยนิโสมนสิการวา การคิดถูกทางหรือคิดถูก

วิธี โดย กระบวนการวิเคราะหท่ีเปนระบบ เปนกระบวนการ และพิจารณาทุกแงมุมเพ่ือเขาใจในสิ่งท่ี

คิด 

  วศิน อินทสระ 177

๑๗๘  เสนอแนวคิดวา โยนิโสมนสิการ เปนแนวคิดเห็นท่ีถูกตอง 

คือความคิด เปน คิดอยางมีเหตุผล  

  พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) 178

๑๗๙ ไดกลาวเอาไววา โดยสรุปแลว 
คําวา “โยนิโสมนสิการ” หากโดยรูปศัพทแลว “โยนิโสมนสิการ”นี้ ประกอบดวย “โยนิโส” กับ 
“มนสิการ” คําวา “โยนิโส” นี้ มาจากคําวา “โยนิ” แปลวา เหตุ ตนเคา แหลงเกิดปญญา อุบาย วิธี
ทาง สวนคําวา “มนสิการ” แปลวา การทําในใจ การคิดคํานึง ใสใจพิจารณา เม่ือรวมกันเขาเปน
โยนิโสมนสิการ ทานแปลสืบ ๆ กันมาวา การทําใจโดยแยบคายแยกเปนการคิด ๔ วิธี คือ 

๑๗๔ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๖๙/๑๑๗. 
๑๗๕ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๐/๑๑๘. 
๑๗๖ อง.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๑/๑๑๙-๑๒๑. 
๑๗๗ สุมน อมรวิวัฒน, การพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร ทักษะกระบวนการเผชิญ

สถานการณ, อางแลว, หนา ๘๒. 
๑๗๘ วศิน อินทสระ, การชวยเหลือตัวเอง ชัยชนะ ๘ ประการ และสายธารแหงศรัทธา, 

(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หนา ๕.   
๑๗๙ อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, หนา ๒๙. 

                                                           



๕๑ 
 

   ๑) อุปายมนสิการ การคิดพิจารณาโดยอุบาย หมายถึง การคิดถูกวิธีท่ีจะ
เขาถึงความจริง ทําใหเขาใจความจริงของสรรพสิ่ง 

   ๒) ปถมนสิการ การคิดพิจารณาอยางถูกทาง คือ คิดตอเนื่อง เปนลําดับ
ข้ันตอน คิดเปนระแบบตามเหตุผล แนวทางท่ีถูกตอง 

   ๓) การณมนสิการ การคิดอยางมี เหตุผล การคิดสืบคนตามแนว
ความสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุ ปจจัย ซ่ึงสงผลตอเนื่องมาโดยลําดับ 

   ๔) อุปฺปาทกมนสิการ การใชความคิดใหเกิดผลท่ีพึงประสงคคิดอยางมี
เปาหมาย คิดพิจารณาในทางท่ีดีงาม เพ่ือปลุกเราใหจิตใจเขมแข็ง พากเพียร มีสติ ม่ันคง 

องคประกอบ และประเภทของการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

  อนึ่ง หลักการคิดตามหลักของโยนิโสมนสิการนี้ เม่ือจําแนกตามความมุงหมาย

หมายแลว สามารถแบงเปนสองประเภทใหญ ดังนี้ 

   ๑. โยนิโสมนสิการประเภทพัฒนาปญญาบริสุทธิ์ คือ มุงใหเกิดความรูแจง

ตามสภาวะ คือรูเขาใจมองเห็นตามความเปนจริง เนนท่ีการขจัดอวิชชา เปนฝายวิปสสนา มีลักษณะ

เปนการสองสวางทําลายความมืด หรือชําระลางสิ่งสกปรกใหผลไมจํากัดกาล หรือใหผลเด็ดขาด

นําไปสูโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ 

   ๒. โยนิโสมนสิการประเภทสรางเสริมคุณภาพจิต คือ มุงปลุกเราใหเกิด

คุณธรรมหรือกุศลธรรมอ่ืนๆ เนนท่ีการสกัดหรือขมตัณหา เปนฝายสมถะ มีลักษณะเปนการเสริมสราง

พลังหรือปริมาณฝายดี ข้ึนมากดขมทับหรือบังฝายชั่วไว ใหผลข้ึนกับกาลชั่วคราว หรือเปนเครื่อง

ตระเตรียมหนุนเสริมคววามพรอมและสรางนิสัยนําไปสูโลกียสัมมาทิฏฐิ 

  ประเภทของโยนิโสมนสิการ: ในการพัฒนาปญญาท่ีจะสามารถดําเนินไปไดดวย

การพิจารณาไตรตรองอยางแยบคายมีหลายวิธีดวยกัน ซ่ึงสามารถประมวลเปนแบบใหญได ๑๐ วิธีดัง

รายละเอียดตอไปนี้ (๑) วิธีคิดแบบสาวหาเหตุปจจัย (๒) วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ (๓) วิธีคิด

แบบสามัญลักษณ (๔) วิธีคิดแบบอริยสัจจ (๕) วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ (๖) วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษ

และทางออก (๗) วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม (๘) วิธีคิดแบบเคาคุณธรรม (๙) วิธีคิดแบบอยูกับ

ปจจุบัน และ (๑) วิธีคิดแบบวิภัชวาท คือ การพิจารณาแยกแยะจําแนก หรือวิเคราะห  

  ดังนั้น การคิดแบบกระบวนการดังกลาวลวนเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดสัมมาทิฐิหรือ

ความคิดท่ีถูกตอง อันเปนกาวสําคัญในการดํารงชีวิตบนทางสายกลาง สรุปความแลวก็คือ คิดถูกทาง 

ถูกวิธี มีเหตุผล การคิดนั้นกอใหเกิดการกระทําท่ีเปนกุศล กระบวนการในการสรางปญญาตามหลัก

โยนิโสมนสิการ จึงเปนเครื่องมือหลอเลี้ยงชีวิตและทําใหตองใชปญญา เม่ือคิดเปนระบบ มีจุดมุงหมาย 

จิตจะตั้งอยูกับงานท่ีกําลังทําอยูนั้น หรือเรียกวามีสติในการทํางาน   

  ๔) ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  

  ปฏิบัติธรรมใหถูกตองตามหลัก เชน อยากเปนคนงาม ใหปฏิบัติตามธรรมอันทํา

ใหงาม ๒ อยาง คือ ขันติและโสรัจจะ อยากเปนพรหม ใหปฏิบัติตามพรหมวิหารธรรม ๔ อยาง คือ 



๕๒ 
 

เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา อยากประสบผลสําเร็จใหปฏิบัติตามอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ 

จิตตะ และวิมังสา อยากอยูรวมเย็นเปนสุข ไมเดือดรอนวุนวายใหปฏิบัติตามธรรมคุมครองโลก ๒ 

อยาง คือ หิริ และโอตตัปปะ เปนตน และนําสิ่งท่ีไดเลาเรียนและตริตรองเห็นจริงแลวไปใชปฏิบัติให

ถูกตองตามหลักความมุงหมาย”179

๑๘๐ พระพรหมคุณาภรณ ไดอธิบายเพ่ิมเติมวา “การปฏิบัติธรรมถูก

หลัก ดําเนินชีวิตถูกตองตามธรรม หรือการปฏิบัติธรรมใหถูกหลัก ถูกความหมาย ธรรมขอนี้ เปนเรื่อง

การปฏิบัติ จะมีอยู ๒ นัยดวยกัน คือ (ก) การปฏิบัติธรรมตามฐานะของตน คือ มองดูฐานะของตนวา

ควรจะปฏิบัติอยางไร จึงปฏิบัติอยางนั้น เชน สําหรับฆราวาส การปฏิบัติธรรม สมควรแกการเปน

ฆราวาส สําหรับภิกษุสงฆสมควรปฏิบัติตามความเปนพระสงฆ ดวยศีลวินัยท่ีควรรักษา สวนอีกนัย

หนึ่ง คือ (ข) การปฏิบัติธรรมนอยคลอยแกธรรมใหญ หรือปฏิบัติธรรมยอย คลอยตามหลักใหญ คือ 

การปฏิบัติธรรมถูกหลัก คือ ทําใหขอปฏิบัติธรรมยอยเขากันได สอดลองกันและสงผลแกหลักการใหญ 

เปนไปเพ่ือจุดหมายท่ีตองการ”180

๑๘๑  

๒.๒.๘ ประโยชนของการพัฒนาปญญา 

ในคัมภีรพระพุทธศาสนาไดแบงประโยชนหรืออัตถะ อันเปนเปาหมายท่ีพึงประสงคของ

การพัฒนาทุกอยาง รวมท้ังการพัฒนาปญญาดวย ซ่ึงมีอยู ๓ ประเภทดวยกันคือ 

 ๑) การพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขในปจจุบัน (ทิฏฐิธัมมิกัตถะ) 

 การเขาถึงเรื่องเปาหมายการพัฒนาปญญาเพ่ือประโยชนสุขท่ีตามองเห็น (ประโยชน

สุขในปจจุบัน) ควรทําความเขาใจวาประโยชนสุขท่ีตามองเห็นนั้นหมายถึง ประโยชนสุขในระดับตน

ตาลตามหลักความตองการของมนุษยอันไดแก ปจจัย ๔ ซ่ึงเปนเรื่องของวัตถุหรือดานรูปธรรมท่ี

ประกอบไปดวย ๑) การมีสุขภาพท่ีดี รางกายท่ีแข็งแรง และสมบูรณ ไมเจ็บไขไดปวย สุขภาพใชการ

ไดดี ๒) การมีทรัพยสินเงินทอง การงานดํารงชีพดวยอาชีพสุจริตเปนหลักเปนฐานสามารถพ่ึงตนเอง 

จัดหา ใชจายและเก็บออม ๓) การมีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนมนุษย สถานะทางสังคมเปนท่ียอมรับ มี

กัลยาณมิตร (๔) การมีครอบครัวท่ีสมบูรณและเปนสุข (กรณีของคฤหัสถ)181

๑๘๒ 

 ๒) การพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขในอนาคต (สัมปรายิกัตถะ) 

 การพัฒนาปญญาเพ่ือใหไดประโยชนในข้ันนี้เปนเรื่องของจิตใจท่ีลึกซ้ึงลงไป เรียกวา 

ประโยชนท่ีเลยตามองเห็น (ดานนามธรรม) หรือเลยไปขางหนาไมเห็นเปนรูปธรรมตอหนาตอตา

เรียกวา สัมปรายิกัตถะ182

๑๘๓ เชน ความมีชีวิตท่ีมีคุณคาเปนประโยชน การท่ีเราไดชวยเหลือผูอ่ืน ไดทํา

๑๘๐ อางแลว, บุญมี แทนแกว, จริยศาสตร Ethics, หนา ๒๖๖. 
๑๘๑ ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมใน  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรุงปรุงและขยาย

ความ, หนา ๖๘๔-๖๙๓. 
๑๘๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ชีวิตท่ีสมบูรณ , พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพระฆังทอง, ๒๕๔๙), หนา ๑๘-๑๙. 
๑๘๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๓๗, ๑๘๗/๑๔๘, ขุ.ส. (ไทย) ๒๕/๓๗/๕๐๗. 

                                                           



๕๓ 
 

ประโยชนแกเพ่ือนมนุษย เม่ือใดท่ีนึกถึงข้ึนมา วาไดทําชีวิตใหมีคุณคา ไดใชชีวิตอยางมีประโยชนจะ

ทําใหอ่ิมใจและมีความสุขอีกแบบหนึ่ง183

๑๘๔ 

 ๓) การพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขข้ันสูงสุด (ปรมัตถะ) 

 การพัฒนาปญญามีเปาหมายสูงสุด คือ การบรรลุธรรม ซ่ึงเปนภาวะชีวิตท่ีพบ

ความสุขอยางแทจริง ลักษณะสําคัญของภาวะชีวิตนี้ คือ การมองสิ่งท้ังหลายตามท่ีมันเปนหรือตาม

ความเปนจริง รูสามัญลักษณะท่ีเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รูเทาทันสมบัติบัญญัติ ไมถูกหลอกใหหลง

ไปตามรูปลักษณะภายนอกของสิ่งท้ังหลาย และยอมรับความจริง184

๑๘๕ 

  ๑) โสดาบัน เปนเกณฑท่ีจัดแบบตามกิเลส คือ สังโยชนท่ีละไดในแตละชั้น

พรอมไปกับไปกับความกาวหนาในการบําเพ็ญไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา พระโสดาบัน ผูถึง

กระแสคือเขาสูมรรค เดินทางถูกอยางแทจริง หรือปฏิบัติถูกตองตามอริยมรรคอยางแทจริงแลว ละ

สังโยชนได ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส185

๑๘๖ 

  ๒) พระสกทาคามี ผูกลับมาสูโลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะกําจังทุกขไดสิ้น เปนผูทําได

บริบูรณในชั้นศีล สมาธิ และปญญาทําไดพอประมาณ นอกจากละสังโยชน ๓ ขอตนไดแลว ยังทํา

ราคะ โทสะ และโมหะ ใหเบาบางลงดวยเปนผูทําไดบริบูรณในข้ันศีลไดพอประมาณสมาธิ และทําให

พอประมาณในปญญา186

๑๘๗ 

  ๓) พระอนาคามี พระอนาคามี คือ ผูจะปรินิพพานในท่ีผุดเกิดข้ึน ไมกลับมาอีก 

เปนผูทําไดศีล สมาธิบริบูรณ แตปญญาทําไดพอประมาณ ละสังโยชนไดอีก ๒ ขอ คือ กามราคะ และ

ปฏิฆะ 

  ๔) พระอรหันต คือ ผูควรแกทักขิณาหรือการบูชาพิเศษ เปนสิ้นอาสวะ187

๑๘๘ เปน

ผูทําไดบริบูรณในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา188

๑๘๙ ละสังโยชนเบื้องสูงท่ีเหลือท้ัง ๕ ขอได คือ 

รูปราคะ อรูปคาระ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา189

๑๙๐ 

 อนึ่ง นอกจากนี้ในคัมภีรวิสุทธิมรรคไดอธิบายถึงอานิสงสการเจริญปญญา ในปญญา

ภาวนานิสังสนิเทศ190

๑๙๑ โดยสังเขปไว ๔ ขอคือ 

  ๑) ทําลายกิเลสตาง ๆ (นานากิเลสวิทฺธํสนํ) 

๑๘๔ อางแลว, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ชีวิตท่ีสมบูรณ, หนา ๒๗. 
๑๘๕ วิสุทธิ์. ๒/๘๑๓/๔๗๕-๔๗๖, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ชีวิตท่ีสมบูรณ, อางแลว, 

หนา ๒๘-๓๐. 
๑๘๖ ที.สี. (ไทย) ๙/๓๗๓/๑๕๖, วิสุทธิ. ๒/๘๑๔/๔๗๖-๔๗๗. 
๑๘๗ อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๓, วิสุทธิ. ๒/๖๑๕/๔๗๗. 
๑๘๘ วิสุทธิ. (ไทย) ๒/๘๑๖/๔๗๘. 
๑๘๙ อง.ติก. (ไทย) ๑๙/๑๘๑/๑๐๖. 
๑๙๐ สํ.ส. (ไทย) ๑๙/๑๘๑/๑๐๖. 
๑๙๑ วิสุทธิ. (ไทย) ๒/๘๔๕-๘๖๖/๕๑๖-๕๒๒. 

                                                           



๕๔ 
 

  ๒) เสวยรสของอริยผล (อริยผลรสานุภาวนํ) 

  ๓) สามารถเขานิโรธสมาบัติ (นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชนสมตฺถตา) 

  ๔) สําเร็จความเปนอาหุไนยบุคคคล เปนตน (อาหุเนยฺยภาวาทิสิทฺธิ) 

 ดังนั้น กลาวโดยสรุป การท่ีมนุษยมีการพัฒนาปญญาเพ่ือใหเกิดประโยชนท่ีแทคือ 

ประโยชนตามจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา ท่ีกําจัดกิเลศ และใหรูเทาทันความจริงท้ังหลาย ใหรูถึง

ความท่ีสิ่งท้ังหลายเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอยาไร แลวรูจักโลกและชีวิตตามความเปนจริง 

จนกระท่ังสามารถวางจิตใจตอชีวิตและโลกไดอยางถูกตอง เปนจิตท่ีสงบ โลง โปรง ผองใส เบา เปน

อิสระ ปราศจากกิเลศ ไมมีอะไรสักอยาง ไมมียึดอะไรเลย ไมมีอะไรหรือความเปนไปใด ๆ ในโลกท่ีจะ

มาทําใหจิตหวั่นไหวไดอีกตอไป เนื่องจากปญญาเขาถึงความจริงได ดําเนินชีวิตเปนอยูดวยปญญา ท่ีรู

ตามเปนจริงและทําตรงตามเหตุปจจัย 191

๑๙๒ ดังนั้นการพัฒนาปญญา หรือปญญาภาวนาก็เพ่ือมุงหวังให

กระทําพระนิพพานใหกระจาง อันเปนยอดแหงบรมธรรมของพระพุทธศาสนา 

 

๒.๓ แนวคิดเร่ืองการพัฒนา 

๒.๓.๑ ท่ีมาของแนวคิดเรื่องการพัฒนา 

วิวัฒนาการของแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาของมนุษยลวนเก่ียวกับธรรมชาติ ซ่ึงไดมี

วิวัฒนาการตามลําดับ ดังนี้ (๑) การพัฒนาในสภาพท่ีมนุษยอยูภายใตอิทธิพลของธรรมชาติ (๒) การ

พัฒนาท่ีมนุษยพยายามเอาชนะธรรมชาติ (๓) การพัฒนาท่ีมนุษยเอาชนะธรรมชาติไดและนํา

ธรรมชาติมาใชประโยชน ท้ังหมดนี้เปนการพัฒนาเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน 

(Better Change) ชวยเพ่ิมอัตราเรงในการทํากิจกรรมหรือการผลิตใหรวดเร็วข้ึน (Better Speed) 

และทําใหสภาพความเปนอยูของมนุษยดีข้ึน (Better Life) กวาเดิมท้ังในดานคุณภาพและปริมาณ192

๑๙๓  

การพัฒนาก็เปนวิธีหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเปนการจัดประสบการณเรียนรู

ใหมนุษยเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูสึก อารมณ ความคิด การตัดสินใจ และพฤติกรรมใหมีความ

เจริญข้ึนหรือดีข้ึนโดยมีเปาหมายระยะยาว ดังท่ี แนดเลอร (Leonard Nadler) ไดกลาวเอาไววา การ

พัฒนาเปนการพัฒนาศักยภาพของมนุษยในเรื่องท่ีไมเก่ียวของกับงานโดยตรง 193

๑๙๔ ดังนั้นหลักการของ 

“การพัฒนาจึงเปนรูปแบบอยางหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) สวนความ

ทันสมัยก็เปนกรณีเฉพาะอันหนึ่งของการพัฒนา โดยหลักท่ัวไปแลวการพัฒนาเปนลักษณะทางสังคมท่ี

๑๙๒ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 
๒๕๔๗), หนา ๒๑๐. 

๑๙๓ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ความหมายของการพัฒนา คําท่ีมีความใกลเคียง และแนวคิดพ้ืนฐาน
ของการพัฒนา, (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หนา ๓-๘. 

๑๙๔ Leonard Nadler, Corporate Human Research Development, (New York: 
American society for Training and Development, 1980), pp.4-5. 

                                                           



๕๕ 
 

กําลังเปลี่ยนแปลงจากสิ่งท่ีเคยเปนไปในอดีตไปสูสิ่งท่ีตองการจะเปนซ่ึงข้ึนอยูกับเปาหมายของการ

พัฒนาแตละสังคม” 194

๑๙๕ ซ่ึงหลักการของ“การพัฒนาตองเลือกสรรวัตถุดิบท่ีดี คือ คนท่ีเปนทรัพยากร

ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือประสิทธิผลของงาน” 195

๑๙๖ และ “การพัฒนาทุกอยางจะตองมีการเปลี่ยนแปลง

เกิดข้ึนกอนแลวจะตองมีสิ่งอ่ืนหรือลักษณะอ่ืนเขามาผสม จึงจะเรียกการเปลี่ยนแปลงนั้นวาการ

พัฒนา โดยลักษณะท่ีจะประกอบเขามานั้น คือ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงท่ีกําหนดไวลวงหนา”196

๑๙๗ 

ดังนั้น ในประเด็นสืบเนื่องนี้ เพ่ือใหหลักการของการพัฒนาไดแสดงออกอยางเดนชัด ทานพุทธทาส

ภิกขุ จึงไดใหทัศนะเก่ียวกับหลักการของการพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาไววา “การพัฒนาท่ี

ถูกตองควรเปนไปเพ่ือสภาพชีวิตท่ีดี อุปมาชีวิตท่ีสมบูรณจําเปนตองมีพฤกษาแหงชีวิต ไดแก กาย

พฤกษา คือ การพัฒนารางกายใหเจริญถูกตองดวยการเจริญกายภาวนา จิตพฤกษา คือ การพัฒนาจิต

ใหมีสุขภาพและสมรรถภาพ ทําหนาท่ีไดดีดวยการเจริญสมถกรรมฐานใหพนจากนิวรณรบกวนจิตใจ 

ดวยกายเจริญภาวนา โพธิพฤกษา คือ การพัฒนาสติปญญาใหเห็นโลกและชีวิตตามเปนจริงดวยการ

เจริญวิปสสนากรรมฐานใหพนอํานาจอวิชชาครอบงํา (ความไมรู) ดวยการเจริญภาวนา และเมตตา

พฤกษา คือ การสรางมิตรภาพท่ีมีรากฐานม่ันคงในเพ่ือนมนษุย มีความสัมพันธท่ีดีตอกันในฐานเพ่ือน

รวมทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน มีเมตตาอยางปราศจากความเบียดเบียนและฝกแบงฝายเปนศัตรู

กัน”197

๑๙๘ และ สนธยา พลศรี ไดใหหลักของการพัฒนาท่ีสําคัญไว ๙ อยาง ดังนี้ 

 ๑) เปนการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ เชน ดานสุขภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดลอมของ
สิ่งใด สิ่งหนึ่ งใหดี ข้ึน หรือใหมีความเหมาะสม อันเปนการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน ไมใช
เปลี่ยนแปลงในดานใดดานหนึ่ง เพียงดานเดียวเทานั้น หรืออาจจะเรียกวาตองเปนการเปลี่ยนแปลง
ท้ังระบบ 

 ๒) มีลักษณะเปนกระบวนการ คือ เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามลําดับข้ันตอน
และอยางตอเนื่อง โดยแตละข้ันตอนมีความเก่ียวของสัมพันธกันเปนลําดับ ไมสามารถขามข้ันตอน
หนึ่งได 

 ๓) มีลักษณะเปนพลวัต คือ เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาไมหยุดนิ่งแต
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะเปนแบบรวดเร็วหรือชา ๆ ปริมาณมากหรือนอยก็ได 

๑๙๕ Denis Goute, ๑๙๗๓ อางใน พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต และคณะ, บทบาทวัดในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ: กรณีศึกษาวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, 
รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), 
หนา ๑๗. 

๑๙๖ พิภพ วชังเงิน, พฤติกรรมองคกร, (กรุงเทพมหานคร: รวมสาสน, ๒๕๔๗), หนา ๔๗. 
๑๙๗ สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: เอมี่เทรดดิ่ง, ๒๕๔๑), 

หนา ๑๙. 
๑๙๘ พุทธทาสภิกขุ, เยาวชนกับความรอดของสังคม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุขภาพใจ, 

๒๕๔๙), หนา ๔๕-๔๖. 

                                                           



๕๖ 
 

 ๔) เปนแผนและโครงการ คือ เกิด ข้ึนจากการเตรียมการไวลวงหนาวาจะ
เปลี่ยนแปลงใคร ดานใด ดวยวิธีการใด เม่ือไร ใชงบประมาณเทาใด ใครรับผิดชอบ เปนตน ไมใชการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยไมมีการเตรียมการไวลวงหนา 

 ๕) เปนวิธีการ คือ การพัฒนาเปนมรรควิธีหรือกลวิธี ท่ีนํ ามาใช ให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาชน การพัฒนาการเมือง การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาชุชน ตางก็เปนวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งท่ีมีลักษณะเฉพาะของตนเอง 

 ๖) เปนปฏิบัติการ คือ เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง ไมเปนเพียงแนวคิด หรือเปนเพียง
แนวคิด หรือเปนเพียงรายละเอียดของแผนและโครงการเทานั้น เพราะการพัฒนาเปนวิธีการท่ีตอง
นํามาใชปฏิบัติจริงจะเกิดผลตามท่ีตองการ 

 ๗) เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษย เพ่ือประโยชนของมนุษย เพราะมนุษย
เปนสัตวโลกประเภทเดียวท่ีสามารถจัดทําแผนโครงการและคิดคนวิธีการพัฒนาตนเองและสิ่งตาง ๆ 
ได การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามถาไมไดเกิดจากการกระทําของมนุษยแลวจะไมใชการพัฒนา แมวาจะมี
ลักษณะอ่ืนๆ เหมือนกับการพัฒนาก็ตาม 

 ๘) ผลท่ีเกิดข้ึนมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ทําใหมนุษยและสังคมมีความสุข
เพราะการพัฒนาเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับมนุษย และการอยูรวมกันเปนสังคมมนุษย นั่นเอง 

 ๙) มี เกณฑหรือเครื่องชี้วัด คือ สามารถบกไดวาลักษณะท่ี เกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น เปนการพัฒนาหรือไม ซ่ึงอาจดําเนินการไดหลายวิธี เชน เปรียบเทียบกับสภาพเดิม
กอนท่ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลง กําหนดเกณฑมาตรฐานในการชี้วัดในดานตาง ๆ โดยเฉพาะดาน
คุณภาพ สามารถเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากมนุษยและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ท้ัง
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนผลของการพัฒนา จึงมีความ
จําเปนตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนดวย 
การพัฒนาใหม ๆ จึงเกิดข้ึนอยูเสมอ198

๑๙๙ 
ดังนั้น เพ่ือใหเห็นเปนในมิติของหลักการพัฒนาคนหรือมนุษยแบบบูรณาการ พระพรหม

คุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) จึงไดแสดงทัศนะไววา “การพัฒนาคนและสังคมอยางสัมพันธควบคูกันไป
และเปนปจจัยตอกัน ตองคํานึงถึงธรรมชาติแวดลอมพรอมไปดวย ตามหลักการของพระพุทธศาสนาท่ี
จัดไวเปนระบบอยางครบถวนชัดเจน ซ่ึงมุงเนนการพัฒนามนุษยเปนสําคัญโดยมุงพัฒนา ๔ ดาน คือ 
ดานกาย ศีล จิต และปญญา” 19 9

๒๐๐ หรืออาจจะยอใหสั้นหลงเหลือเพียง “การพัฒนาทางโลกกับทาง
ธรรม”ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ ปวย อ้ึงภากรณ ท่ีไดใหแสดงมุมมองไววา “การพัฒนานั้น
จําเปนท่ีจะตองใชทางโลกและทางธรรม เพราะฉะนั้นทางฝายพระสงฆก็ดี ทางฝายบานเมืองก็ดีตอง
รวมมือกันอยางมาก...ถาความรวมมือท้ังฝายสงฆและฝายฆราวาสดําเนินไปดวยดีก็จะเปนประโยชน 

๑๙๙ สนธยา พลศรี, ๒๕๔๗ อางใน พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต และคณะ, บทบาทวัดในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ: กรณีศึกษาวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, 
รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), 
หนา ๑๕-๑๖. 

๒๐๐ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, พิมพครั้งท่ี ๖, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๒. 

                                                           



๕๗ 
 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาคุณภาพชีวิตซ่ึงมีความสําคัญกับคนทุกคน ถาทุกคนมีคุณภาพท่ีดีก็จะ
ทําใหอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข”200

๒๐๑ 
ประเวศ วะสี ไดใหทัศนะวา “ควรใหความสําคัญตอจิตวิญญาณ เพราะจิตวิญญาณคือ

สถานะสูงสุดของการพัฒนามนุษย มนุษยดํารงอยูไมได ถาไมมีคุณคาสําหรับยึดถือ สังคมยุคใหม
ละเลยการพัฒนาจิตวิญญาณ จึงประสบกับสภาวะวิกฤติ จิตวิญญาณท่ีพัฒนาจนอยูในระดับสูงสง ทํา
ใหเกิดสุขภาวะท่ีเปยมลน  ทําใหความอยูรอดขยายขอบเขตกวางข้ึน สุขภาวะนี้เกิดข้ึนเม่ือสารอินดอร
ฟนในรางกายมีระดับสูงข้ึน การหลั่งของสารเอนดอรฟนเกิดจากการทํางานของยีนสในดีเอ็นเอ สิ่งใด
จําเปนตอการอยูรอด ธรรมชาติจะเก็บสิ่งนี้ไวในดีเอ็นเอ จิตวิญญาณจึงเชื่อมโยงกับพันธุกรรมของ
มนุษย ลักษณะของมนุษยลักษณะใดก็ตาม ถามียีสนเปนตัวกําหนดลักษณะนั้นจะม่ันคง ท่ีผานมาการ
พัฒนามนุษยโดยไมคํานึงถึงจิตวิญญาณทําใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีเปนอันตราย เชน การติดยา
เสพติด และความกาวราวรุนแรง เปนตน 201

๒๐๒ “แตเดิมทีนั้นพระพุทธศาสนาไมไดใชคําวา “พัฒนา” 
แตใชคําวา “ภาวนา”ซ่ึงแปลวา “การเจริญ” จะใชเพ่ือเรียกในการปฏิบัติธรรม เชน เจริญภาวนา 
และเจริญวิปสสนา เปนตน ดังนั้น ในภาษาไทยจึงใชพัฒนาเพ่ือใหเกิดคามเขาใจงาย และการพัฒนา
มนุษย คือการภาวนาโดยเอาดานปญญา (wisdom) กับ ศีล (Ethics) มาประสานกัน โดยมีจิตใจ 
(Mental Qualities) เปนตัวเชื่อมรวม ๓ ดานนี้ จึงเปนจริยธรรม นี่คือแดนของภาวนา และการ
พัฒนาท่ียั่งยืนจะเกิดข้ึนไดโดยคนท่ีพัฒนาเต็มระบบ (คือครบท้ังพฤติกรรม จิตใจ และปญญา) เปน
ตัวกลาง ดวยการเปนปจจัยตัวกระทําท่ีไปประสานปรับเปลี่ยนบูรณาการในระบบสัมพันธองครวม
ใหญเปนระบบแหงการดํารงอยูดวยดีอยางตอเนื่องเรื่อยไป”202

๒๐๓ 
๒.๓.๒ ความหมายของการพัฒนา 

คําวา “พัฒนา” โดยรูปศัพทแลวมาจากคําภาษาอังกฤษวา Development แปลวา การ
เปลี่ยนแปลงทีละเล็กละนอย โดยผานลําดับข้ันตอนตาง ๆ ไปสูระดับท่ีสามารถขยายตัวข้ึน เติบโตข้ึน 
มีการปรับปรุงใหดีข้ึน และเหมาะสมกวาเดิมหรืออาจกาวหนาไปถึงข้ันท่ีอุดมสมบูรณเปนท่ีนาพอใจ
203

๒๐๔ ดังนั้น “นอกจากจะใชคําวา พัฒนา โดยลําพังแลว ยังอาจนําคํานี้ประกอบกับคําอ่ืน เพ่ือระบุ
ขอบเขตหรือประเด็นใหเฉพาะเจาะจงลงไป เชน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม พัฒนาจิตใจ พัฒนา
การเมือง พัฒนาเยาวชน พัฒนาการศึกษา เปนตน” 20 4

๒๐๕ ในสวนของประเทศไทยนั้น เริ่มมีนํามาใช
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต คําวาพัฒนา: พัฒน, พัฒนะ น. ความเจริญ 

๒๐๑ ปวย อ้ึงภากรณ, ศาสนากับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโกมลคีมมทอง, ๒๕๓๐), 
หนา ๖๑-๖๕. 

๒๐๒ ประเวศ วะสี, การพัฒนามนุษยแนวใหมเพ่ืออนาคตท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบาน, 
๒๕๔๕), หนา ๒๓. 

๒๐๓ อางแลว, พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, หนา ๑๗๒. 
๒๐๔ ปกรณ  ปรียากร, ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา , 

(กรุงเทพมหานคร: สามเจริญพานิช, ๒๕๕๔), หนา ๑๘-๖๕. 
๒๐๕ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา ปญหาการพัฒนาชนบทไทย หนวย

ท่ี ๑-๗, พิมพครั้งท่ี ๑๕, (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒), หนา ๕. 

                                                           



๕๘ 
 

พัฒนาใหทําเจริญ 205

๒๐๖ อยางไรก็ตาม ตามแนวพระพุทธศาสนาแยกไดเปน ๒ สวน คือ การพัฒนาคน
ไมวาจะเปนทางดานกายหรือจิตใจก็ตาม เรียกวา ภาวนา สวนการพัฒนาอยางอ่ืน ๆ เชน พัฒนาวัตถุ 
พัฒนาสภาพแวดลอม เรียกวา พัฒนา หรือ วัฒนา 206

๒๐๗ โดยคําวา พัฒนา ในภาษาไทยมาจาก วฑฺฒน 
ในภาษาบาลี และ วรธน ในภาษาสันสกฤต แปลวา ความเจริญ207

๒๐๘ หรือจําเริญ ไดแก เติบโต งอกงาม 
มากข้ึนหรือสมบูรณ 208

๒๐๙ ซ่ึงคําวา “พัฒนา” นี้ เปนคํากิริยา แปลวา ทําใหเจริญ ทําใหยั่งยืนถาวร 
ดังนั้น การพัฒนาก็คือการทําใหเจริญ ซ่ึงในบริบทของคําวา “พัฒนา” หรือคําวา “เจริญ” นั้นไมได
แปลวาทําใหมากข้ึน เพ่ิมพูนอยางเดียวเทานั้น แตมีความหมายวาตัดหรือท้ิง เชน เจริญพระเกศา คือ 
ตัดผม มีความหมายวา รก เชน นุสิยา โลก วฑฺฒโน แปลวา อยางเปนคนรกโลกอีกดวย ดังนั้น การ
พัฒนาจึงเปนสิ่งท่ีทําแลวมีความเจริญจริง ๆ คือ ตองไมเกิดปญหาติดตามมาหรือไมเสื่อมลงกวาเดิม 
ถาเกิดปญหาหรือเสื่อมลง ไมใชเปนการพัฒนา แตเห็นหายนะ ซ่ึงตรงกันขามกับการพัฒนา209

๒๑๐ “แตก็
เปนท่ีตั้งขอสังเกตวา “เม่ือนําคําวา พัฒนา ไปประกอบกับคําหรือวลีใดมักแสดงวาประเด็นหรือ
เรื่องราวท่ีเก่ียวกับคําหรือวลีประกอบนั้น อยูในภาวะ สถานการณ หรือลักษณะท่ียังไมพึงประสงค ไม
นาพึงพอใจ จําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน เชน หากกลาววา พัฒนาประชาธิปไตย
ยอมแสดงวาภาวะประชาธิปไตยนั้นยังไมเหมาะสม ยังยอมรับไมได สมควรเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน ให
เหมาะสมยิ่งข้ึน” 2 10

๒๑๑ ดังนั้น เพ่ือใหทราบซ่ึงการนิยามของคําวา พัฒนา จากนานาทัศนะของ
นักวิชาการในแตละทานดังตอไปนี้ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน ไดใหความหมายของคําวา “พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีมี
การกําหนดทิศทาง (Directed Changed) หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีวางแผนไวแนนอนลวงหนา (Planned 

Changed)”๒๑๒  
สนธยา พลศรี ไดใหความหมาของคําวาพัฒนาไวในหนังสือทฤษฎีและหลักการพัฒนา

ชุมชน ดังนี้ พัฒนา ในความหมายของนักพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใด

๒๐๖ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหั วเน่ืองในโอกาส พระราชพิ ธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗  รอบ ๕  ธันวาคม ๒๕๕๕ , 
(กรุงเทพมหานคร: นามมีบุคส พับลิเคช่ันส จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๘๒๗. 

๒๐๗ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุง
เทพามหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑), หนา ๒๑-๒๒. 

๒๐๘ อางแลว, ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๕,  
๒๐๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๒๒. 
๒๑๐ พระราชวรมุ นี  (ประยุทธ ปยุตฺ โต), ทางสายกลางของการศึกษาไทย , พิมพครั้งท่ี  ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๙) หนา ๓๒. 
๒๑๑ อางแลว, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา ปญหาการพัฒนาชนบท

ไทย หนวยท่ี ๑-๗. 
๒๑๒ สัญญา สัญญาวิวัฒน, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๒๖), หนา ๕. 

                                                           



๕๙ 
 

สิ่งหนึ่งใหดีข้ึน ท้ังทางดานคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดลอม ดวยการวางแผนโครงการและการ
ดําเนินงานโดยมนุษยเพ่ือประโยชนแกตัวของมนุษยเอง212

๒๑๓ 
ยุวัฒน วุฒิเมธี ไดใหความหมายของคําวา พัฒนาไววา “หมายถึง การกระทําใหเกิดข้ึน 

คือ เปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสูอีกสภาพหนึ่งท่ีดีกวา”213

๒๑๔  
ในสวนของ วิทยากร เชียงกูล ไดแสดงทัศนะไววา “การพัฒนาท่ีแทจริงควร หมายถึง 

การทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยูดีกินดี ความเจริญ
ทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติซ่ึงนอกจากจะข้ึนอยูกับการไดรับปจจัยทางวัตถุเพ่ือ
สนองความตองการของรางกายแลว ประชาชนยังตองการพัฒนาทางดานการศึกษาสิ่งท่ีแวดลอมท่ีดี 
การผักผอนหยอนใจ และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจในดานตาง ๆ ดวยความตองการท้ังหมด
นี้บางครั้งเราเรียกกันวา เปนการพัฒนา ‘คุณภาพ’ เพ่ือท่ีใหเห็นวาการพัฒนาไมไดข้ึนอยูกับการเพ่ิม
ปริมาณสินคาหรือการเพ่ิมรายไดเทานั้น หากอยู ท่ีการเพ่ิมความพอใจ ความสุขของประชาชน
มากกวา”214

๒๑๕ 
สวนในทัศนะของ สนธยา พลศรี คําวา พัฒนา หมายถึง “ การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี

ข้ึน แตคําวาทางท่ีดีข้ึน มีลักษณะเปนนามธรรมมาก หากตองการใหเปนรูปธรรมข้ึนควรเปนคําวาดีข้ึน 

เปนเจริญข้ึน ซ่ึงเม่ือพิจารณาทฤษฎีสมัยใหมประกอบกับคําวาเจริญข้ึน จะเปนการเนนความเจริญ

ทางวัตถุ โดยเฉพาะโครงสรางทางกายข้ันพ้ืนฐานและดานสังคม สําหรับการพัฒนาของประเทศท่ี

กําลังพัฒนานั้น อาจตองพิจารณาปจจัย ๓ ประการ ไดแก ปจจัยดานโครงสราง ปจจัยดานทรัพยากร 

และปจจัยดานเทคโนโลยี” ๒๑๖ 

อมร รักษาสัตย และ ขัตติยา กรรณสูต ไดใหความหมายของคําวา ‘พัฒนา’ วา หมายถึง 

การเปลี่ยนแปลงในตัวระบบท่ีทําการ ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบท่ีทําการ ซ่ึงเปนการ

เปลี่ยนแปลงดานคุณภาพ (Qualities Changes) สวนการแปลงรูป (Transformation) เปนการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของตัวกระทําการ (Environmental changes) ซ่ึงนอกเหนือจากการ

เปลี่ยนแปลงทางดานคุณภาพและประมาณ เชน การคมนาคมของประเทศไทย เม่ือเริ่มแรกไดมีการ

ใชรถเทียมมา และปรับปรุงใหดีข้ึนโดยใชเครื่องจักรไอน้ํามาทํารถไฟ และคอย ๆ ปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน 

๒๑๓ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนส
โตร, ๒๕๔๗), หนา ๒-๕. 

๒๑๔ ยุวัฒน วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: ส.ส.น. ไทย
อนุเคราะหไทย, ๒๕๒๖), หนา ๑. 

๒๑๕ วิทยากร เชียงยืน, การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย: บทวิเคราะห, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
ฉับแกระ, ๒๕๒๗), หนา ๑๗-๑๘. 

๒๑๖ โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๔๗), หนา ๑๑. 

                                                           



๖๐ 
 

ๆ เร็วยิ่งข้ึน ๆ การเปลี่ยนแปลงจากรถมามาเปนรถไฟหรือเปนรถยนต หรือเครื่องบิน จนเปนจรวดก็ดี 
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๒๑๗ 

จากความหมายของการพัฒนาท่ียกมาแลวขางตน ทําใหพอสรุปความไดวา การพัฒนา 

หมายถึง กระบวนการท่ีมีการกระทําเพ่ือใหมีหรือใหเกิดข้ึน โดยไดมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายท่ีชัดเจนไวลวงหนา ท้ังนี้ก็เพ่ือตองการใหกิจกรรม หรือสิ่งท่ีกระทํานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป

ในทิศทางท่ีดีข้ึน แตท้ังนี้การพัฒนาท่ีพึงประสงคนั้น รูปแบบการพัฒนาตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุด

ของกิจกรรมนั้น ๆ  และความสงบสนัติของคนในสังคมดวย รวมถึงความยั่งยืนของสภาพแวดลอมเปน

ประการสําคัญ 

๒.๑.๓ ความสําคัญของการพัฒนา 

ความสําคัญของการพัฒนามีข้ึนโดยฐานะ ๓ ฐานะ ไดแก 
 ๑) การพัฒนาในฐานะท่ีเปนกระบวนการ ซ่ึงหมายถึง กระบวนการวิวัฒนาการของ

ความเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยรวมท้ังขององคกรทางวัฒนธรรมดวย การ
พัฒนาในฐานะนี้เก่ียวกับทฤษฎีวิวัฒนาการท้ังแนวเกา แนวใหม ความแตกตางทางสังคม การ
ผสมผสานและการปรับตัวดวยการทําใหดีข้ึน ตลอดจนข้ันตอนของวิวัฒนาการทางสังคม 

 ๒) การพัฒนาในฐานะท่ีเปนการปฏิสัมพันธ ซ่ึงหมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
และความเจริญเติบโตของสังคมดวยการติดตอสัมพันธกับสังคม ตาง เปนการพัฒนาของสังคมท่ีดอย
พัฒนาดวยการติดตอสัมพันธทางการคา ระบบพาณิชย ระบบอาณานิคม อาณานิคมยุคใหม การ
แปลงสภาพโครงสรางของสังคมด้ังเดิมดวยการเปนสมัยใหมภายใตลัทธิอาณานิคม การแพรกระจาย
ทัศนคติ คานิยมสถาบันตาง ๆ ภายใตลัทธิอาณานิคม และการขาดตอนของกระบวนการวิวัฒนาการ 

 ๓) การพัฒนาในฐานะท่ีเปนการปฏิบัติการ ซ่ึงหมายถึง การพัฒนานั้นจะตองมีการ
วางแผนอยางรอบคอบและตรวจสอบกระวนการแหงความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงโดยมี
เปาหมายใหเลือกสําหรับการพัฒนาหลาย ๆ เปาหมาย รวมท้ังรูปแบบของการพัฒนา เปนตน  

โฆสิต ปนเปยมรัชฎ ไดแสดงทัศนะถึงความสําคัญของการพัฒนาท่ีจะสงผลตอคนสวน
ใหญนั้นจะตองมี ๓ ลักษณะ คือ  

 ๑) การพัฒนา คือ ความกาวหนา ซ่ึงถาเปนเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกวา ความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ถาเปนดานสังคมก็เปนเรื่องของความมีเหตุผล ตลอดจนระบบและกลไกซ่ึงเอ้ืออํานวยให
สามารถใชเหตุผลเปนหลักในการตัดสินใจ และลดความขัดแยงโดยสันติวิธี เรื่องความกาวหนานี้ก็ได
กลายเปนเรื่องท่ีไดรับความเอาใจใสกันมาก และมีคนสวนหนึ่งเห็นวาการพัฒนาเปนเรื่องของ
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางเดียว ซ่ึงโดยแทจริงแลวการพัฒนาโดยท่ัวไปนั้นควรเปนเรื่อง
ความกาวหนาทางสังคมดวย ไมเฉพาะแตความกาวหนาทางเศรษฐกิจเทานั้น 

 ๒) การพัฒนา คือ ความม่ันคง ถาในทางเศรษฐกิจเราตองการใหระบบเศรษฐกิจ
เปนระบบท่ีม่ันคง มีเสถียรภาพ ไมมีปญหาเงินเฟอ เงินฝด ในทางสังคมก็เชนกันเราตองการเห็นความ

๒๑๗ อมร รักษาสัตว และขัตติยา กรรณสูต (บรรณาธิการ), ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาประเทศ, 
(กรุงเทพมหานคร: ชุมชนสหรกรณการขายและการซื้อแหงประเทศไทย, ๒๕๑๕), หนา ๒-๘. 

                                                           



๖๑ 
 

ม่ันคงทางสังคม เปนสังคมท่ีสงบสุข สังคมท่ีสามารถปรับตัวเองใหสอดคลองกับสถานการณ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปไดโดยปราศจากความรุนแรง 

 ๓) การพัฒนา คือ ความกาวหนาและม่ันคง และยังรวมถึงความเปนธรรมอีกดวย 
โดยเฉพาะความเปนธรรมในลักษณะท่ีวาประชาชนทุกคนเปนสมาชิกของสังคมไดเขามีสวนรวมและ
ไดรับผลตอบแทนจากการท่ีมีสวนในการพัฒนาตามควร 

๒.๑.๔ ประเภท/องคประกอบของการพัฒนา 

องคประกอบของการพัฒนา (The Factors of Development) นั้นมีหลายมิติข้ึนอยูกับ
บริบทท่ีเก่ียวของ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ๑) มิติการพัฒนาขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแห ง
สหประชาชาติ (UNESO)  

 ในสวนขององคประกอบของการพัฒนานั้น องคการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESO) ไดวางกรอบขององคประกอบการพัฒนา ดังตอไปนี้ “การ
พัฒนาเปนหนาท่ีของการวางแผนและการจัดการ ซ่ึงสามารถเขียนเปนสูตรคํานวณ ไดดังนี้ D= f 
(P+M) 

 เม่ือ  D = Development  คือ การพัฒนา 
  F = Function คือ หนาท่ี 
  P = Planning คือ การวางแผน 
  M = Management คือ การบริหารงานหรือการจัดการ 
 ดังนั้น การพัฒนาจะเกิดข้ึนไดจะตองประกอบไปดวยการวางแผนท่ีดี มีการ

บริหารงานและการจัดการอยางเปนระแบบ ทําใหการดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ217

๒๑๘ 
 ๒) มิติการพัฒนาในแงการแกไขปญหาทุกขรอน 
 ในสวนของการพัฒนาในมิติของการแกไขทุกขรอนแตละครั้งก็จะมีองคประกอบ ๕ 

ประการ คือ ๑) การระบุและวิเคราะหปญหาทุกขรอน ๒) การกําหนดและวิเคราะหปญหาเปา ๓) 
การกําหนดเปาหมายของยุทธศาสตร ๔) การสรางหนวยระบบทํางาน และ ๕) การจัดการทรัพยากร
218

๒๑๙ 
 ๓) มิติการพัฒนาในมิติของกระบวนการ 
 หากพิจารณาถึงการพัฒนาพัฒนาในแงของกระบวนการนั้น ศิริวรรณ เสรีรัตน ได

แสดงเอาไว ๖ ข้ันตอน ดังนี้ ๑) การระบุปญหา Identify the Problem ๒) การคนหาทางเลือก 

(Generate the Decision) ๓) การประเมินทางเลือก (Evaluate Alternative) ๔) การทําการ

๒๑๘ องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESO), อางใน พระครูสังฆรักษ
ทรงพรรณ ชยทตฺโต และคณะ, บทบาทวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ: กรณีศึกษาวัดหลวงพอสดธรรมกายา
ราม อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หนา ๑๒. 

๒๑๙ เฉลียว บุรีภักดี และ คนอ่ืน ๆ , ๒๕๕๓ อางใน พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต และคณะ, 
อางแลว, หนา ๑๒. 

                                                           



๖๒ 
 

ตัดสินใจ (Make the Decision) ๕) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement the Decision) และ 

๖) การประเมินผลลัพธและการจัดหาทางปอนกลับ (Evaluate the Results and Provide 

Feedback)๒๒๐ 

 

๒.๔ แนวคิดเร่ืองการพัฒนาตนเอง 

๒.๔.๑ ท่ีมาของแนวคิดและหลักการพัฒนาตนเอง 

ท่ีมาของแนวคิดการพัฒนาตนเองเองนั้น ผูวิจัยของนําเสนอพระราโชวาทของ
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๒๒๑ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ คําวา การพัฒนาคืออะไร 

กอนอ่ืนเราตองทราบกอนวา พัฒนาคือ การมุงใหเกิดความเจริญกาวหนา มุงใหทุกคนมีความสุขสบาย 

ดังนั้น ทุกคนจึงมุงท่ีจะพัฒนาตนเอง เพราะการท่ีทุกคนมุงท่ีจะพัฒนาตนเองนี้จึงมีทางทําใหเสียได 

เพราะวามีผูท่ีไมไดมุงใหเกิดความกาวหนาท่ีแทจริงรวมอยูดวย หรือฝายตรงขามนําเอาคําวา พัฒนา

ไปใชดวยก็ดี ผูท่ีฉลาดมีไหวพริบจึงจะแยกไดวา ใครจะมาพัฒนาให และใครจะมามุงพัฒนาเพ่ือ

ประโยชนของฝายพวกตัวเอง  

ดังนั้น เพ่ือใหเปนภาพรวมของแนวคิดและหลักการของการพัฒนาตนเอง ผูวิจัยขอ

นําเสนอรายละเอียดเปนลําดับ ดังตอไปนี้ 

 (๑) แนวคิดการพัฒนาตนเอง  

 มนุษยทุกคนมีความตองการพัฒนาตนเอง ตองการท่ีจะเรียนรูสิ่งใหม ๆ หรือสราง

แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เพ่ือความกาวหนาในอาชีพการทํางาน เพ่ือความม่ันคงของรายได 

 ความเชื่อพ้ืนฐานของบุคคลในการพัฒนาตนเองเปนสิ่งสําคัญท่ีชวยสงเสริมใหการ

พัฒนาตนเองประสบความสําเร็จ ในประเด็นนี้ เรียม ศรีทองไดเสนอองคแนวคิดพ้ืนฐานของการ

พัฒนาตนเองประกอบดวย 

  ๑. มนุษยทุกคนมีเอกลักษณ มีศักยภาพท่ีมีคุณคาเปนของตนเอง และทุกคน

สามารถฝกหัดพัฒนาไดในทุกเรื่อง 

  ๒. ไมมีใครท่ีสมบูรณไปหมดทุกดาน จนไมสามารถจะไดพัฒนาไดอีก 

  ๓. แมจะไมมีใครรูจักตนเองไดดีเทาตัวเอง แตในบางเรื่องตนเองก็ไมสามารถ

จัดการปรับเปลี่ยนไดดวยตนเอง 

  ๔. การควบคุมสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคม กับการควบคุมความคิด 

ความรูสึก และการกระทําของตนเอง มีผลกระทบซ่ึงกันและกัน 

๒๒๐ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทธรรมสาร จํากัด
, ๒๕๔๕) หนา ๑๐๐-๑๐๓. 

๒๒๑ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชการท่ี ๙, (๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๒), 
พระราชทานแกผูนําเยาวชนและเจาหนาท่ี ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังสวนดุสิต. 

                                                           



๖๓ 
 

  ๕. อุปสรรคสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง คือ การท่ีบุคคลไมยอม

ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการปฏิบัติไมสรางนิสัยและฝกทักษะใหม ๆ ท่ีจําเปน 

  ๖. การพัฒนาตนเองดําเนินการได ทุกเวลา เม่ือตองการหรือพบปญหา

ขอบกพรองหรือพบอุปสรรค ยกเวนคนท่ีประกาศตนมีความสมบูรณไปหมดทุกดานแลว221

๒๒๒ 

  นอกจากนี้ ไพศาล ไกรสิทธิ์ ไดกลาวถึง การพัฒนาตนเอง จะดําเนินไดดวยดี 

จะตองอาศัยความเชื่อ ความม่ันใจ และความรูความเขาใจท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ๒ ประการ คือ 

  ๑.ความเชื่อม่ันในธรรมชาติของมนุษยวาเปนสัตวท่ีฝกฝนพัฒนาได มีศักยภาพ

ของการพัฒนาไดสูงสุด พัฒนาไดเต็มศักยภาพ 

   ๒.การทําใหแตละบุคคลรูจักตนเอง เพ่ือเสริมสรางความพรอมสามารถท่ีตอบรับ

ตอสิ่งภายนอก การรูจักตน จะตองรูจักตามความเปนจริงวา มีรากฐานเปนอยางไร มีความถนัดใน

ดานใด ควรจะลด เสริม หรือฝกฝนพิเศษในดานใด การรูจักตนทําใหเกิดความม่ันใจในตัวเอง มีความ

ม่ันใจในการท่ีจะพัฒนาตนเองใหกาวหนาตอไป222

๒๒๓ 

 อนึ่ง นอกจากนี้ ปราชญ กลาผจัญ และพอตา บุตรสุทธิวงศ ไดกลาวถึงแนวคิดใน

การพัฒนาตนเองวาเปนการพัฒนาใน ๔ ดาน คือ 

  ๑. การรูคุณคาในตนเอง เขาใจตนเอง รูคานิยมท่ีตนเองใชเปนแนวทางในการ

ดํารงชีวิต 

  ๒. การจัดการตนเองได  เชน ควบคุมอารมณ ได  มีความโปรงใส  และมี

ความสามารถในการปรับตัว 

  ๓. การตระหนักรูทางสังคม มุงสูผลสัมฤทธิ์ มีความคิดริเริ่ม 

  ๔. การบริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ การมีอารมณขัน มองโลกในแงด2ี23

๒๒๔ 

 ปราณี รามสูต และจํารัส ดวงสุวรรณ ไดกลาวถึง แนวคิดในการพัฒนาตนเอง ใน

ดานคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีจะเปน ๕ ประการ ไวดังนี้ 

  ๑. ควรรูสึกวาตนเองมีเปาหมายชีวิต โดยเชื่อวาตนเองสามารถพัฒนาได จึงมี

ความตองการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน 

๒๒๒ เรียม ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร: เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน, 
๒๕๔๒), หนา ๑๔๔. 

๒๒๓ ไพศาล ไกรสิทธ์ิ, เอกสารคําสอนรายวิชาการพัฒนาตนเอง, (ลพบุรี: คณะครุศาสตร สถาบัน
ราชภัฏหมูบานจอมบึง, ๒๕๔๑), หนา ๗๖-๗๗. 

 ๒๒๔ ปราชญา กลาผจัญ และพอตา บุตรสุทธิวงศ, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: 
ขาวฟาง, ๒๕๕๐), หนา ๙๐-๙๓. 

                                                           



๖๔ 
 

  ๒. ความรูสึกกลาท่ีจะมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน บุคคลจะตองพัฒนาตนเองใหมี

ความรูสึกกลา และมีความตั้งใจอันแนวแนท่ีจะมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน เพ่ือเสริมสรางมนุษยสัมพันธท่ี

ดีตอไป 

  ๓. ความรูสึกเปดเผย และถอมตน บุคคลจะตองพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะ

สวนบุคคลใหมีความรูสึกเปดเผย และจริงใจ รูจักถอมตน เพ่ือเสริมสรางการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับ

บุคคลอ่ืน รอบขาง 

  ๔. ความรูสึก ศรัทธา และม่ันคงใหมีความเชื่อ ความศรัทธาในตนเองอยาง

ม่ันคง คือ ความรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีคนรัก คนชอบ และเขาใจในตัวเรา ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ

ในตนเอง 

  ๕. ความมีเสนหในตนเอง คือ การแสดงตนเองวาเปนบุคคลท่ีราเริงแจมใส 

แสดงตนวาชอบบุคคลท่ีเราติดตอดวย แสดงความสนใจรวมในสิ่งท่ีผูอ่ืนสนใจ แสดงความชื่นชม และ

ยกยองผูอ่ืน ตามโอกาสอันควร และแสดงความรูสึกคลอยตามผูอ่ืนอยางเหมาะสม224

๒๒๕ 

จากแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาตนเองดังกลาวขางตน สรุปไดวา แนวคิดในการพัฒนา

ตนเองเปนความเชื่อท่ีวา คนสามารถพัฒนาได และตระหนักถึง 

  (๒) หลักการพัฒนาตนเอง 

  หลักการพัฒนาตนเองนั้น Hodgson (๑๙๘๑)225

๒๒๖ ไดกลาวถึงหลักการพัฒนาตนเอง 

ประกอบดวย 

  ๑. การพัฒนาตนเอง คือ การกาวไปขางหนาสูศักยภาพระดับใหม 

   ๒. การพัฒนาตน เปนการปฏิบัติท่ีไมตอเนื่อง ซ่ึงหมายถึง การพัฒนาไปสู

ศักยภาพระดับใหม จะตองเอาชนะพลังขัดขวาง ท่ีขวางก้ันระหวางศักยภาพแตละระดับ การพัฒนา

จะถูกตอตานโดยอุปสรรคภายใน ซ่ึงตองการจะเอาชนะการพัฒนา ทําใหเกิดความไมตอเนื่อง 

  ๓. การพัฒนาตนเอง จะตองเอาชนะความยากลําบากท่ีขวางก้ัน ถาบุคคล

สามารถเอาชนะอุปสรรคไดจะทําใหมีการปลดปลอยศักยภาพระดับใหมออกมา 

  ๔. การพัฒนาตนเอง จําเปนตองมีการทาทายจากภายนอกท่ีเหมาะสม 

  ๕. การพัฒนาตนเอง จําเปนตองมีการรับรูท่ีถูกตองเก่ียวกับสิ่งท่ีทาทาย 

  ๖. การพัฒนาตนเอง เปนการริเริ่มของตน 

  ๗. ผูพัฒนาตนเอง จะตองยอมสิ่งทาทายดายตนเองท้ังหมด (Total self) 

  ๘. การพัฒนาตนเอง ตองการการมีวินัยในตนเอง 

  ๙. การพัฒนาตน ตองการมีวินัยในตนเอง  

๒๒๕ ปราณี รามสูต และจํารัส ดวงสุวรรณ, พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน, พิมพครั้งท่ี ๓, 
(กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ, ๒๕๔๕), หนา ๒๙. 

๒๒๖ อางแลว, ไพศาล ไกรสิทธ์ิ, เอกสารคําสอนรายวิชาการพัฒนาตนเอง, หนา ๒๒. 

                                                           



๖๕ 
 

  ๑๐. การพัฒนาตนเอง ตองการเรียนรู และวิธีการเรียนรูเก่ียวกับตน ซ่ึงจะชวย

ใหสามารถเผชิญความจริงเก่ียวกับตน 

  ๑๑. การพัฒนาตน แรงจูงใจอันดับแรก คือ ผลสัมฤทธิ์ของตน และสม

ปรารถนาแหงตน แรงจูงใจอันดับรองลงไป คือ การไดรับรางวัล และการถูกลงโทษ 

  ๑๒. การพัฒนาตน ผูพัฒนาตั้งใจท่ีจะยอมรับการเสี่ยงของตน 

  ๑๓. การพัฒนาตน ผูพัฒนาสามารถจะตัดสินไดวา ความตั้งใจของตนม่ันคง

พอท่ีจะพัฒนาไปไดตลอดรอดฝงหรือไม 

  ๑๔. การพัฒนาตนเอง สมรรถนะในการพัฒนา จะสัมพันธกับระยะเวลาท่ีใชใน

การอดทนตอความยากลําบาก เพ่ือการรับรางวัลท่ีเกิดจากสภาวะภายใน 

  ๑๕. การพัฒนาตนเอง ผูพัฒนาจะสามารถตัดสินใจวาจะพ่ึงคนอ่ืน หรือเปน

อิสระ โดยพ่ึงตนเองนานเทาไหร 

  ๑๖. การพัฒนาตน ผูพัฒนาตระหนักวา ไมมีอะไรจะประสบความสําเร็จไดโดย

ปราศจากการเสียสละสวนบุคคล 

  ๑๗. การพัฒนาตน ผูพัฒนาตองการแนะแนว จากผูพัฒนาตนท่ีมีวุฒิภาวะกวา 

  ๑๘. การพัฒนาตน บุคคลซ่ึงสามารถชักนําไดดีท่ีสุด คือ ผูพัฒนาคนท่ีมีวุฒิ

ภาวะมากกวา 

  ๑๙. การพัฒนาตนใหเร็วข้ึน จําเปนจะตองนําความรู และเทคนิคเฉพาะมาใช 

  ๒๐.การพัฒนาตนเองใหเร็วข้ึน จําเปนจะตองรูถึงการทํางานกับตนเอง 

 ดังท่ีกลาวมานี้ท้ังหมดเปนหลักการพัฒนาตนท่ีผูพัฒนาจะตองยึดถือ และมีความ

ตระหนักอยูเสมอ226

๒๒๗  

 จากแนวคิดและหลักการพัฒนาตนเองนั้น สรุปความได การพัฒนาตนเอง ตองเริ่ม

จากเรียนรูตนเองใหรูจักตนเอง มองในมอบดานท้ังจุดแข็ง จุดออน ท้ังภายในและภายนอก แลวทํา

การปรับปรุง เพ่ือพัฒนาตนเองใหกาวไปขางหนาอยางม่ันคงและชีวิตท่ีดีข้ึน การพัฒนาตนเองเปน

กระบวนการในการเพ่ิมพูนความรู ความชํานาญ ทักษะ ทัศนคติคานิยม ความสามารถของบุคคล 

ตลอดจนการใหแนวคิดใหมในการปฏิบัติงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒.๔.๒ ความหมายของการพัฒนาตนเอง 

นัยของความหมายของการพัฒนาตนเองนั้น มีนักวิชาการดานจิตวิทยา และดาน

สังคมศาสตรไดใหความหมายของการพัฒนาตนเองไวหลายทาน คําวาการพัฒนาตนเองนี้ หากศึกษา

โดยการแยกศัพท ประกอบดวย (๑) การพัฒนา ซ่ึงมีท่ีมาจากสอง คํา คือ “การ” เปนคํานาม (น.) 

๒๒๗ อางแลว, ไพศาล ไกรสิทธ์ิ, เอกสารคําสอนรายวิชาการพัฒนาตนเอง, หนา ๒๒. 
                                                           



๖๖ 
 

หมายถึง งาน, สิ่งหรือเรื่องท่ีทํา 2 27

๒๒๘ และคําวา “พัฒนะ” คํานี้หากเปนคํานาม (น.) หมายถึง ความ

เจริญ หากเปนคํากิริยา (ก.) หมายถึง การทําใหเจริญ 2 28

๒๒๙ (๒) ตนเอง หมายถึง บุคคล ซ่ึงมีลักษณะ

เปนปจเจกชน ดังนั้น คําวา การพัฒนาตนเอง จึงหมายถึง การพัฒนาบุคคลเพ่ือใหบุคคลมีความเจริญ

ข้ึน และตรงกับคําศัพทภาษาอังกฤษวา Self-development และนอกจากนี้ยังปรากฏมีคําท่ีใชแทน

กัน บ อ ย  ๆ  ได แ ก  ก ารป รั บ ป รุ งตน เอ ง  (Self-improvement) ก ารบ ริห ารต น เอ ง  (Self-

management) และการปรับตน (self-modification) ซ่ึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองใหดีข้ึนท้ัง

รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม เพ่ือใหตนเปนสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของสังคม เปนประโยชนตอ

ผูอ่ืน ตลอดจนเพ่ือการดํารงชีวิตอยูอยางสันติสุขของตน และเห็นวาบุคคลท่ีจะพัฒนาตนเองได 

จะตองเปนผูท่ีมุงม่ันท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเอง โดยมีความเชื่อหรือแนวคิดพ้ืนฐานในการ

พัฒนาตนท่ีถูกตอง ซ่ึงจะเปนสิ่งท่ีชวยสงเสริมใหการพัฒนาตนเองประสบความสําเร็จ 

เฉลียว บุรีภักดี กลาววา การพัฒนาตนเอง คือ การสรางตนใหมีความเจริญ ซ่ึงความ

เจริญดังกลาว พิจารณาได ๓ ลักษณะ ไดแก 

 ๑) การสรางสรรคสิ่งใหม เปนสิ่งท่ีดีงามใหเกิดกับตน 

 ๒) การแกปญหา สามารถแกปญหาท่ีเกิดกับตนและบุคคลอ่ืน 

 ๓) การรักษาสิ่งท่ีดี คือ ยังคงรักษาคุณธรรมความดีของตนไวได229

๒๓๐ 

ชาญชัย อาจินสมาจาร ใหความหมายวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ี

สมบูรณ หรือการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ ข้ันตอนการพัฒนาจะเริ่มจากศักยภาพระดับหนึ่งไปยัง

ระดับท่ีสูงกวา คุณลักษณะสําหรับการพัฒนาตนเองดูจาก 

  ๑) การฝกทักษะสื่อความหมาย 

  ๒) การไดรับรู และ 

  ๓) การปรับปรุงปฏิสัมพันธสวนบคุคล230

๒๓๑ 

ธงชัย สันติวงษ ไดใหความหมายเอาไววา การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการท่ี

ดําเนินการในทางเสริมสรางและเปลี่ยนแปลง สงเสริมบุคคลใหไดเรียนรู231

๒๓๒ 

ปราณี รามสูต และจํารัส ดวงสุวรรณ  ไดใหความหมายของการพัฒนาตนเอง ใน

ความหมายเชิงจิตวิยา หมายถึง การกระทําเพ่ือการเจริญสวนตน เปนการเปลี่ยนในทางท่ีดีข้ึน ดาน

๒๒๘ อางแลว, ราชบัณฑิตยสถาน, หนา ๑๑๖. 
๒๒๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๒๗. 
๒๓๐ เฉลียว บุรีภักดี, ทฤษฎีระบบและการพัฒนาท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร: บํารุงสาสน, ๒๕๔๒), 

หนา ๘. 
๒๓๑ ชาญชัย อาจินสมาจาร, กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนเพ่ือการประกันคุณภาพ

การศึกษา, (ปตตาตี, ม.ป.พ., ๒๕๔๗), หนา ๑๘. 
๒๓๒ ธงชัย สันติวงศ, พฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๐), หนา ๕๒. 

                                                           



๖๗ 
 

ความมุงม่ันปรารถนา และคานิยมอันเปนพฤติกรรมภายใน ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมภายนอก ดานการ

กระทําท่ีดีเพ่ือนําพาชีวิตสูความเจริญกาวหนา232

๒๓๓ 

พจน เพชระบูรณิน กลาวถึง การพัฒนาตนเองวา หมายถึง การสงเสริมและสนับสนุนให

ผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง เพ่ือใหมีความรูความสามารถดีข้ึน การพัฒนาตนเองเปนเรื่องท่ี

บุคคลแตละคนตองกระทําดวยตัวเขาเอง โดยอาจมีบุคคลอ่ืนใหการชวยเหลือสนับสนุนบาง เพ่ือให

ตนเองมีความรูความสามารถดีข้ึน233

๒๓๔ 

ไพศาล ไกรสิทธิ์ ไดใหความหมายวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลพยายามท่ี

จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองดวยตนเองใหดียิ่งข้ึนกวาเดิม เหมาะสมกวาเดิม ทําใหบุคคลสามารถ

ดําเนินกิจกรรมท่ีสนองความตองการ แรงจูงใจ หรือเปาหมายท่ีตนไดตั้งไว และพัฒนาตนเองตาม

ศักยภาพของตนใหดีข้ึนท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม เพ่ือใหเปนสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของ

สังคม เปนประโยชนตอผูอ่ืน ตลอดจนเพ่ือการดํารงชีวิตอยูอยางสันติสุขของตน234

๒๓๕ 

ราตรี พัฒนรังสรรค ไดใหความของการพัฒนาตนเองเอาไววา หมายถึง การปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลใหดีข้ึนท้ังดานรางกาย และจิตใจใหกลายเปนบุคคลท่ีสมบูรณจะนํามาซ่ึง

ความสุข ความเจริญสูตนเอง สังคม และประเทศชาต2ิ35

๒๓๖ 

วิภา มาพบสุข ไดใหความหมายของการพัฒนาตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลแตละคนใช

ความพยายามในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองท้ังในดานสุขภาพรางกาย ดานอารมณ และจิตใจ 

ดานความสามารถและสติปญญา และดานการมีมารยาทในสังคมของตนใหดีข้ึน อันจะนํามาซ่ึงความ

ผาสุก และการสรางมิตรภาพท่ีดีใหเกิดข้ึนท้ังในระดับบุคคล ระดับสังคม และประเทศชาติ236

๒๓๗ 

สงวน สุทธิเลศอรุณ ไดใหความหมายวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การสรางความเปน

ใหญในตัวเองใหมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีดี มีทักษะกําลังใจมีจุดมุงหมายของชีวิต และเปน

มิตรกับบุคคลท่ัวไป237

๒๓๘ 

สมใจ รักชาติ ไดใหความหมายของการพัฒนาตนเอง หมายถึง การเปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุง แกไข สรางสรรคเก่ียวกับตนเอง เพ่ือนําไปสูความดี ความงาม ความเจริญในตนเอง โดยมี

๒๓๓ อางแลว, ปราณี รามสูตร และจํารัส ดวงสุวรรณ, พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน, หนา ๓. 
๒๓๔ พจน เพชระบูระณิน, การพัฒนาตนเอง, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการสงเสรมงานวิจัย, 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๒๘), หนา ๔-๕. 
๒๓๕ อางแลว, ไพศาล ไกรสิทธ์ิ, เอกสารคําสอนรายวิชาการพัฒนาตนเอง, หนา ๒๐. 
๒๓๖ ราตรี พัฒนรังสรรค, พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตนเอง, (กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร, 

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๔), หนา ๙๖. 
๒๓๗ วิภาพร มาพบสุข, มนุษยสัมพันธ, (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, ๒๕๔๓), หนา ๑๑๓. 
๒๓๘ สงวน สุทธิเลิศอรุณ, พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

อักษรพิพัฒน, ๒๕๔๕), หนา ๑๕๙. 

                                                           



๖๘ 
 

ความมุงหมายสูงสุดคือ การมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ มีความสําเร็จในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน และมี

ความสุข238

๒๓๙ 

สุวิมล วองวาณิช ไดใหความหมายวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง ความตองการของ

บุคคลท่ีจะพัฒนาความรู ความสามารถของตนจากท่ีเปนอยู ใหมีความรู ความสามารถท่ีมากข้ึน หรือ

สูงข้ึน ใหไดผลตามท่ีหนวยงานตองการหรือไดผลงานท่ีดีข้ึนกวาเดิม โดยความตองการของบุคคลเปน

ผลตางระหวางสภาพท่ีควรจะเปนอยูจริง239

๒๔๐ 

ดังนั้น จากความหมายของการพัฒนาตนเองตามท่ีนักวิชาการหลายทานใหความหมาย

เอาไว สรุปความไดวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลรูจัก และปรับปรุงตนเองใหมีความ

เจริญงอกงาม มีประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ือสะสมความรูและประสบการณใหมีมากข้ึน เพ่ือการ

นําพาชีวิตสูความเจริญกาวหนา ดังนั้น ความพยายามของบุคคลท่ีตองการตนเองก็เพ่ือท่ีจะปรับปรุง

แปลงแปลงตนเอง ดวยตนเอง เพ่ือพัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ ใหดีข้ึน เชน ดานการศึกษา ดานการ

ฝกอบรม และดานการเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือใหมีความรู ทักษะ ความชํานาญงาน และทัศนคติท่ีดี 

สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อันจะเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน และ

เปนการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีกวาเดิมจากสภาพท่ีเปนจริง 

๒.๔.๓ ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง 

การพัฒนาตนเอง มีความสําคัญคือ ไมใชเพียงแตการทําใหพฤติกรรมท่ีมีปญหาหมดไป

เทานั้น แตเพ่ือประโยชนในการจัดการกับปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตใหมีประสิทธิภาพมากกวาใน

อดีต เปนเครื่องเตรียมตัวใหพรอมเพ่ือท่ีจะมีอิสระท่ีจะเลือกทําพฤติกรรมเพ่ือสิ่งท่ีดีท่ีสุดของตน 

ความสําคัญของการพัฒนาตนเองมีรายละเอียดดังตอไปนี2้40

๒๔๑ 

 ๑. เพ่ือท่ีจะไดรูจักตนเองตรงตามความเปนจริง ท้ังสวนท่ีเปนจุดออนและจุดแข็ง 

อันจะนําไปสูการจัดการความรูสึกท่ีขัดแยงภายในตัวบุคคลออกไป กาวมาสูการยอมรับตนตามสภาพ

ความเปนจริง 

 ๒. เพ่ือพรอมท่ีจะปรับตัวไปในทิศทางท่ีดีข้ึน โดยสรางคุณลักษณะท่ีมีประโยชนและ

ลดหรือขจัดคุณลักษณะท่ีเปนโทษกับชีวิตและสังคม ท้ังนี้เปนการกระทําดวยความสมัครใจ 

 ๓. เพ่ือวางแนวทางในการท่ีจะพัฒนาชีวิต ไปสูเปาหมายท่ีตองการไดอยางเปน

ระบบ และมีคุณภาพ 

 

๒๓๙ สมใจ ลักษณะ, การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา, ๒๕๔๘), หนา ๘๑. 

๒๔๐ สุวิมล วองวาณิช, การวิจัยประเมินความตองการจําเปน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๓๙. 

๒๔๑ อางแลว, พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา, หนา ๑๕-๑๘. 

                                                           



๖๙ 
 

๒.๔.๔ สาเหตุท่ีตนตองพัฒนาตนเอง 

สาเหตุหลักท่ีคนตองพัฒนาตน เพราะคนจะเปนมนุษยไดนั้นตองเปนผูมีจิตใจสูง และหมู

มนุษย ผู ท่ีพัฒนาตนหรือฝกตนแลวประเสริฐสุด มีสาเหตุใหพิจารณาวาเราตองพัฒนาตนเอง

ดังตอไปนี้ 

 ๑. เพราะคนมีพฤติกรรมหลายอยางท่ีผู อ่ืนไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได

ยกเวนตนเองตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงเทานั้นเชนพฤติกรรมทางเพศหรือการท่ีมีปฏิกิริยาทางอารมณ เรื่อง

ความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนตน 

 ๒. เพราะพฤติกรรมบางอยางของมนุษยท่ีทําลายคุณภาพตน หลายประการเปน

พฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการมีปฏิกิริยาตอตนเอง เนื่องจากเปนกิจกรรมทางสมอง 

เชน การคิด การใฝฝน จิตนาการ หรือการวางแผน เปนตน 

 ๓. เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนนั้นเปนเรื่องยากและไมมีความสุข หาก

ตนเองไมสมัครใจทําดวยตนเอง ถารอท่ีจะใหคนอ่ืนมาชวยก็มักไมสําเร็จ โดยเฉพาะถาตนเองขาด

ความตั้งใจอยางแนวแน 

ดังนั้นกลาวโดยสรุปแลวสาเหตุหลักท่ีตองการพัฒนาตนเองก็คือ การท่ีตนเองปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมตนเองดวยความตั้งใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน ดวยการกระทําและปรับเปลี่ยนตนเองอยาง

เปนกระบวนการและจัดระบบแบแผนไวอยางดี แลวพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และกระทําดวยความ

สมัครใจ การพัฒนาตนจึงจะบรรลุผลและสําเร็จตามท่ีตองการได241

๒๔๒ 

 ๒.๔.๕ กระบวนการพัฒนาตนเอง 

การพัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จควรจะมีกระบวนการตามข้ันตอน ซ่ึง สุวรี เท่ียง

ทัศน ไดกลาวถึงกระบวนการในการพัฒนาตนเอง สรุปดังนี้ 

 ๑. สํารวจตนเอง การท่ีคนเราจะประสบความสมหวังหรือไม สาเหตุท่ีสําคัญคือ 

จะตองมีการสํารวจตนเอง เพราะตนเปนผูกระทําเอง คนบางคนไมประสบความสําเร็จในชีวิต

เนื่องจากบุคคลนั้น มีจุดออนหรือมีคุณสมบัติท่ีไมดี การท่ีจะทราบวา ตนมีคุณสมบัติอยางไรควรจะได

ทําการสํารวจตนเองท้ังนี้ เพ่ือท่ีจะไดปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาตนเองใหดีข้ึน เพ่ือจะไดมีชีวิตท่ี

สมหวังตอไป 

 ๒. การปลูกคุณสมบัติ ท่ีดีงาม โดยนําคุณสมบัติของบุคคลสําคัญของโลกเปน

แบบอยาง ซ่ึงคุณสมบัติของบุคคลไมใชสิ่งท่ีติดตัวมาแตกําเนิด แตสามารถปลูกสรางข้ึนได 

 ๓. การปลูกใจตนเองเปนสิ่งสําคัญ เพราะบุคคลท่ีมีกําลังท่ีดี ยอมมุงมันดําเนินการ

ใหบรรลุเปาหมายของตนใหล้ําเลิศ 

๒๔๒ ชาติชาย พิทักษธนาคม, “การพัฒนาพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔”, วารสารมหาจุฬาวิชาการ, 
ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗: หนา ๑๔๕. 

                                                           



๗๐ 
 

 ๔. การสงเสริมตนเอง คือ การสรางกําลังใจใหเขมแข็ง และสรางกําลังความคิดของ

ตนใหลําเลิศ 

 ๕. การดําเนินการพัฒนาตนเองเปนการลงมือปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางตนเองใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามท่ีตั้งไว 

 ๖. การประเมินผล เพ่ือจะไดทราบวาการดําเนินการพัฒนาตนเองตามท่ีบุคคลได

ตั้งเปาหมายไวดําเนินการไปไดผลมากนอยเพียงไร จึงจําเปนตองอาศัยการวัดผลและประเมินผล242

๒๔๓ 

ดังนั้นเพ่ือใหการพัฒนาตนเองมีประสิทธิภาพ จึงตองปฏิบัติตามข้ันตอนการพัฒนา

ตนเอง ใน ๓ ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 ข้ันท่ี ๑ ข้ันตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะตองพัฒนาตนเอง หลังจากท่ีทําการศึกษา

วิเคราะหตนเอง หลังจากท่ีทําการศึกษาวิเคราะหตนเองทุกแงทุกมุม พบท้ังสวนดี สวนเสีย ท่ีจะตอง

ปรับปรุงก็ควรจะไดมีความมุงม่ันท่ีจะแกไขขอบกพรองเหลานั้น เพ่ือความกาวหนาท้ังในดานสวนตัว

และงานอาชีพ 

 ข้ันท่ี ๒ การวางแผนพัฒนาตนเองอยางมีระบบ หลังจากพบขอบกพรองก็มีการ

กําหนดเปาหมายตลอดจนวางแผนอยางเปนระบบวาดานใดกอนหลัง มีแนวทางในการพัฒนาอยางไร 

 ข้ันท่ี ๓ ปฏิบัติตามแผนท่ีไดวางไว นําเอาแผนงานท่ีวางไวไปปฏิบัติ มีการประเมิน

การปฏิบัติงานเปนระยะ ไดผลมากนอยเพียงใด เกิดอุปสรรคอะไรบางท่ีตองรีบดําเนินการแกไข243

๒๔๔ 

 ๒.๔.๖ ความมุงหมายของการพัฒนาตนเอง 

 ความมุงหมายของการพัฒนาตนเอง จําแนกไดดังนี้ 

 ๑. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและความคิด นับวามีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับปจจุบัน ท่ี

จะตองเตรียมตัวในการพัฒนาตนเองในการเรียนรูภาษาตางประเทศตามท่ีตนสนใจ เรียนรูเทคโนโลยี

สารสนเทศ เรียนรูสภาพรางกายของตน ตลอดจนวิธีบํารุงรักษาสุขภาพพลานามัยใหแข็งแรงสมบูรณ

ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และเรียนรูศาสตรตาง ๆ ท่ีจําเปนแกการประกอบอาชีพ ท้ังภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ เปรียบดุจเพชรท่ีแวววาวซ่ึงไดเจียรนัยแลว นับวามีคุณคาหรือคุณภาพอันควรแกการดํารง

ตําแหนงงานท่ีดีท้ังหลาย อันเนื่องจากมนุษยไดใฝรู หรือพัฒนาตนเองในดานความคิด 

 ๒. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความชํานาญ มนุษยท่ีไดรับการพัฒนาจะเพ่ิมพูนทักษะ 

และความชํานาญใหมีคุณคาท่ีสอดคลองกับความคิดดังท่ีกลาวมาแลว 

 ๓. เพ่ือพัฒนาและแลกเปลี่ยนเจตคติ และความเฉลียวฉลาดทางอารมณ มนุษยท่ี

ไดรับการพัฒนาแลว จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเจตคติ และพฤติกรรมดานความรูสึกจากเจตคติและ

๒๔๓ สุวจี เท่ียงทัศน, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๔๒), หนา ๑๔-
๑๘. 

๒๔๔ สุชา ไอรยาพงศ, การพัฒนาตน, (สงขลา: คณะครุศาสตร, สถาบันราชภัฏสงขลา, ๒๕๔๒), หนา 
๖. 

                                                           



๗๑ 
 

อารมณเชิงลบ เปนเจตคติและอารมณเชิงบวก และสามารถควบคุมอารมณของตนได อันจะชวย

พัฒนามนุษยใหเปนคนดี มีน้ําใจแหงการเสียสละ ใจกวาง รูจักใหเกียรติผูอ่ืน และชวยลดความเห็นแก

ตัวของตนเอง เพ่ือเพ่ิมความมีน้ําใจในตัวมนุษย (มน+อุษยะ) ใหมากข้ึน ซ่ึงจะเปนดีแกมนุษยหรือ

บุคคลท่ีมีการพัฒนาตนเอง244

๒๔๕ 

๒.๔.๗ องคประกอบของการพัฒนาตนเอง 

องคประกอบของการพัฒนาตนเองมี ๓ องคประกอบ คือ 

 ๑) รูปรางพัฒนาใหดีข้ึน โดยใชการแตงกายชวยลดจุดดอย หรือเสริมจุดเดนใหมี

หนาตาสดชื่นแจมใส สะอาดหมดจด อากัปกิริยาการแสดงออกเขมแข็งแตไมแข็งกระดาง ออนโยนแต

ไมออนแอ การยืน การเดิน การนั่งตองม่ันคงเรียบรอย การแตงกายตองสะอาดเหมาะสมกับกาลเทศะ 

เหมาะสมกับรูปรางและผิวพรรณ เปนตน 

 ๒) ทางวาจา มีการพูดดีตองมีองประกอบ ๔ ประการ คือ พูดแตสิ่งมีประโยชน ผูฟง

ชอบเพราะมีเนื้อหาสาระท่ีดีทําใหคนคนฟงมีความสุข  

 ๓) ทางจิตใจ มีการพัฒนาทางจิตใจ เชน มีความม่ันใจ มีความม่ันคงในตนเอง จะทํา

อะไรก็สําเร็จ ความจริงใจ คือ เปนบุคคลท่ีรักษาสัจจะ ไดแกจริงใจท่ีออกจากจิตใจของบุคคลท่ีมีการ

พัฒนาแลว245

๒๔๖ 

  

๒.๔.๘ เปาหมายของการพัฒนาตนเอง 

เปาหมายของการพัฒนาตนเองแบงออกได ๓ ระดับ246

๒๔๗ คือ 

 ๑) เพ่ิมพูนความรูและความคิด นับเปนความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะตองเตรียมตัวพัฒนา

ตนเอง ในการเรียนรูภาษาตางประเทศตามท่ีตนสนใจ เรียนรูเทคโนยีสารสนเทศ เรียนรูสภาพรางกาย

ของตน ตลอดจนวิธีบํารุงรักษาสุขภาพพลานามัยใหแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและ

เรียนรูศาสตรตาง ๆ ท่ีจําเปนแกการประกอบอาชีพท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เปรียบประดุจเพชร

ท่ีแวววาวซ่ึงไดเจียระไนแลว นับวามีคุณคา หรือคุณภาพอันควรแกการดํารงตําแหนงท่ีดีงามท้ังหลาย 

อันเนื่องจากมนุษยไดรับการพัฒนาจะเพ่ิมพูนทักษะความรูความสามารถใหตนเองไดดีท่ีสุด 

 ๒) เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความชํานาญ มนุษยท่ีไดรับการพัฒนาจะเพ่ิมพูนทักษะ

และความชํานาญใหมีคุณคาท่ีสอดคลองกับความคิดของตนเองท่ีทําไปในทางท่ีดี 

 ๓) เพ่ือพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเจตคติ และความเฉลียวฉลาดทางอารมณ มนุษยท่ี

ไดรับการพัฒนาแลวจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเจตคติ และพฤติกรรมดานความรูสึกจากเจตคติ และ

๒๔๕ อางแลว, สงวน  สุทธิเลิศอรุณ, พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน, หนา ๑๒๗. 
๒๔๖ พนัทเทพ ณ  นคร, แรงจูงใจกับการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา ๔ , วารสาร มจร 

มนุษยศาสตรปริทรรศน, ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑: ๕๓-๕๓. 
๒๔๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐. 

