
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552
วารสาร

วิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

30

ความรู้ความเข้าใจ
ต่อหลักธรรมพื้นฐานในพระพุทธศาสนา
และการ¹Óäปป¯ิบัติã¹ªีวิตประจÓวั¹ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
The realization toward the basic principle (Dhamma)
of Buddhism And  the application in life way of
students in Buriram Rajabhat University

บทคัดย่อ
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจต่อหลักธรรมพื้นฐาน
ในพระพทุธศาสนาและการนำไปปฏบิตัใินชวีติประจำวนัของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นีไ้ดแ้ก ่นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัยใ์นภาคเรยีนที ่1/2550 
โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) กลุม่ตวัอยา่งมาจากการสุม่แบบ เจาะจง จำนวน 320 คน 
จากนกัศกึษาทัง้หมด 1,790 คน การวเิคราะหข์อ้มลู คณะผูว้จิยัไดป้ระมวลผลดว้ยโปรแกรมสำเรจ็รปู
ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) ค่าทางสถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่ามัช¬ิมคณิต (Mean) ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเพศหญิง ร้อยละ 71.6 เพศชาย ร้อยละ 28.4 
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมแบ่งเป็น 3 ประเด็นย่อยคือ คือ ความรู้ ความเข้าใจ 
ในหลักเบญจศีลเบญจธรรม กุศลกรรมบถ 10 และมรรคมีองค์ 8 ความรู้ความเข้าใจ 
ในเบญจศีลเบญจธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ และเข้าใจในหลักเบญจศีล 
เบญจธรรม คิดเป็นร้อยละ 90.0 ขึ้นไป ส่วนความรู้ความเข้าใจ เรื่องกุศลกรรมบถ 10 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างระดับสูงคือ ร้อยละ 80.0 ขึ้นไป เกือบทุกข้อ ส่วนเรื่องความรู้ความเข้าใจ 
1 2 3 4 อาจารย์กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ในหลกัมรรคมอีงค ์8 ซึง่ถอืวา่เปน็เรือ่งสำคญัในพระพทุธศาสนา กลุม่ตวัอยา่งมคีวามรูแ้ละเขา้ใจ 
ในเรือ่งมรรคมอีงคเ์ปน็เปน็บางขอ้ดา้นการนำหลกัธรรมไปปฏบิตัใินชวีติประจำวนัแบง่เปน็ 7 หวัขอ้ 
ในหัวข้อแรก เรื่องรุ่งอรุณของการการศึกษา คือ ปรโตโ¦สะ และโยนิโสมนสิการ พบว่า กลุ่มตัว
อยา่งสว่นมากปฏบิตัอิยูใ่นระดบับอ่ยครัง้มากทีส่ดุรองลงมาคอื ปฏบิตัทิกุครัง้สว่นในเรือ่งบญุกริยิา 
วัตถุ 3 กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติอยู่ในระดับบ่อยครั้ง เช่นกัน เรื่องของไตรสิกขา กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติ 
อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด ส่วนเรื่อง อิทธิบาท 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ปฏิบัติอยู่ 
ในระดบับอ่ยครัง้มากทีส่ดุ ในเรือ่งหลกัสงัคหวตัถ ุ4 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง มรีะดบัการปฏบิตัอิยูใ่น 
ระดบับอ่ยครัง้เชน่กนั รองลงมาคอื ปฏบิตัทิกุครัง้ สว่นเรือ่งอบายมขุ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ ่
ไมป่ฏบิตั ิคอื ไมค่ลกุคลหีรอืหมกมุน่ในอบายมขุ มากทีส่ดุ รองลงมา คอื ยุง่เกีย่วบา้งเปน็บางครัง้ 
ส่วนในเรื่องความเคารพและความกตัญ�ู พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด รู้จักเชื่อฟัง 
บิดามารดา ผู้มีอุปการคุณและเชื่อฟังคำแนะนำของครูอาจารย์ อยู่ในระดับทุกครั้งมากที่สุด 
ส่วนด้านปัญหา และอุปสรรคในการนำหลักธรรมไปปฏิบัติ พบว่า ข้อเสนอแนะที่กลุ่มตัวอย่าง 
เสนอมากที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ในปัจจุบัน มีสิ่งยั่วยุ 
มากมาย ทำใหไ้มส่ามารถนำหลกัธรรมไป ปฏบิตัไิด ้จำนวน 28 ฉบบั รองลงมา จำนวน 14 ฉบบั
เสนอความคิดเห็นว่าไม่มีเวลาปฏิบัติ และ อันดับสาม เสนอเท่ากันคือ 12 ฉบับ เสนอว่า
เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจหลักธรรมที่แท้จริง เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร และเพราะความเกียจคร้าน
คำสำคัญ : หลัก¸รรมพ×éน°าน