                                                           



๗๒ 
 

อารมณเชิงลบ เปนเจตคติและอารมณเชิงบวก และสามารถควบคุมอารมณตนได อันจะชวยพัฒนาตน

ใหเปนคนดี มีน้ําใจแหงการเสียสละใจกวาง รูจักใหเกียรติคนอ่ืน และชวยลดความเห็นแกตัวของคน

ใหนอยลง เพ่ือเพ่ิมพูนความมีใจสูงในตัวมนุษยใหมากข้ึน ซ่ึงเปนผลดีแกตนในการพัฒนาตนเอง 

 ๒.๔.๙ ประโยชนของการพัฒนาตนเอง 

ประโยชนหรือความสําเร็จของการพัฒนาตนเองนั้นเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาของทุกคน

เพราะความสําเร็จทําใหคนเกิดคามภาคภูมิใจ ตระหนักวาตัวเรามีคุณคา เปนผูท่ีมีความสามารถและ

สังคมก็ใหการยอมรับการยกยอง ความสรรเสริญ เราสามารถแบงความสําเร็จออกไดเปน ๔ ลักษณะ

ท่ีเก่ียวของกัน คือ 

 ๑.ประโยชนหรือความสําเร็จสวนตัว ซ่ึงมีความเฉพาะตน 

 ๒.ประโยชนหรือความสําเร็จสวนสังคม หรือเก่ียวกับการทํางานเพ่ือสังคม 

 ๓.ประโยชนหรือความสําเร็จของประเทศชาติ หรือการทํางานเพ่ือประโยชนของ

สวนรวม 

 ๔.ประโยชนหรือความสําเร็จเก่ียวกับมนุษยชาติ หรือการทํางานเพ่ือมนุษยชาต2ิ47

๒๔๘ 

 ดังนั้น เพ่ือมุงหวังประโยชนของการพัฒนาตนเอง บุคคลควรมีการพัฒนาตนเองโดย

การทําปรับปรุงและพัฒนาตัวเองใหดีข้ึนท้ังทางดานรางกาย และจิตใจ เรียนรูความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและสังคม และฉลาดเทาทันอารมณ ท้ังนี้เพ่ือเรียนรูในการอยูในสังคมอยางปกติสุข 

 

๒.๕ แนวคิดเร่ืองการพัฒนาปญญา 

๒.๕.๑ ท่ีมาของแนวคิดหลักการพัฒนาปญญา 

แนวคิดเรื่องการพัฒนาปญญานั้น มีแนวคิดเริ่มจากในศักยภาพของมนุษยนั้น สิ่งท่ีเปน

แกนกลางท่ีเราตองการแทจริงคืออะไร แกนกลางแหงศักยภาพของมนุษยท่ีเราตองการแทจริงคือ 

ปญญา ปญญาเปนองคธรรมท่ีทําใหเรารูความจริงของธรรมชาติ ทําใหเราเขาถึงสัจธรรมเม่ือเราเขาถึง

สัจธรรม รูความจริงของสิ่งท้ังหลายแลว เราก็จะไดเอาความรูในความจริงนั้นมาใชประโยชน เชน เม่ือ

เรารูเหตุปจจัย รูองคประกอบของสิ่งตางๆ ถูกตองแลว เรานําความรูนั้นมาใช เราก็ปฏิบัติตอสิ่ง

ท้ังหลายถูกตอง รวมท้ังปฏิบัติตอชีวิตถูกตองดวย เราก็แกปญหาไดถูกตอง คือแกปญหาสําเร็จ และ

ทําอะไรๆ ไดสําเร็จ เพราะฉะนั้น ปญญาจึงเปนแกนของการพัฒนาศักยภาพเราพัฒนาคุณสมบัติอ่ืนๆ 

ข้ึนมามากมาย ก็เปนตัวประกอบ เปนบริวารแวดลอมปญญานี้ ปญญาเปนตัวแทท่ีตองการ เปนแกน

เปนแกนแทจริง....เพ่ือใหรูเรื่องเหตุปจจัย ภายในเง่ือนไขของกาลเวลา รูความเปลี่ยนแปลงท่ีเปนมาซ่ึง

๒๔๘ ศิริวรรณ เกษมศาสตกิดากร, ศิลปะการอยูรวมกับคนอ่ืน, (กรุงเทพมหานคร: สมาคมศิษยเกา
วิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๓๙), หนา ๑๙. 

                                                           



๗๓ 
 

สืบตอจากอดีต ถึงปจจุบัน และสงทอดไปยังอนาคต โดยรูในแงเทศะ ท้ังตัวเองและผูอ่ืน สังคมนี้และ

สังคมอ่ืน แลวจึงจะทําใหเกิดประโยชนท่ีแทจริง248

๒๔๙  

๒.๕.๒ ความหมายของปญญา และเชาวปญญา 

คําวาปญญา (wisdom) มักจะมาคูกับคําวาเชาวปญญา (Intelligence) เปนเรื่องท่ี

นักจิตวิทยาในยุคอดีตจนถึงยุคปจจุบันใหความสําคัญ ใหความสนใจ ศึกษาคนควา และวิจัยกันมาก

ท่ีสุดเรื่องหนึ่ง เพราะเชาวปญญาเปนองคประกอบพ้ืนฐานสําคัญของการเรียนรู และการจัดการศึกษา 

ดังนั้น เพ่ือใหทราบความหมาย ผูวิจัยขอนําเสนอความหมายของสองคํานี้ ซ่ึงมีรายละเอียดดัวตอไปนี ้

 ๑) ความหมายของปญญา 

 ปญญา สติปญญา หรือเชาวปญญา มีการใชคําเหลานี้ในความหมายท่ีคลายคลึงหรือ

แตกตางกันไปตามบรบิท อยางไรก็ตามโดยหลักคิดของชาวตะวันตก ปญญา (wisdom) มักใชรวมกัน

กับความหมายของสติปญญา (intelligence) ซ่ึงตางจากความหมายของบริบทของสังคมไทย หลักคิด

ของตะวันออกหรือตามแนวพุทธศาสนา ในท่ีนี้คณะผูวิจัยของนําเสนอความหมายของปญญาตามหลัก

คิดของชาวตะวันตก ซ่ึงเปนความหมายเดียวกับสติปญญา ดังนี้ 

 Santrock ใหความหมายของสติปญญาวา เปนทักษะในการแกปญหา และ

ความสามารถในการเรียนรู และปรับตัวใหเขากับประสบการณของชีวิตประจําวัน 

 Kalat ใหความหมายของสติปญญาวา เปนความสามารถ ๕ ดาน ดังนี้ 

  ๑. ความสามารถทางสมองท่ีชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม รวมถึงการปรับปรุงหรือเลือกสรรสิ่งแวดลอมของตน 

  ๒. ความสามารถในการจัดการกับสถานการณท่ีแปลกใหม 

  ๓. ความสามารถในการประเมิน การเขาใจ และการใหเหตุผล 

  ๔. ความสามารถในการเขาใจและจัดการกับผูคน วัตถุ และสัญลักษณตาง ๆ 

  ๕. ความสามารถในการกระทําอยางมีเปาหมาย การคิดอยางมีเหตุผล และ

จัดการสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ249

๒๕๐ 

 ๒) ความหมายของเชาวปญญา 

 กูด (Carter V.Good) ไดใหความหมายของเชาวปญญาไว ๓ นัย ดังนี้ 

๒๔๙ รวมธรรมะ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต), “แงท่ี ๖ ศิลปศาสตร มองในแงการ

พัฒนาปญญาท่ีเปนแกนของการพัฒนาศักยภาพ และการเขาถึงอิสรภาพ”<https://www.payutto.net/book-

content/๖-พัฒนาปญญาท่ีเปนแกน/>, วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓. 

๒๕๐ ประณต เคาฉิม, สติปญญาและความถนัด, เอกสารประกอบการสอน วิชาจิตวิทยาในการ
ดํารงชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: คณะจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ม.ป.ป.), หนา ๘-๙. 

                                                           



๗๔ 
 

  ๑. เชาวปญญา หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณใหม 

ๆ ไดรวดเร็วและเรียบรอย ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรูจากประสบการณ 

  ๒. เชาวปญญา หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมประสบการณตาง ๆ เขา

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

  ๓. เชาวปญญา หมายถึง ความสามารถท่ีวัดไดดวยแบบทดสอบวัดเชาวปญญา 

 การดเนอร (Howard Gardner) ใหความหมายวา เชาวปญญาเปนความสามารถ

ของบุคคลในการกระทําสิ่งท่ีดีงามท่ีสังคมกําหนด250

๒๕๑ 

๒.๕.๓ โครงสรางของเชาวปญญา 

เชาวปญญาของบุคคลไมไดเปนความสามารถดานใดดานหนึ่งเพียงอยางเดียว แตจะ

ประกอบดวยโครงสรางของความสามารถท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 ๑.ความสามารถในการรับรู (Perceptual ability) หมายถึง สภาวะท่ีประสาท

สัมผัสรายงานการสัมผัสไมถูกตอง เกิดเปนการรับรูสิ่งตาง ๆ ไดอยางถูกตอง เขาใจความหมายของ

สิ่งแวดลอม และสามารถเชื่อมโยงสิ่งท่ีรับรูเขากับประสบการณเกา แลวมีปฏิกิริยาตอบโตออกไปดวย

คําพุดหรือการกระทําท่ีถูกตองและเหมาะสม 

 ๒.ความสามารถในการเรียนรู (Learning ability) และความสามารถในการจดจํา

สิ่งใหม ๆ สามารถนําเอาสิ่งท่ีเคยเรียนรูมาใชไดอยางเหมาะสม ท้ังการเรียนรูจากสถาบันการศึกษา 

และการเรียนรูจากสถานการณในชีวิตประจําวัน 

 ๓. ความสามารถในการวิเคราะห เปรียบเทียบ แจกแจง ประมวลสิ่งตาง ๆ เขา

ดวยกันอยางมีเหตุผล แลวสรุปเปนรูปความคิด หรือสัญลักษณอยางมีความหมาย (Conceptual 

ability) 

 ๔. ความสามารถในการปรับตัวตอสถานการณใหม ๆ ของส่ิงแวดลอม และ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ (Adaptability) 

 ๕ . ค ว าม ส าม า รถ ใน ก า รแ ก ป ญ ห า  (Problem solving ability) เป น

ความสามารถในการเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมมาใชแกปญหา รูจักวางแผน มีความสามารถในการ

ตัดสินใจ และตอบโตตอสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและทันตอเวลา  

จากโครงสรางของเชาวปญญาดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา ถาพิจารณาความสามารถ

ทางดานสติปญญาของบุคคล ก็ตองพิจารณาความสามารถในหลาย ๆ ดาน และในการสรางแบบสอบ

วัดเชาวปญญา จึงตองสรางแบบทดสอบท่ีวัดความสามารถเหลานี้ดวย251

๒๕๒ 

 

๒๕๑ วรรณี ลิมอักษร, จิตวิทยาการศึกษา Educational Psychology, (สงขลา: คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๑), หนา ๒๒. 

๒๕๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓. 

                                                           



๗๕ 
 

 

๒.๕.๔ ระดับเชาวปญญา252

๒๕๓ 

การจัดระดับเชาวนปญญาเปนเพียงการแสดงการเปรียบเทียบใหทราบวาบุคคลหนึ่งมี

ความสามารถอยูในเกณฑเฉลี่ยสูงกวาหรือต่ํากวาระดับอายุเม่ือเทียบกับบุคคลท่ีอยูในระดับอายุ

เดียวกัน 

 ระดับเชาวนปญญาไดจากคะแนนท่ีมาจากการทดสอบเชาวนปญญาดวยแบบทดสอบ

เชาวนปญญาซ่ึงมีอยูหลายชนิดเพ่ือใหเลือกใชตามความเหมาะสมกับผูรับการทดสอบ มีท้ัง

แบบทดสอบเพ่ือดูความสามารถพิเศษอยางใดอยางหนึ่งและความสามารถท่ัวไปหลายๆดานรวมกัน 

 ผลการทดสอบอาจใหคะแนนเปนตัวเลข เชน ไอคิวหรือคะแนนท่ีมีความหมายบอก

ระดับความสามารถ เชน เกรด และอายุสมอง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวิธีคํานวณหาคาท่ีแสดงถึงระดับเชาวน

ปญญาซ่ึงแตกตางกันไปในทางทดสอบแตละแบบ 

  ๑) ไอคิว 

 เปนตัวเลขท่ีไดจากการทดสอบเชาวนปญญากับคะแนนเฉลี่ยท่ีคาดวาผูถูกทดสอบ

สมควรจะทําได ตามระดับอายุท่ีแทจริง วิธีคํานวณคาไอคิวในการทดสอบเชาวนปญญาแตละแบบ

ข้ึนอยูกับลักษณะแบบทดสอบและกลุมตัวอยางท่ีใช ฉะนั้นไอคิวจะเปนเครื่องแสดงใหทราบวาบุคคล

นั้นมีระดับเชาวนปญญาอยางไรเม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนในระดับอายุเดียวกัน 

  เชาวนปญญาของคนเราจะเพ่ิมข้ึนตามวัยในเรื่องของคุณภาพท้ังนี้เนื่องจากเรามี

โอกาสไดเรียนรูกิจกรรมและแกไขเหตุการณตางๆทําใหมีประสบการณมากข้ึน แตเม่ือทดสอบเชาวน

ปญญาคะแนนท่ีไดเพ่ิมข้ึนจะตองนําไปเปรียบเทียบกับอายุท่ีเพ่ิมข้ึนดวย 

  ตัวแปรบางอยางมีอิทธิพลทําใหผลการทดสอบเชาวนปญญาหรือคาของไอคิวในการ

ทดสอบเชาวนปญญาแตละครั้งคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงหรือไมคงท่ี ตัวแปรดังกลาวอาจมีไดหลาย

ประการเชนในระหวางการทดสอบมีสาเหตุท่ีทําใหผูถูกทดสอบใชความสามารถไดไมเต็มท่ีจากการท่ีมี

อาการเจ็บปวยทางกายหรือทางจิต อารมณเครียด ขาดแรงจูงใจและไมมีสมาธิในการทดสอบขาด

ความชํานาญในการทดสอบหรือใชแบบทดสอบไมถูกตองเปนตน 

  เชาวนปญญา เปนสิ่งท่ีสามารถกระตุน สงเสริมใหพัฒนาไดถาพอแมมีความเขาใจ

เด็กและชวยกระตุนสงเสริมพัฒนาการทางเชาวนปญญาของเด็กอยางถูกตองและเหมาะสมก็จะชวย

ใหเด็กไดพัฒนาเชาวนปญญาของเขาเทาท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี 

 

 

๒๕๓ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, “เชาวปญญาคืออะไร?”, 
<https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/child/๐๕๑๕๒๐๑๔-๑๑๐๐> ๑๙ เมษายน 
๒๕๖๓. 

                                                           



๗๖ 
 

 

ระดับเชาวนปญญากับความสามารถรับการศึกษาประกอบอาชีพและการปรับตัว 

๑๓๐ ข้ึนไป ฉลาดมาก 
เปนไอคิวเฉลี่ยของผูสามารถ
เรียนในระดับปริญญาเอก 

๑๒๐-๑๒๙ ฉลาด 
เปนไอคิวเฉลี่ยของผูสามารถ
เรียนในระดับปริญญาโท 

๑๑๐-๑๑๙ สูงกวาปกติหรือคอนขางฉลาด 
เปนไอคิวเฉลี่ยของผูสามารถ
เรียนในระดับปริญญาตรี หรือมี
โอกาส จบมหาวิทยาลัยได 

๙๐-๑๐๙ ปกติหรือปานกลาง 

เปนไอคิวเฉลี่ยของประชากร
ปกติ สวนใหญมีความสามารถ
ปานกลางเรียนจบมัธยมศึกษา
ตอนปลายได 

๘๐-๘๙ ต่ํากวาปกติหรือปญญาทึบ 
เชาวนปญญาต่ําท่ีสามารถรับ
การศึกษาพิ เศษสําหรับ เด็ ก
เรียนชาๆ 

๗๐-๗๙ ระดับเชาวนปญญากํ้าก่ึง 
ระหวางปญญาทึบกับปญญา
อ อ น  แ ล ะ ป ระ ก อ บ อ าชี พ
ประเภทชางฝมือได 

๕๐-๖๙ ปญญาออนเล็กนอย มีความสามารถเทียบเทากับเด็ก

อายุ ๗-๑๐ ป 

อาจพอรับรูการศึกษาได ใน

ระดบัประถมตน ป.๑-ป.๔ โดย

เรียนอยูในชั้นเรียนพิเศษใน

โรงเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะ 

ประกอบอาชีพท่ีไมตองความ
รับผิดชอบสูง หรืองาน ประเภท
ชางฝมืองายๆ 

๓๕-๔๙ ปญญาออนปานกลาง มีความสามารถเทียบเทากับเด็ก 

อายุ ๔-๗ ป 

อาจอานเขียนไดเล็กนอย แต

เรียนรูไดชา ไมสามารถเรียน ใน

โรงเรียนปกติไดควรเรยีน ใน

โรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะ 



๗๗ 
 

ถาไดรับการฝกสอนท่ีเหมาะสม
อาจพ อดู แ ลต น เอ งใน ชี วิ ต 
ประจําวันไดและทํางานงายๆ
ภายใตการควบคุมดูแล 

๒๐-๓๔ ปญญาออนมาก มีความสามารถเทียบเทากับเด็ก

อายุ ๓ ป 

เรียนหนังสือไมไดมีความ

บกพรองเห็นไดชัดในพฤติกรรม

การปรับตัวและอาจมี

พัฒนาการบกพรองในดาน

ภาษาการรับรู 

การดํารงชีวิตตองอยูภายใตการ
ดูแล เชนเดียวกับเด็กเล็ก 

ต่ํากวา ๒๐ ปญญาออนมากท่ีสุด มีความสามารถเทียบเทากับเด็ก

อายุ ๑-๒ ป 

ไมสามารถชวยตัวเองไดตองมี
ผูใหการดูแลชวยเหลืออยาง
ใกลชิด 

  

๒.๕.๕ พัฒนาการของเชาวปญญา253

๒๕๔ 

เชาวนปญญาเปนสิ่งท่ีบุคคลแตละคนมีติดตัวมาแตกําเนิดและพัฒนาสมบูรณยิ่งข้ึนตาม

ระดับอายุและสิ่งแวดลอมเชาวนปญญาของแตละคนจะมีลักษณะท่ีสูงต่ําไมเทากัน ซ่ึงข้ึนอยูกับ

องคประกอบ หลายอยาง เชน 

 ๑) พันธุกรรม พันธุกรรมท่ีไดรับการถายทอดสืบตอมาจากพอแม คนเราจะมีเชาวน

ปญญาดีหรือไมดีข้ึนอยูกับพันธุกรรม ๘๐% สิ่งแวดลอม ๒๐% 

 ๒) ความสมบูรณของสมองและระบบประสาท 

 ๓) สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมท่ีชวยกระตุน และสงเสริมใหบุคคลไดมีโอกาสเรียนรูเชน 

พอแมท่ีเอาใจใสพูดคุยกับลูก ลูกจะเรียนไดดีและชวยใหมีเชาวนปญญาดี การใหความรักและความ

อบอุน การยอมรับ การเลี้ยงดูอยางมีเหตุผลท่ีเหมาะสม มีผลตอสุขภาพจิตดีและมีอิทธิพลตอเชาวน

๒๕๔ คณะแพทยศาสตครโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, “เชาวปญญาคืออะไร?”, 
<https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/child/๐๕๑๕๒๐๑๔-๑๑๐๐> ๑๙ เมษายน 
๒๕๖๓. 

 

                                                           



๗๘ 
 

ปญญา เม่ือเด็กไดรับการตอบสนองความตองการข้ันมูลฐานดังกลาวแลวเขาก็พรอมท่ีจะพัฒนา

ความสามารถของเขาอยางเต็มท่ี ถาพอแมเลี้ยงดูลูกแบบทนุถนอมปกปองเหมือนไขในหินจะทําให

พัฒนาการทางเชาวนปญญาของเด็กชาลงการมีหนังสือดีๆใหอานตามความเหมาะสมของแตละวัยจะ

ชวยในการพัฒนาเชาวนปญญา การทองเท่ียว ชมสถานท่ีนาสนใจ จะเปนสิ่งกระตุนพัฒนาการทาง

เชาวนปญญาในดานตางๆ ชวยใหเด็กรูจักคิด สังเกตและแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

 ๔) อาย ุระดับอายุท่ีพัฒนาการของเชาวนปญญาถึงข้ันสูงสุดคือระหวางอายุ ๑๕-๒๕ 

ป เชาวนปญญาเม่ือพัฒนาถึงข้ันสูงสุดจะคอยๆเสื่อมลงตามวัยแตมีลักษณะคอยเปนคอยไป แทบ

สังเกตไมได การเสื่อมของเชาวนปญญาในแตละดานอาจเสื่อมเร็วและชาไมเทากัน 

 ๕) เพศ เพศชายมักมีความสามารถทางดานการคํานวณ ถนัดทางกลไกการกระทําท่ี

ใชไหวพริบ และความรวดเร็วดีกวาหญิง สวนเพศหญิงมักมีความคลองแคลวในการใชมือ งานท่ีตองใช

ฝมือ ลายละเอียด การใชภาษาความสามารถทางภาษา ความจํา 

 ๖) เชื้อชาติ เด็กลูกผสมมักจะมีเชาวนปญญาสูงกวาเด็กท่ีไมใชลูกผสม 

 ๗) ความผิดปกติทางสมอง ความผิดปกติทางสมองอาจมีผลตอการเสื่อมลงของ

เชาวนปญญา กอนเวลาอันสมควร เชนเนื้องอกในสมอง ลมชัก สมองไดรับการกระทบกระเทือนอยาง

รุนแรง 

๒.๕.๖ เชาวปญญากับความสําเร็จ254

๒๕๕ 

การท่ีบุคคลจะประสบความสําเร็จในชีวิตท้ังดานการเรียน การประกอบอาชีพตางๆ 

นอกจากจะตองมีเชาวปญญาดีแลวจะตองอาศัยองคประกอบอ่ืนๆดวยเชน ความมุมานะพยายาม มี

ความอดทน มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคคลท่ัวไป และมีคุณธรรม มีสุขภาพจิตดี และมีพ้ืนฐานทาง

บุคลิกภาพท่ีม่ันคง สภาพแวดลอมท่ีชวยสงเสริมอยางเหมาะสม ฯลฯ   

ดังนั้น จะเห็นวาบางคนมีเชาวนปญญาดีแตอาจจะไมประสบผลสําเร็จในชีวิตหรือมี

ปญหาการเรียนเนื่องจากขาดองคประกอบท่ีเหมาะสมดังกลาวขางตน เพราะฉะนั้นพอแมจึงไมควร

มุงเนน สงเสริมแตเฉพาะในเรื่องการเรียนหรือเชาวนปญญาของเด็กเพียงอยางเดียว แตควรควบคุมไป

กับการ สงเสริมใหเด็กมีทักษะทางสังคม การปรับตัวในการอยูรวมกับผูอ่ืน การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับ

บุคคลอ่ืน ตลอดจนการอบรมเลี้ยงดู ใหมีพ้ืนฐานทางบุคลิกภาพท่ีม่ันคงรวมดวยก็จะชวยใหเขา

ประสบความสําเร็จตามความสามารถของเชาวนปญญาท่ีเขามีอยู จะเห็นวาการเติบโตของเชาวน

ปญญาไมไดข้ึนอยูกับกรรมพันธุเพียงอยางเดียว สิ่งแวดลอม วิธีการอบรมเลี้ยงดูโอกาสในการเรียนรู

ตลอดจนภาวะสุขภาพลวนแลวแตมีความสําคัญ ตอพัฒนาการดานเชาวนปญญา ซ่ึงกลาวไดวา 

๒๕๕ คณะแพทยศาสตครโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, “เชาวปญญาคืออะไร?”, 
<https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/child/๐๕๑๕๒๐๑๔-๑๑๐๐> ๑๙ เมษายน 
๒๕๖๓. 

 

                                                           



๗๙ 
 

“กรรมพันธุกําหนดความสามารถของเชาวนปญญานั้นสามารถแสดงออกมาไดมากนอยตางกัน” พอ

แมจึงไมควรมุงหวังในบุตรหลานของตนใหมีความสําเร็จเกินกวาเชาวนปญญาท่ีเขามีอยู เพราะจะทํา

ใหเกิดปญหาทางสุขภาพจิตได  แตควรสนับสนุนและสงเสริมใหเขาไดพัฒนาความสามารถท่ีแทจริง

ของเขาอยางเต็มท่ีเทาท่ีเขาจะสามารถทําได ก็จะสามารถทําได ก็จะเปนประโยชนตอตัวของเขาเอง

และสังคมโดยสวนรวมและตอการพัฒนาประเทศชาติตอไป  

ฉะนั้น เชาวนปญญาเปรียบเสมือนทรัพยอันมีคามหาศาล ผูมีเชาวนปญญาดีหากใชให 

ถูกทางก็จะเปนประโยชนท้ังตอตนเองและการพัฒนาประเทศชาติ ถึงแมบุคคลท่ีมีปญญาดวยถาไดรับ

การฝกสอนใหถูกวิธีก็สามารถท่ีจะเลี้ยงตัวเอง และทําประโยชนใหสังคมไดเชนกัน 

 

๒.๖ แนวคิดเร่ืองผูสูงอายุ 

๒.๖.๑ ท่ีมาของแนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุ 

สืบเนื่องจาก ความตองการของผูสูงอายุท่ัวไป ผูสูงอายุเปนกลุมประชากรท่ีมีจํานวนมาก
ข้ึนในขณะท่ีกลุมประชากรในวัยหนุมสาวมีสัดสวนนอยลง ท้ังยังมีหนาท่ีการงานอ่ืน ๆ ท่ีตอง
รับผิดชอบ ทําใหผูสูงอายุตองประสบปญหาตาง ๆ มากมายท้ังทางดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต ปญหา
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ ปญหาท่ีอยูอาศัย เปนตน ปญหาดังกลาวนอกจากจะกระทบตอผูสูงอายุ
โดยตรงแลวยังสงกระทบไปถึงครอบครัวของผูสูงอายุท่ีตองรับภาระเลี้ยงดูและตองปรับตัวเขากัน
ระหวางผูสูงอายุ และบุตรหลานอันสงผลถึงความสัมพันธภาพระหวางกันได นอกจากนี้ยังสงผล
กระทบไปถึงชุมชนและสังคมในภาพรวมท่ีตองการดูแลใหสวัสดิการผูสูงอายุในดานตาง ๆ เชน การ
รักษาพยาบาล การใหสวัสดิการตาง ๆ อีกมากมาย ซ่ึงเปนปญหาสําคัญระดับชาติ ความตองการขอ
ผูสูงอายุแบงออกเปนดานตางๆ เชน การรักษาพยาบาล การใหสวัสดิการตาง ๆ อีกมากมายซ่ึงเปน
ปญหาสําคัญระดับชาติ ความตองการของผูสูงอายุแบงออกเปนดานตาง ๆ อีกมากมายซ่ึงปญหา
สําคัญระดับ ความตองการของผูอายุแบงออกเปนดานตาง ๆ ดังนี ้

 ๑) ความตองการสนับสนุนจากครอบครัว ผูสูงอายุท่ีถูกปลอยโดดเดี่ยวจะขาดความ
ม่ันคงทางอารมณและจิตใจ รวมท้ังเศรษฐกิจจึงตองหันพ่ึงการชวยเหลือจากบุคคลหรือองคกรสังคม
สงเคราะหภายนอกครอบครัว ผูสูงอายุจึงมีความตองการท่ีจะไดการสนับสนุนจากครอบครัวของ
ตนเองควบคูกันไปกับการชวยเหลือภายนอกครอบครัว เชน กลุมอาสาสมัครท้ังองคกรภาครัฐและ
องคกรเอกชนภายนอก 

 ๒) ความตองการดานประกันรายได โดยเฉพาะการประกันสังคมประเภทประกัน
ชราภาพ เม่ือเขาสูวัยชราและเลิกประกอบอาชีพแลว จะไดรับบํานาญชราภาพเพ่ือชวยใหดํารงชีวิต
อยางมีความสุขและมีความปลอดภัยตามสมควรแกอัตภาพในบั้นปลายชีวิต ไมเปนภาระแกบุตรหลาน
และสังคม 

 ๓) ความตองการมีสวนรวมในชุมชน โดยเฉพาะการมีสวนรวมในกิจกรรมบาง
ประเภทในสังคม สงัคมจึงควรใหโอกาสแกผูสูงอายุไดมีสวนรวมในการปรับปรุงชีวิตของชุมชนใหดีข้ึน



๘๐ 
 

มีโอกาสไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ในการพัฒนาตนเองในการปรับตัวใหทันสมัยใหกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ในการปรับปรุงวัฒนธรรมและในการรักษาสุขภาพท้ังทางรางกายและจิตใจใหแข็งแรงอยูเสมอ 

 ๔) ความตองการท่ีจะลดการพ่ึงพาผูอ่ืนใหนอยลง หากครอบครัวและสังคมสงเสริม
ใหผูสูงอายุไดมีโอกาสรวมกิจกรรมตาง ๆ ในครอบครัวและสังคมแลวจะเปนการชวยเหลือผูสูงอายุให
รูจักพึงตนเอง ไมเปนภาระแกสังคมในบั้นปลายชีวิต 

 ๕) ความตองการทางสังคมของผูสูงอายุตองการเปนสวนหนึ่งของครอบครัว กลุม
สังคมตองการการยอมรับและเคารพยกยองนับถือจากบุคคลในครอบครัวและสังคม ตองการมีสัมพันธ
อันดีกับบุคคลภายในครอบครัว ชุมชนและสังคม สามารถปรับตัวเขากับลูกหลานในครอบครัวและ
สังคมไดตองการมีโอกาสท่ีตนเองปรารถนา 

 ๖) ความตองการทางกายและจิต เปนความตองการข้ันพ้ืนฐานท่ีสุดในชีวิตมนุษย
ความตองการดานรางกาย ไดแก ปจจัยสี่ ความตองการดานจิต ไดแก ความม่ันคงปลอดภัยโดยเฉพาะ
ความตองการดานท่ีอยูอาศัยท่ีปลอดภัยคลายจากความวิตกกังวลและหวาดกลัว ความตองการไดรับ
การยอมรับรับถือความตองการท่ีไดรับการยอมรับนับถือวาเปนสมาชิกของกลุมสังคม และครอบครัว 
ความตองการโอกาสกาวหนาโดยเฉพาะในเรื่องความสําเร็จของการทํางานในบั้นปลายชีวิต 

 ๗) ความตองการดานเศรษฐกิจ ตองการใหรับความชวยเหลือดานการเงินจาก
ลูกหลาน เพ่ือสะสมไวใชจายในวาระท่ีตนเจ็บปวย ตองการใหรัฐชวยจัดอาชีพเพ่ือเปนการเพ่ิมพูน
รายไดท้ังนี้ เพ่ือตนจะไดมีบทบาททางเศรษฐกิจชวยใหตนพนจากภาวะความบีบค้ันของเศรษฐกิจใน
สถานการณปจจุบัน255

๒๕๖
 

จะเห็นไดวามีปญหาเกิดข้ึนหลาย ๆ ดาน ท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ เศรษฐกิจและ
สังคม การท่ีผูสูงอายุจะสามารถรักษาความสมดุลของชีวิตและปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนไดนั้นยอมเกิดจากปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายในของผูอายุ ไดแก ความรู ความเชื่อ 
ทัศนคติ คานิยม มีการรับรูและการปฏิบัติตัวของผูสูงอายุ ปจจัยภายนอก ไดแก สิ่งแวดลอม ซ่ึง
ประกอบไปดวยครอบครัว ชุมชน นโยบายรัฐ แหลงบริการตาง ๆ ซ่ึงเปนแหลงท่ีชวยสงเสริมให
ผูสูงอายุไดรับการตอบรับการตอบสนองความตองการในชีวิต ซ่ึงจะทําใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมและ
แบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีดีมีความเปนอยู ท่ีดีอันนําไปสูการมีสุขภาพจิตท่ีดีในท่ีสุด ดังนั้นแลว 
“ผูสูงอายุพึงมีขอปฏิบัติซ่ึงจะทําใหตนเองเขาถึงพุทธธรรมท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตในบั้นปลาย หาก
ผูสูงวัย ไดลงมือปฏิบัติอยางแทจริงแลว ยอมทําใหความเจ็บไขไดปวย ท้ังทางกายและทางใจ ท้ังของ
ตนเองและคนท่ีเก่ียวของลดนอยลง”256

๒๕๗
 

๒.๖.๒ ความหมายของผูสูงอายุ 

ความสูงอายุ (Aging) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางตอเนื่องในชวง
ระบบสุดทายของอายุมนุษย ดังนั้น สูงอายุหรือความชราภาพจึงเก่ียวของกับความเสื่อมถอยท้ังทาง

๒๕๖ พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม และคณะ, การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการเสริมสรางสุขภาพ
ของผูสูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๔๐-๔๑. 

๒๕๗ นายแพทยประเวศ วะสี, สาธารณสุขกับพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิโกมล
คีมทอง, ๒๕๒๘), หนา ๗. 

                                                           



๘๑ 
 

รางกาย จิตใจ อารมณ และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนของผูสูงอายุตามอายุ ดังนั้น ความสูงอายุ (Aging) 
หรือความชราภาพจึงมี ๒ ลักษณะ คือ 

 ๑. ความชราภาพแบบปฐมภูมิ (Primary Aging) เปนความสุขท่ีเปนไปตาม
ธรรมชาติ หลีกเลี่ยงไมได คือเม่ืออวัยวะตาง ๆ ถูกใชงานมานานยอมเกิดความเสื่อมสภาพไปตาม
กาลเวลาและตามอายุขัย เชน ผิวหนังเริ่มเหี่ยวยน ผมเริ่มขาว ฯลฯ 

 ๒. ความชราภาพแบบทุติยภูมิ (Secondary Aging) เปนความชราภาพท่ีมนุษย
เราสามารถหลีกเลี่ยงได ความสูงอายุลักษณะนี้มักจะเกิดจากการปลอยปะละเลยและไมรักษาสุขภาพ
รางกาย เชน ทํางานหนักเกินไป ดื่มสุราจัด สูบบุหรี่จัด ฯลฯ257

๒๕๘ 
คําวา “ผูสูงอายุ” หรือคําศัพทท่ีเรียกในภาษาไทยวา “คนแก, ผูเฒา, ผูเจริญวัย ซ่ึงตรง

กับคําศัพทภาษาบาลีวา “มหลฺลก, วุฑฺเฒ, เถร, ชิณฺณ, ชิณฺณก) วิเคราะหวา อายุมหนฺตํ ลาติ คณฺหาตี
ติ มหลฺลโก แปลวา ผูถือเอาซ่ึงความเปนผูใหญดวยอายุ (มนฺต บทหนา ลา ธาตุ ในความหมายวา
ถือเอา ณฺวุ ปจจัย, แปลง มหนฺต เปนมหา, ซอน ลฺ, รัสสะ อา เปน อ, แปลง ณฺวุ เปน อก) สําเร็จรูป 
เปน มหลฺลก” 258

๒๕๙ และในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดใหความหมายไววา 
“ผูสูงอายุ คือ ผูมีอายุมาก”259

๒๖๐
 ดังนั้น คําวา “ผูสูงอายุ” (Elderly) ถูกบัญญัติข้ึนครั้งแรกในประเทศ

ไทย โดย พล.ด.ต.อรรถสิทธิ สิทธิสุนทร ในการประชุมระหวางแพทยอาวุโส และผูสูงอายุจากวงการ
ตาง ๆ เม่ือวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๕ จนเปนท่ีเขาใจ และยอมรับและใชกันแพรหลายมา
จนกระท่ังปจจุบันนี้ ซ่ึงผูสูงอายุนั้นจะตองมีลักษณะดังนี้ (๑) เปนผูท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ปข้ึนไป (๒) เปน
ผูท่ีมีความเสื่อมสภาพ มีกําลังถดถอยเชื่องชา (๓) เปนผูท่ีสมควรไดความอุปการะ และ (๔) เปนผูท่ี
สมควรไดรับความชวยเหลือ”260

๒๖๑ 
บุษยมาส สินธุประมา 261

๒๖๒ ไดใหความหมายของผูสูงอายุไววา “หมายถึง บุคคลท่ีอยูใน
ภาวะความสูงอายุหรือชราภาพ (Aging) เก่ียวของกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในชีวิต...
และเกณฑอายุเฉลี่ยของแตละสังคม แตจากการประชุมสมัชชาโลกวาดวยผูสูงอายุ ท่ีประชุมกําหนด
เกณฑอายุ ๖๐ ปข้ึนไป ท้ังชายและหญิงเปนผูสูงอายุ (Elderly)” 
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๒๖๓ ไดใหความหมายไววา ผูสู งอายุ  หมายถึง การพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในระยะสุดทายของชวงอายุของมนุษย เริ่มตั้งแตเกิด และดําเนินตอไปจน
สิ้นอายุขัย ของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ และกําหนดใหบุคคลมีอายุ ๖๐ ปข้ึนไป เปนผูสูงอายุ ซ่ึงจะเห็นไดวา ผู

๒๕๘ พระมหาสังเวช จนฺทโสภี (ศรีโคตร), การจัดการเรียนรูดานสุขภาวะของผูสูงอายุตามแนวพุทธ
ศาสนา, (อยุธยา: รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๙. 

๒๕๙ อางแลว, พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช, ราชบัณฑิต), หนา ๕๑๖. 
๒๖๐ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๕ ,พิมพครั้งท่ี  ๒ , (กรุงเทพมหานคร : 

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หนา ๑๒๔๙. 
๒๖๑ พระมหาสังเวช จนฺทโสภี (ศรีโคตร), การจัดการเรียนรูดานสุขภาวะของผูสูงอายุตามแนวพุทธ

ศาสนา, (อยุธยา: รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๑๐. 
๒๖๒ บุษยมาส สินธุประมา, สังคมวิทยาความสูงอายุ, พิมพครั้งท่ี ๑, (เชียงใหม: โรงพิมพสาธรการ

พิมพ, ๒๕๓๙), หนา ๕. 
๒๖๓ บรรลุ ศิริพานิช, บริการสุขภาพผูสูงอายุ , ในแพทยสภาสาร, (ป ท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๙ เดือน 

กันยายน), ๒๕๒๖:๔๐. 

                                                           



๘๒ 
 

สูงวัยโดยท่ัวไป หมายถึง บุคคลท่ีมีชีวิตอยูในชวงทายของชีวติ ซ่ึงเปนวัยท่ีมีความเสื่อทางดานรางกาย 
จิตใจ และทางสังคม นอกจากอาการเสื่อมลงแลว ยังไดใชเกณฑอายุ ๖๐ ป เปนเกณฑสากล 
นอกจากนั้น ความหมายของผูสูงอายุในทางวิชาการมีผูใหความหมายไวพอเปนแนวทางดังนี้ “วัย
สูงอายุ” อาจเรียกวา วัยงาม หรือวัยพัฒนา ตางประเทศใชคําวา Golden Age และตามนโยบาย
สาธารณสุขไทยใหนับอายุตามปฏิทินเปนเกณฑมาตรฐานสากลกําหนดอายุ ๖๐ ปข้ึนไปเปนการ
เริ่มตนของการเปนผูสูงอายุ   

วันเพ็ญ วงศจันทรา 263

๒๖๔ ไดใหความหมายของคําวา ผูสูงอายุ คือ ผูท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ป
ข้ึนไป ซ่ึงเปนวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปสูความเสื่อมของรางกายและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับพันธุกรรม สิ่งแวดลอม ภาวะโภชนาการ และโรคภัยของแตละบุคคล และ
สอดคลองกับ WHO ใหความหมายของผูสูงอายุ คือ ผูท่ีมีอายุเกิน ๖๐ ปข้ึนไป 

สุรกุล เจนอบรม 2 64

๒๖๕ ไดใหความหมายไววา “ผูสูงอายุ หรือคนชรา (Elderly) หมายถึง 
บุคคลท่ีอยูในวัยสุดทายของวงจรชีวิต ซ่ึงวงจรชีวิตนั้นเริ่มตั้งแตวัยทาราก วัยเด็ก วัยหนุมสาว วัย
ผูใหญและวัยชรา และในท่ีประชุมสมัชชาโลกวาดวยผูสูงอายุ (World Assembly On Aging) จึงได
กําหนดไดกําหนดใหผูท่ีมีอายุตั้งแต ๖๐ ปข้ึนไปถือวาเปนผูสูงอายุ (Elderly) และใหใชเปนมาตรฐาน
เดียวกันท่ัวโลก และประเทศไทยไดกําหนดลักษณะของผูสูงอายุ หมายถึงผูท่ีมีอายุ ๖๐ ปข้ึนไป 
เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของท่ีประชุมสมัชชาโลกวาดวยผูสูงอายุ และอายุ ๖๐ ปนี้เองจึงใชเปน
เกณฑของการปลดเกษียณอายุราชการของขาราชการในประเทศไทย” 

ฮอล (Hall)๒๖๖ ไดใหความหมายของผูสูงอายุวา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
เปนธรรมดาในสิ่งมีชีวิตและไดแบงระดับความสูงอายุออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้ 

 ๑) การสูงอายุตามวัย (Chronological Aging) หมายถึง สภาพการสูงอายุท่ี
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงตามปปฏิทิน โดยการนับ วัน เดือน ปเกิด เปนเกณฑ 

 ๒) การสูงอายุตามสภาพรางกาย (Biological Aging) หมายถึง สภาพการสูงอายุ
ท่ีพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพรางกาย บทบาทหนาท่ีของมนุษยท่ีปรากฏในขณะท่ีมีอายุ
มากข้ึน 

 ๓) การสูงอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological Aging) หมายถึง การสูงอายุท่ี
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในหนาท่ีของการรับรู แนวความคิด ความจํา การเรียนรู เชาวปญญา 
และลักษณะของบุคลิกภาพ ท่ีปรากฏในชวงระยะเวลาตาง ๆ ของชีวิตมนุญแตละคนท่ีมีอายุมากข้ึน 

๒๖๔ วันเพ็ญ วงศจันทรา, แบบแผนสุขภาพของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
จังหวัดเชียงใหม, (เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๙), หนา ๘. 

๒๖๕ สุรกุล เจนอบรม, วิสัยทัศน ผูสูงอายุและการศึกษานอกระบบสําหรับผูสู งอายุไทย , 
(กรุงเทพมหานคร: นิชินแดด เวอรไทยซิ่งกรุฟ, ๒๕๔๒), หนา ๕๖. 

๒๖๖ ฮอล (Hall, ๑๙๗๖) อางใน พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม และคณะ, การประยุกตใชหลักพุทธ
ธรรมในการเสริมสรางสุขภาพของผูสูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี (รายงานการวิจัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๓๘. 

                                                           



๘๓ 
 

 ๔) การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological Aging) หมายถึง การสูงอายุท่ี
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง ในบทบาทหนาท่ี และสถานภาพของบุคคลในระบบสังคม ไดแก 
ครอบครัว หนาท่ี การงาน รวมถึงความสําคัญในฐานะผูมีประสบการณ 
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๒๖๗ ไดกลาวไววา “วัยสูงอายุ (Late Maturity) คือชวงอายุ ๖๐ ปข้ึน

ไปและใหความหมายวาปจฉิมวัยหรือวัชรา เริ่มจากอายุ ๕๑-๗๕ ป คนในชวงอายนี้ สวนมากจะมี

ครอบครัว อาชีพ ท่ีอยูอาศัย และหลักฐานท่ีม่ันคง แตถายังไมมีอาจกลาวไดวา ไมมีโอกาสอีกแลว 

เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ มีความเสื่อมโทรมลงมาก สติปญญา

ความจําเสื่อมถอย วัยนี้จึงตองการความสุข เพ่ือใหชีวิตอยูรอดถึงวาระสุดทายของตน” 

๒.๖.๓ ความตองการและสภาพปญหาของผูสูงอายุ 

บุคคลเม่ือกาวสูวัยสูงอายุซ่ึงเปนวัยทายของชีวิต เปนชวงท่ีควรไดรับการชวยเหลือ 

ประคับประคองจากสังคม ในสังคมไทยมีวัฒนธรรมในการดูแลพอ-แม ญาติ ผูสูงอายุ แตปจจุบันตอง

ยอมรับวาสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป ยอมมีผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทย 

ซ่ึงยอมมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของผูสูงอายุ อยางหลีกเลี่ยงไมไดอยางไรก็ตาม สังคมควรตะ

หนักถึงภาระความรับผิดชอบ ตอกลุมผูสูงอายุเพราะเปนวัยท่ีสภาพรางกาย จิตใจ และสถานภาพทาง

สังคมเปลี่ยนแปลงเสื่อมถอยลงตามธรรมชาติ  

ความตองการของผูสูงอายุ แบงไดดังนี้ 

 ๑. ความตองการทางดานรางกายของผูสูงอายุ  

  ๑) ตองการมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ 

  ๒) ตองการมีผูชวยเหลือดูแลอยางใกลชิด 

  ๓) ตองการท่ีอยูอาศัยท่ีสะอาด อากาศดี สิ่งแวดลอมดี 

  ๔) ตองการอาหารการกินท่ีถูกสุขลักษณะตามวัย 

  ๕) ตองการมีผูดูแลชวยเหลือใหการพยาบาลอยางใกลชิดเม่ือยามเจ็บปวย 

  ๖) ตองการไดรับการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลท่ีสะดวก รวดเร็ว 

ทันทวงที 

  ๗) ตองการไดรับบริการรักษาพยาบาลแบบใหเปลาจากรัฐ 

  ๘) ความตองการไดพักผอน นอนหลับอยางเพียงพอ 

      ๙) ความตองการบํารุงรักษารางกาย และการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 

       ๑๐) ความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

 

 

๒๖๗ สุวัฒน วัฒนวงศ, จิตวิทยาการเรียนรูวัยผูใหญ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒรประสานมิตร, ๒๕๓๓), หนา ๓. 

                                                           



๘๔ 
 

  ๒. ความตองการทางดานจิตใจของผูสูงอายุ 

 การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย และสังคมจะทําใหจิตใจของผูสูงอายุเปลี่ยนไป

ดวย ผูสูงอายุจะปรับจิตใจ และอารมณไปตามการเปลี่ยนแปลงของรางกาย และสิ่งแวดลอม จะเห็น

ไดวา ผูสูงอายุสวนใหญ จะมีการปรับปรุง และพัฒนาจิตใจของตัวเอง ใหเปนไปในทางท่ีดีงามมากข้ึน 

สามารถควบคุมจิตใจไดดีกวาหนุมสาว ดังนั้น เม่ือคนเราอายุมากข้ึน ความสุขุมเยือกเย็น จะมีมากข้ึน

ดวย แตการแสดงออก จะข้ึนอยู กับลักษณะของแตละบุคคล การศึกษา ประสบการณ  และ

สิ่งแวดลอมในชีวิตของคนคนนั้นความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง ท่ีเกิดข้ึนในวัยสูงอายุ มีผล

ตอจิตใจของผูสูงอายุมาก ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของจิตใจท่ีพบ คือ การรับรู ผูสูงอายุจะยึดติดกับ

ความคิด และเหตุผลของตัวเอง การรับรูสิ่งใหมๆ จึงเปนไปไดยาก ความจําก็เสื่อมลงการแสดงออก

ทางอารมณ การแสดงออกทางอารมณของผูสูงอายุ เก่ียวเนื่องกับการสนองความตองการของจิตใจ 

ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผูสูงอายุจะมีความรูสึกตอตนเองในแงตางๆ สวนใหญเปนความทอแท 

นอยใจ โดยรูสึกวาสังคมไมใหความสําคัญกับตนเอง เหมือนท่ีเคยเปนมากอนทําใหผูสูงอายุ มีอารมณ

ไมม่ันคง การกระทบกระเทือนใจเพียงเล็กนอย จะทําใหผูสูงอายุเสียใจ หงุดหงิดหรือโกรธงาย 

ตองการการยอมรับ และเคารพยกยองนับถือ และการแสดงออกถึงความมีคุณคาของผูสูงอายุ โดย

สมาชิกในครอบครัว สังคมของผูสูงอายุ ความสนใจสิ่งแวดลอม ผูสูงอายุจะสนใจสิ่งแวดลอม เฉพาะท่ี

ทําใหเกิดความพึงพอใจ และตรงกับความสนใจ ของตนเองเทานั้น การสรางวิถีดําเนินชีวิตของตนเอง 

การมีอายุมากข้ึนคือ การเขาใกลกาลเวลาแหงการสิ้นสุดของชีวิต การยอมรับสภาพดังกลาว ทําให

ผูสูงอายุบางคน มุงสรางความดีงามใหแกตนเองเพ่ิมมากข้ึน 

 ความผิดปกติทางจิตใจและในวัยสูงอายุ แยกเปนกลุมอาการทางจิต ๒ กลุมใหญๆ 

คือ 

  ๑. กลุมอาการทางจิตเนื่องจากสมองเสื่อม 

  ๒. กลุมอาการผิดปกติดานจิตใจและอารมณ  

 กลุมอาการทางจิตเนื่องจากสมองเส่ือม 

 อาการเริ่มแรกผูปวยจะจําวันเวลาไมได ความจําเสื่อม ความสามารถทางปญญา

ลดลง การปรับตัวและการตัดสินใจชา กลุมอาการทางจิตเนื่องจากสมองเสื่อมมี ๔  ลักษณะ คือ ๑) 

สมองเสื่ อม  ๒) อาการเพอคลั่ ง ๓) กลุ มอาการหลงลืม  และ ๔ ) กลุ มอาการทางอารมณ 

                ๓. ความตองการทางดานสังคม - เศรษฐกิจของผูสูงอายุ  

 ความตองการทางดานสังคม-เศรษฐกิจของผูสูงอายุมีดังตอไปนี้ ๑) ตองการไดรับ

ความสนใจจากผูอ่ืน ๒) ตองการเปนสวนหนึ่งของครอบครัว สังคมและหมูคณะ ๓) ตองการชวยเหลือ

สังคมและมีบทบาทในสังคมตามความถนัด ๔) ตองการการสนับสนุน ชวยเหลือจากครอบครัว และ

สังคมท้ังทางดานความเปนอยูรายไดบริการจากรัฐ ๕) ตองการมีชีวิตรวมในชุมชน มีสวนรวมใน



๘๕ 
 

กิจกรรมตางๆ ของชุมชนและสังคม ๖) ตองการลดการพ่ึงพาคนอ่ืนใหนอยลง ไมตองการความเมตตา

สงสาร (ท่ีแสดงออกโดยตรง) ๗) ตองการการประกันรายได และประกันความชราภาพ267

๒๖๘ 

 
๒.๗ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 

ทฤษฎีการพัฒนานั้น Coralie Bryant and Louise G. White๒๖๙ ไดแบงออกได ๒ ยุค 
ตามเง่ือนไขของเวลา ดังนี ้

 ๑) ยุคแรกท่ีเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ชวงทศวรรษ ๑๙๕๐-๑๙๖๐ นั้น นักเศรษฐศาสตร
ครอบงําวาทกรรมการพัฒนา การพัฒนาชวงนี้ถือวาการพัฒนาเปนสิ่งเดียวกันกับความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและประสิทธิภาพการผลิต การวางแผนพัฒนาจึง
เนนการพัฒนาอุตสาหกรรม ซ่ึงมีอยูสองแนว แนวแรกเปนแนวท่ีนิยมทํามากท่ีสุด คือกระตุนใหเกิด
อุตสาหกรรมใหม โดยนําเขาสินคาอุตสาหกรรมกอน ขณะท่ีการผลิตแบบด้ังเดิมก็ยังยินยอมใหคงอยู
เปนคูแขง สวนแนวท่ีสองนิยมนอยกวา คือ การเปลี่ยนแปลงจากการผลิตแบบดั้งเดิมมาเปน
อุตสาหกรรม เพราะตองการใชแรงงานจากภาคการผลิตดั้งเดิมมากกวาการนําเขาเทคโนโลย ี

 

 ๒) ยุคหลังจากการเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 หลังจากท่ีเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําจากการพัฒนาตามแนวของนักเศรษฐศาสตรใน
ยุคแรกแลว นักวิชาการหลายทาน เชน วิลเลียม โลเออร (William Loehr)  และจอหน พาวเวลสัน 
(John Powelson) อางวาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของบางประเทศกอใหเกิดประโยชนในวง
กวางข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีทํามาในทศวรรษ ๑๙๕๐ แต เจมส วิฟเวอร (James 
Weaver) ซ่ึงเปนนักเศรษฐศาสตรการพัฒนา ก็นํามาเสนอขอมูลใหม ๆ ดวยกวา บางประเทศ เชน
บราซิล และไตหวันนั้น ปรากฏวายิ่งมีความเจริญเติบโตก็ยิ่งทําใหความไมเปนธรรมเพ่ิมข้ึน นักทฤษฎี
ในยุคหลังท่ีตอจากการเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ อาจแบงได ๔ กลุม คือ 

  ๒.๑) กลุมนักเศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy) 

  ในชวงปลายทศวรรษ ๑๙๖๐ ตอดวยตนทศวรรษ ๑๙๗๐ ความคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาอีกดานหนึ่งเกิดข้ึนจากอิทธิพลของนักเศรษฐศาสตรการเมือง ซ่ึงมีฐานคติวา การเปนเจาของ
ทรัพยากรอํานาจและการกระจายรายไดนั้น มีอิทธิพลอยางมากตอกระบวนการพัฒนา โดยมีขอสรุป 
๒ ประการ คือ ความเจริญเติบโตกับการพัฒนาแมจะสัมพันธกันแตก็เปนกระบวนการท่ีแตกตางกัน 
สวนประการท่ีสอง คือ เศรษฐศาสตรการเมืองถือวา การผลิตกับการกระจายรายไดเก่ียวของกันอยาง
มาก 

๒๖๘ สู ง วั ย ใส ใจ สุ ข ภ าพ , “ ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งแ ล ะ เต รี ย ม ตั ว เมื่ อ เข า สู วั ย สู ง อ า ยุ ” , 

<http://hp.anamai.moph.go.th/soongwai/statics/health/prepared/topic๐๐๒.php>, สืบคนเมื่อ  ๑๙ 

เมษายน ๒๕๖๓. 

๒๖๙ อางแลว, Coralie Bryant and Louise G. White, ๑๙๘๒ อางใน พระครูสังฆรักษทรงพรรณ 
ชยทตฺโต และคณะ, หนา ๑๗-๑๘. 

                                                           



๘๖ 
 

 

  ๒.๒) กลุมนักเศรษฐศาสตรการพัฒนา (Development Economy)   
  นักเศรษฐศาสตรสมัยกลางทศวรรษ ๑๙๗๐ เปนตนมา เริ่มศึกษาความเปนไป

ไดในการกระจายรายได โดยไมตองมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีเปาหมายท่ีเสมอภาค 
(Increasing equality) เชน การลงทุนควรปรับใหมีการกระจายรายไดท่ีเสมอภาค เปนตน สงผลให
ทบบาทของนักเศรษฐศาสตรเวลาตอมาจึงถูกปรับแก โดยนักเศรษฐศาสตรท่ีเรียกตัวเองวา นัก
เศรษฐศาสตรในสาขาเศรษฐศาสตรการพัฒนา (The Field of Development Economics) ซ่ึงเปน
สาขาท่ีตางไปจากเศรษฐศาสตรรดั้งเดิมหรือแมแตเศรษฐศาสตรการเมือง เพราะเนนความสําคัญของ
การกระจายรายไดและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางในสังคม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการจัดสรร
ทรัพยากรใหมกับสังคม 

  ๒.๓) กลุมนักทฤษฎีพ่ึงพึง (Dependency Theorists) 
  กลุมนี้ เห็นวาเบื้องหลังการใชอํานาจทางการเมืองท้ังหมดนั้นเปนไปเพ่ือ

ผลประโยชน นักวิชาการบางคน เชน เดวิด กูลด (David Gould) เห็นวาทฤษฏีพ่ึงพิงมีลักษณะการ
ปฏิวัติท่ีประเทศในอาฟริกากระทําเพ่ือผลประโยชนตัวเองและเพ่ือตอตานการพ่ึงพิงมาในรูปความ
ชวยเหลือของตางชาติ และปญหาอันหนึ่งท่ียังแกไขไมตกของทฤษฎีพ่ึงพิง คือ การวิเคราะหความขาด
แคลนทรัพยากร นักทฤษฎีมารกซิสตยืนยันวาทรัพยากรไมขนาดแคนหรือขาดแคลนไมมาก ความขาด
แคลนเกิดจากกลุมและสถาบันชักจูงใหมีและรักษาไวเพ่ือควบคุมประชาชนใหอยูในอํานาจ กลุมนี้จึง
มองวาการขาดแคลนเปนกลไกท่ีนายทุนสรางเพ่ือใหไดกําไรสูงสุด แตความเห็นนี้ในหมูฝายซายเองก็มี
การถกเถียงกันมาก ฝายมารกซีสตเองก็ไมไดยอมรับท้ังหมด เชน ฮาโรลด บรูกฟลด (Harol 
Brookfield) ยอมรับการวิเคราะหแบบมารกซีสตดานอ่ืน แตไมยอมรับเรื่องการขาดแคลน และเห็นวา 
การดอยพัฒนาของประเทศโลกท่ีสามสัมพันธกับปญหาความยากจนของประเทศโลกท่ีหนึ่ง การขาด
แคลนทรัพยากรทําใหเกิดการพ่ึงพิงกันท่ัวโลก อยางไรก็ตาม นักทฤษฎีพ่ึงพิงก็ไมไดมีความเห็นรวมกัน
ไปท้ังหมด 

  ๒.๔) กลุมนักมนุษยนิยม (Humanist Views) 
  กลุมนี้เปนกลุมท่ีมองการพัฒนาในมิติของมนุษยและจริยธรรม งานท่ีมีชื่อเสียง

ท่ีสุดชื่อ “The Cruel Choice” โดย เดนิส กูเลด (Denis Goulet) ซ่ึงเนนผลกระทบของการพัฒนา

ตอเง่ือนไขของมนุษย ซ่ึงมีทัศนะวา ภาวะของการดอยพัฒนานั้นเปนท่ีนาตกใจ เพราะเปนภาวะของ

ความซอมซอ เจ็บปวย มีการตายท่ีไมจําเปนและไรความหวังท้ังปวง คนจะพูดถึงภาวะดอยพัฒนาไดก็

ตอเม่ือภาวะนั้นเปนผลแลวและเริ่มตกใจและมีอารมณรูสึกถึงความยากจน จากการเผชิญกับปญหา

ความเจ็บปวย สับสนและไมรูวาจะทําอยางไรดี ความยากจนท่ีเรื้อรังนับเปนความโหดรายท่ีคนไม

เขาใจ ไดแตจองมองเหมือนเปนวัตถุ นักมนุษยนิยม (Humanist Views) เห็นวาการพัฒนาวาเปนการ

ปลดปลอยคนใหพนจากความยากจน เปนการเพ่ิมขนาดของการยกยองตัวเอง (Enhancing Self-

Esteem) และทําใหคนรูสึกวาตัวเองทําสิ่งตาง ๆ เปนผลหรือมีความสามารถท่ีจะเลือกอนาคตได นัก

มนษยนิยม (Humanist Views) ถือวา การเพ่ิมการบริโภคและการเพ่ิมประโยชนทางวัตถุนั้นยังไม

เพียงพอ ซ่ึงในท่ีสุดจะลดทอนความเปนมนุษยลง” 
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๒.๘ ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาตนเอง 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ พบวา การพัฒนาตนเองนั้นเปนเรื่องท่ี

นักวิชาการ และนักบริหารงานบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในองคกรตาง ๆ ใหความสนใจหลายทาน ใน

การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาตนเองท่ีนาสนใจมา

กลาวไว ดังนี้ 

 ๒.๘.๑ ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of 

Needs) 

 Maslow (๑๙๖๒) เปนนักจิตวิทยาอยูท่ีมหาวิทยาลัยแบรนดีส ไดพัฒนาทฤษฎีการ

จูงใจท่ีรูจักกันมากท่ีสุดทฤษฎีหนึ่งข้ึนมา Maslow ระบุวา บุคคลจะมีความตองการท่ีเรียงลําดับจาก

ระดับพ้ืนฐานมากท่ีสุดไปยังระดับสูงสุด ในประเด็นนี้ มาสโลวจึงไดต้ังทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจข้ึนมา 

เพ่ือตองการอธิบายความตองการของมนุษย ซ่ึงมีลักษณะเปนลําดับข้ันจากตํ่าไปหาสูง (Hierarchy & 

Needs) และเปนทฤษฎีท่ียอมรับกันแพรหลายสมมติฐานดังกลาวมีความเก่ียวกับพฤติกรรมของ

มนุษย ดังนี้ 

  ๑) มนุษยมีความตองการมีอยูเสมอ และไมมีท่ีสิ้นสุด แตสิ่งท่ีมนุษยตองการั้น

ข้ึนอยูกับวา เขามีสิ่งนั้นอยูแลวหรือยัง ขนาดท่ีความตองการใดไดรับการตอบสนองความตองการแลว 

ความตองการอ่ืนจะเขามาแทนท่ีกระบวนการนี้ไมมีท่ีสิ้นสุด และจะเริ่มตั้งแตเกิดจนกระท่ังตาย 

  ๒) ความตองการท่ีไดรับการตอบสนองแลว จะเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีก

ตอไป ความตองการท่ีไมไดรับการตอบสนองเทานั้นท่ีเปนแรงจูงใจของพฤติกรรม 

  ๓) ความตองการของมนุษยมีลําดับข้ันความสําคัญ กลาวคือ เม่ือความตองการ

ระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว ความตองการระดับสูงก็จะมีการเรียกรองใหมีการตอบสนองทันที 

 ดังนั้น ตามทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s General Theory of 

Human & Motivation) ๒๗๐จึงไดจัดลําดับข้ันความตองการของมนุษยออกเปน ๕ ระดับ คือ 

  ข้ันท่ี ๑ ความตองการดานรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการ

พ้ืนฐานเพ่ือความอยูรอดของชีวิต ไดแก ความตองการปจจัยสี่ ความตองการการยกยอง และความ

ตองการทางเพศ ฯลฯ เปนตน 

  ข้ันท่ี ๒ ความตองการดานความปลอดภัย (Safety needs) เปนความตองการท่ี

เหนือความตองการความอยูรอด ซ่ึงมนุษยตองการเพ่ิมความตองการในระดับท่ีสูงข้ึน เชน ความ

ตองการม่ันคงในการทํางาน ความตองการไดรับการปกปองคุมครอง ความตองการความปลอดภัย

จากอันตรายตาง ๆ เปนตน 

๒๗๐Abrahan Harold Maslow, Motivation and Personality, (New York: Harper & Row, 
1970), pp.15-22. 
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  ข้ันท่ี ๓ ความตองการทางสังคม (Social needs) หรือความตองการความรัก

และการยอมรับ (Love and Belongings needs) การตองการท้ังในแงของการใหและไดรับความรัก 

ความตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ ความตองการใหไดการยอมรับ เปนตน 

  ข้ันท่ี ๔ ความตองการมีเกียรติยศ มีศักดิ์ศรีในสังคม (Esteem needs) ซ่ึงเปน

ความตองการยกยองสวนตัว (Self-esteem) ความนับถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จาก

สังคมตลอดเปนความพยายามท่ีจะใหมีความสัมพันธระดับสูงกับบุคคลอ่ืน เชน ความตองการใหได

ความนับถือ ความสําเร็จ ความรู ศักดิ์ศรี ความสามารถ สถานะท่ีดีในสังคมและมีชื่อเสียงในสังคม 

  ข้ัน ท่ี  ๕ ความตองการความหวังในชีวิต (Self-Actualization หรือ Self-

fulfillment needs) เปนความตองการสูงสุดแตละบุคคล ซ่ึงถาบุคคลใดบรรลุความตองการในข้ันนี้

ได จะไดรับการยกยองวาเปนบุคคลพิเศษ เชน ความตองการท่ีเกิดจากความสามารถทําทุกสิ่งทุก

อยางไดสําเร็จ นักรองหรือนักแสดงท่ีมีซ่ือเสียง เปนตน  

 ดังท่ีกลาวมานี้ มาสโลว ไดอธิบายวามนุษยมีความตองการเปนลําดับข้ัน ในยุค            

แรก ๆ ท่ีมาสโลวทําการศึกษา เขาแบงความตองการของมนุษยไวเปน ๕ ลําดับ ลําดับท่ี ๑-๔ เปน

ความตองการระดับตน สวนลําดับท่ี ๕ เปนความตองการระดับสูง ในยุคตอมา  

 สาระสําคัญของทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลวมีดังนี้ 

  ๑) มนุษยทุกคนมีความตองการพ้ืนฐานตามธรรมชาติเปนลําดับข้ัน คือ ข้ันตอน

ความตองการทางรางกาย (Physical need) ข้ันตอนความตองการความม่ันคงปลอดภัย (safety 

need) ข้ันความตองการความรัก (love need) ข้ันความตองการยอมรับและการยกยองจากสังคม 

(esteem need) และข้ันความตองการข้ันพ้ืนฐานไดรับการตอบสนองอยางพอเพียงในแตละข้ัน 

มนุษยจะสามารถพัฒนาตนเองไปสูข้ันท่ีสูงข้ึน 

  ๒) มนุษยมีความตองการท่ีจะเรียนรูจักตนเองและพัฒนาตนเอง ประสบการณท่ี

เรียกวา “Peak experience” เปนประสบการของบุคคลท่ีอยูในภาวะดื่มด่ําจากการเรียนรูจักตนเอง

ตามสภาพความเปนจริงมีลักษณะนาตื่นเตน เปนความรูสึกปติ เปนชวงเวลาท่ีบุคคลเขาใจเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งอยางถองแท เปนสภาพท่ีสมบูรณ มีลักษณะผสมผสานกลมกลืน เปนชวงเวลาแหงการเรียนรูจัก

ตนเองอยางแทจริง บุคคลท่ีมีประสบการณเชนนี้บอย ๆ จะสามารถพัฒนาตนไปสูความเปนมนุษยท่ี
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๒๗๑ 

 จากหลักการของทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว ท่ีกลาวมาแลวขางตน

เปนแนวคิดท่ีแสดงใหเห็นวา มนุษยแตคนจะมีความตองการหลาย ๆ อยางอยูในตัว แตในขณะหนึ่งก็

จะมีความตองการอยางใดอยางหนึ่งท่ีมีลักษณะเดนท่ีสุดเกิดข้ึน ซ่ึงจะเปนแรงกระตุนหรือผลักดันให

๒๗๑ อางแลว, ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ, หนา ๖๙. 
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ตองพยายามหาวิธีการท่ีกระทําการเพ่ือใหไดสิ่งนั้นและความตองการของคนจะมีลักษณะเปนลําดับ

ข้ันจากต่ําไปหาสูง 

๒.๘.๒ ทฤษฎีความตองการของเมอรเรย (Murray’s Manifest Needs) 

เมอรเรย (Henry Murry) อธิบายความตองการของมนุษยไวในทฤษฎีของเขาวา ในขณะ

หนึ่ง ๆ บุคคลอาจมีความตองการดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานสูง และความตองการดานอ่ืนต่ําก็ได 

ตามทฤษฎีของเมอรเรย ความตองการท่ีจําเปนและสําคัญของคนมีอยู ๔ ประการ คือ ความตองการ

ความสําเร็จ (need for achievement) ความตองการมิตรสัมพันธ (needs for affiliation) ความ

ตองการมีอํานาจ (needs for power) และความตองการอิสระ (needs for autonomy)๒๗๒ 

จากทฤษฎีความตองการดังกลาวนี้ อาจนํามาใชในการอธิบายความตองการของบุคคลใน

การทํางานไดวา ในการทํางานใด ๆ บุคคลสวนใหญมักตองการความสําเร็จในการทํางาน ตองการมี

อํานาจหรือตําแหนงงาน และตองการเปนอิสระ เปนตัวของตัวเองในการตัดสินใจในเรื่องงาน 

๒.๘.๓ ทฤษฎี  ๒ องคประกอบของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two Factors 

Theory) 

เฮอรซเบอรก (Frederick Herzberg)๒๗๓ ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานพบวา มี 

๒ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจูงใจในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ คือ 

 (๑) ปจจัยตัวกระตุน (motivator factors) มีลักษณะสัมพันธกับเรื่องของงาน

โดยตรงทําใหคนทํางานมีความรูสึกพอใจในการทํางาน มีความรูสึกในดานดี ปจจัยเหลานี้สวนใหญ

เก่ียวของกับงานท่ีปฏิบัติอยู โดยคนจะถูกจูงใจใหเพ่ิมผลผลิตใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน ปจจัยตัวกระตุนประกอบไปดวยปจจัย ๖ ประการ ดังนี้ ๑) ความสําเร็จของการทํางาน ๒) การ

ไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืน ๓) ความรับผิดชอบ ๔) ความกาวหนาในตําแหนงการงานและ

ลักษณะของานท่ีทํา ๕) ลักษณะงานท่ีนาสนใจ ๖) โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต 

 (๒) ปจจัยค้ําจุน (hygiene factors) เปนปจจัยปองกันไมใหคนเกิดความไมพอใจ

งานท่ีปฏิบัติอยู ปจจัยนี้ทําหนาท่ีคํ้าจุนไมใหเกิดความทอถอย ไมอยากทํางาน ปจจัยคํ้าจุนมี ๑๐ 

ประการ คือ ๑) เงินเดือน คาตอบแทนในการทํางาน ๒) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ๓) 

ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ๔) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ๕) สถานภาพทางสังคม ๖) การ

ปกครองบังคับบัญชา ๗) นโยบายและการบริหาร ๘) สถานภาพการทํางาน ๙) ความเปนสวนตัว๑๐) 

ความม่ันคงในการทํางาน 

๒๗๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, เอกสารสาระการเรียนรู ประกอบชุวิชาการพัฒนา
บริหารสถาบันการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๖), หนา ๑๕๖. 

๒๗๓ เอกสารสาระการเรียน รู  ป ระกอบชุ วิช าการพัฒ นาบ ริห ารสถาบัน การศึ กษ า , 
(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๖), หนา ๑๕๖. 
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เฮอรซเบอรก ไดสรุปปจจัยจูงใจเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานวา 

ไดแก ความสําเร็จของงาน การไดรับการยอมรับนับถือ สวนปจจัยคํ้าจุนเปนปจจัยท่ีปองกันไมให

บุคคลเกิดความเบื่อหนายหรือรูสึกไมพึงพอใจในการทํางาน ไมใชเปนปจจัยท่ีตรงกันขาม แตเปน

ปจจัยท่ีมีความแตกตางกัน เชน เงินเดือน สถานภาพทางสังคม สถานภาพการทํางาน และความม่ันคง

ในการทํางาน เปนตน 

๒.๘.๔ ทฤษฎีการพัฒนาตนเองของคอมบส  (Arthur W. Combs ค.ศ.๑๙๑๒-

๑๙๙๙) 

คอมบสเปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เกิดเม่ือ ป ค.ศ.๑๙๑๒ มีความเชื่อวา "พฤติกรรม

สวนใหญของบุคคล เปนผลมาจากการรับรูสิ่งแวดลอมในชวงนั้นและเวลานั้น" ซ่ึงเปนแนวคิดเดียวกับ

เรื่อง "life space" ของเลวิน จาก แนวคิดนี้ชี้ใหเห็นวา ผูสอนควรจะตองพยายามเขาใจสภาพการ

เรียนการสอน โดยการทําความเขาใจวาผูเรียนมองสิ่ง ตางๆอยางไร จากจุดนี้นําไปสูขอสรุปวา ในการ

ชวยใหผูเรียนไดเรียนนั้นจะตองชักจูงใหผูเรียนปรับท้ังความเชื่อและ การรับรูของผูเรียนจนกระท่ัง

สามารถมองเห็นสิ่งตางๆตางไปจากเดิม และแสดงพฤติกรรมท่ีตางไปจากเดิม ความคิดของคอมบส 

บางสวนคลายกับบรูนเนอร ในกลุม cognitive แตจะเนนในดานการรับรูของผูเรียนมากกวา การคิด

และการใหเหตุผลดังเชนคนอ่ืนๆ นอกจากนั้น คอมบส มีความเชื่อวา การท่ีบุคคลรับรูเก่ียวกับตนเอง

เปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงนําไปสูหลักการสําคัญในการจัดการเรียนการสอน คือการชวยใหผูเรียนพัฒนา

ความรูสึกนึกคิดเก่ียวกับ ตนเองในแงบวก ท้ังมาสโลวและคอมบสตางก็เนนวามนุษยนั้นมีลักษณะของ

การพ่ึงตนเอง ทําอะไรดวยตนเอง แต มาสโลวเนนท่ีแรงจูงใจภายในเปนตัวกระตุนใหมนุษยแสดง

พฤติกรรมตามลําดับข้ันของความตองการ สวนคอมบสอธิบายวาการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้น

เปนไปเพ่ือความเพียงพอ ซ่ึงหมายความวาความตองการพ้ืนฐานของ มนุษยคือความเพียงพอนั้น จะ

เปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม หากเปนเชนนั้นแสดงวา ผูเรียนตองการ ความเพียงพอเทาท่ี

จะเปนไปไดในทุกสถานการณ ดังนั้นบทบาทของผูสอนจะตางจากแนวความคิดของกลุม พฤติกรรม

นิยมกลุม S-R ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเรียนไดดวยการใชการเสริมแรง คอมบสไดใหแนวคิด

วา งานของครูผูสอนมิใชเปนเพียงการตั้งขอกําหนด การปนเด็ก การขูบังคับ การเยินยอ หรือการ

ชวยเหลือเด็ก แตงาน ของครูผูสอนควรเปนไปในลักษณะผูอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน กระตุน 

ให กําลังใจ ใหความชวยเหลือเพ่ือให  สามารถทํากิจกรรม เปนผูรวมคิด และเปนเพ่ือนกับ

ผูเรียน"  จากความเชื่อของคอมบสดังกลาว จึงเสนอลักษณะท่ีดี ของผูสอนไว ดังนี้ ๑) เปนผูท่ีมี

ความรู ๒)เปนเพ่ือรวมงานกับผูเรียน ๓)มีความศรัทธาและเชื่อวาผูเรียนทุกคนมี ความสามารถท่ีจะ

เรียนรูได ๔)เปนผูท่ีมีความคิดในเชิงบวกกับตนเองซ่ึงจะนําไปสูความรูสึกนึกคิดในเชงิบวกกับผูอ่ืน ๕)
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มีความเชื่อวาจะสามารถชวยเหลือผูเรียนทุกคนใหทําดีท่ีสุดเทาท่ีตัวผูเรียนจะทําได ๖)สามารถ

ประยุกตหลัก ทฤษฏีมาใชในการจัดการเรียนการสอน273

๒๗๔ 

๒.๘.๕ ทฤษฎีการพัฒนาบุคลิกภาพของ ซิกมุนด ฟรอย (Sigmund Freud, ๑๘๕๖ 

- ๑๙๓๘) 

ฟรอยด เชื่อวาพฤติกรรมสวนใหญของมนุษย มีแรงจูงใจมาจากจิตไรสํานึก ซ่ึงมักจะ

ผลักดันออกมาในรูปความฝน การพูดพลั้งปาก หรืออาการผิดปกติทางดานจิตใจในดานตางๆ เชน 

โรคจิต โรคประสาท เปนตนยัง เชื่อเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษยวามนุษยเกิดมาพรอมกับแรงขับทาง

สัญชาตญาณ (Instinctual drive) และเปนพลังงานท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนท่ีได จิตจึงเปน

พลังงานรูปหนึ่ งท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงและไมหยุดนิ่ ง  บางจะแสดงออกมาในรูปแบบของ

สัญชาตญาณทางเพศ (Sexual Instinct) แตฟรอยดไมไดหมายถึง ความตองการทางเพศ  นอกจากนี ้

ฟรอยดยังไดอธิบายวาสัญชาตญาณจะแสดงออกมาในรูปของพลังทางจิตท่ีเก่ียวของกับพลังขับทาง

เพศเรียกวา พลังลิบิโด (Libido)เปนพลังท่ีทําใหมนุษย 

การทํางานของจิต แบงออกเปน ๓ ระดับ คือ 

 ๑. จิตไรสํานึก (Unconscious Mind) การแสดงพฤติกรรมของมนุษยโดยออกไป

โดยไมรูตัว ท่ีเกิดมาจากพลังของจิตไรสํานึกซ่ึงทําหนาท่ีกระตุนใหบุคคลแสดงออกไปตามหลักแหง

ความพึงพอใจของตน และการทํางานของจิตไรสํานึกเกิดจากความปรารถนา หรือความตองการของ

บุคคลท่ีเกิดข้ึนในวัยเด็ก ท่ีไมไดรับการยอมรับ เชน การถูกหาม หรือถูกลงโทษ จะถูกเก็บกดไวในจิต

สวนนี้  

 ๒. จิตสํานึก (Conscious Mind) บุคคลรับรูตามประสาทสัมผัสท้ังหา ท่ีบุคคลจะ

มีการรูตัวตลอดเวลาวากําลังทําอะไรอยู คิดอะไรอยู คิดอยางไรเปนการรับรูโดยท่ัวไปของมนุษย ท่ี

ควบคุมการกระทําสวนใหญใหอยูในระดับรูตัว (Awareness) และเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา โดยมี

เจตนาและมีจุดมุงหมาย 

 ๓. จิตกอนสํานึก (Preconscious Mind) เปนสวนของประสบการณท่ีสะสมไว 

หรือเม่ือบุคคลตองการนํากลับมาใชใหมก็สามารถระลึกไดและสามารถนํากลับมาใชในระดับจิตสํานึก

ได และเปนสวนท่ีอยูใกลชิดกับจิตรูสํานึกมากกวาจิตไรสํานึก 

จะเห็นไดวาการทํางานของจิตท้ัง ๓ ระดับจะมาจากท้ังสวนของจิตไรสํานึกท่ีมีพฤติกรรม 

สวนใหญเปนไปตามกระบวนการข้ันปฐมภูมิ (Primary Process)เปนไปตามแรงขับสัญชาตญาณ ( 

Instinctual Drives ) และเม่ือมีการรับรูกวางไกลมากข้ึนจากตนเองไปยังบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดลอม 

๒๗๔ ส ม ช า ย  รั ต น ท อ ง ,  “ ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ รี ย น รู ก ลุ ม ม นุ ษ ย นิ ย ม ” ,
<http://ams.kku.ac.th/aalearn/resource/edoc/tech/๕๖web/ ๓learnth๕๖.pdf.>,๑๙ เมษายน ๒๕๖๓. 

                                                           

http://ams.kku.ac.th/aalearn/resource/edoc/tech/
http://ams.kku.ac.th/aalearn/resource/edoc/tech/
http://ams.kku.ac.th/aalearn/resource/edoc/tech/56web/3learn_th56.pdf
http://ams.kku.ac.th/aalearn/resource/edoc/tech/56web/3learn_th56.pdf
http://ams.kku.ac.th/aalearn/resource/edoc/tech/56web/3learn_th56.pdf
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พลังในสวนของจิตกอนสํานึกและจิตสํานึก จะพัฒนาข้ึนเปนกระบวนการข้ันทุติยภูมิ (Secondary 

Process) 

โครงสรางของบุคลิกภาพ (Structure of Personality) 

ฟรอยด เชื่อวาโครงสรางของบุคลิกภาพจะประกอบดวย อิด (Id) อีโก (Ego) และซูเปอร

อีโก (Superego) โดยจะอธิบายเปนขอๆ ดังนี้ 

 ๑. อิด ( Id )   จะเปนตนกําเนิดของบุคลิกภาพ และเปนสวนท่ีติดตัวมนุษยมา

ตั้งแตเกิด Id ประกอบดวยแรงขับทางสัญชาตญาณ ( Instinct ) ท่ีกระตุนใหมนุษยตอบสนองความ

ตองการ ความสุข ความพอใจ ในขณะเดียวกันก็จะทําหนาท่ีลดความเครียดท่ีเกิดข้ึน การทํางานของ 

Id จึงเปนไปตามหลักความพอใจ (Pleasure Principle) 

  ๒. อีโก ( Ego ) จะเปนสวนของบุคลิกภาพท่ีทําหนาท่ีประสาน อิด และ ซูเปอรอี

โก    ใหแสดงบุคลิกภาพออกมาเพ่ือใหเหมาะสมกับความเปนจริง และขอบเขตท่ีสังคมกําหนดเปน

สวนท่ีทารกเริ่มรูจักตนเองวา ฉันเปนใคร Ego ข้ึนอยูกับหลักแหงความเปนจริง(Reality Principle)ท่ี

มีลักษณะของการใชความคิดในข้ันทุติยภูมิ (Secondary Process of Thinking) ซ่ึงมีการใชเหตุผล 

มีการใชสติปญญา และการรับรูท่ีเหมาะสม และอีโก (Ego) เปนสวนท่ีอยูในระดับจิตสํานึกเปนสวน

ใหญ 

 ๓. ซูเปอรอีโก (Superego) เปนสวนท่ีเก่ียวของกับศีลธรรมจรรยา บรรทัดฐาน

ของสังคม คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ซ่ึงทําหนาท่ีผลักดันใหบุคคลประเมินพฤติกรรม

ตางๆ ทีเก่ียวของกับมโนธรรม จริยธรรมท่ีพัฒนามาจากการอบรมเลี้ยงดู โดยเด็กจะรับเอาคานิยม 

บรรทัดฐานทางศีลธรรมจรรยา 

พัฒนาการทางบุคลิกภาพ  

ฟรอยด ไดอธิบายถึงการพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการทางเพศ 

(Stage of Psychosexual Development) จากความเชื่อเก่ียวกับสัญชาตญาณทางเพศในเด็กทารก

ท่ีแสดงออกมาในรูปพลังของ ลิบิโด (Libido) และสามารถเคลื่อนท่ีไปยังสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย

และบริเวณท่ีพลังลิบิโดไปรวมอยูเรียกวา ท่ีของความรูสึกพึงพอใจ (Erogeneous Zone) เม่ือพลังลิบิ

โดไปอยูในสวนใดก็จะกอใหเกิดความตึงเครียด (Tension) ซ่ึงฟรอยด แบงการพัฒนาบุคลิกภาพ

ออกเปน ๕ ข้ัน ไดแก 

 ๑. ข้ันปาก (Oral Stage) เริ่มตั้งแตแรกเกิดถึง ๑ ขวบ ในวัยนี้ Erogenous Zone 

จะอยูบริเวณปาก การไดรับการกระตุน หรือเราท่ีปากจะทําใหเด็กเกิดความพึงพอใจ ทําใหเด็ก

ตอบสนองความพึงพอใจของตนเองโดยการดูด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การดูดนมแมจึงเปนความสุขและ

ความพึงพอใจของเขา 



๙๓ 
 

 ๒. ข้ันทวารหรือข้ันอวัยวะขับถาย  (Anal Stage) เด็กจะมีอายุตั้งแต ๑-๓ ขวบ 

ในวัยนี้ Erogenous Zone จะอยูท่ีบริเวณทวาร โดยท่ีเด็กจะมีความพึงพอใจเม่ือมีสิ่งมากระตุน หรือ

เราบริเวณทวารในระยะนี้เด็กเริ่มเปนตัวของตัวเอง เริ่มมีความพึงพอใจกับความสามารถในการ

ควบคุมอวัยวะของตนเอง โดยเฉพาะอวัยวะขับถาย กิจกรรมท่ีเด็กมีความสุขจะเก่ียวของกับการกลั้น

อุจจาระ (Anal Retention) และการถายอุจจาระ (Anal Expulsion) ความขัดแยงท่ีมักเกิดข้ึนในข้ัน

นี้คือ การฝกหัดการขับถาย(Toilet) Training ดังนั้น ถาพอแมเลี้ยงดูดวยความเอาใจใส และฝกการ

ขับถายใหเปนไปอยางเหมาะสม 

 ๓. ข้ันอวัยวะเพศตอนตน  (Phallic Stage) เริ่มตั้ งแต  ๓ -๕  ขวบ ใน ข้ันนี้ 

Erogenous Zone จะอยูท่ีอวัยวะเพศ โดยท่ีเด็กเกิดความรูสึกพึงพอใจกับการจับตองอวัยวะเพศ 

เพราะมีความพึงพอใจทางเพศอยูท่ีตนเองในระยะแรก ถาเด็กมีเพศตรงขามกับพอแมเด็ก จะทําให

เด็กชายรักใคร และหวงแหนแมจึงเกิดความรูสึกอิจฉา เด็กหญิงจะรักใครและหวง แหนพอ จึงรูสึก

อิจฉาและเปนศัตรูกับแม 

 ๔. ข้ันแฝง (Latency Stage) เริ่มตั้งแต อายุ ๖-๑๑ ป ในข้ันนี้ Erogenous 

Zone จะไมปรากฏอยูสวนใดสวนหนึ่งของรางกายโดยเฉพาะ เสมือนข้ันแฝงของพลัง Libido เปน

ระยะพักในเรื่องเพศ และจินตนาการทางเพศ 

 ๕. ข้ันอวัยวะเพศตอนปลาย (Genital Stage)  เริ่มจาก ๑๒ ขวบเปนตนไป ใน

ระยะนี้เด็กจะเขาสูวัยรุน ไปจนถึงวัยผูใหญและวัยชรา โดยมี Erogonous Zone จะมาอยูท่ีอวัยวะ

เพศ (Genitel Area) เม่ือเด็กยางเขาสูวัยรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายท้ังหญิงและชายตางๆ 

กัน และมีพัฒนาการทางรางกายมีความสามารถในการสืบพันธุยังมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ มี

ความตองการทางเพศอยางรุนแรง ตองการเปนตัวของตัวเอง ตองการเปนอิสระ274

๒๗๕ 

 

๒.๙ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาปญญา 

ในชวงศตวรรษท่ี ๒๐ นี้มีนักคิดและนักจิตวิทยาเกิดข้ึนจํานวนมาก และแนวคิดเริ่มมี

หลากหลายข้ึน ทฤษฎีการเรียนรูในยุคนี้มีลักษณะของความเปนวิทยาศาสตรมากข้ึน มีการทดลอง

ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรมากข้ึนเปนลําดับ ทฤษฎีการเรียนรูในยุคนี้ สามารถจัดเปนกลุม

ใหญ ๆ ไดดังนี้ 

 ๑. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

 ๒. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม หรือกลุมความรูความเขาใจ (Cognitivism) 

๒๗๕ นางสาว นงลั กษณ  อาภั ย  และคณ ะ “ทฤษฎี พัฒ นาการของ Sigmund Freud” ,                           

< http://cmruzone.blogspot.com/๒๐๑๑/๐๑/sigmund-freud.html>, สืบคนเมื่อ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓. 

                                                           



๙๔ 
 

 ๓.ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism) 

 ๔.ทฤษฎีการเรียนรูกลุมผสมผสาส (Eclecticism)๒๗๖ 

อนึ่ง ในการวิจัยครั้งนี้นั้น ผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาปญญา

บางทฤษฎีเทานั้น ท้ังนี้เพ่ือใหตรงกับประเด็นของการวิจัย ดังมีรายละเอียงดังตอไปนี้ 

๒.๙.๑ ทฤษฎีการเรียนรูพุทธิปญญานิยม (Constructivism 

กลุมพุทธินิยม หรือกลุมความรูความเขาใจ หรือกลุมท่ีเนนกระบวนการทางปญญาหรือ

ความคิด นักคิดกลุมนี้ เริ่มขยายขอบเขตของความคิดท่ีเนนทางดานพฤติกรรมออกไปสูกระบวนการ

ทางความคิด ซ่ึงเปนกระบวนการภายในของสมอง นักคิดกลุมนี้เชื่อวา การเรียนรูของมนุษยไมใชเรื่อง

ของพฤติกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการตอบสนองตอสิ่งเคาเพียงเทานั้น การเรียนรูของมนุษยมีความ

ซับซอนยิ่งไปกวานั้น การเรียนรูเปนกระบวนการทางความคิดท่ีเกิดจากการสะสมขอมูล การสราง

ความหมาย และความสัมพันธของขอมูล และการดึงขอมูลออกมาใชในการกระทําและแกปญหาตาง 

ๆ การเรียนรูเปนกระบวนการทางสติปญญาของมนุษยในการท่ีจะสรางความรูความเขาใจใหแกตนเอง 

ทฤษฎีในกลุมนี้ท่ีสําคัญ ๆ มี ๕ ทฤษฎี คือ 

 ๑) ทฤษฎีของเกสตัลท (Gestalt Theory)  

 นักจิตวิทยาคนสําคัญของทฤษฎีนี้คือ แมกซ เวอรไทมเมอร (Max Wertherimer) 

วุลฟแกงค โคหเลอร (Wolfgang Kohler) เคิรท คอฟฟกา (Kurt Koffka)  และ เคริรท เลวิน (Kurt 

Lewin) 

 เกสตัลท เปนคําศัพทของภาษาเยอรมันมีความหมายวา “แบบแผน หรือ รูปราง” 

(form or pattern) ซ่ึงในความหมายของทฤษฎี หมายถึง “สวนรวม” (Wholeness) แนวคิดหลัก

ของทฤษฎีนี้ก็คือ สวนรวมมิใชเปนเพียงผลรวมของสวนยอย สวนรวมเปนสิ่งท่ีมากกวาผลของ

สวนยอย (the whole is more than sum of the parts)  

 กฎการเรียนรูของทฤษฎีนี้สรุปไดดังนี้ 

  ๑.การเรียนรูเปนกระบวนการทางความคิดซ่ึงเปนกระบวนการภายในตัวมนุษย 

  ๒.บุคคลจะเรียนรูจากสิ่งเราท่ีเปนสวนรวมไดดีกวาสวนยอย 

  ๓.การเรียนรูเกิดข้ึนได ๒ ลักษณะ คือ 

   ๓.๑ การรับรู (Perception) การรับรูเปนกระบวนการท่ีบุคคลใชประสาท

สัมผัสกับสิ่งเราแลวถายโยงเขาสูสมองเพ่ือผานเขาสูกระบวนการคิด สมองหรือจิตจะใชประสบการณ

เดิมตีความหมายของสิ่งเราและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกไปตามท่ีสมอง/จิต ตีความหมาย 

๒๗๖ อางแลว, ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ, หนา ๕๐. 

 

                                                           



๙๕ 
 

   ๓.๒ การหยั่งเห็น (insight) เปนการคนพบหรือการเกิดความเขาใจใน

ชองทางแกปญหาอยางฉับพลันทันที อันเนื่องมาจากผลการพิจารณาปญหาในสวนรวม และการใช

กระบวนการทางความคิดและสติปญญาของบุคคลนั้น 

  ๔. กฎการจดัระเบียบการเรียนรู (perception) ของทฤษฎีเกสตัลท มีดังนี้ 

   ๔.๑ กฎการรบัรูสวนรวมและสวนยอย (Law of Pragnanz) ประสบการณ

นิยมเดิมมีอิทธิพลตอการรับรูของบุคคล การรับรูของบุคคลตอสิ่งเราเดียวกันอาจแตกตางกันไดเพราะ

การไดประสบการณเดิมมาสวนรวมและสวนยอยตางกัน 

   ๔.๒ กฎแหงความคลายคลึง (Law of Similarity) สิ่งเราใดท่ีมีลักษณะ

เหมือนกัน หรือคลายคลึงกัน บุคคลมักรับรูเปนพวกเดียวกัน 

   ๔.๓ กฎแหงความใกลเคียง (Law of Proximity) สิ่งเราท่ีมีความใกลเคียง

กับบุคคลมักรับรูเปนพวกเดียวกัน 

   ๔.๔ กฎแหงความสมบูรณ (Law of Closure) แมสิ่งเราท่ีบุคคลรับรูจะยัง

ไมสมบูรณ แตบุคคลสามารถรับรูลักษณะไดถาบุคคลมีประสบการณเดิมในสิ่งเรานั้น 

   ๔.๕ กฎแหงความตอเนื่อง สิ่งเราท่ีมีความตอเนื่องกัน หรือมีทิศทางไปใน

แนวเดียวกัน บุคคลมักรับรูเปนพวกเดียวกัน หรือเรื่องเดียวกัน หรือเปนเหตุเปนผลกัน 

   ๔.๖ บุคคลมักมีความคงท่ีในความหมายของสิ่งท่ีรับรูตามความเปนจริง 

กลาวคือ เม่ือบุคคลรับรูสิ่งเราในภาพรวมแลว จะมีความคงท่ีในการรับรูสิ่งนั้น ในลักษณะเปน

ภาพรวมดังกลาว ถึงแมวาสิ่งนั้นจะไดเปลี่ยนแปรไปเม่ือรับรูในแงมุมอ่ืน เชน เม่ือเห็นปากขวดกลม ก็

มักจะเห็นวามันกลมเสมอ ถึงแมวาในการมองบางกลุม ภาพท่ีเห็นจะเปนรูปวงรีก็ตาม 

   ๔.๗ การรับรูของบุคคลอาจผิดพลาด บิดเบือนไปจากความเปนจริงได 

เนื่องมาจากลักษณะของการจัดกลุมสิ่งเราท่ีทําใหเกิดการลวงตา276

๒๗๗  

  ๕. การเรียนรูแบบหยั่งเห็น (insight) โคหเลอร (Wolgan Kohler) 

  การพัฒนาโดยการเรียนรูโดยการหยั่งเห็นนี้ เปนการเรียนรูโดยการหยั่งเห็นเปน

การอธิบายการเรียนรูของโคเลอร (Wolgan Kohler) ซ่ึงเปนนักจิตวิทยากลุมสติปญญานิยม และเปน

สมาชิกคนหนึ่งของจิตวิทยากลุมเกสตลอท (Gestalt Psychology) โคหเลอรไดศึกษาการเรียนรูกับ

สัตวทดลองโดยอาศัยพ้ืนฐานความคิดเก่ียวกับการเรียนรูท่ีวา การเรียนรูเปนปรากฎการณทาง

ความคิดของผูเรียน เม่ือใดก็ตามท่ีผูเรียนเผชิญกับสถานการณท่ีเปนปญหา ผูเรียนก็จะพยายามสราง

ความสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ จากองคประกอบยอยของสถานการณท่ีเปนปญหานั้น จนมองเห็น

ชองทางในการแกปญหาได หรือผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของสถานการณท่ีเปนปญหา แลวนํา

๒๗๗ อางแลว, ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ, หนา ๖๐-๖๑. 

                                                           



๙๖ 
 

ความสัมพันธนั้นมาใชในการแกปญหาได โคหเลอรเรียกการเรียนรูในการแกปญหานี้วา การหยั่งเห็น 

(Insight) ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของการแกปญหาท่ีอินทรียพัฒนาความเขาใจในการแกปญหาข้ึนมาใน

ทันทีทันใด 2 77

๒๗๘ การหยั่ งเห็นจึงเกิดข้ึนอยางรวดเร็วจากผลของการรับรูและความเขาใจใน

ความสัมพันธของสถานการณท่ีเปนปญหา บางครั้งเรียกการหยั่งเห็นนี้วา “aha” Phenomena.๒๗๙ 

ดังนั้นโดยสรุปแลว การเรียนรูโดยการหยั่งเห็นแบงออกเปน ๔ ข้ัน ดังนี้ 

๑) มีสถานการณท่ีเปนปญหาเกิดข้ึน 

๒) ผูเรีนลงมือแกปญหาตามท่ีรับรู 

   ๓) ผูเรียนใชความผิดเปนครูในการแกปญหา กลาว คือ จะไมทําซํ้าดวย

วิธีการเดิมท่ีไมสามารถแกปญหาได แตจะพยายามปรับปรุงหรือดัดแปลงความสัมพันธองคประกอบ

ยอยของสถานการณท่ีเปนปญหาใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

   ๔) เม่ือมองเห็นความสัมพันธขององคประกอบยอยของสถานการณท่ีเปน

ปญหา แลวนําความสัมพันธนั้นมาชวยแกปญหาไดสําเร็จ แสดงวามีการหยั่งเห็นเกิดข้ึน 

  การเรียนรูในการแกปญหาดวยการหยั่งเห็นนี้ มิใชวาทุกคนจะมีความสามารถ

ในการแกปญหาไดเหมือนกัน บางคนอาจจะแกปญหาไดเร็ว บางคนอาจแกปญไดชา และบางคนไม

สามารถแกปญหาไดเลย ท้ังนี้เพราะแตละคนมีความแตกตางท้ังทางดานอายุหรือวัย ระดับสติปญญา

และความสามารถ ตลอดจนประสบการณตาง ๆ ท่ีผูเรียนเคยพบเห็นมาในอดีตดวย279

๒๘๐ 

 ๒) ทฤษฎีสนาม (Field Theory)  

 นักจิตวิทยาคนสําคัญ คือ เคริรท เลวิน (Kurt Lewin) ซ่ึงไดแยกตัวออกจากทฤษฎี

ของเกสตันท ในระยะหลัง 

 เคริรท เลวิน (Kurt Lewin) เปนผูริเริ่มทฤษฎีนี้ วา “field” มาจากแนวคิดเรื่อง 

“field of force” แนวคิดทฤษฎีสนาม (Field Theory) ของเคริรท เลวิน (Kurt Lewin) มีดังนี้  

  ๑. พฤติกรรมของคนมีพลังและทิศทาง สิ่งใดท่ีอยูในความสนใจ และความ

ตองการของตนจะเปนพลังเปน + สิ่งท่ีนอกเหนือจากความสนใจ จะมีพลังงานเปน - ในขณะใด

ขณะหนึ่งคนทุกคนจะมี “โลก” หรือ “อวกาศชีวิต” (Life space) ของตน ซ่ึงจะประกอบไปดวย 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (physical environment) อันไดแก คน สัตว สิ่งของ สถานท่ี สิ่งแวดลอม

อ่ืน ๆ และสิ่งแวดลอมทางจิตวิทยา (psychological environment) ซ่ึงไดแก แรงขับ (drive) 

แรงจูงใจ (motivation) เปาหมายหรือจุดหมายปลายทาง (goal) รวมท้ังความสนใจ (interest) 

๒๗๘ Santrock, John W., Psychology, ๕th Edition, (Chicago: Brown & Benchmark, ๑๙๙๗), 
p.๑๙๒. 

๒๗๙ Mc Connell and Philipchalk, Understanding Human Behavior, 7th Edition, (Fort 
Worth: Holt, Rinfhart and Winston, 1992), P.281. 

๒๘๐ อางแลว, วรรณี ลิมอักษร, จิตวิทยาการศึกษา, หนา ๗๗. 

                                                           



๙๗ 
 

  ๒) การเรียนรูเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีแรงจูงใจหรือแรงขับท่ีจะกระทําใหไปสู

จุดหมายปลายทางท่ีตนตองการ280

๒๘๑ 

 ๓) ทฤษฎีเครือ่งหมาย (Sigh Theory) ของทอลแมน (Tolman) 

 ทอลแมน (Tolman) กลาววา “การเรียนรูเกิดจากการใชเครื่องหมายเปนตัวชี้วัด

ทางใหแสดงพฤติกรรมไปสูจุดหมายปลายทาง” 

 ทฤษฎีของทอลแมนสรุปไดดังนี้ 

  ๑.ในการเรียนรูตาง ๆ ผูเรียนมีความคาดหวังรางวัล (reward expectancy) 

หากรางวัลท่ีคาดวาจะไดรับไมตรงตามความพอใจและความตองการ ผูเรียนจะพยายามแสวงหา

รางวัลหรือสิ่งท่ีตองการตอไป 

  ๒.ขณะท่ีผูเรียนพยายามจะไปใหถึงจุดหมายปลายทางท่ีตองการ ผูเรียนจะเกิด

การเรียนรูเครื่องหมาย สัญลักษณ สถานท่ี (place learning) และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีเปนเครื่องชี้ทางตามไป

ดวย 

  ๓.ผูเรียนมีความสามารถท่ีจะปรับการเรียนรูของตนไปตามสถานการณ ท่ี

เปลี่ยนไป จะไมกระทําซํ้า ๆ ในทางท่ีไมสามารถสนองความตองการหรือวัตถุประสงคของตน 

  ๔.การเรียนรูท่ีเกิดข้ึนในบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น บางครั้งจะไมแสดงออกในทันที 

อาจจะแฝงอยูในตัวผูเรียนไปกอนจนกวาจะถึงเวลาท่ีเหมาะสม หรือจําเปน จึงจะแสดงออก (latent 

learning)๒๘๒ 

 ๔) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Intellectual Development Theory) 

นักจิตวิทยคนสําคัญคือ เพียเจต และบรุนเนอร (Brunner) แนวคิดของท้ังสองทานนี้มีรายละเอียด

ดังนี้ 

  ๔.๑ ) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget) 

  เพียเจต (Piaget) ไดศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการทางดานความคิดของเด็กวามี

ข้ันตอนหรือกระบวนการอยางไร เขาอธิบายวา การเรียนรูของเด็กเปนไปตามสิ่งท่ีเปนไปตามพัฒนา

ทางการสติปญญา ซ่ึงจะมีพัฒนาการไปตามวัยตาง ๆ เปนลําดับข้ัน พัฒนาการเปนสิ่งท่ีเปนไปตาม

ธรรมชาติ ไมควรท่ีจะเรงเด็กใหขามจากพัฒนาการข้ันหนึ่งไปสูอีกข้ันหนึ่ง เพราะจะทําใหเกิดผลเสีย

แกเด็ก แตการจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการของเด็กในชวงท่ีเด็กกําลังจะพัฒนาไปสูข้ันท่ีสูงกวา 

สามารถชวยใหเด็กพัฒนาไปอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามเพียเจตเนนความสําคัญของการเขาใจ

ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกวากระตุนเด็กใหมีพัฒนาการเร็วข้ึน 

๒๘๑ อางแลว, ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ, หนา ๖๒-๖๓. 

๒๘๒ เรื่องเดียวกัน, ทิศนา แขมมณี, หนา ๖๓-๖๔ 
 

                                                           



๙๘ 
 

  สาระสําคัญของทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต มีดังนี้ 

   ๑) พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลเปนไปตามวัยตาง ๆ เปนลําดับข้ัน 

ดังนี้ 

    ๑ .๑ )  ข้ั น รั บ รู ด ว ยป ระสาท  (Sensorimotor Period) เป น ข้ั น

พัฒนาการใชชวงอายุ ๐-๒ ความคิดของเด็กวัยนี้ข้ึนอยูกับการรับรูและกระทํา เด็กยึดตัวเองเปน

ศูนยกลาง และยังไมสามารถเขาใจความคิดเห็นของผูอ่ืน 

    ๑ .๒ ) ข้ันก อนปฏิ บั ติ การคิด  (Preoperational Period) เป น ข้ัน

พัฒนาการในชวงอายุ ๒-๗ ป ความคิดของเด็กวัยนี้ยังข้ึนอยูกับการับรูเปนสวนใหญ ยังไมสามารถท่ี

จะใชเหตุผลอยางลึกซ้ึง แตสามารถเรียนรูและใชสัญลักษณได การใชภาษาแบงเปนยอย ๒ ข้ัน คือ 

     ๑ .๒ .๑ ) ข้ั น ก อ น เกิ ด ก าร คิ ด ร ว บ ย อ ด  (Pre-Conceptual 

Intellectual Period) เปนข้ันพัฒนาการในชวงอายุ ๒-๔ ป 

     ๑ .๒ .๒ ) ข้ันการคิดด วยความ เข าใจของตน เอง (Intuitive 

Thinking Period) เปนพัฒนาการในชวงอายุ ๔-๗ ป 

    ๑.๓) ข้ันการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) เปน

พัฒนาการในชวงอายุ ๗-๑๑ ป เปนข้ันท่ีการคิดของเด็กไมข้ึนกับการรับรูจากรูปรางเทานั้น เด็ก

สามารถสรางภาพในใจ และสามารถคิดยอนกลับได และมีความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธของ

ตัวเลขและสิ่งตาง ๆ ไดมากข้ึน 

    ๑.๔) ข้ันการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Period) เปน

ข้ันพัฒนาการในชวงอายุ ๑๑ -๑๕ ป  เด็กสามารถคิดสิ่งท่ี เปนนามธรรมได และสามารถคิด

ตั้งสมมติฐานและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรได 

    ๒) ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กจากผูใหญ 

    ๓) กระบวนการทางสติปญญามีลักษณะดังนี้ 

    ๓.๑) การซึมซับหรือการดูดซับ (assimilation) เปนกระบวนการทาง

สมองในการรับประสบการณ เรื่องราว และขอมูลตาง ๆ เขามาสะสมเก็บไวเพ่ือใชประโยชนตอไป 

    ๓.๒) การปรับตัวและจัดระบบ (accommodation) คือ กระบวนการ

ทางสมองในการปรับประสบการณเดิมและประสบการณใหมใหเขากันเปนระบบหรือเครือขายทาง

ปญญาท่ีตนสามารถเขาใจได เกิดเปนโครงสรางทางสติปญญาใหมข้ึน 

    ๓.๓) การเกิดความสมดุล (equilibration) เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึน

จากข้ันของการปรับ หากการปรับเปนไปอยางผสมผสานกลมกลืนก็จะกอใหเกิดสภาพท่ีมีความสมดุล



๙๙ 
 

ข้ึน หากบุคคลไมสามารถปรับประสบการณใหม และประสบการณใหเขากันได ก็จะเกิดสภาวะความ

ไมสมดุลข้ึน ซ่ึงจะกอใหเกิดความขัดแยงทางสติปญญาข้ึนในตัวบุคคล282

๒๘๓ 

 ๔.๒) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรุนเนอร (Brunner) 

 บรูเนอร (Jerome Bruner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกาในกลุมสติปญญานิยม ใหทัศนะ

เก่ียวกับการเรียนรูวา เม่ือใดท่ีบุคคลมีความอยากรูอยากเห็น ก็จะมีพลังผลักดันใหบุคคลเกิด

พฤติกรรมสํารวจสิ่งแวดลอม และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมจนเกิดเปนการเรียนรูโดยการคนพบ 

(Discovery Learning)  

 ในความเปนนักจิตวิทยา บรุนเนอร ไดใหความสนใจและศึกษาเรื่องของพัฒนาการ

ทางสติปญญาตอเนื่องจากเพียเจต บรุนเนอรเชื่อวามนุษยเลือกท่ีจะรับรูสิ่งท่ีตนเองสนใจและการ

เรียนรูเกิดจากกระบวนการคนพบดวยตนเอง (Discovery Leaning) แนวคิดท่ีสําคัญของบรุนเนอร มี

ดังนี้ 

  ๑) การจัดโครงสรางความรูใหมีความสัมพันธ และสอดคลองกับพัฒนาการทาง

สติปญญาของเด็ก มีผลตอการเรียนรูของเด็ก 

  ๒) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับระดับความพรอมของ

ผูเรียน และสอดคลองกับพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนจะชวยใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพ 

  ๓) การคิดแบบหยั่งรู (intuition) เปนการคิดหาเหตุผลอยางอิสระท่ีสามารถ

ชวยพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคได 

  ๔) แรงจูงใจภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการ

เรียนรู 

  ๕) ทฤษฏีพัฒนาการสติปญญาของมนุษยแบงไดเปน ๓ ชั้นใหญ ๆ คือ 

   ๕.๑) ข้ันการเรียนรูจากการกระทํา (Enactive Stage) คือ ข้ันการเรียนรู

จากการใชประสาทสัมผัสรับรูสิ่งตาง ๆ การลงมือกระทําชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี การเรียนรูเกิด

จากการกระทํา 

   ๕.๒) ข้ันการเรียนรูเกิดจากความคิด (Iconic Stage) เปนข้ันท่ีเด็กสามารถ

สรางมโนภาพในใจได และสามารถเรียนรูจากภาพแทนของจริงได 

   ๕.๓) ข้ันการเรียนรูสัญลักษณและนามธรรม (Symbolic Stage) เปนข้ัน

การเรียนรูสิ่งท่ีซับซอนและเปนนามธรรมได 

  ๖) การเรียนรูเกิดข้ึนไดจากการท่ีคนเราสามารถสรางความคิดรวบยอด หรือ

สามารถจัดประเภทของสิ่งตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

๒๘๓ อางแลว, ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ, หนา ๖๔-๖๖. 

 

                                                           



๑๐๐ 
 

  ๗) การเรียนรูไดผลดีท่ีสุด คือ การใหผู เรียนคนพบการเรียนรูดวยตนเอง 

(discovery learning)๒๘๔ 

 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการคนพบ จะใชวิธีสอนแบบ

อุปมาน หรือ Inductive teaching โดยครูผูสอนจะเริ่มตนจากจุดใดจุดหนึ่งท่ีผูเรียนสนใจ แลวให

ผูเรียนแสวงหาขอมูลหรือทําการทดลองจนไดขอสรุป หรือไดคําตอบท่ีถูกตองดวยตนเอง  

 ในการเรียนโดยการคนพบ (Discovery Learning) เปนการเรียนท่ีผูเรียนไดรับการ

สนับสนุนใหเรียนรูดวยตนเอง โดยมีครูผูสอนคอยใหการสนับสนุนใหผูเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล และ

นําไปสูการคนควาทดลอง เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งท่ีเรียน ได

คนพบกฎหรือความจริงตาง ๆ ดวยตนเอง ซ่ึงผูเรียนจะไดรับคําแนะนําหรือไดรับขอมูลพ้ืนฐานในสิ่งท่ี

เรียนรูจากครูผูสอนหรือบุคคลอ่ืนนอยท่ีสุด 

 บรูเนอรไดสรุปขอดี และขอเสียของการเรียนรูโดยการคนพบไวดังนี้ 

  ๑) การเรียนรูโดยการคนพบ จะชวยฝกทักษะในการสังเกตและพัฒนาความคิด

ของผูเรียน โดยเฉพาะการคิดท่ีมีเหตุผลและสมเหตุสมผล 

  ๒) ผูเรียนจะจดจําสิ่งท่ีเรียนรูโดยการคนพบไดนาน เพราะเปนการเรียนรูจาก

ประสบการณตรง 

  ๓) เปนการเรียนรูทีเกิดจากการจูงใจภายใน เปนการเรียนรูเพ่ือ “รู” และทําให

ผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองท่ีสามารถคนพบคําตอบท่ีถูกตองได 

  ๔) ไมสามารถใชการเรียนรูโดยการคนพบไดในทุกแขนงวิชา โดยเฉพาะวิชาท่ี

เสี่ยงตออันตราย หรือวิชาท่ีเก่ียวของกับเหตุการณท่ีผานมานานแลว เชน วิชาประวัติศาสตร เปนตน 

  ๕) เสียเวลาในการเรียนรูโดยการคนพบมากกวาการเรียนรูดวยวิธีอ่ืน284

๒๘๕  

  ๕) ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal 

Learning) ของออซูเบล (Ausubel) ออซูเบล เชื่อวา การเรียนรูจะมีความหมายแกผูเรียน หากการ

เรียนรูนั้นสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีรูมากอน การนําเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบมโน

ทัศน หรือกรอบความคิด (Advance Organizer) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแกผูเรียนกอนการสอนเนื้อหา

สาระนั้น ๆ จะชวยใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาสาระนั้นอยางมีความหมาย285

๒๘๖ 

 

๒๘๔ อางแลว, ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ, หนา ๖๖-๖๗. 

๒๘๕ อางแลว, วรรณี ลิมอักษร, จิตวิทยาการศึกษา, หนา ๗๘-๗๙. 
๒๘๖ อางแลว, ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ, หนา ๖๘. 
 

                                                           



๑๐๑ 
 

๒.๙.๒ ทฤษฎีการเรียนรูแบบพหุปญญา (Multiple Intelligence Theory) 

ผูบุกเบิกทฤษฎีนี้ คือ การดเนอร (Gardner) จากมหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard 

University) ในป  ค .ศ .๑๙๘๓  เขาได เขียนหนั งสื อชื่ อ  “Frames of Mind: The Theory of 

Multiple Intelligence) ซ่ึงไดรับความสนใจอยางกวางขวาง แนวคิดของเขากอให เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางความคิดเก่ียวกับ “เชาวปญญา” เปนอยางมาก และกลายเปนทฤษฎีท่ีมีอิทธิพล

อยางกวางขวางตอการจัดการศึกษา และการเรียนการสอนในปจจุบัน 

เชาวนปญญา ๘ ดาน ตามแนวคิดของการดเนอร มีดังนี้ 

๑. เชาวปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) 

เชาวปญญาดานนี้ถูกควบคุมโดยสมองสวนท่ีเรียกวา “broca’s area” สติปญญา

ดานนี้แสดงออกทางความสามารถในการอาน การเขียน การพูดอภิปราย การสื่อสารกับผูอ่ืน การใช

คําศัพท การแสดงออกของความคิด การประพันธ การแตงเรื่อง การเลาเรื่อง เปนตน 

๒) เชาวปญญาดานคณิ ตศาสตรหรือการใช เหตุผลเชิงตรรกะ (logical 

mathematical intelligence) 

ผูท่ีมีอัจฉริยภาพดานการใชเหตุผลเชิงตรรกะ มักจะคิดโดยใชสัญลักษณ มีระบบ

ระเบียบในการคิด ชอบคิดวิเคราะห แยกแยะสิ่งตาง ๆ ใหเห็นชัดเจน ชอบคิดและทําอะไรตามเหตุผล 

เขาใจสิ่งท่ีเปนนามธรรมไดงาย ชอบและทําคณิตศาสตรไดดี 

๒) เชาวปญญาดานมิติสัมพันธ (spatial intelligence) 

เชาวนปญญาดานนี้ถูกควบคุมโดยสมองซีกขวา และแสดงออกทางความสามารถ

ดานศิลปะ การวาดภาพ การสรางภาพ การคิดเปนภาพ การเห็นรายละเอียด การใชสี การสรางสรรค

งานศิลปะตาง ๆ และมักจะเปนผูมองเห็นวิธีแกปญหาในมโนภาพ 

๓) เชาวปญญาดานดนตร ี(musical intelligence) 

เชาวนปญญาดานนี้ถูกควบคุมโดยสมองซีกขวา แตยังไมสามารถระบุตําแหนงท่ี

แนนอนได บุคคลท่ีมีสติปญญาทางดานนี้ จะแสดงออกทางความสามารถในดานจังหวัดการองเพลง 

การฟงเพลงและดนตรี การแตงเพลง การเตน  และมีความไวตอการรับรูเสียง และจังหวัดตาง ๆ 

๕) เชาวปญญาดานการเคล่ือนไหวรางกายและกลามเนื้อ (bodily-kinesthetic 

intelligence) 

เชาวปญญาดานนี้ถูกควบคุมโดยสมองสวนท่ีเรียกวาคอรเท็กซ โดยดานซายควบคุม

การเคลื่อนไหวของรางกายซีกขวา และดานขวาควบคุมการเคลื่อนไวของรายกายซีกซาย สติปญญา

ทางดานนี้สังเกตไดจากความสามารถในการเคลื่อนไหวรางกาย เชน ในการเลนกีฬา และเกมตาง ๆ 

การใชภาษาทาทาง การแสดง การเตนรํา ฯลฯ 

๔) เชาวปญญาดานการสัมพันธกับผูอ่ืน (interpersonal intelligence) 



๑๐๒ 
 

เชาวนปญญาดานนี้ ถูกควบคุมโดยสมองสวนหนา ความสามารถท่ีแสดงออกทาง

ดางนี้ เห็นไดจากการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การทํางานกับผูอ่ืน การเขาใจและเคารพผูอ่ืน การแกปญหา

ความขัดแยง และการจัดระเบียบ ผูมีความสามารถทางดานนี้ มักเปนผูมีความไวตอความรูสึกและ

ความตองการของผูอ่ืน มีความเปนมิตร ชอบชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูอ่ืน  

๗) เชาวปญญาดานการเขาใจตนเอง (intrapersonal intelligence) 

บุคคลท่ีมีความสามารถในการเขาใจตนเอง มักเปนคนท่ีชอบคิด พิจารณาไตรตรอง 

มองตนเอง และทําความเขาใจถึงความรูสึกและพฤติกรรมของตนเอง มักเปนคนท่ีม่ังคงในความคิด

ความเชื่อตาง ๆ จะทําอะไรมักจะตองการเวลาในการคิดไตรตรอง และชอบท่ีจะคิดคนเดียว ชอบ

ความเงียบสงบ สติปญญาดานนี้มักเกิดรวมกับสติปญญาดานอ่ืน มีลักษณะเปนปฏิสัมพันธระหวาง

เชาวปญญา อยางนอย ๒ ดานข้ึนไป 

๘) เชาวปญญาดานการเขาใจธรรมชาติ (naturalist intelligence) 

 เนื่องจากเชาวปญญาทุกดานเปนสวนหนึ่งของการถายทอดทางกรรมพันธุ เชาว

ปญญาแตละดานจึงแสดงออกในระดับพ้ืนฐานเหมือน ๆ กัน ทุกแหง โดยเปนอิสระจากอิทธิพลทาง

การศึกษาและวัฒนธรรม ซ่ึงความสามารถนี้จะแสดงอยางเดนชัดในชวงปแรกของชีวิต และตอ ๆ มา

คอย ๆ พัฒนาโดยการสัมพันธกับระบบสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่ง เชน แสดงออกทางเสียงเพลง 

การวาดภาพ ขอเขียน เรื่องราว เปนตน ตอไปการพัฒนาจะคอย ๆ เพ่ิมระดับความซับซอนข้ึนเรื่อย ๆ 

และในชวงวัยรุนและวัยผูใหญ จะแสดงออกผานทางกิจกรรมการประกอบอาชีพตาง ๆ 

เนื่องจากเชาวปญญาทุกดานเปนสวนหนึ่งของการถายทอดทางกรรมพันธุ เชาวปญญา

แตละดานจึงแสดงออกในระดับพ้ืนฐานเหมือน ๆ กัน ทุกแหง โดยเปนอิสระจากอิทธิพลทาง

การศึกษา และวัฒนธรรม ซ่ึงความสามารถนี้จะแสดอยางเดนชัดในชวงปแรกของชีวิตและตอ ๆ มา

คอย ๆ พัฒนาโดยการสัมพันธกับระบบสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่ง เชน แสดงออกทางเสียงเพลง 

การวาดภาพ ขอเขียน เรื่องราว เปนตน ตอไปในการพัฒนาจะคอย ๆ เพ่ิมระดับความซับซอนข้ึนเรื่อย 

ๆ และในชวงวัยรุนและวัยผูใหญ จะแสดงออกผานทางกิจกรรมและการประกอบอาชีพตาง ๆ286

๒๘๗ 

๒.๙.๓ ทฤษฎีจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) 

คําวา “จิตตปญญาศึกษา” เปนคําศัพทท่ีบัญญัติโดยศาสตราจารยกิตติคุณสุมน อมร

วิวัฒน ราชบัญญัติ มาจากคําศัพทภาษาอังกฤษวา “Contemplative Education” นิยามคําวา 

Contemplative Education” การศึกษาจิตตปญญาศึกษานี้ เปนการศึกษาท่ี มุ งเนนและให

ความสําคัญกับการพัฒนาตระหนักรูสํารวมภายในตัวเอง (อารมณ ความรูสึก ความคิด ความเชื่อ 

มุมมองท่ีมีตอชีวิตและโลก) โดยเรียนรูผานประสบการณตรง ใหคุณคาในเรื่องการเรียนรูดวยใจอยาง

๒๘๗ อางแลว, ทิศนา แขมมณี, ศาสตรการสอน องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ, หนา ๘๕-๘๙ 

                                                           



๑๐๓ 
 

ใครครวญ และการรับฟงดวยใจท่ีเปดกวาง โดยมีเปาหมาย คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐาน 

(Fundamental) อยางลึกซ้ึงทางความคิดและจิตสํานักใหม เก่ียวตับตนเอง และโลก สงผลใหมีการ

ดําเนินชีวิตอยางมีสติและปญญา มีความรักความเมตตาตอสรรพสิ่ง ซ่ึงนําไปสูการประพฤติปฏิบัติท่ีดี

ตอกันในสังคม 

๑) แนวคิดของจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) 

แนวคิดท่ีตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบการเรียนรูเพ่ือยกระดับจิตใจ

และปญญาของมนุษย จึงเปนท่ีมาของจิตปญญาศึกษา (Contemplative Education) ซ่ึงวิชาท่ี

นักศึกษาระดับแนวหนาของโลกกําลังใหความสนใจอยางยิ่ง เพราะเปนวิชาท่ีสามารถแกปญหาในเรื่อง

การเรียนรูของมนุษยอยางไดผล เนื่องจากปญหาของมนุษยท่ีพบเห็นอยูเสมอ คือ บางครั้งคนเกงอาจ

ตันสินใจทําอะไรลงไปโดยหลงลืมแงมุมของจริยธรรม หรือคนมีจริยธรรมอาจขาดศิลปะในการทํางาน

ใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยรวม เราจะเห็นไดวา แนวคิดจิตตปญญาศึกษา มุงเนนการปลูกฝงความ

ตระหนักรูภายในตน ความเมตตา และมีจิตสํานึกตอสวนรวม การพัฒนาจิตและการฝกปฏิบัติ ทําให

ผูเรียนเกิดปญญาท่ีแทจริง (สุมนต อมรวิวัฒน, ๒๕๔๙ ธนา นิลชัยโกวิทย ,๒๕๕๑)287

๒๘๘ 

๒) ความหมายของจิตตปญญาศึกษา 

นิยามคําวา “Contemplative Education” เริ่มตนท่ีสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ.

๑๙๗๔ ณ มหาวิทยาลัยนาโรปะ มลรัฐโคโรนาโด ซ่ึงกอตั้งโดย เซอเกียมตรุงปะ รินโปเซ บนฐานของ

พุทธศาสนานิกายวัชรยาน สําหรับท่ีมหาวิทยาลัยนาโรปะนี้ การปฏิบัติเชิงจิตตปญญาในการศึกษา 

(Contemplative Education) หมายถึง การศึกษาท่ีมุงเนนการสืบคนสํารวจภายในตัวเอง การ

เรียนรูผานประสบการณตรง และการฟงดวยเปดกวาง ซ่ึงจะนําไปสูการตระหนัก รูจักตนเอง การหยั่ง

รู และความเปดกวางยอมรับความหลากหลายและอุดมของโลกท้ังนี้ จากการตระหนักเขาใจตนเองจะ

สงผลใหเกิดความชื่นชมในคุณคาของประสบการณของผูอ่ืนดวยเชนกัน288

๒๘๙ 

วิจักขณ  พานิช นักเรียนไทยจากมหาวิทยาลัยนาโรปะเรียก Contemplative 

Education เปนไทยวา “การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ” และไดใหความหมายคําดังกลาวไวดังนี้ 

Contemplative Education กระบวนการเรียนรูอยางใครครวญ นัยของคํา ๆ นี้ มิใชแสดงถึง

รูปแบบของการศึกษา หรือระบบการศึกษา แตเนนไปท่ี กระบวนการ คําๆ นี้ เหมือนเปนการจุด

ประกายความหมายใหมใหเรายอนกลับไปหาราก คุณคา และความหมายท่ีแทจริงของการเรียนรู ท่ีมี

ผลระยะยาวตอชีวิตของคน ๆ หนึ่งท้ังชีวิต Contemplative Education สะทอนใหเห็นกระบวนการ

ความเปนพลวัตไมหยุดนิ่ง ความคิดสรางสรรค จินตนาการนําไปสูการตั้งคําถามอยางถึงราก ตอ

๒๘๘ ปราณี ออนศรี, จิตตปญญาศึกษา: การศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษยในศตวรรษท่ี ๒๑, วารสาร
พยาบาลทหารบก, ปท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๗: ๘. 

๒๘๙ ศูนยจิตตปญญาศึกษา, จิตตปญญาศึกษา คืออะไร, โครงการเอกสารวิชาการการเรียนรูสูการ
เปลี่ยนแปลง, (นครปฐม: ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒), หนา ๑๗. 

                                                           



๑๐๔ 
 

การศึกษาในระบบ ท่ีไดจํากัดการเรียนรูใหแนนิ่ง อยูในกรอบในข้ันตอนท่ีถูกจัดวางไวแลวอยางตายตัว
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๒๙๐ 
๓) กระบวนการเรียนรูตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 

 ๑. การเรียนรูในฐานวัฒนธรรมเพ่ือการทําเปนคือเอาวิถีชีวิตรวมกันเปนตัวต้ัง 

ไมเอาวิชาเปนตัวตั้ง 

 ๒. การเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือการคิดเปน คือ ใชเหตุผล

วิเคราะหสังเคราะหเปนสิ่งท่ีรับรูกลายเปนความรูท่ีคมชัดลึกยิ่งข้ึน 

 ๓. การเรียนรูดวยจิตตปญญาศึกษา เพ่ือความรูแจง คือการศึกษาจากการดูจิต

ของตนเองแลวเกิดปญญา โดยมีเปาหมายหลักใหผูเรียนตื่นรู เกิดจิตสํานักใหม เกิดการเปลี่ยนแปลง

ข้ันพ้ืนฐานในตัวเอง (individual transformation) เปลี่ยนแปลงความรูสึกนึกคิดเก่ียวกับเพ่ือน

มนุษยและธรรมชาติ เพ่ือเปนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานในองคกร (Organization 

transformation) ทําใหคนในองคกรและชุมชน เคารพศักดิ์ศรีและคุณคาของกันและกันอยางลึกซ้ึง

จนเชื่อมประสานเปนการเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานทางสังคม (Social Transformation) เพ่ือการอยู

รวมกันโดยสันติอยางแทจริง 

๔) จุดมุงหมายของกระบวนการเรียนรูแนวจิตปญญาศึกษา 

 ๑. การเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานในตัวเอง ไดแก การเกิดความรู ความเขาใจใน

ตนเอง ผูอ่ืน และสรรพสิ่งอยางลึกซ้ึง และสอดคลองกับความเปนจริง เกิดความรัก ความเมตตา 

ความออนนอมถอมตน 

 ๒. การเกิดจิตสํานึกตอสวนรวม ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการเขาถึงความจริงสูงสุด 

คือ ความจริง ความดี ความงามนําไปสูการลงมือปฏิบัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมและโลก 

๕) ปรัชญาพ้ืนฐานของการจัดประบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษา 

 ๑.ความเชื่อม่ันในความเปนมนุษย (Humanistic value) คือ เชื่อวามนุษยทุก

คนมีศักยภาพในการเรียนรู และพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง มีความจริง ความดี และความงามใน

ตนเอง การจัดกระบวนการเรียนรู จึงไมใชการ “สอน” แตเปนการสรางเง่ือนไขใหศักยภาพในท่ีมีอยู

แลว สามารถพัฒนาข้ึน เพ่ือใหเกิดการเติบโตจากภายใน 

 ๒.กระบวนทัศนองค รวม (Holistic paradigm) คือ ทัศนะท่ีมองเห็นวา

ธรรมชาติ สรรพสิ่ง คือ การเชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียวกัน ทําใหการปฏิบัติตอสรรพสิ่งไมแยกสวนจาก

ชีวิต ดวยทัศนะท่ีมองเห็นวา มนุษยเปนสวนหนึ่งของสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งเปนสวนหนึ่งของมนุษย 

ไมยึดตนเองเปนศูนยกลางสรรพสิ่ง เนนความเปนหนึ่งเดียวระหวางการเปลี่ยนแปลงตนเองและการ

เปลี่ยนแปลงโลก 

๒๙๐ วิจักษณ พานิช, เรียนรูดวยใจอยางใครครวญ: การศึกษาด่ังเสนทางแสวงหาทางจิตวิญญาณ, 
พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสวนเงินมีมา, ๒๕๕๑), หนา ๒๐๖. 

                                                           



๑๐๕ 
 

๖) หลักการพ้ืนฐานของการจัดกระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษา 

ตามเอกสารโครงการวิชาการ การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง ศูนยจิตตปญญาศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแบงหลักพ้ืนฐานของการจัดกระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษาไวท้ังหมด 

๗ ดาน ดังตอไปนี้ 

  ๑. การพิจารณาดวยใจอยางใครครวญ (Contemplation) คือ การเขาสูภาวะ

จิตใจท่ีเหมาะสมตอการเรียนรูแลวสามารถนําจิตใจดังกลาวไปใชใครครวญในดานพุทธิปญญา 

(Cognitive) ดานระหวางบุคคล (Interpersonal) และดานภายในบุคคล (intrapersonal) 

  ๒. ความรัก ความเมตตา (Compassion) คือ การสรางบรรยากาศแหงความรัก 

ความเมตตา ควาไววางใจ การเขาใจ และการยอมรับ รวมท้ังการเก้ือหนุนซ่ึงกันและกันบนฐานของ

ความม่ันใจในศักยภาพของความเปนมนุษย 

  ๓. การเชื่อมโยงสัมพันธ (Connectedness) คือ การบูรณาการเรียนรูในแงมุม

ตาง ๆ ใหเกิดการเรียนรูท่ีเปนองครวม เชื่อมโยงกับชีวิตและสรรพสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติอยางแทจริง 

  ๔. การเผชิญความจริง (Confrontation reality) คือ การเปดโอกาสและสราง

เง่ือนไขใหผูเขารวมกระบวนการไดเผชิญความจริง ๒ ดาน คือ ความเปนจริงในตนเอง และการเผชิญ

กับสภาพความเปนจริงท่ีแตกตางไปจากกรอบความเคยชินเดิมของตน กระตุนใหเกิดการเรียนรูใน

แงมุมใหม 

  ๕. ความตอเนื่อง (Continuity) ความตอเนื่องของกระบวนการ เปนสิ่งสําคัญ

ของการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานมักเกิดข้ึนจากประสบการณท่ี

สะสมท่ีจะชวยสรางเง่ือนไขภายในใหพรอมท่ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน  

  ๖. ความมุงม่ัน (Commitment) ความมุงม่ันท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเอง เปน

องคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการนําสิ่งท่ีไดรับมาสูใจของผูรวมกระบวนการและการนําเอากระบวนกา

ไปใชในชีวิตประจําวันเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานภายในตัวเองอยางตอเนื่อง การสรางแรง

บันดาลใจ ปลุกเราใหเกิดพลังความมุงม่ัน ความรัก ความเมตตา 

  ๗. ชุมชนแหงการเรียนรู (Community) สิ่งสําคัญของกระบวนการจิตตปญญา

ศึกษา คือ ความเปนชุมชนแหงการเรียนรูท่ีคอย ๆ กอตัวจากระบวนการอบรม และคลี่คลายมาเปน

องคประกอบหลักของการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในกลุมความสําคัญของชุมชนแหงการเรียนรู

เปนหัวใจของกระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษา โดยมีเหตุผลในแงตาง ๆ ๔ ประการ คือ ๑) 

เปนพ้ืนท่ีกอใหเกิดการเรียนรูอยางลึกซ้ึงบนพ้ืนฐานของการยอมรับซ่ึงกันและกัน ๒) เปนแหลงการ

เรียนรู ท่ีหลากหลาย เกิดมุมมอง ความรูสึก และแงมุมความเปนจริงท่ีแตกตางกันออกไป ๓) 



๑๐๖ 
 

ปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางสมาชิกกลุม และ ๔) ความรูสึกเปนชุมชนท่ีมีเปาหมาย ความสนใจและ

อุดมการณรวมกัน290

๒๙๑ 

๒.๙.๔ ทฤษฎีการเรียนรูแบบผสมผสาน (Eclecticism) 

โรเบิรต กาเย (Robert Gagne ๑๙๑๖-๒๐๐๒) เปนนักปรัชญาและจิตวิทยาการศึกษา

ชาวอเมริกา ไดเสนอแนวความคิดเก่ียวกับการสอน คือ ทฤษฎีเง่ือนไขการเรียนรู (Condition of 

Learning) โรเบิรต กาเย หรือ กานเย เปนนักจิตวิทยาและนักการศึกษาในกลุมผสมผสานระหวาง

พฤติกรรมนิยมกับพุทธินิยม (Behavior Cognitivist) เขาอาศัยทฤษฎีและหลักการท่ีหลากหลาย 

เนื่องจากความรูมีหลายประเภท บางประเภทสามารถเขาใจไดอยางรวดเร็ว ไมตองใชความคิดท่ีลึกซ้ึง 

บางประเภทมีความซับซอนมาก จําเปนตองใชความสามารถในข้ันสูง กายเย ไดจัดข้ันการเรียนรูซ่ึง

เริ่มจากงายไปหายาก โดยผสมผสานทฤษฎีการเรียนรูของกลุมพฤติกรรมนิยม และพุทธนิยมเขาดวย

กน 

ทฤษฎีการเรยีนรูของโรเบิรต กาเย (Robert Gagne) มีหลักการสําคัญพอสรุปเปนลําดับ

ข้ันจากงายไปหายากไว ๘ ประเภท ดังนี้ (Gange and Briggs, ๑๙๗๔) 

 ๑) การเรียนรูสัญญาณ (Signal-learning) เปนการเรียนรูทีเกิดจากการตอบสนอง

ตอสิ่งเราท่ีเปนไปโดยอัตโนมัติ อยูนอกเหนืออํานาจจิตใจ ผูเรียนไมสามารถบังคับพฤติกรรมไมให

เกิดข้ึนได การเรียนรูแบบนี้เกิดจากการท่ีคนเรานําเอาลักษณะการตอบสนองท่ีมีอยูแลวมาสัมพันธกับ

สิ่งเราใหมท่ีมีความใกลชิดกับสิ่งเราเดิม การเรียนรูสัญญาณ เปนลักษณะการเรียนรูแบบการวาง

เง่ือนไขของพาฟลอฟ 

 ๒) การเรียนรูสิ่งเรา-การตอบสนอง (stimulus-response leaning) เปนการเรียนรู

ตอเนื่องจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง แตกตางจากการเรียนรูสัญญาณ เพราะ

ผูเรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได ผูเรียนแสดงพฤติกรรม เนื่องจากไดรับการเสริมแรง การ

เรียนรูแบบนี้เปนการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูแบบเชื่อมโยง ของธอรนไดคและการเรียนรูแบบวาง

เง่ือนไข (operant conditioning) ของ    สกินเนอร ซ่ึงเชื่อวาการเรียนรูเปนสิ่งท่ีผูเรียนเปนผูกระทํา

เองมิใชรอใหสิ่งเราภายนอกมากระทําพฤติกรรมท่ีแสดงออกเกิดจากสิ่งเราภายในของผูเรียนเอง 

 ๓) การเรียนรูการเชื่อมโยงแบบตอเนื่อง (chaining) เปนการเรียนรูท่ีเชื่อมโยง

ระหวางสิ่งเราและการตอบสนองท่ีตอเนื่องกันตามลําดับ เปนพฤติกรรมท่ีเก่ียวของกับการกระทํา การ

เคลื่อนไหว 

๒๙๑ ปราณี ออนศรี, จิตตปญญาศึกษา: การศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษยในศตวรรษท่ี ๒๑, วารสาร
พยาบาลทหารบก, ปท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๗: ๘-๙. 

                                                           



๑๐๗ 
 

 ๔) การเชื่อมโยงทางภาษา (verbal association) เปนการเรียนรูในลักษณะคลาย

กับการเรียนรูการเชื่อมโยงแบบตอเนื่อง แตเปนการเรียนรูเก่ียวกับการใชภาษา การเรียนรูแบบรับสิ่ง

เรา-การตอบสนอง เปนพ้ืนฐานของการเรียนรูแบบตอเนื่องและการเชื่อมโยงทางภาษา 

 ๕) การเรียนรูความแตกตาง (discrimination learning) เปนลักษณะการเรียนรูท่ี

ผูเรียนสามารถมองเห็นความแตกตางของสิ่งตาง ๆ โดยเฉพาะความแตกตางตามลักษณะของวัตถุ 

 ๖) การเรียนรูความคิดรวบยอด (concept learning) เปนการเรียนรู ท่ีผู เรียน

สามารถจัดกลุมสิ่งท่ีเราท่ีมีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน โดยสามารถระบุลักษณะท่ีเหมือนกันหรือ

แตกตางกันได พรอมท้ังสามารถขยายความรูไปยังสิ่งอ่ืนท่ีนอกเหนือจจากท่ีเคยเห็นมากอนได 

 ๗) การเรียนรูกฎ (rule learning) เปนการเรียนรูท่ีเกิดจากการรวมหรือเชื่อมโยง

ความคิดรวบยอดตั้งแตสองอยางข้ึนไป และตั้งเปนกฎเกณฑข้ึน การท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูกฎเกณฑ

และชวยใหผูเรียนสามารถนําการเรียนรูนั้นไปใชในสถานการณตาง ๆ กันไป 

 ๘) การเรียนรูการแกปญหา (problem solving) เปนการเรียนรูท่ีจะแกปญหา โดย

การนํากฎเกณฑตาง ๆ มาใช การเรียนรูแบบนี้เปนกระบวนการท่ีเกิดภายในตัวผูเรียน เปนการใช

กฎเกณฑในข้ันสูงเพ่ือการแกปญหาท่ีคอนขางซับซอน และสามารถนํากฎเกณฑในการแกปญหานี้ไป

ใชกับสถานการณท่ีคลายคลึงกันได 

อนึ่ง นอกจากนี้ กานเย ไดแบงสมรรถภาพการเรียนรูของมนุษยไว ๕ ประการ ดังนี้ 

 ๑) สมรรถนะในการเรียนรูขอเท็จจริง (Verbal information) เปนความสามารถใน

การเรียนรูขอเท็จจริงตาง ๆ โดยอาศัยความจําและความสามารถระลึกได 

 ๒) ทักษะเชาวปญญา (intellectual skills) หรือทักษะทางสติปญญา เปน

ความสามารถในการใชสมองคิดหาเหตุผล โดยใชขอมูล ประสบการณ ความรู ความคิดในดานตาง ๆ 

นับตั้งแตการเรียนรูข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปนทักษระงาย ๆ ไปสูทักษะท่ียากสลับซับซอนมากข้ึน ทักษะเชาว

ปญญาท่ีสําคัญท่ีควรไดรับการฝกคือ ความสามารถในการจําแนก (discrimination) ความสามารถใน

การคิดรวบยอด (defined concept) ความสามารถในการเขาใจกฎและใชกฎ (rules) และ

ความสามารถในการแกปญหา (problem solving) 

 ๓ ) ยุท ธศาสตร ใน การคิด  (cognitive strategies) เป น ความสามารถของ

กระบวนการทํางานภายในสมองของมนุษย ซ่ึงควบคุมการเรียนรู การเลือกรับรู การแปลความ การดึง

ความรู ความจํา ความเขาใจ และประสบการณเดิมออกมาใช ผูมียุทธศาสตรในการคิดสูง จะมีเทคนิค 

มีเคล็ดลับในการตึงความรู ความจํา และความเขาใจ และประสบการณเดิมท่ีสะสมเอาไวออกมาใช

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกปญหาท่ีมี สถานการณท่ีแตกตางกันไดอยางดี รวมท้ังสามรารถ

แกปญหาตาง ๆ ไดอยางสรางสรรค 



๑๐๘ 
 

 ๔) ทักษะการเคลื่อนไหว (motor skills) เปนความสามารถ ความชํานาญในการ

ปฏิบัติ หรือการใชอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายในการทํากิจกรรมตาง ๆ ผูท่ีมีทักษะการเคลื่อนไหว

ท่ีดีนั้น พฤติกรรมแสดงออกมาจะมีลักษณะรวดเร็วคลองแคลว และถูกตองเหมาะสม 

 ๕) เจตคติ (attitudes) เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอสิ่งตาง ๆ ซ่ึงมีผลตอ

การตัดสินใจของบุคคลนั้นในการท่ีจะเลือกกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง291

๒๙๒ 

๒.๙.๕ ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญา (Social Cognitive Theory) 

อัลเบิรต บันดูรา (Albert Bandura ๑๙๒๕) ไดเสนอแนวคิดวา บุคคลเกิดการเรียนรู

จากการปฏิสัมพันธกับสังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงถือเปนความเชื่อพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรูทาง

สังคมเชิงพุทธปญญา (Social Cognitive Theory) พ้ืนฐานความคิด ความเชื่อดังกลาวเปนสิ่งท่ี บัน

ดูรา คนควาจนเปนท่ียอมรับในวงการจิตวิทยา คือ การเรียนรูโดยการสังเกต หรือการเลียนแบบ 

(Observational Learning or Modeling) โดยพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social 

Learning Theory) เปนกลุมทฤษฎีการเรียนรูท่ีเชื่อวา บุคคลเรียนรูไดจากการปฏิสัมพันธระหวาง

พฤติกรรมของบุคคลกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงไดพัฒนาการมาเปนลําดับ ทําใหขอบขายทฤษฎีกวางขวางข้ึน 

ตอมาไดใชชื่อวา ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธปญญา (Social Cognitive Theory) แตยังคง

เปนความเชื่อพ้ืนฐานท่ีวา พฤติกรรมของมนุษยสวนหนึ่งเกิดจากการเรียนรูจากประสบการณของ

ตนเองและอีกสวนหนึ่งเกิดจากการสังเกตพฤติกรมของผูอ่ืน จุดเนนของทฤษฎี คือ การเรียนรูเกิดจาก

ประสบการณของตนเองเปนผลสืบเนื่องจากการท่ีบุคคคลมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน มีปฏิสัมพันธกาบ

สิ่งแวดลอม และมีปฏิสัมพันธกับสังคม ดวยเหตุและผลดังกลาวทําใหทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิง

พุทธปญญา มีหลักการพ้ืนฐานวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior) ของบุคคคล สามารถ

กระทําไดดวยการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม (Environment) และองคประกอบสวนบุคคล (Person) 

ปจจัยสําคัญของการเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธปญญา ไดแก ๑) 

บุคคล (Personal) ๒) พฤติกรรม (Behavior) และ ๓) สิ่งแวดลอม (Environment) การเรียนรูจะ

เกิดข้ึนเม่ือท้ังสามปจจัยมีปฏิสัมพันธระหวางกัน และพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลท่ีสังเกตเห็นนั้น

นอกจากจะเกิดจากแรงขับภายในตัวของบุคคลแลว ยังไดอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมภายนอกดวย ดวย

การกระตุนสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาเปนท่ีมาของการเกิดบุคลิกภาพ ซ่ึง

อาศัยความสามารถดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 ๑) ความสามารถในการจดจํ าสัญ ลักษณ หรือ เครื่อ งหมาย (Symbolizing 

Capability) ทําใหบุคคลสามารถใชเปนเครื่องมือในการทําความเขาใจและจัดสิ่งแวดลอม ซ่ึงโดยสวน

๒๙๒ ทิศนา แขมมณี , ศาสตรการสอน องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ, อางแลว, หนา ๗๓-๗๕. 

                                                           



๑๐๙ 
 

ใหญมักมีอิทธิพลตอความรูสึก ไปจนถึงกระบวนการรับรู และเขาใจสิ่งตาง ๆ อยางมีความหมาย ไป

จนถึงการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูภาษาตาง ๆ ดวย292

๒๙๓ 

 ๒) ความสามารถในการรับรูความรูสึกแทนบุคคลอ่ืน (Vicarious Capability) เปน

คุณสมบัติและความสามารถพิเศษของมนุษยในการเรียนรูความรูสึกของบุคคลอ่ืน ความสามารถนี้

สงผลใหเกิดการเรียนรูแบบเลียนแบบ (Modeling) หรือการสังเกต (Observation Learning) มี

ข้ันตอนของการเรียนรูท่ีสําคัญคือ ๑.ความสนใจ (Attention) ๒.การจดจํา (Retention) ๓.การนํามา

แสดง (Production) และ ๔. การสรางแรงจูงใจ (Motivation)๒๙๔  

 ๓) ความสามารถในคิดลวงหนา (Forethought Capability) ทําใหบุคคลเกิดกลไก

การกํากับพฤติกรรมตนเอง เพ่ือการบรรลุผลลัพธและความมุงหวังตามเปาหมายท่ีกําหนด 

นอกจากนั้น การเรียนรูจากการคาดหวังผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนจะชวยใหเกิดการปรับปรุงเม่ือบุคคล

ตองการท่ีจะเขาใจทักษะกระบวนการของการสรางผลลัพธเหลานั้น294

๒๙๕  

 

๒.๑๐ ทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ 

๑) ทฤษฎีความสูงอายุทางดานรางกาย (Biological Theory of Elderly) การ

พิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย โดยพิจารณาประสิทธิภาพการทํางานของรางกาย เม่ือมีอายุ

มากข้ึนสภาพตาง ๆ ของรางกายจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและการทําหนาท่ีของอวัยวะตาง ๆ 

เชน ผมหงอก สายตายาวข้ึน ความสามารถในการทํางานของกลามเนื้อลดลด เปนตน จึงจากการ

เปลี่ยนแปลงของอวัยวะตาง ๆ ในรางกายแตละคนจะเกิดข้ึนไมเทากัน ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง ท่ี

สําคัญไดแก พันธุกรรม โรค หรือความเจ็บปวด สิ่งแวดลอมหรือการปฏิบัติตัว โดยเฉพาะสิ่งแวดลอม

ของผูสูงอายุ บุคคลท่ีอยูในครอบครัวท่ีใหการดูแลจะตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุพยายามสงเสริมใหผูสูงอายุมีการดูแลรักษาสุขภาพและปฏิบัติตนอยางถูกตองเพ่ือให

สามารถดํารงชีวิตตอไปไดอยางมีความสุข295

๒๙๖
 

จากทฤษฎีนี้จะเห็นไดวา เม่ือรางกายของผูสูงวัยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

หรือชวงอายุ ซ่ึงหนึ่งท่ีจะตามมาก็คือ สภาพปญหาสุขภาพ มีภาวะอาการเจ็บปวยเปนตน ดังนั้น 

๒๙๓ Bandura, A. Social Cognitive Theory, (in R.Vasta (Ed.) Annals of Child 
development. Vol.๖. Six theories of Child Development, Greenwich CT: JAI Press, ๑๙๘๙), pp.๑๐-
๑๙. 

๒๙๔ Ibid., p.๒๑-๓๓. 
๒๙๕ Ibid., p.๔๔. 
๒๙๖ ประอรนุช เช่ือถือ, ๒๕๔๘, อางใน พระครูปฐมวรวัฒน และคณะ, ปจจัยจิตสังคมท่ีเก่ียวกับการ

ปรับพฤติกรรมตอวิถีชีวิตของผูสูงอายุ, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖),, ๒๕๕๖), หนา ๒๒. 

                                                           



๑๑๐ 
 

ผูสูงอายุเอง ตองเตรียมตัวและตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง และผูดูแลตองเขาใจในสภาพ

ความเปนจริงของผูสูงอายุ และตองรูจักวิธีในการรับมือหรือปฏิบัติกับผูสูงอายุอยางรูเทาทัน ท้ังนี้

เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข และไมกอภาระอันไมพึงประสงคใหกับผูดูแล 

 ๒) ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) ผูสูงอายุจะมีการปรับตัวกับสภาพชีวิตหลาย
อยาง ซ่ึงไมเหมือนกับบทบาทเดิมท่ีเคยมีในอดีต เพ่ือเขามายอมรับบทบาทความสัมพันธทางสังคมใน
รูปแบบของผูสูงอายุ Cotterll๒๙๗ ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับบทบาทของผูสูงอายุ (Age Role) ในสังคม
อเมริกันวา การปรับตัวจากวัยผูใหญไปสูผูสูงอายุ ๙ ประการ คือ 

๑. การตองออกจากงานหรือความเปนผูนําครอบครัว 

๒. การตองออกจากบทบาทของผูนําชุมชนหรือองคกรตาง  

๓. การละเวนจากความผูกพันคูสมรสเนื่องจากการตายจากของฝายใดฝายหนึ่ง 

๔. การตองพ่ึงพิงผูอ่ืนในเรือนท่ีพักอาศัย 

๕. ลดความสนใจลงในการวางแผนเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

๖. มีการพ่ึงพาและขอรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนเพ่ิมข้ึน 

๗. อยูภายใตการดูแลจากลูกหลาน 

๘. มีการรวมสมาคมกับผูมีอายุดวยกัน 

๙. มีการวางแผนในชีวิตแบบวันตอวัน 
 จากทฤษฎีดังกลาวนี้ ไฉโลฤดี ยุวนะศิริ ไดแสดงทัศนะวา “หลักเนนของทฤษฎีนี้คือ 

ความเชื่อวาเม่ือบุคคลถึงวัยชราก็จะสวมบทบาทใหมของสังคมจากบทบาทชีวิตในวัยผูใหญสูบทบาท
ชีวิตในวัยชรา ซ่ึงแนวคิดจากทฤษฎีบางขออาจแตกตางจากสภาพสังคมไทย เชน ความเปนผูนําใน
ครอบครัว ครอบครัวไทยและสังคมไทยสวนใหญยังใหความเคารพในการตัดสินใจของผูสูงอายุอยูมาก 
ดังนั้น แนวคิดนี้จึงมีลักษณะเปนอุดมคติ แตก็ทําใหเราทราบวา ผูสูงอายุบางคนมีปญหาในการปรับตัว
เม่ือเขาสูสภาวะสูงอายุ สังคมจึงตองตองมาชวยเหลือในการกําหนดบทบาทท่ีเหมาะสม โดยใหให
บทบาททางสังคม เชน อาสาสมัคร กลุมเพ่ือน หรือการสงเสริมใหครอบครัวเห็นความสําคัญของ
ผูสูงอายุมากยิ่งข้ึน"297

๒๙๘ ดังนั้นแลว ในทัศนะของผูวิจัยเห็นวา เม่ือผูสูงอายุไดผานเปลี่ยนจากบุคคลท่ีมี
สถานะทางสังคม กลายเปนบุคคลธรรมดาคนหนึ่งในสังคม สิ่งหนึ่งท่ีผูสูงวัยตองปรับคือใจของเจาของ 
ท่ีตองยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง และเรียนรูในการเดินลงจากความสําเร็จหรือความยิ่งใหญในอดีตได
อยางชาญฉลาด เพ่ือไมใหเปนทุกขกับไมยอมรับความเปนจริง และผูสูงวัยตองพยายามหากิจกรรม
อ่ืนๆ ทํา หรือเขาสังคมอ่ืน ๆ เพ่ือปองกันภาวะของความโดดเดียวและความซึมเศราจากสภาพไมมีใคร
ดูแลหรือปราศจากการเหลียวแลของสังคม  

๒๙๗ Wolkinsky F.D., ๑๙๘๐, อางใน ไฉโลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ, การสรางเครือขายการจัดการ
ความรูเพ่ือเสริมสรางวิถีชีวิตบทฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูสูงอายุบานโปงกุม ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม, รายงานการวิจัย,(พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๙-๑๑. 

๒๙๘ ไฉโลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ, การสรางเครือขายการจัดการความรูเพ่ือเสริมสรางวิถีชีวิตบทฐาน
คิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูสูงอายุบานโปงกุม ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม, อางแลว, หนา ๘. 

 

                                                           



๑๑๑ 
 

 ๓) ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) 

 Decker กลาววา ทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐาน ๓ ประการ คือ 
  ๑. การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของผูสูงอายุ สืบเนื่องจากผูสูงอายุมี

ความสามารถควบคุมพฤติกรรมของตน และสามารถสรางสถานการณใหมข้ึนมาเปนเครื่องทดแทนสิ่ง
ท่ีเสียไป เชน การสูญเสียบุคคลท่ีรัก การมีชีวิตโดดเดี่ยว ผูสูงอายุก็จะพยายามหากิจกรรมอ่ืน ๆ มา
กระทําทําเพ่ือชดเชย 

  ๒. การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของผูสูงอายุ สืบเนื่องจากความตองการ
ทางดานจิตใจและดานการยอมรับทางสังคมท่ีมีอยูในตัวมนุษยตลอดมา ดังนั้น เม่ือผูสูงอายุขาดความ
ตองการดานใดดานหนึ่ง ก็จะหาสิ่งอ่ืนทดแทน 

  ๓. การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของผูสูงอายุ เนื่องจากผูสูงอายุเชื่อวา 
กิจกรรมตาง ๆ สามารถนํามาชดเชยภาระหนาท่ีการงานท่ีตองหมดความรับผิดชอบลงไป การหมด
สภาวะท่ีตองเลี้ยงดูบุตรหลานและอ่ืน ๆ เหตุนี้การท่ีผูอายุไดรวมกิจกรรมตาง ๆ พบปะบุคคลอ่ืน ๆ 
จะทําใหสถานะทางสังคมประสบความสําเร็จ โดยไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ๆ จะทําใหผูสูงอายุ
มีความรูสึกวาตนเองมีคุณคาในสังคมนั้นๆ 

 สรุปไดวา ทฤษฎีกิจกรรมนี้เชื่อวา ผูสูงอายุจะมีชีวิตท่ีเปนสุขได ควรมีบทบาทหรือ
กิจกรรมทางสังคมอยางเหมาะสม เชน การมีงานอดิเรก การเปนสมาชิกกลุมกิจกรรมตาง 2ๆ98

๒๙๙ 
 ๔) แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) 

 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ เม่ือรางกายเปลี่ยนแปลงไปตามวัยท่ีเพ่ิมข้ึน 
อารมณและจิตใจก็ยอมเปลี่ยนแปลงไปดวย ในการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจพิจารณาความสามารถ
เหลานี้ ไดแก ความจํา การเรียนรู สติปญญา ความชํานาญ ความรูสึกแรงจูงใจและอารมณ ผูท่ีมีอายุ
จะมีลักษณะนอยใจงาย ไมยอมรับรู ยึดม่ันความคิดตัวเองเปนหลัก ไมคอยยอมรับความรูใหม ๆ หรือ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะทําใหมีอารมณไมม่ันคง จูจี้ ข่ีบน หงุดหงิดงาย รวมท้ังวัยผูสูงอายุนี้เปน
วัยท่ีตองทํางาน ผูสูงอายุจะรูสึกกลัวความวาเหว กลัวการสูญเสียความสําคัญ กลัวการถูกทอดท้ิง 
เกรงวาจะไมไดรับการยอมรับจากสังคม ตลอดจนผูสูงอายุตองเผชิญกับการสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรัก
299

๓๐๐  

 จากทฤษฎีนี้จะเห็นไดวา นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายแลว สภาวะ
ทางดานจิตใจของผูสูงอายุก็เปลี่ยนแปลงไปดวย ดังนั้นผูดูแลหรือผูเก่ียวของกับผูสูงอายุ ตองตระหนัก
และเขาใจถึงสภาวะจิตใจของผูสูงอายุ ท่ีมีความออนวัยตออารมณตาง ๆ งาย และตองหลีกเหลี่ยงการ
กระทําหรือวาจาท่ีจะทําใหผูสูงอายุรูสึกไมดี และเม่ือผูสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสในดานจิตใจ ก็จะ
สงผลใหกับรางกายดวย 

 

 

๒๙๙ อางแลว, ไฉโลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ, การสรางเครือขายการจัดการความรูเพ่ือเสริมสรางวิถีชีวิต
บทฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูสูงอายุบานโปงกุม ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม, หนา ๘-๙. 

๓๐๐ อางแลว, ประอรนุช เช่ือถือ, ๒๕๔๘, อางใน พระครูปฐมวรวัฒน และคณะ, ปจจัยจิตสังคมท่ี
เก่ียวกับการปรับพฤติกรรมตอวิถีชีวิตของผูสูงอายุ, หนา ๒๓. 

                                                           



๑๑๒ 
 

 ๕) ทฤษฎีทันสมัย ( Modernization Theory) 
 ทฤษฎีนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ท่ีเกิดข้ึนจากการเจริญเติบโต

ของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สิ่งเหลานี้เพ่ิมปริมาณสูงข้ึน แตสวนทางกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
เพราะกระทบตอสถานภาพ บทบาท ความสัมพันธทางสังคม ซ่ึงทําใหผูสูงอายุท่ีเคยมีสถานภาพสูงใน
สังคมดั้งเดิมตองเปลี่ยนแปลงไปสูการมีสถานภาพทางสังคมท่ีลดต่ําลงในสังคมสมัยใหม300

๓๐๑ 
 Cowgill๓๐๒ กลาววา ผูสูงอายุในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมตางกันจะมีความเหมือนกันใน

คุณลักษณะบางประการทีเรียกวาลักษณะท่ัวไป (Universals) และความตางกันเรียกวาลักษณะแปร
ผัน (Variation) ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ปรากฏการณท่ัวไป (Universals) ของผูสูงอายุท่ีมีอยูทุกสังคม คือ 
๑. ผูสูงอายุเปนประชากรกลุมนอยในประชากรท้ังหมด 
๒. ผูสูงอายุจะเปนผูหญิงมากกวาผูชาย 
๓. ผูสูงอายุสวนใหญจะเปนหมาย 
๔. ในทุกสังคม คนบางกลุมถูกจัดแยกไววาเปนผูสูงอายุ และไดรับการปฏิบัติท่ี

แตกตางกันออกไป 
๕. มีแนวโนมท่ีปรากฏวาผูสูงอายุจะมีบทบาทในงานเก่ียวกับการนั่งโตะ เปนท่ี

ปรึกษาควบคุมกิจกรรมตาง ๆ มากกวางานท่ีใชกําลัง และขณะเดียวกันจะมีความเก่ียวของในการ
รักษาสถานภาพกลุมมากกวาการผลิตในเชิงเศรษฐกิจ 

๖. ในทุกสังคมมีจารีตกําหนดความรับผิดชอบรวมกัน ระหวางผูสูงอายุกับบุตร
หลานท่ีเปนผูใหญ 

๗. ผูสูงอายุบางคนยังคงมีบทบาทในฐานะทางการเมือง กระบวนการยุติธรรม 
และกิจการพลเรือน 

๘. ทุกสังคมมีคานิยมใหความสําคัญกับชีวิต และการยึดชีวิตใหยืนยาวไปแมจะ
อยูในวยัชรา 

๒. ปรากฏการณซ่ึงแปรผัน (Variation) ของผูสูงอายุ คือ 
๑. ในสวนเก่ียวกับภาวะผูสูงอายุ และความทันสมัยนั้น ในสังคมดั้งเดิม 

บุคคลไดรับการจัดวาเปนผูสูงอายุ เม่ือยังมีอายุนอยกวาในสังคมสมัยใหม 
๒. การเปนผูสูงอายุในสังคมใหม ถูกกําหนดโดยอายุเปนประการสําคัญ 

แตในสังคมตั้งเดิมและสังคมแบบอ่ืน ๆ ถูกกําหนดโดยปจจัยสําคัญอ่ืน เชน การเปนปูยาตายาย เปน
ตน 

๓. การมีชีวิตยืนยาวมีความสัมพันธโดยตรง และอยางมีนัยสําคัญกับระดับ
ภาวะความทันสมัย 

๓๐๑ อางแลว, ไฉโลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ, การสรางเครือขายการจัดการความรูเพ่ือเสริมสรางวิถีชีวิต
บทฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูสูงอายุบานโปงกุม ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม, หนา ๘-๙. 

๓๐๒ อางแลว, Cowgill, ๑๙๘๔, อางใน ไฉโลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ, การสรางเครือขายการจัดการ
ความรูเพ่ือเสริมสรางวิถีชีวิตบทฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูสูงอายุบานโปงกุม ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม, หนา ๙-๑๑. 

                                                           



๑๑๓ 
 

๔. สังคมทันสมัยจะมีสัดสวนของประชากรสูงอายุมากกวาสังคมแบบอ่ืน ๆ 
๕. สังคมสมัยใหมมีสัดสวนประชากรหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีเปน

หมายสูงกวาสังคมแบบอ่ืน ๆ  
๖. สังคมสมัยใหมมีสัดสวนประชากรผูเปนปูยาตายาย หรือทวดมากกวา

สังคมแบบอ่ืน 
๗. ผูสูงอายุมีสถานภาพสูงในสังคมดั้งเดิม แตมีสถานภาพต่ํากวา และไม

จัดเจนในสังคมสมัยใหม 
๘. ในสังคมดั้งเดิม ผูสูงอายุจะดํารงตําแหนงสําคัญทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ แตในสังคมสมัยใหม ผูสูงอายุสวนนอยท่ีไดตําแหนงดังกลาว 
๙. ในสังคมท่ีใหความเคารพนับถือหรือบูชาบรรพบุรุษ ผูสูงอายุจะมี

สถานภาพทางสังคมสูง 
๑๐. เม่ือประชากรสูงอายุเปนสัดสวนนอยของประชากร ผูสูงอายุจะมี

สถานภาพทางสังคมสูงและต่ําลง เม่ือจํานวนและสัดสวนเพ่ิมข้ึน 
๑๑. เม่ือสังคมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูง สถานภาพทางสังคมของผูสูงอายุ

จะลดถอยลงในอัตราสูงท่ีสูงดวย 
๑๒. ความมีเสถียรภาพในท่ีอยูอาศัย ทําใหผูสูงอายุมีสถานภาพสูง แตการ

ไมมีเสถียรภาพในท่ีอยูอาศัย หรือการยายถ่ินมักจะทําใหสถานภาพต่ําลง 
๑๓. ในสังคมเกษตรกรรม ผูสูงอายุมีสถานภาพสูงกวาในสังคมเมือง 
๑๔. ในสังคมท่ีไมรูหนังสือ ผูสูงอายุมักมีสถานภาพสูง แตเม่ือระดับการรู

หนังสือในสังคมทวีสูงข้ึน สถานภาพของผูสูงอายุจะมีแนวโนมลดต่ําลง 
๑๕. ในสังคมท่ีผูสูงอายุสามารถทําหนาท่ีตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน และมี

คุณคาตอสังคม ผูสูงอายุมักจะมีเสถียรภาพสูง แตอยางไรก็ตาม ขอสรุปดังกลาวข้ึนอยูกับระบบ
คานิยมของสังคมและกิจกรรมของผูสูงอายุดวย 

๑๖. การเกษียณอายุการทํางานเปนปรากฏการณสมัยใหม และสวนใหญ
พบในสังคมสมัยใหม ซ่ึงมีภาวการณผลิตสูง 

๑๗. ผูสูงอายุมีสถานภาพสูงในสังคมท่ีมีครอบครัวแบบขยาย (Extended 
Family) และมีแนวโนมจะมีสถานภาพต่ําลงในสังคมท่ีมีครอบครัวเดียว (Neolocal Family) 

๑๘. เม่ือสังคมทันสมัยข้ึน ความรับผิดชอบในการจัดบริการดานความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจแกผูสูงอายุท่ีมีความตองการพ่ึงพิงบริการดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงจากหนาท่ีของ
ครอบครัวมาเปนภาระของรัฐ 

๑๙. ความทันสมัยของสังคมทําใหผูสูงอายุสามารถรักษาภาวะความเปน
ผูนําของตนไดนอยลง 

๒๐. ในสังคมดั้งเดิม บทบาทของหญิงหมายมักเปนบทบาทท่ีสืบทอดกันมา
อยางชัดเจน แตเม่ือสังคมทันสมัยข้ึนบทบาทเชนนั้นจะมีความชัดเจนนอยลง ดังนั้น บทบาทหญิง
หมายในสังคมสมัยใหมจึงมักยึดหยุนและไมชัดเจน 



๑๑๔ 
 

๒๑. ระบบคานิยมแบบปจเจกนิยมตามแบบแผนของสังคมตะวันตก มักจะ
ทําใหสถานภาพและเสถียรภาพของผูสูงอายุลดนอยลง 

๒๒. ในสังคมโบราณหรือสังคมเกษตรกรรม การแยกตัวอยูตามลําพังมิใช
ลักษณะสําคัญของผูสูงอายุ แตเม่ือสังคมมีระดับการเปนสังคมทันสมัยสูงข้ึน การแยกตัวอยูตามลําพัง
ของผูสูงอายุมักจะปรากฏข้ึน 

 จากทฤษฎีดังกลาวขางตนนี้ ไฉโลฤดี ยุวนะศิริ ไดสรุปประเด็นวา “ทฤษฎีนี้ได

กลาวถึงการสูญเสียสถานภาพทางสังคมของผูสูงอายุ ในสังคมท่ีกําลังเปลี่ยนผานจากสังคม

เกษตรกรรมสูสังคมอุตสาหกรรม ในสังคมเกษตรกรรมนั้นผูสูงอายุจะเปนผูควบคุมทางเศรษฐกิจและ

สังคม เปนศูนยกลางของครอบครัวในดานศาสนา แตในทางสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมเมือง การ

ควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ไดแก ทุน มีการกระจายมากข้ึน การแขงขันในระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมท่ีเนนประสิทธิผลของการผลิต การประเมินมาตรฐานการผลิตจากประขากรในวัยแรงงาน ทํา

ใหผูสูงอายุมีความสําคัญนอยลง และจัดเปนกลุมท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง เชนเดียวกับประชากรในวัยเด็ก 

ดวยเหตุนี้ ไดนํากลุมสูงอายุไปสูสถานภาพท่ีลดต่ําลง”302

๓๐๓ 

 ๖) ทฤษฎทีางสังคมวิทยา (Sociological Theory)  
 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญกับผูสูงอายุ 

เพราะผูสูงอายุตองประสบกับสภาพท่ีถูกลดบทบาทหนาท่ีการงาน หรือหยุดการกระทําลง เนื่องจาก

ขอจํากัดทางดานรางกาย สัมพันธภาพทางสังคมขอบเขตจํากัด ความหางเหินจากสังคมมีมากข้ึนการ

ยอมรับจากสังคมตอความมีอายุมักเปนไปในทางลบ เพราะสังคมจะประเมินความสามารถในแงปฏิบัติ

และจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน นอกจากนี้แลว สังคมไทย ไดมีการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรมมากข้ึน โครงสรางของระบบครอบครัวมี

แนวโนมจะเปนครอบครัวเดียวมากข้ึน เงินไดกลายเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินชีวินของมนุษย ทํา

ใหเกิดการดิ้นรนตอสูทางเศรษฐกิจ สมาชิกในครอบครัวท่ีสามารถทํางานไดก็จะละท้ิงถ่ินฐานไป

ทํางานในเมืองเพ่ือหารายไดมาเลี้ยงครอบครัว มีการแขงขันทางสังคม มองเห็นประโยชนสวนตัวเปน

หลักการพ่ึงพาอาศัยกันนอยลง ใหความสําคัญกับคานิยมดานวัตถุมากกวาดานจิตใจ การรับรูของคน

รุนใหมคิดวาผูสูงอายุเปนคนมีความคิดลาหลัง ไมทันตอเหตุการณ เกิดปญหาชองวางระหวางวัย ทํา

ใหผูสูงอายุขาดความสําคัญ ขาดการใหความเคารพยอมรับจากบุตรหลานในครอบครัว แตเดิมท่ีผูมี

อายุเปนหัวหนาครอบครัว มีหนาท่ีในการดูแล และหาเลี้ยงครอบครัวตองปรับบทบาทมาเปนผูพ่ึงพา

อาศัย เปนผูรับมากกวาผูให มีการเปลี่ยนแปลงของรายไดโดยเฉพาะในผูสูงอายุท่ีครบเกษียณ ตอง

ออกจากการทํางาน ตองลดบทบาทเก่ียวกับสังคม ทําใหผูสูงอายุรูสึกสูญเสียอํานาจและบทบาททาง

๓๐๓ อางแลว, ไฉโลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ, การสรางเครือขายการจัดการความรูเพ่ือเสริมสรางวิถี
ชีวิตบทฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูสูงอายุบานโปงกุม ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม, 
หนา ๙. 

                                                           



๑๑๕ 
 

สังคมท่ีเคยมี รูสึกตนเองหมดความหมาย ไรคุณคา และคิดวาตนเองเปนปญหาและภาระสังคม การ

เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกับผูอายุดังกลาว อาจเปน

สิ่งหนึ่งท่ีบอกใหทราบถึงความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุลดลง แตเพ่ือใหครอบครัวได

เขาใจในตัวผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน จึงเปนสิ่งจําเปนท่ีชวยอธิบายใหครอบครัวยอมรับ และเขาใจในการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหครอบครัวมีความพรอมท่ีจะใหการดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ให

ผูสูงอายุนี้นสามารถดําเนินชีวิตตอไปไดอยางมีความสุข303

๓๐๔ 

 ๗) ทฤษฎีทําลายตัวเอง (Auto Immune Theory) 
 ทฤษฎีนี้เชื่อวา การเปนผูสูงอายุ เกิดจากรางกายสรางภูมิคุมกันปกติ นอยลงพรอม 

ๆ กับมีการสรางภูมิคุมกันทําลายตัวเองมากข้ึน ดังนั้น การสรางภูมิคุมกันปกตินอยลง มีผลใหรางกาย
ตอสูเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมนอยลงกอใหเกิดความเจ็บปวยงายข้ึน304

๓๐๕ 
 ๘) ทฤษฎีความปราดเปรื่อง (Intelligence Theory) 
 ทฤษฎีนี้ เชื่อวาผูสูงอายุมีความปราดเปรื่อง และคงความเปนปราชญอยูไดตองมี

ความสนใจศึกษาคนควาอยูตลอดเวลาเปนผูใฝรูและเปนผูมีสุขภาพดี ตลอดจนเปนผูท่ีมีเศรษฐกิจดี
305

๓๐๖ 
 ๙) ทฤษฎีปลอยวาง  
 วิธีการปรับตัวยามสูงวัย คือ การปลอยวาง ผูสูงอายุควรลดลดบาทตาง ๆ ทางสังคม 

เพราะวิธีนี้เหมาะสมดีกับสภาพรางกายท่ีเริ่มเสื่อมถอย นอกจากนั้นแลวกิจกรรมการงานและกิจกรรม
สังคมก็ไดรับการละวางแลว ดังนั้น ผูสูงอายุจึงควรอยูอยางเรียบ เงียบ ไมไปวุนวายกับภารกิจทาง
สังคมและครอบครัวมากนัก เม่ือผูสูงอายุมีความตองการและเก่ียวของทางสังคมนอย วิธีนี้จะเปนวิธีท่ี
จะรักษาดุลยภาพแหงชีวิต อารมณ จิตใจและรางกาย306

๓๐๗ 
 ๑๐) ทฤษฎีการถดถอยจากสังคม (Disengaging Theory) 
 ทฤษฎีกลาวถึงการใหผูสูงอายุยอมรับวา เม่ือถึงวัยสูงอายุแลว บุตรหลานและชุมชน

มักใหความสําคัญและความสนใจนอยลง เม่ือเปนเชนนั้นควรจะลดความรับผิดชอบและความหวงใย
บุตรหลานลงบาง ซ่ึงกระบวนการของความสูงอายุจะมีลักษณะเฉพาะ คือ ผูสูงอายุสวนใหญจะคอย ๆ 
ถดถอยไปทีละคนจากสังคม ผูสูงอายุจะมีความพอใจเปนอยางมาก ถาไดอยูในสภาพแวดลอมท่ี
เหมือนเดิม แตก็พบวาเหตุท่ีสงเสริมใหผูสูงอายุอยูรวมกับบุคคลในสังคมมากกวาท่ีจะถดถอยออกจาก

๓๐๔ กฤษณา บูรณพงศ, ๒๕๔๐, อางพระครูปฐมวรวัฒน และคณะ, ปจจัยจิตสังคมท่ีเก่ียวกับการ
ปรับพฤติกรรมตอวิถีชีวิตของผูสูงอายุ, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๒๓-๒๔. 

๓๐๕ ประอรนุช เช่ือถือ, ๒๕๔๘, อางใน พระครูปฐมวรวัฒน และคณะ, ปจจัยจิตสังคมท่ีเก่ียวกับการ
ปรับพฤติกรรมตอวิถีชีวิตของผูสูงอายุ, อางแลว, หนา ๒๔. 

๓๐๖ ประอรนุช เช่ือถือ, ๒๕๔๘, อางใน พระครูปฐมวรวัฒน และคณะ, ปจจัยจิตสังคมท่ีเก่ียวกับการ
ปรับพฤติกรรมตอวิถีชีวิตของผูสูงอายุ, อางแลว, หนา ๒๔. 

๓๐๗ ศรีเรือน แกวกังวาล , ๒๕๔๕, อางใน พระครูปฐมวรวัฒน และคณะ, ปจจัยจิตสังคมท่ีเก่ียวกับ
การปรับพฤติกรรมตอวิถีชีวิตของผูสูงอายุ, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๒๕. 