Abstract
 The purposes of this research were to study the realization toward the basic
principle (Dhamma) and the performance according to Buddhism’s teaching of 
students in the course of Philosophy Program, Buriram Rajabhat University. The 
participants of this study were 320 students from 1,790 fi rst-year-student of Buriram 
Rajabhat University, in the 1st semester of academic year 2007. The instrument 
used to collect the data was questionnaire. The data was collected by purposive 
sampling and analyzed via the percentage, mean, and standard deviation. The 
results were found as follows: 1. Sex: This study was found that the participants 
were female more than male. 71.6 % of the participants were 229 female students 
and 28.4 % of them were 91 male students. The realization toward the basic 
principle was classifi ed into 3 aspects asfollows: 1) Panca-Dhamma (The Five 
Ennobling Virtues) and Panca-Sila (The Five Precepts), 2) Kusala-Kammapatha 
(Wholesome Course of Action) and 3) Atthangika magga (Noble Eight Fold Path) 
The study shown that most participants understood more than 90.0% of Panca-Sila
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(The Five Precepts) and Panca-Dhamma (The Five Ennobling Virtues). The participants
understand 80.0% of all Kusala-Kammapatha (Wholesome Course of Action). 
While the realization toward Atthangika magga of the participants (Noble Eight 
Fold Path), which was important in Buddhism, found that they understand only 
some items.
 For the conduction of the principle (Dhamma) in life-practice was classifi ed
into 7 subjects as follows: The dawn of education which was Paratoghosa (Hearing
or Learning from Others) and Yonisomanasikara (reasoned attention) were found 
that the participants performed in quite often level, and in always level respectively. 
Punnakariya Vatthu Sib (Bases of Merithorious Action), Iddhipada Si (Path Basis 
for Success) and Sangahavathu Si (Bases of Sympathy); they often performed 
them. Tri Sikkha (Training in higher mentality), they performed on medium level.
Apayamakha (Causes of Ruin), this study was found that the most of the collected 
samplings did not regularly perform and associate intimately with it. Another of them 
sometimes associated intimately with it. As for their respect and Katannukatavedi
(one who was grateful and repays the done favour; grateful person), all of the 
collected samplings obeyed their parents and teachers’ various suggestions in 
highest level. 
 For the problem and obstacle of the basic principle performance, a lot of 
samplings of 28 answerers were suggested that they did not perform the principle 
because of the unsuitable circumstances, lacks of time, lacks of understanding 
in the basic principle and their laziness respectively. 14 repliers suggested that 
they didn’t have the time to practice and other 12 repliers suggested that they 
didn’t realize the dharma and how to start to practice because of the laziness. 
Keyword : Basic principle (Dhamma)
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บทนำ 
 การพัฒนาประเทศไทยในระยะที่ผ่านมา
มุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยใช้คนเป็น
เครื่องมือหรือปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกิดความ 
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ แม้ว่าประเทศไทย
จะประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ในด้านเศรษฐกิจจนเป็นที่ยอมรับของหลาย
ชาติในโลก แต่ผลของการพัฒนาได้ก่อให้เกิด 
ปัญหาที่สำคัญหลายประการ เช่น ปัญหา
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ปัญหาการ 
แพรร่ะบาดของยาเสพตดิ ปญัหาอาชญากรรม 
ปญัหาวยัรุน่ ปญัหาการเมอืง ปญัหาดา้นศลีธรรม 
จรยิธรรม และปญัหาความปลอดภยัในชวีติและ 
ทรัพย์สิน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทยและการพัฒนา 
»ระàทÈãนระยะยาว การพัฒนาÈักยภาพ 
ของคนทีพ่งึปรารถนา จะตอ้งพฒันาใหค้นไดร้บั 
การพัฒนาศั กยภาพอย่ า ง เต็ มที่ ทั้ งทาง
ดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม และสตปิญัญาเพือ่ให ้
คนเป็นคนดีมีคุณธรรม รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราช 
บญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิแกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่2
พ.ศ. 2542 หมวดหนึง่ ในบททัว่ไปความมุง่หมาย 
และหลักการ มาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดำรงชวีติ สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่ง
มคีวามสขุ และหมวด 4 แนวการจดัการศกึษา 
กล่าวว่าการจัดการศึกษาทั้ง 3 ระบบ คือ 
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา 

ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ 
ตามความเหมาะสม (พระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542. (2542 : 7-11) ปัจจุบัน
สถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่ ง เป็นสถาบัน
หนึ่งที่มีหน้าที่ในการสร้างคนให้เป็นบุคคลที่
สมบูรณ์ มีศักยภาพและหล่อหลอมเยาวชนให้ 
ออกไปทำงานรับใช้ประเทศชาติ ได้มีการจัด
การได้มีการจัดหลักสูตรขึ้นตามเป้าหมายของ
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ เพื่อให้นักศึกษาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทัง้รา่งกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้และคณุธรรม 
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันหนึ่ง
ของรัฐที่ได้จัดการเรียนการสอนตามนโยบาย
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติศึกษาแห่งชาติ
โดยได้จัดการเรียนการสอนวิชาความจริง 
ของชีวิตอันมีเนื้อหาสาระส่วนมาก มุ่งเน้น 
สอดแทรก คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ 
นกัศกึษาทกุชัน้ปโีดยตรง อนึง่ เมือ่มกีารจดัการ 
หลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว มีปัญหา 
อย่างหนึ่งตามมาคือ นักศึกษาที่เข้ามาศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นั้น มีความ
หลากหลายคือมีภูมิหลังที่มาที่แตกต่างกัน 
ทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ อาชีพ 
สิง่แวดลอ้ม การขดัเกลาของสถาบนัครอบครวั 
โรงเรียน หมู่บ้าน จากที่มาที่แตกต่างกันนี้ 
ส่งผลให้ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทัศนคติ 
และการปฏิบัติต่อหลักธรรมทางศาสนา
แตกต่างกัน 
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 ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารจดัการศกึษาในรายวชิา 
ความจริงของชีวิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ให้ตรงกับพื้ นความรู้  
เรื่องหลักจริยธรรมของนักศึกษา คณะผู้วิจัย 
จึงต้องการทราบว่านักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏับรุรีมัย ์มคีวามรู ้ความเขา้ใจตอ่หลกัธรรม 
พื้นฐานและการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด ขอ้คน้พบ ในการศกึษาวจิยั
คร้ังน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
วางแผน เพิ่มเติมเนื้อหา หรือประยุกต์วิชา 
ความจริงของชีวิต ให้มีเนื้อหาครอบคลุม และ
ตรงกับพ้ืนฐานการศึกษาของผู้เรียน เพ่ือให้
นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนท่ีมีท้ัง 
ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ 
ของสังคม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาความรู ้ความเขา้ใจ ตอ่หลกั
จริยธรรมในพระพุทธศาสนาของนักศึกษา
 2. เพ่ือศึกษาการนำหลักธรรมไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันของนักศึกษา
 3. เพื่อศึกษาถึงอุปสรรคและปัญหาใน
การนำหลักธรรมไปปฏิบัติของนักศึกษานิยาม 
ศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
 ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง ศักยภาพ 
ทางความคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในศาสตร์ 
หรือวิชาการแขนงนั้น ๆ อันเอื้ออำนวยผลต่อ
การดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์
 หลักธรรมพื้นฐาน หมายถึง ข้อประพฤติ 
ปฏบิตัเิบือ้งตน้ในพระพทุธศาสนาสำหรบับคุคล
ทั่วไปเพื่อให้เกิดความดีงามในชีวิต 