                                                           



๑๑๖ 
 

สังคม คือ การมีสิ่งแวดลอมท่ีดี ไดรับการยอมรับและความเคารพจากผู อ่ืน ในทางตรงกันขาม 
ผูสูงอายุท่ีถดถอยจากสังคม เนื่องมาจากตองลดบทบาทตนเองในสังคม เชน สัมพันธภาพกับเพ่ือน
รวมงานลดลง เกษียณอายุ สูญเสียคูชีวิต หมดสภาพของการเปนหัวหนาครอบครัว หนีหรือถดถอย
ออกไปทีละนอย ๆ จากคนอ่ืน ๆ ในสังคม ซ่ึงแตละคนก็จะมีความสุขความพอใจและไดรับประโยชน
รวมกัน เพราะจะไดรับอิสระจากกฎตาง ๆ ของสังคม ทฤษฎีไมไดบงชี้วาผูสูงอายุหรือสังคมเปนผูถอย
หนี แตผูสูงอายุมีความพอใจอยางมากถาไดอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมือนเดิม307

๓๐๘ 
 ๑๑) ทฤษฏีความตอเนื่อง (Continuity Theory) 
 ทฤษฎีนี้ เชื่อวา ความสุขของผูสูงอายุในการได ทํากิจกรรมตาง ๆ ข้ึนอยู กับ

บุคลิกภาพและแบบแผนการดําเนินชีวิตของแตละคนท่ีไดกระทํามาตั้งแตวัยผูใหญและวัยกลางคน 
กลาวคือ บุคคลท่ีเคยมีบทบาทและทํากิจกรรมรวมกันในสังคมมากอน เม่ือเขาสูวัยสูงอายุก็จะมี
กิจกรรมเชนเดิมตอไปอีก และบุคคลใดท่ีเคยมีความเปนอยูอยางสงบ สันโดษ ไมมีบทบาทอะไรใน
สังคมมาก ก็อาจแยกตัวเองออกจากสังคมเม่ืออายุมากข้ึน โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีสุขภาพรางกายและ
จิตใจไมแข็งแรงอาจไมเขารวมกิจกรรมใด ๆ เลยก็ได ทฤษฎีนี้เปนการสะทอนของบุคลิกภาพของแต
ละคน โดยสะทอนใหเห็นวาแตละคนมีลักษณะนิสัย การตัดสินใจ อารมณและความพอใจเปนอยางไร
ในชวงชีวิตท่ีผานมา จะเห็นไดวาการท่ีผูสูงอายุจะมีความสุขและมีกิจกรรมรวมกันในสังคมก็จะมี
กิจกรรมเหมือนเดิมเม่ือมีอายุเพ่ิมข้ึน สวนผูสูงอายุท่ีชอบสันโดษไมเคยมีบทบาทในสังคมมากอนก็
ยอมจะแยกตัวออกจากสังคมเม่ืออายุมากข้ึน308

๓๐๙ 

 

๒.๑๑ ขอมูลทั่วไปของชุมชนในจังหวัดสุรินทร 

๒.๑๑.๑ จังหวัดสุรินทร 

 ๑) ประวัติโดยสังเขป 
  ประวัติของจังหวัดสุรินทรประมาณป พ.ศ. ๒๓๐๒ ในสมัยพระท่ีนั่งสุริยามรินทร ได

มีชางเผือกแตกโรงมาจากกรุงศรีอยุธยาหนีเขามาในปาบริเวณถ่ินท่ีอยูของชาวกูย เจาหนาท่ีผูติดตาม
ชางจากกรุงศรีอยุธยาตามหาชางไมพบ จึงไดรับคําแนะนําจากเจาเมืองพิมายใหมาหาหัวหนาหมูบาน
ชาวกูย คณะผูติดตามชางไดรับความชวยเหลือจากหัวหนาหมูบานชาวกูยเปนอยางดี จนสามารถนํา
ชางเผือกกลับไปถวายสมเด็จพระท่ีนั่งสุริยามรินทรไดเชนเดิม ดวยความดีความชอบดังกลาว จึงได
ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานรางวัลใหตามความเหมาะสมและไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
หัวหนาชาวกูยเหลานั้นใหเปนหัวหนาหมูบาน กลับไปปกครองคนในหมูบานของตน โดยข้ึนตรงตอ

๓๐๘ ปาลีรัตน พรทวีกัณทา และคณะ ๒๕๔๕,อางใน พระครูปฐมวรวัฒน และคณะ, ปจจัยจิตสังคมท่ี
เก่ียวกับการปรับพฤติกรรมตอวิถีชีวิตของผูสูงอายุ, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖),), หนา ๒๖. 

๓๐๙ ปาลีรัตน พรทวีกัณทา และคณะ ๒๕๔๕, อางใน พระครูปฐมวรวัฒน และคณะ, ปจจัยจิตสังคม
ท่ีเก่ียวกับการปรับพฤติกรรมตอวิถีชีวิตของผูสูงอายุ, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๒๗. 

                                                           



๑๑๗ 
 

เมืองพิมาย 309

๓๑๐ ตอมาเม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๖ คณะหัวหนาหมูบานเหลานั้นไดจัดหาของปาไปถวาย
ประกอบดวย ชาง มา แกนสน ยางสน นอระมาด (นอแรด) งาชาง ข้ีผึ้ง ซ่ึงถือวาเปนการสงสวยตาม
ประเพณี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนบรรดาศักด์ิหัวหนา
หมูบานเหลานั้นใหสูงข้ึน และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ยกฐานะหมูบานเปนเมืองดังนี้ ๑) บาน
คูปทายเปนเมืองคูปทายสมันต มีพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง (เชียงปุม) เปนเจาเมือง ๒) 
บานอัจจะปะนึงหรือบานคงยางเปนเมืองสังฆะ มีพระยาสังฆะบุรีศรนีครอัจจะ (เชียงฆะ) เปนเจาเมือง
๓) บานกุดหวายหรือบานเมืองเตา เปนเมืองรัตนบุรี มีพระศรีนครเตา (เชียงสี) เปนเจาเมือง๔) บาน
ปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลําดวน เปนเมืองขุขันธมีพระไกรภักดีศรีนครลําดวน (เชียงขัน) เปนเจาเมือง  

 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา เมืองคูปทายสมันต 31 0

๓๑๑ ไดมีสวนรวมในการทําสงคราม
เคียงบาเคียงไหลกับกองทัพหลวงมาตลอด เชน ในป พ.ศ. ๒๓๒๑ ไดรวมกับกองทัพเมืองขุขันธ เมือง
สังฆะ เปนกองหนาไปตีเมืองตางๆ ของกรุงศรีสัตนาคนหุต และตีไดเมืองเวียงจันทนในท่ีสุด ตอมาก็ได
จัดกองกําลังไปสมทบกองทัพใหญท่ีเมืองเสียมราฐ กําปงสวาย บรรทายมาศ และตีไดเมืองเขมรมาอยู
ในขอบขันธสีมา อันเปนสาเหตุใหชาวเขมรอพยพเขามาอยูท่ีเมืองคูปทายสมันตและเมืองสังฆะมากข้ึน 
จนทําให อิทธิพลทางวัฒนธรรมของเขมรมาครอบงําสั งคมชาวเมืองเดิมไปบางสวน  เม่ือ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๑ ข้ึนครองราชยจึงไดทรงโปรดเกลาฯ เปลี่ยนนามเมืองจาก
คูปทายสมันต เปนเมืองสุรินทร ตามสรอยบรรดาศักดิ์ของเจาเมือง และทรงโปรดเกลาฯ ใหข้ึนตรงตอ
กรุงเทพมหานครตั้งแตนั้นมา ครั้นถึงสมัยรัชกาลท่ี ๕ ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนแบบ
เทศาภิบาล ตามแบบอารยประเทศ มีการคมนาคมสะดวกข้ึน จึงมีชาวจีนเขามาตั้งรานคาขาย และมี
เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ตามความเจริญของบานเมือง  

 ๒) ขอมูลดานอาณาเขตและท่ีตั้ง 

 จังหวัดสุรินทร เปนตั้ งอยูทางทิศใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หางจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร เปนจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา 
๑ มีเนื้อท่ีประมาณ ๘,๑๒๔.๐๕๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕,๐๗๗,๕๓๕ ไร ออกเปน ๑๗ 
อําเภอ 3 11

๓๑๒ ตั้งอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ระหวางเสนแวงท่ี ๑๐๓ องศา และ 
๑๐๕ องศาตะวันออก และระหวางเสนรุงท่ี ๑๕ องศา และ องศาเหนือ หางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ            ติดตอกับจังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม 
        ทิศตะวันออก      ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ 
       ทิศใต                ติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
       ทิศตะวันตก        ติดตอกับจังหวัดบุรีรัมย 
 
 

๓๑๐ ยุพดี  จรัญยานนท,การศึกษานิทานชาวบานตําบลจอมพระ อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร,
ปริญญานิพนธ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ๒๕๒๒), หนา ๓๔ – ๓๕. 

๓๑๑ เรื่องเดียวกัน, ยุพดี  จรัญยานนท,หนา ๔๕. 
๓๑๒ สํานักงานสถิติแหงชาติ, ขอมูลจังหวัดสุรินทร, (กรุงเทพฯ: ๒๕๕๗), หนา ๕. 

                                                           



๑๑๘ 
 

 ๓) ลักษณะภูมิประเทศ 
 จั งหวัดสุ รินทร มี เนื้ อ ท่ีประมาณ  ๘ ,๑๒๔ ตารางกิโล เมตร หรือประมาณ 

๕,๐๗๗,๕๓๕ ไรคิดเปนรอยละ ๔.๘ ของพ้ืนท่ีภาคตะ วันออกเฉียงเหนือท้ังหมด ลักษณะภูมิประเทศ
โดยท่ัวไปมีลักษณะดังนี้คือบริเวณซ่ึงติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา มีปาทึบและภูเขาสลับซับซอน 
ถัดจากบริเวณภูเขา จะเปนท่ีราบสูงลุมๆ ดอนๆ ลักษณะลูกคลื่นลอนลาดบริเวณตอนกลาง ของ
จังหวัด จะเปนท่ีราบลุมเปนสวนใหญ มีท่ีราบสูงอยูบางตอน ดานเหนือของจังหวัดเปนท่ีราบลุมแมน้ํา
ไหลผานจังหวัดสุรินทรมีลําน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ ๘ สายดังนี้คือ แมนํามูล ลําน้ําชี หวยเสนง ลําหวย
พลับพลา ลําหวยระวี ลําหวยทับทัน ลําหวยระหารและลําหวยแกว เปนลําน้ําท่ีทําประโยชนใหแก
จังหวัดสุรินทร นอกจาก ๘ แหงนี้แลว ยังมีลําน้ําและหนองนําอีกมากมายกระจัดกระจายอยูในอําเภอ
ตางๆแตแหลงน้ําตางๆดังกลาวไมสามารถอํานวยประโยชนใหแกเกษตรกรไดมากนัก ในฤดูแลงสวน
ใหญน้ําจะแหง เวนแตลําน้ํามูลซ่ึงมีน้ําไหลตลอดป 

 ๔) กลุมประชากรในจังหวัดสุรินทร  
 จังหวัดสุรินทร มีประชากรสวนมากอาศัยอยูในเขตชนบท มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ประเพณีและความเปนอยูเนื่องจากประชากรท่ีพูดภาษาตางกัน ๓ กลุมหรือ “สุรินทร ๓ 
เผา” คือ เขมร สวย และลาว แตประชากรท้ังหมดมีความเปนอยูท่ีเรียบงาย มีความสามัคคี ตางได
รักษาวัฒนธรรม ประเพณี ภาษาของตนไวเปนอยางดี และเปนเอกลักษณท่ีโดดเดน  

 ๕) ขอมูลดานผูสูงอายุ 

 ในสวนของประชากรนั้น จังหวัดสุรินทร มีประชากรผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนตามประชากร

ผูสูงอายุของประเทศ  ในป ๒๕๕๙ -๒๕๖๑ ตามลําดับ รอยละดังนี้ ๑๕.๐๓,๑๕.๕๔,๑๖.๓๖  ซ่ึงมี

แนวโน มสู ง ข้ึนตามรอยละของประชากรผู สู งอายุ  ในภาพรวมของประเทศ  คื อรอยละ 

๑๕.๐๔,๑๖.๐๙,๑๗.๓๖ ป ๒๕๖๒ ผูสูงอายุ ไดรับการคัดกรอง ADL จํานวน ๑๗๕,๘๑๘ คน (รอยละ

๙๐.๑๙) จําแนกเปนผูสูงอายุกลุมติดสังคมรอยละ ๙๗.๐๐ กลุมติดบาน จํานวนรอยละ ๒.๔๙ กลุมติด

เตียงรอยละ ๐.๕๑ พบมีภาวะเสี่ยง ความดันโลหิตสูงรอยละ ๓๖.๙๘  เสี่ยงเบาหวาน รอยละ ๙ การ

คัดกรองทันตกรรม พบผิดปกติ รอยละ ๕.๒๕  มีภาวะเสี่ยงตอโรคซึมเศรา รอยละ ๑.๐๑ เสี่ยงตอ

ภาวะสมองเสื่อมรอยละ ๑.๖๙ เสี่ยงตอภาวะขอเขาเสื่อม รอยละ ๘.๗๒ อนึ่งจากขอมูลสถิติดังกลาวนี้ 

ปรากฏมีผูสูงอายุ ท่ีชวยเหลือตนเองไดบางและท่ีชวยเหลือตนเองไมได สวนใหญมีโรคประจําตัว และ

ความพิการ มีแนวโนมการมีภาวะพ่ึงพาสูง ตองการความดูแลตอเนื่องระยะยาวจากระบบสุขภาพและ

จากญาติ หรือ ผูดูแลใกลชิด ซ่ึงจะสงผลท้ังตอตัวผูสูงอายุเอง ญาติผูดูแล ครอบครัว และประเทศชาติ

จากปญหาดังกลาวขางตน  รัฐบาลมีนโยบายมุงเนนการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ผูพิการและ

ผูดอยโอกาส (กลุมติดบาน ติดเตียง) ในทุกจังหวัด เพ่ือใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ท่ีอยูใน

ภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพ จากหนวยบริการ โรงพยาบาล ใหบริการดูแลสุขภาพท่ี

บานอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ตามปญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน โดยการมีสวนรวมของ

ครอบครัว ชุมชน และทองถ่ิน สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ในกลุมติดสังคม เพ่ือปองกันและชะลอ



๑๑๙ 
 

ภาวะเสื่อมถอย ในขณะเดียวกันก็มุงสงเสริมสุขภาพกลุมติดสังคม ใหมีภาวะสุขภาพท่ีดี ไมเกิดความ

พิการ ไมลม ไมลืม ไมซึมเศรา กินขาวอรอย312

๓๑๓  
 

๒.๑๑.๒ ขอมูลท่ัวไปของสํานักปฏิบัติธรรมในชุมชนจังหวัดสุรินทร 

ชุมชนในจังหวัดสุรินทร ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากรคือ เลือก
ศึกษาเฉพาะชุมชนท่ีมีการจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมเปนกิจจะลักษณะ ซ่ึงในปจจุบันนั้น จังหวัดสุรินทร
มีสํานักปฏิบัติท่ีมีการจัดตั้งข้ึนตามระเบียบขอท่ี ๕ แหงระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการจัดตั้ง
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๓ และจากขอมูลของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สุรินทร พบวา สํานักปฏิบัติธรรมของคณะสงฆจังหวัดสุรินทรนั้น มีท้ังหมด ๒๖ แหง แยกเปนสํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด สังกัดคณะสงฆมหานิกาย จํานวน ๒๒ แหง และสํานักปฏิบัติธรรม สังกัด
คณะสงฆธรรมยุตินิกาย จํานวน ๔ แหง ดังมีรายละเอียดดังนี ้

รายชื่อสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสุรินทรตามมติท่ีประชุมแหงมหาเถรสมาคม จํานวน 
๒๗ แหง ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๓-ปจจุบันมีดังนี้  

ตารางท่ี  ๒.๑ 
รายช่ือสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุรินทร สังกัดคณะสงฆมหานิกาย 

 

แหงท่ี ช่ือสํานักปฏิบัติธรรม ตําบล อําเภอ จังหวัด วัน/เดือน/ป 
ท่ีจัดตั้ง 

๑ วัดศาลาลอย ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร ๒๑ เม.ย.๒๕๕๑ 
๒ วัดวังปลัดสามัคคี ทับทัน สังขะ สุรินทร ๒๑ เม.ย.๒๕๕๑ 
๓ วัดสําโรงนอย หนองสนิท จอมพระ สุรินทร ๒๑ เม.ย.๒๕๕๑ 
๔ วัดจอมพระ จอมพระ จอมพระ สุรินทร ๒๑ เม.ย.๒๕๕๑ 
๕ วัดโสรประชาสรรค คูตัน กาบเชิง สุรินทร ๒๑ เม.ย.๒๕๕๑ 
๖ วัดสุขุมาลัย บานไทร ปราสาท สุรินทร ๒๑ เม.ย.๒๕๕๑ 
๗ วัดปาเทพประทาน ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร ๒๑ เม.ย.๒๕๕๑ 
๘ วัดศรีวิหารเจริญ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร ๒๑ เม.ย.๒๕๕๑ 
๙ วัดแสงสวางราษฎรบํารุง บัวเชด บัวเชด สุรินทร ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 

๑๐ วัดปาบานตรวจ ตรวจ ศรีณรงค สุรินทร ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๑๑ วัดสุทธิวงศา หัวงัว สนม สุรินทร ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๑๒ วัดโพธิ์ทอง กระโพธิ์ ทาตูม สุรินทร ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๑๓ วัดบานพระจันทร ศรีสุข ศรีณรงค สุรินทร ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๑๔ วัดปาพุทธนิมิต หนองสนิท จอมพระ สุรินทร ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๑๕ วัดศรีพรหมอุดมธรรม กระหาด จอมพระ สุรินทร ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๑๖ วัดกลางศรีณรงค ณรงค ศรีณรงค สุรินทร ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 

๓๑๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร, ขอมูลจังหวัดสุรินทร, (สุรินทร: ๒๕๖๒). 
                                                           



๑๒๐ 
 

แหงท่ี ช่ือสํานักปฏิบัติธรรม ตําบล อําเภอ จังหวัด วัน/เดือน/ป 
ท่ีจัดตั้ง 

๑๗ วัดไทรงาม เมืองบัว ชุมพลบุร ี สุรินทร ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๑๘ วัดโนนสวรรค พระแกว สังขะ สุรินทร ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๑๙ วัดบานโพธิ ์ หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๒๐ วัดโนนสมบูรณ โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๒๑ วัดบูรณสะโน สะโน สําโรงทาบ สุรินทร ๓๐ เม.ย.๒๕๕๕ 
๒๒ วัดโพธิ์ศรวีรรณาราม หนองไผลอม สําโรงทาบ สุรินทร ๓๐ เม.ย.๒๕๕๕ 
๒๓ วัดกลางสุรินทร ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ 
๒๔ วัดศรีรัตนาราม นอกเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐ 

 
ตารางท่ี  ๒.๒ 

รายช่ือสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุรินทร สังกัดคณะสงฆธรรมยุติ 
แหงท่ี ช่ือสํานักปฏิบัติธรรม ตําบล อําเภอ จังหวัด วัน/เดือน/ปท่ีจัดตั้ง 

๑ วัดบูรพาราม ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร ๒๙ ก.ย. ๒๕๔๙ 
๒ วัดโยธาประสิทธิ์  นอกเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร ๒๙ ก.ย. ๒๕๔๙ 
๓ วัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร  จรัส บวเชด สุรินทร ๒๙ ก.ย. ๒๕๔๙ 
๔ วัดปาอตุโลปุญญลักษณ  สนม สนม สุรินทร ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๐ 
๕ วัดเทพประทาน เทพรักษา สังขะ สุรินทร ๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

 

๒.๑๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของกับประเด็นการวิจัย
ในเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัด
สุรินทร” ซ่ึงผูวิจัยไดแบงหัวขอในการทบทวนออกเปน ๒ ประเด็นหลัก ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๒.๑๒.๑ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
สมบูรณ สุขสําราญ ไดกลาวไววา สาระสําคัญของความคิดเก่ียวกับการพัฒนานั้น 

เนื่องจากปรัชญาพ้ืนฐานของพุทธศาสนาชี้ทางหลุดพนจากคามทุกขและชี้ทางสูความสุขใหแกมนุษย

ตามหลักคําสอนนี้ พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆมีหนาท่ีชวยเหลือเพ่ือนมนุษยและสัตวอ่ืน ๆ ให

พนจากสภาพความดอยพัฒนา ดอยพัฒนาการศึกษาความสําคัญของการพัฒนาโดยการชวยเหลือ ท้ัง

กายอบรมในศาสนธรรม และประสบการณมีอิทธิพลสําคัญตอการกอรูปแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา

ของพระสงฆ313

๓๑๔ 

เสนห จามริก ไดกลาวถึงการพัฒนาตามทัศนะแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนไววา การพัฒนา

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน เปนทางเลือกในการพัฒนาท่ีเหมาะสมและเปนธรรม โดยใหความสําคัญ

๓๑๔ อางแลว, สมบูรณ สุขสําราญ, การพัฒนาชนบทตามแนววิธีพุทธ, หนา ๕๓. 
                                                           



๑๒๑ 
 

เทากัน เคารพสิทธิของประชาชน เปนการพัฒนาแบบยั่งยืนท่ีมีชุมชนเปนตัวตั้ง เปนศูนยกลางของการ

พัฒนา ไมเบียดเบียนทําลายสิ่งแวดลอม มีการแบงผลประโยชนอยางท่ัวหนา สรางความเสมอภาค ไม

เอารัดเอาเปรียบกัน สรางบรรทัดฐานของสังคมท่ีดี โดยการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม เชน ขยัน 

ประหยัดและอดออม แนวคิดนี้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย ตั้งแต

แผนพัฒนา ฉบับท่ี ๘-๑๐ ท่ีเนนศูนยกลางของการพัฒนา314

๓๑๕ 

พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางปญญา พวงเอา

พัฒนาการทางสังคมมาดวย ในหนังสือโลกข้ึนสหัสวรรษใหม คนตองเปลี่ยนแนวคิดใหมวา เม่ือพัฒนา

ถูกตอง ไมวาจะพัฒนาคนท่ีดานไหน ความเปนเหตุปจจัยในระบบความสัมพันธก็จะโยงกันถึง ทําให

การพัฒนากาวไปดวยกันท้ัง ๔ ดาน ท้ังพัฒนาทางกาย ทางสังคม ทางจิตใจ และทางปญญา โดยมีตัว

หนุนโยงท่ีสําคัญคือปจจัยดานปญญา เฉพาะอยางยิ่งคือโยนิโสมนสิการ315

๓๑๖ 

พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ) ไดกลาวไวในหนังสือ “ปญญาธรรมะเพ่ือ

ความกาวหนา” สรุปใจความวา ในทางพุทธศาสนา พระพุทธเจาสอนใหเราอยูดวยปญญา พิจารณา

สิ่งท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ ตัวเรา เพ่ือใหรูจักสิ่งนั้น เรื่องท่ีมันเปนจริง ท่ีเรียกสิ่งนั้นเปนท่ีมันอยูจริง 

ๆ คือ เราไมไดมองเห็นเฉพาะดานใด ดานหนึ่งหรือไมไดมองสวนใดสวนหนึ่ง แตเรามองสิ่งนั้นตั้งแต

ตนตลอดโคน316

๓๑๗ 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงประเด็น “จิตวิทยาชี้นําการศึกษาใหพัฒนา

คนอยางถูกทางพฤติกรรมการกินอยูท่ีพัฒนา บงชี้วาการศึกษาไดเริ่มตน” ในหนังสือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตดวยจิตวิทยาแบบยั่งยืนเอาไววา เวลานี้มนุษยพัฒนามาถึงจุดหัวตอนี้ หมายความวา เราได

ประสบปญหาจนกระท่ังวา มันทําใหเราตองคิดในแงนี้ จิตวิทยาก็จะตองพิจารณาเรื่องนี้ดวย วาสิ่งท่ี

เกิดข้ึนมนุษยหรือสิ่งท่ีมนุษยจะกระทํานั้น ทําอยางไรจะใหเกิดประโยชนท่ีเก้ือกูลท้ัง ๓ สวนอยางนี้ 

จนกระท่ังเราสามารถพูดไดวา สิ่งใดท่ีเก้ือกูลตอชีวิตก็เก้ือกูลตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวย สิ่งใด

เก้ือกูลตอสังคมก็เก้ือกูลตอชีวิตและสิ่งแวดลอมดวย สิ่งใดเก้ือกูลสิ่งแวดลอมก็เก้ือกูลตอชีวิตและ

สังคมดวย ถาเราสามารถทําไดถึงข้ันนี้ อันนี้คือการพัฒนาท่ียั่งยืน317

๓๑๘ 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงการพัฒนาปญญาไวในหนังสือชื่อ “การพัฒนา

ท่ียั่งยืน”วา การพัฒนาปญญาท่ีรูเขาโลกและชีวิตตามเปนจริง เขาถึงความจริงของธรรมชาติจนผาน

๓๑๕ อางแลว, เสนห จามริก, สังคมไทยกับการพัฒนาท่ีกอปญหา, หนา ๒๓๕. 
๓๑๖ พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ. ปยุตฺโต), โลกขึ้นสหัสวรรษใหม คนตองเปลี่ยนแนวคิดใหม, พิมพ

ครั้งท่ี ๓ (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๘), หนา ๔๑. 
๓๑๗ พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ), ปญญาธรรมะเพ่ือความกาวหนา, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพธรรมสภา, ม.ป.ป.), หนา ๘๐. 
๓๑๘ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยจิตวิทยาแบบย่ังยืน, พิมพครั้งท่ี ๓, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หนา ๕๐. 

                                                           



๑๒๒ 
 

พนความยึดติดในคุณคาท่ีไมเปนจริงซ่ึงเนื่องอยูกับสิ่งปรุงแตงอันไรแกนสารท่ีแทท้ังหลาย ทําจิตใจให

เปนอิสระ มีความสุขเต็มอ่ิมในตัวโดยไมตองอาศัยสิ่งภายนอก เปนผูท่ีไมมีอะไรท่ีจะตองทําเพ่ือตนเอง

อีกตอไป จึงใชพลังงานของชีวิตท้ังหมดท่ีเหลืออยูเพ่ือสรางสรรคประโยชนสุขแกโลก เปนผูบรรจุ

จุดหมายของการพัฒนามนุษย และเปนผูมีชีวิตท่ีเอ้ือท่ีสุดตอการท่ีโลกท้ังหมด ท้ังโลกคือสังคมมนุษย

และโลกแหงธรรมชาติ จะบรรลุจดหมายแหงการพัฒนาท่ียั่งยืน318

๓๑๙ 

พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาววา พุทธธรรมคือคําสอนเดิมแทของพระพุทธเจา

นั้นมีลักษณะท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ ใหการยอมรับในศักยภาพของมนุษย ถือวามนุษยเปนผู ท่ี

สามารถฝกฝนหรือพัฒนาตนเองได จนถึงข้ันไดบรรลุความเปนผูประเสริฐสุดดวยการพัฒนาตนนั่นเอง 

มนุษยมีศักยภาพท่ีพัฒนาตนได และเม่ือไดรับการฝกฝนอบรมแลว ก็เปนผูประเสริฐสุด ซ่ึงตางจาก

สัตวประเภทอ่ืนท่ีจะพัฒนาไดก็ตอเม่ือมนุษยเปนผูฝกหัดให ตัวมันเองไมสามารถจะฝกฝนอบรม

ตนเองได และเม่ือผานการฝกหัดในเวลาท่ีจะใชงานก็ตองใหมนุษยอีกนั่นแหละ เปนผูนําเอามันไปใช

ในดาน    ตาง ๆ ตามท่ีไดรับการฝกหัดมาเทานั้น319

๓๒๐  

ประเวศ วะสี ไดใหทัศนะวา “ควรใหความสําคัญตอจิตวิญญาณ เพราะจิตวิญญาณคือ
สถานะสูงสุดของการพัฒนามนุษย มนุษยดํารงอยูไมได ถาไมมีคุณคาสําหรับยึดถือ สังคมยุคใหม
ละเลยการพัฒนาจิตวิญญาณ จึงประสบกับสภาวะวิกฤติ จิตวิญญาณท่ีพัฒนาจนอยูในระดับสูงสง ทํา
ใหเกิดสุขภาวะท่ีเปยมลน  ทําใหความอยูรอดขยายขอบเขตกวางข้ึน สุขภาวะนี้เกิดข้ึนเม่ือสารอินดอร
ฟนในรางกายมีระดับสูงข้ึน การหลั่งของสารเอนดอรฟนเกิดจากการทํางานของยีนสในดีเอ็นเอ สิ่งใด
จําเปนตอการอยูรอด ธรรมชาติจะเก็บสิ่งนี้ไวในดีเอ็นเอ จิตวิญญาณจึงเชื่อมโยงกับพันธุกรรมของ
มนุษย ลักษณะของมนุษยลักษณะใดก็ตาม ถามียีสนเปนตัวกําหนดลักษณะนั้นจะม่ันคง ท่ีผานมาการ
พัฒนามนุษยโดยไมคํานึงถึงจิตวิญญาณทําใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีเปนอันตราย เชน การติดยา
เสพติด และความกาวราวรุนแรง เปนตน 320

๓๒๑ และประเวศ วะสี ไดใหความหมายของจิตปญญาศึกษา
วา จิตตปญญาศึกษา หมายถึง การรูจิตของตนเองแลวเกิดปญญา โดยปญญาหมายถึงการเขาถึงความ
จริงสูงสุด หรือการเขาถึงความจริง ความดี ความงาม โดยความจริง ความดี ความงาม หมายถึง ความ
จริงท่ีมีความดี ความงาม และความดีท่ีมีความจริง ความงาม และความงามท่ีมีความดี ความจริง 
อยางท่ีอยูในกันและกัน เชื่อมโยงเปนหนึ่งเดียว เม่ือเขาถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ยอมเขาถึงสิ่งอ่ืนไปดวยพรอม
กัน321

๓๒๒  

๓๑๙ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, พิมพครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
โกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หนา ๒๔๒. 

๓๒๐ พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๖), หนา ๓๔-๓๖. 

๓๒๑ อางแลว, ประเวศ วะสี, การพัฒนามนุษยแนวใหมเพ่ืออนาคตท่ีย่ังยืน, หนา ๒๓. 
๓๒๒ อางแลว, ประเวศ วะสี, มหาวิทยาลัยไทยกับจิตตปญญาศึกษาและไตรยางคแหงการศึกษา, 

หนา ๑๓-๑๕. 

                                                           



๑๒๓ 
 

พระไพศาล วิสาโล ไดอธิบายวา เปาหมายของจิตตปญญาศึกษาวา หมายถึง ชีวิตท่ีเปน
อิสระ เปนไท โดยเฉพาะทางจิตใจ จิตวิญญาณ กลาวคือ มีความโปรงใส ปลอดพนจากความเครียด 
ความกดดัน ความทุกข มีจิตท่ีเมตตาจิตท่ีใหญแผกวางโดยไมยึดติดกับความเห็นแกตัวใชปญญาโดย
ปราศจากอคติ ความเห็นแกตัวสามารถเขาถึงความจริงข้ันลึกซ้ึง และสามารถเปนอิสระจากความทุกข
สิ้นเชิงได322

๓๒๓ 
พระมหาพิพัฒน โสภณจิตฺโต ไดกลาวถึงผลของการพัฒนาหรือเจริญปญญาก็สามารถ

บรรลุมรรคผลนิพพานได ซ่ึงไดกลาวไวในหัวขอ “ศึกษาการบรรลุธรรมแบบปญญาวุฒิในคัมภีรพุทธ

ศาสนาเถรวาท” โดยไดระบุผลการศึกษาท่ีคนพบวา “ปญญาวิมุตติ คือ ความหลุดพนดวยปญญาโดย

มีวิปสสนาภาวนาเปนพ้ืนฐาน หรือเปนผลของการพนจากกิเลสดวยการกําจัดอวิชชาใหสิ้นไป ความ

หลุดพนจากกิเลศท้ังปวงจัดวาเปนหัวใจสําคัญ และเปนเปาหมายสูงสุดในการบําเพ็ญบารมีของ

พระพุทธศาสนา...การบรรลุธรรมแบบปญญาวิมุตติ คือ เปนการบรรลุธรรมท่ีมีปญญาเปนตัวนําแยก

ออกเปน ๓ ลักษณะ คือ ๑) การไดรูปฌาน ๔ ข้ัน ข้ันหนึ่งกอน แลวปฏิบัติตอไปจนไดบรรลุธรรม ๒) 

การท่ีไดบรรลุธรรมพรอมกับไดปฏิสัมภิทา ๔ ดวย ๓) การท่ีไมเคยไดฌานใดกอนเลย แตจะไดในขณะ

แหงมรรคญาณของการบรรลธุรรม323

๓๒๔ 

สมัคร บุราวาส ไดกลาวไวในหนังสือ “ปญญา” สรุปความวา ปญญาถูกแสวงหาไดมา

ดวยการรับรูทางผัสสะเฉย ๆ กอน กระท่ังเกิดความคิดและความปรารถนาท่ีจะสังเกตพิจาณราข้ึนใน

ภายหลัง ซ่ึงรวมแลวก็ไดความวา เราไดปญญามาจากการสังเกตโลกภายนอกทางผัสสะ อันมี ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย และใจ ความคิดเพียงเครื่องมือในการแสวงหาปญญาทางผัสสะ มันไมใชตนกําหนดของ

ปญญา เราไมไดรูดวยความคิด หากแตรูดวยการับทราบทางผัสสะกอน324

๓๒๕ 

จิราภรณ พรหมทอง ไดเสนอแนวทางการพัฒนาตนเองไวในหัวขอ “การพัฒนาตนเอง

ใหบุคคลแหงการเรียนรูเพ่ือเขาสูศตวรรษท่ี ๒๑ ดังนี้ การพัฒนาตนเองของบุคคลท่ีกาวสูการเปน

บุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไมวาจะเปนดานสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี ซ่ึงจะสงผลกระทบตอบุคคลอยางเลี่ยงไมได การพัฒนาตนเอง

ใหบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ีมีความสําคัญ กลาวคือ จะทําใหบุคคลไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ตนเองใหเปนคนท่ีทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ โดยมีแนวทางในการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ี

เรียนรูตลอดชีวิต อันประกอบดวย การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานวาจะเปนทักษะดานการฟง การพูด การ

๓๒๓ อางแลว, พระไพศาล วิสาโล, โครงการจัดการและจัดการความรูจิตตปญญาศึกษา, (โครงการ
เอกสารวิชาการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง), หนา ๓๑. 

๓๒๔ พระพิพัฒน โสภณจิตฺโต (ทับงาม), “ศึกษาการบรรลุธรรมแบบปญญาวิมุตติในคัมภีรพุทธศาสนา
เถรวาท”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปท่ี ๔ ฉบับพิเศษ เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก 
ประจําป ๒๕๕๙: หนา ๕๘๖. 

๓๒๕ สมัคร บุราวาส, ปญญาจุดกําเนิดและกระบวนการพัฒนาทางปญญาของมนุษยชาติ, 
(กรุงเทพมหานคร: ศยาม, ๒๕๕๒). หนา  ๕๒. 

                                                           



๑๒๔ 
 

อาน การเขียน การคิด และทักกษณะการปฏิบัติในทุกดานท่ีสงผลตอการเรียนของบุคคล การ

พัฒนาการเรียนรูดานนวัตกรรม การพัฒนาทักษะดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา

ทักษะท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตของบุคคลในทุก ๆ ดาน บุคคลท่ีพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหง

การเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ อยางสมํ่าเสมอจะเปนคนท่ีมีความรู ความสามารถ มีศักยภาพและมี

ประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของสังคม สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและสามารถ

แกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนไดอยางมีประสิทธิภาพ325

๓๒๖ 

อัมพร ภาวศุทธิ์ ไดกลาวถึง “การสื่อสารเพ่ือพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนา” เอาไว

วา การพัฒนาและถายทอดองคความรูโดยมนุษย เกิดข้ึนจากการทําใหเห็น พูดใหฟง สอนใหเขาใจ

เกิดการนําไปปฏิบัติและพัฒนา มีการสื่อสารออกไปจนถึงผูรับสาร โดยเฉพาะในการสื่อสารนั้นจะ

ประสบความสําเร็จมากหรือนอย ข้ึนอยูกับปจจัยหลัก ๓ สวน คือ ผูสงสาร สารท่ีสงออกไป และตัว

ผูรับสาร ซ่ึงมีความจําเปนท่ีผูรับสารจะตองเปนผูมีปญญาคิด พิจารณา คัดกรองผูสงสาร และสารท่ีรับ 

รวมท้ังการพัฒนาผูรับสารเอง โดยคําสอนในพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงการพัฒนาปญญามีหลักการ 

๔ ขอ คือ ๑) การเลือกคบคน ใหเลือกคนดี มีคุณธรรม อันเปนบอเกิดของสารท่ีมีคุณภาพ ๒) การสืบ

สารท่ีมีคุณภาพ ใหรับสารจากผูสงสารท่ีมีคุณภาพ ๓) การคิดพิจารณา ซ่ึงเปนสวนของผูรับสารท่ีตอง

อาศัยความรู ประสบการณ พิจารณาสารท่ีไดรับทราบนั้นตามท่ีเปนจริง ๔) การลงมือทําดวยตนเอง

ใหเกิดผลท่ีประจักษวาสารท่ีไดรับนั้นถูกตอง สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน ใชพัฒนาตนเองตอไป

ได326

๓๒๗ 

๒.๑๒.๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ๒.๑๒.๒.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 

  ๑) สวัสดิ์ ภูทอง ไดทําวิจัยในป พ.ศ.๒๕๔๖ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ

เรียนรูจากประสบการณเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูใหญในชุมชนภาคเหนือ” ผลการวิจัยพบวา 

ความตองการเรียนรูของผูใหญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความตองการเรียนรูดานสุขภาพอนามัยมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือดานการศึกษา รูปแบบการเรียนรูมี ๕ ข้ันตอน ประกอบดวย ข้ันการทบทวน

ประสบการณเดิม ข้ันประสบการณ ข้ันการคิดวิเคราะห ข้ันการทดลอง และข้ันการนําไปใช ผลการ

ทดลองพบวา กลุมทดลองหลังการเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียน ท้ังทางดานความรู ทัศนคติ และ

พฤติกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๐.๐๕ เง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการ

๓๒๖ จิราภรณ พรหมทอง, “การพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูเพ่ือเขาสูศตวรรษท่ี ๒๑, 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอิสเทอรน, ปท่ี ๑๐, ฉบับท่ี ๑ (เมษายน -มิถุนายน ๒๕๕๙): หนา ๖๓. 

๓๒๗ อัมพร ภาวศุทธ์ิ, “การสื่อสารเพ่ือพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนา”, Veridian E-Journal, 
Silapakorn University, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): หนา ๑๕๔. 

                                                           



๑๒๕ 
 

จัดรูปแบบการเรียนรูจากประสบการณประกอบดวย ประสบการณ คานิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรม

ชุมชน327

๓๒๘ 

  ๒) สิริชัย คําภู ไดทําการศึกษาวิจัยในป พ.ศ.๒๕๕๐ เรื่อง “การเตรียมการ

สรางหลักประกันเพ่ือการดํารงชีวิตในวัยสูงอายุของขาราชการสังกัดสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี” 

ผลการศึกษาพบวา ขาราชการระดับ ๔-๖ มีทัศนนะตอการสรางหลักประกันเพ่ือการดํารงชีวิตในวัย

สูงอายุ ในดานประชากรชวยตนเอง ดานครอบครัวเก้ือหนุน ดานชุมชนชวยเหลือ และดานสังคม รัฐ

เก้ือหนุนอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาดานโยภาพรวมเห็นวา กลุมตัวอยางมีทัศนะดาน

ประชากรชวยตัวเองเปนอันดับแรก ดานครอบครัวเก้ือหนุนเปนกลุมตัวอยางมีทัศนะเปนอันดับสอง 

ดานสังคม-รัฐเก้ือหนุนเปนอันดับสาม และดานชุมชนชวยเหลือ เปนอันดับสี่ สําหรับการศึกษา

ลักษณะการเตรียมการสรางหลักประกันเพ่ือชีวิตในผูสูงอาย3ุ28

๓๒๙ 

  ๓) จันทรจิรา วสุนธราวัฒน และคณะ ไดทําการวิจัยในป พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่อง 
ผลการสวดมนตและการแผเมตตาตอการตอบสนองดานรางกายของผูสูงอายุ” พบวา มีความสัมพันธ
กับคุณภาพรางกาย จิตใจ และสังคม ไดแก การหลับสบาย จิตใจเบิกบาน เพ่ิมพลังใจ ลดความเครียด 
มีสติปญญาดี ครอบครัวไดทํากิจกรรมรวมกัน ชุมชนใหการนับถือ และผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให
เห็นวา การสวดมนตและแผเมตตาเปนประจําและเปนเวลานาน มีผลดีตอรางกาย จิตใจ และสังคม 
สามารถนํามาใชเปนแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองครวมของผูสูงอายุได329

๓๓๐ 
  ๔) ขนิษฐา คงบรรทัด ประชาสรรค แสนภักดี ไดทําการวิจัยในป พ.ศ.๒๕๕๗ 

เรื่อง “การศึกษาความตองการดานการจัดสวัสดิการผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กรณีศึกษา เทศบาลตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน” ผลการศึกษาพบวา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดจัดสรรสวัสดิการของผูสูงอายุครบ จํานวน ๕ ดาน ซ่ึงสอดคลองกับความ
ตองการของผูสูงอายุ จํานวน ๔ ดาน ไมสอดคลองจํานวน ๑ ดาน คือ ดานสุขภาพอนามัย ซ่ึงผูสูงอายุ
ตองการไดรับการจัดสวัสดิการ คือ การจัดอบรมใหความรูการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ซ่ึงการจัด
สวัสดิการผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ การจัดบริการรถรับ-สงผูปวยกรณีฉุกเฉินและ
ผูปวยเรื้อรัง ดังนั้น เพ่ือใหการจัดสวัสดิการผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน เกิดความพึงพอใจท้ังผูสูงอายุ และคณะผูบริหารเทศบาลตําบลบานแฮด เห็นควรนํา
ผลการศึกษาท่ีไดท้ังแนวทางไปวางแผน ปรับปรุงกลยุทธในการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ หรือสราง

๓๒๘ สวัสดิ์ ภูทอง, การพัฒนารูปแบบการเรียนรูจากประสบการณเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับ
ผูใหญในชุมชนภาคเหนือ, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา บทคัดยอ. 

๓๒๙ สิรชัิย คําภู, การเตรียมการสรางหลักประกันเพ่ือการดํารงชีวิตในวัยสูงอายุของขาราชการสังกัด
สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๐), หนา 
บทคัดยอ 

๓๓๐ จันทรจิรา วสุนธราวัฒน และคณะ, ผลการสวดมนตและการแผเมตตาตอการตอบสนองดาน
รางกายในผูสูงอายุ, รายงานการวิจัย, (พิษณุโลก: คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๗), หนา 
บทคัดยอ. 

                                                           



๑๒๖ 
 

แนวทางกําหนดนโยบายการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถ
แกปญหา และสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ 

  ๕) พระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ 3 30

๓๓๑ ไดทําการวิจัยในป พ.ศ.๒๕๕๘ 
เรื่อง การเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา” และไดเสนอ
องคประกอบของการพัฒนาดานปญญาไวท้ังหมด ๖ องคประกอบดวยกัน คือ ๑) การเห็นคุณคาใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การแสวงหาความรูสิ่งใหม ๆ การเรงขวนขวายทําความดี การใช
ชีวิตแบบไมประมาท๒) การเสียสละเพ่ือความสุขสวนรวม หมายถึง การเสียสละผลประโยชนสวนตน
เพ่ือสวนรวม การบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม การชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข ๓) การรูเทาทันในการ
ใชชีวิต หมายถึง การรูเทาทันและเห็นโทษในการเสพความสุขเกินความพอดี การยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตและการรับรูสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง การรักษาใจใหนิ่งสงบและปลอยวาง 
๔) การรูจักใชชีวิตแบบพอเพียง หมายถึง การรูจักพิจารณา รูจักคิดอยางมีเหตุผลในการดําเนินชีวิต
แบบพอเพียง การไมยดึติดกับวัตถุ ไมตกไปเปนทาสของวัตถุ ความประมาทในการบริโภคปจจัย ๔ ๕) 
การมีหลักธรรมะในการดําเนินชีวิต หมายถึง การมีคุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวดําเนินชีวิต การ
ฝกอบรมสมาธิ การไมทําบาป ท้ังทางกาย และทางใจ และ ๖) การมีความสงบสุขในทางธรรม 
หมายถึง การศรัทธาเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจาอยางลึกซ้ึง การมีความสุขในการใชชีวิตอยาง
สงบ การไมหวั่นไหวตอสิ่งตาง ๆ ท่ีมากระทบ การมีจิตใจอิสระ สงบเย็น ไมพ่ึงพาวัตถุภายนอก 

  ๖) กุลวดี โรจนไพศาลกิจ และคณะ ไดทําการวิจัยและมีการเผยแพรใน
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในป พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง “การ
พัฒนาแนวทางการดําเนินชีวิตงานของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุ” ผลการวิจัยพบวา 
กิจกรรมการพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุประกอบดวย ๗ กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมพบกันประจําเดือน 
กิจกรรมเยี่ยมบานผูสูงอายุ กิจกรรมกลุมดูแลกันเอง กิจกรรมสงเสริมสุขภาวะทางกาย กิจกรรม
สวัสดิการผูสูงอายุ และกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานของชุมชน
ในการพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุประกอบดวย ๖ ปจจัย คือ ดานทุนทรัพยากรบุคคล ดานเงินทุนในการ
ดําเนินงาน ดานการสนับสนุนและความรวมมือจากภาคีเครือขาย ดานระบบการบริหารจัดการของ
ชมรมผูสูงอายุ ดานบริบทวัฒนธรรมชุมชน และดานคุณลักษณะของประชาชนในตําบล การสรุปแนว
ทางการดําเนินงานของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุ สามารถอธิบายไดวาการดําเนินงานเพ่ือ
พัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุในชุมชนตองดําเนินการภายใตการสนับสนุนและความรวมมือจากภาคี
เครือขายหนุนเสริมการดําเนินการผานการจัดการระบบการพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุในชุมชน โดยมี
กลไกการดําเนินงานคือระบบบริหารจัดการชมรมผูสูงอายุ และการดําเนินการอยางมีสวนรวม โดยมี
แกนนําผูสูงอายุและผูสูงอายุจิตอาสาในชุมชนเปนกลไกดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญ331

๓๓๒ 

๓๓๑ พระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ, การเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘), หนา ๑๙๖. 

๓๓๒ กุลวดี โรจนไพศาลกิจ และวรากร เกรียงไกรศักดา, การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของชุมชน
ในการพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุ, วารสารสมาคมนักวิจัย, ปท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม –เมษายน ๒๕๖๑): ๘๑. 

                                                           



๑๒๗ 
 

  ๗) อํานวย ทองโปรง ไดทําการวิจัยและเผยแพรในป พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง “การ

พัฒนาคนในระบบการจัดการศึกษาไทย” ผลการวิจัยพบวา การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู

ของมนุษย ดังนั้นการพัฒนาคนในระบบการจัดการศึกษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการสรางสรรค

ทรัพยากรมนุษยใหเปนทุนมนุษย ท่ีมีสติปญญา มีความรู เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ความสุข ใหสมบูรณพรอมท้ังรางกายและจิตใจ ผานการจัดการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือเปน

กําลังในการพัฒนาประเทศ,มีทักษะการปฏิบัติงานตรงกับตลาดแรงงาน มีคุณธรรมจริยธรรมท่ี

เหมาะสมใชชีวิตท่ีมีคุณคาเหมาะสมกับตนเอง ทํางานรวมกับผูอ่ืนได กลาเผชิญกับปญหา มีเสรีภาพ

ตอการคิดและการกระทําท่ีไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และมีความรับผิดชอบตอการกระทํานั้น มองโลก

ในแงด ีมีไมตรีตอผูอ่ืนดวยจิตใจท่ีดีงาม จึงเปนการปฏิรูปการศึกษาท่ีพัฒนาคนท่ีเปนกําลังคนท่ีสําคัญ

ของประเทศเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน332

๓๓๓ 

 ๒.๑๒.๒.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาปญญา 

  ๑) เยาวพา เดชะคุปต ไดทําการวิจัยในป พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง “การพัฒนา

รูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรูสําหรับการจัดการศึกษาในบริบทของสังคมไทย”ผลการศึกษาสรุปได

ดังนี้  ๑. ไดรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรูสําหรับการจัดการศึกษาในบริบทของสังคมไทยท่ี

พัฒนาข้ึน รูปแบบรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู หรือรูปแบบ ACACA เปนรูปแบบท่ีสรางข้ึนโดยมี

พ้ืนฐานในการพัฒนาพหุปญญาตามแนวคิดทฤษฎีของโฮเวิรดการดเนอรและแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาศักยภาพ

และความถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

ของการเรียนรู โดยการใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีข้ันตอนในการจัด

กิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการท้ัง ๙ ดาน ซ่ึงมีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลักการ ๕ ข้ัน โดย

ใชอักษรยอวา ACACA ดังนี้ ข้ันตอนการจัดประสบการณการเรียนรู ๕ ข้ันตอน ดังนี้ ๑) ข้ันผูเรียนลง

มือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา (Active Learning) ๒) ข้ันผูเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืนในกลุมยอย (Cooperative Learning) ๓) ข้ันผูเรียนวิเคราะหกิจกรรมการ

เรียนรู (Analysis) ๔) ข้ันผูเรียนสามารถสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) ๕) 

ข้ันผูเรียนสามารถนําสิ่งท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมีความหมาย (Application) ๒. การประเมิน

ประสิทธิภาพของรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรูสําหรับการจัดการศึกษาในบริบทของสังคมไทย ผล

การประเมินพบวารูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรูสําหรับการจัดการศึกษาในบริบทของสงัคมไทย มี

ประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้ ๒.๑ นักเรียนมีความสามารถทางพหุปญญา ๙ ดาน ประกอบดวย ปญญา

ดานภาษา ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ปญญาดานดนตรี ปญญาดานรางกายและการ

๓๓๓ อํานวย ทองโปรง, การพัฒนาคนในระบบการจัดการศึกษาไทย, วารสารดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร, ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐): ๑. 

                                                           



๑๒๘ 
 

เคลื่อนไหว ปญญาดานมิติ ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคลหรือดานมนุษยสัมพันธ ปญญาดาน

ตนเองหรือดานความเขาใจตนเอง ปญญาดานธรรมชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ และ

ปญญาดานอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของชีวิตหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใช

รูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ๒.๒ ผลการประเมินความ

พึงพอใจตอการเรียนรูจากการสนทนากับนักเรียน จํานวน ๙๒ คน พบวา หลังการทดลองนักเรียนมี

ความพึงพอใจตอการเรียนรูในระดับมาก มีจํานวนรอยละ ๗๘.๒–๘๕.๑ ๒.๓ ครูท่ีทดลองใชรูปแบบ

การเรียนการสอนเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับมาก ๓. ผลจากการนํา

รูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรูไปเผยแพร โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับครู ผูบริหาร 

และนักการศึกษา ๒ เรื่อง คือ  เรื่องท่ี  ๑ ) พหุปญญาพ้ืนฐานท่ี เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีพหุ

ปญญา ความสามารถทางพหุปญญา ๙ ดาน และรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู และเรื่องท่ี ๒) คือ 

การพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู พบวา กลุมตัวอยางท่ีสนใจเขารวมโครงการ

มีความรู และความพึงพอใจในรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรูในระดับมาก333

๓๓๔ 

  ๒) เทียมจันทร พานิชยผลินไชย ไดทําการวิจัยและพิมพเผยแพรในสักทอง: 

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.) ในป พ.ศ.๒๕๕๓  เรื่อง “การพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนตามแนวจิตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาครูระดับการศึกษา” ผลการวิจัยพบวา ๑) กิจกรรมท่ี

ใชในการพัฒนา ทําใหผูเขารับการอบรมสงบ ผอนคลาย เรียนรูท่ีจะออกจากพ้ืนท่ีปลอดภัย การใช

สุนทรียสนทนา การฟงอยางลึกซ้ึง เกิดความตระหนักรูตอตนเอง เขาใจตนเอง เกิดแรงบันดาลใจใน

การคนหาความเปนครูของตนเอง ตระหนักรูถึงความสามารถของนักเรียนท่ีมีความแตกตางกัน 

ยอมรับนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกัน ครูเรียนรูการบูรณาการจัดการเรียนรู ๒) ผลการจัดการ

เรียนรูพบวา วิธีการและกิจกรรมท่ีครูใชในการจัดการเรียนรู ประกอบดวย การฝกสมาธิ การสะทอน

ความคิดหลังการเรียนรู การผอนพักตระหนักรู การใชเกม เพลง การระบายสี นิทาน ความสําเร็จใน

การนําจิตปญญาศึกษามาใชในการเรียนรู นักเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดีข้ึน รวมแสดงความคิดเห็น

มากกวาฟงครู สามารถฟงความคิดเห็นของเพ่ือนได มีความอดกลั่น สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได ครูมี

การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู มีความสุขในการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูได

หลากหลาย ฟงนักเรียนไดมากข้ึน บรรยากาศของการเรียนรูมีความอบอุน กิจกรรมทําใหผูเรียนรูจัก

คิดวิเคราะห334

๓๓๕
 

๓๓๔ เยาวพา เตชคุปต และคณะ, การพัฒนารูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรยีนรูสาํหรบัการจัดการศึกษา
ในบริบทของสังคมไทย, วารสารศรีนครรินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, ปท่ี ๒ ฉบับพิเศษท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๓:  
๑๔๖. 

๓๓๕ เทียมจันทร พาณิชยผลินไชย, การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษา
เพ่ือพัฒนาครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, สักทอง: วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.), ปท่ี ๒๑, 
ฉบับท่ี ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘: ๕๕. 

                                                           



๑๒๙ 
 

  ๓) สมพันธ เตชะอธิก ไดทําการวิจัย และเผยแพรในป พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง “สุข

ภาวะชุมชนเพ่ือความอยูดีมีสุข” ผลจาการศึกษาพบวา ๑) ผลลัพธจากการสรางเสริมสุขภาวะสามารถ

บรรเทาความทุกขทางรางกายและจิตใจไดบาง ดานสังคม ผูสูงอายุรูสึกตนเองมีคุณคา เกิดความ

รวมมือกับองคกรทองถ่ิน ดานปญญา เกิดการประยุกตใชภู มิปญญา การติดอาวุธทางปญญา 

วิเคราะหหาสาเหตุ จากการการเรียนรูในการทําตัวชี้วัด ขอมูล แผนท่ีสุขภาวะ นโยบาย ยุทธศาสตร 

และโครงการ ทําใหชุมชน และอบต.เกิดความเขาใจในทองถ่ินของตนเองมากข้ึน,และชาวบานมีความ

เขาใจเรื่องสุขภาพ องครวมท่ีเชื่อมโยงกับบริบทของทองถ่ินมากข้ึน ๒) การประยุกตใชแนวคิดการ

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานสุขภาพโดยกลไกสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา พบวา ผูนําชุมชนมักทํา

หลายบทบาทรวมกัน ไมไดแยกแยะบทบาทเฉพาะดานใดดานหนึ่ง ๓) การเสริมสรางกระบวนการ

เรียนรูใหกับผูนํา ๓ ดาน เปนการพัฒนาภาวะผูนํา335

๓๓๖ 

  ๔) เกศสุดา แสนนามวงษ ไดการการวิจัยและพิมพเผยแพรในป ๒๕๕๙ เรื่อง 

“การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว โดยใชทฤษฎีพหุปญญาเปนฐานเพ่ือพัฒนา

ทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑” ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ๑. การพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว โดยใชทฤษฎีพหุปญญาเปน ฐานเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ มีองคประกอบสําคัญ ๔ ประการ ไดแก หลักการของรูปแบบการเรียน

การสอน วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ

การวัดและประเมินผล วิเคราะหความตรงเชิงเนื้อหาดวยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Indexes of 

Item –Objective Congruence) ไดคาเทากับ ๐.๘๙ นับวาเปนรูปแบบท่ีมีคุณภาพและสามารถ

นําไปใชได ๒. ผลการทดลองใชรูปแบบแสดงวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ท่ีเขารวมกิจกรรมตาม

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีทักษะชีวิตหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .๐๑และสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑
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๓๓๗ 
  ๕) นนทสรวง กลีบผ้ึง ไดทําการวิจัยในป ๒๕๕๙ เรื่อง “แนวทางการจัดการ

เรียนรู เพ่ือพัฒนาปญญา” โดยผลการวิจัยพบวา การศึกษาตองเปนไป เพ่ือมุ งพัฒนาสติ 

(Mindfulness) และปญญา (wisdom) เพ่ือยกระดับจิตใจของบุคคลใหเขาถึง “อิสรภาพ” คือการ

สิ้นสุดหรือหลุดพนจากอํานาจและการครอบงําใน ๔ ดาน คือ ๑) อิสรภาพทางดานรางกายไมตกอยูใต

อํานาจของปจจัยสี่    ๒) อิสรภาพทางดานจิตใจสงบสุขโปรงใส ๓) อิสรภาพทางดานสังคม คือ การ

๓๓๖ สมพันธ เตชะอธิก, สุขภาวะชุมชนเพ่ือความอยูดีมีสุข, วารสารมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ปท่ี ๒๙, ฉบับท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๕: ๑. 

๓๓๗ เกศสุดา แสนนามวงษ, การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว โดยใชทฤษฎีพหุ
ปญญาเปนฐานเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑, วารสารราชพฤกษ, ปท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๙๒. 

                                                           



๑๓๐ 
 

อยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุขปลอดภัย และ ๔) อิสรภาพทางปญญา คือ ปญญาท่ีไมถูกครอบงําดวย

กิเลสและตัณหาและเปนการจัดการศึกษาท่ีถือเอามนุษยเปนตัวตั้งและบูรณาการความรูทางวิชาชีพ

และวิชาชีวิตเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในระดับสูงสุดเปนปญญาท่ีเกิดจากประสบการณตรง

ผานการสะสมความรูและการปฏิบัติฝกฝนซ่ึงเปนความรูท่ีแทจริงหรือท่ีเรียกวาปญญา “รูจริงรูแจง

เก่ียวกับเหตุ-ปจจัยของสิ่งตาง ๆ รอบตัว และการรูจริงเก่ียวกับกาย-ใจตนเองท่ีสามารถนําไปใช

พัฒนา และการแกไขปญหาเก่ียวกับตนเอง และสังคมไดอยางแทจริงอันเปน “ปญญารูแจง” 

(wisdom) ท่ีชวยใหผูเรียนสามารถมองทะลุสภาวะหรือมองทะลุปญหาเปนความรอบรูความรูท่ัว

ความรูชัดหรือรูท่ัวถึงความจริงหรือรูตรงตามความเปนอาจถูกนิยามวา รูเหตุผลวิธี รูดีรูชั่ว รูถูกรูผิด รู

ควรไมควร รูประโยชนรูวาไมใชประโยชน รูเทาทันองคประกอบรูเหตุปจจัยรูท่ีไปท่ีมา รูความสัมพันธ

ของสิ่งท้ังหลายอยางถองแทเขาใจถองแทมีความลุมลึกในองคความรูและกระบวนการพัฒนาการ

พัฒนาปญญาจนถึงระดับ “ปญญารูแจง” การจัดการเรียนการสอนตองไมมุงเนนการพัฒนาศักยภาพ

ดานสมอง (Cognitive) เพ่ือพัฒนาความฉลาดทางสติปญญา (Intelligence) เพียงอยางเดียวหากแต

ตองมุงพัฒนาศักยภาพดานจิต (Mind) เพ่ือพัฒนาปญญารูแจงท่ีเกิดจากการตระหนักรูซ่ึงจําเปนตอง

ผานโยนิโนมนสิการคือ การใชจิตพิจารณา และทบทวนความเขาใจ และแนวทางปฏิบัติของตนเอง

ตลอดจนใชปญญาใครครวญไตรตรองหาเหตุ และผลท่ีแทจริงเพ่ือแกไขปรับปรุงความเขาใจ และ

แนวทางปฏิบัติใหถูกตองตามหลักความจริงสูงสุดหรือกฎของธรรมชาติการศึกษาท่ีสมบูรณจึง

จําเปนตองพัฒนาผูเรียนใหเขาถึง “อิสรภาพ” หรือความเปนอิสระท้ังทางความคิดการกระทํา

กลาวคือการศึกษาจะตองพัฒนาผูเรียนใหเปนผูท่ีมีปญญารูแจงเขาใจในเหตุและปจจัยของสิ่งตาง ๆ 

ตามความเปนจริง มีวิจารณญาณในการเลือกการตัดสินใจและกําหนดการกระทําท่ีเปนประโยชนและ

เก้ือกูลตอตนเองผูอ่ืนและสังคมตลอดจนคนพบจุดมุงหมายในชีวิตของตนเอง337

๓๓๘ 

  ๖) บุษกร วัฒนบุตร ไดทําการวิจัยในป ๒๕๕๙ เรื่อง “การบริหารจัดการ

องคกรเพ่ือการสรางองคกรแหงการเรียนรูบนฐานแหงพุทธิปญญา” ผลการวิจัยพบวา ...ปจจยการใน

การสรางองคกรแหงการเรียนรูตามหลักพระพุทธศาสนา การสรางองคกรแหงการเรียนรูตามหลัก

พระพุทธศาสนาจะตองอาศัยปจจยการจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้ ๒.๑) ปจจัยดานคน บุคคลแตละบุคคล

จําเปนตองพัฒนาตนเองโดยอาศัยปจจยการ คือ การฝกฝนตนเอง ๒.๒) ปจจัยดานคน (Teamwork) 

ในการทํางานรวมกันในองคกร มีความจําเปนอยางยิ่งในการท่ีจะรวบรวมองคความรู (know how) 

ดวยการ Share Vision และ ๒.๓) ปจจัยดานงาน (Organization) การปฏิบัติงานในองคกร การ

พัฒนาองคกรจะตองการสรางการตั้งเปาหมายขององคกร รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ

๓๓๘ นนทสรวง กลีบผึ้ง, แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาปญญา, รายงานการวิจัย, 
(นครปฐม: สถาบันวิจัยแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน, มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๙), บทคัดยอ. 

                                                           



๑๓๑ 
 

ปรับปรุงหรือธํารงรักษาวิธีการปฏิบัติการท่ีดี โดยตองมีการขยายผลท่ีดี กอใหเกิดการปฏิบัติตาม 

Best Practice สูแหลงหรือพ้ืนท่ีขางเคียงอันเปนการพัฒนากันอยางตอเนื่อง338

๓๓๙ 

  ๗) เนตรนภา กาบมณี ไดทําการวิจัยและพิมพเผยแผในป พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง 

“การพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมพหุปญญาของนักศึกษาพยาบาล” และการวิจัยพบวา แนว

ทางการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยพยาบาลเพ่ือสงเสริมพหุปญญาของนักศึกษา

พยาบาล  จํานวน ๑๕แนวทาง ประกอบดวย ๑) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการเรียนรู

และการพัฒนาตนเองของนักศึกษา ๒) พัฒนาศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ๓) พัฒนาหอพักเปนศูนย

ศึกษาและอาศัย ๔) สนับสนุนดานอาคารสถานท่ีในการทํากิจกรรม และการใหบริการแก

นักศึกษา  ๕) สงเสริมการจัดการเรียนรูในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ๖) 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูและการคิดวิเคราะหของผูเรียน ๗) สงเสริมการ

ประเมินผลการเรียนรูท่ี เนนผูเรียนเปนสําคัญ ๘) กําหนดโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรให

ครอบคลุมการสงเสริมพหุปญญาของนักศึกษาโดยการบูรณาการระหวางฝายวิชาการ และฝายกิจการ

นักศึกษา ๙) สงเสริมการดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของ

นักศึกษา ๑๐) สงเสริมการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ๑๑) สนับสนุนการเผยแพร

ผลงาน/นวัตกรรมของชมรมท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ๑๒) พัฒนาภาวะผูนํา ผูตามและการ

ทํางานเปนทีมของนักศึกษา ๑๓) สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร ๑๔) พัฒนาการแนะแนว ให

คําปรึกษาท่ีมุงสัมฤทธิผลของนักศึกษา ๑๕) พัฒนาหนวยประสานงานและบริการนักศึกษา339

๓๔๐ 

  ๘) พีระพงษ กล่ินลออ ไดทําการศึกษาวิจัย และพิมพเผยแพรในป พ.ศ.๒๕๕๙ 

เรื่อง “นวัตกรรมความคิดและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา กรณีศึกษา โครงการพลังปญญา” ผล

การศึกษาพบวา ท้ังผูสงสาร (Sender) ขาวสาร (Message) ชองทาง (Channel) และผูรับสาร 

(Receivers) ทุกกระบวนการ ตองเขาใจความจริงปจจุบัน และธรรมชาติอยางถูกตอง เขาใจภาพรวม 

สรางการมีสวนรวม เห็นประโยชนของคนสวนใหญ นําเรื่องมาคิดวิเคราะห ไตรตรองใหเขาใจ ดวย

หลักการอางอิง เขาใจดวยความคิดเห็นของตนเองถึงเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ

วัฒนธรรม ในพ้ืนฐานของการพัฒนาท่ีสมดุล ยั่งยืน สวนชองทางการสื่อสารก็จะมิใชเปนเทคโนโลยี

หรือตัวบุคคลธรรมดาโดยปกติท่ัวไปเทานั้น แตรวมถึงลีลาการสอน การนําเสนอ รวมถึงบุคลิกภาพ 

แมเปนสิ่งไมมีชีวิต แตก็มีผลตอการโนมนาวจิตใจใหผูรับสารเขาใกลชิดสนิทสนม และพึงพอใจได

ความสุข เพ่ือใหการสื่อสารนี้อยูในขอบขายท่ีไมวาขอมูลสิ่งใดท่ีผานจะเปนศรัทธา ความเชื่อม่ันของ

๓๓๙ บุษกร วัฒนบุตร, การบริหารจัดการองคกรเพ่ือการสรางองคกรแหงการเรียนรูบนฐานแหงพุทธิ
ปญญา, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๐), หนา บทคัดยอ (ก-ข). 

๓๔๐ เนตรนภา กาบมณี, การพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมพหุปญญาของนักศึกษาพยาบาล, 
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, ปท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๑๒, พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙: ๓. 

                                                           



๑๓๒ 
 

ขอมูลบนรากฐานของความถูกตอง จริยธรรมและจรรยาบรรณเดียวกัน คือความรูท่ีเปนจริงซ่ึงผาน

การปฏิบัติ จึงจะเกิดประโยชนแกผูฟง มีความรู และเขาใจสิ่งท่ีสอนอยางถองแทดวยเมตตา มุง

ประโยชนแกผูรับคําสอนเปนท่ีต้ังไมหวังผลตอบแทน นวัตกรรมชองทางการสื่อสารจึงตองมีหลักการ

สงขอความหรือสารท่ีเปนระบบ เชน รับหรือสงใหทุกวัน มีการจัดหมวดหมูใหม โดยชี้แจงไป

ตามลําดับ ยกเหตุผลใหเขาใจดวยความเมตตา นั่นคือ จุดยืนซ่ึงจะไมปรับเปลี่ยนตามอัตราโฆษณา

หรือเห็นแกอามิส เพ่ือไมใหกระทบกับความนาเชื่อถือของชองทางการสื่อสาร จึงจะเปนสวนหนึ่งของ

รูปแบบนวัตกรรมการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาสู Sustainable World๓๔๑ 

  ๙) ขันทอง วัฒนประดิษฐ ไดทําการวิจัยในป ๒๕๖๐ เรื่อง “การพัฒนาจิตร

และปญญา : กรณีศึกษาเอกสารการสงเคราะหงานวิจัย” โดยผลการวิจัยพบวา ...กรอบแนวคิด

เก่ียวกับการพัฒนาจิตและปญญาแบบองครวม ประกอบดวยการวางจุดหมายในการพัฒนาจิตและ

ปญญาของมนุษย จําแนกได ๒ ระดับ กลาวคือ ความสุขตามกระแสโลก และความสุขตามกระแส

ธรรม และกระบวนการฝกปฏิบัติท่ีสามารถปรับใหสอดคลองกับความเปนตัวบุคคลปจจัยสําคัญในการ

ออกแบบกิจกรรม คือ การคํานึงถึงกลุมผูเขารับการพัฒนา ระยะเวลา กรอบของกิจกรรม ควรเริ่มจาก 

๑) การสรางแรงจูงใจในการเรียนรู (Inspiration) ๒) การปรับเปลี่ยนมุมมองเพ่ือชีวิตท่ีดี (Transform 

view to be good life) ๓ ) การสร างแรงสั่ นสะเทื อนทางความ คิด  (Create Vibrations of 

thought) ๔) การปฏิบัติเพ่ือสรางการตระหนักรูคุณคาในตนเอง (Practice to create self-esteem) 

๕) การสะทอนตนเองและการพัฒนากาวตอไป (Self-reflection and Development even 

further) ๖) ขยายพ้ืนท่ีแหงความสุข (Spread the area of Happiness) เรียกกระบวนการนี้วา 

ITC-PSS  เกณฑชี้วัดกระบวนการพัฒนาจิตและปญญาแบบองครวมพบวา ความสุข ๔ ดาน คือ ๑) 

พัฒนากายใหเปนสุข ๒) พัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมอยางมีสุข ๓) พัฒนาจิตใจ เขาถึง

ความสุขดานใน ๔) พัฒนาปญญาโดยความสุขทําสิ่งท่ีสรางสรรคเปนประโยชน341

๓๔๒ 

  ๑๐) จักรพรรณ วงศพรพวัณ ไดทําวิจัยในป ๒๕๖๐ เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห

การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตรของสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแกน” โดยผล

การศึกษาพบวา การพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกระบวนการ

หลักของไตรสิกขาเพ่ือบรรลุเปาหมายสูงสุดของชีวิต โดยเริ่มจากหลักศีลสิกขา หรือกระบวนการ

ระเบียบปฏิบัติ (วินัย) เพ่ือใหเกิดวาจาชอบ การกระทําชอบ และการประกอบอาชีพชอบ เปน

แนวทาง และกรอบท่ีกํากับการกระทําหรือการประกอบกิจกรรตาง ๆ ใหเกิดความเรียบรอยดีงาม 

๓๔๑ พีระพงษ กลิ่นละออ, นวัตกรรมความคิดและการสื่อสารการพัฒนา กรณีศึกษา โครงการพลัง
ปญญา, วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, ปท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙: ๑. 

๓๔๒ ขันทอง มีประดิษฐ และคณะ, การพัฒนาจิตและปญญาแบบองครวม: กรณีศึกษาเอกสารและ
การสังเคราะหงานวิจัย, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หนา บทคัดยอ (ก-ข). 

                                                           



๑๓๓ 
 

จากนั้นก็ยกข้ึนสูระดับสมาธิสิกขา หรือการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ใหเกิดความเรียบรอยดีงาม 

เพ่ือใหจิตมีการพัฒนาความสํานึกใหเกิดความสมดุลระหวางกายและจิตเปนกระบวนการเก้ือหนุนให

สิ่งท่ีรับเขามาในชีวิตดําเนินไปดวยประสิทธิภาพสูงสุด และกระบวนการสุดทายคือปญญาสิกขา หรือ

กระบวนการทางความรู เปนวิธีการอบรมศึกษาเพ่ือใหเกิดวิชาความรูและปญญา ซ่ึงจะยังผลใหเกิดมี

ทักษะ ความเชื่อ คานิยมท่ีถูกตอง มีความดําริตริตรองท่ีชอบ ถือไดวาเปนกระบวนการพัฒนาปญญา

ข้ันสูงสุดท่ีสามารถควบคุมตนเองและสภาวะตาง ๆ ท่ีกระทบเขามาสูชีวิตไดอยางดีเยี่ยม...342

๓๔๓
 

  ๑๑) ชนิพรรณ จาติเสถียร ไดทําการวิจัยและพิมพเผยแพรในป ๒๕๖๐ เรื่อง 

“การวิจัยและพัฒนากระบวนการฝกอบรมครูประจําการดานการประเมินเด็กปฐมวัยโดยใชแนวคิด

จิตตปญญาศึกษา และการชี้แนะทางปญญา” ผลการวิจัยพบวา กระบวนการฝกอบรมครูประจําการ

ดานการประเมินเด็กปฐมวัยโดยใชจิตตปญญาศึกษาและการชี้แนะทางปญญาเปนกระบวนการพัฒนา

ครู เปนกระบวนการท่ีใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงมิติดานในหรือดานจิตใจไปสูมิติดานนอก 

โดยสรางใหเกิดการตระหนักรู ประกอบกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูผานการชี้แนะ ซ่ึง

กระบวนการฝกอบรมฯ ประกอบดวย ๑๐ องคประกอบ ไดแก (๑) ความสําคัญ (๒) ความเชื่อพ้ืนฐาน 

(๓) วัตถุประสงค (๔) หลักการ (๕) กลยุทธท่ีใชในการจัด (๖) เนื้อหาการเรียนรู (๗) ข้ันตอน (๘) 

กิจกรรม (๙) ระยะเวลา และ (๑๐) การประเมินผล ใชเวลาท้ังสิ้น ๓๐ สัปดาห การประเมิน

ประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรมฯ เปนการประเมินความพึงพอใจของครูท่ีมีตอกระบวนการ

ฝกอบรมฯ ซ่ึงพบวา ครูจํานวนท้ัง ๘ คน ทุกคนมีความพึงพอใจในกระบวนการฝกอบรมฯ ในภาพรวม 

และครูจํานวน ๗ จาก ๘ มีระดับความสามารถในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยสูงข้ึน343

๓๔๔   
 

๒.๑๓ สรุป 

การทบทวนวรรณกรรมสําหรบัการวิจัยครั้งนี้ เปนการระบุองคความรูข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือทํา

ความเขาใจเก่ียวกับหลักการพัฒนาตนเองในมิติของการพัฒนาปญญา ซ่ึงประกอบไปดวยแนวคิดเรื่อง

การพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา กระบวนการและ

กิจกรรมซ่ึงเก่ียวกับการพัฒนาตนเองในมิติของการพัฒนาปญญาของผูสูงอายุ และองคความรูเก่ียวกับ

การสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของผูสูงอายุจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดย

วรรณกรรมท่ีปรากฏในบทนี้ จะไดรับการตรวจสอบขอมูลและผลการวิเคราะหกรณีศึกษาอีกครั้งหนึ่ง

ในสวนอภิปรายผล ซ่ึงอยูสวนบทสรุปของงานวิจัยนี้ 

๓๔๓ จักรพรรณ วงศพรพวัณ, ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตรของสํานัก
ปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแกน, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หนา บทคัดยอ (ก). 

๓๔๔ ชนิพรรณ จาติเสถียร, การวิจัยและพัฒนากระบวนการฝกอบรมครูประจําการดานการประเมิน
เด็กปฐมวัยโดยใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา และการช้ีแนะทางปญญา, วารสารครุศาสตร, ปท่ี ๔๕ ฉบับท่ี ๒
ประจําเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐: ๑. 

                                                           



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา

ภาวน าของช ุมชน ในจ ังหว ัดส ุร ินท ร ์นี้ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) 
ประกอบด้วยวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นในรายละเอียดที่
สำคัญ และมีความควบคลุมเนื้อหาสาระท่ีสำคัญของการศึกษาอย่างครบถ้วน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึก  (In-depth Interview) และวิจั ย เชิ งปริมาณ  (Quantitative Research) เพ่ื อให้ เกิดความ
น่าเชื่อถือในเชิงประจักษ์ของข้อมูล และวิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิง
คุณภาพ และป้องกันจุดด้อยของข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการทำวิจัยเชิงปริมาณนี้ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน 
ดังนี้ 
 

๓.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

๓.๑.๑ วัตถุประสงค์วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ครั้งนี้ เพ่ือมุ่งศึกษาวิเคราะห์หลักการพัฒนา
ตนเองตามหลักปัญญาภาวนาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก (Documentary Research) ประกอบกับส่วน
ที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้านการพัฒนาปัญญา และทฤษฎีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นนำไปสังเคราะห์ร่วมกับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ (Key Informants) เพ่ือให้เกิดรูปแบบของกระบวนการพัฒนาตนเอง และเพ่ือหาข้อสรุป
รวมถึงปัญหาข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปสู่กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ 

๓.๑.๒ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) 
ทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indent Interview) โดยใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล

หลักด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง ในสำนักปฏิบัติธรรม โดยเลือกจากสำนักปฏิบัติธรรมในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จำนวน ๑ 
แห่ง คือ วัดป่าเทพประทาน ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และสำนักปฏิบัติธรรมสังกัด
คณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย จำนวน ๑ แห่ง คือ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ (ธ) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง



๑๓๕ 
 

สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) นี้ประกอบด้วย ๑)  เจ้าสำนักปฏิบัติ สำนักละ ๑ รูป ๒) พระวิปัสสนาจารย์ 
สำนักละ ๒ รูป ๓) คณะกรรมการบริหารสำนักปฏิบัติ สำนักละ ๕ รูป/คน ๔) พระภิกษุผู้เข้าปฏิบัติ
ธรรม สำนักละ ๕ รูป และ ๕) บุคคลทั่วไปที่เข้าปฏิบัติธรรม สำนักละ ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๓๖ รูป/คน 

รายช่ือผู้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) 
สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเทพประทาน ตำบลระแรง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
๑) เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม    จำนวน ๑ รูป 
 ๑. พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ วิ.  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเทพประทาน 

๒) พระวิปัสสนาจารย์   จำนวน ๒ รูป 

 ๑. พระครูกิตติธรรมประสาธน์ พระวิปัสสนาจารย์ 
 ๒. พระสมจิตร รตนปญฺโ  พระวิปัสสนาจารย์ 
 ๓) คณะกรรมการบริหารสำนักปฏิบัติธรรม จำนวน ๕ รูป/ท่าน 

  ๑. พระคำรณ อมโร  วัดป่าเทพประทาน 
  ๒. พระพิสิทธิ์ จารุธมฺโม  วัดป่าเทพประทาน 

  ๓. พระณรงค์ ปิยธมฺโม  วัดป่าเทพประทาน 

  ๔. นายประคุณทัด แวนดี  ผู้ใหญ่บ้านย่างเตี้ย  
  ๕. นางสมัย บริบาล  ผู้ใหญ่บ้านย่างเตี้ยใต้  

๔) พระภิกษุผู้เข้าปฏิบัติธรรม  จำนวน ๕ รูป 

  ๑. พระสมจิตร วร าโณ  วัดป่าเทพประทาน 
  ๒. พระเฉลิมพล จนฺทปญฺโ  วัดป่าเทพประทาน 
  ๓. พระสมศักดิ์ อคฺควโร  วัดป่าเทพประทาน 
  ๔. พระสุทธนา เตชปญฺโ   วัดป่าเทพประทาน 
  ๕. พระออม าณธมฺโม  วัดป่าเทพประทาน 

๕) ผู้เข้าปฏิบัติธรรม   จำนวน ๕ คน 
  ๑. นางรจนา ก้านเพชร  บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง  
  ๒. นางลับ วงศ์วรรณา  บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง 
  ๓. นางบุญจันทร์ จันทร์แจ่ม บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง 
  ๔. แม่เสี่ยน  สมทิศ  บ้านยางเตี้ย 
  ๕. นางบังอร  พรมต้ือ  บ้านยางเตี้ย 

รวม ๑๘  รูป /คน 

 
 



๑๓๖ 
 

 สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าโยธาประสิทธิ์ (ธ) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

๑) เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม    จำนวน ๑ รูป 
  ๑. พระครูโสภณธรรมรังสี  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าโยธาประสิทธิ์ 

๒) พระวิปัสสนาจารย์   จำนวน ๒ รูป 

 ๑. พระอำนาจ จนฺทโก  พระวิปัสสนาจารย์ 
 ๒. พระสำเริง โกวิโท  พระวิปัสสนาจารย์ 
๓) คณะกรรมการบริหารสำนักปฏิบัติธรรม จำนวน ๕ รูป/ท่าน 

  ๑. ดร.ยโสธรา ศิริภาประภากร รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติธรรมฯ   
  ๒. พระมหาสุพจน์ สุวณฺณจิตฺโต วิทยากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมฯ   

  ๓. พระพิพิวัฒน์ ปุญฺ กุสโล วิทยากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมฯ    
  ๔. ผศ.กฤษนนท์ แสงมาศ  วิทยากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมฯ   

 ๕. ดร.สุริยา คลังฤทธิ ์  วิทยากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมฯ  

๔) พระภิกษุผู้เข้าปฏิบัติธรรม  จำนวน ๕ รูป 

  ๑. พระสิริทอง สิริวฑฺฒโน  วัดป่าโยธาประสิทธิ์    
  ๒. พระณัฐพล กนฺตสาโร  วัดป่าโยธาประสิทธิ์    

  ๓. พระประเสริฐ กุสโล  วัดป่าโยธาประสิทธิ์    

  ๔. พระเอกวัชรินทร์ ธมฺมทีโป วัดป่าโยธาประสิทธิ์    

  ๕. พระมหาเฉลิมเกียรติ จิรวฑฺฒโน วัดป่าโยธาประสิทธิ์    

๕) ผู้เข้าปฏิบัติธรรม   จำนวน ๕ คน 
  ๑. นางบัวลิน หมื่นยิ่ง  บ้านเฉนียง     
  ๒. นายภาดล จันขัมมา  บ้านเฉนียง    

  ๓. นางเบ็ญพร ไทยเที่ยง  บ้านกระทม     

  ๔. นางฐินิมนต์ จงยาว  บ้านกรอล     

  ๕. นางณัฐจิณี พันธ์สวัสดิ ์ บ้านกระทม     

รวม ๑๘ รูป/คน 

 

รวมผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งสิ้น จำนวน ๓๖ รูป/คน 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

 ๓.๑.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) 
เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างปลายเปิด (Structure In-depth interview) จำนวน ๑ 
ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาข้อมูลที่จะทำให้ทราบ หรือแสดงนัยให้ทราบถึงหลักการและ
สภาพทั่วไปของการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนาในพื้นที่การศึกษาวิจัย 
โดยดำเนินการ 

 ๑) กำหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ และรายการข้อคำถามแต่ละประเด็น 
 ๒) จัดทำร่างแบบสัมภาษณ์และรายการข้อคำถามแต่ละประเด็น 
 ๓) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน ๕ ท่ าน เพ่ือ

พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและการใช้ภาษา จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ ท่าน 

 ๔) แก้ไขและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์ แล้วจึงนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
ตามกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เหลือเอาไว้ 

 ๓.๑.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลที่รวบรวมเพ่ือการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร (Documentary Study) ได้แก่ การเก็บข้อมูล

จากหนังสือ ตำรา ผลงานทางวิชาการ สิ่งตีพิมพ์ วารสาร เว็บไซด์ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

 ๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบ
กึ่ งท างการ (Semi-format Interview) และการสัมภาษณ์ แบ ไม่ เป็ นทางการ (Informative 
interview) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม         
พระวิปัสสนาจารย์ คณะกรรมการบริหารสำนักปฏิบัติธรรม และผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้งพระภิกษุ และ
บุคคลทั่วไป จำนวน ๓๖ รูป/คน ในสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ในการดำเนินการตาม
กระบวนการส่งแสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา และผู้ให้การสัมภาษณ์ตอบตามกรอบ
แนวคิดการศึกษา และมีอิสระในการตอบโดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ทั้งหมดทำให้ทราบภาพสะท้อนข้อเท็จจริงตามกรอบแนวคิด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 

  ๒.๑) ขั้นตอนเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเริ่มต้นด้วยการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ ๆ จะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็นคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ พร้อมเตรียมและ
ศึกษาวิธีใช้เครื่องมือในการบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อน
ดำเนินการสัมภาษณ์ 

  ๒.๒) ขั้นการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สนทนาเพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้การสัมภาษณ์ พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผล และขอ
อนุญาตใช้เครื่องมือบันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกเสียงไว้ 



๑๓๘ 
 

ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ ทั้งนี้หากผู้ให้การสัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะให้การบันทึกเสียงช่วงใด ผู้วิจัยก็
จะไม่บันทึกเสียง 

  ๒.๓) พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา กำหนดพ้ืนที่ในการศึกษาไว้เฉพาะเขตสำนักปฏิบัติ
ธรรมซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๙ แห่ง เพ่ือเป็นพื้นที่ในการดำเนินการตามกระบวนการ
ส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ โดยเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยโดยตรง 

 

 ๓.๑.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๑) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Data) ใช้วิธีการวิเคราะห์
เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) นำเสนอข้อมูลวิธีการพรรณนา 

 ๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ใช้วิธีการวิเคราะห์
แบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยนำข้อมูลมาเรียบเรียงและจำแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้น
นำมาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ โดยทำไป
พร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เพ่ือที่จะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง เมื่อประเด็น
ใดวิเคราะห์แล้ว ไม่มีความชัดเจน ก็จะเข้าไปศึกษาค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น 
เพ่ือตอบคำถามหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้นำมาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 ๓) การตรวจสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่า ได้ข้อมูล
เพียงพอแล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือยัง หากผู้วิจัยพบว่า ข้อมูลที่ได้มานั้น
ไม่ตรงและสอดคล้องกับประเด็นวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร 
ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสามเส้า (Triangulation) 
ดังต่อไปนี้ 

  ๓.๑) การตรวจสอบสามเส้าข้อมูล (Data Triangulation) คือการพิสูจน์ว่า 
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งข้อมูล แหล่งที่มาที่จะ
พิจารณาในการตรวจสอบ ได้แผ่ (๑) แหล่งเวลา ถ้าเวลาต่างกันข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือต่างกัน
หรือไม่ (๒) แหล่งสถานที่ ถ้าสถานที่ต่างกันข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ (๓) แหล่งบุคคล       
ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปเป็นข้อมูลจะเหมือนเดิมอยู่อีกหรือไม่ 

  ๓.๒) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ การ
ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ผู้วิจัยลงไปเก็บแต่ละครั้งจะแตกต่างกันอย่างไร ในกรณีที่ไม่แน่ใจคุณภาพของผู้
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนตัวผู้วิจัยให้มีหลายคนขึ้น 



๑๓๙ 
 

  ๓.๓) การตรวจสอบสามเส้าด้วยทฤษฎี  (Theory Triangulation) คือ การ
ตรวจสอบว่า ถ้าใช้แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างไปจากเดิมจะทำให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อย
เพียงใด 

  ๓.๔) การตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูล (methodology 
triangulation) คือ การใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น 
ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถามพร้อมกัน นั้นก็คือ การศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสาร
ประกอบด้วยกันนั้นเอง 

  ๓.๕) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการนำแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยต่าง ๆ ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความ
เชื่อมโยงเพ่ือนำไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 

  ๓ .๖ ) น ำเสนอรูป แบบการพัฒ นาตน เองตามหลั กปั ญ ญ าภาวนาใน
พระพุทธศาสนา ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสม แล้วนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือให้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา
ภาวนาในพระพุทธศาสนา โดยใช้ผู้สูงอายุในชุมชนของจังหวัดสุรินทร์เป็นรูปแบบ (Model) ต่อไป 
 

๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 

๓.๒.๑ วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณ 

รูปแบบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ที่ใช้การศึกษาเชิงสำรวจ (Survey 
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลในประเด็นที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ทั้งนี้เพ่ือที่จะทราบถึง
หลักการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา รวมทั้งกระบวนการและผลการ
ส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้จากผลสรุปจากการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ได้ฐานความคิดจากการศึกษาวิเคราะห์หลักการพัฒนา
ตนเองเองตามหลักปัญญาภาวนาในคัมภีร์พระไตรปิฎก (Documentary Research) ประกอบกับ
ส่วนที่เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้านการปัญญาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนำมา
สังเคราะห์ร่วมกับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key 
Informants) ก่อนที่จะสรุปกระบวนการหรือแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติ  

  
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

๓.๒.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

๑) ประชากร และผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม 
พระวิปัสสนาจารย์ คณะกรรมการบริหารสำนักปฏิบัติธรรม และผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้งพระภิกษุ และ
บุคคลทั่วไปในสำนักปฏิบัติธรรมของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๙ แห่ง ที่เข้ารวมกระบวนการส่งเสริม
การพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์  จำนวน ๕๒๒ รูป/คน โดย
ดำเนินการวิจัยผ่านวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสุรินทร์ตามมติที่ประชุมแห่งมหาเถรสมาคม จำนวน 
๒๗ แห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓-ปัจจุบันมีดังนี้  

ตารางท่ี  ๓.๑ 
รายช่ือสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 

แห่งที่ ชื่อสำนักปฏิบัติธรรม ตำบล อำเภอ จังหวัด วัน/เดือน/ปี 
ที่จัดตั้ง 

๑ วัดศาลาลอย ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ๒๑ เม.ย.๒๕๕๑ 
๒ วัดวังปลัดสามัคคี ทับทัน สังขะ สุรินทร์ ๒๑ เม.ย.๒๕๕๑ 
๓ วัดสำโรงน้อย หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ ๒๑ เม.ย.๒๕๕๑ 
๔ วัดจอมพระ จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ ๒๑ เม.ย.๒๕๕๑ 
๕ วัดโสรประชาสรรค์ คูตัน กาบเชิง สุรินทร์ ๒๑ เม.ย.๒๕๕๑ 
๖ วัดสุขุมาลัย บ้านไทร ปราสาท สุรินทร์ ๒๑ เม.ย.๒๕๕๑ 
๗ วัดป่าเทพประทาน ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ ๒๑ เม.ย.๒๕๕๑ 
๘ วัดศรีวิหารเจริญ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ ๒๑ เม.ย.๒๕๕๑ 
๙ วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 

๑๐ วัดป่าบ้านตรวจ ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๑๑ วัดสุทธิวงศา หัวงัว สนม สุรินทร์ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๑๒ วัดโพธิ์ทอง กระโพธิ์ ท่าตูม สุรินทร์ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๑๓ วัดบ้านพระจันทร์ ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 

๑๔ วัดป่าพุทธนิมิต หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๑๕ วัดศรีพรหมอุดมธรรม กระหาด จอมพระ สุรินทร์ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๑๖ วัดกลางศรีณรงค์ ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๑๗ วัดไทรงาม เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๑๘ วัดโนนสวรรค์ พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๑๙ วัดบ้านโพธิ์ หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๒๐ วัดโนนสมบูรณ์ โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๓ 
๒๑ วัดบูรณ์สะโน สะโน สำโรงทาบ สุรินทร์ ๓๐ เม.ย.๒๕๕๕ 
๒๒ วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ สุรินทร์ ๓๐ เม.ย.๒๕๕๕ 



๑๔๑ 
 

แห่งที่ ชื่อสำนักปฏิบัติธรรม ตำบล อำเภอ จังหวัด วัน/เดือน/ปี 
ที่จัดตั้ง 

๒๓ วัดกลางสุรินทร์ ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ 
๒๔ วัดศรีรัตนาราม นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๐ 

 
ตารางท่ี  ๓.๒ 

รายช่ือสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติ 
 

แห่งที่ ชื่อสำนักปฏิบัติธรรม ตำบล อำเภอ จังหวัด วัน/เดือน/ปีท่ีจัดตั้ง 
๑ วัดบูรพาราม ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ๒๙ ก.ย. ๒๕๔๙ 
๒ วัดโยธาประสิทธิ์  นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ๒๙ ก.ย. ๒๕๔๙ 
๓ วัดเข้าศาลาอตุลฐานจาโร  จรัส บ้วเชด สุรินทร์ ๒๙ ก.ย. ๒๕๔๙ 
๔ วัดป่าอตุโลปุญญลักษณ์  สนม สนม สุรินทร์ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๐ 
๕ วัดเทพประทาน เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ ๘ มิ.ย.๒๕๖๐ 

 ๒) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้สำหรับการศึกษาความเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ผ่านเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม           
พระวิปัสสนาจารย์ คณะกรรมการบริหารสำนักปฏิบัติธรรม และผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้งพระภิกษุ และ
บุคคลทั่วไป โดยมีขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิธีการเปิดตารางสุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ได้มาจากการ
ใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๑ ซึ่งให้ระดับความคลาดเคลื่อนท่ี ๐.๐๕ ดังนี้ 

โดย  N  = จำนวนประชากรทั้งหมด 
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้
 n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทั้งหมด ๕๒๒ รูป/คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้ 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2 

n = 
522

1+522 𝑋 (0.052)
 

n = 
522

1+(1.305)
   

n = 
522

(2.305)
  

n =226.46 
เพราะฉะนั้นจำนวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๒๒๗ รูป/คน 

 
๑ ธานินทร์  ศิลป์ จารุ , การวิ เคราะห์และวิจัยข้อมูลทางสถิ ติ ด้วย SPSS, พิมพ์ครั้ งที่  ๘ , 

(กรุงเทพมหานคร: บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๑), หน้า ๔๕. 



๑๔๒ 
 

๓.๒.๓ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 ๑. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ สถานภาพ, เพศ, อายุ, ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน ตำแหน่งงาน และปัจจัยทางด้านจิตวิทยาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน ๕ ข้อ คือ  ๑) ความเชื่อในเรื่องการทำบุญ ๒) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ๓) ความถี่ในการเข้าวัด
ปฏิบัติธรรม ๔) การอ่านหนังสือธรรมะ และ ๕) ความถี่ของการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 

 ๒) องค์ประกอบและสภาพทั่วไปของการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของ
ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านการวางแผน ๒) ด้านกลยุทธ์ในการ
วางแผนให้บรรลุเป้าหมาย ๓) ด้านการมีส่วนร่วม ๔) ด้านการดำเนินการ และ ๕) ด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อมให้สัปปายะ 

 ๓) หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของชุมชน
ในจังหวัดสุรินทร์  

๓.๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

แบบสัมภาษณ์  เป็นคำถามปลายเปิด (Open Ended Questions) เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างการพัฒนาตนเอง ตามหลักปัญญาภวนาของผู้ สูงอายุใน
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งแบ่งออกจำนวน ๓ ตอน ดังนี้ คือ 

 ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และปัจจัย
ทางด้านจิตวิทยาของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๕ ข้อ คือ  ๑) ความเชื่อในเรื่องการทำบุญ            
๒) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ๓) ความถี่ในการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ๔) การอ่านหนังสือธรรมะ และ        
๕) ความถี่ของการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลัก
ปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์  โดยยึดหลักวุฑฒิธรรม ๔  คือ ๑) การคบหา
สัตบุรุษ ๒) การฟังธรรม ๓) การทำในใจให้แยบคาย และ ๔ ) การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เป็น
กรอบในการสอบถาม โดยได้กำหนดลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งแยกประเด็นในการ
สอบถาม ๕ ด้าน ๆ ละ ๑๐ ข้อ รวมจำนวน ๕๐ ข้อ ดังนี้ 

  ๑) ด้านการวางแผน    จำนวน ๑๐ ข้อ 
  ๒) ด้านกลยุทธ์ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑๐ ข้อ 
  ๓) ด้านการมีส่วนร่วม    จำนวน ๑๐ ข้อ 
  ๔) ด้านการดำเนินการ   จำนวน ๑๐ ข้อ 
  ๕) ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สัปปายะ  จำนวน ๑๐ ข้อ 



๑๔๓ 
 

 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 

๓.๒.๕ การสร้างเครื่องมือ 

วิธีการสร้างเครื่องมือวิจัยพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลัก
ปัญญาภาวนา ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ มีข้ันตอน ดังนี้ 

 ๑) ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากตำราเอกสารที่เกี่ยวกับการพระพุทธศาสนากับ
ส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์  เพ่ือนำมาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย และใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 ๒) กำหนดกรอบแนวคิดจากข้อมูลที่ได้ทำการศึกษา โดยแยกประเด็นที่ต้องการ
ศึกษาและกำหนดโครงร่างของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามประเด็นสำคัญของวัตถุประสงค์
และขอบเขตการศึกษา 

 ๓) เสนอโครงร่างแบบสอบถาม ต่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของการใช้ภาษา (Wording) เพ่ือแก้ไขปรับปรุงแล้ว
นำมาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  รายนาม
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 

  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์  สังกัด : วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  ความเชี่ ยวชาญ : ปรัชญา, 
พระพุทธศาสนา 

  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนู ศรีทอง สังกัด:วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ความเชี่ยวชาญ: ภาษาอังกฤษ, การศึกษา 

  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรจง โสดาดี สังกัด: วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ความเชี่ยวชาญ: ปรัชญา, พระพุทธศาสนา 

  ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา แก้วหล้า สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ความเชี่ยวชาญ: การพัฒนาชุมชน, คติชนวิทยา 

  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ความเชี่ยวชาญ : รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, 
พระพุทธศาสนา 

 ๔) นำแบบสอบถามมาประเมินค่า IOC เพ่ือประเมินหาข้อคำถามว่าสอดคล้อง
ภายในเครื่องมือในการวิจัยกับสิ่งที่ต้องการวัดเพียงใด มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือใน
การวิจัยทั้งฉบับ (Reliability analysis) เพ่ือประเมินว่าเครื่องมือในการวิจัยแต่ละด้านมีคุณภาพ
พอที่จะนำไปใช้ได้หรือไม่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน (Person’s 
simple correlation Coefficient) แบบทดสอบจะเที่ยงตรงก็ต่อเมื่อสามารถทำนายพฤติกรรมใน
งานเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งได้คะแนนแบบทดสอบสัมพันธ์กับความสำเร็จในงานที่ทำ จะต้องได้ค่า 
Alpha coefficient ไม่ต่ำกว่า ๐.๗๐ สำหรับงานวิจัยเชิงสำรวจ จนมีความเชื่อม่ันและนำไปเก็บข้อมูล



๑๔๔ 
 

ต่อไป สำหรับผลการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบัก ได้ค่า
ความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๙๖ 

๓.๒.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยวิธีการ ดังนี้ 
๑. ทำการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ จำนวน ๒๒๗ ชุด ตาม

จำนวนของกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ 
๒. ทำหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลถึงผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมในจังหวัดสุรินทร์ทั้ง 

๒๙ แห่ง เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
๓. ผู้วิจัยออกติดตามและจัดเก็บแบบสอบถามเองทุกขั้นตอน และได้รับแบบสอบถาม

คืนมาครบตามจำนวนที่แจกไป จำนวน ๒๒๗ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ได้นำมา
รวบรวมเพ่ือวิเคราะห์ต่อไป 

๔. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลับคืนทั้งหมดแล้วนำมา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ถ้ายังไม่ถูกต้องสมบูรณ์คัดแบบสอบถามฉบับนั้นออกแล้ว ดำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลใหม่จนครบ จากนั้นจึงได้เริ่มทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
(SPSS) 

๓.๒.๗ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการประมวลผล และดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 ๑) นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาแล้ว ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ของแต่ละฉบับว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่ ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงค่าร้อยละ (Percentage) นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบเรียง  

 ๒) นำแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ไปวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลเป็น
รายด้านและโดยรวม โดยคำนวณค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบเรียงและวิเคราะห์ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ใช้แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งเป็น ๕ ระดับ ค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย คือ ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ 
แทนคำตอบพึงพอใจ มี ๕ ระดับ คือ 

  ระดับ     ความหมาย 
  ๕ คะแนน    เห็นด้วยมากที่สุด 
  ๔ คะแนน    เห็นด้วยมาก 
  ๓ คะแนน    เห็นด้วยปานกลาง 
  ๒ คะแนน    เห็นด้วยน้อย 



๑๔๕ 
 

  ๑ คะแนน    เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 ค่าระดับความคิดเห็นโดยแต่ละด้านมีเกณฑ์การพิจารณาตามช่วงคะแนนเฉลี่ยและแปล

ความหมายของข้อมูลดังกล่าว จะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยมาตรฐาน ๑.๐๐-๕.๐๐ ซึ่งมีความหมายของกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้ 

  ๕ เท่ากับค่าเฉลี่ย ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ๔ เท่ากับค่าเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ๓ เท่ากับค่าเฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ๒ เท่ากับค่าเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ๑ เท่ากับค่าเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถึง เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด๒ 
 ๓) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

พรรณนา (Descriptive Analysis) และใช้วิธีการตีความตามเนื้อหา (Content Analysis) ตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย ประกอบกาบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) ผู้วิจัยยืนยัน
ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยการให้บุคคลที่อยู่ในปรากฏการณ์ที่ศึกษาและบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องที่ทำการศึกษาตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง โดยการอ่านข้อมูลดังกล่าว พร้อมให้ข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม ทักท้วงหรือยอมรับข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ ของข้อมูลดังกล่าว 
พร้อมให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ทักท้วงหรือยอมรับข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลด้วยวิธีนี้ ผู้วิจัยใช้กับข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลที่เป็นส่วนที่ผู้วิจัยได้ตีความแล้ว 
 

 ๓.๒.๘ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๑) สถิติที่ใช้ในการหาค่าคุณภาพของเครื่องมือ 
  ๑. ใช้ค่า Rating Scale ในการสร้างเครื่องมือส่วนประกอบค่า (Rating Scale) 

ตามวิธีของลิเคิอร์ (Likert) และการสร้างแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
  ๒ . ใช้ ค่ า  IOC ( index of consistency) ป รั บ ป รุ งแ บ บ ส อ บ ถ าม ต าม

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๕ ท่าน เพ่ือตรวจสอบพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อ
คำถาม กับนิยามศัพท์เฉพาะ 

  ๓ . ใช้ ค่ า สั ม ป ร ะสิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์  (Item total correlation) โด ย น ำ
แบบสอบถามที่ทดลองใช้มาหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 

  ๔. ใช้ค่าสัมประสิทธิ์เอลฟ่า (Alpha coefficient) หารค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 

 
๒ พิสณุ ฟองศรี, วิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เทียมฝ่าการพิมพ์  

๒๕๔๙), หน้า ๑๙๔. 
 



๑๔๖ 
 

 ๒) สถิติพื้นฐาน 
  ๑.ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ กระบวนการและ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนาของชุมชนใน
จังหวัดสุรินทร์ในพระพุทธศาสนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 

  ๒).ใช้ค่าความถี่  (Frequency) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) (S.D.) วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และผลของการพัฒนาตนเอง
ตามหลักปัญญาภาวนา 

 อนึ่ง การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการคำนวณหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป มีสูตรดังนี้ 

๑. สูตรหาค่าสถิติร้อยละ  (Percentage)๓ 

  P       =  
N

100X     

 โดยที ่   P   =  ค่าร้อยละ 
        =  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
    N  =  จำนวนประชากร 
 ๒. ค่าเฉลี่ย (�̅�) โดยใช้สูตร๔ 

   X̅ = 
N
X  

   X  = ผลรวมของค่าระดับคะแนน 
   N = จำนวนข้อมูลทั้งหมดของประชากร 
 ๓. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)๕  โดยใช้สูตรดังouh 
     

      𝑆. 𝐷. =
1

)(
2

−

−
N

xx
 

 โดยที ่   = ข้อมูลแต่ละจำนวน 
    X̅ = ค่าเฉลี่ย 
    N = จำนวนประชากร 

 

 ๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า  ๑๕๒. 
 ๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า  ๑๕๔-๑๕๕. 
 ๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า  ๑๕๖-๑๕๗. 



๑๔๗ 
 

 ๔. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence : IOC)๖ 

   สูตร IOC = 
N

R   

 เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง 
   R   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
   N แทน  จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
 โดยที่ + ๑ หมายถึง  แน่ใจว่าสอดคล้อง 
      ๐ หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
   -  ๑ หมายถึง  ไม่สอดคล้อง 
 กำหนดเลือกข้อคำถามท่ีมีค่าตั้งแต่  ๐.๕๐  ขึ้นไป  จากข้อคำถามท้ังหมด  ๕๐  ข้อ 

๕.สถิติที่หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟา (-

Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สูตร ดังต่อไปนี้  

=
k

k−1
  1 −

  𝑆𝑖
2

𝑆1
2  

 

เมื่อ   แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
 K แทน จำนวนข้อจากตัวอย่าง 
 𝑆𝑖

2 แทน ความแปรปรวนข้องข้อมูลแต่ละข้อ 
 𝑆1

2 แทน ความแปรปรวนของข้อมูลรวมทั้งฉบับ 
 

๓.๒.๙ การนำเสนอผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
การนำเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 

ประกอบตาราง และพรรณนาความประกอบการบรรยายกับข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 
และข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย โดยมีลำดับขั้นตอนการนำเสนอผลการวิจัยเชิงปริมาณ  จำนวน 
๑๐ ขั้นตอน ดังมีรายละเอียดังต่อไปนี้ 

 ขั้นที่ ๑ นำแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้อง ในการ
ตอบแบบสอบถามแล้วนำมาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องเพ่ือนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
บันทึกคะแนนแต่ละข้อของแต่ละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form) 

 ขั้นที่ ๒  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและชุมชนที่ทำการวิจัย จำแนกตาม
สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และ ค่าเฉลี่ย (Mean) 

 

 ๖ ธีระศักดิ์  อุ่นอารมณ์เลิศ , เคร่ืองมือวิจัยทางการศึกษา : การสร้างและการพัฒนา , นครปฐม : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๙), หน้า ๖๕. 



๑๔๘ 
 

 ขั้นที่ ๓ ข้อมูลปัจจัยทางด้านจิตวิทยา โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
แจกแจงตามค่าร้อยละ (Mean) 

 ขั้นที่  ๔   การวิ เคราะห์หลั กการพัฒ นาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาใน
พระพุทธศาสนา จำนวน ๑๐ ข้อ โดยใช้มาตรส่วนประเมิน (Rating Scale) ๕ ระดับ หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ขั้นที่ ๕  การวิเคราะห์กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา
ของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓๐ ข้อ โดยใช้มาตรส่วนประเมิน (Rating Scale) ๕ 
ระดับ หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ขั้นที่ ๖ การวิเคราะห์ผลการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุใน
ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๐ ข้อ โดยใช้มาตรส่วนประเมิน (Rating Scale) ๕ ระดับ หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ขั้นที่ ๗ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัด
สุรินทร์ จำนวน ๕ ข้อ โดยใช้คำถามปลายเปิด (Opened-Thai Question) 

 ขั้นที่ ๘ แนวทางการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัด
สุรินทร์ 

 ขั้นที่ ๙ วิเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ขั้นที่ ๑๐ ถอดบทเรียนจากการวิจัย 

๓.๓ สรุปกระบวนการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา

ภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์” ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method 
Research) ประกอบด้วย ๑) งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การศึกษาข้อมูล
เชิงเอกสารวิชาการที่ เกี่ยวข้อง (Documentary Data) และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant Interview) จำนวน ๓๖ รูป/คน แล้ววิเคราะห์
เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) นำเสนอข้อมูลวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ ๒) งานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือในเชิงประจักษ์ของข้อมูลกับกลุ่มประชากรเป้าหมายจำนวน ๒๒๗ 
รูป/คน และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) เพ่ือวิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลที่มีความสัมพันธ์
กับข้อมูลเชิงคุณภาพ และป้องกันจุดด้อยของข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลจะให้การ
พรรณนาวิเคราะห์เนื้อหาจากการตีความสังเคราะห์ เชื่อมโยงแล้วหาข้อสรุป เพื่ออธิบายปรากฏการณ์
อย่างลึกซึ้ง และเสนอแนะทางวิชาการและการวิจัยต่อไป 



 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเรื่อง พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ตาม

หลักปัญญาภาวนา ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ มีลำดับขั้นการนำเสนอ ดังนี้ 
๑. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร 
๒.๒ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
๒.๓ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 ๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
๓.๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๓.๒ ข้อมูลด้านจิตวิทยาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ๓.๓ ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเอง
ตามหลักปัญญาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวม 

  ๓.๔ ผลการศึกษาพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลัก
ปัญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ แยกเป็นรายด้าน 

 ๓.๕ สรุปผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ 

๔. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ตามหลักปัญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์  
 ๕. แนวทางการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา 
 ๖. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 

๔.๑ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้เข้าใจต่อการสื่อความหมาย ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการแทนค่าความหมาย

ต่อไปนี้ 
n  = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

 X̅  = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 S.D. = ส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน 
 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ผลการวิเคราะห์ “พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ตามหลักปัญญา
ภาวนา ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์” และออกเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) ผลการศึกษาเชิงเอกสาร ๒) ผลการ
สัมภาษณ์ ๓) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



๑๕๐ 
 

๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร 

 ๑) แนวคิดและหลักการพัฒนาตนเองในพระพุทธศาสนา 
 หลักการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา เป็นคำ

สอนของพระพุทธศาสนา ที่มีส่วนช่วยให้เรามีความเข้าใจ และรู้ว่าทุกข์หรือปัญหาในชีวิตควรแก้ไข
อย่างไร ทำให้คนเราละความเห็นแก่ตัว ละความโลภ โกรธ หลง การพัฒนาตนเอง คือ การฝึกตนทำให้
รู้จักตนเอง และปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ในพระพุทธศาสนานั้น การพัฒนาตนเองมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุผลที่ว่า “...ถ้าบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ควรรักษาตนนั้นไว้ให้ดี บัณฑิตพึงประคับประคองตนไว้
ให้ดี อย่างน้อยยามใดยามหนึ่งใน ๓ ยาม...”๑

  และพัฒนาตนเองเพ่ือตั้งตนไว้ชอบนี้ก็จัดเป็นมงคลตาม
นัยของมงคลสูตร “....(๖) การตั้งต้นไว้ชอบ นี้เป็นมงคลอันสูงสุด...”๒ ดังนั้นแล้ว บุคคลผู้ต้องการเป็น
บัณฑิตชน ควรพัฒนาตนเอง เพราะบัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง๓ เพราะหากบุคคลมีตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อม
เป็นที่พึงของตนเองได้ในเบื้องต้น ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “...ตนแลเป็นที่พึงของตน บุคคลอ่ืนใครเล่า จะ
เป็นที่พ่ึงได้ เพราะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึงอันได้โดยยาก...”๔  

 หลักของการพัฒนาตนเองทางในพระพุทธศาสนาเรียกว่า “ภาวนา” ซึ่งแปลว่า 
“ความเจริญ” หรือหากมีการแปลตามตัวอักษร ก็แปลว่า “การทำให้มีให้เป็น” หมายความว่า อันไหน
ที่ไม่เป็น ก็ทำให้เป็นขึ้น อันไหนไม่มีก็ทำให้มีข้ึน ซึ่งหมายเลยไปว่า การทำให้เพ่ิมพูนขึ้น ทำให้กล้าแข็ง
ขึ้นอะไรทำนองนี้ เราจึงแปลกันอีกความหมายหนึ่งว่า “การฝึกอบรม” คำว่า “การฝึกอบรม” ก็ไปใกล้
กับความหมายของคำว่า “สิกขา” เพราะฉะนั้น สิกขากับภาวนา จึงเป็นคำที่ใช้อย่างใกล้เคียงกัน บาง
ทีก็มีการใช้ที่เหมือนกันเลยทีเดียว นี้เป็นการหย่นเข้าหาตัวการใหญ่ในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจ้าตรัสในคำสอนของพระพุทธองค์เอง เพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติของบุคคลท่านใช้คำว่า ภาวิต   
กาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปญฺโญ คำว่า ภาวนา เวลาใช้เป็นคุณศัพท์เป็น ภาวิตะ ภาวิตาโย ผู้มี
กายที่เจริญแล้ว หรือฝึกอบรมแล้ว ภาวิตสีโล ผู้มีศีลฝึกอบรมแล้วหรือเจริญแล้ว ภาวิตจิตฺโต ผู้มีจิตที่
เจริญแล้วหรือจิตที่ฝึกอบรมแล้ว ภาวิตปญฺโญ ผู้มีปัญญาที่เจริญแล้ว หรือปัญญาที่ฝึกอบรมแล้ว 

 ความสำคัญของการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่ ๔ ประเด็น
หลักคือ ๑) พระพุทธศาสนานั้นมองว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติที่อยู่ เป็นตามเหตุและปัจจัย   
๒) มนุษย์ความสันพันธ์โดยตรงกับเหตุและปัจจัยของธรรมชาติ ๓) มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และ       
๔) มนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาย่อมมีศักยภาพประเสริฐกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งปวง 

 ประเภทของการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่ ๔ ด้าน คือ     
๑) ด้านกาย เรียกว่า กายภาวนา ๒) ด้านสังคม เรียกว่า สีลภาวนา ๓) ด้านจิตใจ เรียกว่า จิตตภาวนา 

 
๑ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๕๗/๘๑. 
๒ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๔/๗. 
๓ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๘๐/๕๓. 
๔ ขุ.ธ. (ไทย ) ๒๕/๑๖๐/๘๒. 



๑๕๑ 
 

และ ๔) ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญาภาวนา ในประเด็นนี้จะเห็นได้ว่า การพัฒนาตนเองตามนัยของ
พระพุทธศาสนานั้น มิได้มุ่งแค่ด้านใดด้านหนึ่ง แต่ต้องพัฒนาแบบองค์รวมทั้ง ๔ ด้าน ซ่ึงมีความสำคัญ
ด้วยกันทั้งหมด 

 อนึ่ง ในส่วนของการพัฒนาตนเองด้านการพัฒนาปัญญานั้น ในพระพุทธศาสนานั้น มี
หลักพุทธธรรมที่เป็นแกนของการพัฒนาตนเองเรียกว่าบุพนิมิตซึ่งมี ๗ อย่างคือ ๑) กัลยาณมิตตตา 
ความมีกัลยาณมิตรถูกต้อง ๒) สีลสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล ๓) ฉันทสัมปทา ความถึงพร้อมด้วย
ฉันทะ ๔) อัตตสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยตนที่ฝึกไว้ดี ๕) ทิฏฐิสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ        
(มีหลักความคิดความเชื่อที่ถูกต้อง) ๖) อัปปมาทสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท          
๗) โยนิโสมนสิการสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ  หลักการปฏิบัติตนเองโดยการดำเนิน
ชีวิตไปสู่ชีวิตที่ประเสริฐนั้น หรือ...การที่จะมีสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นองค์แรกของมรรคนั้นมีปัจจัย ๒ 
ประการ ที่จะช่วยให้คนมีสัมมาทิฏฐิ คือ ๑) ปรโตโฆสะ แปลว่า อิทธิหรือเสี่ยงภายนอก ๒) โยนิโส
มนสิการ แปลว่า การทำใจโดยแยบคาย การพิจารณาแยบคาย รู้จักคิด คิดเป็น....๕  

 เมื่อมนุษย์มีการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนาแล้ว ย่อมได้รับประโยชน์ 
๕ ข้อ คือ ๑) ประโยชน์ในแง่ของศักยภาพ คือ ความสามารถพัฒนาตนเองได้ ให้สามารถอยู่ร่วมกับ
สิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น และสามารถจัดความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้นด้วย ศักยภาพนี้แสดงออกเป็นอัตราสัมพันธ์
ที่ว่า ยิ่งมนุษย์พัฒนาเท่าใด เขาก็ยิ่งมีความสามารถที่จะประสานกลมกลืนมากเท่านั้น และการจัด
ความสัมพันธ์ก็ได้ผลดียิ่งขึ้น ๒) ประโยชน์ในแง่อิสรภาพ คือ การมีความสามารถอยู่ดีมีสุขด้วยตนเอง
โดยขึ้นกับธรรมชาติแวดล้อมน้อยลงตามลำดับ มนุษย์สามารถมีอิสรภาพในการดำรงชีวิตโดยปราศจาก
การผูกมัดกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกตัว ๓) ประโยชน์ในแง่ความสุข คือ เมื่อมนุษย์พัฒนามากข้ึนมนุษย์ก็
สามารถมีความสุขได้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยขึ้นต่อธรรมชาติหรือสิ่งภายนอกน้อยลง วิธีการฝึกของ
พระพุทธศาสนาจะเห็นได้เป็นขั้นตอนในแนวทางแบบนี้ คือให้ชีวิตและความสุขของมนุษย์ขึ้นต่อสิ่ง
ภายนอกน้อยลงไป และทำให้มนุษย์มีความสุขสูงขึ้นเป็นระดับขึ้นไป  ๔) ประโยชน์ในแง่ภาวะของ
มนุษย์ คือ แกนสำคัญคือหลักการแห่งการพัฒนามนุษย์ ถือว่าการพัฒนามนุษย์เป็นหลักการแกนกลาง
ที่สำคัญ และถือความสุขอิสระเป็นตัวตัดสินในขั้นสุดท้ายของการพัฒนามนุษย์และการมีอิสรภาพนั้น 
เพราะฉะนั้น การพัฒนามนุษย์จึงเริ่มต้นด้วยการยอมรับว่า มนุษย์สามารถมีความสุขที่เป็นอิสระได้  
และ ๕) ประโยชน์ในแง่ความสัมพันธ์หรือฐานเชิงปฏิบัติ คือ มนุษย์รู้จักปฏิสัมพันธ์ต่อตนเองและต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างประสานกลมกลืน ถึงจุดพอดีอยู่เสมอ คือแทนที่จะตั้งตัวเป็นใหญ่แล้วจัดการกับ
ธรรมชาติตามชอบใจของตน ก็เปลี่ยนเป็นมาจัดความสัมพันธ์อันดีงาม เกื้อกูลกับธรรมชาติ 

  

 
๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: มั่นคงการ

พิมพ์, ๒๕๕๘), หน้า ๕๖. 



๑๕๒ 
 

๒) แนวคิดการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนา  
 พระพุทธศาสนานั้นจัดเป็นศาสนาประเภทปัญญา (wisdom) คือ ถือปัญญาเป็นยอด

ธรรม หรือเป็นธรรมแกนกลาง ดังพุทธพจน์ว่า “ปญฺญุตรา สพฺเพ ธมฺมา แปลความว่า ธรรมทั้งหลาย
ทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดยิ่ง”๖ พระพุทธศาสนาจึงถือปัญญาเป็นธรรมสูงสุด เป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้ายใน
การที่จะเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา แม้แต่พระนามที่เรียกพระพุทธเจ้า คือ “พุทธะ” ก็
หมายถึงตรัสรู้ด้วยปัญญา ดังนั้น ปัญญา แปลว่า “ความรู้ทั่ว คือ รู้ทั่วถึงเหตุ ถึงผล รู้อย่างชัดเจน รู้
เรื่องบาปบุญคุณโทษ รู้สิ่งที่ควรทำ ควรเว้น เป็นต้น เป็นธรรมที่คอยกำกับศรัทธา เพ่ื อให้เชื่อ
ประกอบด้วยเหตุผล ไม่ให้หลงเชื่ออย่างงมงาย”  อนึ่ง นอกจากนี้ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนายัง
ปรากฏมีคำที่เป็นไวพจน์ คือในความหมายที่เหมือนกับปัญญา คือ สัมมาทิฏฺฐิ, วิปัสสนา, วิมังสา, 
มัตตา, มติ, เมธา, ภูริ, ปฎิภาณ, ญาณ, สัมปชัญญะ, โกศล, วิชชา, ธรรมวิจัย, ปริญญา, ปฏิสัมภิทา, 
อภิญญา, โพธิ หรือพุทธิ ในคัมภีร์พระไตรปิฎกยังปรากฎมีการเปรียบเทียบปัญญาเอาไว้หลายประเด็น 
เช่น ปัญญาจักษุ จักษุคือปัญญา, ปัญญาดุจแผ่นดิน, ปัญญาเป็นแอกและไถ และปัญญาดุจปราสาท ใน
ส่วนของคำว่า “ภาวนา” คือ การทำให้เจริญ หรือธรรมที่บุคคลควรเจริญ คำว่าเจริญในทีนี้ หมายถึง 
การทำกุศลหรือความดีให้เจริญ เพิ่มพูนขึ้น ดังนั้น เมื่อนำคำสองคำนี้มาต่อกัน “ปัญญา+ภาวนา” ก็จะ
เป็น “ปัญญาภาวนา” ซึ่งหมายถึง การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทำจิตใจให้เป็นอิสระ ทำตนให้
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 

 ความสำคัญของปัญญาในมุมมองของพระพุทธศาสนานั้น มีการเปรียบเทียบปัญญา
เอาไว้หลายประเด็น ทั้งนี้เพ่ือให้ประโยชน์ของปัญญาได้เด่นชัด เช่น ๑) ปัญญาเป็นกำลัง, ๒) ปัญญา
เป็นทรัพย์, ๓) ปัญญาเป็นแสงสว่าง, ๔) ปัญญาเป็นอาวุธ, ๕) ปัญญาธิษฐาน คือ ความตั้งมั่นในใจ, ๖) 
ปัญญาเป็นการมีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐ, ๗) บุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา และประเด็นสุดท้าย คือ 
๘) ปัญญาช่วยให้บรรลุนิพพานได้  

 ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนานั้นปรากฏมีการแบ่งประเภทของปัญญาเอาไว้ดังนี้  
๑) ปัญญาว่าโดยลักษณะคือการแทงตลอดสภาวธรรม ปัญญามีอย่างเดียว

เท่านั้น 

๒) ปัญญา ๒  คือ (๑) โลกิยปัญญา (๒) โลกุตตรปัญญา เป็น ๒ อย่างโดยนัย
อย่างเดียวกัน คือ (๑) ปัญญามีอาสวะ  (๒) ไม่มีอาสวะ และเป็น ๒ ประการ คือ (๑) ปัญญากำหนด
นาม (๒) กำหนดรูป ปัญญากำหนดรูปมี ๒ ประการ คือ (๑) ปัญญาที่เกิดสหรตตด้วยโสมนัส (๒) 
ปัญญาที่สหรคตด้วยอุเบกขา และมี ๒ ประการ คือ (๑) ปัญญาที่เป็นทัสสภูมิ ๑ และปัญญาที่เป็น
ภาวนาภูมิ ๑ 

 
๖ อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๕๘/๑๒๖. 



๑๕๓ 
 

๓) ปัญญามี ๓ ประการ คือ (๑) จินตามยปัญญา (๒) สุตมยปัญญา (๓) 
ภาวนามยปัญญา มี ๓ ประการโดยนัยเหมือนกันนั้น คือ (๑) ปัญญาที่เป็นปริตตรัมมณะ (๒) ปัญญาที่
เป็นมหัคคตารัมมณะ (๓) ปัญญาที่เป็นอัปปมาณารัมมณะ และมี ๓ ประการ คือ (๑) ปัญญาที่เป็นอาย
โกศล (๒) ที่เป็นอปายโกศล  (๓) เป็นอุปายโกศล  และมี ๓ ประการ คือ ปัญญาโดยอภินิเสส ๓ 
มีอัชฌัตตาภินิเวส (มุ่งมั่นข้างใน) เป็นต้น 

๔) ปัญญา ๔ อย่าง คือ ญาณในสัจจะ ๔ และปฏิสัมภิทา ๔...๗ 
  กระบวนการและวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดปัญญา ประกอบด้วย ๑) การรับรู้อารมณ์ 
คือ เมื่ออายตนะภายนอก ๖ กับอายตนะภายใน ๖ มาสัมผัสหรือกระทบกัน ๒) มีอารมณ์ท่ีถูกรู้เกิดขึ้น 
ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ เป็นการสร้างพุทธปัญญาในพระพุทธศาสนานั้นแตกต่างจากหลักปัญญา
ทั่วไปที่ต้องใช้หลักการทางเหตุผลและแนวปฏิบัติโดยเน้นไปทางกายภาพ เพราะต้องนำไปสร้าง
รูปธรรมที่เป็นกายภาพ ส่วนพุทธปัญญาเน้นไปที่การมองเห็นความเป็นจริงของตนเองซึ่งประกอบด้วย
ขันธ์ ๕ และต้องนำไปสู่การฝึกฝนของตนเองให้เป็นกุศลและละกิเลสด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนา
ด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะให้มีกำลังจนสามามารถเข้าสู่มรรคญาณได้ 

 กระบวนการพัฒนาคนเพ่ือให้เกิดปัญญา คือ หลักปัญญาวุฒิธรรม๘ ซึ่งมีอยู่  ๔ 
ประการ คือ ๑) สัปปุริสสังเสวะ การคบหาสัตบุรุษ ๒) สัทธัมมัสสวนะ การฟังธรรม ๓) โยนิโสมนสิการ 
การมนสิการโดยแยบคาย ๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  

 ประโยชน์ของการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนามี ๓ ประการ คือ ๑) การพัฒนา
เพ่ือประโยชน์สุขในปัจจุบัน (ทิฏฐิธัมมิกัตถะ) การเข้าถึงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาปัญญาเพ่ือประโยชน์
สุขที่ตามองเห็น (ประโยชน์สุขในปัจจุบัน) ๒) การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขในอนาคต (สัมปรายิกัตถะ) 
การพัฒนาปัญญาเพ่ือให้ได้ประโยชน์ในขั้นนี้เป็นเรื่องของจิตใจที่ลึกซึ้งลงไป เรียกว่า ประโยชน์ที่เลย
ตามองเห็น (ด้านนามธรรม) หรือเลยไปข้างหน้าไม่ เห็นเป็นรูปธรรมต่อหน้าต่อตาเรียกว่า               
สัมปรายิกัตถะการพัฒนา ๓) เพ่ือประโยชน์สุขข้ันสูงสุด (ปรมัตถะ) การพัฒนาปัญญามีเป้าหมายสูงสุด 
คือ การบรรลุธรรม ซึ่งเป็นภาวะชีวิตที่พบความสุขอย่างแท้จริง  

๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) จากกลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมูลหลัก (key 

informants) ทั้ง ๕ กลุ่ม คือ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม, พระวิปัสสนาจารย์, คณะกรรมการบริหารสำนัก
ปฏิบัติธรรม, พระภิกษุผู้เข้าปฏิบัติธรรม และผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั่วไป จำนวน ๓๖ รูป/คน แล้วนำข้อมูล
มาสรุปวิเคราะห์ตีความข้อมูล แล้วพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) จากประเด็นสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยแยกตามวัตถุประสงค์จำนวน ๓ วัตถุประสงค์ ๆ ละ ๕ ประเด็น รวม 
๑๕ ประเด็น ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
๗ วิสุทธิ. (ไทย) ๑/๔๒๕/๙๒-๙๓. 
๘ อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑ /๒๔๘/๓๖๗-๓๘. ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๐๒. 



๑๕๔ 
 

 ๔.๒.๒.๑ วิเคราะห์วัตถุประสงค์ที่ ๑: หลักการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลัก
ปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา  

 หลักการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา มี
จำนวน ๕ ประเด็น ดังนี้ 

  ประเด็นที่ ๑: วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาตนเอง 
  จากการเก็บข้อมูล พบว่า วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาตนเองและการดำเนิน

ชีวิตของคนนั้น พระพุทธศาสนาเน้นหลักในการ...ให้มีดุลยภาพ คือ ความสมดุลหรือความพอดี...
พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในการฝึกคนขั้นก่อนมรรค คือ
ขั้นตอนที่นำไปสู่มรรค๙ ดังนั้น คำสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งเรียกว่าศาสนธรรมหรือเรียกว่าพุทธพจน์ก็
ได้๑๐ และพระพุทธศาสนานั้นมีหลักการสำคัญคือการปฏิบัติเพ่ือมุ่งมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญ๑๑  คำ
สอนของพระพุทธศาสนานั้นมีส่วนช่วยให้เรามีความเข้าใจ และรู้ว่าทุกข์หรือปัญหาในชีวิตควรแก้ไข
อย่างไร ทำให้คนเราละความเห็นแก่ตัว ละความโลภ โกรธ หลง๑๒ การพัฒนาตนเองก็...ทำให้รู้จัก
ตนเอง และปฏิบัติตนให้ถูกต้อง๑๓ทั้งนี้ ...เพ่ือให้รู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ และสามารถนำสิ่งที่ตนเข้าใจ
อย่างถ่องแท้แล้วนั้น กระจายให้สังคมที่เราสัมพันธ์ด้วย เพ่ือให้เกิดความดีงามในสังคม๑๔...เน้นการ
เจริญสติเพ่ือช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน๑๕...เพ่ือความรู้แจ้งแห่งความพ้นทุกข์ และการรู้แจ้งถึงพระ
นิพพาน๑๖คนที่ฝึกตนได้สมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกบุคคลนั้นว่า “มนุษย์ ซึ่งแปลว่า ผู้มีใจสูง 
ใจงาม ใจสงบ ใจสะอาด ใจสว่าง”๑๗ การที่คนเรารู้จักการพัฒนาตนเอง ก็เพราะบุคคลนั้นรู้จัก
ความสำคัญของตนเอง ดังพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ใน โพธิราชกุมารวัตถุ เรื่องโพธิราชกุมารว่า “...ถ้าบุคคลรู้
ว่าตนเป็นที่รัก ก็ควรรักษาตนนั้นไว้ให้ดี บัณฑิตพึงประคับประคองตนไว้ให้ดี อย่างน้อยยามใดยามหนึ่ง
ใน ๓ ยาม...”๑๘

  และพัฒนาตนเองเพ่ือตั้งตนไว้ชอบนี้ก็จัดเป็นมงคลตามนัยของมงคลสูตร “....(๖) การ
ตั้งต้นไว้ชอบ นี้เป็นมงคลอันสูงสุด...”๑๙ ...เพ่ือให้เป็นคนดี...๒๐...ยกระดับจิตใจ ให้มีความรู้รอบตัว ให้

 
๙ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: มั่นคงการ

พิมพ์, ๒๕๕๘), หน้า ๕๖. 
๑๐ สัมภาษณ์ พระครูคัมภีร์ธรรมวิสุทธิ์, เมื่อวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๑ สัมภาษณ์ พระครูโสภณธรรมรังษี, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๒ สัมภาษณ์ นางณัฐจิณี พันธ์สวัสด์ิ, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓.  
๑๓ สัมภาษณ์ นางวงเดือน สุขไสว, เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๔ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๕ สัมภาษณ์ ดร.ยโสธรา ศิริภาประภากร, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๖ สัมภาษณ์ นางณัฐจิณี พันธ์สวัสด์ิ, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓.  
๑๗ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ), พจนานุกรมธรรม ฉบับปัญญานันทะ (กรุงเทพามหา

นคร: สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๔), หน้า ๘๓. 
๑๘ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๕๗/๘๑. 
๑๙ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๔/๗. 



๑๕๕ 
 

รู้จักดีรู้ชั่ว และก็ค่อยๆ ละไป๒๑...ทำให้รู้จักตนเองและชัดเจนขึ้น เป็นคนดี๒๒ ดังนั้นแล้ว...การเรียนรู้
ตนเอง ทั้งในส่วนทางโลกทางธรรม การเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตนเอง ซึ่งเป็นหลักการศึกษาที่เป็นแก่น
ของพุทธศาสนา คือ เรียนรู้ รูปนาม ให้เป็นรูปนามตามความเป็นจริง คือมีความเป็นอนิจจัง ทุกขัง 
และอนัตตา๒๓...มุ่งความสงบ ด้านจิตใจเป็นตัวตั้ง๒๔ 

  หลักในการพัฒนาตนเองในพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุพนิมิตซึ่งมี ๗ อย่างคือ ๑) 
กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร๒๕  พระสงฆ์ในชุมชนมีบทความในการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ของชาวพุทธด้วยการให้ความรู้ และสั่งสอนอบรมในสิ่งที่ไม่เข้าใจในการปฏิบัติ๒๖...แนะแนวทางในทาง
ที่ถูกต้อง...๒๗ ๒) สีลสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล ๓) ฉันทสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ ๔) อัตต
สัมปทา ความถึงพร้อมด้วยตนที่ฝึกไว้ดี ๕) ทิฏฐิสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (มีหลักความคิดความ
เชื่อที่ถูกต้อง) ...ทำให้เรารู้หลักความจริงว่าทุกข์ควรแก้ทุกอย่างไร...ให้ความรู้ว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยง ถ้า
เราปฏิบัติจริงเราจะรู้จักความรู้แจ้งและสามารถพ้นทุกข์ได้...๒๘ ๖) อัปปมาทสัมปทา ความถึงพร้อม
ด้วยความไม่ประมาท ๗) โยนิโสมนสิการสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ ๒๙...ให้เกิดสติ 
ปัญญา๓๐ 

   หลักการปฏิบัติตนเองโดยการดำเนินชีวิตไปสู่ชีวิตที่ประเสริฐนั้น หรือ...การที่จะ
มีสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นองค์แรกของมรรคนั้นมีปัจจัย ๒ ประการ ที่จะช่วยให้คนมีสัมมาทิฏฐิ คือ           
๑) ปรโตโฆสะ แปลว่า อิทธิหรือเสี่ยงภายนอก ๒) โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทำใจโดยแยบคาย การ
พิจารณาแยบคาย รู้จักคิด คิดเป็น....๓๑ ดังนั้นแล้ว บุคคลผู้ต้องการเป็นบัณฑิตชน ควรพัฒนาตนเอง 
เพราะบัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง๓๒ เพราะหากบุคคลมีตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นที่พึงของตนเองได้ใน
เบื้องต้น ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “...ตนแลเป็นที่พึงของตน บุคคลอ่ืนใครเล่า จะเป็นที่พ่ึงได้ เพราะบุคคล

 
๒๐ สัมภาษณ์ นางคิด เรืองสุข, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๑ สัมภาษณ์ พระณัฐพล กนฺตสาโร, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๒ สัมภาษณ์ พระสิริทอง  สิริวฑฺฒโน, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๓ สัมภาษณ์ พระพิพิวัฒน์ ปุญฺญกุสโล, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๔ สัมภาษณ์ นางฐิติมนต์ จงยาว, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๕ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔๙/๔๓. 
๒๖ สัมภาษณ์ นางณัฐจิณี พันธ์สวัสด์ิ, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓.  
๒๗ สัมภาษณ์ นางคิด เรืองสุข, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๘ สัมภาษณ์ นางณัฐจิณี พันธ์สวัสด์ิ, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓.  
๒๙ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๕๐-๕๔/๔๔. 
๓๐ สัมภาษณ์ นางเบญจพร ไทยเท่ียง, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๓๑ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: มั่นคงการ

พิมพ์, ๒๕๕๘), หน้า ๕๖. 
๓๒ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๘๐/๕๓. 



๑๕๖ 
 

ที่ฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึงอันได้โดยยาก...”๓๓ หลักของการพัฒนาตนเองทางในพระพุทธศาสนา
เรียกว่า “ภาวนา” ...ปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา คือ การปฏิบัติตามแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าได้ทรงตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริง มีเหตุมีผล และมี
ความจำเป็นต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติเองจึงจะเห็นเหตุและผล ปัญญาการพิจารณาต่าง ๆ อย่างมี
สัจจธรรมเสมอไป...๓๔ กระบวนการพัฒนาคนเพ่ือให้เกิดปัญญา คือ หลักปัญญาวุฒิธรรม ซึ่งมีอยู่ ๔ 
ประการ คือ ๑) สัปปุริสสังเสวะ การคบหาสัตบุรุษ ๒) สัทธัมมัสสวนะ การฟังธรรม ๓) โยนิโสมนสิการ 
การมนสิการโดยแยบคาย ๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 

  ประโยชน์ของการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนามี ๓ ประการ คือ ๑) การ
พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขในปัจจุบัน (ทิฏฐิธัมมิกัตถะ)การเข้าถึงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาปัญญาเพ่ือ
ประโยชน์สุขที่ตามองเห็น (ประโยชน์สุขในปัจจุบัน) ควรทำความเข้าใจว่าประโยชน์สุขที่ตามองเห็นนั้น
หมายถึง ประโยชน์สุขในระดับต้นตาลตามหลักความต้องการของมนุษย์อันได้แก่ ปัจจัย ๔ ซึ่งเป็นเรื่อง
ของวัตถุหรือด้านรูปธรรมที่ ๒) การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขในอนาคต (สัมปรายิกัตถะ)การพัฒนา
ปัญญาเพ่ือให้ได้ประโยชน์ในขั้นนี้เป็นเรื่องของจิตใจที่ลึกซึ้งลงไป เรียกว่า ประโยชน์ที่เลยตามองเห็น 
(ด้านนามธรรม) หรือเลยไปข้างหน้าไม่เห็นเป็นรูปธรรมต่อหน้าต่อตาเรียกว่า สัมปรายิกัตถะการพัฒนา
เพ่ือประโยชน์สุขขั้นสูงสุด (ปรมัตถะ) การพัฒนาปัญญามีเป้าหมายสูงสุด คือ การบรรลุธรรม ซึ่งเป็น
ภาวะชีวิตที่พบความสุขอย่างแท้จริง  

  ประเด็นที่ ๒: พระสงฆ์ในชุมชนของท่านมีบทบาทช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ตนเองของท่านอย่างไรบ้าง 

  พระสงฆ์ในชุมชนจังหวัดสุรินทร์มีบทบาทช่วยเสริมการพัฒนาตนเอง จากข้อมูล 
พบว่า...พระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า...เป็นกัลยาณมิตรให้คำแนะนำในข้อการปฏิบัติและช่วย
ด้านกำลัง แรงกาย ในการช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมที่จัดขึ้น๓๕ รวมทั้ง...เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้ 
และปฏิบัติตนให้สมกับความเป็นสมณสารูป๓๖...บทบาทของพระสงฆ์มีสอนช่วย...ให้คำแนะนำสั่งสอน
แด่สาธุชนทั้งหลาย๓๗...พระสงฆ์คือผู้เผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์สู่ชุมชน และวัดเป็นที่
รวมจิตใจของชาวพุทธ...แนะนำปฏิบัติ๓๘ พระสงฆ์ท่านจะช่วยแนะนำให้คนในชุมชนได้พัฒนาจิตใจ
เพ่ือเจริญปัญญาโดยไม่ให้ยึดติดกับวัตถุมากเกินไป...๓๙...สั่งสอนให้เป็นคนดี๔๐....ความสามัคคีของ

 
๓๓ ขุ.ธ. (ไทย ) ๒๕/๑๖๐/๘๒. 
๓๔ สัมภาษณ์ นายนภาดล จันขัมมา, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๓๕ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
๓๖ สัมภาษณ์ พระพิพิวัฒน์ ปุญฺญกุสโล, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๓๗ สัมภาษณ์ พระณัฐพล กนฺตสาโร, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๓๘ สัมภาษณ์ พระสิริทอง  สิริวฑฺฒโน, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๓๙ สัมภาษณ์ นายนภาดล จันขัมมา, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๐ สัมภาษณ์ นางเบญจพร ไทยเท่ียง, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๕๗ 
 

พระสงฆ์ในอาราม ในการช่วยเหลือและส่งเสริมกิจกรรมของสำนักปฏิบัติมีผลต่อการพัฒนาสำนัก
ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก๔๑ 

  ประเด็นที่ ๓: ท่านมีความเห็นว่า รูปแบบการพัฒนาปัญญาตามคำสอนของ
พระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง 

  รูปแบบการพัฒนาปัญญาตามคำสอนของพระพุทธศาสนานั้น พบว่า รูปแบบ
การพัฒนาปัญญาตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานั้น...มีตั้งแต่ปัญญาระดับพ้ืนฐานในการครอง
เรือน ในระดับอยู่สุขแบบโลกทั่วไป และพัฒนาปัญญาไปเป็นลำดับชั้น จนถึงขั้นสูงคือระดับอริยชน 
ตั้งแต่ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์๔๒...ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเป็นสำคัญ๔๓..มี ๓  
ระดับ คือ ๑) ระดับหยาบ ๒) ระดับปานกลาง ๓) ระดับละเอียด๔๔ 

 ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาปัญญาตามคำสอนของพระพุทธศาสนานั้น มี ๒ หลักการ 
คือ ๑)ปรโตโฆสะ คือ สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการเจริญปัญญา ๒) โยนิโสมนสิการ คือ 
กระบวนการพัฒนาที่เกิดข้ึนจากการหยั่งรู้ภายในจิตของผู้พัฒนาตนเอง๔๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ๑) ปรโตโฆสะ คือ สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการเจริญปัญญา  
  ๒) โยนิโสมนสิการ คือ กระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากการหยั่งรู้ภายในจิตของ

ผู้พัฒนาตนเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยมีการฝึกหัดเป็นขั้นเป็นตอน คือ เริ่มจาก...การให้ทาน 
รักษาศีล การทำสมาธิภาวนา๔๖หรือ...เรียกว่าไตรสิกขา๔๗...รูปแบบการพัฒนาปัญญาตามคำสอนของ
พระพุทธศาสนานั้น เช่น การเจริญสติในการใช้ชีวิต และการรู้จักใช้ชีวิตและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
...๔๘ ...คำสั่งสอนเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา...๔๙ 

  ประเด็นที่ ๔: คำสอนของพระพุทธศาสนา ช่วยส่งเสริมการพัฒนาปัญญา
ภาวนาของท่านอย่างไรบ้าง 

  คำสอนของพระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างการพัฒนาปัญญาภาวนา จากข้อมูล
พบว่า...เป็นกระบวนการพัฒนาจิต และรูปแบบการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพ๕๐...ช่วยสอนให้เข้าใจโลก 
ชีวิต ผู้คน สิ่งทั้งหลาย ตามคามเป็นจริง ในสิ่งที่มันเป็น เมื่อเข้าใจสิ่งทั้งหลายว่ามีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และ

 
๔๑ สัมภาษณ์ พระมหาสุพจน์ สุวณฺณจิตฺโต, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๒ สัมภาษณ์ พระพิพิวัฒน์ ปุญฺญกุสโล, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๓ สัมภาษณ์ พระพิพิวัฒน์ ปุญฺญกุสโล, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๔ สัมภาษณ์ พระณัฐพล กนฺตสาโร, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๕ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๖ สัมภาษณ์ นางเบญจพร ไทยเท่ียง, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๗ สัมภาษณ์ พระสิริทอง  สิริวฑฺฒโน, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓, สัมภาษณ์ นางวงเดือน สุขไสว, 

เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๘ สัมภาษณ์ นายนภาดล จันขัมมา, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๙ สัมภาษณ์ นางคิด เรืองสุข, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕๐ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๕๘ 
 

ดับไป จึงไม่มีความทุกข์ เพราะมีความเข้าใจชีวิต๕๑...รูปแบบการพัฒนาปัญญา ตามคำสอนของพุทธ
ศาสนานั้น พระพุทธองค์ท่านทำได้จริงรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว จึงนำมาสอนเผยแผ่ต่อเพ่ือปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็น
จริงมีเหตุมีผลตามพระพุทธองค์๕๒...คำสอนของพระพุทธศาสนานั้นเน้นการเจริญปัญญาเป็นหลัก โดย
อาศัยสติปัญญาในการตัดสินใจ ไม่ใช่ฟังเข้ามาแล้วเชื่อเลย แต่ทุกอย่างต้องมีเหตุผล...๕๓...ช่วยชี้
แนวทางที่ถูกต้องให้ปฏิบัติ๕๔...ให้มีสติ รู้ชั่วรู้ดี ว่าอันควรทำ อันไหนไม่ควรทำ๕๕...ทำให้รู้จักทุกข์๕๖...
ทำให้จิตสงบ...เห็นตามความเป็นจริง๕๗...ทำให้เกิดความเข้าใจในตัวเองได้ดีขึ้น๕๘ 

  ประเด็นที่ ๕ : การแสดงธรรมของพระสงฆ์มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาปัญญาอย่างไรบ้าง 

  การแสดงธรรมของพระสงฆ์มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาปัญญา จากการ
เก็บข้อมูลพบว่า การแสดงธรรมของพระสงฆ์นั้น...เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการพัฒนารูปแบบการดำเนิน
ชีวิต๕๙...สร้างปัจจัยอันเป็นพ้ืนฐานในด้านปริยัติธรรม เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาปัญญา
ต่อไป๖๐และก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้น๖๑รวมทั้งทำให้เกิดความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติ๖๒ซึ่งส่งผลทำให้พุทธศาสนิกชนได้รู้จักการใช้เหตุผลเพ่ือนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
และได้หลักการของการแสวงหาเหตุผล ทำให้เรามีจิตใจกว้างขวาง เอ้ือเฟือเผื่อแผ่ มีจิตเมตตาต่อ
สรรพสัตว์ และเข้าใจสังคมได้มากยิ่งขึ้น...๖๓นอกจากนี้...ทำให้เข้าใจธรรมะดีขึ้น และนำไปปฏิบัติ
ได้๖๔...แนะนำแนวทางปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง๖๕...มีความรู้รอบตัว ในการพิจารณาคำสั่งสอน๖๖...ทำให้

 
๕๑ สัมภาษณ์ พระพิพิวัฒน์ ปุญฺญกุสโล, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕๒ สัมภาษณ์ นายนภาดล จันขัมมา, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕๓ สัมภาษณ์ นายนภาดล จันขัมมา, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕๔ สัมภาษณ์ พระสิริทอง  สิริวฑฺฒโน, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕๕ สัมภาษณ์ พระณัฐพล กนฺตสาโร, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕๖ สัมภาษณ์ นางคิด เรืองสุข, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕๗ สัมภาษณ์ นางเบญจพร ไทยเท่ียง, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕๘ สัมภาษณ์ นางวงเดือน สุขไสว, เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕๙ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
๖๐ สัมภาษณ์ พระพิพิวัฒน์ ปุญฺญกุสโล, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๖๑ สัมภาษณ์ แม่ชีอรพิน โหมดงาม, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๖๒ สัมภาษณ์ พระสิริทอง  สิริวฑฺฒโน, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๖๓ สัมภาษณ์ นายภาดล จนัขมัมา, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๖๔ สัมภาษณ์ นางคิด เรืองสุข, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๖๕ สัมภาษณ์ นางเบญจพร ไทยเท่ียง, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๖๖ สัมภาษณ์ พระณัฐพล กนฺตสาโร, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๕๙ 
 

เรารู้จักเหตุและผล การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ในสังคมมากขึ้น๖๗...เกิดปัญญา
และเข้าใจในหลักธรรม๖๘ 

 ดังนั้น โดยภาพรวมแล้ว ในชุมชนของผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ มีหลักการส่งเสริม
การพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาที่ยึดตามแนวทางของพระพุทธศาสนา คือ การมุ่งพัฒนา
ตนเองตามกรอบของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ทั้งนี้ ก็เพ่ือมุ่งการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ 
ด้วยก้าวให้ถึงกระแสพระนิพพาน อันเป็นหลักการที่เป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาตนเองตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา 

 ๔.๒.๒.๒ วิเคราะห์วัตถุประสงค์ที่ ๒: กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตาม
หลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์  

 กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชน
จังหวัดสุรินทร์นั้น จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของกลุ่มประชากรตัวอย่าง แล้ว
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) มีจำนวน ๕ ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

  ประเด็นที่ ๖ กระบวนการพัฒนาตนเองของท่านมีอะไรบ้าง 
  กระบวนการพัฒนาตนเอง พบว่า กระบวนการพัฒนาตนเองนั้น แยกออกเป็น ๒ 

ประเภท คือ ๑) การพัฒนาตนเองเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน และ ๒) การพัฒนาเพ่ือประโยชน์อย่าง
สูงสุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   ๑) การพัฒนาตนเองเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน พบว่า “...การศึกษาในระบบ
การศึกษาทั่วไป โดยการศึกษาเล่าเรียนเพ่ือประกอบสัมมาชีพในสายงานที่ตนเองให้ความสนใจ เพ่ือ
ดำเนินชีวิตให้สมบูรณ์ เช่น การศึกษาเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ...”๖๙ การศึกษาพระธรรมใน
รูปแบบของการศึกษาธรรมศึกษาในสำนักปฏิบัติธรรม เพ่ือให้เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา๗๐

รวมทั้ง...การอ่านหนังสือธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์๗๑...การฟังธรรม๗๒จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มี
การจัดให้มีการฟังเทศน์เนื่องใน...การปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ๗๓หรือการ...ฟังธรรมจากพระสงฆ์ 
โดยผ่านสื่อวิทยุ๗๔ คลื่นต่าง ๆ ในส่วนของพระวิปัสสนาจารย์นั้น เน้นการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม 

 
๖๗ สัมภาษณ์ นายภาดล จนัขมัมา, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๖๘ สัมภาษณ์ นางวงเดือน สุขไสว, เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓. 
๖๙ สัมภาษณ์ นายสุริยา คลังฤทธิ์, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๐ สัมภาษณ์ แม่ชีอรพิน โหมดงาม, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๑ สัมภาษณ์ พระพิพิวัฒน์ ปุญฺญกุสโล, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๒ สัมภาษณ์ นางเบญจพร ไทยเท่ียง, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๓ สัมภาษณ์ พระสิริทอง  สิริวฑฺฒโน, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๔ สัมภาษณ์ นางวงเดือน สุขไสว, เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๖๐ 
 

เพ่ือให้ชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกันกับวัด และเกิดช่องทางให้พัฒนาด้านปัญญามากยิ่งขึ้น๗๕ ซึ่งปัญญา
กลุ่มนี้จัดเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในกระบวนการของสุตมยปัญญา และจิตมยปัญญา  

   ๒) การพัฒนาปัญญาเพื่อประโยชน์สูงสุด พบว่า...ให้ทาน รักษาศีล และ
เจริญสติภาวนา๗๖..หลักฝึกฝนตนเอง เจริญสติภาวนา๗๗...หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา๗๘...ด้วย
การฟังธรรมจากครูอาจารย์ และสื่ออ่ืน ๆ๗๙...พิจารณาตามธรรมนั้น๘๐...มีความเข้าใจในความสุข และ
ทุกข์และสามารถเข้าใจ และปรับตัวเองให้อยู่ได้อย่างมีความสุข...๘๑ ...ให้รู้จักเกิด แก่ เจ็บ ตายตามวัฏ
จักรชีวิต๘๒...ได้เรียนรู้ในหลักการภาวนา ได้เอาไปพัฒนาต่อยอดในสังคม ผู้สูงอายุ เพ่ือได้ปฏิบัติ
ภาวนา ปล่อยวาง ต่อไป๘๓...การดำเนินตามอริยมรรค ๘ นั่นเอง เพ่ือเข้าถึงความพ้นทุกข์๘๔ 

  ประเด็นที่ ๗: กระบวนการพัฒนาปัญญาภาวนาของท่านมีอะไรบ้าง 
  กระบวนการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์นั้น พบว่า 

เสริมความรู้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาภาวนาอันเป็นปริยัติธรรม ทั้งจากการอ่าน และการฟัง 
รวมทั้งนำปฏิบัติภาวนาควบคู่กันไป๘๕...โดยการพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นใจ๘๖...ค้นคว้าหาสาเหตุ 
เข้าถึงพัฒนาและหาแนวทางแก้ไข๘๗...ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา สีล สมาธิ ปัญญา๘๘...การสวด
มนต์๘๙...การอ่านหนังสือธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์๙๐...การฟังธรรม นั่งสมาธิ พิจารณาธรรม๙๑...
หมั่นพิจารณาคำสอนของครูบาอาจารย์๙๒...ให้มีสติรู้ตัว ระลึกถึงคุณความดี๙๓...ละความตระหนี้ มีการ
ให้อภัย มีจิตเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน วางใจเป็นกลางเมื่อช่วยอะไรไม่ได้๙๔...หลังจากข้าพเจ้าได้

 
๗๕ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๖ สัมภาษณ์ แม่ชีอรพิน โหมดงาม, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๗ สัมภาษณ์ นางวงเดือน สุขไสว, เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๘ สัมภาษณ์ นางคิด เรืองสุข, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๙ สัมภาษณ์ นางเบญจพร ไทยเท่ียง, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๘๐ สัมภาษณ์ พระสิริทอง  สิริวฑฺฒโน, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๘๑ สัมภาษณ์ นางณัฐจิณี พันธ์สวัสด์ิ, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓.  
๘๒ สัมภาษณ์ พระณัฐพล กนฺตสาโร, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๘๓ สัมภาษณ์ นายภาดล จนัขมัมา, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๘๔ สัมภาษณ์ พระพิพิวัฒน์ ปุญฺญกุสโล, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๘๕ สัมภาษณ์ พระพิพิวัฒน์ ปุญฺญกุสโล, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๘๖ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
๘๗ สัมภาษณ์ พระมหาสุพจน์  สุวณฺณจิตฺโต, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๘๘ สัมภาษณ์ พระสิริทอง  สิริวฑฺฒโน, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๘๙ สัมภาษณ์ แม่ชีอรพิน โหมดงาม, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๐ สัมภาษณ์ พระพิพิวัฒน์ ปุญฺญกุสโล, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๑ สัมภาษณ์ นางเบญจพร ไทยเท่ียง, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๒ สัมภาษณ์ นางคิด เรืองสุข, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๓ สัมภาษณ์ พระณัฐพล กนฺตสาโร, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๔ สัมภาษณ์ นางณัฐจิณี พันธ์สวัสด์ิ, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓.  



๑๖๑ 
 

บวชเป็นภิกษุในเวลาหลายปี ข้าพเจ้าได้ภาวนา เพ่ือให้เกิดสติปัญญาและแนวทางปฏิบัติหลังจากลา
สิกขาไปแล้วเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต๙๕ 

  ประเด็นที่ ๘: กระบวนการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนท่านมี
อะไรบ้าง 

  กระบวนการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ พบว่า 
กระบวนการพัฒนาปัญญาภาวนานั้น ปรากฏผ่านกิจกรรมการปฏิบัติธรรมต่าง๙๖ ...ให้ปฏิบัติตามหลัก 
ทาน ศีล ภาวนา๙๗...ผู้สูงอายุในชุมชนมีหลากหลายรูปแบบจากพ้ืนฐานทางครอบครัว ต่าง ๆ กันไป จึง
หลากหลายในวิธีการนำเสนอแต่ละชุมชน...การพัฒนาปัญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์นั้น
ค่อนข้างน้อย เพราะผู้สูงอายุขาดการพัฒนา และขาดการช่วยเหลือ๙๘กระบวนการจึงมีเพียงแค่การ
ปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ ๙๙ที่จัดให้มีการสวดมนต์ การนั่งสมาธิ การฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบา
อาจารย์๑๐๐...ในทุกวันพระ๑๐๑ซึ่งท่านได้พานั่งสมาธิ และนำปฏิบัติธรรม๑๐๒เพ่ือสอน...ให้มีการรู้จัก
ปล่อยวาง และการไม่ยึดติดในสังขาร๑๐๓ 

  ประเด็นที่ ๙ : รูปแบบการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนมี
อะไรบ้าง 

  รูปแบบการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชน พบว่า รูปแบบการพัฒนา
ปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุนั้นมีความหลากหลาย เช่น ...กิจกรรมปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ๑๐๔ใน
การปฏิบัติธรรมมี...การทำทานด้วยการทำบุญตักบาต การรักษาศีล๑๐๕กิจกรรมเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อ
หลอมผู้สูงอายุในชุมชนให้ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมในทุกวันพระ และนอกจากนี้ก็ได้มีกิจกรรมร่วมกัน 
เพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายูได้ผ่อนคลาย๑๐๖กิจกรรมดังกล่าว เช่น ...นั่งสมาธิเพ่ือทำใจให้สงบ สวดมนต์
บำบัด๑๐๗...ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์นั้นถึงมีจะมีโอกาสน้อยในการพัฒนา แต่ก็ปรับตัวเองได้ดี 

 
๙๕ สัมภาษณ์ นายภาดล จนัขมัมา, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๖ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๗ สัมภาษณ์ พระสิริทอง  สิริวฑฺฒโน, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๙๘ สัมภาษณ์ นางณัฐจิณี พันธ์สวัสด์ิ, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓.  
๙๙ สัมภาษณ์ นางเบญจพร ไทยเท่ียง, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ นางวงเดือน สุขไสว, เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ พระพิพิวัฒน์ ปุญฺญกุสโล, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ นางคิด เรืองสุข, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ พระณัฐพล กนฺตสาโร, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๕  สัมภาษณ์ พระพิพิวัฒน์ ปุญฺญกุสโล, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ นายภาดล จนัขมัมา, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ นางเบญจพร ไทยเท่ียง, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๖๒ 
 

ตามสภาวะที่เข้าใจ...๑๐๘ ...กิจกรรมปฏิบัติธรรม๑๐๙...การสวดมนต์และการนั่งสมาธิ๑๑๐...ให้รู้จักมีความ
สามัคคีกันในชุมชน ให้มีศีล ๕๑๑๑,๑๑๒  

  ประเด็นที่ ๑๐: กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชุมชนของท่านได้ช่วยส่งเสริม
การพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง 

  กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชุมชนของท่านได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาปัญญา
ภาวนาของผู้สูงอายุ พบว่า การพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นมีความแตกต่าง ไม่มี
หลักการที่แน่นอนเสมอไปในแต่ละชุมชน๑๑๓...กิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มีในแต่ละชุมชนนั้น
สามารถช่วยได้พอสมควรตามสติปัญญาของแต่ละบุคคลที่เข้าใจ...๑๑๔...ให้มีรูปแบบการปฏิบัติที่
ถูกต้อง๑๑๕เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง๑๑๖ และ...ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุด้วยกัน เช่น...นั่ง
สมาธิ สวดมนต์๑๑๗,๑๑๘...ทำให้เกิดความสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน๑๑๙..มีจิตจิตเยือกเย็น๑๒๐...ไม่เป็นทุกข์๑๒๑ 

 

ดังนั้น โดยภาพรวมแล้ว กระบวนการในการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชน
จังหวัดสุรินทร์นั้น มีการปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ แต่ที่เป็น
กิจวัตร และผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์นั้นได้กระทำอย่างต่อเนื่อง ก็คือ การไปวัดในวัดพระ หรือ
วันธัมมัสวนะ ซึ่งในแต่ละวันพระนั้น ผู้สูงอายูก็ได้มีโอกาสในการทำบุญให้ทาน สมาทานศีล และเจริญ
จิตภาวนา และฟังเทศน์จากพระสงฆ์ เป็นต้น 

 ๔.๒.๒.๓ วิเคราะห์วัตถุประสงค์ที่ ๓: ผลการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลัก
ปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 

 ผลการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัด
สุรินทร์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของกลุ่มประชากรตัวอย่าง แล้วพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive analysis) แบ่งได้ ๕ ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

 
๑๐๘ สัมภาษณ์ นางณัฐจิณี พันธ์สวัสด์ิ, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓.  
๑๐๙ สัมภาษณ์ นางวงเดือน สุขไสว, เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๑๐ สัมภาษณ์ นางคิด เรืองสุข, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ พระณัฐพล กนฺตสาโร, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ นายภาดล จนัขมัมา, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ นายภาดล จนัขมัมา, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ นางณัฐจิณี พันธ์สวัสด์ิ, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ แม่ชีอรพิน โหมดงาม, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๑๗ สัมภาษณ์ นางเบญจพร ไทยเท่ียง, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ พระณัฐพล กนฺตสาโร, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ นางคิด เรืองสุข, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ นางวงเดือน สุขไสว, เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ พระสิริทอง  สิริวฑฺฒโน, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๖๓ 
 

  ประเด็นที่ ๑๑: กิจกรรมทางพระพุทธศาสนารูปแบบใดในชุมชนท่านมีส่วน
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุมากที่สุด 

  กิจกรรมทางพระพุทธศาสนารูปแบบใดในชุมชนท่านมีส่วนช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุมากที่สุด พบว่า ผลจากการส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีการพัฒนาปัญญามีทั้งกิจกรรมในรูปแบบประจำ หรือเป็นกิจวัตรประจำวัน เช่นการทำวัตรสวดมนต์
เช้า-เย็น การเจริญสติภาวนาหลังทำวัตรเช้า-เย็นหรือเป็นกิจวัตรประจำปักษ์ เช่น วัดพระ ก็ให้มีพระ
เทศน์ประจำวันพระในภาคเช้า และภาคค่ำก็ให้พระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักนำผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้
ทำวัตรสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา ๑๒๒เปิดโอกาสให้อุบาสก อุบาสิกาได้ร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว
ด้วยกัน...๑๒๓โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา ออก
พรรษา วันวิสาขาบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา๑๒๔, ๑๒๕ ...และทุกวันพระถึงผู้อายุได้มีโอกาส
มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน๑๒๖...มีโอกาสได้ทำบุญ ได้ฟังเทศน์จากพระสงฆ์ รวมทั้งได้ทำความสะอาด
วัด๑๒๗...ทำให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมตามโอกาส บางทีก็มีกิจกรรมการปฏิบัติ
ร่วมกับราชการ หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในรูปแบบของโครงการ หรือโอกาสพิเศษต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี หรือกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต
ของกลุ่มเยาวชน, หากเป็นผู้สูงอายุก็จัดเป็นกิจกรรมเตรียมตัวก่อนตาย หรือสำหรับผู้ใหญ่ ก็มีการนำ
เหตุการณ์บ้านเมืองมาบรรยายเพ่ือประดับสติปัญญาให้กับผู้เข้ารับการอบรม๑๒๘...การจัดกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมตามโอกาสต่าง ๆ ๑๒๙...การสวดมนต์ นั่งสมาธิ๑๓๐ และการทำกิจกรรมร่วมกัน๑๓๑...การ
ปฏิบัติธรรมที่วัด๑๓๒...การฟังธรรม๑๓๓ 

จากประเด็นการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายนาเชิงลึกนั้น ย่อมชี้ชัดว่า กระบวนการส่งเสริม
การพัฒนาตนเองที่พบมีทั้งอยู่ในรูปแบบ และนอกรูปแบบ คือ ในรูปแบบนั้น มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมประจำปี, มีการจัดปริวาสกรรมประจำปี, มีการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสำคัญๆ, มีการจัด
อบรมเพ่ือเสริมทักษะการใช้ชีวิตโดยการบูรณาการการทำงานแบบร่วมมือระหว่าง วัด-บ้าน-หน่วยงาน

 
๑๒๒ สัมภาษณ์ พระครูโสภณธรรมรังษี, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๒๓ สัมภาษณ์ นางณัฐจิณี พันธ์สวัสด์ิ, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ พระครูคัมภีร์ธรรมวิสุทธิ์, เมื่อวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๒๕ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๒๖ สัมภาษณ์ นายภาดล จนัขมัมา, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ พระณัฐพล กนฺตสาโร, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ ดร.ยโสธรา ศิริภาประภากร, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ นางเบญจพร ไทยเท่ียง, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ นางวงเดือน สุขไสว, เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๓๑ สัมภาษณ์ นางณัฐจิณี พันธ์สวัสด์ิ, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ นางคิด เรืองสุข, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๓๓ สัมภาษณ์ พระสิริทอง  สิริวฑฺฒโน, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๖๔ 
 

ราชการ ภายใต้แนวความคิดของหลัก “บวร” เช่น สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเทพประทานร่วมกับชุมชน
รอบวัด และโรงเรียนมัธยมทั้งในเขตพ้ืนที่บริการ และในเขตอำเภอศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดอบรม
คุณธรรมแก่นักเรียนประจำปี หรือองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลระแงง และเทศบาลตำบลศีขรภูมิ 
ได้จัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรประจำปี เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างการพัฒนา
ตนเอง และการพัฒนาปัญญาในการทำงานในองค์กร และการดำเนินชีวิต, ในส่วนของวัดป่าโยธา
ประสิทธิ์นั้น ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เขตชุมชนเมือง ก็ปรากฏมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ส่งบุคลากรเข้ามา
ฝึกฝนอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างปัญญา เช่น ค่ายทหาร ร. ๒๓ พัน ๓ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ก็
ส่งทหารในสังกัดมาอบรมเป็นประจำ, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์, สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทร์, องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ก็ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ, หลักสูตร
แกนกลางของการฝึกฝนอบรม และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เช่น เทศบาลตำบลกันตวจระ
มวล, เทศบาลเมืองสุรินทร์ รวมทั้งหน่วยงาน สถาบันศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ , 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชอีสานวิทยาเขตสุรินทร์, วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์, วิทยาลัยอาชีวะสุรินทร์, 
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน และโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” ก็ส่งนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา เข้า
ฝึกฝนอบรมปฏิบัติธรรม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเอง และเสริมสร้างหลักคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาปัญญาในการดำเนินชีวิต เป็นประจำทุกปี และนอกจากนี้ ก็ยังมีสถาบันจิตตานุภาพของพระ
พรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์) วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร ก็ได้จัดให้มีศูนย์การฝึกอบรม
ในสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสุรินทร์ เช่น ที่วัดบูรพาราม, วัดป่าโยธาประสิทธิ์ เป็นต้น  

  ประเด็นที่ ๑๒: บุคคลใดในชุมชนท่านมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุมากที่สุด 

  บุคคลใดในชุมชนท่านมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาปัญญาภาวนาของ
ผู้สูงอายุมากที่สุด พบว่า บุคคลผู้มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุใน
ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ นั้น แยกออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) ศาสนบุคคล คือ บุคลากรทางด้าน
พระพุทธศาสนา รวมทั้งธรรมวิทยากร ผู้ทำหน้าที่ในการอบรม ๒) บุคคลทั่วไป คือ ผู้นำ ปราชญ์
ท้องถิ่น และบุคคลอ่ืน ๆ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   ๑) ศาสนบุคคล ได้แก่ บุคลากรทางด้านพระพุทธศาสนา รวมทั้งธรรม
วิทยากร ผู้ทำหน้าที่ในการอบรม พบว่า ...พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และกัลยาณมิตรที่มาปฏิธรรม...๑๓๔ 
โดยเฉพาะหลวงพ่อท่านเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม มีความสำคัญต่อนักปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก๑๓๕...
พระสงฆ์๑๓๖นั้นมีบทบาทสำคัญในการสั่งสอน...นำพัฒนา๑๓๗และนำปฏิบัติ...๑๓๘...เพ่ือช่วยส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาปัญญา๑๓๙...ช่วยในการเผยแผ่ธรรมะสู่ชุมชน๑๔๐ 

 
๑๓๔ สัมภาษณ์ นางณัฐจิณี พันธ์สวัสด์ิ, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๓๕ สัมภาษณ์ แม่ชีบัวลิน หมืน่ยิ่ง, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๓๖ สัมภาษณ์ นางวงเดือน สุขไสว, เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๖๕ 
 

   ๒) บุคคลทั่วไป คือ ผู้นำ ปราชญ์ท้องถิ่น และบุคคลอ่ืน ๆ พบว่า ...ผู้นำ
ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน๑๔๑, ๑๔๒ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์๑๔๓ 

  บุคลากรหรือผู้นำเหล่านี้มีส่วนสำคัญท่ีช่วยให้กิจกรรมดำเนินไปได้๑๔๔ 
  ประเด็นที่ ๑๓: ท่านคิดว่าอะไรคือปัญหาหลักของการพัฒนาตนเองตามหลัก

ปัญญาภาวนา 
  ปัญหาหลักของการปัญหาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา พบว่า แยกออกเป็น ๒ 

ประเด็น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่าย และถูกต้องครอบคลุม คือ 

   ๑. ปัญหาด้านสำนักปฏิบัติธรรม  
    ๑ .๑ . ขาดแคลนบุ คลากรการสื บต่อ ให้ ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ งในแง่ของ

คณะกรรมการผู้บริหารสำนักปฏิบัติธรรม และบุคลากรผู้ทำการอบรม๑๔๕ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์
ผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรนำปฏิบัติ หรือพระวิปัสสนาจารย์ ไม่มีความต่อเนื่อง๑๔๖ ร่วมทั้งผู้เป็นวิทยากร 
ทำหน้าที่ในการอบรมขาดทักษะในการถ่ายทอด และไม่สามารถประยุกต์ให้ เกิดความเข้าใจในหลักศา
สนธรรมได้ง่าย๑๔๗ 

    ๑.๒ หลักสูตรแกนกลางของการปฏิบัติของแต่ละสำนักไม่มีความ
ชัดเจน๑๔๘ เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมนั้นมีหลากหลายประเภท หลากหลายช่วงอายุ ทำให้คณะ
ผู้ดำเนินการอบรมต้องมีการปรับหลักสูตรการอบรม เพ่ือให้เข้ากับกลุ่มผู้เข้าปฏิบัติตอนเวลา๑๔๙ 

    ๑.๓ การยอมรับในตัวบุคคล คือ เนื่องจากบางสำนักปฏิบัติธรรมนั้น มี
วิทยากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การอบรมทั้งภาคปริยัติ คือ ความรู้ทั้งคดีโลกและคดีธรรม และภาคปฏิบัติ
ตามหลักการของพระพุทธศาสนานั้น หากบุคลากร หรือวิทยากรผู้นำปฏิบัติเป็นฆราวาส หรือบุคคล
ทั่วไป ผู้เข้ารับการอบรมจะให้ความสนใจและไม่ค่อยยอมเปิดใจในการยอมรับในระยะแรก แต่เมื่อ

 
๑๓๗ สัมภาษณ์ แม่ชีอรพิน โหมดงาม, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๓๘ สัมภาษณ์ นางคิด เรืองสุข, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๓๙ สัมภาษณ์ พระสิริทอง  สิริวฑฺฒโน, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๔๐ สัมภาษณ์ นางเบญจพร ไทยเท่ียง, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๔๑ สัมภาษณ์ พระณัฐพล กนฺตสาโร, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๔๒ สัมภาษณ์ นายภาดล จนัขมัมา, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๔๓ สัมภาษณ์ นายภาดล จนัขมัมา, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๔๔ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๔๕ สัมภาษณ์ นายสุริยา คลังฤทธิ์, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๔๖ สัมภาษณ์ ดร.ยโสธรา ศิริภาประภากร, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๔๗ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๔๘ สัมภาษณ์ ดร.ยโสธรา ศิริภาประภากร, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๔๙ สัมภาษณ์ ดร.ยโสธรา ศิริภาประภากร, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๖๖ 
 

วิทยากรมีการพัฒนา และทำงานอย่างต่อเนื่อง การยอมรับและความเชื่อมั่นในวิทยากรจึงบังเกิดขึ้น
ตามหลัง๑๕๐ 

   ๒.ปัญหาของกลุ่มผู้เข้าอบรมและปฏิบัติธรรม  
   ปัญหาของกลุ่มผู้เข้าอบรมและปฏิบัติธรรมพบว่า  ผู้เข้าปฏิบัติธรรมบางคน

มีปัญหาด้านความเข้าใจในหลักธรรม คือ..ผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีพ้ืนฐานความรู้ที่ถูกต้อง เมื่อลงมือปฏิบัติ
จึงหลงทาง เปรียบเสมือนขับรถอย่างไม่มีแผนที่ หรือมีแผนที่แต่มิใช่แผนที่ที่ถูกต้อง๑๕๑ บางท่านมี
ปัญหาด้านเวลา คือ ภาระความรับผิดชอบในชีวิต บางท่านก็มีปัญหาในการเดินทางมาสำนักบ้าง๑๕๒...
เจ้าอาวาสในแต่ละวันและผู้นำชุมชนควรส่งเสริม และสร้างกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างปัญญาของคนในชุม
ชุมให้หลากหลาย และต่อเนื่อง...๑๕๓...การทำจิตใจให้ความสงบ คือ สมาธิ๑๕๔...ขาดแคลนผู้มีความรู้ใน
การแนะนำ๑๕๕...ปัญหาหมู่คณะมาก ย่อมมีการพูดคุยมาก ผู้ปฏิบัติจึงนิยมการหลีกเร้นออกไปอยู่คน
เดียว เพ่ือเจริญสติภาวนา๑๕๖..การมีเหตุและผล๑๕๗...ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ๑๕๘...ปัญหาด้าน
สุขภาพ๑๕๙ ๑๖๐และความไม่เข้าใจในภาษาบาลีที่ยากจะเข้าใจ๑๖๑...ไม่ค่อยตั้งใจปฏิบัติจริงจัง...๑๖๒ ...
ปัญหาหลักของการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาก็คือการขาดสติ ทำให้เป็นคนไม่มีเหตุผล...๑๖๓ 
และอาจมีปัญหาเกี่ยวกับผู้นำชุมชนบาง ที่ยังไม่เข้าใจในบทบาทของตนเอง๑๖๔ 

  ประเด็นที่ ๑๔: กิจกรรมที่ควรส่งเสริมเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมนท่านมีการพัฒนา
ปัญญาภาวนามีอะไรบ้าง 

  กิจกรรมที่ควรส่งเสริมเพ่ือให้ผู้สูงอายุในชุมนท่านมีการพัฒนาปัญญาภาวนา 
พบว่า ...ให้ผู้นำชุมชน แต่ละชุมชน และเจ้าอาวาสวัดให้แต่ละชุมชนให้ส่งเสริมทำกิจกรรมบ่อย ๆ ขึ้น
ในชุมชน๑๖๕...เพ่ือให้วัดมีความใกล้ชิดชุมชนมากยิ่งขึ้น๑๖๖...จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม๑๖๗...ในโอกาสต่าง 

 
๑๕๐ สัมภาษณ์ ดร.ยโสธรา ศิริภาประภากร, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๕๑ สัมภาษณ์ พระพิพิวัฒน์ ปุญฺญกุสโล, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๕๒ สัมภาษณ์ พระครูโสณธรรมรังสี, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๕๓ สัมภาษณ์ นายภาดล จนัขมัมา, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๕๔ สัมภาษณ์ พระณัฐพล กนฺตสาโร, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๕๕ สัมภาษณ์ นางวงเดือน สุขไสว, เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๕๖ สัมภาษณ์ แม่ชีบัวลิน หมืน่ยิ่ง, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๕๗ สัมภาษณ์ นายภาดล จนัขมัมา, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๕๘ สัมภาษณ์ นางเบญจพร ไทยเท่ียง, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๕๙ สัมภาษณ์ พระสิริทอง  สิริวฑฺฒโน, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๖๐ สัมภาษณ์ นางคิด เรืองสุข, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๖๑ สัมภาษณ์ นางคิด เรืองสุข, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๖๒ สัมภาษณ์ นางณัฐจิณี พันธ์สวัสด์ิ, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๖๓ สัมภาษณ์ นายภาดล จนัขมัมา, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๖๔ สัมภาษณ์ พระมหาสุพจน์ สุวณฺณจิตฺโต, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๖๕ สัมภาษณ์ นายภาดล จนัขมัมา, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๖๗ 
 

ๆ๑๖๘...การสอนธรรม และการปฏิบัติธรรม๑๖๙...มีการสวดมนต์ ๑๗๐นั่งสมาธิ ๑๗๑ แผ่เมตตา๑๗๒ ทำ
กิจกรรมร่วมกัน รับฟังความเห็นของกันและกัน...๑๗๓ทั้งนี้...เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมที่
ถูกต้อง ตรงตามพุทธพจน์ ส่งเสริมภาวนาในรูปแบบที่ผนวกกับการเจริญสติภาวนาในการใช้
ชีวิตประจำวันได้๑๗๔...กิจกรรมจิตอาสา๑๗๕ ดังนั้นแล้ว กิจกรรมที่ควรส่งเสริมเพ่ือให้ผุ้สูงอายุในชุมชนที่
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของสนำปฏิบัติธรรมในจังหวัดสุรินทร์ ควรนำเอากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ต่าง ๆ เข้ามาจัดในสำนักปฏิบัติธรรม เช่น การฟังเทศน์จากพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ผู้เป็นวิปัสสนาจารย์ 
หรือการจัดอบรมทักษะการใช้ชีวิต ด้วยการเสริมทักษะทางพุทธิปัญญาเข้าไปด้วย เช่น การฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ เป็นต้น 

  ประเด็นที่ ๑๕: รูปแบบการเจริญปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนของ
ท่านควรพัฒนาในด้านใดบ้าง 

  รูปแบบการเจริญปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนนั้น ควรพัฒนารูปแบบการ
ปฏิบัติธรรมนั้น พบว่า ...เน้นที่ให้ผู้สูงอายุได้กระทำกิจกรรมร่วมกัน๑๗๖...ควรให้กิจกรรมร่วมกับชุมชน
ที่หลากหลาย๑๗๗,๑๗๘ ...เพ่ือไม่ให้เกิดความจำเจ๑๗๙...สอดคล้องกับช่วงวัน๑๘๐...เหมาะสมกับช่วง
อายุ๑๘๑...และสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้น๑๘๒...สมควรให้มีการเทศน์
อบรม และเม่ือฟังธรรมปฏิบัติแล้ว ควรให้มีการอธิบายและเล่าประสบการณ์ที่ตนเองเข้าใจ และปฏิบัติ
แลกเปลี่ยนความเข้าใจซึ่งกันและกัน...๑๘๓ทั้งนี้...เพ่ือให้ลดความอิจฉา ปรับอัตตา ลดความเห็นแก่ตัว 

 
๑๖๖ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๖๗ สัมภาษณ์ นางเบญจพร ไทยเท่ียง, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๖๘ สัมภาษณ์ นางวงเดือน สุขไสว, เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๖๙ สัมภาษณ์ นางคิด เรืองสุข, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๗๐ สัมภาษณ์ นางณัฐจิณี พันธ์สวัสด์ิ, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๗๑ สัมภาษณ์ พระสิริทอง  สิริวฑฺฒโน, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๗๒ สัมภาษณ์ พระณัฐพล กนฺตสาโร, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๗๓ สัมภาษณ์ นางณัฐจิณี พันธ์สวัสด์ิ, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๗๔ สัมภาษณ์ พระพิพิวัฒน์ ปุญฺญกุสโล, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๗๕ สัมภาษณ์ พระมหาสุพจน์ สุวณฺณจิตฺโต, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๗๖ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๗๗ สัมภาษณ์ นางคิด เรืองสุข, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๗๘ สัมภาษณ์ นางเบญจพร ไทยเท่ียง, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๗๙ สัมภาษณ์ นางวงเดือน สุขไสว, เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๘๐ สัมภาษณ์ พระสิริทอง  สิริวฑฺฒโน, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๘๑ สัมภาษณ์ แม่ชีอรพิน โหมดงาม, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๘๒ สัมภาษณ์ นายภาดล จนัขมัมา, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๘๓ สัมภาษณ์ นางณัฐจิณี พันธ์สวัสด์ิ, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๖๘ 
 

เข้าใจคนอ่ืนมากขึ้น๑๘๔...เพ่ือให้เข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน๑๘๕...หรือสรุปสั้นๆ ก็คือ เน้นการพัฒนาปัญญาทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับสุตมยปัญญา 
ระดับจิตมยปัญญา และระดับภาวนามยปัญญา๑๘๖ 

 

  ดังนั้น โดยภาพรวมแล้ว ผลการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา
ของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ สามารถชี้วัดได้จากการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในสำนักปฏิบัติธรรม
ในชุมชนของจังหวัดสุรินทร์ให้สัปปายะ คือ มีความเอ้ือต่อการจัดปฏิบัติธรรมเพ่ือเจริญปัญญาภาวนา
ของพุทธศาสนิกชน โดยชุมชนจังหวัดสุรินทร์นั้น พบว่า 

   ๑. อาวาสสัปปายะ คือ ที่อยู่ ที่พักอาศัย และสถานที่ที่เหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติ 

   สถานที่อันควรแก่การจัดให้เป็นสถานที่แก่การปฏิบัติธรรมเพ่ือให้เกิดปัญญา
นั้นควรมีลักษณะ“...กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนสงัด เสียงไม่อึกทึก เว้นจากคนสัญจรไปมา เป็นที่
กระทำการลับของหมู่มนุษย์ ควรแก่การหลีกเร้น...”๑๘๗ ในพระวินัยปิฎก จูฬวรรค เสนาสนะขันธกะ 
ได้พรรณนานาเอาไว้ว่า “...ภิกษุเหล่านั้นเดินออกจากที่นั้น ๆ จากป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่าช้า 
ที่แจ้ง ลอมฟาง ทอดสายตาลงต่ำ มีการก้าวไป การถอยหลัง การมองดู การเหลียวดู การคู้แขน การ
เหยียดแขนน่าเลื่อมใส เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ...”๑๘๘ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด 
คือ “...วิหาร เรือนมุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโล้น ถ้ำ...”๑๘๙ “...ผู้ประสงค์พึงเข้าเฝ้าได้ กลางวันไม่
พลุกพล่าน กลางคืนสงัด...ควรแก่การหลีกเร้น...”๑๙๐ ดังนั้น ผลการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลัก
ปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ในด้านอาวาสสัปปายะ คือ สถานที่ บริเวณของ
สำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ นั้นมีความรมณียสถาน ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธ์ อาทิเช่น 
วัดป่าเทพประทานนั้นมีการปลูกต้นยางนาเป็น ๕,๐๐๐ กว่าต้น ทำให้สภาพแวดล้อมภายในวัดร่มรื่น 
เย็นสบายตลอดทั้งปี๑๙๑ และมีการจัดแบ่งอาคารสถานที่ภายในวัดชัดเจน คือ มีหมู่กุฎิของคณะสงฆ์
ต่างหาก...มีหมู่กุฏิที่พักของแม่ชีและอุบาสิกาต่างหาก มีศาลาการการเปรียญสำหรับจัดกิจกรรรมฟัง
เทศน์เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา๑๙๒ ในส่วนของวัดป่าโยธาประสิทธิ์นั้น บริเวณนี้

 
๑๘๔ สัมภาษณ์ พระมหาสุพจน์ สุวณฺณจิตฺโต, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๘๕ สัมภาษณ์ พระณัฐพล กนฺตสาโร, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๘๖ สัมภาษณ์ พระพิพิวัฒน์ ปุญฺญกุสโล, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๘๗ วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๙/๗๑. 
๑๘๘ วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๙๔/๘๙. 
๑๘๙ วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๙๔/๙๐. 
๑๙๐ วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๙/๗๑. 
๑๙๑ สัมภาษณ์ พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์, วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๙๒ สัมภาษณ์ พระครูกิตติธรรมประสาธน์, วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๖๙ 
 

เป็นป่าสาธารณะประโยชน์ ในอดีตนั้นหลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นอาจารย์วิปัสสนากรรมฐานได้เดินธุดงค์
จากจังหวัดสกลนคร มาที่จังหวัดสุรินทร์ และเลยนั่งปักกลดในบริเวณดังกล่าว ซึ่งในอดีตเป็นป่าดงดิบ 
และได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในแบบฉบับของสายป่ากรรมฐาน  โดยได้พิจารณาเห็นว่าเป็นที่
เหมาะสมแล้ว จึงได้ทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยมีกุฏิสงฆ์สร้างด้วยไม้มุงด้วยหญ้าคา มีศาลาที่มุง
ด้วยหญ้าคา สำหรับฉันภัตตาหาร นั่งได้ประมาณ ๑๐ รูป ผู้มีศรัทธา เดินทางมาทำบุญประมาณ ๑๐ 
กว่าคนในสมัยนั้น กระทั่งมีพุทธศาสนิกชนเกิดจิตศรัทธา ร่วมกันจัดสร้างวัดป่าใกล้กับเขตเทศบาล
เมืองสุรินทร์ จึงได้ชื่อว่า วัดป่าโยธาประสิทธิ์...แต่ชาวบ้านในอดีตจะเรียกติดปากแบบภาษาชาวบ้านว่า 
“วัดป่าวิทยาลัยเกษตรสุรินทร์”...๑๙๓ ดังนั้น วัดป่ากรรมฐานนั้น ได้กลายเป็นแหล่งที่เพ่ิมแหล่งผลิต
ออกซิเจน และยังคงความเป็นป่าที่สมบูรณ์ให้กับชุมชนในเขตพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียงได้อย่างดียิ่ง 

    ๒. โคจรสัปปายะ คือ การคมนาคม การสัญจรระหว่างวัดกับชุมชน 
    การคมนาคม หรือการสัญจร เดินทางระหว่างสำนักปฏิบัติธรรมกับ

ชุมชนในนั้นมีความสำคัญ และเกื้อกูลแก่นักปฏิบัติธรรมผู้ประสงค์พัฒนาตนเอง ดังปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาที่ได้พรรณนาเอาไว้ว่า ที่ตั้งอารามนั้นต้อง“...ไม่ไกลและไม่ใกล้จากหมู่บ้านนัก 
คมนาคมสะดวก ผู้ประสงค์พึงเข้าเฝ้าได้...เว้นจากคนสัญจรไปมา ...ควรแก่การหลีกเร้น...”๑๙๔ ดังนั้น 
วัดป่าเทพประทานนั้นอยู่ไม่ไกลจากชุมชนมากนัก...ซึ่งจากวัดป่าเทพประทานไปตัวอำเภอศีขรภูมิแค่ 
๖ กิโลเมตรเท่านั้น...๑๙๕ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ นั้นตั้งอยู่ตำบลนอกเมือง ซึ่งแวดล้อมไปด้วยหน่วยงาน
ราชการ และชุมชนเมือง ทั้ง ๔ ด้าน จึงไม่มีปัญหาเรื่องการคมนาคมในการเดินทางมาของผู้ สูงอายุ 
หรือผู้สนใจในการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเท่าใดนัก...๑๙๖ และสภาพการคมนาคมในปัจจุบันนั้น สภาพ
เส้นทางมีความสะดวก ผู้ใคร่ในการปฏิบัติธรรมเพ่ือเจริญปัญญาสามารถเดินทางไป -กลับได้อย่าง
สะดวกสบายและรวดเร็ว และหากเป็นผู้สูงอายุนั้น ปัจจุบันลูกหลานก็มีพาหนะสามารถไปรับ-ส่ง
ระหว่างสำนักปฏิบัติธรรมกับหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนได้อย่างสะดวก 

   ๓. ภัสสสัปปายะ คือ การพูดคุยหรือถ้อยคำที่เหมาะสมในระหว่างการ
ปฏิบัติ 

   การพูดคุยหรือการสนทนาธรรมของผู้ใคร่ในการเจริญปัญญาในสำนักปฏิบัติ
ธรรมในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ นั้นพบว่า แยกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) บุคลากรที่เป็นพระสงฆ์ ผู้ทำหน้าที่
โดยตรงในการเผยแผ่ มี เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม, พระวิปัสสนาจารย์ ๑๙๗ ๒) บุคลากรผู้ เป็น
กรรมการบริหารสำนักปฏิบัติธรรม ซึ่งมีทั้งพระ และฆราวาสผู้มีความเชี่ยวชาญในวิปัสสนา

 
๑๙๓ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๙๔ วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๙/๗๑. 
๑๙๕ สัมภาษณ์ พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์, วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๙๖ สัมภาษณ์ พระครูโสภณธรรมรังสี, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๙๗ สัมภาษณ์ พระพิสิทธิ์  จารุธมฺโม, เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๗๐ 
 

กรรมฐาน และเข้าใจในแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง๑๙๘,๑๙๙ มาคอยช่วยสนับสนับการ
ปฏิบัติธรรมของนักปฏิบัติเพ่ือช่วยประคับประคอง และแนะนำการฝึกฝนพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิด
ปัญญา 

   ๔.ปุคคลสัปปายะ  คือ บุคคลที่สมควรเข้าไปสนทนาปราศรัย 
   ในด้านปุคลสัปปายะ คือ ทรัพยากรบุคคล ในสำนักปฏิบัติธรรมของจังหวัด

สุรินทร์พบว่า ทรัพยากรบุคคล คือ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมมีพร้อม และมีความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอด เช่น พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ (หลวงปู่ทองคำ คมฺภีโร) เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเทพ
ประทาน ตำบลระแงง ซึ่งเคยผ่านการศึกษาบาลีใหญ่ และปฏิบัติในสำนักปฏิบัติวิเวกอาศรม โดย
เน้นการปฏิบัติแบบยุบหนอ-พองหนอ และมีความแตกฉานในด้านคัมภีร์พระพุทธศาสนา และ
สามารถอธิบายสติปัฏฐาน ๔ ที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นที่เจริญศรัทธา
และชวนให้เกิดปัญญาแก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรม๒๐๐...และพระครูโสภณธรรมรังสี เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม
วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ซึ่งได้เคยศึกษาวิปัสสนากรรรมฐานกับพระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) ผู้เป็น
ศิษย์ของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูล อตุโล) ผู้เป็นศิษย์รุ่นแรกๆ หลวงปู่มุ่น ภูริทตฺโต อาจารย์
ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานของภาคอีสาน ซึ่งจากตัวอย่างกลุ่มสำนักปฏิบัติธรรมที่นำเสนอมานี้ 
ย่อมชี้ชัดว่า ในจังหวัดสุรินทร์นั้น มีพระวิปัสสนาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในการเผยแผ่และสอนวิปัสสนา
กรรมฐานให้กับผู้สนใจได้อย่างดีเยี่ยม และปรากฏมีศิษยานุศิษย์จากสำนักปฏิบัติของจังหวัด
สุรินทร์ ได้ไปเผยแพร่หลักพุทธธรรม และนำเจริญวิปัสสนากรรมฐานหลายท่าน อาทิ พระราช
ปัญญาวิสารัท (เหลือง ฉนฺทาคมโม) วัดป่ากระดึงทอง จังหวัดบุรีรัมย์, พระสาสนโสภณ (โกศล 
สิรินฺธโร) วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม จังหวัดชลบุรี 
เป็นต้น๒๐๑ 

   ๕.โภชนสัปปายะ คือ อาหารและเครื่องอุปโภคที่ถูกใจ ถูกกับร่างกาย
เกื้อกูลต่อสุขภาพ 

   ในด้านโภชนสัปปายะนี้ พบว่าในสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสุรินทร์นั้น มี
ความสมบูรณ์ในด้านการโภชนาการ เพราะได้รับการอุปถัมภ์จากพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในชุมชนรอบวัด 
อาทิเช่น วัดป่าเทพประทานนี้ มีชุมชนอยู่รอบวัดทั้ง ๔ ทิศ คือ  โดยมี ๑๗ หมู่บ้านถวายการอุปถัมภ์ 
คือ หมู่ที่   ๑ บ้านยาง หมู่ที่   ๒ บ้านอนันต์ หมู่ที่   ๓ บ้านอาเสก หมู่ที่   ๔ บ้านตาพรม หมู่ที่   ๕ 
บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่   ๖ บ้านศรีตะวัน หมู่ที่   ๗ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๘ บ้านสว่าง หมู่ที่   ๙ บ้าน

 
๑๙๘ สัมภาษณ์ นายสุริยา คลังฤทธิ์, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๑๙๙ สัมภาษณ์ ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ, เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๐๐ สัมภาษณ์ พระสมจิตร รตนปญฺโญ, วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๐๑ สัมภาษณ์ พระมหาเฉลิมเกียรติ จิรวฑฺฒโณ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ธ., 

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๗๑ 
 

โจด-ศิริ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๑ บ้านจลง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งมนต์ หมู่ที่ 
๑๔ บ้านกระชาย หมู่ที่ ๑๕ บ้านตลาดกะลัน  หมู่ที่ ๑๖ บ้านกะลัน หมู่ที่ ๑๗ บ้านอาเกียง หมู่ที่ ๑๘ 
บ้านโคกพยอม๒๐๒  และในส่วนของสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าโยธาประสิทธิ์นั้นพบว่า มีความพร้อมด้าน
โภชนา เพราะมีชุมชนที่อยู่รอบวัด และหน่วยงานราชการ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ต่างก็ให้การอุปถัมภ์เป็นอย่างดี๒๐๓ หรือหาก
สำนัก/วัดมีการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การเทศน์มหาชาติประจำปี หรือกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมีประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมาก ทางวัดก็จะออกหนังสือถึงผู้นำชุมชน คือ
กำนันตำบลนอกเมือง และผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่บริการของวัดเพ่ือขอความร่วมอุปถัมภ์ภัตตาหาร 
และอ่ืนๆ ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม ซึ่งก็ได้รับการอุปถัมภ์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด๒๐๔, ๒๐๕ 

   ๖. อุตุสัปปายะ คือ สภาวะดินฟ้าอากาศ 
   สภาพดินฟ้าอากาศของจังหวัดสุรินทร์นั้นมีสภาพภูมิอากาสแบบมรสุม มี ๓ 

ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาวจะปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล จึงทำให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติ
ธรรม ผนวกกับภายในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนจังหวัดสุรินทร์นั้น โดยส่วนมากตั้งอยู่ภูมิประเทศที่มี
สภาพเป็นป่าเป็นส่วนมาก จึงเกื้อกูลแก่นักปฏิบัติธรรมที่มุ่งหวังการเจริญปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การในฤดูหนาวซึ่งอุณหภูมิมีความเหมาะสมคือไม่หนาวมาก จึงส่งผลให้สำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนิยม
จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมประจำปี เช่น การสวดมนต์ข้ามปีตามวิถีไทย วิถีพุทธ๒๐๖ การจัดปฏิบัติ
ธรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่, กิจกรรมจัดปฏิบัติปริวาสกรรมประจำปี๒๐๗ 

   ๗. อิริยาปถสัปปายะ คือ อาการหรือการเคลื่อนไหวในกิริยาท่าทางที่
ปฏิบัติแล้วถูกใจ 

   ในพระวินัยปิฎก จูฬวรรค เสนาสนะขันธกะ“...ภิกษุเหล่านั้นเดินออกจากท่ี
นั้น ๆ จากป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่าช้า ที่แจ้ง ลอมฟาง ทอดสายตาลงต่ำ มีการก้าวไป การ
ถอยหลัง การมองดู การเหลียวดู การคู้แขน การเหยียดแขนน่าเลื่อมใส เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ
...”๒๐๘, ในสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสุรินทร์นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัดป่าโยธาประสิทธิ์นั้น ได้มี
การจัดรูปแบบกิจกรรมทีมีความหลากหลายกับช่วงอายุของผู้เข้าฝึกและปฏิบัติ และคณะวิทยากรผู้ทำ
การอบรมต้องประสานงานกับหน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้ามาอบรม เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุรินทร์, วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่

 
๒๐๒ สัมภาษณ์ พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์, วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๐๓ สัมภาษณ์ พระครูโสภณธรรมรังสี, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๐๔ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๐๕ สัมภาษณ์ ดร.ยโสธรา ศิริภาประภากร, เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๐๖ สัมภาษณ์ พระสำเริง โกวิโท, เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๐๗ สัมภาษณ์ พระคำรณ อมโร, เมื่อวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๐๘ วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๙๔/๘๙. 



๑๗๒ 
 

บริการ ดังนั้น รูปแบบและกิจกรรมที่ส่งผลให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประสบความสำเร็จจึงต้องอาศัย
คณะกรรมการของสำนักปฏิบัติร่วมระดมความคิดและออกแบบกิจกรรมที่เอ้ือต่อช่วงวัย และกลุ่มคนที่
เข้าปฏิบัติธรรม๒๐๙ ในส่วนของวัดป่าเทพประทานนั้น พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม 
ได้เน้นให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมฝึกการปฏิบัติในรูปแบบของสติปัฏฐาน ๔ เพ่ือเจริญปัญญาเป็นหลัก ดังนั้น 
รูปแบบของอิริยาบถจึงมีความสัปปายะ คือ ให้กำหนดในอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน เป็น
หลัก โดยกำหนดอิริยาบถครั้งหละ ๓๐ นาที ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นบ้าง ตามกำลังหรือความ
พร้อมของผู้เข้ามาปฏิบัติเป็นหลัก จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ใคร่ในการปฏิบัติธรรมเพ่ือ
เจริญปัญญา๒๑๐ 

๔.๒.๓ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

๑. หลักการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา 
 หลักการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา คือคำ

สอนของพระพุทธศาสนานั้นมีส่วนช่วยให้เรามีความเข้าใจ และรู้ว่าทุกข์หรือปัญหาในชีวิตควรแก้ไข
อย่างไร ทำให้คนเราละความเห็นแก่ตัว ละความโลภ โกรธ หลงการพัฒนาตนเองก็...ทำให้รู้จักตนเอง 
และปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ดังนั้น หลักในการพัฒนาตนเองในพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุพนิมิตซึ่งมี ๗ 
อย่างคือ ๑) กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตรถูกต้อง  ๒) สีลสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล ๓) 
ฉันทสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ ๔) อัตตสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยตนที่ฝึกไว้ดี ๕) ทิฏฐิ
สัมปทา ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (มีหลักความคิดความเชื่อที่ถูกต้อง) ๖) อัปปมาทสัมปทา ความถึง
พร้อมด้วยความไม่ประมาท ๗) โยนิโสมนสิการสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ  หลักการ
ปฏิบัติตนเองโดยการดำเนินชีวิตไปสู่ชีวิตที่ประเสริฐนั้น หรือ...การที่จะมีสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นองค์แรก
ของมรรคนั้นมีปัจจัย ๒ ประการ ที่จะช่วยให้คนมีสัมมาทิฏฐิ คือ ๑) ปรโตโฆสะ แปลว่า อิทธิหรือเสี่ยง
ภายนอก ๒) โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทำใจโดยแยบคาย การพิจารณาแยบคาย รู้จักคิด คิดเป็น
....๒๑๑ กระบวนการพัฒนาคนเพ่ือให้เกิดปัญญา คือ หลักปัญญาวุฒิธรรม ซึ่งมีอยู่ ๔ ประการ คือ ๑) 
สัปปุริสสังเสวะ การคบหาสัตบุรุษ ๒) สัทธัมมัสสวนะ การฟังธรรม ๓) โยนิโสมนสิการ การมนสิการ
โดยแยบคาย ๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ประโยชน์ของการพัฒนาปัญญา
ในพระพุทธศาสนามี ๓ ประการ คือ ๑) การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขในปัจจุบัน (ทิฏฐิธัมมิกัตถะ) การ
เข้าถึงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาปัญญาเพ่ือประโยชน์สุขที่ตามองเห็น (ประโยชน์สุขในปัจจุบัน) ๒) การ
พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขในอนาคต (สัมปรายิกัตถะ) การพัฒนาปัญญาเพ่ือให้ได้ประโยชน์ในขั้นนี้เป็น
เรื่องของจิตใจที่ลึกซึ้งลงไป เรียกว่า ประโยชน์ที่เลยตามองเห็น (ด้านนามธรรม) หรือเลยไปข้างหน้าไม่

 
๒๐๙ สัมภาษณ์ ดร.ยโสธรา ศิริภาประภากร, เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๑๐ สัมภาษณ์ พระสมจิตร วรญาโณ, เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒๑๑ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: มั่นคงการ

พิมพ์, ๒๕๕๘), หน้า ๕๖. 



๑๗๓ 
 

เห็นเป็นรูปธรรมต่อหน้าต่อตาเรียกว่า สัมปรายิกัตถะการพัฒนา ๓) เพ่ือประโยชน์สุขขั้นสูงสุด (ปรมัต
ถะ) การพัฒนาปัญญามีเป้าหมายสูงสุด คือ การบรรลุธรรม ซึ่งเป็นภาวะชีวิตที่พบความสุขอย่าง
แท้จริง  

 พระสงฆ์ในชุมชนจังหวัดสุรินทร์มีบทบาทช่วยเสริมการพัฒนาตนเอง คือ พระสงฆ์
ท่านจะช่วยแนะนำให้คนในชุมชนได้พัฒนาจิตใจเพ่ือเจริญปัญญาโดยไม่ให้ยึดติดกับวัตถุมากเกินไปสั่ง
สอนให้เป็นคนดีความสามัคคีของพระสงฆ์ในอาราม ในการช่วยเหลือและส่งเสริมกิจกรรมของสำนัก
ปฏิบัติมีผลต่อการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก 

 รูปแบบการพัฒนาปัญญาตามคำสอนของพระพุทธศาสนา คือ รูปแบบการพัฒนา
ปัญญาตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานั้น...มีตั้งแต่ปัญญาระดับพ้ืนฐานในการครองเรือน ใน
ระดับอยู่สุขแบบโลกทั่วไป และพัฒนาปัญญาไปเป็นลำดับชั้น จนถึงขั้นสูงคือระดับอริยชน ตั้งแต่ 
โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเป็นสำคัญ..มี ๓  ระดับ คือ ๑) 
ระดับหยาบ ๒) ระดับปานกลาง ๓) ระดับละเอียดดังนั้น รูปแบบการพัฒนาปัญญาตามคำสอนของ
พระพุทธศาสนานั้น มี ๒ หลักการ คือ ๑) ปรโตโฆสะ คือ สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการเจริญ
ปัญญา ๒) โยนิโสมนสิการ คือ กระบวนการพัฒนาที่เกิดข้ึนจากการหยั่งรู้ภายในจิตของผู้พัฒนาตนเอง  

 คำสอนของพระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างการพัฒนาปัญญภาวนา จากข้อมูลพบว่า
...เป็นกระบวนการพัฒนาจิต และรูปแบบการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพช่วยสอนให้เข้าใจโลก ชีวิต ผู้คน 
สิ่งทั้งหลาย ตามคามเป็นจริง ในสิ่งที่มันเป็น เมื่อเข้าใจสิ่งทั้งหลายว่ามีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป จึงไม่มี
ความทุกข์ เพราะมีความเข้าใจชีวิตรูปแบบการพัฒนาปัญญา ตามคำสอนของพุทธศาสนานั้น พระ
พุทธองค์ท่านทำได้จริงรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว จึงนำมาสอนเผยแผ่ต่อเพ่ือปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงมีเหตุมีผล
ตามพระพุทธองค์คำสอนของพระพุทธศาสนานั้นเน้นการเจริญปัญญาเป็นหลัก โดยอาศัยสติปัญญาใน
การตัดสินใจ ไม่ใช่ฟังเข้ามาแล้วเชื่อเลย แต่ทุกอย่างต้องมีเหตุผล 

 การแสดงธรรมของพระสงฆ์มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาปัญญาทำให้
พุทธศาสนิกชนได้รู้จักการใช้เหตุผลเพ่ือนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และได้หลักการของการแสวงหา
เหตุผล ทำให้เรามีจิตใจกว้างขวาง เอ้ือเฟือเผื่อแผ่ มีจิตเมตตาต่อสรรพสัตว์ และเข้าใจสังคมได้มาก
ยิ่งขึ้น 

๒. กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุใน
ชุมชนจังหวัดสุรินทร์  

กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชน
จังหวัดสุรินทร์นั้น พบว่า มีกระบวนการพัฒนาตนเองที่เด่นชัด โดยแยกออกเป็น ๒ ประเภทหลัก คือ 
๑) การพัฒนาตนเองเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน การศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไป โดยการศึกษาเล่า
เรียนเพ่ือประกอบสัมมาชีพในสายงานที่ตนเองให้ความสนใจ เพ่ือดำเนินชีวิตให้สมบูรณ์  เช่น 
การศึกษาเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ  มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
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สุรินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็น
ต้น  ๒) การพัฒนาปัญญาเพ่ือประโยชน์สูงสุด พบว่าให้ทาน รักษาศีล และเจริญสติภาวนาหลักฝึกฝน
ตนเอง เจริญสติภาวนา หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา  

กระบวนการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์นั้น พบว่า  มี
การส่งเสริมความรู้เรื่องหลักพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนา อันเป็นพระปริยัติ ทั้งในรูปแบบของการ
อ่านหนังสือธรรมะ หรือคำสอนของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ในห้องสมุดของสำนักปฏิบัติธรรม และการ
ฟังธรรมในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันธรรมมัสวนะ, เทศนาในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี, การฟังธรรมในงาน
ปริวาสกรรมประจำปี, รวมทั้งนำปฏิบัติภาวนาควบคู่กันไปโดยการพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นใจ
ค้นคว้าหาสาเหตุ เข้าถึงพัฒนาและหาแนวทางแก้ไข ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา สีล สมาธิ ปัญญา จาก
ประเด็นดังที่กล่าวมานี้ การสวดมนต์การอ่านหนังสือธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์การฟังธรรม นั่ง
สมาธิ พิจารณาธรรมหมั่นพิจารณาคำสอนของครูบาอาจารย์ให้มีสติรู้ตัว ระลึกถึงคุณความดีเพ่ือให้เกิด
สติปัญญาและแนวทางปฏิบัติหลังจากลาสิกขาไปแล้วเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตล้วนแต่เป็น
กระบวนการที่เป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาทั้งสิ้น  

กระบวนการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ พบว่า 
กระบวนการพัฒนาปัญญาภาวนานั้น ปรากฏผ่านกิจกรรมการปฏิบัติธรรมต่างให้ปฏิบัติตามหลัก ทาน 
ศีล ภาวนาผู้สูงอายุในชุมชนมีหลากหลายรูปแบบจากพ้ืนฐานทางครอบครัว ต่าง ๆ กันไป จึง
หลากหลายในวิธีการนำเสนอแต่ละชุมชน มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใน
ทุกวันพระนั่งสมาธิ และปฏิบัติธรรมให้มีการรู้จักปล่อยวาง  

รูปแบบการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชน พบว่า รูปแบบการพัฒนา
ปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุนั้นมีความหลากหลาย เช่น ...กิจกรรมปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆการทำ
ทาน การรักษาศีลพยายามให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มาร่วมกันทำกิจกรรมในทุกวันพระ ได้มีกิจกรรม
ร่วมกันได้ผ่อนคลายในชุมชนผู้สูงอายุผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์นั้นถึงมีจะมีโอกาสน้อยในการ
พัฒนา แต่ก็ปรับตัวเองได้ดี ตามสภาวะที่เข้าใจ 

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชุมชนของท่านได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาปัญญา
ภาวนาของผู้สูงอายุ พบว่า การพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นมีความแตกต่าง ไม่มี
หลักการที่แน่นอนเสมอไปในแต่ละชุมชนกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มีในแต่ละชุมชนนั้นสามารถ
ช่วยได้พอสมควรตามสติปัญญาของแต่ละบุคคลที่เข้าใจ โดยให้มีรูปแบบการปฏิบัติที่ถูกต้องเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องและทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุด้วยกัน เช่น นั่งสมาธิ สวดมนต์ทำให้เกิดความ
สงบ ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตจิตเยือกเย็นไม่เป็นทุกข์ 

๓. ผลการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชน
จังหวัดสุรินทร์ 
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กิจกรรมทางพระพุทธศาสนารูปแบบใดในชุมชนท่านมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุมากที่สุด พบว่า ผลจากการส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
การพัฒนาปัญญามีทั้งกิจกรรมในรูปแบบประจำ หรือเป็นกิจวัตรประจำวัน เช่นการทำวัตรสวดมนต์
เช้า-เย็น การเจริญสติภาวนาหลังทำวัตรเช้า-เย็นหรือเป็นกิจวัตรประจำปักษ์ เช่น วัดพระ ก็ให้มีพระ
เทศน์ประจำวันพระในภาคเช้า และภาคค่ำก็ให้พระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักนำผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้
ทำวัตรสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา เพ่ือเปิดโอกาสให้อุบาสก อุบาสิกาได้ร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว
ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา ออก
พรรษา วันวิสาขาบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชาและทุกวันพระถึงผู้อายุได้มีโอกาสมาร่วมทำ
กิจกรรมร่วมกัน ส่งผลดีต่อผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่บริการของสำนักปฏิบัติธรรมอย่างมาก เพราะเข้าใจ
ชีวิตมากขึ้น โดยมีวัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมเป็นแหล่งการฝึกฝนปัญญา มีกิจกรรมฟังธรรมจากพ่อแม่
ครูบาอาจารย์ที่ช่วยเสริมปัญญาในการใช้ชีวิต, มีกิจกรรมการเจริญสติด้วยการฝึกการเคลื่อนไหวทาง
ร่ายกาย ตามแต่ละอิริยาบถ รวมทั้งการฟังธรรม หรือปาฐกถาธรรมจากวิทยากรประจำสำนักปฏิบัติ
ธรรม ซึ่งผู้เป็นวิทยากรทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส ผู้มีภูมิธรรม ภูมิรู้ในด้านพระพุทธศาสนา ได้นำ
ประเด็นเหตุการณ์บ้านเมือง สถานการณ์บ้านเมือง มาบรรยายเพ่ือเสริมทักษะความรู้ให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติ 
และเสริมทักษะทางปัญญา ในการให้ผู้ปฏิบัติรู้จักการวางท่าทีต่อเหตุการณ์นั้น ๆ อย่างรู้เท่าทัน หรือ
นำประเด็นหัวข้อพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง, การทำเกษตร
พอเพียงวิถีพุทธมาบรรยาย, การทำหลักธรรมาธิปไตยมาบรรยาย ในช่วงการเลือกตั้ง เป็นต้น ซึ่ง
ประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่สำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสุรินทร์ นั้นมีอาวาสสัปปายะ สถานที่
ปฏิบัติธรรมที่อยู่ในชุมชน, มีหลักโคจาระสัปปายะ คือ มีการคมนาคม การเดินทางที่สะดวกสบาย
ระหว่างสำนักปฏิบัติธรรมกับบ้าน ชุมชน หรือหน่วยงานราชการ สถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงกันไม่เป็น
อุปสรรคในการเดินทาง 

บุคคลใดในชุมชนท่านมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาปัญญาภาวนาของ
ผู้สูงอายุมากที่สุด พบว่า บุคคลผู้มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุใน
ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ นั้น แยกออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) ศาสนบุคคล คือ บุคลากรทางด้าน
พระพุทธศาสนา รวมทั้งธรรมวิทยากร ผู้ทำหน้าที่ในการอบรม ๒) บุคคลทั่วไป คือ ผู้นำ ปราชญ์
ท้องถิ่น และบุคคลอ่ืน ๆ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จากประเด็นนี้ย่อมชี้ให้เห็นว่า ในสำนักปฏิบัติใน
จังหวัดสุรินทร์มีปุคคลสัปปายะ คือ ศาสนบุคคลทางพระพุทธศาสนา ผู้มีภูมิธรรมภูมิรู้ในการนำปฏิบัติ
เพ่ือเจริญปัญญา และมีบุคลากรผู้มีผู้ธรรม ผู้รู้ทางพระพุทธศาสนา ที่คอยช่วยส่งเสริมการฝึกฝนพัฒนา
ตนเองของนักปฏิบัติธรรม รวมทั้งบุคคลจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ค่อยช่วยส่งเสริมผู้สูงอายุให้
ได้รับการพัฒนาตนเอง และมีทักษะทางปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

ปัญหาหลักของการปัญหาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา พบว่า แยกออกเป็น ๒ 
ประเด็น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่าย และถูกต้องครอบคลุม คือ  
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 ๑) ปัญหาด้านสำนักปฏิบัติธรรม คือ ประกอบด้วย ๑.๑) ขาดแคลนบุคลากรการสืบ
ต่อให้ต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของคณะกรรมการผู้บริหารสำนักปฏิบัติธรรม และบุคลากรผู้ทำการอบรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรนำปฏิบัติ หรือพระวิปัสสนาจารย์  ๑.๒) หลักสูตร
แกนกลางของการปฏิบัติของแต่ละสำนักไม่มีความชัดเจนเนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมนั้นมีหลากหลาย
ประเภท หลากหลายช่วงอายุ ทำให้คณะผู้ดำเนินการอบรมต้องมีการปรับหลักสูตรการอบรม เพ่ือให้
เข้ากับกลุ่มผู้เข้าปฏิบัติตอนเวลา และ ๑.๓) การยอมรับในตัวบุคคล คือ เนื่องจากบางสำนักปฏิบัติ
ธรรมนั้น มีวิทยากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การอบรมทั้งภาคปริยัติ คือ ความรู้ทั้งคดีโลกและคดี ธรรม และ
ภาคปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนานั้น หากบุคลากร หรือวิทยากรผู้นำปฏิบัติเป็นฆราวาส 
หรือบุคคลทั่วไป ผู้เข้ารับการอบรมจะให้ความสนใจและไม่ค่อยยอมเปิดใจในการยอมรับในระยะแรก 
แต่ในประเด็นนี้ก็ได้รับการแก้ไขมาเป็นลำดับ และผู้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบั ติในเขตจังหวัด
สุรินทร์ ต่างก็เปิดใจ ยอมรับการบรรยายธรรมจากวิทยากรผู้เป็นฆราวาสมากข้ึน 

 ๒) ปัญหาของกลุ่มผู้เข้าอบรมและปฏิบัติธรรม ผู้เข้าปฏิบัติธรรมบางคนมีปัญหาด้าน
ความเข้าใจในหลักธรรม, ปัญหาด้านสุขภาพ, ปัญหาด้านการจัดสรรเวลา, ปัญหาด้านคมนาคม 

กิจกรรมท่ีควรส่งเสริมเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมนท่านมีการพัฒนาปัญญาภาวนา พบว่า มี
การให้ผู้นำชุมชน แต่ละชุมชน และเจ้าอาวาสวัดให้แต่ละชุมชนให้ส่งเสริมทำกิจกรรมบ่อย ๆ ขึ้นใน
ชุมชนเพ่ือให้วัดมีความใกล้ชิดชุมชนมากยิ่งขึ้นจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ  

รูปแบบการเจริญปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนนั้น ควรพัฒนารูปแบบการ
ปฏิบัติธรรมนั้น พบว่า เน้นที่ให้ผู้สูงอายุได้กระทำกิจกรรมร่วมกันควรให้กิจกรรมร่วมกับชุมชนที่
หลากหลายเพ่ือไม่ให้เกิดความจำเจสอดคล้องกับช่วงวันเหมาะสมกับช่วงอายุและสร้างแรงจูงใจในการ
เข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นสมควรให้มีการเทศน์อบรม และเมื่อฟังธรรมปฏิบัติแล้ว ควรให้มี
การอธิบายและเล่าประสบการณ์ที่ตนเองเข้าใจ และปฏิบัติแลกเปลี่ยนความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
 

๔.๓ ผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ๔.๓.๑  ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระดับรายได้ อาชีพ ที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑ 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 
 

 
 
 

ตารางท่ี ๔.๑ 

จำนวนและร้อยสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

(n = ๒๒๗) 
 สถานภาพส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 
๑. เพศ 

  

 ๑.๑ ชาย ๑๔๖ ๖๔.๓ 

 ๑.๒ หญิง ๘๑ ๓๕.๗ 

๒. อายุ   

 ๒.๑ ต่ำกว่า ๒๐ ป ี ๑๑ ๔.๘ 

 ๒.๒ ๒๑-๓๐ ป ี ๓๒ ๑๔.๑ 

 ๒.๓ ๓๑-๔๐ ป ี ๓๗ ๑๖.๓ 

 ๒.๔ ๔๑-๕๐ ป ี ๓๘ ๑๖.๗ 

 ๒.๕ ๕๑-๖๐ ป ี ๕๕ ๒๔.๒ 

 ๒.๖ ๖๑-๗๐ ป ี ๔๒ ๑๘.๕ 

 ๒.๗ ๗๐ ปีขึ้นไป ๑๒ ๕.๓ 

๓. การศึกษาสูงสุด 
  

 ๓.๑ ประถมศึกษา ๗๕ ๓๓.๐ 

 ๓.๒ มัธยมศึกษาตอนต้น ๔๗ ๒๐.๗ 

 ๓.๓ มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๙ ๑๗.๒ 

 ๓.๔ ปริญญาตรี ๔๗ ๒๐.๗ 

 ๓.๕ ปริญญาโท ๑๒ ๕.๓ 

 ๓.๖ อ่ืนๆ 

  
๗ ๓.๑ 

๔. รายได้/เดือนปัจจุบัน 
  

 ๔.๑ ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ ป ี ๑๔๔ ๖๓.๔ 

 ๔.๒ ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ ป ี ๕๑ ๒๒.๕ 

 ๔.๓ ๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ ป ี ๑๒ ๕.๓ 

 ๔.๔ ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ ป ี ๗ ๓.๑ 

 ๔.๕ สูงกว่า ๓๐,๐๐๐ ปี ๑๓ ๕.๗ 

๕. อาชีพ 
  

 ๕.๑ ไม่ได้ทำงาน ๓๗ ๑๖.๓ 

 ๕.๒ กสิกรรม ๖๗ ๒๙.๕ 

 ๕.๓ ค้าขาย ๑๙ ๘.๔ 

 ๕.๔ รับจ้าง ๒๒ ๙.๗ 



๑๗๘ 
 

 สถานภาพส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 
 ๕.๕ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๔ ๑.๘ 

 ๕.๖ ข้าราชการ ๑๒ ๕.๓ 

 ๕.๗ ข้าราชการบำนาญ ๑๓ ๕.๗ 

 ๕.๘ อ่ืน ๆ ๕๓ ๒๓.๓ 
 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๑๔๖ คน (คิด
เป็นร้อยละ ๖๔.๓) เป็นเพศหญิง จำนวน ๘๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๕๕ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๒๔.๒) รองลงมาอายุระหว่าง ๖๑-๗๑ ปี จำนวน ๔๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕) ถัดมาอยู่ในช่วงอายุ 
๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๓๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗) ช่วงอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๓๗ คน (คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๓) ช่วงอายุระหว่าง ๒๑ -๓๐ ปี จำนวน ๓๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑)  ช่วงอายุ
ระหว่าง ๗๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕.๓) และสุดท้ายช่วงอายุต่ำกกว่า ๒๐ ปี 
จำนวน ๑๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔.๘) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๗๕ คน (คิดเป็นร้อย
ละ ๓๓) รองลงมามีจำนวนเท่ากันสองระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๔๗ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๗) และระดับปริญญาตรีจำนวน ๔๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗) ถัดมาเป็นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๓๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒) ระดับปริญญาโท จำนวน ๑๒ คน (คิด
เป็นร้อยละ ๕.๓) และสุดท้ายอื่น ๆ ...ไม่ได้เรียนหนังสือ... จำนวน ๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓.๑) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๔๔ 
คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔) ถัดมามีรายได้ระหว่าง ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๕๑ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕) ระดับรายได้สูงกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๓ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๕.๗) ถัดมาระดับรายได้ระหว่าง ๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๕.๓) และท้ายสุดเป็นระดับรายได้ระหว่าง ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐บาทต่อเดือน จำนวน ๗ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๑) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากประกอบอาชีพกสิกรรม จำนวน ๖๗ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๒๙.๕) รองลงมาคือไม่ได้ทำงาน จำนวน ๓๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓) ถัดมาอ่ืน ๆ...เป็นพระภิกษุ...
จำนวน ๕๓ รูป/คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓) ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน ๒๒ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๙.๗) ประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน ๑๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘.๔) เป็นข้าราชการบำนาญ จำนวน ๑๓ 
คน (คิดเป็นร้อยละ ๕.๗) เป็นข้าราชการ จำนวน ๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕.๓) และท้ายสุดเป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑.๘) 

 

๔.๓.๒. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยาในการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา
ภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 

ผู้วิจัยนำเสนอข้อมูลปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้ตอบแบบสอบถาม ๕ ด้าน มาดำเนินการ
คำนวณหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน (S.D.) ดังต่อไปนี้ ตามตารางท่ี ๔.๒ 

 



๑๗๙ 
 

 
 

ตารางท่ี ๔.๒ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานของปัจจัยด้านจิตวิทยาในการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา
ภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 

 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา �̅� S.D. แปลงผล 

ความเชื่อในเรื่องการทำบุญ ๔.๓๒ .๘๑๘ มาก 
ความรับรู้เรื่องข้อมูลข่าวสาร ๓.๖๔ .๘๔๖ มาก 

โอกาสในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในแต่ละปี ๒.๐๘ ๑.๑๖๔ น้อย 

สนใจในการอ่านหนังสือธรรมะ ๓.๖๓ .๙๓๗ มาก 

โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ๒.๔๔ ๑.๑๘๑ น้อย 

ภาพรวม ๓.๒๒ ๐.๙๙๖ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาในการ
พัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X̅=๓.๒๒,S.D.= 
๐.๙๙๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาในการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา
ภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์เป็นรายด้าน พบว่า ความเชื่อในเรื่องการทำบุญอยู่ในระดับมาก 
(X̅=๔.๓๒,S.D.=.๘๑๘) ความรับรู้เรื่องข้อมูลข่าวสาร (X̅=๓.๖๔, S.D.= .๘๔๖) สนใจในการอ่าน
หนังสือธรรมะ (X̅=๓.๖๓, S.D.= .๙๓๗) โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และสุดท้าย คือ 
โอกาสในการเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมในแต่ละปี (X̅=๒.๐๘, S.D.= ๑.๑๖๔) 

๔.๓.๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเอง
ตามหลักปัญญาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวม 

ผู้วิจัยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา
ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ๕ ด้าน มาดำเนินการคำนวณหาค่าเฉลี่ย  (X̅) และส่วนเบี่ยงเบียน
มาตรฐาน (S.D.) ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๓ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา
ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ๕ ด้าน โดยภาพรวม 

(n=๒๒๗) 
พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตาม
หลักปัญญาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 

�̅� S.D. แปลงผล 

ด้านการวางแผน ๓.๕๕ .๖๗๓ มาก 
ด้านกลยุทธ์ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย ๓.๕๙ .๗๐๐ มาก 

ด้านการมีส่วนร่วม ๓.๖๐ .๖๙๑ มาก 

ด้านการดำเนินการ ๓.๕๖ .๖๖๗ มาก 



๑๘๐ 
 

ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สัปปายะ ๓.๕๕ .๖๓๖ มาก 

ภาพรวม ๓.๕๗ .๖๗๔ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ภาพรวมของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตาม
หลักปัญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅=๓.๕๖,
S.D.= .๖๖๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (X̅=๓.๖๐, S.D.=.
๖๙๑) ด้านกลยุทธ์ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับมาก (X̅=๓.๕๙, S.D.= .๗๐๐) ด้านการ
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (X̅=๓.๖๐, S.D.= .๖๙๑) สุดท้ายคือด้านการดำเนินการและด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อมให้สัปปายะอยู่ในระดับมาก (X̅=๓.๕๖, S.D.= .๖๖๗)  

๔.๓.๔. ผลการวิเคราะห์พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลัก
ปัญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ แยกเป็นรายด้าน 

ผู้วิจัยนำข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาของ
ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ๕ ด้าน มาดำเนินการคำนวณหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน  
(S.D.) โดยแยกเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา

ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ด้านการวางแผน 
(n=๒๒๗) 

ด้านการวางแผน �̅� S.D. แปลงผล 

ท่านเลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่มีรูปแบบการบริหาร
แบบคณะกรรมการ เพ่ือตัดสินใจเข้าปฏิบัติธรรม 

๓.๖๔ .๙๖๔ มาก 

ท่านเลือกเข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่มีการ
กำหนดปฏิทินการปฏิบัติตลอดทั้งปี 

๓.๕๑ .๙๑๘ มาก 

ท่านได้พิจารณาเลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่มีการกำหนด
ตารางปฏิบัติธรรมเป็นกิจจะลักษณะ 

 

๓.๖๐ .๘๖๘ มาก 

ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่มีการ
กำหนดตารางการบรรยายธรรม และตารางการนำ
ปฏิบัติของพระวิปัสนาจารย์ตลอดทั้งปี 

๓.๔๕ .๙๓๑ ปานกลาง 

ท่านเลือกเข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่มีการ
กำหนดคุณลักษณะของผู้ เข้าปฏิบัติธรรมไว้อย่าง
ชัดเจน 

๓.๔๖ .๘๖๓ ปานกลาง 

ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมตามปฏิทินการปฏิบัติธรรมใน
สำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านอย่างต่อเนื่อง 

๓.๔๖ .๙๕๑ ปานกลาง 

ท่านได้เข้าฟังธรรมจากพระวิปัสสนาจารย์ตามกำหนด
ปฏิทินของสำนักปฏิบัติธรรม 

๓.๕๔ .๘๘๘ มาก 



๑๘๑ 
 

ด้านการวางแผน �̅� S.D. แปลงผล 

ท่านได้ปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันที่ทางสำนักปฏิบัติ
ธรรมกำหนดอย่างเคร่งครัด 

๓.๖๑ .๙๑๖ มาก 

ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามรูปแบบที่สำนักปฏิบัติ
ธรรมกำหนดอย่างต่อเนื่อง 

๓.๕๖ .๘๕๑ มาก 

ท่านมีการวางแผนในการเข้ากราบนมัสการพระสงฆ์ 
แ ล ะ เข้ า เยี่ ย ม ท่ า น ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ท า ง ด้ า น
พระพุทธศาสนา 

๓.๗๐ .๙๓๔ มาก 

ภาพรวม ๓.๕๕ .๖๗๓ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๔ ในภาพรวมของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลัก
ปัญญาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก คะแนนค่าเฉลี่ย (X̅ =  ๓.๕๕, 
S.D.=.๖๗๓)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านมีการวางแผนในการเข้ากราบนมัสการพระสงฆ์ และเข้า
เยี่ยมท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพระพุทธศาสนาอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๗๐, S.D.= .๖๗๓) ท่านเลือก
สำนักปฏิบัติธรรมที่มีรูปแบบการบริหารแบบคณะกรรมการ เพ่ือตัดสินใจเข้าปฏิบัติธรรม  อยู่ในระดับ
มาก (X̅ = ๓.๖๔, S.D.= .๙๖๔)  ท่านได้ปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันที่ทางสำนักปฏิบัติธรรมกำหนด
อย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๑, S.D.= .๙๑๖) ท่านได้พิจารณาเลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่มี
การกำหนดตารางปฏิบัติธรรมเป็นกิจจะลักษณะ อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๐, S.D.= .๘๖๘) ท่านได้
เข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามรูปแบบที่สำนักปฏิบัติธรรมกำหนดอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๖, 
S.D.= .๘๕๑) ท่านได้เข้าฟังธรรมจากพระวิปัสสนาจารย์ตามกำหนดปฏิทินของสำนักปฏิบัติธรรม อยู่
ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๔, S.D.= .๘๘๘) ท่านเลือกเข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่มีการกำหนด
ปฏิทินการปฏิบัติตลอดทั้งปี อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๑, S.D.= .๙๑๘) ท่านเลือกเข้าปฏิบัติธรรมใน
สำนักปฏิบัติธรรมที่มีการกำหนดคุณลักษณะของผู้เข้าปฏิบัติธรรมไว้อย่างชัดเจน  อยู่ในระดับปาน
กลาง (X̅ = ๓.๔๖, S.D.= .๘๖๓) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมตามปฏิทินการปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติ
ธรรมในชุมชนของท่านอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = ๓.๔๖, S.D.= .๙๕๑) ท่านได้เข้า
ปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่มีการกำหนดตารางการบรรยายธรรม และตารางการนำปฏิบัติของ
พระวิปัสนาจารย์ตลอดทั้งปี อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = ๓.๔๕, S.D.= .๙๓๑) 

 
ตารางท่ี ๔.๕ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา
ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ด้านกลยุทธ์ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย 

(n=๒๒๗) 
ด้านกลยุทธ์ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย �̅� S.D. แปลงผล 

ท่านเลือกปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่มีแนวการ ๓.๖๓ .๘๕๘ มาก 



๑๘๒ 
 

ด้านกลยุทธ์ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย �̅� S.D. แปลงผล 

สอนด้านการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเจริญปัญญา
เป็นหลัก 

ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่มีการ
นิมนต์พระสงฆ์และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทาง
พระพุทธศาสนาผู้ที่เชี่ยวชาญในการสอนวิปัสสนา
กรรมฐานเพื่อเจริญปัญญามาบรรยายธรรมตามปฏิทิน
ที่กำหนด 

๓.๕๖ .๙๔๔ มาก 

ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่เน้นการ
สอนวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี 

๓.๔๔ .๙๔๕ มาก 

ท่านได้เลือกและเข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรม
ที่มีหลักการสอนที่มุ่งมรรคผลนิพพานเป็นที่ตั้ง 

๓.๔๖ .๙๙๖ ปานกลาง 

ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่เน้นการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาปัญญาเป็นหลัก 

๓.๖๑ .๘๙๑ ปานกลาง 

ท่านได้ปฏิบัติธรรมโดยยึดตามแนวปฏิบัติของพระสงฆ์
และผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาที่สอนวิปัสสนา
กรรมฐาน เพ่ือเจริญปัญญาเป็นหลัก 

๓.๕๙ .๙๓๒ มาก 

ท่านได้ปฏิบัติธรรมโดยเน้นการฟังธรรมจากท่านผู้เป็น
กัลยาณมิตรทั้งพระสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิทาง
พระพุทธศาสนาที่สอนวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือเจริญ
ปัญญาเป็นหลัก 

๓.๕๙ .๘๔๘ มาก 

ท่านได้ปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักการเจริญวิปัสสนาเพ่ือ
เจริญปัญญาเป็นที่ตั้ง 

๓.๖๓ .๙๒๗ มาก 

ท่านได้ปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักการพัฒนาศีล สมาธิ 
และปัญญา 

๓.๗๖ .๘๘๐ มาก 

ท่านได้ปฏิบัติธรรมเพ่ือฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์การ
เปลี่ยนแปลงเพียงใด 

๓.๕๙ .๘๘๘ มาก 

ภาพรวม ๓.๕๙ .๗๐๐ มาก 

จากตารางที่ ๔.๕ ในภาพรวมของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลัก
ปัญญาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ด้านกลยุทธ์ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับมาก 
คะแนนค่าเฉลี่ย (X̅ =  ๓.๕๙, S.D.=.๗๐๐)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านได้ปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักการพัฒนาศีล สมาธิ และ
ปัญญาอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๗๖, S.D.= .๘๘๐) ท่านได้ปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักการเจริญวิปัสสนา
เพ่ือเจริญปัญญาเป็นที่ตั้ง อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๓, S.D.= .๙๒๗) ท่านเลือกปฏิบัติธรรมในสำนัก



๑๘๓ 
 

ปฏิบัติธรรมที่มีแนวการสอนด้านการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือเจริญปัญญาเป็นหลัก  อยู่ในระดับ
มาก (X̅ = ๓.๖๓, S.D.= .๘๕๘) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่เน้นการปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาปัญญาเป็นหลักอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๑, S.D.= .๘๙๑) ท่านได้ปฏิบัติธรรมโดยเน้นการฟัง
ธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรทั้งพระสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาที่สอนวิปัสสนา
กรรมฐานเพ่ือเจริญปัญญาเป็นหลัก อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๙, S.D.= .๘๘๘) ท่านได้ปฏิบัติธรรม
โดยเน้นการฟังธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรทั้งพระสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาที่สอน
วิปัสสนากรรมฐานเพ่ือเจริญปัญญาเป็นหลักอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๙, S.D.=.๘๔๘)ท่านได้ปฏิบัติ
ธรรมโดยยึดตามแนวปฏิบัติของพระสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาที่สอนวิปัสสนา
กรรมฐาน เพ่ือเจริญปัญญาเป็นหลักอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๙, S.D.= .๙๓๒) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรม
ในสำนักปฏิบัติธรรมที่มีการนิมนต์พระสงฆ์และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาผู้ที่เชี่ยวชาญใน
การสอนวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือเจริญปัญญามาบรรยายธรรมตามปฏิทินที่กำหนด  อยู่ในระดับมาก 
(X̅ = ๓.๕๖, S.D.= .๙๔๔)ท่านได้เลือกและเข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่มีหลักการสอนที่มุ่ง
มรรคผลนิพพานเป็นที่ตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = ๓.๔๖, S.D.= .๙๙๖) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมใน
สำนักปฏิบัติธรรมที่เน้นการสอนวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  อยู่ใน
ระดับปานกลาง (X̅ = ๓.๔๔, S.D.= .๙๔๕) 

ตารางท่ี ๔.๖ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา

ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ด้านมีส่วนร่วม 
(n=๒๒๗) 

ด้านการมีส่วนร่วม �̅� S.D. แปลงผล 

ท่านได้เลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่มีรูปแบบการดำเนิน
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามพลังบวร คือ 
“บ้าน วัด และหน่วยงานราชการ” 

๓.๗๑ .๙๒๗ มาก 

ท่านได้กำหนดเข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่มี
รูปแบบการบริหารภายในที่โปร่งใส่ และมีการจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

๓.๖๑ .๘๕๑ มาก 

ท่านได้เลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่มีคณะกรรมการ
คัดเลือกวิปัสสนาจารย์ในการสอนธรรม 

๓.๔๗ .๙๒๗ ปานกลาง 

ท่านได้เลือกเข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่มี
การกำหนดคุณลักษณะของผู้เข้าปฏิบัติธรรมในรูป
ของคณะกรรมการ 

๓.๕๓ ๒.๘๔ มาก 

ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนที่
มีการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม โดยมีการทำ
ประชาคมในชุมชน 

๓.๓๙ .๙๒๗ ปานกลาง 



๑๘๔ 
 

ด้านการมีส่วนร่วม �̅� S.D. แปลงผล 

ท่านได้ปฏิบัติธรรมโดยยึดประโยชน์ของส่วนร่วมใน
สำนักปฏิบัติธรรมเป็นที่ตั้ง 

๓.๕๗ .๘๔๕ มาก 

ท่านได้ปฏิบัติธรรมที่มีสอนในสำนักปฏิบัติธรรม โดย
คำนึงถึงความถูกต้องตามคำสอนในพระพุทธศาสนา
เป็นหลัก 

๓.๗๓ .๙๐๘ มาก 

ท่านได้ศึกษาธรรมะ โดยการฟังธรรมเทศนาจากพระ
วิปัสสนาจารย์หลายรูป 

๓.๖๓ .๘๘๙ มาก 

ท่านได้ปฏิบัติธรรมตามแนวของพระวิปัสสนาจารย์
จากหลายสำนัก 

๓.๕๖ .๘๘๖ มาก 

ท่ า น ได้ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม โด ย เป้ า ห ม าย ร ว ม ข อ ง
พระพุทธศาสนาคือพระนิพพานเป็นที่ตั้ง 

๓.๗๕ .๙๙๔ มาก 

ภาพรวม ๓.๖๐ .๖๙๑ มาก 

จากตารางที่ ๔.๖ ในภาพรวมของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลัก
ปัญญาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ด้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๐, S.D.= .๖๙๑)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ท่านได้ปฏิบัติธรรมโดยเป้าหมายรวมของพระพุทธศาสนาคือ
พระนิพพานเป็นที่ตั้ง อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๗๕, S.D.= .๙๙๔) ท่านได้ปฏิบัติธรรมที่มีสอนในสำนัก
ปฏิบัติธรรม โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นหลักอยู่ในระดับมาก (X̅ = 

๓.๗๓, S.D.= .๙๐๘) ท่านได้เลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่มีรูปแบบการดำเนินแบบมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนตามพลังบวร คือ “บ้าน วัด และหน่วยงานราชการ”อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๗๑, S.D.= .๙๒๗) 
ท่านได้ศึกษาธรรมะ โดยการฟังธรรมเทศนาจากพระวิปัสสนาจารย์หลายรูปอยู่ในระดับมาก (X̅ = 

๓.๖๓, S.D.= .๘๘๙) ท่านได้กำหนดเข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่มีรูปแบบการบริหารภายใน
ที่โปร่งใส่ และมีการจัดการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๑, S.D.= .๘๕๑) ท่านได้ปฏิบัติ
ธรรมโดยยึดประโยชน์ของส่วนร่วมในสำนักปฏิบัติธรรมเป็นที่ตั้ง อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๗, S.D.= .
๘๔๕) ท่านได้ปฏิบัติธรรมตามแนวของพระวิปัสสนาจารย์จากหลายสำนักอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๖, 
S.D.= .๘๘๖) ท่านได้เลือกเข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่มีการกำหนดคุณลักษณะของผู้เข้า
ปฏิบัติธรรมในรูปของคณะกรรมการอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๓, S.D.= ๒.๘๔) ท่านได้เลือกสำนัก
ปฏิบัติธรรมที่มีคณะกรรมการคัดเลือกวิปัสสนาจารย์ในการสอนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 

๓.๔๗, S.D.= .๙๒๗) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนที่มีการก่อสร้างสถานปฏิบัติ
ธรรม โดยมีการทำประชาคมในชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = ๓.๓๙, S.D.= .๙๒๗) 

 
 
 
 



๑๘๕ 
 

 
 

ตารางท่ี ๔.๗ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา

ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ด้านการดำเนินการ 
(n=๒๒๗) 

ด้านการดำเนนิการ �̅� S.D. แปลงผล 

ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้จัด
ปฏิบัติธรรมตามปฏิทินที่กำหนด 

๓.๔๘ .๘๓๗ ปานกลาง 

ท่านได้เลือกเข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติที่มีการ
ดำเนินการจัดทางกายภาพที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติ
ธรรม 

๓.๔๔ .๘๑๙ ปานกลาง 

ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชน
ของท่านมีการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ
ได้อย่างเหมาะสม 

๓.๖๔ ๒.๑๘๗ มาก 

ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชน
ของท่านมีการแบ่งสถานที่ภายในที่เหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติธรรม 

๓.๕๐ .๘๖๙ มาก 

ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชน
ของท่านมีคณะกรรมการคัดเลือกพระวิปัสสนาจารย์ 
สำหรับนำปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

๓.๔๔ .๙๒๖ ปานกลาง 

ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมใน
ชุมชนของท่านตามปฏิทินที่กำหนด 

๓.๔๙ .๘๖๔ ปานกลาง 

ท่านได้ปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักตามคำสอนของเจ้า
สำนักปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด 

๓.๕๗ .๘๗๖ มาก 

ท่านลงมือปฏิบัติธรรมเพ่ือมุ่งแสวงหาความสงบ สว่าง 
สะอาดเป็นที่ตั้ง 

๓.๖๖ .๙๒๗ มาก 

ท่านได้ปฏิบัติธรรมเพ่ือให้มีความสัมพันธ์อันดีในการ
อยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติสุข 

๓.๗๔ .๘๘๔ มาก 

ท่านได้ปฏิบัติธรรมเพ่ือให้รู้และเข้าใจในสภาวะที่
เปลี่ยนแปลง 

๓.๖๕ .๙๓๔ มาก 

ภาพรวม ๓.๖๐ .๖๙๑ มาก 

จากตารางที่ ๔.๗  ในภาพรวมของของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตาม
หลักปัญญาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ด้านการดำเนินการอยู่ในระดับมาก  (X̅ = ๓.๖๐, S.D.= .๖๙๑)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านได้ปฏิบัติธรรมเพ่ือให้มีความสัมพันธ์อันดีในการอยู่
ร่วมกันกับเพ่ือนมนุษย์อย่างสันติสุข อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๗๔, S.D.= .๘๘๔) ท่านลงมือปฏิบัติ



๑๘๖ 
 

ธรรมเพ่ือมุ่งแสวงหาความสงบ สว่าง สะอาดเป็นที่ตั้ง  อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๖, S.D.= .๙๒๗) 
ท่านได้ปฏิบัติธรรมเพ่ือให้รู้และเข้าใจในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๕, S.D.= .
๙๓๔) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมีการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทางวัตถุได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๔, S.D.= ๒.๑๘๗) ท่านได้ปฏิบัติธรรมโดยยึด
หลักตามคำสอนของเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๗, S.D.= .๘๗๖) 
ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมีการแบ่งสถานที่ภายในที่เหมาะสมแก่
การปฏิบัติธรรม อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๐, S.D.= .๘๖๙) ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในสำนัก
ปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านตามปฏิทินที่กำหนด อยู่ในระดับปานกลาง  (X̅ = ๓.๔๙, S.D.= .๘๖๔)
ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้จัดปฏิบัติธรรมตามปฏิทินที่กำหนดอยู่ในระดับปาน
กลาง  (X̅ = ๓.๔๘, S.D.= .๘๓๗)ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมี
คณะกรรมการคัดเลือกพระวิปัสสนาจารย์ สำหรับนำปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  อยู่ในระดับปานกลาง  
(X̅ = ๓.๔๔, S.D.= .๙๒๖) ท่านได้เลือกเข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติที่มีการดำเนินการจัดทาง
กายภาพท่ีเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม อยู่ในระดับปานกลาง  (X̅ = ๓.๔๔, S.D.= .๘๑๙) 

 
ตารางท่ี ๔.๘ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา
ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สัปปายะ 

(n=๒๒๗) 
ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สัปปายะ �̅� S.D. แปลงผล 

ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมโดยเลือกสำนักปฏิบัติธรรมใน
ชุมชนที่มีรูปแบบการบริหารและจัดการในแบบคณะ
กรรมกรรมการ 

๓.๔๙ .๙๕๖ มาก 

ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมโดยเลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่มี
ความพร้อมทุกด้านสำหรับจัดปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี 

๓.๓๙ .๘๗๗ มาก 

ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมโดยเลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่
ยึดหลักสัปปายะ ๗ ในการดูแลสำนักปฏิบัติธรรม 

๓.๔๔ .๘๘๒ มาก 

การจัดการด้านอาคาร และภูมิสถาปัตย์(อาวาสสัปปา
ยะ) ภายในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมของท่านเพียงใด 

๓.๕๔ .๘๐๙ มาก 

สภาพการจราจร (โคจรสัปปายะ) ระหว่างชุมชนกับ
ที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรมมีกับการปฏิบัติธรรมของ
ท่านเพียงใด 

๓.๕๕ .๘๑๙ มาก 

การสนทนาธรรมในรูปแบบต่างๆ   (ภัสสะสัปปายะ) 
ในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่าน มีส่วนช่วย
ส่งเสริมการศึกษาธรรมของท่านเพียงใด 

๓.๕๘ .๘๕๕ มาก 

อาจารย์ผู้สอนธรรม (ปุคคลสัปปายะ)  ของสำนัก ๓.๕๕ .๘๙๒ มาก 



๑๘๗ 
 

ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สัปปายะ �̅� S.D. แปลงผล 

ปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมีความเป็นกัลยาณมิตร 
ผู้คอยช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของท่านเพียงใด 
การจัดการด้านโภชนาการ (โภชนสัปปายะ) ของ
สำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมีการจัดการที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมของท่านเพียงใด 

๓.๕๐ .๘๕๓ มาก 

คุณภาพของอากาศ (อุตุสัปปายะ) ภายในสำนักปฏิบัติ
ธรรมในชุมชนของท่านมีความเหมาะสมในการปฏิบัติ
ธรรมของท่านเพียงใด 

๓.๖๗ .๘๗๗ มาก 

รูปแบบการเคลื่อนไหวอิริยาบถทั้ง ๔ (อิริยาปถสัปปา
ยะ) ที่เหมาะสมของสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของ
ท่านมีความเหมาะสมและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของ
ท่านเพียงใด 

๓.๘๑ .๙๐๒ มาก 

ภาพรวม ๓.๕๖ .๖๖๗ มาก 

จากตารางที่ ๔.๘ ในภาพรวมของของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตาม
หลักปัญญาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สัปปายะอยู่ในระดับมาก (X̅ = 

๓.๕๖, S.D.= .๖๖๗)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รูปแบบการเคลื่อนไหวอิริยาบถทั้ง ๔ (อิริยาปถสัปปายะ) 

ที่เหมาะสมของสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมีความเหมาะสมและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของ
ท่านเพียงใดอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๘๑, S.D.= .๙๐๒) คุณภาพของอากาศ (อุตุสัปปายะ) ภายใน
สำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมีความเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมของท่านเพียงใด อยู่ในระดับ
มาก (X̅ = ๓.๖๗, S.D.=  .๘๗๗ ) การสนทนาธรรมในรูปแบบต่าง ๆ (ภัสสะสัปปายะ) ในสำนักปฏิบัติ
ธรรมในชุมชนของท่าน มีส่วนช่วยส่งเสริมการศึกษาธรรมของท่านเพียงใด อยู่ในระดับมาก (X̅ = 

๓.๕๘, S.D.= ๘๕๕) อาจารย์ผู้สอนธรรม (ปุคคลสัปปายะ)  ของสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมี
ความเป็นกัลยาณมิตร ผู้คอยช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของท่านเพียงใดอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๕, 
S.D.=  .๘๙๒) สภาพการจราจร (โคจรสัปปายะ) ระหว่างชุมชนกับที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรมมีกับการ
ปฏิบัติธรรมของท่านเพียงใด อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๕, S.D.=  .๘๑๙) การจัดการด้านอาคาร และ
ภูมิสถาปัตย์(อาวาสสัปปายะ) ภายในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมีความเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติธรรมของท่านเพียงใดอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๔, S.D.= .๘๐๙) การจัดการด้านโภชนาการ 
(โภชนสัปปายะ) ของสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมีการจัดการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม
ของท่านเพียงใดอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๐, S.D.= .๘๕๓) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมโดยเลือกสำนัก
ปฏิบัติธรรมในชุมชนที่มีรูปแบบการบริหารและจัดการในแบบคณะกรรมกรรมการอยู่ในระดับมาก 
(X̅ = ๓.๔๙, S.D.= .๙๕๖) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมโดยเลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่ยึดหลักสัปปายะ ๗ ใน
การดูแลสำนักปฏิบัติธรรม อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๔๔, S.D.= .๘๘๒) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมโดย



๑๘๘ 
 

เลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่มีความพร้อมทุกด้านสำหรับจัดปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี อยู่ในระดับมาก (X̅ = 

๓.๓๙, S.D.= .๘๗๗) 
๔.๓.๕ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๑๔๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓) 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๗๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๓) 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๔๔ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๖๓.๔) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากประกอบอาชีพกสิกรรม จำนวน ๖๗ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๒๙.๕) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาในการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา
ภาวนา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X̅=๓.๒๒,S.D.= ๐.๙๙๖) ภาพรวมของ
พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅=๓.๕๖,S.D.= .๖๖๗)  

 
 

๔.๔ วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนา
ตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์  

ผลการตอบคำสัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งเจ้าสำนักปฏิบัติ
ธรรม พระวิปัสสนาจารย์ คณะกรรมการบริหารสำนักปฏิบัติธรรม ผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้งพระภิกษุ และ
บุคคลทั่วไปที่เข้าปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาปัญญาภาวนาในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา
ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ มีข้อสรุปในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 ๑) ด้านการวางแผน พบว่า สำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดยส่วนมาก
ขาดคณะกรรมการบริหาร เพ่ือช่วยในการการวางแผนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงส่งผลให้ขาดเอกภาพในการทำงาน และไม่เป็นจุดสนใจของประชาชนทั่วไป และส่งผลให้
พุทธศาสนิกชนที่เข้าไปปฏิบัติธรรมเพ่ือเจริญปัญญาในสำนักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งมีจำนวนลดน้อยลง 
และสำนักปฏิบัติธรรมบางถึงต้องปิดสำนักปฏิบัติ และยังคงมีแต่ป้ายสำนักปฏิบัติธรรมเท่านั้น   

 ๒) ด้านกลยุทธ์ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย  พบว่า คือ สำนักปฏิบัติธรรมใน
ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดยส่วนมากขาดกลยุทธ์ในการวางแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและขาดพระวิปัสสนาจารย์หรือวิทยากรผู้มีความรู้ทางพระพุทธศาสนานำพาปฏิบัติและ
บรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาปัญญา 

 ๓) ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ควรให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น ให้ทุกคนใน
ชุมชนได้เข้าร่วมมามีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่น ควรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์
ในการดำเนินงานของสำนักปฏิบัติธรรม เพ่ือให้เป็นแหล่งการพัฒนาปัญญาของคนในชุมชน เพ่ือ
พัฒนาให้เป็นทรัพยากรบุคคลทีมีคุณภาพ แต่โดยส่วนมากแล้วมักมีติดปัญหาเรื่องปากท้องเป็น
ประการสำคัญ รวมทั้งรูปแบบและกิจกรรมของสำนักปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งก็มีการจัดการที่ไม่ความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสำนักปฏิบัติธรรม ก็ขาดความต่อเนื่องในการ
ดำเนินการ จึงส่งผลโดยภาพรวมในแง่ของการมีส่วนร่วมของชุมชน 



๑๘๙ 
 

 ๔) ด้านการดำเนินการ พบว่า คือ สำนักปฏิบัติธรรมในจังหวดสุรินทร์นั้น มีปัญหา
การขาดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากความไม่ชัดเจนเรื่องนโยบายการ
ดำเนินการของแต่ละสำนัก และบางแห่งมีความเจริญรุ่งเรืองในยุคของเจ้าสำนักปฏิบัติที่มีบารมีธรรม 
แต่พอท่านละสังขาร ก็ขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่องกระทั่งยุติการดำเนินการก็มี และคนในชุมชน
ขาดการจิตอาสาเพื่อส่วนรวม 

 ๕) ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สัปปายะ  พบว่า ด้านอาคารสถานที่ยังไม่พร้อม
เท่าที่ควร เนื่องจากอยู่ในช่วงของการก่อสร้างทำให้เกิดปลิโพธิแก่นักปฏิบัติ หรือ เวลาปฏิบัติธรรม
บางครั้งมีปัญหาด้านสิ่งรบกวน เช่น ปัญหายุง ปัญหาความสะอาดของสถานที่และบริเวณในการปฏิบัติ
ธรรม บางทีไม่เหมาะสม มีปัญหาของการจัดการขยะ 
 
๔.๕ แนวทางการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา 

จากการสัมภาษณ์ และการสอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่างซึ่งประกอบไปด้วยทั้งเจ้า
สำนักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์ คณะกรรมการบริหารสำนักปฏิบัติธรรม ผู้เข้าปฏิบัติธรรมทั้ง
พระภิกษุ และบุคคลทั่วไปที่เข้าปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาปัญญาภาวนาในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยจึง
ได้วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยแล้ว นำเสนอแนวทางการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาใน
พระพุทธศาสนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ 

 ๑) ด้านการวางแผน พบว่า สำนักปฏิบัติธรรมในชุมชน จังหวัดสุรินทร์ควรเปิดใจ
และให้อิสระทางความคิดและการแสดงออก หรือเปิดการอบรมตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุใน
ศูนย์ปฏิบัติธรรม ปีละ ๑-๒ ครั้ง ทั้งนี้โดยการชักชวนหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สำนักปฏิบัติธรรม
ได้จัดขึ้น 

 ๒) ด้านกลยุทธ์ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย พบว่า สำนักปฏิบัติธรรมในชุมชน 
จังหวัดสุรินทร์ควรเชิญท่านผู้มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ทั้ งพระสงฆ์ และผู้มีความรู้ทาง
พระพุทธศาสนามาเปิดการอบรมให้แก่ผู้สูงอายุหรือคนในชุมชน เพ่ือให้มีความรู้ด้านการเจริญปัญญา
ตามหลักของพระพุทธศาสนา โดยจัดในรูปแบบของการปฏิบัติธรรมเป็นรุ่น ๆ หลักความแตกต่างของ
ช่วงอายุ และกลุ่มของผู้ที่เข้ารับการอบรมเป็นประการสำคัญ 

 ๓) ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า สำนักปฏิบัติธรรมในชุมชน จังหวัดสุรินทร์ต้องสร้าง
ผู้นำในการสร้างชุมชนแห่งปัญญา โดยมีผู้นำ หรือบริหารงานแบบคณะกรรม โดยกำหนดให้มีผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ มาเป็นวิทยากรบรรยาย และนำปฏิบัติ เพ่ือสร้างชุมชนคุณธรรม โดยมีการ
พัฒนาตามวิถีพุทธ เน้นการพัฒนาเป็นหลัก 

 ๔) ด้านการดำเนินการ พบว่า สำนักปฏิบัติธรรมในชุมชน จังหวัดสุรินทร์นั้นควรยึด
หลักการดำเนินการภายใต้แนวคิด “พลังบวร” คือ “บ้าน-วัด-โรงเรียน” โดยผู้นำท้องถิ่น ซึ่งประกอบ
กอบไปด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้นำที่ใกล้ชิดกับชุมชนฐานราก ควรแจ้งให้ประชาชนในชุมชนใน
เขตพ้ืนที่บริการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ตามแหล่งชุมชนที่ตนเองดูแล ด้วย
การสร้างคนที่มีจิตอาสา พร้อมที่จะเสียสละและทำงานอย่างจริงจัง 

 ๕) ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สัปปายะ พบว่า สำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนจังหวัด
สุรินทร์ ส่วนมากยังมีปัญหาการบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สัปปายะ ดังนั้น สำนักปฏิบัติธรรมใน



๑๙๐ 
 

ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ควรปรับเปลี่ยน และพัฒนาดูแลสถานที่ฝึกปฏิบัติให้เป็นไปตามสภาพที่ควรจะ
เป็น และเอ้ือต่อนักปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยควรเลือกบริเวณที่ปฏิบัติธรรมให้มีบรรยากาศร่มรื่น มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีสิ่งรบกวน จากภายนอกมากเกินไป ในสำนักปฏิบัติธรรมควรเพ่ิมกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ เพ่ือสร้างความร่มรื่นให้กับชุมชนและสำนักปฏิบัติธรรม 

 
๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

๔.๖.๑ สรุปวิเคราะห์องค์ความรู้ 
จากผลการวิเคราะห์การวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 

ตามหลักปัญญาภาวนา ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์” ผู้วิจัยได้วิเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย ดังนี้ 
 ๔.๖.๑.๑ องค์ความรู้ด้านหลักการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา มีดังนี้ 
  ๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร 

   ๑.๑) แนวคิดและหลักการพัฒนาตนเองในพระพุทธศาสนา 
   หลักการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา 

เป็นคำสอนของพระพุทธศาสนา ที่มีส่วนช่วยให้เรามีความเข้าใจ และรู้ว่าทุกข์หรือปัญหาในชีวิตควร
แก้ไขอย่างไร ทำให้คนเราละความเห็นแก่ตัว ละความโลภ โกรธ หลง การพัฒนาตนเอง คือ การฝึกตน
ทำให้รู้จักตนเอง และปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ในพระพุทธศาสนานั้น การพัฒนาตนเองมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งด้วยเหตุผลที่ว่า ถ้าบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ควรรักษาตนนั้นไว้ให้ดี บัณฑิตพึงประคับประคองตนไว้
ให้ดี อย่างน้อยยามใดยามหนึ่งใน ๓ ยาม และพัฒนาตนเองเพ่ือตั้งตนไว้ชอบนี้ก็จัดเป็นมงคลตามนัย
ของมงคลสูตร คือ การตั้งต้นไว้ชอบ นี้เป็นมงคลอันสูงสุด ดังนั้นแล้ว บุคคลผู้ต้องการเป็นบัณฑิตชน 
ควรพัฒนาตนเอง เพราะบัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเองเพราะหากบุคคลมีตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นที่พึงของ
ตนเองได้ในเบื้องต้น ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า ตนแลเป็นที่พึงของตน บุคคลอ่ืนใครเล่า จะเป็นที่พ่ึงได้ 
เพราะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึงอันได้โดยยาก  

   หลักของการพัฒนาตนเองทางในพระพุทธศาสนาเรียกว่า “ภาวนา” ซึ่ง
แปลว่า “ความเจริญ” หรือหากมีการแปลตามตัวอักษร ก็แปลว่า “การทำให้มีให้เป็น” หมาความ
ความว่า อันไหนที่ไม่เป็นเป็นก็ทำให้เป็นขึ้น อันไหนไม่มีก็ทำให้มีขึ้น ซึ่งหมายเลขไปว่า การทำให้
เพ่ิมพูนขึ้น ทำให้กล้าแข็งขึ้นอะไรทำนองนี้ เราจึงแปลกันอีกความหมายหนึ่งว่า “การฝึกอบรม” คำว่า 
“การฝึกอบรม” ก็ไปใกล้กับความหมายของคำว่า “สิกขา” เพราะฉะนั้น สิกขากับภาวนา จึงเป็นคำที่
ใช้อย่างใกล้เคียงกัน บางทีก็มีการใช้ที่เหมือนกันเลยดีเดียว นี้เป็นการหย่นเข้าหาตัวการใหญ่ในการ
ปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสในคำสอนของพระพุทธองค์เองเพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติของ
บุคคลท่านใช้คำว่า ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปญฺโญ คำว่า ภาวนา เวลาใช้เป็นคุณศัพท์
เป็น ภาวิตะ ภาวิตาโย ผู้มีกายที่เจริญแล้ว หรือฝึกอบรมแล้ว ภาวิตสีโล ผู้มีศีลฝึกอบรมแล้วหรือเจริญ
แล้ว ภาวิตจิตฺโต ผู้มีจิตที่เจริญแล้วหรือจิตที่ฝึกอบรมแล้ว ภาวิตปญฺโญ ผู้มีปัญญาที่เจริญแล้ว หรือ
ปัญญาที่ฝึกอบรมแล้ว 
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   ความสำคัญของการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่ ๔ 
ประเด็นหลักคือ ๑) พระพุทธศาสนานั้นมองว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติที่อยู่เป็นตามเหตุและ
ปัจจัย ๒) มนุษย์ความสันพันธ์โดยตรงกับเหตุและปัจจัยของธรรมชาติ ๓) มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และ 
๔) มนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาย่อมมีศักยภาพประเสริฐกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งปวง 

   ประเภทของการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่ ๔ ด้าน 
คือ ๑) ด้านกาย เรียกว่า กายภาวนา ๒) ด้านสังคม เรียกว่า สีลภาวนา ๓) ด้านจิตใจ เรียกว่า จิตต
ภาวนา และ ๔) ด้านปัญญา เรียกว่า ปัญญาภาวนา ในประเด็นนี้จะเห็นได้ว่า การพัฒนาตนเองตามนัย
ของพระพุทธศาสนานั้น มิได้มุ่งแค่ด้านใดด้านหนึ่ง แต่ต้องพัฒนาแบบองค์ รวมทั้ง ๔ ด้าน ซี่งมี
ความสำคัญด้วยกันทั้งหมด 

   อนึ่ ง  ในส่ วนของการพัฒ นาตน เองด้ านการพัฒ นาปัญ ญ านั้ น  ใน
พระพุทธศาสนานั้น มีหลักพุทธธรรมที่เป็นแกนของการพัฒนาตนเองเรียกว่าบุพนิมิตซึ่งมี ๗ อย่างคือ 
๑) กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตรถูกต้อง ๒) สีลสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล ๓) ฉันทสัมปทา 
ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ ๔) อัตตสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยตนที่ฝึกไว้ดี ๕) ทิฏฐิสัมปทา ความถึง
พร้อมด้วยทิฏฐิ (มีหลักความคิดความเชื่อที่ถูกต้อง) ๖) อัปปมาทสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความไม่
ประมาท ๗) โยนิโสมนสิการสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ หลักการปฏิบัติตนเองโดยการ
ดำเนินชีวิตไปสู่ชีวิตที่ประเสริฐนั้น หรือ...การที่จะมีสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นองค์แรกของมรรคนั้นมีปัจจัย ๒ 
ประการ ที่จะช่วยให้คนมีสัมมาทิฏฐิ คือ ๑) ปรโตโฆสะ แปลว่า อิทธิหรือเสี่ยงภายนอก ๒) โยนิโส
มนสิการ แปลว่า การทำใจโดยแยบคาย การพิจารณาแยบคาย รู้จักคิด คิดเป็น....  

   เมื่อมนุษย์มีการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนาแล้ว ย่อมได้รับ
ประโยชน์ ๕ ข้อ คือ ๑) ประโยชน์ในแง่ของศักยภาพ คือ ความสามารถพัฒนาตนเองได้ ให้สามารถอยู่
ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น และสามารถจัดความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้นด้วย ศักยภาพนี้แสดงออกเป็นอัตรา
สัมพันธ์ที่ว่า ยิ่งมนุษย์พัฒนาเท่าใด เขาก็ยิ่งมีความสามารถท่ีจะประสานกลมกลืนมากเท่านั้น และการ
จัดความสัมพันธ์ก็ได้ผลดียิ่งขึ้น  ๒) ประโยชน์ในแง่อิสรภาพ คือ การมีความสามารถอยู่ดีมีสุขด้วย
ตนเองโดยขึ้นกับธรรมชาติแวดล้อมน้อยลงตามลำดับ มนุษย์สามารถมีอิสรภาพในการดำรงชีวิตโดย
ปราศจากการผูกมัดกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกตัว ๓) ประโยชน์ในแง่ความสุข คือ เมื่อมนุษย์พัฒนามาก
ขึ้นมนุษย์ก็สามารถมีความสุขได้ด้วยตนเองมากขึ้น โดยขึ้นต่อธรรมชาติหรือสิ่งภายนอกน้อยลง วิธีการ
ฝึกของพระพุทธศาสนาจะเห็นได้เป็นขั้นตอนในแนวทางแบบนี้ คือให้ชีวิตและความสุขของมนุษย์ขึ้น
ต่อสิ่งภายนอกน้อยลงไป และทำให้มนุษย์มีความสุขสูงขึ้นเป็นระดับข้ึนไป ๔) ประโยชน์ในแง่ภาวะของ
มนุษย์ คือ แกนสำคัญคือหลักการแห่งการพัฒนามนุษย์ ถือว่าการพัฒนามนุษย์เป็นหลักการแกนกลาง
ที่สำคัญ และถือความสุขอิสระเป็นตัวตัดสินในขั้นสุดท้ายของการพัฒนามนุษย์และการมีอิสรภาพนั้น 
เพราะฉะนั้น การพัฒนามนุษย์จึงเริ่มต้นด้วยการยอมรับว่า มนุษย์สามารถมีความสุขที่เป็นอิสระได้  
และ ๕. ประโยชน์ในแง่ความสัมพันธ์หรือฐานเชิงปฏิบัติ คือ มนุษย์รู้จักปฏิสัมพันธ์ต่อตนเองและต่อ
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สิ่งแวดล้อมอย่างประสานกลมกลืน ถึงจุดพอดีอยู่เสมอ คือแทนที่จะตั้งตัวเป็นใหญ่แล้วจัดการกับ
ธรรมชาติตามชอบใจของตน ก็เปลี่ยนเป็นมาจัดความสัมพันธ์อันดีงาม เกื้อกูลกับธรรมชาติ 

   ๑.๒) แนวคิดการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนา  
   พระพุทธศาสนานั้นจัดเป็นศาสนาประเภทปัญญา (wisdom) คือ ถือปัญญา

เป็นยอดธรรม หรือเป็นธรรมแกนกลาง ดังพุทธพจน์ว่า “ปญฺญุตรา สพฺเพ ธมฺมา แปลความว่า ธรรม
ทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดยิ่ง” พระพุทธศาสนาจึงถือปัญญาเป็นธรรมสูงสุด เป็นตัวตัดสินขั้น
สุดท้ายในการที่จะเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา แม้แต่พระนามที่เรียกพระพุทธเจ้า คือ 
“พุทธะ” ก็หมายถึงตรัสรู้ด้วยปัญญา ดังนั้น ปัญญา แปลว่า “ความรู้ทั่ว คือ รู้ทั่วถึงเหตุ ถึงผล รู้อย่าง
ชัดเจน รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษ รู้สิ่งที่ควรทำ ควรเว้น เป็นต้น เป็นธรรมที่คอยกำกับศรัทธา เพ่ือให้เชื่อ
ประกอบด้วยเหตุผล ไม่ให้หลงเชื่ออย่างงมงาย”  อนึ่ง นอกจากนี้ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนายัง
ปรากฏมีคำที่เป็นไวพจน์ คือในความหมายที่เหมือนกับปัญญา คือ สัมมาทิฏฺฐิ, วิปัสสนา, วิมังสา , 
มัตตา, มติ, เมธา, ภูริ, ปฎิภาณ, ญาณ, สัมปชัญญะ, โกศล, วิชชา, ธรรมวิจัย, ปริญญา, ปฏิสัมภิทา, 
อภิญญา, โพธิ หรือพุทธิ ในคัมภีร์พระไตรปิฎกยังปรากฎมีการเปรียบเทียบปัญญาเอาไว้หลายประเด็น 
เช่น ปัญญาจักษุ จักษุคือปัญญา, ปัญญาดุจแผ่นดิน, ปัญญาเป็นแอกและไถ และปัญญาดุจปราสาท ใน
ส่วนของคำว่า “ภาวนา” คือ การทำให้เจริญ หรือธรรมที่บุคคลควรเจริญ คำว่าเจริญในที่นี้หมายถึง 
การทำกุศลหรือความดีให้เจริญ เพ่ิมพูนขึ้น ดังนั้นเมื่อนำคำสองคำนี้มาต่อกัน “ปัญญา+ภาวนา” ก็จะ
เป็น “ปัญญาภาวนา” ซึ่งหมายถึง การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทำจิตใจให้เป็นอิสระ ทำตนให้
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 

   ความสำคัญของปัญญาในมุมมองของพระพุทธศาสนานั้น มีการเปรียบเทียบ
ปัญญาเอาไว้หลายประเด็น ทั้งนี้เพ่ือให้ประโยชน์ของปัญญาได้เด่นชัด เช่น ๑) ปัญญาเป็นกำลัง, ๒) 
ปัญญาเป็นทรัพย์, ๓) ปัญญาเป็นแสงสว่าง, ๔) ปัญญาเป็นอาวุธ, ๕) ปัญญาธิษฐาน คือ ความตั้งมั่นใน
ใจ, ๖) ปัญญาเป็นการมีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐ, ๗) บุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา และประเด็น
สุดท้าย คือ ๘) ปัญญาช่วยให้บรรลุนิพพานได้  

   ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนานั้นปรากฏมีการแบ่งประเภทของปัญญาเอาไว้
ดังนี้  ๑) ปัญญาว่าโดยลักษณะคือการแทงตลอดสภาวธรรม ปัญญามีอย่างเดียวเท่านั้น, ๒) ปัญญา ๒ 

คือ (๑) โลกิยปัญญา (๒) โลกุตตรปัญญา เป็น ๒ อย่างโดยนัยอย่างเดียวกัน คือ (๑) ปัญญามีอาสวะ  
(๒) ไม่มีอาสวะ และเป็น ๒ ประการ คือ (๑) ปัญญากำหนดนาม (๒) กำหนดรูป ปัญญากำหนดรูปมี ๒ 
ประการ คือ (๑) ปัญญาที่เกิดสหรตตด้วยโสมนัส (๒) ปัญญาที่สหรคตด้วยอุเบกขา และมี ๒ ประการ 
คือ (๑) ปัญญาที่เป็นทัสสภูมิ ๑ และปัญญาที่เป็นภาวนาภูมิ ๑, ๓) ปัญญามี ๓ ประการ คือ (๑) จิน
ตามยปัญญา (๒) สุตมยปัญญา (๓) ภาวนามยปัญญา มี ๓ ประการโดยนัยเหมือนกันนั้น คือ (๑) 
ปัญญาที่เป็นปริตตรัมมณะ (๒) ปัญญาที่เป็นมหัคคตารัมมณะ (๓) ปัญญาที่เป็นอัปปมาณารัมมณะ 



๑๙๓ 
 

และมี ๓ ประการ คือ (๑) ปัญญาที่เป็นอายโกศล (๒) ที่เป็นอปายโกศล  (๓) เป็นอุปายโกศล  และมี 
๓ ประการ คือ ปัญญาโดยอภินิเสส ๓ มีอัชฌัตตาภินิเวส (มุ่งมั่นข้างใน) เป็นต้น  และ ๔) ปัญญา ๔ 
อย่าง คือ ญาณในสัจจะ ๔ และปฏิสัมภิทา ๔...๒๑๒  

   ดังนั้น ประเภทของปัญญานี้เมื่อสรุปให้สั้น ย่อลงก็มี ๒ ประเภทหลักๆ คือ 
๑) ปัญญาแบบโลกิยะ สำหรับให้บุคคลใช้ในการประกอบสัมมาชีพในเพ่ือประโยชน์ในโลกปัจจุบัน และ 
๒) ปัญญาแบบโลกุตตระ สำหรับโยคีบุคคลผู้ใคร่ในการฝึกฝนอบรมปัญญาของตนเอง เพ่ือมุ่งสู่สภาวะ
ความเป็นอิสระจากกองทุกข์ท้ังปวง มีเป้าหมายคือพระนิพพานเป็นที่ตั้ง 

   กระบวนการและวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดปัญญา ประกอบด้วย ๑) การรับรู้
อารมณ์ คือ เมื่ออายตนะภายนอก ๖ กับ อายตนะภายใน ๖ มาสัมผัสหรือกระทบกัน ๒) มีอารมณ์ที่
ถูกรู้เกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ เป็นการสร้างพุทธปัญญาในพระพุทธศาสนานั้นแตกต่างจาก
หลักปัญญาทั่วไปที่ต้องใช้หลักการทางเหตุผลและแนวปฏิบัติโดยเน้นไปทางกายภาพ เพราะต้องนำไป
สร้างรูปธรรมที่เป็นกายภาพ ส่วนพุทธปัญญาเน้นไปที่การมองเห็นความเป็นจริงของตนเองซึ่ง
ประกอบด้วยขันธ์ ๕ และต้องนำไปสู่การฝึกฝนของตนเองให้เป็นกุศลและละกิเลศด้วยการเจริญ
วิปัสสนาภาวนาด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะให้มีกำลังจนสามามารถเข้าสู่มรรคญาณได้ 

   กระบวนการพัฒนาคนเพ่ือให้เกิดปัญญา คือ หลักปัญญาวุฒิธรรม๒๑๓ ซึ่งมี
อยู่ ๔ ประการ คือ ๑) สัปปุริสสังเสวะ การคบหาสัตบุรุษ ๒) สัทธัมมัสสวนะ การฟังธรรม ๓) โยนิโส
มนสิการ การมนสิการโดยแยบคาย ๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  

   ประโยชน์ของการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนามี ๓ ประการ คือ ๑) 
การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขในปัจจุบัน (ทิฏฐิธัมมิกัตถะ) การเข้าถึงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาปัญญา
เพ่ือประโยชน์สุขที่ตามองเห็น (ประโยชน์สุขในปัจจุบัน) ๒) การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขในอนาคต 
(สัมปรายิกัตถะ) การพัฒนาปัญญาเพ่ือให้ได้ประโยชน์ในขั้นนี้เป็นเรื่องของจิตใจที่ลึกซึ้งลงไป เรียกว่า 
ประโยชน์ที่เลยตามองเห็น (ด้านนามธรรม) หรือเลยไปข้างหน้าไม่เห็นเป็นรูปธรรมต่อหน้าต่อตา
เรียกว่า สัมปรายิกัตถะการพัฒนา ๓) เพ่ือประโยชน์สุขขั้นสูงสุด (ปรมัตถะ)  การพัฒนาปัญญามี
เป้าหมายสูงสุด คือ การบรรลุธรรม ซึ่งเป็นภาวะชีวิตที่พบความสุขอย่างแท้จริง  

 ดังนั้น จากประเด็นดังกล่าวมา ย่อมชี้จัดว่า บุคคลจะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบนั้น 
ต้องมีฝึกหัดด้วยตนเอง คือ ต้องใช้เวลาศึกษาภาคทฤษฎี คือหลักพุทธธรรมในพระไตรปิฎก เพ่ือเป็น
แผนที่ เส้นนำสายตาของการปฏิบัติ และลงมือปฏิบัติในภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ความรู้นั้นเกิดผล ซึ่งการ
ปฏิบัตินั้นต้องอาศัยระยะเวลาที่นานพอสมควรจึงจะเข้าใจและทำได้ดี และต้องยึดเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตตลอดไปด้วย การปฏิบัติธรรม การให้ทาน รักษาศีล การบำเพ็ญภาวนา เป็นงานที่สำคัญ

 
๒๑๒ วิสุทธิ. (ไทย) ๑/๔๒๕/๙๒-๙๓. 
๒๑๓ อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑ /๒๔๘/๓๖๗-๓๘. ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๐๒. 



๑๙๔ 
 

และเป็นประโยชน์ในทุก ๆ ด้านของชีวิต เอ้ือประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน ประโยชน์ทั้งในโลกหน้า และ
ประโยชน์สูงสุด คือความพ้นทุกข์ในที่สุด เป็นงานของชาวพุทธที่เรียกว่า การฝึกตน ซึ่งเราทุกคนควร
ฝึกหัดเอาไว้ เมื่อภัยอันคับขันของชีวิตมาถึง เราจะได้นำมาใช้ได้ 

 ๔.๖.๑.๒ องค์ความรู้ด้านกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา
ภาวนาของชุมชนผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ มีดังนี้ 

 การเสริมความรู้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาภาวนาอันเป็นปริยัติธรรม ทั้งจาก
การอ่าน และการฟัง รวมทั้งนำปฏิบัติภาวนาควบคู่กันไปโดยการพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นใจ
ค้นคว้าหาสาเหตุ เข้าถึงพัฒนาและหาแนวทางแก้ไข.ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา สีล สมาธิ ปัญญาการ
สวดมนต์การอ่านหนังสือธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์การฟังธรรม นั่งสมาธิ พิจารณาธรรมหมั่น
พิจารณาคำสอนของครูบาอาจารย์ให้มีสติรู้ตัว ระลึกถึงคุณความดีเพ่ือให้เกิดสติปัญญาและแนวทาง
ปฏิบัติหลังจากลาสิกขาไปแล้วเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

 กระบวนการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ พบว่า 
กระบวนการพัฒนาปัญญาภาวนานั้น ปรากฏผ่านกิจกรรมการปฏิบัติธรรมต่างให้ปฏิบัติตามหลัก ทาน 
ศีล ภาวนาผู้สูงอายุในชุมชนมีหลากหลายรูปแบบจากพ้ืนฐานทางครอบครัว ต่าง ๆ กันไป จึง
หลากหลายในวิธีการนำเสนอแต่ละชุมชน มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใน
ทุกวันพระนั่งสมาธิ และปฏิบัติธรรมให้มีการรู้จักปล่อยวาง  

 รูปแบบการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชน พบว่า รูปแบบการพัฒนา
ปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุนั้นมีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ  การทำ
ทาน การรักษาศีลพยายามให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มาร่วมกันทำกิจกรรมในทุกวันพระ ได้มีกิจกรรม
ร่วมกันได้ผ่อนคลายในชุมชนผู้สูงอายุผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์นั้นถึงมีจะมีโอกาสน้อยในการ
พัฒนา แต่ก็ปรับตัวเองได้ดี ตามสภาวะที่เข้าใจ 

 กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชุมชนของท่านได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาปัญญา
ภาวนาของผู้สูงอายุ พบว่า การพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นมีความแตกต่าง ไม่มี
หลักการที่แน่นอนเสมอไปในแต่ละชุมชนกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มีในแต่ละชุมชนนั้นสามารถ
ช่วยได้พอสมควรตามสติปัญญาของแต่ละบุคคลที่เข้าใจ. ให้มีรูปแบบการปฏิบัติที่ถูกต้องเพ่ื อให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องและทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุด้วยกัน เช่น นั่งสมาธิ สวดมนต์ทำให้เกิดความ
สงบ ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตจิตเยือกเย็นไม่เป็นทุกข์ 

 ๔.๖.๑.๓ องค์ความรู้ด้านผลการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา
ของชุมชนผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ มีดังนี้ 

ผลการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์นั้น ผล
ที่ด้านคือประโยชน์ในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สัปปายะ สามารถแยกเป็นประเด็นตามหลักสัปปายะ 
๗ ในพระพุทธศาสนา หรือด้วยหลัก ๗ อ. ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



๑๙๕ 
 

 ๑. อ.อาวาสะ (อาวาสสัปปายะ) คือ ถิ่นที่อยู่อาศัย ในนัยนี้ ชุมชนซึ่งเป็นที่ต้องอยู่
ของสำนักปฏิบัติ เพ่ือการฝึกปัญญาภาวนาในแต่ละชุมชนนั้น ต้องมีสภาพที่เอ้ือต่อการเจริญปัญญา 

 ๒. อ.อาคมนะ (โคจรสัปปายะ) คือการเดินทางสัญจรระหว่างสำนักปฏิบัติธรรม กับ
ชุมชนที่ตั้งอยู่ต้องไม่ไกลและใกล้มากเกินไป มีการเดินทางที่สะดวกเพ่ือง่ายในการเดินทางมาสำนัก
และการเป็นแหล่งอาหารที่เหมาสม ระยะทางต้องพอเหมาะสม เดินทางได้ง่าย ทางไปมาสะดวก การ
เที่ยวบิณฑบาตสำหรับพระภิกษุไม่ลำบาก 

 ๓. อ.โอวาทะ (ภัสสสัปปายะ) คือ การพูดคุย การกล่าวสั่งสอน การพูดคุย การ
กล่าวสั่งสอน ได้แก่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนำปฏิบัติธรรม รวมทั้ง
วิทยากรที่เป็นกัลยาณมิตร มีความรู้ความสามารถในการบรรยาย การอธิบาย การแนะนำการปฏิบัติ 
พุดคำสุภาพ พูดแต่พอดี มีรูปแบบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดศรัทธา มีความเพียร
ในการปฏิบัติ และผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมก็พูดคุยในเรื่องที่ส่งเสริมการปฏิบัติก่อนให้เกิดปัญญา พูดคุย
สนทนาที่เหมาะสมเป็นไปในทางเจริญ ส่งเสริมให้การปฏิบัติเป็นไปในทางที่ดี ทำให้มีความเจริญในการ
ปฏิบัติทั้งด้านกายและจิตต่อ และส่งผลต่อการเจริญปัญญาของผู้เข้าปฏิบัติเป็นที่ตั้ง ตังนั้น ภัสสสัปปา
ยะ ก็คือหลักสัมมาวาจา วาจาที่ถูกต้อง มีประโยชน์เกื้อกูลแก่การปฏิบัติ เป็นวาจาที่เกื้อหนุนให้เกิด
การเจริญปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติ 

 ๔. อ.อาจริยะ (ปุคคลสัปปายะ) คือ เจ้าสำนักหรือพระวิปัสสนาจารย์ ผู้มีความรู้ ทั้ง
ทางด้านปริยัติและการปฏิบัติ มีศีลาจริยวัตรที่งดงาม มีคุณธรรม มีภูมิธรรม ภูมิรู้ ภูมิปัญญา เป็นที่ตั้ง
แห่งความศรัทธาของนักปฏิบัติธรรมและบุคคลทั่วไปที่เข้ามารับการอบรมศึกษาปฏิบัติธรรม ทุกเพศ 
ทุกวัย เช่น มีความมักน้อย สันโดษ รู้จักชักจูงแนะนำในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการทำความเพียร 
ความสงบ และเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้ปฏิบัติธรรม เพ่ือชี้แนวทางในการปฏิบัติธรรม เพ่ือมุ่งพัฒนา
ปัญญาแห่งความหลุดพ้นเป็นที่ตั้ง 

 ๕. อ.อาหาระ (โภชนสัปปายะ) คือ มีความมั่นคงทางอาหาร หรือมีอาหารเพียงพอ 
มีการบริโภคที่สะดวก ถูกกับร่างกาย เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และรูปแบบของการได้มาซึ่งโภชนสัป
ปายะนั้น ก็เกิดขึ้นจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอันเกิดจากผลของการปฏิบัติ ทั้งมาในรูปแบบ
การถวายการอุปถัมภ์โดยหน่วยงานภาครัฐในด้านงบประมาณที่จัดสรร และการถวายการอุปถัมภ์โดย
ภาคเอกชน ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมที่จัดแบบกิจกรรมหรือโครงการเป็นการเฉพาะกิจ และรูปแบบ
ของการถวายการอุปถัมภ์อาหารบิณฑบาตที่อยู่ในกิจวัตรประจำวันของพุทธศาสนิกชน 

 ๖. อ.อากาสะ (อุตุสัปปายะ) คือ สภาพอากาศที่พอเหมาะและเกื้อกูลแก่ผู้ปฏิบัติ
เพ่ือเจริญปัญหา คือ ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไป น้ำไม่ท่วม ไม่มีภัยธรรมชาติ มีสภาพอากาศที่ดี ร่ม
รื่น ไม่มีมลพิษทางอากาศ ทางเสียงและทางอ่ืน ๆ ทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม หรือเกิดความ
ลำบาก 

 ๗. อ.อิริยาปถะ (อิริยาปถสัปปายะ)  คือ การเคลื่อนไหวด้านร่างกาย การจัดอิริบา
บถ รูปแบบของกิจกรรมการปฏิบัติธรรมทั้ง ๔ อิริยาบถท่ีเป็นไปตามหลักของกายานุปัสสนานั้น มีส่วน
ช่วยให้เกิดความสัปปายะแก่นักปฏิบัติธรรมอย่างมา เนื่องจากผลของสุขภาพกายย่อมมีผลต่อสุขภาพ
ใจเป็นสำคัญ 



๑๙๖ 
 

ดังที่กล่าวมา พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา ของ
ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ สามารถเขียนเป็นแผนภูมิภาพ ได้ดังแผนภูมิภาพที่ ๑ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิภาพที่ ๔.๑: พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ตามหลักปัญญา

ภาวนา ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์  
 



๑๙๗ 
 

๔.๖.๒ รูปแบบการพัฒนา “ปัญญา มจร สุรินทร์-โมเดล (Panya MCU Surin-
Model) 

จากการสังเคราะห์องค์ความรู้การวิจัย “เรื่อง พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนา
ตนเอง ตามหลักปัญญาภาวนา ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์” สามารถสร้างเป็น “ปัญญา มจร 
สุรินทร์-โมเดล (Panya MCU Surin-Model) ได้ดังนี ้

PANYA MCU SURIN-Model 
P = Path  เน้นมรรควิธีเป็นเส้นทางนำชีวิต 
A = Association สมาคมคนดีมีศีลธรรม 
N = Network  การเชื่อมโยงสัมพันธ์แบบบูรณาการใช้พลังบวร  

“บ้าน-วัด-ราชการ” 
Y = Yonisomanasikara มีหลักการคิดหาเหตุผล  
A = Aspiration มีพอใจ ใคร่รู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง  
M = Morality  การมีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิต 
C = Commitment การมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง 
U = Universality มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
S = Speech  แสวงหาความจริง ด้วยการสอบถาม ใคร่รู้ 
U = Ultimate Truth ความจริงอันสูงสุด 
R = Rationality  ความมีเหตุผล 
I = Implementation การลงมือปฏิบัติจริงจัง ต่อเนื่อง 
N = Nibbana  นิพพาน  

เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาตนเองเชิงพุทธ 
 

ตารางท่ี ๔.๙  
รายละเอียดของ PANYA MCU SURIN-Model มีดังต่อไปนี้ 

 
ที ่ Panya MCU SURIN-Model รายละเอียด 
๑. P = Path เส้นทางการดำเนินชีวิต: 

บุคคลเมื่อต้องการความเจริญงอกงามในชีวิต ต้องฝึกฝน
อบรมพัฒนาตนเองตามแนวพุทธวิธี  คือ ๑) คบคนดี  
นักปราชญ์ผู้คอยชี้นำ ชี้ทางออก บอกทางสว่างในการ
ดำเนินชีวิต ๒) หมั่นเข้ารับฟังคำแนะนำจากท่านผู้รู้ เพ่ือต่อ
เติมเสริมปัญญา อันจะเป็นทักษะในการดำเนินชีวิต ๓) 
รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ มองทุกอย่าง อย่างเข้าใจ ด้วย
การแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยการระบุจำแนก แยกแยะ 
ข้อมูลในสถานการณ์ที่เป็นแหล่งคิดวิเคราะห์ และเพ่ือใช้
เป็นผู้มูลพื้นฐานที่จะเข้าในเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 



๑๙๘ 
 

ที ่ Panya MCU SURIN-Model รายละเอียด 
และ ๔) เข้าใจสัจธรรม ความเป็นจริงของโลก ด้วยการ
วางใจให้เป็นกลาง เมื่อปัญหามากระทบ ปัญญาก็บังเกิด 

๒. A = Association การสมาคมแต่คนดี มีศีลธรรม: 
การเลือกคบสัตบุรุษ เป็นกัลยาณมิตรนำทาง จัดเป็นการ
พัฒนาตนเองในนัยทางสังคม เป็นหนึ่งใน ๗ องค์ประกอบ
หลักของหลักบุพพนิมิตแห่งมรรค ๗ คือ หลักกัลยาณมิตตา 
คือ ความมีกัลยาณมิตร, มีมิตรดี, คบหาคนที่เป็นแหล่งแห่ง
ปัญญาและแบบอย่างที่ดี การรู้จักหาผู้แนะนำสั่งสอน ที่
ปรึกษา เพ่ือน หนังสือ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางสังคม
โดยทั่วไป ที่ดี  ที่ เกื้อกูล ที่จะชักจูง หรือกระตุ้นให้ เกิด
ปัญญาได้ ด้วยการฟัง การสนทนา ปรึกษา ซักถาม การ
อ่าน การค้นคว้า ทั้งนี้ รูปแบบของกัลยาณมิตรนั้นอาจมี
ปรากฏมี ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กลุ่ม เอ้ืออาทร กลุ่ ม
กัลยาณมิตรผู้ปฏิบัติธรรมเพ่ือเจริญปัญญาด้วยกัน ซึ่งเป็น
กลุ่มคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีเมตตาต่อกัน ให้อภัย
ต่อกัน ไม่ริษยา ชิงดีชิงเด่นกัน หรืออาจอยู่ในรูปแบบของ
เครือญาติ พ่ีน้อง เพ่ือนฝูงที่มีไมตรีจิตต่อกัน จะทำให้เรา
ไม่ได้โดดเดี่ยว มีความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง  

๓. N = Network การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาตนเอง: 
เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้น การที่
บุคคลที่จะพัฒนาตนเองได้นั้นต้องการอาศัยผู้อ่ืน (ปรโตโฆ
สะ) มาเป็นปัจจัยภายนอกในการช่วยเกื้อหนุน การพัฒนา
ตนเองจึงต้องอาศัยการเชื่อมโยงสัมพันธ์แบบบูรณาการใช้
พลังบวร “บ้าน-วัด-ราชการ” การพัฒนาตนเองด้วยการ
ฝึกฝนพัฒนาปัญญานั้น การพัฒนาตนเองจึงต้องต้องสร้าง
กระบวนการตระหนักรู้เป็นส่วนรวม ซึ่งก็คือการสร้างความ
ส ำ นึ ก ท า ง สั ง ค ม  (Social-consciousness) คื อ ก า ร
ตระหนักรู้และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกัน หรือการคำนึงถึง
ผู้อ่ืนที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน จิตสำนึกทางสังคมจึง
เป็นการกระทำด้วยจิตวิญญาณที่มีความรักความห่วงใย 
ความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืนโดยส่วนรวม รูปแบบการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือพัฒนาตนเอง ภายใต้แนวคิด “บวร” จึงเป็น
การเสริมสร้างชุมชนคุณธรรมพึงตนเองได้ในมิติทางศาสนา 
และการมีคุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชน โดยยึดหลัก
คุณธรรมทางศาสนามาบูรณาการกับการดำเนินชีวิต เพ่ือ



๑๙๙ 
 

ที ่ Panya MCU SURIN-Model รายละเอียด 
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตาม
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่สอดคล้องกับการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชน  

๔. Y = Yonisomanasikara มีหลักการคิดอย่างลึกซึ้ง: 
ความนึกคิด จินตนาการของมนุษย์ทำให้เกิดการประดิษฐ์
คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ อยู่ เสมอ ในแง่ของสุขภาพ ความคิด
จินตนาการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงต่อการ
ทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย หลักการพัฒนาตนเอง
ตามแนวทางโยนิโสมนสิการสัมปทา (ทำโยนิโสมนสิการให้
ถึงพร้อม) ฉลาดคิดแบบแยบคายให้ได้ประโยชน์และความ
จริง คือ รู้จักคิด รู้จัดพิจารณา มองเป็นคิดเป็น “การใช้
ความคิดถูกวิธี” คือการทำในใจโดยแยบคาย มองสิ่ ง
ทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา สืบค้นถึงต้นเค้า สาวหา
เหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ ดูด้วยปัญญา
ที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธีที่ชาญฉลาดอย่างแยบ
คาย ละเอียด รอบคอบ ดังนั้น บุคคลจะพูด จะทำอะไรก็
อยู่ที่ความคิดเป็นตัวชี้นำ ซึ่งหลักการคิดแบบลึกซึ้งหรือ
แยบคายหรือหลักโยนิโสมนสิการนี้  เป็นฐานรากทาง
ความคิด  เพ่ือช่วยให้บุ คคลได้ ใช้ เป็นหลักในการคิด
วิเคราะห์ พิจารณาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวอย่าง
รู้เท่าทัน โดยใช้สติเป็นตัวกำกับความคิดนั้น ทั้งนี้เพ่ือให้
บุคคลรู้จักแยกแยะพิจารณาปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่าง
ลึกซึ้ง และรู้จักวางใจให้เป็นกลางต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
นั้น อย่างเข้าใจ 

๕. A = Aspiration มีแรงบันดาลใจในการฝึกฝน: 
การพัฒนาตนเองให้ เต็มศักยภาพ เพ่ือพัฒนาตนตาม
แนวทาง ด้วยทำตนให้ถึงพร้อมด้วยความมุ่งมั่น ฝึกฝนตน
จนเต็มกำลังความสามารถ ระลึกอยู่เสมอว่ามนุษย์เมื่อฝึก
แล้วจะประเสริฐเลิศดีงามที่สุด ทั้งนี้  เมื่อบุคคลมีความ
พอใจ ใคร่รู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง, ความพอใจใคร่รู้นี้ ตรงกับ
คำภาษาบาลีว่า “ฉันทะ” คือ ความพอใจ ๔ ที่เป็นหลัก
พุทธธรรมที่ช่วยส่งเสริมให้คนเราพัฒนาไปสู่ความสำเร็จใน
กิจการน้อยใหญ่  รวมทั้งการพัฒนาตนเองด้วย การมี
แรงจูงใจ ใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ พัฒนาตนตามแนวทางทำ
ความอยากเชิงสร้างสรรค์ ให้ถึ งพร้อม มีจิตใจใฝ่รู้ ใฝ่
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สร้างสรรค์ คือ เป็นผู้มีพลังแห่งความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ 
เพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ อยากช่วยเหลือในสิ่งที่
ตนเกี่ยวข้องให้เข้าถึงภาวะที่ดีงาม  
 

๖. M = Morality การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีระเบียบ: 
การมีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิต ก็คือการมี “ศีล” คือ 
การมีกรอบในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน นั่นคือการ “มีวินัย”
เป็นฐานของการดำเนินชีวิต คือ รู้จักจัดระเบียบความ
เป็นอยู่ให้เอ้ือโอกาสแก่การพัฒนาชีวิตอย่างเหมาะสม ศีล 
หรือ วินัยนี้จึงเป็นกรอบขั้นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกับเพ่ือน
มนุษย์ในสังคมอย่างเกื้อกูลไม่เบียดเบียนกัน การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมจะเป็นระเบียบเรียบร้อย เข้าใจในความแตกต่าง มี
จิตเมตตาต่อกัน รู้จักเสียสละ ทั้งนี้ เพ่ือคอยป้องกันอกุศลที่
ยังไม่เกิด และพัฒนาความดีคือกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ
งอกงามไพบูลย์ต่อไป ความเป็นคนมีศีล คือ มีจรรยาบรรณ
หรือมีวินัยในการพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นบันใดขั้นแรกของการ
พัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนา ซึ่งหาก
บุคคลมีศีล หรือมีวินัยในการพัฒนาตนเองแล้ว ย่อมถึง
เป้าหมายอันพึงประสงค์ในการดำเนินชีวิตทั้งในระดับ
ของโลกิยธรรม คือการประกอบสัมมาชีพ และโลกุตตร
ธรรม คือ มีพระนิพพาน อันเป็นสภาพที่ปราศจากปัญหา
ทุกประการ ซึ่งเป็นอุดมธรรมขั้นสูงสุดในการพัฒนาตนเอง
ตามหลักพระพุทธศาสนา 

๗. C = Commitment มีความมุ่งม่ัน: 
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง, คำนี้ตรงกับคำศัพท์ภาษา
บาลีว่า “วิริยะ” ซึ่งเป็น ๑ ในหลักอิทธิบาท ๔ ความ
พากเพียรพยายามนี้ เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้บุคคลมีความ
มุ่งมั่น ตั้งใจกระทำอย่างกิจทุกอย่างต่อเนื่องจริงใจ จริงจัง 
และต่อเนื่อง ความพากเพียรความพยายาม ความมุ่งมั่นใน
การดำเนิ น งาน  (Performance intention) เพ่ื อสร้ าง
ความเจริญ เติบ โต  จึงเป็ นคุณ ธรรมที่ ช่ วยสนับสนุน 
เกื้อหนุนให้บุคคลก้าวพ้นปัญหาในการดำเนินชีวิตไปได้ 

๘. U = Universality การโลกทัศน์ที่กว้างไกล: 
การมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล หรือการมีวิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นพ้ืนฐานของความเป็นคนที่เห็นถูก-เห็นตรง-เห็นชอบ 
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อันจัดเป็นสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นฐานในการคิดที่สร้างสรรค์ 
(Creative) เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาปัญญาใหม่ ๆ 
ซึ่งการเป็นบุคคลที่มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลต้องเป็นบุคคลที่
มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองเป็นฐานเพ่ือสร้างการเรียนรู้หรือ
นวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovation)   

๙. S = Speech หม่ันไต่ถามเพื่อแสวงหาความรู้: 
แสวงหาความรู้ด้วยการสอบถาม ใคร่รู้ คือ การค้นหา 
(Search) แนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือแก้ปัญหา เพราะปัญหาคือ
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา ช่วง
เริ่มต้นอาจได้จากความคิด หรือ “ไอเดีย” ผุดขึ้นมา
มากมายผสมปนเปกันไปหมด ซึ่ง “ไอเดีย”ต่าง ๆ นี้ อาจะ
ได้จากการระดับความคิด (Barnstorming) การสร้าง
แผนผังความคิด (Mind Mapping) ซึ่งอาจจะช่วยให้จับ
ประเด็นความสำคัญ (Concept) ได้ และจะแตกต่างจาก
การสัมภาษณ์ผู้รู้ (Interviewing) การสนทนากลุ่ม (Focus 
Groups) ที่จะเป็นการสอบถามผู้รู้ เพ่ือชี้แนะแนวทางการ
พัฒนาตนเอง โดยใช้ปัญญาเป็นตัวตั้ง 

๑๐
. 

U = Ultimate Truth ความจริงอันสูงสุด: 
 ถ้าเราสนุกมาก เวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์มาก ฉะนั้น บุคคล
พึงรักษาใจของเราให้เป็นกลาง ๆ เอาไว้ด้วยการปฏิบัติ
ธรรม การสวดมนต์ การแผ่เมตตา การฝึกสมาธิ วิปัสสนา 
ซึ่งจะช่วยทำให้สภาพจิตเราดีอยู่เสมอ ลด ละ เลิก จาก
อกุศลมูลทั้ง ๓ คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง 
ละความยึดมั่นถือมั่นลง ปล่อยวางได้มากขึ้น ซึ่งสามารถ
ช่วยปรับผ่อนจิตใจในเวลามีความทุกข์ใจได้ ย่อมรับการ
เปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัย สามารถปรับตัวเข้ากับความผัน
ผวนของชีวิตได้ ย่อมรับว่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไปตาม
ธรรมชาติ ทำใจได้เมื่อเวลาจะต้องตายอย่างรู้เท่าทันถึง
ความจริงอันสูงสุด ซึ่งวิธีการนี้ก็วิธีการฝึกตนอีกรูปแบบ
หนึ่ง 

๑๑
. 

R = Rationality ความมีเหตุผล: 
ความมี เหตุผลหรือความเป็นผู้ฉลาดทางอารมณ์  คือ 
อารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของ
มนุษยโ์ดยตรง ดังนั้น บุคคลผู้ที่ไม่เป็นทาสของอารมณ์ ต้อง
เป็นบุคคลที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ รู้จักเรียนรู้และเท่า
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ทันความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ บุคคลที่เป็นทาสของ
ความสบาย ใช้ชีวิตโดยปราศจากเหตุผล ย่อมทำให้อ่อนแอ 
จะทำให้ใช้ชีวิตด้วยความประมาท พอไม่มีความสบายก็จะ
มีปัญหาในการดำเนินชีวิต (ทุกข์) กลายเป็นคนที่ทุกข์ง่าย 
สุขยาก ดังนั้น การปรับทัศนคติและค่านิยมให้เหมาะสมกับ
เหตุ ผล  จึ งจั ด เป็ นการพัฒ นาตนเอง  ตามแนวทาง
ของทิฏฐิสัปมทนา คือ การหลักเอาหลักเหตุปัจจัยตาม
เหตุผล คือ ตั้งอยู่ในหลักความคิดที่ถูกต้อง ความเชื่อถือที่ดี
งามมีเหตุผล ถือหลักเหตุปัจจัย ที่จะนำไปสู่การพิจารณา
ไตร่ตรองสืบสวนค้นคว้าเป็นทางเจริญปัญญา และเชื่อใน
การกระทำ มีเหตุและผล โดยการปรับแนวคิด ทัศนคติให้
ถูกต้องดีงาม ตั้ งอยู่บน พ้ืนฐานของความถูกต้องและ
เหมาะสม 

๑๒
. 

I = Implementation การลงมือปฏิบัติจริง: 
พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ได้ชื่อว่า เป็นศาสนาแห่ง
กรรมวาทะ หรือกิริยวาทะ คือ เน้นการลงมือปฏิบัติจริง 
เน้นการกระทำเป็นหลัก และยึดเอาการกระทำหรือความ
ประพฤติ มาเป็นเครื่องจำแนกมนุษย์ ในแง่ของความ
ประเสริฐหรือความเลวทราม ไม่ใช่แบ่งแยกโดยกำเนิด และ
ผิ ว พ ร รณ  ดั งนั้ น  พ ร ะ พุ ท ธศ าส น า จึ ง ได้ เน้ น ให้
พุทธศาสนิกชนมีการลงมือปฏิบัติกิจทั้งปวงด้วยความ
จริงจัง และต่อเนื่อง คือ การนำความคิดที่ได้ไตร่ตรองดีแล้ว 
บนฐานของสัมมาทิฏฐิ มาสู่การลงมือทำหรือสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจัง เพื่อไปสู่การแก้ปัญหาจากขั้นตอนเริ่มแรก เพื่อ
เฟ้นหาเป้าหมายหลักของการพัฒนาตนเอง ดังนั้น เมื่อการ
ลงมือปฏิบัติจริง กระทำจริง ผลของการลงมือปฏิบัติ หรือ
ผลของกรรมนั้นก็ย่อมมีผลจริง บุคคลจะดี หรือไม่ดีนั้น จึง
ขึ้นอยู่กับการกระทำ ไม่ใช่โดยชาติกำเนิด หรือเผ่าพันธุ์ 

๑๓
. 

N = Nibbana เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาตนเอง คือ นิพพาน: 
การฝึกฝนพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่บุคคลต้องฝึกหัดด้วย
ตนเอง ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
การปฏิบัติธรรม การให้ทาน และการรักษาศีล การบำเพ็ญ
ภาวนา เป็นงานที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน
ของชีวิต เอ้ือประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน ประโยชน์ทั้งในโลก
หน้า และประโยชน์สูงสุดคือความพ้นทุกข์ในที่สุด เป็นงาน
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ของชาวพุทธผู้ใคร่ในการเจริญปัญญา ที่มุ่งเข้าสู่สภาวะแห่ง
พุทธะ คือ รู้ตื่น เบิกบาน ซึ่งสภาวะดังกล่าวนี้ เรียกว่า 
“นิพพาน”อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาตนเองเชิง
พุทธ และเป็นเป้าหมายของสันติสุขในมวลหมู่มนุษย์  
เพราะความสงบสันติอ่ืนเว้นเสียจากความสงบนั้นไม่มี พระ
นิพพานจึงเป็นยอดแห่งความสุข หรือ “บรมสุข” นั่นเอง 

  
 

จากประเด็นดังกล่าวนี้ สามารถเขียนเป็นแผนภาพไดอะแกรม ได้ดังนี้ 
 

“PANYA MCU SURIN-Model” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพที่ ๔.๒:  
“ปัญญา มจร สุรินทร์-โมเดล (Panya MCU Surin-Model)” 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 

 

 



 

บทท่ี ๕ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา
ภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) ศึกษาหลักการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา (๒) ศึกษากระบวนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลัก
ปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ และ (๓) ศึกษาผลการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์  เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method 
Research) ประกอบด้วยวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นใน
รายละเอียดที่สำคัญ และมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระที่สำคัญของการศึกษาอย่างครบถ้วน โดยใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือให้เกิด
ความน่าเชื่อถือในเชิงประจักษ์ของข้อมูล และวิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลที่มีความสัมพันธ์กับข้อมูล
เชิงคุณภาพ และป้องกันจุดด้อยของข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการทำวิจัยเชิงปริมาณนี้ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา
ภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ได้สรุปผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

๕.๑.๑ สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ๕.๑.๑.๑  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร 

 ผลการวิเคราะห์หลักการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา 
พบว่าหลักการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา คือคำสอนของ
พระพุทธศาสนานั้นมีส่วนช่วยให้เรามีความเข้าใจ และรู้ว่าทุกข์หรือปัญหาในชีวิตควรแก้ไขอย่างไร ทำ
ให้คนเราละความเห็นแก่ตัว ละความโลภ โกรธ หลง การพัฒนาตนเองทำให้รู้จักตนเอง และปฏิบัติตน
ให้ถูกต้อง หลักในการพัฒนาตนเองในพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุพนิมิต  มี ๗ อย่างคือ ๑) กัลยาณมิตต
ตา ความมีกัลยาณมิตรถูกต้อง ๒) สีลสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล ๓) ฉันทสัมปทา ความถึงพร้อม
ด้วยฉันทะ ๔) อัตตสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยตนที่ฝึกไว้ดี ๕) ทิฏฐิสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ  

(มีหลักความคิดความเชื่อที่ถูกต้อง) ๖) อัปปมาทสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท                

๗) โยนิโสมนสิการสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ  หลักการปฏิบัติตนเองโดยการดำเนิน
ชีวิตไปสู่ชีวิตที่ประเสริฐนั้น หรือการที่จะมีสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นองค์แรกของมรรคนั้นมีปัจจัย ๒ ประการ 
ที่จะช่วยให้คนมีสัมมาทิฏฐิ คือ ๑) ปรโตโฆสะ แปลว่า อิทธิหรือเสี ยงภายนอก ๒) โยนิโสมนสิการ 



๒๐๕ 

 

แปลว่า การทำใจโดยแยบคาย การพิจารณาแยบคาย รู้จักคิด คิดเป็น อนึ่ง กระบวนการพัฒนาคน
เพ่ือให้เกิดปัญญา ตามหลักพุทธธรรม คือ หลักปัญญาวุฒิธรรม ซึ่งมีอยู่ ๔ ประการ คือ ๑) สัปปุริสสัง
เสวะ การคบหาสัตบุรุษ ๒) สัทธัมมัสสวนะ การฟังธรรม ๓) โยนิโสมนสิการ การมนสิการโดยแยบคาย 
๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  ประโยชน์ของการพัฒนาปัญญาใน
พระพุทธศาสนามี ๓ ประการ คือ ๑) การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขในปัจจุบัน (ทิฏฐิธัมมิกัตถะ) การ
เข้าถึงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาปัญญาเพ่ือประโยชน์สุขที่ตามองเห็น (ประโยชน์สุขในปัจจุบัน) ๒) การ
พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขในอนาคต (สัมปรายิกัตถะ) การพัฒนาปัญญาเพ่ือให้ได้ประโยชน์ในขั้นนี้เป็น
เรื่องของจิตใจที่ลึกซึ้งลงไป เรียกว่า ประโยชน์ที่เลยตามองเห็น (ด้านนามธรรม) หรือเลยไปข้างหน้าไม่
เห็นเป็นรูปธรรมต่อหน้าต่อตาเรียกว่า สัมปรายิกัตถะการพัฒนา ๓) เพ่ือประโยชน์สุขขั้นสูงสุด            
(ปรมัตถะ) การพัฒนาปัญญามีเป้าหมายสูงสุด คือ การบรรลุธรรม ซึ่งเป็นภาวะชีวิตที่พบความสุข
อย่างแท้จริง  

 ๕.๑.๑.๒  สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 พระสงฆ์ในชุมชนจังหวัดสุรินทร์มีบทบาทช่วยเสริมการพัฒนาตนเอง คือ พระสงฆ์

ท่านจะช่วยแนะนำให้คนในชุมชนได้พัฒนาจิตใจเพ่ือเจริญปัญญาโดยไม่ให้ยึดติดกับวัตถุมากเกินไป     

สั่งสอนให้เป็นคนดีความสามัคคีของพระสงฆ์ในอาราม ในการช่วยเหลือและส่งเสริมกิจกรรมของสำนัก
ปฏิบัติมีผลต่อการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก 

 รูปแบบการพัฒนาปัญญาตามคำสอนของพระพุทธศาสนา คือ รูปแบบการพัฒนา
ปัญญาตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานั้น มีตั้งแต่ปัญญาระดับพ้ืนฐานในการครองเรือน ในระดับ
อยู่สุขแบบโลกทั่วไป และพัฒนาปัญญาไปเป็นลำดับชั้น จนถึงขั้นสูงคือระดับอริยชน ตั้งแต่โสดาบัน 
สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเป็นสำคัญมี ๓  ระดับ คือ ๑) ระดับหยาบ 
๒) ระดับปานกลาง ๓ ) ระดับละเอียด  ดั งนั้ น  รูปแบบการพัฒนาปัญญาตามคำสอนของ
พระพุทธศาสนานั้น มี ๒ หลักการ คือ ๑) ปรโตโฆสะ คือ สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการเจริญ
ปัญญา ๒) โยนิโสมนสิการ คือ กระบวนการพัฒนาที่เกิดข้ึนจากการหยั่งรู้ภายในจิตของผู้พัฒนาตนเอง  

 คำสอนของพระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างการพัฒนาปัญญาภาวนา จากข้อมูลพบว่า
เป็นกระบวนการพัฒนาจิต และรูปแบบการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพช่วยสอนให้เข้าใจโลก ชีวิต ผู้คน 
สิ่งทั้งหลาย ตามคามเป็นจริง ในสิ่งที่มันเป็น เมื่อเข้าใจสิ่งทั้งหลายว่ามีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป จึงไม่มี
ความทุกข์ เพราะมีความเข้าใจชีวิตรูปแบบการพัฒนาปัญญา ตามคำสอนของพุทธศาสนานั้น           
พระพุทธองค์ท่านทำได้จริงรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว จึงนำมาสอนเผยแผ่ต่อเพ่ือปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงมีเหตุมี
ผลตามพระพุทธองค์คำสอนของพระพุทธศาสนานั้นเน้นการเจริญปัญญาเป็นหลัก โดยอาศัยสติปัญญา
ในการตัดสินใจ ไม่ใช่ฟังเข้ามาแล้วเชื่อเลย แต่ทุกอย่างต้องมีเหตุผล 

 การแสดงธรรมของพระสงฆ์มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาปัญญาทำให้
พุทธศาสนิกชนได้รู้จักการใช้เหตุผลเพ่ือนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และได้หลักการของการแสวงหา



๒๐๖ 

 

เหตุผล ทำให้เรามีจิตใจกว้างขวาง เอ้ือเฟือเผื่อแผ่ มีจิตเมตตาต่อสรรพสัตว์ และเข้าใจสังคมได้มาก
ยิ่งขึ้น 

 ๑) ผลการวิเคราะห์กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา
ของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ พบว่า กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา
ภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์นั้น พบว่า กระบวนการพัฒนาตนเองนั้น แยกออกเป็น ๒ 
ประเภท คือ ๑) การพัฒนาตนเองเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน การศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไป โดย
การศึกษาเล่าเรียนเพ่ือประกอบสัมมาชีพในสายงานที่ตนเองให้ความสนใจ เพ่ือดำเนินชีวิตให้สมบูรณ์ 
เช่น การศึกษาเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ๒) การพัฒนาปัญญาเพ่ือประโยชน์สูงสุด พบว่า ให้
ทาน รักษาศีล และเจริญสติภาวนาหลักฝึกฝนตนเอง เจริญสติภาวนา..หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา 

 กระบวนการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์นั้น พบว่า 
เสริมความรู้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาภาวนาอันเป็นปริยัติธรรม ทั้งจากการอ่าน และการฟัง 
รวมทั้งนำปฏิบัติภาวนาควบคู่กันไป โดยการพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นใจค้นคว้าหาสาเหตุ เข้าถึง
พัฒนาและหาแนวทางแก้ไข มีการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา สีล สมาธิ ปัญญา การสวดมนต์การอ่าน
หนังสือธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ การฟังธรรม นั่งสมาธิ พิจารณาธรรม หมั่นพิจารณาคำสอนของ
ครูบาอาจารย์ให้มีสติรู้ตัว ระลึกถึงคุณความดีเพ่ือให้เกิดสติปัญญาและแนวทางปฏิบัติหลังจากลาสิกขา
ไปแล้วเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

 กระบวนการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ พบว่า 
กระบวนการพัฒนาปัญญาภาวนานั้น ปรากฏผ่านกิจกรรมการปฏิบัติธรรมต่างให้ปฏิบัติตามหลัก ทาน 
ศีล ภาวนาผู้สูงอายุในชุมชนมีหลากหลายรูปแบบจากพ้ืนฐานทางครอบครัว ต่าง ๆ กันไป จึง
หลากหลายในวิธีการนำเสนอแต่ละชุมชน มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใน
ทุกวันพระ นั่งสมาธิ และปฏิบัติธรรมให้มีการรู้จักปล่อยวาง  

 รูปแบบการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชน พบว่า รูปแบบการพัฒนา
ปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุนั้นมีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ การทำ
ทาน การรักษาศีล โดยมีความพยายามให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมในทุกวันพระ 
ได้มีกิจกรรมร่วมกันได้ผ่อนคลายในชุมชนผู้สูงอายุผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์นั้น ถึงมีจะมีโอกาส
น้อยในการพัฒนา แต่ก็ปรับตัวเองได้ดี ตามสภาวะที่เข้าใจ 

 กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชุมชนของท่านได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาปัญญา
ภาวนาของผู้สูงอายุ พบว่า การพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นมีความแตกต่าง ไม่มี
หลักการที่แน่นอนเสมอไปในแต่ละชุมชนกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มีในแต่ละชุมชนนั้นสามารถ
ช่วยได้พอสมควรตามสติปัญญาของแต่ละบุคคลที่เข้าใจ ให้มีรูปแบบการปฏิบัติที่ถูกต้องเพ่ือให้เกิด



๒๐๗ 

 

ความเข้าใจที่ถูกต้องและทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุด้วยกัน เช่น นั่งสมาธิ สวดมนต์ทำให้เกิดความ
สงบ ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตจิตเยือกเย็นไม่เป็นทุกข์ 

 ๒) ผลการวิเคราะห์ผลการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของ
ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ พบว่า กิจกรรมทางพระพุทธศาสนารูปแบบใดในชุมชนท่านมีส่วน
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุมากที่สุด พบว่า ผลจากการส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาปัญญามีทั้งกิจกรรมในรูปแบบประจำ หรือเป็นกิจวัตรประจำวัน เช่น
การทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น การเจริญสติภาวนาหลังทำวัตรเช้า-เย็น หรือเป็นกิจวัตรประจำปักษ์ เช่น 
วัดพระ ก็ให้มีพระเทศน์ประจำวันพระในภาคเช้า และภาคค่ำก็ให้พระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักนำผู้
เข้าปฏิบัติธรรมได้ทำวัตรสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา ปิดโอกาสให้อุบาสก อุบาสิกาได้ร่วมทำ
กิจกรรมดังกล่าวด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วัน
เข้าพรรษา ออกพรรษา วันวิสาขาบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา และทุกวันพระถึงผู้อายุได้มี
โอกาสมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน 

 บุคคลใดในชุมชนท่านมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาปัญญาภาวนาของ
ผู้สูงอายุมากที่สุด พบว่า บุคคลผู้มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุใน
ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ นั้น แยกออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) ศาสนบุคคล คือ บุคลากรทางด้าน
พระพุทธศาสนา รวมทั้งธรรมวิทยากร ผู้ทำหน้าที่ในการอบรม ๒) บุคคลทั่วไป คือ ผู้นำ ปราชญ์
ท้องถิ่น และบุคคลอ่ืน ๆ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ปัญหาหลักของการปัญหาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา พบว่า แยกออกเป็น ๒ 
ประเด็น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่าย และถูกต้องครอบคลุม คือ  ๑) ปัญหาด้านสำนักปฏิบัติธรรม คือ 
ประกอบด้วย ๑.๑) ขาดแคลนบุคลากรการสืบต่อให้ต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของคณะกรรมการผู้บริหารสำนัก
ปฏิบัติธรรม และบุคลากรผู้ทำการอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรนำปฏิบัติ 
หรือพระวิปัสสนาจารย์  ๑.๒) หลักสูตรแกนกลางของการปฏิบัติของแต่ละสำนักไม่มีความชัดเจน
เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมนั้นมีหลากหลายประเภท หลากหลายช่วงอายุ ทำให้คณะผู้ดำเนินการ
อบรมต้องมีการปรับหลักสูตรการอบรม เพ่ือให้เข้ากับกลุ่มผู้เข้าปฏิบัติตอนเวลา  ๓) การยอมรับในตัว
บุคคล คือ เนื่องจากบางสำนักปฏิบัติธรรมนั้น มีวิทยากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การอบรมทั้งภาคปริยัติ คือ 
ความรู้ทั้งคดีโลกและคดีธรรม และภาคปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนานั้น หากบุคลากร หรือ
วิทยากรผู้นำปฏิบัติเป็นฆราวาส หรือบุคคลทั่วไป ผู้เข้ารับการอบรมจะให้ความสนใจและไม่ค่อยยอม
เปิดใจในการยอมรับในระยะแรก ๒) ปัญหาของกลุ่มผู้เข้าอบรมและปฏิบัติธรรม ผู้เข้าปฏิบัติธรรมบาง
คนมีปัญหาด้านความเข้าใจในหลักธรรม, ปัญหาด้านสุขภาพ, ปัญหาด้านการจัดสรรเวลา, ปัญหาด้าน
คมนาคม 



๒๐๘ 

 

 กิจกรรมที่ควรส่งเสริมเพ่ือให้ผู้สูงอายุในชุมนท่านมีการพัฒนาปัญญาภาวนา พบว่า 
ให้ผู้นำชุมชน แต่ละชุมชน และเจ้าอาวาสวัดให้แต่ละชุมชนให้ส่งเสริมทำกิจกรรมบ่อย ๆ ขึ้นในชุมชน
เพ่ือให้วัดมีความใกล้ชิดชุมชนมากยิ่งขึ้นจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ 

 รูปแบบการเจริญปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชนนั้น ควรพัฒนารูปแบบการ
ปฏิบัติธรรมนั้น พบว่า เน้นที่ให้ผู้สูงอายุได้กระทำกิจกรรมร่วมกันควรให้กิจกรรมร่วมกับชุมชนที่
หลากหลายเพ่ือไม่ให้เกิดความจำเจ มีความสอดคล้องกับช่วงวันเหมาะสมกับช่วงอายุและสร้าง
แรงจูงใจในการเข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นสมควรให้มีการเทศน์อบรม และเมื่อฟังธรรม
ปฏิบัติแล้ว ควรให้มีการอธิบายและเล่าประสบการณ์ที่ตนเองเข้าใจ และปฏิบัติแลกเปลี่ยนความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๑) สถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ 

ปี จำนวน ๕๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒) รองลงมาอายุระหว่าง ๖๑-๗๑ ปี จำนวน ๔๒ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๑๘.๕) ถัดมาอยู่ในช่วงอายุ ๔๑ -๕๐ ปี จำนวน ๓๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗) ช่วงอายุ
ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๓๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓) ช่วงอายุระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี จำนวน ๓๒ 
คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑)  ช่วงอายุระหว่าง ๗๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕.๓) และ
สุดท้ายช่วงอายุต่ำกกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔.๘)  

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๗๕ คน (คิด
เป็นร้อยละ ๓๓) รองลงมามีจำนวนเท่ากันสองระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๔๗ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗) และระดับปริญญาตรีจำนวน ๔๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗) ถัดมาเป็นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๓๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒) ระดับปริญญาโท จำนวน ๑๒ คน (คิด
เป็นร้อยละ ๕.๓) และสุดท้ายอื่น ๆ ไม่ได้เรียนหนังสือ จำนวน ๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓.๑) 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน 
๑๔๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔) ถัดมามีรายได้ระหว่าง ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน 
๕๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕) ระดับรายได้สูงกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๓ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๕.๗) ถัดมาระดับรายได้ระหว่าง ๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน จำนวน ๑๒ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๕.๓) และท้ายสุดเป็นระดับรายได้ระหว่าง ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐บาทต่อเดือน จำนวน ๗ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๓.๑) 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากประกอบอาชีพกสิกรรม จำนวน ๖๗ คน (คิดเป็นร้อย
ละ ๒๙.๕) รองลงมาคือไม่ได้ทำงาน จำนวน ๓๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓) ถัดมาอ่ืน ๆ...เป็น
พระภิกษุ...จำนวน ๕๓ รูป/คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓) ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน ๒๒ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๗) ประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน ๑๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘.๔) เป็นข้าราชการบำนาญ 
จำนวน ๑๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕.๗) เป็นข้าราชการ จำนวน ๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕.๓) และ
ท้ายสุดเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑.๘) 

 ๒) ปัจจัยด้านจิตวิทยา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
จิตวิทยาในการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X̅=



๒๐๙ 

 

๓.๒๒,S.D.= ๐.๙๙๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาในการพัฒนาตนเองตาม
หลักปัญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์เป็นรายด้าน พบว่า ความเชื่อในเรื่องการทำบุญอยู่ใน
ระดับมาก (X̅=๔.๓๒,S.D.=.๘๑๘) ความรับรู้เรื่องข้อมูลข่าวสาร (X̅=๓.๖๔, S.D.= .๘๔๖) สนใจในการ
อ่านหนังสือธรรมะ (X̅=๓.๖๓, S.D.= .๙๓๗) โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และสุดท้าย คือ 
โอกาสในการเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรมในแต่ละปี (X̅=๒.๐๘, S.D.= ๑.๑๖๔) 

 ๓) ผลการวิเคราะห์หลักการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา 
พบว่าภาพรวมของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของชุมชน
ในจังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅=๓.๕๖,S.D.= .๖๖๗) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (X̅=๓.๖๐, S.D.=.๖๙๑) ด้านกลยุทธ์ในการวางแผน
ให้บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับมาก (X̅=๓.๕๙, S.D.= .๗๐๐) ด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (X̅=
๓.๖๐, S.D.= .๖๙๑) สุดท้ายคือด้านการดำเนินการและด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สัปปายะอยู่ใน
ระดับมาก (X̅=๓.๕๖, S.D.= .๖๖๗)  

 ๔) ผลการวิเคราะห์กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา
ของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ภาพรวมของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเอง
ตามหลักปัญญาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก คะแนนค่าเฉลี่ย (X̅ =  
๓.๕๕, S.D.=.๖๗๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านมีการวางแผนในการเข้ากราบนมัสการ
พระสงฆ์ และเข้าเยี่ยมท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพระพุทธศาสนาอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๗๐, S.D.= .
๖๗๓) ท่านเลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่มีรูปแบบการบริหารแบบคณะกรรมการ เพ่ือตัดสินใจเข้าปฏิบัติ
ธรรม อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๔, S.D.= .๙๖๔)  ท่านได้ปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันที่ทางสำนัก
ปฏิบัติธรรมกำหนดอย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๑, S.D.= .๙๑๖) ท่านได้พิจารณาเลือก
สำนักปฏิบัติธรรมที่มีการกำหนดตารางปฏิบัติธรรมเป็นกิจจะลักษณะ อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๐, 
S.D.= .๘๖๘) ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามรูปแบบที่สำนักปฏิบัติธรรมกำหนดอย่างต่อเนื่อง อยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = ๓.๕๖, S.D.= .๘๕๑) ท่านได้เข้าฟังธรรมจากพระวิปัสสนาจารย์ตามกำหนดปฏิทิน
ของสำนักปฏิบัติธรรม อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๔, S.D.= .๘๘๘) ท่านเลือกเข้าปฏิบัติธรรมในสำนัก
ปฏิบัติธรรมที่มีการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติตลอดทั้งปี อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๑, S.D.= .๙๑๘) 
ท่านเลือกเข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่มีการกำหนดคุณลักษณะของผู้เข้าปฏิบัติธรรมไว้อย่าง
ชัดเจน อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = ๓.๔๖, S.D.= .๘๖๓) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมตามปฏิทินการปฏิบัติ
ธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = ๓.๔๖, S.D.= .
๙๕๑) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่มีการกำหนดตารางการบรรยายธรรม และตาราง
การนำปฏิบัติของพระวิปัสนาจารย์ตลอดทั้งปี อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = ๓.๔๕, S.D.= .๙๓๑) 

 ภาพรวมของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาของชุมชน
ในจังหวัดสุรินทร์ด้านกลยุทธ์ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับมาก คะแนนค่าเฉลี่ย (X̅ =  
๓.๕๙, S.D.=.๗๐๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านได้ปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักการพัฒนาศีล 
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สมาธิ และปัญญาอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๗๖, S.D.= .๘๘๐) ท่านได้ปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักการเจริญ
วิปัสสนาเพ่ือเจริญปัญญาเป็นที่ตั้ง อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๓, S.D.= .๙๒๗) ท่านเลือกปฏิบัติธรรม
ในสำนักปฏิบัติธรรมที่มีแนวการสอนด้านการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือเจริญปัญญาเป็นหลัก  อยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = ๓.๖๓, S.D.= .๘๕๘) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่เน้นการปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาปัญญาเป็นหลักอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๑, S.D.= .๘๙๑) ท่านได้ปฏิบัติธรรมโดยเน้นการฟัง
ธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรทั้งพระสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาที่สอนวิปัสสนา
กรรมฐานเพ่ือเจริญปัญญาเป็นหลัก อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๙, S.D.= .๘๘๘) ท่านได้ปฏิบัติธรรม
โดยเน้นการฟังธรรมจากท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรทั้งพระสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาที่สอน
วิปัสสนากรรมฐานเพ่ือเจริญปัญญาเป็นหลักอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๙, S.D.=.๘๔๘)ท่านได้ปฏิบัติ
ธรรมโดยยึดตามแนวปฏิบัติของพระสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาที่สอนวิปัสสนา
กรรมฐาน เพ่ือเจริญปัญญาเป็นหลักอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๙, S.D.= .๙๓๒) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรม
ในสำนักปฏิบัติธรรมที่มีการนิมนต์พระสงฆ์และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาผู้ที่เชี่ยวชาญใน
การสอนวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือเจริญปัญญามาบรรยายธรรมตามปฏิทินที่กำหนด  อยู่ในระดับมาก 
(X̅ = ๓.๕๖, S.D.= .๙๔๔)ท่านได้เลือกและเข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่มีหลักการสอนที่มุ่ง
มรรคผลนิพพานเป็นที่ตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = ๓.๔๖, S.D.= .๙๙๖) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมใน
สำนักปฏิบัติธรรมที่เน้นการสอนวิปัสสนากรรมฐานเพ่ือเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  อยู่ใน
ระดับปานกลาง (X̅ = ๓.๔๔, S.D.= .๙๔๕) 

 ภาพรวมของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาของชุมชน
ในจังหวัดสุรินทร์ด้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๐, S.D.= .๖๙๑)  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ท่านได้ปฏิบัติธรรมโดยเป้าหมายรวมของ
พระพุทธศาสนาคือพระนิพพานเป็นที่ตั้ง อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๗๕, S.D.= .๙๙๔) ท่านได้ปฏิบัติ
ธรรมทีม่ีสอนในสำนักปฏิบัติธรรม โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นหลักอยู่
ในระดับมาก (X̅ = ๓.๗๓, S.D.= .๙๐๘) ท่านได้เลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่มีรูปแบบการดำเนินแบบมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามพลังบวร คือ “บ้าน วัด และหน่วยงานราชการ”อยู่ในระดับมาก (X̅ = 
๓.๗๑, S.D.= .๙๒๗) ท่านได้ศึกษาธรรมะ โดยการฟังธรรมเทศนาจากพระวิปัสสนาจารย์หลายรูปอยู่
ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๓, S.D.= .๘๘๙) ท่านได้กำหนดเข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่มี
รูปแบบการบริหารภายในที่โปร่งใส่ และมีการจัดการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๑, 
S.D.= .๘๕๑) ท่านได้ปฏิบัติธรรมโดยยึดประโยชน์ของส่วนร่วมในสำนักปฏิบัติธรรมเป็นที่ตั้ง อยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = ๓.๕๗, S.D.= .๘๔๕) ท่านได้ปฏิบัติธรรมตามแนวของพระวิปัสสนาจารย์จากหลาย
สำนักอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๖, S.D.= .๘๘๖) ท่านได้เลือกเข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่มี
การกำหนดคุณลักษณะของผู้เข้าปฏิบัติธรรมในรูปของคณะกรรมการอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๓, 
S.D.= ๒.๘๔) ท่านได้เลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่มีคณะกรรมการคัดเลือกวิปัสสนาจารย์ในการสอนธรรม
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อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = ๓.๔๗, S.D.= .๙๒๗) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชน
ที่มีการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม โดยมีการทำประชาคมในชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = ๓.๓๙, 
S.D.= .๙๒๗) 

 ภาพรวมของของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาของ
ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ด้านการดำเนินการอยู่ในระดับมาก  (X̅ = ๓.๖๐, S.D.= .๖๙๑)  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านได้ปฏิบัติธรรมเพ่ือให้มีความสัมพันธ์อันดีในการ
อยู่ร่วมกันกับเพ่ือนมนุษย์อย่างสันติสุข อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๗๔, S.D.= .๘๘๔) ท่านลงมือปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือมุ่งแสวงหาความสงบ สว่าง สะอาดเป็นที่ตั้ง  อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๖, S.D.= .๙๒๗) 
ท่านได้ปฏิบัติธรรมเพ่ือให้รู้และเข้าใจในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๕, S.D.= .
๙๓๔) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมีการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทางวัตถุได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๔, S.D.= ๒.๑๘๗) ท่านได้ปฏิบัติธรรมโดยยึด
หลักตามคำสอนของเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๗, S.D.= .๘๗๖) 
ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมีการแบ่งสถานที่ภายในที่เหมาะสมแก่
การปฏิบัติธรรม อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๐, S.D.= .๘๖๙) ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในสำนัก
ปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านตามปฏิทินที่กำหนด อยู่ในระดับปานกลาง  (X̅ = ๓.๔๙, S.D.= .๘๖๔)
ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้จัดปฏิบัติธรรมตามปฏิทินที่กำหนดอยู่ในระดับปาน
กลาง  (X̅ = ๓.๔๘, S.D.= .๘๓๗)ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมี
คณะกรรมการคัดเลือกพระวิปัสสนาจารย์ สำหรับนำปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  อยู่ในระดับปานกลาง  
(X̅ = ๓.๔๔, S.D.= .๙๒๖) ท่านได้เลือกเข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติที่มีการดำเนินการจัดทาง
กายภาพท่ีเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม อยู่ในระดับปานกลาง  (X̅ = ๓.๔๔, S.D.= .๘๑๙) 

 ๕) ผลการวิเคราะห์ผลการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของ
ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ภาพรวมของของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเอง
ตามหลักปัญญาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สัปปายะอยู่ในระดับมาก (X̅ = 

๓.๕๖, S.D.= .๖๖๗)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รูปแบบการเคลื่อนไหวอิริยาบถทั้ง ๔ (อิริยาปถสัป

ปายะ) ที่เหมาะสมของสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมีความเหมาะสมและส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรมของท่านเพียงใดอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๘๑, S.D.= .๙๐๒) คุณภาพของอากาศ (อุตุสัปปายะ) 
ภายในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมีความเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมของท่านเพียงใด อยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = ๓.๖๗, S.D.=  .๘๗๗ ) การสนทนาธรรมในรูปแบบต่างๆ  (ภัสสะสัปปายะ) ในสำนัก
ปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่าน มีส่วนช่วยส่งเสริมการศึกษาธรรมของท่านเพียงใด อยู่ในระดับมาก 
(X̅ = ๓.๕๘, S.D.= ๘๕๕) อาจารย์ผู้สอนธรรม (ปุคคลสัปปายะ)  ของสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของ
ท่านมีความเป็นกัลยาณมิตร ผู้คอยช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของท่านเพียงใดอยู่ในระดับมาก (X̅ = 

๓.๕๕, S.D.=  .๘๙๒) สภาพการจราจร (โคจรสัปปายะ) ระหว่างชุมชนกับที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรมมี
กับการปฏิบัติธรรมของท่านเพียงใด อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๕, S.D.=  .๘๑๙) การจัดการด้าน
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อาคาร และภูมิสถาปัตย์(อาวาสสัปปายะ) ภายในสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมีความเหมาะสม
กับการปฏิบัติธรรมของท่านเพียงใดอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๔ , S.D.= .๘๐๙) การจัดการด้าน
โภชนาการ (โภชนสัปปายะ) ของสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนของท่านมีการจัดการที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติธรรมของท่านเพียงใดอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๐, S.D.= .๘๕๓) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมโดย
เลือกสำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนที่มีรูปแบบการบริหารและจัดการในแบบคณะกรรมกรรมการอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = ๓.๔๙, S.D.= .๙๕๖) ท่านได้เข้าปฏิบัติธรรมโดยเลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่ยึดหลักสัป
ปายะ ๗ ในการดูแลสำนักปฏิบัติธรรม อยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๔๔, S.D.= .๘๘๒) ท่านได้เข้าปฏิบัติ
ธรรมโดยเลือกสำนักปฏิบัติธรรมที่มีความพร้อมทุกด้านสำหรับจัดปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี อยู่ในระดับ
มาก (X̅ = ๓.๓๙, S.D.= .๘๗๗) 

๕.๑.๓ ผลการวิจัยแบบผสมวิธี (Mix Method Research) 
 ๑. หลักการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๑๔๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๗๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๓) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากมีระดับรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๔๔ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๖๓.๔) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากประกอบอาชีพกสิกรรม จำนวน ๖๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕) 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาในการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนา 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X̅=๓.๒๒,S.D.= ๐.๙๙๖) ภาพรวมของพระพุทธศาสนา
กับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X̅=๓.๕๖,S.D.= .๖๖๗)  

 ดังนั้น บุคคลจึงจำเป็นต้องศึกษาอบรมก่อน เพ่ือจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ การ
พัฒนาคนจึงเป็นวิธีที่พัฒนาให้บุคคลเป็นมนุษย์ที่เจริญแล้ว การที่คนเรารู้จักการพัฒนาตนเอง ก็เพราะ
บุคคลนั้นรู้จักความสำคัญของตนเอง บุคคลจึงต้องฝึกหัดด้วยตนเอง (Self-Care) คือ ต้องใช้เวลา
ศึกษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ นานพอสมควรจึงจะเข้าใจและทำได้ดี และต้องยึดเป็นแนวทางใน
การดำเนินชีวิตตลอดไปด้วย การปฏิบัติธรรม การให้ทาน รักษาศีล การบำเพ็ญภาวนา เป็นงานที่
สำคัญและเป็นประโยชน์ในทุก ๆ ด้านของชีวิต เอ้ือประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน ประโยชน์ทั้งในโลกหน้า 
และประโยชน์สูงสุด คือความพ้นทุกข์ในที่สุด เป็นงานของชาวพุทธที่เรียกว่า การฝึกตน ซึ่งเราทุกคน
ควรฝึกหัดเอาไว้ เมื่อภัยอันคับขันของชีวิตมาถึง เราจะได้นำมาใช้ได้  การพัฒนาตามความหมายของ
พระพุทธศาสนา หมายถึง การทำให้เป็นให้มีขึ้นมีอยู่พัฒนา ๔ ประเภท คือ ๑) การพัฒนากาย ๒) การ
พัฒนาความประพฤติ ๓) การเจริญจิต ๔) การพัฒนาปัญญา หลักการพัฒนาตนเองตามหลักพุทธ
ศาสนานั้น มี ๗ ประการ คือ ๑) ความมีกัลยาณมิตร ๒) ความถึงพร้อมด้วยศีล ๓) ความถึงพร้อมด้วย
ฉันทะ ๔) ความถึงพร้อมด้วยตนที่ฝึกไว้ดี ๕) ความถึงพร้อมความคิดความเชื่อที่ถูกต้อง ๖) ความถึง
พร้อมด้วยความไม่ประมาท ๗) ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ ประเภทของปัญญามี ๓ ประเภท 
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คือ ๑) ปัญญาที่เกิดจากการคิด ๒) ปัญญาที่เกิดจากการฟัง ๓) ปัญญาที่เกิดจากการอบรม หลักปัญญา
วุฒิธรรม คือ กระบวนการพัฒนาคนเพ่ือให้เกิดปัญญา มีอยู่ ๔ ประการ คือ ๑) การคบหาสัตบุรุษ ๒) 
การฟังธรรม ๓) การมนสิการโดยแยบคาย และ ๔) การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ประโยชน์ของการ
พัฒนาปัญญามี ๓ ระดับคือ ๑) ประโยชน์ในปัจจุบัน มุ่งการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัย ๔ ในการเลี้ยง
ชีพ ๒) ประโยชน์ในอนาคต คือ ประโยชน์ที่เลยตามองเห็น (ด้านนามธรรม) หรือเลยไปข้างหน้าไม่เห็น
เป็นรูปธรรมต่อหน้าต่อตาเรียกว่า สัมปรายิกัตถะ ๓) การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขขั้นสูงสุด (ปรมัตถะ) 
การพัฒนาปัญญามีเป้าหมายสูงสุด คือ การบรรลุธรรม ซึ่งเป็นภาวะชีวิตที่พบความสุขอย่างแท้จริง  

 ๒. กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุใน
ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ๑) ภาพรวมด้านกลยุทธ์ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับมาก 

คะแนนค่าเฉลี่ย (X̅ =  ๓.๕๙, S.D.=.๗๐๐) ดังนั้น กระบวนการปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาปัญญาของ
ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์นั้น พบว่า สำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสุรินทร์นั้นมีกระบวนการพัฒนาคนใน
ด้านการพัฒนาปัญญาที่หลากหลาย โดยเฉพาะในด้านกลยุทธ์ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งกล
ยุทธ์ที่เป็นทางการ คือ กระทำรูปของคณะกรรมการ และกลยุทธ์ที่ไม่เป็นทางการ คือ เน้นการสอน
ธรรมเป็นรายบุคคลที่ว่าตามสภาวะธรรมที่บังเกิดขึ้น ทั้งนี้ ก็เพ่ือมุ่งหวังการพัฒนาปัญญาของบุคคล
เป็นหลัก ๒) ภาพรวมของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาของชุมชนใน

จังหวัดสุรินทร์ด้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๐, S.D.= .๖๙๑) ดังนั้น กระบวนการจัดการ
สำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ นั้น เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หรือเป็นพหุภาคีบน
พ้ืนฐานของพลัง “บวร” คือ บ้าน-วัด-โรงเรียน หรือหน่วยงานราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
รูปแบบการสอนหรือการเผยแผ่หลักศาสนธรรมในยุคปัจจุบันนั้น ต้องอาศัยหลากหลายรูปแบบ และ
วิธีการ ๓) ภาพรวมของของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาของชุมชนใน

จังหวัดสุรินทร์ด้านการดำเนินการอยู่ในระดับมาก  (X̅ = ๓.๖๐, S.D.= .๖๙๑)  
 ดังนั้น การดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรมโดยส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาด้าน

งบประมาณในการการดำเนินการ 
 ๓. ผลการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ภาพรวมของของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญา
ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สัปปายะอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๖, S.D.= 
.๖๖๗)  

 ดังนั้น ผลการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุในชุมชน
จังหวัดสุรินทร์นัน้น ถึแม้ว่าภาพโดยรวมในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สัปปายะจะอยู่ในระดับมาก 
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างตน แต่เมื่อศึกษารายรายละเอียดที่แยกย่อยในประเด็นการสอบถามพบว่า........ 

 ๔. องค์ความรู้ให้ที่ค้นพบ คือ รูปแบบการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม มีดังนี้ ๑) อ.อาวาสะ คือ ต้องเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีสภาพที่เอ้ือต่อการเจริญ



๒๑๔ 

 

ปัญญา ๒) อ.อาคมนะ คือต้องเลือกการเดินทางสัญจรระหว่างสำนักปฏิบัติธรรม กับชุมชนที่สะดวก 
๓) อ.โอวาทะ คือ ต้องดูรูปแบบการสอนหรือสนทนาธรรมระหว่างเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมที่เป็นพระ
วิปัสสนาจารย์และวิทยากรกับผู้ปฏิบัติ ต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ๔) อ.อาจริยะ คือ ต้องเลือก
เจ้าสำนักหรือพระวิปัสสนาจารย์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ๕) อ.อาหาระ 
คือ ต้องเลือกบริโภคอาหารให้เพียงพอ ถูกกับร่างกายและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ๖) อ.อากาสะ คือ 
ต้องเลือกสภาพอากาศที่พอเหมาะและเกื้อกูลแก่ผู้ปฏิบัติเพ่ือเจริญปัญญา และ ๗) อ.อิริยาปถะ คือ 
ต้องเลือกรูปแบบการปฏิบัติธรรมที่มีรูปแบบการสอนที่เน้นการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย การจัด
อิริยาบถรูปแบบของกิจกรรมการปฏิบัติธรรมทั้ง ๔ อิริยาบถที่เกื้อกูลแก่การพัฒนาปัญญาเป็นหลัก 

 
๕.๒ อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง“พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ตามหลักปัญญา
ภาวนา ของชุมชนผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์” ได้มีสาระสำคัญที่ค้นพบจากวัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งเป็น
กลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาปัญญาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่เข้าปฏิบัติ
ธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนผู้สูงอายุของจังหวัดสุรินทร์ทั้ ง ๒๙ แห่ง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้
อภิปรายผลการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย 

 ๑. หลักการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา  

ผู้วิจัยมีประเด็นที่ควรจะนำมาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 บุคคลจึงจำเป็นต้องศึกษาอบรมก่อน เพ่ือจะได้เป็นมนุษย์มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่ง

การพัฒนาคนจึงหมายถึงทำให้บุคคลเป็นมนุษย์ที่เจริญแล้ว การที่คนเรารู้จักการพัฒนาตนเอง ก็เพราะ
บุคคลนั้นรู้จักความสำคัญของตนเองซึ่งสอดคล้องกับ นพ.แพทย์พงษ์ วรพงษ์พิเชษฐ์ ที่กล่าวเอาไว้ว่า 
บุคคลต้องฝึกหัดด้วยตนเอง (Self-Care) ต้องใช้เวลาศึกษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ นานพอสมควร
จึงจะเข้าใจและทำได้ดี และต้องยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดไปด้วย การปฏิบัติธรรม การ
ให้ทาน รักษาศีล การบำเพ็ญภาวนา เป็นงานที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในทุก ๆ ด้านของชีวิต เอ้ือ
ประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน ประโยชน์ทั้งในโลกหน้า และประโยชน์สูงสุด คือความพ้นทุกข์ในที่สุด เป็น
งานของชาวพุทธที่เรียกว่า การฝึกตน ซึ่งเราทุกคนควรฝึกหัดเอาไว้ เมื่อภัยอันคับขันของชีวิตมาถึง เรา
จะได้นำมาใช้ได้๑ และสอดคล้องกับ บุษกร วัฒนบุตร ที่พบว่า ปัจจัยด้านคน บุคคลแต่ละคน
จำเป็นต้องพัฒนาตนเองโดยอาศัยปัจจัยการ คือการสร้างฝึกฝนตนเอง๒

 

 การพัฒนาตามความหมายของพระพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา หมายถึง การทำให้เป็น
ให้มีขึ้น, การฝึกอบรม, การพัฒนา ซึ่งมีอยู่พัฒนา ๔ ประเภท คือ ๑) กายภาวนา คือ การเจริญกาย 

 
๑ นพ.แพทย์พงษ์ วรพงษ์พิเชษฐ์, พุทธบำบัด, (กรุงเทพมหานคร: กองแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนา

การแพทย์แผนไทย และแพทยางเลือก กระทรวงสาธาณสุข, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐๐. 
๒ บุษกร วัฒนบุตร, การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิ

ปัญญา, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๙), หน้า บทคัดย่อ. 
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พัฒนากาย ๒) ศีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ ๓) จิตภาวนา คือ การเจริญจิต 
พัฒนาจิต ๔) ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญาซึ่งสอดคล้องกับ 
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ๓ พบว่า องค์ประกอบของการพัฒนาด้านปัญญาไว้ทั้งหมด ๖ 
องค์ประกอบด้วยกัน คือ ๑) การเห็นคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การแสวงหาความรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ การเร่งขวนขวายทำความดี การใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท ๒) การเสียสละเพ่ือความสุขส่วนร่วม 
หมายถึง การเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม การบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนร่วม การ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ ๓) การรู้เท่าทันในการใช้ชีวิต หมายถึง การรู้เท่าทันและเห็นโทษในการเสพ
ความสุขเกินความพอดี การยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็น
จริง การรักษาใจให้นิ่งสงบและปล่อยวาง ๔) การรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง หมายถึง การรู้จักพิจารณา 
รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง การไม่ยึดติดกับวัตถุ ไม่ตกไปเป็นทาสของวัตถุ 
ความประมาทในการบริโภคปัจจัย ๔ ๕) การมีหลักธรรมะในการดำเนินชีวิต หมายถึง การมีคุณธรรม
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวดำเนินชีวิต การฝึกอบรมสมาธิ การไม่ทำบาป ทั้งทางกาย และทางใจ  และ       
๖) การมีความสงบสุขในทางธรรม หมายถึง การศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง 
การมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างสงบ การไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบ การมีจิตใจอิสระ สงบ
เย็น ไม่พ่ึงพาวัตถุภายนอก 

 มนุษย์ที่จะชื่อว่าฝึก ศึกษา หรือพัฒนาตน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้เป็นสมาชิก
ใหม่ของมนุษย์ พึงมีคุณสมบัติที่เป็นต้นทุน ๗ ประการที่เรียกว่า แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือ 
รุ่งอรุณของการศึกษา ซึ่งเป็นหลักประกันของชีวิตที่จะพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผู้เป็นสัตว์
ประเสริฐอย่างแท้จริง รุ่งอรุณของการศึกษา ๗ อย่างคือ ๑) กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร๔          
๒) สีลสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยศีล ๓) ฉันทสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ ๔) อัตตสัมปทา ความ
ถึงพร้อมด้วยตนที่ฝึกไว้ดี ๕) ทิฏฐิสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (มีหลักความคิดความเชื่อที่ถูกต้อง) 
๖) อัปปมาทสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ๗) โยนิโสมนสิการสัมปทา ความถึงพร้อม
ด้วยโยนิโสมนสิการสอดคล้องกับ สวัสดิ์ ภู่ทอง พบว่า ความต้องการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต มีความต้องการเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัยมากที่สุด รองลงมาคือด้านการศึกษา รูปแบบ
การเรียนรู้มี ๕ ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นการทบทวนประสบการณ์เดิม ขั้นประสบการณ์ ขั้นการคิด
วิเคราะห์ ขั้นการทดลอง และข้ันการนำไปใช้๕ และสอดคล้องกับ จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ พบว่า การ
พัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการหลักของไตรสิกขาเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต โดยเริ่มจากหลักศีลสิกขา หรือกระบวนการระเบียบปฏิบัติ (วินัย) 

 
๓ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ , การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว

พระพุทธศาสนา, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๙๖. 

๔ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔๙/๔๓. 
๕ สวัสดิ์ ภู่ทอง, การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ใหญ่

ในชุมชนภาคเหนือ, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า บทคัดย่อ. 



๒๑๖ 

 

จากนั้นก็ยกข้ึนสู่ระดับสมาธิสิกขา หรือการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม... และ
กระบวนการสุดท้ายคือปัญญาสิกขา หรือกระบวนการทางความรู้ เป็นวิธีการอบรมศึกษาเพ่ือให้เกิด
วิชาความรู้และ...ถือได้ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาปัญญาขั้นสูงสุดที่สามารถควบคุมตนเองและสภาวะ
ต่าง ๆ ที่กระทบเข้ามาสู่ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยม...๖ 

 ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานั้น ได้แบ่งถึงประเภทของปัญญาไว้ ๓ ประเภท
ดังต่อไปนี้... ๑) เสขปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ต้องศึกษา  ๒) อเสปัญญา ปัญญาของบุคคลผู้ไม่ต้อง
ศึกษา ๓) เนวเสขานาเสขปัญญา ปัญญาของบุคคลผู้ยังต้องศึกษาก็มิใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็มิใช่...  และหาก
จำแนกโดยการบรรลุมรรค ผลจำแนกตามแหล่งที่มาได้ ๓ ประเภท๗ คือ...๑) จินตามยปัญญา ปัญญา
ที่เกิดจากการคิด ๒) สุตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟัง ๓) ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการ
อบรม...ความหลากหลายของประเภทของปัญญานั้น มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา
ของการ์ดเนอร์ เจ้าของทฤษฎีพหุปัญญาเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีปัญญา ๙ ด้าน ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา 
(Verbal-Lingguistic Intelligence) ปั ญ ญ า ด้ า น คิ ด เ ชิ ง เ ห ตุ ผ ล  (Mathematical-Logical 
intelligence) ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Inttelligence) ปัญญาด้านการเคลื่อนไหว 
(Bodily-kinestheitc Intelligence) ปัญญาด้านดนตรี (Musical intelligence) ปัญญาด้านการ
เข้ า ใจ ผู้ อ่ื น  (Interpersonal intelligence) ปั ญ ญ าด้ า น ก า ร เข้ า ใจ ต น เอ ง  (Intrapersonal 
Intelligence) ปัญญาด้านการเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist intelligence) ปัญญาด้านการเข้าใจชีวิต๘ 

 ประเภทการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๑) รูปแบบการพัฒนาด้าน
ร่างกาย (กายภาวนา : Physical Development) ๒) รูปแบบการพัฒนาด้านสัมพันธ์ทางสังคม          
(สี ลภาวนา : Moral Development) ๓ ) รูป แบบการพัฒ นาจิ ต ใจ  (จิ ตภ าวน า : Emotional 
Development) ๔) รูปแบบการพัฒนาด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา: Intellectual Development) 
สอดคล้องกับ ขันทอง มีประดิษฐ์ ที่พบว่า เกณฑ์ชี้วัดกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม
พบว่า ความสุข ๔ ด้าน คือ ๑) พัฒนากายให้เป็นสุข ๒) พัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคม
อย่างมีสุข ๓) พัฒนาจิตใจ เข้าถึงความสุขด้านใน ๔) พัฒนาปัญญาโดยความสุขทำสิ่งที่สร้างสรรค์เป็น
ประโยชน์๙กระบวนการพัฒนาคนเพ่ือให้เกิดปัญญา คือ หลักปัญญาวุฒิธรรม ซึ่งมีอยู่ ๔ ประการ คือ 
๑) สัปปุริสสังเสวะ การคบหาสัตบุรุษ ๒) สัทธัมมัสสวนะ การฟังธรรม ๓) โยนิโสมนสิการ การ

 
๖ จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของสำนักปฏิบัติ

ธรรมในจังหวัดขอนแก่น, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน้า บทคัดย่อ (ก). 

๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑. 
๘

 วรรณี ลิมอักษร, จิตวิทยาการศึกษา Educational Psychology, (สงขลา: คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ, ๒๕๔๑), หนา้ ๒๒. 
๙ ขันทอง มีประดิษฐ์ และคณะ, การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม : กรณีศึกษาเอกสารและการ

สังเคราะห์งานวิจัย, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน้า บทคัดย่อ (ก-ข). 



๒๑๗ 

 

มนสิการโดยแยบคาย ๔) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ดังนั้น ด้านการวางแผน
นั้น สำนักปฏิบัติธรรมควรมีรูปแบบการบริหารแบบคณะกรรมการ โดยยึดหลักพลังบวร คือ วัด -บ้าน-
โรงเรียน หรือหน่วยงานราชการ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ ทั้งนี้ต้องยึดหลักการหรือ
เป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนาเอาไว้ คือการพัฒนาปัญญาเพ่ือกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ซึ่ง
สอดคล้องกับ บรรจง โสดาดี และคณะ ที่พบว่า มีรูปแบบการบริหารจัดการอยู่หลายรูปแบบที่
แตกต่างกัน เช่น การบริหารรูปแบบคณะกรรมการ การบริหารโดยคนเดียว๑๐ 

๒. กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของผู้สูงอายุใน
ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยมีประเด็นที่ควรจะนำมาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

 ๑. ด้านการกลยุทธ์ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย 

 ภาพรวมของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาของชุมชน
ในจังหวัดสุรินทร์ด้านกลยุทธ์ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับมาก คะแนนค่าเฉลี่ย (X̅ =  
๓.๕๙, S.D.=.๗๐๐) ดังนั้น กระบวนการปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาปัญญาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์นั้น 
พบว่า สำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสุรินทร์นั้นมีกระบวนการพัฒนาคนในด้านการพัฒนาปัญญาที่
หลากหลาย โดยเฉพาะในด้านกลยุทธ์ในการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งกลยุทธ์ที่เป็นทางการ คือ 
กระทำรูปของคณะกรรมการ และกลยุทธ์ที่ไม่เป็นทางการ คือ เน้นการสอนธรรมเป็นรายบุคคลที่ว่า
ตามสภาวะธรรมที่บังเกิดขึ้น ทั้งนี้ ก็เพ่ือมุ่งหวังการพัฒนาปัญญาของบุคคลเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับ 
บรรจง โสดาดี และคณะ ที่พบว่า มีรูปแบบปฏิบัติที่มีความหลากหลาย ได้แก่ รูปแบบสำนักของหลวง
พ่อเทียน (เคลื่อนไหว) รูปแบบสำนักวัดมหาธาตุ (พอง-ยุบ) รูปแบบวัดหนองป่าพง (บูรณาการ) และ
รูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งแต่ละสำนักปฏิบัติมีวิธีฝึกอบรมที่ต่างกัน จัดได้เป็นสามระดับ ได้แก่ ระดับพ้ืนฐาน 
ระดับปานกลาง และระดับเข้มข้น๑๑ 

 ๒. ด้านการมีส่วนร่วม  
 ภาพรวมของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาของชุมชน

ในจังหวัดสุรินทร์ด้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๖๐, S.D.= .๖๙๑) ดังนั้น กระบวนการจัดการ
สำนักปฏิบัติธรรมในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ นั้น เน้นการมีส่วสนร่วมของทุกภาคส่วน หรือเป็นพหุภาคี
บนพื้นฐานของพลัง “บวร” คือ บ้าน-วัด-โรงเรียน หรือหน่วยงานราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
รูปแบบการสอนหรือการเผยแผ่หลักศาสนธรรมในยุคปัจจุบันนั้น ต้องอาศัยหลากหลายรูปแบบ และ
วิธีการ ดังนั้น การจะสร้างกระบวนการหรือวิธีการสอน ในการถ่ายทอดศาสนธรรมเพ่ือให้ผู้เข้าปฏิบั ติ
ธรรมได้เข้าถึงอย่างง่าย ผู้สอนธรรมต้องมีการปรับรูปแบบการสอน และเสนอกระบวนการสอนที่
หลากหลาย ทั้งนี้ก็เพ่ือมุ่งหวังประโยชน์อันจะพึงมีแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับ เนตร
นภา กาบมณี ที่พบว่า แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยพยาบาลเพ่ือส่งเสริมพหุ

 
๑๐ บรรจง โสดาดี และคณะ, การศึกษาแนวทางพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 

ภาค ๑๑, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวจิัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๙), หน้า ๒๔. 

๑๑ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๔. 



๒๑๘ 

 

ปัญญาของนักศึกษาพยาบาล  จำนวน ๑๕ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของนักศึกษา  ...๑๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร… ๑๕) พัฒนาหน่วยประสานงานและบริการนักศึกษา๑๒ และมีความสอดคล้องกับ บรรจง 
โสดาดี และคณะ ที่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสำนักปฏิบัติธรรมกับชุมชน มีความเป็นกัลยาณมิตร 
เกื้อกูลกัน คนในชุมชนเข้าวัดทำบุญ ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของวัด สำนักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่
สามารถฝึกฝนพัฒนา ศีล จิต และปัญญ แต่มีความละเอียดลึกซ้ึงที่ต่างกัน๑๓ 

 ๓. ด้านการดำเนินการ  
 ภาพรวมของของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาของ

ชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ด้านการดำเนินการอยู่ในระดับมาก  (X̅ = ๓.๖๐, S.D.= .๖๙๑) ดังนั้น การ
ดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรมโดยส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาด้านงบประมาณในการการดำเนินการ 
สอดคล้องกับ บรรจง โสดาดี และคณะ ที่พบว่า สำนักปฏิบัติธรรมมีแหล่งงบประมาณส่วนใหญ่จาก
ศรัทธาของประชาชน และผู้มารับการฝึกอบรมเป็นหลัก การสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐยังมี
จำนวนน้อย ส่วนการจัดสรรงบประมาณของสำนักปฏิบัติธรรมพบพบว่า ส่วนใหญ่ไม่เป็นระบบ มีเพียง
บางสำนักเท่านั้นที่เป็นระบบ๑๔ 

 

๓.ผลการวิเคราะห์ผลการส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาของ
ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 

 ผู้วิจัยมีประเด็นที่ควรจะนำมาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
ภาพรวมของของพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาของชุมชน

ในจังหวัดสุรินทร์ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สัปปายะอยู่ในระดับมาก (X̅ = ๓.๕๖, S.D.= .๖๖๗)  
 ๑. ด้านอาวาสสัปปายะ คือ ถิ่นที่อยู่อาศัย ในนัยนี้ ชุมชนซึ่งเป็นที่ต้องอยู่ของสำนัก

ปฏิบัติ เพ่ือการฝึกปัญญาภาวนาในแต่ละชุมชนนั้น ต้องมีสภาพที่เอ้ือต่อการเจริญปัญญา สอดคล้อง
กับ บรรจง โสดาดี  และคณะ  ที่พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่  ส่วนใหญ่มี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพสะอาด สงบ สงัด เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ มีความเหมาะสม จัดผัง
โครงสร้างสิ่งปลูกสร้างได้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม กลมกลืนกับธรรมชาติ เป็นธรรมชาติ แต่มีบาง
พ้ืนที่อาคารสิ่งปลูกสร้างยังไม่เพียงพอ ให้มีความเป็นรมณียสถาน๑๕ และสอดคล้องกับพระมหาโยธิน 

 
๑๒ เนตรนภา กาบมณี, การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของนักศึกษาพยาบาล, 

วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา, ปีท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๑๒, พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙: ๓. 
๑๓ บรรจง โสดาดี และคณะ, การศึกษาแนวทางพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 

ภาค ๑๑, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔. 
๑๔ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๔-๒๕. 
๑๕ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๔. 



๒๑๙ 

 

โยธิโก ที่พบว่า วัดส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ มีความพร้อมในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ความ
สะอาดให้มีความเป็นสัดส่วน สะดวกสบาย สงบร่มรื่น๑๖ 

 ๒. ด้านโคจรสัปปายะ คือ การเดินทางสัญจรระหว่างสำนักปฏิบัติธรรม กับชุมชนที่
ตั้งอยู่ต้องไม่ไกลและใกล้มากเกินไป มีการเดินทางที่สะดวกเพ่ือง่ายในการเดินทางมาสำนักและการ
เป็นแหล่งอาหารที่เหมาสม ระยะทางต้องพอเหมาะสม เดินทางได้ง่าย ทางไปมาสะดวก การเที่ยว
บิณฑบาตสำหรับพระภิกษุไม่ลำบาก 

 ๓. ด้านภัสสสัปปายะ คือ การพูดคุย การกล่าวสั่งสอน ได้แก่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมที่
เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนำปฏิบัติธรรม รวมทั้งวิทยากรที่ เป็นกัลยาณมิตร มีความรู้
ความสามารถในการบรรยาย การอธิบาย การแนะนำการปฏิบัติ พุดคำสุภาพ พูดแต่พอดี มีรูปแบบ
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดศรัทธา มีความเพียรในการปฏิบัติ และผู้เข้ามาปฏิบัติ
ธรรมก็พูดคุยในเรื่องที่ส่งเสริมการปฏิบัติก่อนให้เกิดปัญญา พูดคุยสนทนาที่เหมาะสมเป็นไปในทาง
เจริญ ส่งเสริมให้การปฏิบัติเป็นไปในทางที่ดี ทำให้มีความเจริญในการปฏิบัติทั้งด้านกายและจิตต่ อ 
และส่งผลต่อการเจริญปัญญาของผู้เข้าปฏิบัติเป็นที่ตั้ง ดังนั้น ภัสสสัปปายะ ก็คือหลักสัมมาวาจา วาจา
ที่ถูกต้อง มีประโยชน์เกื้อกูลแก่การปฏิบัติ เป็นวาจาที่เกื้อหนุนให้เกิดการเจริญปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติ 

 ๔. ด้านปุคคลสัปปายะ คือ เจ้าสำนักหรือพระวิปัสสนาจารย์ ผู้มีความรู้ ทั้งทางด้าน
ปริยัติและการปฏิบัติ มีศีลาจริยวัตรที่งดงาม มีคุณธรรม มีภูมิธรรม ภูมิรู้ ภูมิปัญญา เป็นที่ตั้งแห่งความ
ศรัทธาของนักปฏิบัติธรรมและบุคคลทั่วไปที่เข้ามารับการอบรมศึกษาปฏิบัติธรรม ทุกเพศ ทุกวัย เช่น 
มีความมักน้อย สันโดษ รู้จักชักจูงแนะนำในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการทำความเพียร ความสงบ และ
เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้ปฏิบัติธรรม เพ่ือชี้แนวทางในการปฏิบัติธรรม เพื่อมุ่งพัฒนาปัญญาแห่งความหลุด
พ้นเป็นที่ตั้ง สอดคล้องกับพระมหาโยธิน โยธิโก ที่พบว่า พระสงฆ์ได้สร้างบทบาทในการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุครบทั้ง ๔ ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาพกาย การส่งเสริมสขภาพจิต การส่งเสริม
สุขภาพสังคม และการส่งเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณ มีภาพรวมอยู่ในระดับมาก๑๗สอดคล้องกับ 
บรรจง โสดาดี และคณะ ที่พบว่า พระวิปัสสนาจารย์มีปริมาณไม่เพียงพอ และมีคุณภาพที่ต่ำกว่ า
มาตรฐาน แนวทางการผลิต และพัฒนาพระวิปัสสนาจารย์ยังไม่มีศักยภาพที่จะแก้ปัญหาการขาด
แคลน ด้านปริมาณและด้านคุณภาพของพระวิปัสสนาจารย์ได้๑๘ และสอดคล้องกับ เนตรนภา กาบ
มณี พบว่า แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยพยาบาลเพ่ือส่งเสริมพหุปัญญาของ
นักศึกษาพยาบาล  จำนวน ๑๕ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม

 
๑๖ พระมหาโยธิน   โยธิ โก , บทบาทพระสงฆ์ ไทยในการส่ งเสริมสุขภาพผู้ สู งอายุ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า บทคัดย่อ. 

๑๗ เรื่องเดียวกัน, พระมหาโยธิน  โยธิโก, บทบาทพระสงฆ์ไทยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, บทคัดย่อ. 

๑๘ อ้างแล้ว, บรรจง โสดาดี และคณะ, การศึกษาแนวทางพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑, หน้า ๒๔. 



๒๒๐ 

 

การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของนักศึกษา ๑๒) พัฒนาภาวะผู้นำ ผู้ตามและการทำงานเป็นทีมของ
นักศึกษา ๑๕) พัฒนาหน่วยประสานงานและบริการนักศึกษา๑๙ 

 ๕. โภชนสัปปายะ คือ มีอาหารเพียงพอ มีการบริโภคที่สะดวก ถูกกับร่างกาย เป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ และรูปแบบของการได้มาซึ่งโภชนสัปปายะนั้น ก็เกิดขึ้นจากความศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนอันเกิดจากผลของการปฏิบัติ ทั้งมาในรูปแบบการถวายการอุปถัมภ์โดยหน่วยงาน
ภาครัฐในด้านงบประมาณที่จัดสรร และการถวายการอุปถัมภ์โดยภาคเอกชน ทั้งในรูปแบบของ
กิจกรรมที่จัดแบบกิจกรรมหรือโครงการเป็นการเฉพาะกิจ และรูปแบบของการถวายการอุปถัมภ์
อาหารบิณฑบาตที่อยู่ในกิจวัตรประจำวันของพุทธศาสนิกชน 

 ๖. อุตุสัปปายะ คือ สภาพอากาศท่ีพอเหมาะและเกื้อกูลแก่ผู้ปฏิบัติเพ่ือเจริญปัญญา 
คือ ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไป น้ำไม่ท่วม ไม่มีภัยธรรมชาติ มีสภาพอากาศที่ดี ร่มรื่น ไม่มีมลพิษ
ทางอากาศ ทางเสียงและทางอ่ืน ๆ ทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม หรือเกิดความลำบาก 

 ๗. อิริยาปถสัปปายะ  คือ การเคลื่อนไหวด้านร่างกาย การจัดอิริบาบถ รูปแบบของ
กิจกรรมการปฏิบัติธรรมทั้ง ๔ อิริยาบถที่เป็นไปตามหลักของกายานุปัสสนานั้น มีส่วนช่วยให้เกิด
ความสัปปายะแก่นักปฏิบัติธรรมอย่างมา เนื่องจากผลของสุขภาพกายย่อมมีผลต่อสุขภาพใจเป็น
สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ และคณะ พบว่า มีความสัมพันธ์กับคุณภาพร่างกาย 
จิตใจ และสังคม ได้แก่ การหลับสบาย จิตใจเบิกบาน เพ่ิมพลังใจ ลดความเครียด มีสติปัญญาดี 
ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ชุมชนให้การนับถือ และผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การ
สวดมนต์ และแผ่เมตตาเป็นประจำและเป็นเวลานาน มีผลดีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม สามารถ
นำมาใช้เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุได้๒๐ 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ตามหลักปัญญาภาวนา 
ของชุมชนผู้ในจังหวัดสุรินทร์” ผู้วิจัยขอเสนอแนะไว้ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผู้วิจัยเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
 ๑) ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การพัฒนาตนเองตามหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา

ในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ หรือชุมชนอ่ืน ๆ ประสบความสำเร็จ คือ ความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง คือ สถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยสงฆ์ 
ต้องวิเคราะห์ความต้องการของสถานศึกษา และความต้องการของสังคม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น กระทรวงทรัพยากรและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เพื่อช่วยบูรณาการพันธกิจในการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง 

 
๑๙ อ้างแล้ว, เนตรนภา กาบมณี, การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมพหุปัญญาของนักศึกษา

พยาบาล, หน้า ๓. 
๒๐ จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ และคณะ, ผลการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อการตอบสนองด้าน

ร่างกายในผู้สูงอายุ, รายงานการวิจัย, (พิษณุโลก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๗), หน้า บทคัดย่อ. 



๒๒๑ 

 

 ๒) คณะสงฆ์ ซึ่งเป็นองค์กรหลักด้านศาสนบุคคลของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
มหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ ต้องออกระเบียบหรือคู่มือการพัฒนา
ปัญญาของบุคคลตามหลักของพระพุทธศาสนา โดยมีองค์กรผู้สนองงานคณะสงฆ์โดยตรงในส่วนของ
หน่วยงานราชการ คือ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส่วนของคณะสงฆ์ คือ มอบเป็น
นโยบายให้กับเจ้าคณะพระสังฆาธิการในระดับต่าง ๆ เพ่ือนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเกิด
ประโยชน์ คุณค่า ต่อทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติโดยภาพรวม 

 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

ในการวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ตามหลักปัญญา
ภาวนา ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์” ผู้วิจัยขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

 ๑. คณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ควรประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน ว่ามีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
และเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาปัญญาของคนในชุมชนมากน้อยเพียงใด 

 ๒. สำนักปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่ในแต่ละชุมชน ต้องสร้างกระบวนการพัฒนาปัญญา
อย่างเป็นเชิงรูปธรรมที่จับต้องได้ และสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน ภายใต้
กรอบการพัฒนาที่ยึดพลัง “บวร” คือ บ้าน วัด หน่วยงานราชการ 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
เพ่ือให้เป็นการพัฒนาด้านการศึกษา และเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ ผู้วิจัยยัง

เห็นว่ามีประเด็นศึกษาอ่ืน ๆ อีกมากที่เกี่ยวข้องกับประเด็น “พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการ
พัฒนาตนเอง ตามหลักปัญญาภาวนา ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์” และหากมีการศึกษาต่อยอดเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ต่อไป ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยย่อมมีประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล ผู้วิจัย
จึงขอเสนอแนะหัวข้อเพ่ือทำการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

๑) ศึกษาเปรียบเทียบหลักการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา ๔ กับหลักทฤษฎี
ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 

๒) ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาปัญญาในพระพุทธศาสนาและทฤษฎีพหุปัญญา
ของการ์ดเนอร์ 

๓) ศึกษาเปรียบเทียบหลักปัญญาภาวนาในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับหลักจิตต
ปัญญาศึกษาของเซอเกียมตรุงปะ รินโปเซ ในพระพุทธศาสนา วัชรยาน 

  



บรรณานุกรม 

 

๑. ภาษาไทย 
๑.๑ ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. คัมภีรวิสุทธิมรรค ภาษาไทย. ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. มังคลัตถทีปนี ภาษาไทย. ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

 
๑.๒ ขอมูลทุติยภูมิ 

๑.๒.๑ หนังสือท่ัวไป 
โครงการพัฒนาดัชนีช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๔๗. 
เฉลียว บุรีภักดี. ทฤษฎีระบบและการพัฒนาท่ีย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร: บํารุงสาสน. ๒๕๔๒. 
ชาญชัย อาจินสมาจาร. กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปตตาตี: ม.ป.พ., ๒๕๔๗. 
ทิศนา แขมมณี. ศาสตรการสอน องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ. 

พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
ธงชัย สันติวงศ. พฤติกรรมองคการ. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 
นาคประทีป. ปาลี-สยาม อภิธาน. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
บุญมี แทนแกว. จริยศาสตร Ethics. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 

๒๕๓๙. 
บุษยมาส สินธุประมา. สังคมวิทยาความสูงอายุ. พิมพครั้งท่ี ๑. เชียงใหม: โรงพิมพสาธรการพิมพ, 

๒๕๓๙. 
ปวย อ้ึงภากรณ. ศาสนากับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโกมลคีมมทอง, ๒๕๓๐. 
ปกรณ ปรียากร. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: 

สามเจริญพานิช. ๒๕๕๔. 
นายแพทยประเวศ วะส.ี สาธารณสุขกับพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๒๘. 
ประเวศ วะสี. การพัฒนามนุษยแนวใหมเพ่ืออนาคตท่ีย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบาน, 

๒๕๔๕. 
ประเวศ วะสี. มหาวิทยาลัยไทยกับจิตตปญญาศึกษาและไตรยางคแหงการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 

ศูนยจิตตปญญาศึกษา. มหาวิทยาลัยมหิดล และแผนงานพัฒนาจิตเพ่ือสุขภาพ สนับสนุน

โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, ๒๕๕๐. 



๒๒๓ 
 

ประณต เคาฉิม. สติปญญาและความถนัด. เอกสารประกอบการสอน วิชาจิตวิทยาในการดํารงชีวิต.
กรุงเทพมหานคร: คณะจิตวิทยา. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ม.ป.ป.. 

ปราชญา กลาผจัญ และพอตา บุตรสุทธิวงศ. การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: ขาว
ฟาง, ๒๕๕๐. 

ปราณี  รามสูต และจํารัส ดวงสุวรรณ. พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน . พิมพครั้งท่ี  ๓ . 
กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ. 

พจน เพชระบูระณิน. การพัฒนาตนเอง. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการสงเสรมงานวิจัย. สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๒๘. 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕. 
กรุงเทพมหานคร: นามมีบุคส พับลิเคชั่นส จํากัด, ๒๕๕๔. 

พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ. ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต. พิมพครั้งท่ี ๔. 
กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๓. 

พระชาย วรธมฺโม และคณะ. ฉลาดในการทําบุญ รวมเรื่องนารู คูมือทําบุญใหถูกวิธี. พิมพครั้งท่ี ๗๑. 
กรุงเทพมหานคร: เครือขายพุทธิการ, ๒๕๔๔. 

พระเทพเทวี (ประยุทธ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี ๗. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหนา, ๒๕๓๕. 

---------------. พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพบริษัทสหธรรมิก จํากัด. 
๒๕๓๖. 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช, ราชบัณฑิต). พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน ชุด ศัพท
วิเคราะห. กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐. 

พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ). ปญญาธรรมะเพ่ือความกาวหนา. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพธรรมสภา, ม.ป.ป.. 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมสภา, 
๒๕๔๐. 

--------------. พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยจิตวิทยาแบบย่ังยืน. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๔๓. 

--------------. สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๗. 
---------------.ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๘. 

---------------. การพัฒนาท่ีย่ังยืน. พิมพครั้งท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 
๒๕๕๖. 

---------------. อายุยืนอยางมีคุณคา. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ม.ป.ป.. 
พระพุทธโฆสะ รจนา. วงศชาญบาลี (ผูชําระ). คัมภีรพระวิสุทธิมรรค (ไทย). กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพธรรมบรรณาคาร, ๒๕๒๕. 



๒๒๔ 
 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว รัชการท่ี ๙ . (๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๒). 
พระราชทานแกผูนําเยาวชนและเจาหนาท่ี ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวัง
สวนดุสิต. 

พระพรหมคุณาภรณ. (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต พุทธธรรมเพ่ือชีวิตท่ีดีงาม. พิมพครั้งท่ี ๖๘. 
นครปฐม: ระฆังทอง, ๒๕๔๗. 

---------------. ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเจริญดีม่ันคงการพิมพ, 
๒๕๕๘ 

---------------.โลกข้ึนสหัสวรรษใหม คนตองเปล่ียนแนวคิดใหม. พิมพครั้งท่ี ๓ กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๘. 

---------------. ชีวิตท่ีสมบูรณ. พิมพครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพระฆังทอง, ๒๕๔๙. 
---------------. พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม. พิมพครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙. 
---------------. การศึกษาเพ่ือสรางบัณฑิต หรือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลิต. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

เพ็ทแอนดโฮม, ๒๕๕๖. 
---------------. สุขภาวะองครวมแนวพุทธ. พิมพครั้งท่ี ๑๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเพ็ทแอนโฮม

, ๒๕๕๖. 
---------------. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท. พิมพครั้งท่ี ๒๘. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ

ธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๙. 
---------------. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพครั้งท่ี ๔๕. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพผลิธัมม,  

๒๕๕๙. 
พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภิกขุ). พจนานุกรมธรรม ฉบับปญญานันทะ. กรุงเทพมหานคร:

สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๔. 
แพทยพงษ วรพงษพิเชษฐ. พุทธบําบัด. กรุงเทพมหานคร: กองแพทยทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย

แผนไทย และแพทยางเลือก กระทรวงสาธาณสุข, ๒๕๕๐. 

ไพศาล ไกรสิทธิ์. เอกสารคําสอนรายวิชาการพัฒนาตนเอง. ลพบุรี: คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏ
หมูบานจอมบึง, ๒๕๔๑. 

พระไพศาล วิสาโล. งายแตงาม. กรุงเทพมหานคร: เพชรประกาย.๒๕๕๖. 
..................... โครงการจัดการและจัดการความรูจิตตปญญาศึกษา. (โครงการเอกสารวิชาการ

เรี ย น รู สู ก า ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง ) . ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร : ศู น ย จิ ต ต ป ญ ญ า ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 

๒๕๕๒. 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ . พิมพครั้งท่ี ๓. 

กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. ปรมัตถโชติกะ ปริจเฉททท่ี ๓ และปริจเฉทท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: 
หางหุนสวนจํากัด ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๕. 



๒๒๕ 
 

พระมหาสมปอง มุทิโต. คัมภีรอภธิานวรรณนา. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๒. 
พุทธทาสภิกขุ. เยาวชนกับความรอดของสังคม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๔๙. 
ยุวัฒน วุฒิ เมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท . กรุงเทพมหานคร: ส.ส.น. ไทย

อนุเคราะหไทย, ๒๕๒๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน . พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน จํากัด, ๒๕๒๕. 
ราตรี พัฒนรังสรรค. พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตนเอง. (กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร. 

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๔. 
เรียม ศรีทอง. พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน. กรุงเทพมหานคร: เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, ๒๕๔๒. 
วรรณี ลิมอักษร. จิตวิทยาการศึกษา Educational Psychology. สงขลา: คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๑. 
วศิน อินทสระ. การชวยเหลือตัวเอง ชัยชนะ ๘ ประการ และสายธารแหงศรัทธา. กรุงเทพมหานคร: 

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
วันเพ็ญ วงศจันทรา. แบบแผนสุขภาพของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ

จังหวัดเชียงใหม. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๙. 
วิจักษณ พานิช. เรียนรูดวยใจอยางใครครวญ: การศึกษาดั่งเสนทางแสวงหาทางจิตวิญญาณ. พิมพ

ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสวนเงินมีมา, ๒๕๕๑. 
วิภาพร มาพบสุข. มนุษยสัมพันธ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. ๒๕๔๓. 
วิทยากร เชียงยืน. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย: บทวิเคราะห. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพฉับ

แกระ, ๒๕๒๗. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. ความหมายของการพัฒนา คําท่ีมีความใกลเคียง และแนวคิดพ้ืนฐานของการ

พัฒนา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔. 
สมใจ ลักษณะ. การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา, ๒๕๔๘. 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ. พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: อักษร

พิพัฒน, ๒๕๔๕. 
สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 

๒๕๔๗. 
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. บาลีไวยากรณ วจีวิภาค ภาค ๒ สมาส-ตัทธิต. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
สมบูรณ สุขสําราญ. การพัฒนาชนบทตามแนววิธีพุทธ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพสวย จํากัด, 

๒๕๔๔. 

สนิท ศรีสําแดง. พุทธศาสนา กับการศึกษา: ภาคทฤษฎีแหงความรู. กรุงเทพมหานคร: นีลนาราการ
พิมพ, ๒๕๓๔. 

สํานักสวนโมกขพลาราม. คูมืออุบาสกอุบาสิกา ภาค ๑-๒. พิมพครั้งท่ี ๕๓. กรุงเทพมหานคร: หจก.
การพิมพพระนคร. 



๒๒๖ 
 

สัญญา สัญญาวิวัฒน. การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ. กรุงเทพมหานคร: เอม่ีเทรดดิ่ง, ๒๕๔๑. 
.......................... พุทธสังคมวิทยา. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๔๓. 
สุรกุล เจนอบรม. วิสัยทัศนผูสูงอายุและการศึกษานอกระบบสําหรับผูสูงอายุไทย. กรุงเทพมหานคร: 

ชินแดด เวอรไทยซ่ิงกรุฟ, ๒๕๔๒. 
สชุีพ ปุญญานุภาพ. ประวัติศาสตรศาสนา. พระนคร: หจก.เกษมบรรณกิจ, ๒๕๐๖.  
สุชา ไอรยาพงศ. การพัฒนาตน. สงขลา: คณะครุศาสตร. สถาบันราชภัฏสงขลา, ๒๕๔๒. 
สุภีร ทุมทอง. การพัฒนาอินทรียสังวร. กรุงเทพมหานคร: ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นต จํากัด, ๒๕๕๔. 
สุวิมล วองวาณิช. การวิจัยประเมินความตองการจําเปน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

สุวัฒน วัฒนวงศ. จิตวิทยาการเรียนรูวัยผูใหญ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร
ประสานมิตร, ๒๕๓๓. 

สุมน อมรวิวัฒน. การพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ. 

นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗. 

สุวจี เท่ียงทัศน. การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๔๒ 
เสนห จามริก. สังคมไทยกับการพัฒนาท่ีกอปญหา. กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพคบไฟ, 

๒๕๔๒. 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. เอกสารสาระการเรียนรู ประกอบชุวิชาการพัฒนาบริหาร
สถาบันการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๖. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธรรมสาร จํากัด, 
๒๕๔๕. 

ศิริวรรณ เกษมศาสตกิดากร. ศิลปะการอยูรวมกับคนอ่ืน . กรุงเทพมหานคร: สมาคมศิษยเกา
วิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๓๙. 

ศูนยจิตตปญญาศึกษา. จิตตปญญาศึกษา คืออะไร. โครงการเอกสารวิชาการการเรียนรูสูการ
เปลี่ยนแปลง. นครปฐม: ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒. 

อมร รักษาสัตว และขัตติยา กรรณสูต (บรรณาธิการ). ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาประเทศ. 
กรุงเทพมหานคร: ชุมชนสหรกรณการขายและการซ้ือแหงประเทศไทย, ๒๕๑๕. 

เอกสารสาระการเรียนรู ประกอบชุวิชาการพัฒนาบริหารสถาบันการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ม.

ป.ท., ๒๕๔๖. 

 
๑.๒.๒ วารสาร 

เกศสุดา แสนนามวงษ. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว โดยใชทฤษฎีพหุ
ปญญาเปนฐานเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑”. วารสาร
ราชพฤกษ. ปท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): …  



๒๒๗ 
 

กุลวดี โรจนไพศาลกิจ และวรากร เกรียงไกรศักดา. การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของชุมชนใน
การพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุ. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๑. (มกราคม –
เมษายน). ๒๕๖๑. 

จารุวรรณ พ่ึงเทียร. วิธีการพัฒนาจิตใหเกิดพุทธปญญา. วารสาร มจร พุทธศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๒ 
ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑. 

จิราภรณ พรหมทอง. “การพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูเพ่ือเขาสูศตวรรษท่ี ๒๑ . 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอิสเทอรน. ปท่ี ๑๐. ฉบับท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๙-
มิถุนายน ๒๕๕๙. 

ชนิพรรณ จาติเสถียร. การวิจัยและพัฒนากระบวนการฝกอบรมครูประจําการดานการประเมินเด็ก
ปฐมวัยโดยใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา และการชี้แนะทางปญญา. วารสารครุศาสตร. ป

ท่ี ๔๕ ฉบับท่ี ๒ประจําเดือน เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐. 
ชาติชาย พิทักษธนาคม. “การพัฒนาพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔”. วารสารมหาจุฬาวิชาการ. ปท่ี 

๑ ฉบับท่ี ๑. มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗. 
เทียมจันทร พาณิชยผลินไชย. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาเพ่ือ

พัฒนาครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. สักทอง: วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
(สทมส.). ปท่ี ๒๑. ฉบับท่ี ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘. 

เนตรนภา กาบมณี. การพัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมพหุปญญาของนักศึกษาพยาบาล. วารสาร
การพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา. ป ท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๑๒. พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๕๙. 

ปราณี ออนศร.ี จิตตปญญาศึกษา: การศึกษาเพ่ือการพัมนามนุษยในศตวรรษท่ี ๒๑. วารสารพยาบาล
ทหารบก. ปท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน) ๒๕๕๗. 

พระพิพัฒน โสภณจิตฺโต (ทับงาม). “ศึกษาการบรรลุธรรมแบบปญญาวิมุตติในคัมภีรพุทธศาสนาเถร
วาท”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร. ปท่ี ๔ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง
วันวิสาขบูชาโลก ประจําป ๒๕๕๙. 

พนัทเทพ ณ นคร. แรงจูงใจกับการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา ๔. วารสาร มจร มนุษยศาสตร
ปริทรรศน. ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑. 

พีระพงษ กลิ่นละออ. นวัตกรรมความคิดและการสื่อสารการพัฒนา กรณีศึกษา โครงการพลังปญญา. 
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการส่ือสาร. ปท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ มกราคม – 
มิถุนายน ๒๕๕๙. 

เยาวพา เตชคุปต และคณะ. การพัฒนารูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรูสําหรับการจัดการศึกษาใน
บริบทของสังคมไทย. วารสารศรีนครรินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา. ปท่ี ๒ ฉบับพิเศษท่ี ๑ 
มกราคม ๒๕๕๓. 

สมพันธ เตชะอธิก .  สุขภาวะชุมชนเพ่ือความอยูดีมีสุข. วารสารมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. ปท่ี ๒๙. ฉบับท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๕. 

อุทัย สติม่ัน. ศาสนติภาวนา: พุทธิปญญาเพ่ือการพัฒนาสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน. วารสารปาริชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๓ (พิเศษ) ๒๕๕๗. 



๒๒๘ 
 

อัมพร ภาวศุทธิ์ . “การสื่อสารเพ่ือพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนา” . Veridian E-Journal. 
Silapakorn University. มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๓. เดือนกันยายน-
ธันวาคม ๒๕๕๙. 

อํานวย ทองโปรง. การพัฒนาคนในระบบการจัดการศึกษาไทย. วารสารดุษฎีบัณฑิตทาง

สังคมศาสตร. ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐). 
 
๑.๒.๓ รายงานการวิจัย  

ขันทอง มีประดิษฐ และคณะ. การพัฒนาปญญาแบบองครวม: การศึกษาเอกสารและการสังเคราะห
งานวิจัย. รายงานการวิจัย. พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

จักรพรรณ วงศพรพวัณ. ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาปญญาตามแนวพุทธจริยศาสตรของสํานักปฏิบัติ
ธรรมในจังหวัดขอนแกน. รายงานการวิจัย. พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

จันทรจิรา วสุนธราวัฒน และคณะ. ผลการสวดมนตและการแผเมตตาตอการตอบสนองดานรางกาย
ในผูสูงอายุ. รายงานการวิจัย. พิษณุโลก: คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
๒๕๕๗. 

ไฉโลฤดี ยุวนะศิริ และคณะ. การสรางเครือขายการจัดการความรูเพ่ือเสริมสรางวิถีชีวิตบทฐานคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของผูสูงอายุบานโปงกุม ตําบลปาเม่ียง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม. รายงานการวิจัย. พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.  

ธานิ นทร  ศิ ลป จารุ . การวิ เค ราะห และ วิจั ยข อ มูลทางสถิ ติ ด วย  SPSS. พิ มพ ครั้ ง ท่ี  ๘ . 
กรุงเทพมหานคร: บิสซิเนสอารแอนดดี, ๒๕๕๑. 

ธีระศักดิ์  อุนอารมณเลิศ. เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา : การสรางและการพัฒนา. นครปฐม : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙. 

นนทสรวง กลีบผึ้ง. แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาปญญา. รายงานการวิจัย. นครปฐม: 
สถาบันวิจัยแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน. มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๕๙. 

บรรจง โสดาดี และคณะ. การศึกษาแนวทางพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ 

ภาค ๑๑. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

บุษกร วัฒนบุตร. การบริหารจัดการองคกรเพ่ือการสรางองคกรแหงการเรียนรูบนฐานแหงพุทธิปญญา. 
รายงานการวิจัย. พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

 พระครูปฐมวรวัฒน และคณะ. ปจจัยจิตสังคมท่ีเก่ียวกับการปรับพฤติกรรมตอวิถีชีวิตของผูสูงอายุ. 

รายงานการวิจัย. พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 



๒๒๙ 
 

พระครูสังฆรักษทรงพรรณ ชยทตฺโต และคณะ. บทบาทวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ: 

กรณีศึกษาวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. รายงาน

การวิจัย. พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม และคณะ. การประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการเสริมสรางสุขภาพของ
ผูสูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี. รายงานการวิจัย. พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาสุทิตย อาภากโร และคณะ. การเสริมสรางสุขภาวะและการเรียนรูของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา. รายงานการวิจัย. พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พิสณุ ฟองศรี  วิจัยทางการศึกษา. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเทียมฝาการพิมพ,  
๒๕๔๙.  

สวัสดิ์ ภูทอง. การพัฒนารูปแบบการเรียนรูจากประสบการณเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตสําหรับผูใหญใน
ชุมชนภาคเหนือ. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๖. 

สิริชัย คําภู. การเตรียมการสรางหลักประกันเพ่ือการดํารงชีวิตในวัยสูงอายุของขาราชการสังกัดสํานัก
ป ลั ด สํ า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี .  ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย .  ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๐. 

 
๑.๒.๔ สารสนเทศเวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล. “เชาวปญญาคืออะไร?”. 
<https://med.mahidol.ac.th/ramamental/generalknowledge/child/๐๕๑๕๒๐
๑๔-๑๑๐๐>๑๙ เมษายน ๒๕๖๓. 

น า งส าว  น งลั ก ษ ณ  อ าภั ย  แ ล ะค ณ ะ  “ท ฤษ ฎี พั ฒ น าก ารข อ ง  Sigmund Freud” .< 

http://cmruzone.blogspot.com/๒๐๑๑/๐๑/sigmund-freud.html>. ๑๙ เมษายน 

๒๕๖๓. 

รวมธรรมะ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต). “แงท่ี ๖ ศิลปศาสตร มองในแงการพัฒนา
ป ญ ญ า ท่ี เ ป น แ ก น ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ  แ ล ะ ก า ร เ ข า ถึ ง
อิ ส รภ าพ ”<https://www.payutto.net/book-content/๖ -พั ฒ น าป ญ ญ า ท่ี เป น
แกน/>. วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓. 

ส ม ช า ย  รั ต น ท อ ง . “ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ รี ย น รู ก ลุ ม ม นุ ษ
นิยม”.<http://ams.kku.ac.th/aalearn/resource/edoc/tech/๕๖web/ ๓learnth
๕๖. pdf.>.๑๙ เมษายน ๒๕๖๓. 

http://ams.kku.ac.th/aalearn/resource/edoc/tech/
http://ams.kku.ac.th/aalearn/resource/edoc/tech/
http://ams.kku.ac.th/aalearn/resource/edoc/tech/56web/3learn_th56.pdf
http://ams.kku.ac.th/aalearn/resource/edoc/tech/56web/3learn_th56.pdf
http://ams.kku.ac.th/aalearn/resource/edoc/tech/56web/3learn_th56.pdf
http://ams.kku.ac.th/aalearn/resource/edoc/tech/56web/3learn_th56.pdf


๒๓๐ 
 

สู ง วั ย ใ ส ใ จ สุ ข ภ า พ . “ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ เ ต รี ย ม ตั ว เ ม่ื อ เ ข า สู วั ย

สูงอายุ”.<http://hp.anamai.moph.go.th/soongwai/statics/health/prepared/to

pic๐๐๒.php>.  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑.๒.๕ สัมภาษณ 
สัมภาษณ นางณัฐจิณี พันธสวัสดิ์. เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓.  
สัมภาษณ นางวงเดือน สุขไสว. เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓. 
สัมภาษณ นางณัฐจิณี พันธสวัสดิ์. เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓.  
สัมภาษณ นางคิด เรืองสุข. เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
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สัมภาษณ พระณัฐพล กนฺตสาโร. เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 

สัมภาษณ นางฐิติมนต จงยาว. เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
สัมภาษณ นางเบญจพร ไทยเท่ียง. เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 

สัมภาษณ พระพิพิวัฒน ปฺุญกุสโล. เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
สัมภาษณ นายนภาดล จันขัมมา. เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
สัมภาษณ พระพิสิทธิ์  จารุธมฺโม. เม่ือวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
สัมภาษณ พระมหาเฉลิมเกียรติ จิรวฑฺฒโณ เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓. 
สัมภาษณ พระมหาสุพจน สุวณฺณจิตฺโต. เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓. 
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เคร่ืองมือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๔ 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง พระพุทธศาสนากับการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนา  
ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร 

 

คําช้ีแจง 

 แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเพ่ือประโยชนในการทําวิจัย โดยผูวิจัยไดรับการ
สนับสนุนทุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย          
ซ่ึงมีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาหลักการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาใน
พระพุทธศาสนา, เพ่ือศึกษากระบวนการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของผูสูงอายุ
ในชุมชนจังหวัดสุรินทร และเพ่ือศึกษาผลการสงเสริมการพัฒนาตนเอง ตามหลักปญญาภาวนาของ
ผูสูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําขอมูลไปประมวลเปนผลการวิจัยอันจะกอใหเกิดองค
ความรูใหมตอไป 

 แบบสอบถามนี้ แบงออกเปน ๓ สวน คือ 

 สวนท่ี ๑  เปนขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี ๒ เปนขอมูลเก่ียวกับพระพุทธศาสนากับการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญา

ภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร ประกอบไปดวย ๕ ดาน คือ 

๑) ดานการวางแผน 

๒) ดานกลยุทธในการวางแผนใหบรรลุเปาหมาย   

๓) ดานการมีสวนรวม     

๔) ดานการดําเนินการ      

๕) ดานการดูแลสิ่งแวดลอมใหสัปปายะ   

สวนท่ี ๓ ขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนา                

ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร 

 ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานท่ีไดกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ตามความเปนจริง และตรงกับ

ความเห็นของทานมากท่ีสุด คําตอบของทานจะเก็บไวเปนความลับ และจะใชสําหรับการทําวิจัยใน

ครั้งนี้ 

 

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม และคณะ 
ผูวิจัย 

 

 



๒๓๕ 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง พระพุทธศาสนากับการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนา  
ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร 

 

ตอนที่ ๑: แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม:   โปรดทําเครื่องหมายถูก ลงในชอง  หนาขอความซ่ึง

ตรงกับความเปนจริงของทาน  

๑. เพศ  ชาย    หญิง 

๒. อายุ   

 ต่ํากวา ๒๐ ป   ๒๑-๓๐ ป   ๓๑-๔๐ ป 

 ๔๑-๕๐ ป   ๕๑-๖๐ ป   ๖๑-๗๐ ป 

 ๗๐ ปข้ึนไป 

๓. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

 อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................. 

๔. รายได / เดือนปจจุบัน 

 ต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท   ๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท   

 ๑๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท   ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท  

 สูงกวา ๓๐,๐๐๐ บาท 

๕. อาชีพ / ตําแหนงงาน 

 ไมไดทํางาน   กสิกรรม   คาขาย 

 รับจาง    พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ขาราชการ   

 ขาราชการบํานาญ  อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................... 

๖. ปจจัยทางดานจิตวิทยา 

๖.๑ ทานมีความเชื่อในเรื่องการทําบุญเพียงใด 

  มากท่ีสุด   มาก    ปานกลาง 

  นอย    นอยท่ีสุด 

 



๒๓๖ 
 

๖.๒ ทานมีความรับรูขอมูลขาวสารมากนอยเพียงใด 

 มากท่ีสุด   มาก    ปานกลาง 

  นอย    นอยท่ีสุด 

๖.๓ ทานมีโอกาสในการเขาวัดปฏิบัติธรรมมากนอยเพียงใดในแตละป 

  มากกวา ๑๐ ครั้งตอป   นอยกวา ๑๐ ครั้งตอป 

  มากกวา ๕ ครั้งตอป   นอยกวา ๕ ครั้งตอป 

  ไมเคยเขาวัดเพ่ือปฏิบัติธรรมเลย 

๖.๔ ทานมีความสนใจในการอานหนังสือธรรมะมากนอยเพียงใด 

 มากท่ีสุด   มาก    ปานกลาง 

  นอย    นอยท่ีสุด 

๖.๕ ทานมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมของชุมชนมากนอยเพียงใดในแตละป 

 มากกวา ๑๐ ครั้งตอป   นอยกวา ๑๐ ครั้งตอป 

  มากกวา ๕ ครั้งตอป   นอยกวา ๕ ครั้งตอป 

  ไมเคยเขารวมกิจกรรมกับชุมชนเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๗ 
 

สวนที่ ๒ แบบสอบถามแบบสอบถามเกี่ยวกับ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนเอง 

           ตามหลักปญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร” 

คําช้ีแจง 

 โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย ( √ )  ลงในชองท่ีตรงคําตอบของทาน

มากท่ีสุด 

 

 

ขอ 

 

 

ดานการวางแผน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด 

๑ ทานเลือกสํานักปฏิบัติธรรมท่ีมีรูปแบบการ
บริหารแบบคณะกรรมการ เพ่ือตัดสินใจเขา
ปฏิบัติธรรม 

     

๒ ทานเลือกเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติ
ธรรมท่ีมีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติตลอด
ท้ังป 

     

๓ ทานไดพิจารณาเลือกสํานักปฏิบัติธรรมท่ีมี
ก า ร กํ าห น ด ต า ร า งป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม เป น
กิจจะลักษณะ 

     

๔ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรม
ท่ีมีการกําหนดตารางการบรรยายธรรม 
และตารางการนําปฏิบัติของพระวิปสนา
จารยตลอดท้ังป 

     

๕ ทานเลือกเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติ
ธรรมท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะของผูเขา
ปฏิบัติธรรมไวอยางชัดเจน 

     

๖ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมตามปฏิทินการปฏิบัติ
ธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมในชุมชนของทาน
อยางตอเนื่อง 

     

๗ ทานไดเขาฟงธรรมจากพระวิปสสนาจารย
ตามกําหนดปฏิทินของสํานักปฏิบัติธรรม 

     

๘ ทานไดปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันท่ีทาง
สํานักปฏิบัติธรรมกําหนดอยางเครงครัด 

     

๙ ทานไดเขารวมปฏิบัติธรรมตามรูปแบบท่ี
สํานักปฏิบัติธรรมกําหนดอยางตอเนื่อง 

     



๒๓๘ 
 
๑๐ ทานมีการวางแผนในการเขากราบนมัสการ

พระสงฆ และเขาเยี่ยมทานผูทรงคุณวุฒิ

ทางดานพระพุทธศาสนา 

     

 

 

ขอ 

 

 

ดานกลยุทธในการวางแผนใหบรรลุ

เปาหมาย 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด 

๑๑ ทานเลือกปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมท่ี
มีแนวการสอนดานการเจริญวิป สสนา
กรรมฐานเพ่ือเจริญปญญาเปนหลัก 

     

๑๒ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรม
ท่ีมีการนิมนตพระสงฆและเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ทางพระพุทธศาสนาผู ท่ี เชี่ยวชาญในการ
สอนวิปสสนากรรมฐานเพ่ือเจริญปญญามา
บรรยายธรรมตามปฏิทินท่ีกําหนด 

     

๑๓ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรม
ท่ีเนนการสอนวิปสสนากรรมฐานเพ่ือเจริญ
ปญญาอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 

     

๑๔ ทานไดเลือกและเขาปฏิบัติธรรมในสํานัก
ปฏิบัติธรรมท่ีมีหลักการสอนท่ีมุงมรรคผล
นิพพานเปนท่ีตั้ง 

     

๑๕ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรม
ท่ีเนนการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาปญญาเปนหลัก 

     

๑๖ ทานไดปฏิบัติธรรมโดยยึดตามแนวปฏิบัติ
ข อ งพ ร ะ ส งฆ แ ล ะ ผู ท ร ง คุ ณ วุฒิ ท า ง
พระพุทธศาสนาท่ีสอนวิปสสนากรรมฐาน 
เพ่ือเจริญปญญาเปนหลัก 

     

๑๗ ทานไดปฏิบัติธรรมโดยเนนการฟงธรรมจาก
ทานผู เปนกัลยาณมิตรท้ังพระสงฆและ
ผูทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาท่ีสอน
วิปสสนากรรมฐานเพ่ือเจริญปญญาเปนหลัก 

     

๑๘ ทานไดปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักการเจริญ
วิปสสนาเพ่ือเจริญปญญาเปนท่ีตั้ง 

     

๑๙ ทานไดปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักการพัฒนา
ศีล สมาธิ และปญญา 

     



๒๓๙ 
 
๒๐ ท านไดปฏิบั ติ ธรรมเพ่ือฉลาดรู เท า ทัน

อารมณการเปลี่ยนแปลงเพียงใด 
     

 

 

ขอ 

 

 

ดานการมีสวนรวม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด 

๒๑ ทานไดเลือกสํานักปฏิบัติธรรมท่ีมีรูปแบบ
การดําเนินแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ตามพลังบวร คือ “บาน วัด และหนวยงาน
ราชการ” 

     

๒๒ ทานได กําหนดเขาปฏิบัติธรรมในสํานัก
ปฏิบัติธรรมท่ีมีรูปแบบการบริหารภายในท่ี
โปรงใส และมีการจัดการแบบมีสวนรวม 

     

๒๓ ท า น ได เลื อ ก สํ า นั ก ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ท่ี มี
คณะกรรมการคัดเลือกวิปสสนาจารยในการ
สอนธรรม 

     

๒๔ ทานไดเลือกเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติ
ธรรมท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะของผูเขา
ปฏิบัตธิรรมในรูปของคณะกรรมการ 

     

๒๕ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรม
ในชุมชนท่ีมีการกอสรางสถานปฏิบัติธรรม 
โดยมีการทําประชาคมในชุมชน 

     

๒๖ ทานไดปฏิบัติธรรมโดยยึดประโยชนของ
สวนรวมในสํานักปฏิบัติธรรมเปนท่ีตั้ง 

     

๒๗ ทานไดปฏิบัติธรรมท่ีมีสอนในสํานักปฏิบัติ
ธรรม โดยคํานึงถึงความถูกตองตามคําสอน
ในพระพุทธศาสนาเปนหลัก 

     

๒๘ ทานไดศึกษาธรรมะ โดยการฟงธรรมเทศนา
จากพระวิปสสนาจารยหลายรูป 

   

 
  

๒๙ ท าน ได ปฏิ บั ติ ธ รรมตามแนวของพระ
วิปสสนาจารยจากหลายสํานัก 

     

๓๐ ทานไดปฏิบัติธรรมโดยเปาหมายรวมของ
พระพุทธศาสนาคือพระนิพพานเปนท่ีตั้ง 
 
 
 

     



๒๔๐ 
 

 

 

ขอ 

 

 

ดานการดําเนนิการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด 

๓๑ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรม

ท่ีไดจัดปฏิบัติธรรมตามปฏิทินท่ีกําหนด 

     

๓๒ ทานไดเลือกเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติ
ท่ี มี ก ารดํ า เนิ น การจั ดท างกายภ าพ ท่ี
เหมาะสมแกการปฏบิัติธรรม 

     

๓๓ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรม
ในชุมชนของทานมีการดําเนินการจัดการ
สิง่แวดลอมทางวัตถุไดอยางเหมาะสม 

     

๓๔ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรม
ในชุมชนของทานมีการแบงสถานท่ีภายในท่ี
เหมาะสมแกการปฏิบัติธรรม 

     

๓๕ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรม
ในชุมชนของทานมีคณะกรรมการคัดเลือก
พระวิปสสนาจารย สําหรับนําปฏิบัติอยาง
เครงครัด 

     

๓๖ ทานไดเขารวมปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติ
ธรรมในชุมชนของทานตามปฏิทินท่ีกําหนด 

     

๓๗ ทานไดปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักตามคําสอน
ของเจาสํานักปฏิบัติธรรมอยางเครงครัด 

     

๓๘ ทานลงมือปฏิบัติธรรมเพ่ือมุงแสวงหาความ
สงบ สวาง สะอาดเปนท่ีตั้ง 

     

๓๙ ทานไดปฏิบัติธรรมเพ่ือใหมีความสัมพันธอัน
ดีในการอยูรวมกันกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติ
สุข 

     

๔๐ ทานไดปฏิบัติธรรมเพ่ือใหรูและเขาใจใน
สภาวะท่ีเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    



๒๔๑ 
 

 

 

ขอ 

 

 

ดานการดูแลส่ิงแวดลอมใหสัปปายะ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด 

๔๑ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมโดยเลือกสํานักปฏิบัติ
ธรรมในชุมชนท่ีมีรูปแบบการบริหารและ
จัดการในแบบคณะกรรมกรรมการ 

     

๔๒ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมโดยเลือกสํานักปฏิบัติ
ธรรมท่ีมีความพรอมทุกดานสําหรับจัด
ปฏิบัติธรรมตลอดท้ังป 

     

๔๓ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมโดยเลือกสํานักปฏิบัติ
ธรรมท่ียึดหลักสัปปายะ ๗ ในการดูแลสํานัก
ปฏิบัติธรรม 

     

๔๔ การจัดการดานอาคาร และภูมิสถาปตย
(อาวาสสัปปายะ) ภายในสํานักปฏิบัติธรรม
ในชุมชนของทานมีความเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติธรรมของทานเพียงใด 

     

๔๕ สภาพการจราจร (โคจรสัปปายะ) ระหวาง
ชุมชนกับท่ีตั้งของสํานักปฏิบัติธรรมมีกับ
การปฏิบัติธรรมของทานเพียงใด 

     

๔๖ ก า ร ส น ท น า ธ ร ร ม ใน รู ป แ บ บ ต า ง ๆ           
(ภัสสะสัปปายะ) ในสํานักปฏิบัติธรรมใน
ชุมชนของทาน มีสวนชวยสงเสริมการศึกษา
ธรรมของทานเพียงใด 

     

๔๗ อาจารยผูสอนธรรม (ปุคคลสัปปายะ)  ของ
สํานักปฏิบัติธรรมในชุมชนของทานมีความ
เปนกัลยาณมิตร ผูคอยชวยสงเสริมการ
ปฏิบัติธรรมของทานเพียงใด 

     

๔๘ การจัดการดานโภชนาการ (โภชนสัปปายะ) 
ของสํานักปฏิบัติธรรมในชุมชนของทานมี
การจัดการท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม
ของทานเพียงใด 

     

๔๙ คุณภาพของอากาศ (อุตุสัปปายะ) ภายใน
สํานักปฏิบัติธรรมในชุมชนของทานมีความ
เหมาะสมในการปฏิบั ติ ธรรมของท าน
เพียงใด 

     



๒๔๒ 
 
๕๐ รูปแบบการเคลื่อนไหวอิริยาบถท้ัง ๔ (อิริยา

ปถสัปปายะ) ท่ีเหมาะสมของสํานักปฏิบัติ
ธรรมในชุมชนของทานมีความเหมาะสม
และส งเสริมการปฏิบั ติ ธรรมของท าน
เพียงใด 

     

 

สวนที่ ๓ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและสงเสริมการ

พัฒนาตนเอง ตามหลักปญญาภาวนาของผูสูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร 

๑) ดานการวางแผน   
    ปญหาอุปสรรค.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
       ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข........................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
๒) ดานกลยุทธในการวางแผนใหบรรลุเปาหมาย   
 ปญหาอุปสรรค.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
     ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไข 
.......................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๓) ดานการมีสวนรวม 
 ปญหาอุปสรรค.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
       ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไข 
.......................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

 



๒๔๓ 
 
 

๔) ดานการดําเนินการ 

 ปญหาอุปสรรค.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
       ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไข 
.......................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
๕) ดานการดูแลส่ิงแวดลอมใหสัปปายะ  

 ปญหาอุปสรรค.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
       ขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไข 
.......................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 
ดร.ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม และคณะ 

ผูวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๔ 
 

 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง “พระพุทธศาสนากับการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนา  

ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร” 

................................ 

คําช้ีแจง 

๑. แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการสงเสริม

การพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร” 

๒. แบบสัมภาษณฉบับนี้ มีท้ังหมด ๒ ตอน ประกอบดวย 

ตอนท่ี ๑ เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล 

ตอนท่ี ๒ เปนคําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะท่ีมีตอประเด็นการวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนา 

            กับการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนา ของชุมชนในจังหวัด 

            สุรินทร” 

      ตอนท่ี ๓ เปนคําถามเก่ียวกับผลการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนา 

      ของผูสูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร 

 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณในความกรุณาของทานมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

 

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๕ 
 
ตอนท่ี ๑: ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสัมภาษณ 

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสัมภาษณ: โปรดใหขอมูลท่ีเปนจริงเก่ียวกับตัวทานมากท่ีสุด 

๑. ชื่อ-ฉายา / นามสกุล................................................................................................................ 

๒. พรรษา...................... อายุ....................ป 

๓. ท่ีอยู.......................................................................................................................................... 

๔. สถานท่ีสัมภาษณ...................................................................................................................... 

๕. วัน-เดือน-ป ท่ีสัมภาษณ........................................................................................................... 
 

ตอนท่ี ๒: ปจจัยท่ีมีผลตอการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัด

สุรินทร 

คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสัมภาษณ: โปรดใหขอมูลท่ีเปนจริงเก่ียวกับตัวทานมากท่ีสุด 

ตอนท่ี ๒.๑ คําถามเกี่ยวกับ “หลักการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาใน 

  พระพุทธศาสนา”  

ขอท่ี ๑  ทานมีความเห็นวา อะไรคือวัตถุประสงคหลักของการพัฒนาตนเอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



๒๔๖ 
 
ขอท่ี ๒  พระสงฆในชุมชนของทานมีบทบาทชวยสงเสริมการพัฒนาตนเองของทานอยางไรบาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอท่ี ๓  ทานมีความเห็นวา รูปแบบการพัฒนาปญญาตามคําสอนพระพุทธศาสนามีอะไรบาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอท่ี ๔  คําสอนของพระพุทธศาสนา ชวยสงเสริมการพัฒนาปญญาภาวนาของทานอยางไรบาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



๒๔๗ 
 
ขอท่ี ๕ การแสดงธรรมของพระสงฆมีสวนชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาปญญาภาวนาอยางไรบาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ตอนท่ี ๒.๒ คําถามเกี่ยวกับ “กระบวนการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของ 

 ผูสูงอายุในชุมชนจังหวัดสุรินทร”  

ขอท่ี ๖  กระบวนการพัฒนาตนเองของทานมีอะไรบาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอท่ี ๗  กระบวนการพัฒนาปญญาภาวนาของทานมีอะไรบาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



๒๔๘ 
 
ขอท่ี ๘  กระบวนการพัฒนาปญญาภาวนาของผูสูงอายุในชุมชนทานมีอะไรบาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอท่ี ๙  รูปแบบการพัฒนาปญญาภาวนาของผูสูงอายุในชุมชนทานมีอะไรบาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอท่ี ๑๐ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในชุมชนของทานไดชวยสงเสริมการพัฒนาปญญาภาวนา    

ของผูสูงอายุอยางไรบาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



๒๔๙ 
 
ตอนท่ี ๓ คําถามเกี่ยวกับ “ผลการสงเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของผูสูงอายุ 

            ในชุมชนจังหวัดสุรินทร 

ขอท่ี ๑๑ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนารูปแบบใดในชุมชนของทานมีสวนชวยสงเสริมการพัฒนา

ปญญาภาวนาของผูสูงอายุมากท่ีสุด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอท่ี ๑๒ บุคคลใดในชุมชนของทานมีบทบาทในการชวยสงเสริมการพัฒนาปญญาภาวนาของผูสูงอาย ุ

            มากท่ีสุด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอท่ี ๑๓ ทานคิดวาอะไรคือปญหาหลักของการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



๒๕๐ 
 
ขอท่ี ๑๔ กิจกรรมท่ีควรสงเสริมเพ่ือใหผูสูงอายุในชุมชนทานมีการพัฒนาปญญาภาวนามีอะไรบาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอท่ี ๑๕ รูปแบบของการเจริญปญญาภาวนาของผูสูงอายุในชุมชนของทานควรพัฒนาในดานใดบาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

สัมภาษณเสร็จ ณ เวลา...........................น. 

          

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕๗ 
 

 

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

๑. ช่ือ รองศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย 

ตําแหนง รองศาสตราจารย สาขาปรัชญา 

วิทยฐานะ พธ.บ. (ศาสนา), ศศ.ม (สันสกฤต, พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  

สังกัด วิทยาลัยสงฆสุรินทร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร 

ความเชี่ยวชาญ ปรัชญา, พระพุทธศาสนา 

 

๒. ช่ือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนู ศรีทอง 

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

วิทยฐานะ พธ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ), M.A.(English), กศ.ด.(การบริหารการศึกษา  

สังกัด   วิทยาลัยสงฆสุรินทร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร 

ความเชี่ยวชาญ ภาษาอังกฤษ, การศึกษา, พระพุทธศาสนา 
 

๓. ช่ือ ผูชวยศาสตราจารย บรรจง โสดาด ี

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาปรัชญา 

วิทยฐานะ พธ.บ.(ปรัชญา), ศศ.ม.(ปรัชญา)  

สังกัด   วิทยาลัยสงฆสุรินทร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร 

ความเชี่ยวชาญ ปรัชญา, พระพุทธศาสนา 
 

๔. ช่ือ รองศาสตราจารย ดร.วาสนา แกวหลา  

ตําแหนง รองศาสตราจารย 

วิทยฐานะ ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร และผดุงครรภชั้นสูง,  

             พบ.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช), ปร.ด.(ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค) 

สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร  

ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาชุมชน, คติชนวิทยา 
 

๕. ช่ือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย สุขตาม 

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขารัฐศาสตร  

วิทยฐานะ พธ.บ.(รัฐศาสตร), ศศ.บ.(รัฐศาสตร), รป.ม.(การจัดการทุนมนุษย), 

             รป.ด.รฐัประศาสนศาสตร  

สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

ความเชี่ยวชาญ รัฐศาสตร, รัฐประศาสนศาสตร, พระพุทธศาสนา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลการวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๒ 
 

ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบสอบถามกับตัวแปร (Item-Objective Congruence 

Index: IOC) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๕ ทาน ใชคา ๐.๕ ข้ึนไป ถือผานเกณฑการประเมิน ต่ํากวา 

๐.๕ ควรมีการปรับปรุงแกไข สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
 

 
ขอท่ี 

 ผูเช่ียวชาญ / คนท่ี คา 
IOC = 
∑𝑅𝑅
N

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดานท่ี ๑ ดานการวางแผน 
๑ ทานเลือกสํานักปฏิบัติธรรมท่ีมีรูปแบบการ

บริหารแบบคณะกรรมการ เพ่ือตัดสินใจเขา
ปฏิบัติธรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

๒ ทานเลือกเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรม
ท่ีมีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติตลอดท้ังป 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

๓ ทานไดพิจารณาเลือกสํานักปฏิบัติธรรมท่ีมี
ก า ร กํ า ห น ด ต า ร า งป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม เป น
กิจจะลักษณะ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

๔ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมท่ี
มีการกําหนดตารางการบรรยายธรรม และ
ตารางการนําปฏิบัติของพระวิปสนาจารย
ตลอดท้ังป 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

๕ ทานเลือกเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรม
ท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะของผูเขาปฏิบัติ
ธรรมไวอยางชัดเจน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

๖ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมตามปฏิทินการปฏิบัติ
ธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมในชุมชนของทาน
อยางตอเนื่อง 

๑ ๐.๕ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๘ 

๗ ทานไดเขาฟงธรรมจากพระวิปสสนาจารย
ตามกําหนดปฏิทินของสํานักปฏิบัติธรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

๘ ทานไดปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันท่ีทาง
สํานักปฏิบัติธรรมกําหนดอยางเครงครัด 

๑ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๐.๘ 

๙ ทานได เขารวมปฏิบั ติธรรมตามรูปแบบท่ี
สํานักปฏิบัติธรรมกําหนดอยางตอเนื่อง 

๑ ๑ ๐.๕ ๑ ๐.๕ ๐.๘ 

๑๐ ทานมีการวางแผนในการเขากราบนมัสการ

พระสงฆ  และเขาเยี่ ยมทานผูทรงคุณวุฒิ

ทางดานพระพุทธศาสนา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 



๒๖๓ 
 

ดานท่ี ๒ ดานกลยุทธในการวางแผนใหบรรลุเปาหมาย 
๑๑ ทานเลือกปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมท่ีมี

แนวการสอนดานการเจริญวิปสสนากรรมฐาน
เพ่ือเจริญปญญาเปนหลัก 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

๑๒ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมท่ี
มีการนิมนตพระสงฆและเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ทางพระพุทธศาสนาผูท่ีเชี่ยวชาญในการสอน
วิป สสนากรรมฐาน เพ่ื อ เจริญ ปญ ญ ามา
บรรยายธรรมตามปฏิทินท่ีกําหนด 

๑ ๐.๕ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๘ 

๑๓ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมท่ี
เนนการสอนวิปสสนากรรมฐานเพ่ือเจริญ
ปญญาอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

๑๔ ทานไดเลือกและเขาปฏิบัติธรรมในสํานัก
ปฏิบั ติธรรมท่ีมีหลักการสอนท่ีมุงมรรคผล
นิพพานเปนท่ีตั้ง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

๑๕ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมท่ี
เนนการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาปญญาเปนหลัก 

๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๘ 

๑๖ ทานไดปฏิบัติธรรมโดยยึดตามแนวปฏิบัติของ
พ ร ะ ส ง ฆ แ ล ะ ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ท า ง
พระพุทธศาสนาท่ีสอนวิปสสนากรรมฐาน 
เพ่ือเจริญปญญาเปนหลัก 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

๑๗ ทานไดปฏิบัติธรรมโดยเนนการฟงธรรมจาก
ท านผู เป น กัลยาณ มิตรท้ั งพระสงฆ และ
ผูทรงคุณวุฒิ ทางพระพุทธศาสนาท่ีสอน
วิปสสนากรรมฐานเพ่ือเจริญปญญาเปนหลัก 

๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๘ 

๑๘ ทานไดปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักการเจริญ
วิปสสนาเพ่ือเจริญปญญาเปนท่ีตั้ง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

๑๙ ทานไดปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักการพัฒนาศีล 
สมาธิ และปญญา 

๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๘ 

๒๐ ทานไดปฏิบัติธรรมเพ่ือฉลาดรูเทาทันอารมณ
การเปลี่ยนแปลงเพียงใด 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

ดานท่ี ๓ ดานการมีสวนรวม 
๒๑ ทานไดเลือกสํานักปฏิบัติธรรมท่ีมีรูปแบบการ

ดําเนินแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนตาม
พลั งบวร คือ “บ าน  วัด  และหน วยงาน

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 



๒๖๔ 
 

ราชการ” 
๒๒ ทานไดกําหนดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติ

ธรรมท่ีมีรูปแบบการบริหารภายในท่ีโปรงใส 
และมีการจัดการแบบมีสวนรวม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

๒๓ ท า น ได เลื อ ก สํ า นั ก ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ท่ี มี
คณะกรรมการคัดเลือกวิปสสนาจารยในการ
สอนธรรม 

๑ ๐.๕ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๘ 

๒๔ ทานไดเลือกเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติ
ธรรมท่ีมีการกําหนดคุณลักษณะของผู เขา
ปฏิบัตธิรรมในรูปของคณะกรรมการ 

๑ ๐.๕ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๘ 

๒๕ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมใน
ชุมชนท่ีมีการกอสรางสถานปฏิบัติธรรม โดยมี
การทําประชาคมในชุมชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

๒๖ ทานไดปฏิบัติธรรมโดยยึดประโยชนของสวน
รวมในสํานักปฏิบัติธรรมเปนท่ีตั้ง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

๒๗ ทานไดปฏิบัติธรรมท่ีมีสอนในสํานักปฏิบัติ
ธรรม โดยคํานึงถึงความถูกตองตามคําสอนใน
พระพุทธศาสนาเปนหลัก 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

๒๘ ทานไดศึกษาธรรมะ โดยการฟงธรรมเทศนา
จากพระวิปสสนาจารยหลายรูป 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

๒๙ ทานไดปฏิบัติธรรมตามแนวของพระวิปสสนา
จารยจากหลายสํานัก 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

๓๐ ทานไดปฏิบัติธรรมโดยเปาหมายรวมของ
พระพุทธศาสนาคือพระนิพพานเปนท่ีตั้ง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๙ 

ดานท่ี ๔ ดานการดําเนนิการ 
๓๑ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมท่ี

ไดจัดปฏิบัติธรรมตามปฏิทินท่ีกําหนด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

๓๒ ทานไดเลือกเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติท่ี
มีการดําเนินการจัดทางกายภาพท่ีเหมาะสม
แกการปฏบิัติธรรม 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

๓๓ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมใน
ชุมชนของท าน มีการดํ าเนิ นการจัดการ
สิง่แวดลอมทางวัตถุไดอยางเหมาะสม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

๓๔ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมใน ๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 



๒๖๕ 
 

ชุมชนของทานมีการแบงสถานท่ีภายในท่ี
เหมาะสมแกการปฏิบัติธรรม 

๓๕ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติธรรมใน
ชุมชนของทานมีคณะกรรมการคัดเลือกพระ
วิป สสนาจารย  สํ าห รับนํ าปฏิ บั ติ อย า ง
เครงครัด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

๓๖ ทานไดเขารวมปฏิบัติธรรมในสํานักปฏิบัติ
ธรรมในชุมชนของทานตามปฏิทินท่ีกําหนด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

๓๗ ทานไดปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักตามคําสอน
ของเจาสํานักปฏิบัติธรรมอยางเครงครัด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

๓๘ ทานลงมือปฏิบัติธรรมเพ่ือมุงแสวงหาความ
สงบ สวาง สะอาดเปนท่ีตั้ง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

๓๙ ทานไดปฏิบัติธรรมเพ่ือใหมีความสัมพันธอันดี
ในการอยูรวมกันกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติสุข 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

๔๐ ทานไดปฏิบัติธรรมเพ่ือใหรูและเขาใจใน
สภาวะท่ีเปลี่ยนแปลง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

ดานท่ี ๕ ดานการดูแลส่ิงแวดลอมใหสัปปายะ 
๔๑ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมโดยเลือกสํานักปฏิบัติ

ธรรมในชุมชนท่ีมีรูปแบบการบริหารและ
จัดการในแบบคณะกรรมกรรมการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

๔๒ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมโดยเลือกสํานักปฏิบัติ
ธรรมท่ีมีความพรอมทุกดานสําหรับจัดปฏิบัติ
ธรรมตลอดท้ังป 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

๔๓ ทานไดเขาปฏิบัติธรรมโดยเลือกสํานักปฏิบัติ
ธรรมท่ียึดหลักสัปปายะ ๗ ในการดูแลสํานัก
ปฏิบัติธรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

๔๔ การจัดการดานอาคาร และภู มิสถาปตย
(อาวาสสัปปายะ) ภายในสํานักปฏิบัติธรรมใน
ชุมชนของทานมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติ
ธรรมของทานเพียงใด 
 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

๔๕ สภาพการจราจร (โคจรสัปปายะ) ระหวาง
ชุมชนกับท่ีตั้งของสํานักปฏิบัติธรรมมีกับการ
ปฏิบัติธรรมของทานเพียงใด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

๔๖ ก า ร ส น ท น า ธ ร ร ม ใน รู ป แ บ บ ต า ง ๆ           ๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 



๒๖๖ 
 

(ภัสสะสัปปายะ) ในสํานักปฏิบัติธรรมใน
ชุมชนของทาน มีสวนชวยสงเสริมการศึกษา
ธรรมของทานเพียงใด 

๔๗ อาจารยผูสอนธรรม (ปุคคลสัปปายะ)  ของ
สํานักปฏิบัติธรรมในชุมชนของทานมีความ
เปนกัลยาณมิตร ผูคอยชวยสงเสริมการปฏิบัติ
ธรรมของทานเพียงใด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

๔๘ การจัดการดานโภชนาการ (โภชนสัปปายะ) 
ของสํานักปฏิบัติธรรมในชุมชนของทานมีการ
จัดการท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมของ
ทานเพียงใด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

๔๙ คุณภาพของอากาศ (อุตุสัปปายะ) ภายใน
สํานักปฏิบัติธรรมในชุมชนของทานมีความ
เหมาะสมในการปฏิบัติธรรมของทานเพียงใด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

๕๐ รูปแบบการเคลื่อนไหวอิริยาบถท้ัง ๔ (อิริยา
ปถสัปปายะ) ท่ีเหมาะสมของสํานักปฏิบัติ
ธรรมในชุมชนของทานมีความเหมาะสมและ
สงเสริมการปฏิบัติธรรมของทานเพียงใด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๕ ๐.๕ 

สรุปผลรวมการหาคา IOC ๐.๘๘๒ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

คาสัมประสิทธิ์ แอลผา (Alpha coefficient) 

ตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 



๒๖๘ 
 

 
 



๒๖๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ฉ 

ผลผลิต  ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๐ 
 

ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 
 ประเภทผลงานท่ีไดรับ: 

  ตนแบบผลิตภัณฑ 

  ตนแบบเทคโนโลย ี

       กระบวนการใหม 

       องคความรู 

  การใชประโยชนเชิงพานิชย 

  การใชประโยชนเชิงสาธารณะ 

        การพัฒนากําลังคน 

        ทรัพยสินทางปญญา 

        บทความทางวิชาการ 

  การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาต ิ

  การประชุม/สัมมนาระดับชาติ 

 ระดับของผลงานท่ีไดรับ:  

  ระดับอุตสาหกรรม 

  ระดับก่ึงอุตสาหกรรม 

                 ระดับภาคสนาม 

  ระดับหองปฏิบัติการ 

 รายละเอียดผลงาน: 

 ไดชุดความรู (KM) เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศ (Information) เก่ียวกับเรื่องการสงเสริมการ
พัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัดสุรินทร กับหนวยงานภาคีเครือขายในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร เชน สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุรินทร สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สุรินทร สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดสุรินทรและ
โรงเรียนในสังกัด โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร เปนหนวยงาน
ผูรับผิดชอบท้ังนี้เพ่ือเปนการประชาสัมพันธพันธกิจและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ในดานการจัด
การศึกษาพระพุทธศาสนาและบูรณาการกับศาสตรสมัยใหมตอสาธารณชน 
 จํานวนผลงาน:………………๑……………………. หนวยนับ:………เรื่อง………………………… 

 

 

 

 

 

 



๒๗๑ 
 

ผลลัพธ (Outcome) ที่ไดตลอดระยะเวลาโครงการ : 
 ช่ือผลลัพธ:  การเสริมสรางสุขภาวะทางปญญาวิถีพุทธ 

 ประเภท: 

  เชิงปริมาณ 

       เชิงคุณภาพ 

  เชิงเวลา 

  เชิงตนทุน 

 รายละเอียด: 

 นําหลักการเสริมสรางสุขภาวะทางปญญาวิถีพุทธไปบูรณาการในการจัดการศึกษาในรายวิชา

ท่ีจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชน พุทธศาสนากับจิตวิทยา 

พุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร นิเวศวิทยากับพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห    

สุขภาวะองครวมวิถีพุทธ ธรรมภาคปฏิบัติทุกระดับชั้น เปนตน และนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปเปนขอมูล

ชุดความรู (KM) ในดานการเสริมสรางการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาของชุมชนในจังหวัด

สุรินทรบทพ้ืนฐานของพุทธธรรม ท้ังนี้เพ่ือเปนแหลงขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาพระพุทธศาสนาและ

การบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม ท้ังนี้เพ่ือเปนการตอบโจทยในการจัดการศึกษาเพ่ือสรางนวัตกรรม

โดยใชพระพุทธศาสนาเปนแกนกลาง ตามนโยบายของไทยแลนด ๔.๐ สืบตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๒ 
 

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ: 
       ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  ผลกระทบตอภาคการผลิตและธุรกิจท่ีเก่ียวของ 

  ผลกระทบตอขีดความสามารถทาง วทน. 

  ผลกระทบตอการจางงาน 

       ผลกระทบตอสังคม 

  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

  เพ่ิมความสามารถการแขงขันของเอกชนท่ีรวมโปรแกรม 

  เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

       สนับสนุนใหเกิดวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) 

 รายละเอียด: 

 (๑) นําผลการวิจัยไปใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใชประโยชน คือ ภาครัฐและภาคเอกชน 
และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีภาระงานเก่ียวของกับผูประกอบการในภาคสวนตาง ๆ ในจังหวัดสุรินทร และ
ใกลเคียง และสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางในการเสริมสรางการพัฒนาตนเองตามหลัก
ปญญาภาวนาในพระพุทธศาสนา เชน กิจกรรมนวัตวิถีชุมชน กิจกรรมจิตปญญาวิถีพุทธ กิจกรรม
ชุมชนอุดมปญญา กิจกรรมปราชญชุมชน เปนตน 
 (๒) นําผลการวิจัยไปใชในการสงเสริมการการพัฒนาตนเองตามหลักปญญาภาวนาใน
พระพุทธศาสนาของหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยใชมีหลักพุทธธรรมเปนแกนกลาง
ในการพัฒนาในทุกกิจกรรมและรูปแบบ เชน กิจกรรมพัฒนาจิตปญญายุคใหม, กิจกรรมพัฒนาทักษะ

ปญญาวิถีพุทธในยุค New Normal, กิจกรรมพัฒนาทักษะทางปญญาเชิงพุทธ เปนตน 

 
 



๒๗๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ภาพถาย การลงพ้ืนที่เพ่ือทําการวิจัย 



๒๗๔ 
 

 
 

 



๒๗๕ 
 

 
 

 

 

 



๒๗๖ 

ภาพการลงเก็บขอมูลวิจัย   

สํานักปฏิบัติธรรมวดัปาเทพประทาน  ตําบลระแงง อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร 



๒๗๗ 

ภาพการลงเก็บขอมูลวิจัย  

การเก็บแบบสอบถาม โดยผูวิจัยและผูชวยนักวิจัย 



ประวัติผู้วิจัย 



๒๗๙ 

๑.ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย (สัดส่วน ๘๕ %) 

ชื่อ-นามสกุล 

วัน เดือน ปีเกิด 
สถานที่เกิด 

ที่อยู่ปัจจุบัน 

ที่ทำงาน 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๔๑ 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

พ.ศ.๒๕๕๐ 

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม 

Dr.Thanarat Sa-ard-iam 
-

๑๐๒/๑ หมู่ ๒ บ้านสระ ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐ โทร.- มือถือ ๐๘๖-๔๖๕-๔๑๙๕ 

๑๐๒/๑ หมู่ ๒ บ้านสระ ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐ โทร.- มือถือ ๐๘๖-๔๖๕-๔๑๙๕ 

อาคารพระพรหมบัณฑิต ห้องบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด 

สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ โทร.๐๔๔-๕๑๔๐๙๓, ๐๔๔-๕๑๔๐๓๗  
E-mail: thanarat.mcusr@gmail.com

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปริยัติบวรวิทยา (แผนกสามัญศึกษา)  
วัดพรหมสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
พธ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 

สุรินทร์ 
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
นนทบุรี 
M.A. (Buddhist Studies), University of Delhi-India

พ.ศ.๒๕๕๑ M.Phil. (Buddhist Studies), University of Delhi-India
พ.ศ.๒๕๕๖ Ph.D. (Buddhist Studies), University of Jammu-India

ผลงานวิจัยที่ผ่านมา 

พ.ศ.๒๕๕๖ ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรเพื่อธำรงรูปแบบการสอนธรรม 

ของพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย 

พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง สมุนไพรในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ได้รับทุนสนับสนุนการ 

วิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๖๐ หัวหน้าวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง แนวคิดและความรับผิดชอบใน 
พระพุทธศาสนา ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๘๐ 

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 

วัน เดือน ปีเกิด 
สถานที่เกิด

ที่อยู่ปัจจุบัน

๒. ประวัติผู้ร่วมโครงการวิจัย (สัดส่วน ๑๐ %) 

นายธีรทิพย์  พวงจันทร์  
Theerathip Phuangjantra 
-

๑๑๖ ม.๓ บ้านสำโรง ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ  
จังหวัดสุรินทร์
๒๑ ม.๑๕ บ้านระไซร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
โทร.- มือถือ ๐๙๗-๓๓๔-๘๕๑๖ 
E-mail: theerathip.phu@mcu.ac.th

ที่ทำงาน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา อาคารพระพรหมบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด 

สุรินทร์ ๓๒๐๐๐ โทร.๐๔๔-๕๑๔๐๙๓, ๐๔๔-๕๑๔๐๓๗  

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๔ ศศ.ม.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๓๙ พธ.บ. (บริหารรฐักิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตสุรินทร์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ป.ธ. ๖ (ภาษาบาลี) แม่กองบาลีสนามหลวง 
พ.ศ. ๒๕๒๙ มัชมิมอาภิธรรมิกเอก อภิธรรมโชติกวิทยาลัย 

ผลงานวิจัยที่ผ่านมา 

พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง สัมมาชีพ : แนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างความสุจริตและ
ความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดสุรินทร์  
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๘๑ 

ชื่อ: 

วัน เดือน  ปีเกิด  : 
สถานที่เกิด:   

ที่อยู่ปัจจุบัน:   

ที่ทำงาน: 

๓. ประวัติผู้ร่วมโครงการวิจัย (สัดส่วน ๕ %) 

นางสาวเกษศิรินทร์  ปัญญาเอก  
Miss Kedsirin Panyaek 
/
๑๘ หมู่ ๑ ตำบลท่าสว่าง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๒๐๐๐       
๑๘ หมู่๑ ตำบลท่าสว่าง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๒๐๐๐       
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์   
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๒๐๐๐   โทรศัพท์  ๐-๔๔๑๔-๒๐๙๔   
มือถือ ๐-๙๙๒๐-๓๑๓๔-๒  
E-mail : WWeen2@gmail.com

ประวัติการศึกษา: 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ผลงานวิจัยที่ผ่านมา: 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ร่วมวิจัย โครงการศึกษาการออกแบบเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย ภายใต้ 
แนวคิดการ สวมใส่เครื่องรางของขลัง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง กระบวนการสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าของผ้าไหมสุรินทร์ 
ตาแนวพุทธศาสนา : กรณีศึกษากลุ่มผู้ทอผ้าไหม บ้านท่าสว่าง ตำบลท่า
สว่าง  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง แนวคิดและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา 
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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