 การนำไปปฏิบัติ หมายถึง การน้อมนำ
เอาหลักธรรมพื้นฐานในพระพุทธศาสนา
ทีเ่หมาะสมแกก่ำลงัสตปิญัญาของแตล่ะบคุคล
ไปประยุกต์ ใช้กับการดำเนินชีวิตเพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายที่วางไว้

ขอบเขตการวิจัย
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้จำกัด
ขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้ คือ
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาเกี่ยวกับ
หลักธรรมพื้นฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
โดยจัดแบ่งเป็น 8 หัวข้อหลัก คือ
 (1) หลักจริยธรรมได้แก่ จริยธรรม 
ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง   
 (2) หลักรุ่งอรุณแห่งการศึกษา 
(ปรโตโ¦สะและโยนิโสมนสิการ)
 (3) หมวดบุญกิริยาวัตถุ 3
 (4) หลักไตรสิกขา
 (5) หลักอิทธิบาท 4
 (6) หลักสังคหวัตถุ 4
 (7) หลักอบายมุข 6
 (8) หลกัความเคารพและกตญั� ูรวมทัง้
ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการนำ 
หลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 2. ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1/2550 จำนวน 
1,790 คน กลุม่ตวัอยา่ง ไดจ้ากการสุม่ตวัอยา่ง 
ประชากรโดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ตามตารางของ Krejcie, R.V.  and Morgan, 
D.W. ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 320 ตัวอย่าง
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วิธีดำเนินการวิจัย
 1. การรวบรวมข้อมูล โดยค้นคว้าข้อมูล
จากพระไตรปฎิก และอรรถกถา ตำรา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้เก็บข้อมูล 
จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 320 ตัวอย่าง คือ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยใช้แบบสอบถาม
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อคณะผู้วิจัย
ได้รับแบบสอบถามจากการเก็บข้อมูลแล้ว
ได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรม
สำเสร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์
และค่าทางสถิติท่ีใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) 
คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และค่ามัช¬ิมเลขคณิต (Mean) โดยการนำ
เสนอผลการศึกษาในรูปของตารางประกอบ 
คำบรรยาย
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการÈÖกÉา
 ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจต่อหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และ
การนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สามารถสรุปผล 
ได้ดังนี้ 
 ผลการประเมินสถานภาพทั่วไปของ 
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
เ ป็ น เพศหญิ ง  จ ำนวนร้ อ ยละ 71 . 6 
เปน็เพศชายเพยีงรอ้ยละ 28.4 สว่นใหญส่งักดั
คณะวทิยาการจดัการมากทีส่ดุ ถงึรอ้ยละ 46.6

รองลงมาได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละ 24.7 ด้านสถานภาพทางครอบครัว 
ส่วนใหญ่มีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 83.1 
ด้านอาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีบิดามารดา
ประกอบอาชีพ กสิกรรม (ทำนา) รับจ้างทั่วไป 
และรัºราชการ และสØ´ทŒาย´Œานที่พักÍาÈัย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดา 
มารดา ถงึรอ้ยละ 51.3 รองลงมาคอื เชา่หอพกั 
อยูก่บัเพือ่น รอ้ยละ 29.7 ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ 
ตอ่หลกัจรยิธรรมของพระพทุธศาสนา ภาพรวม 
ของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรม
ระดับต้น ได้แก่ เบญจศีลเบญจธรรม พบว่า 
ส่วนใหญ่เข้าใจ และตอบคำถามถูกถึงร้อยละ 
90.0 ขึน้ไป เกอืบทกุขอ้ หลกัจรยิธรรมชัน้กลาง 
ได้แก่ กุศลกรรมบถ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
มีความรู้ความเข้าใจในกุศลกรรมบถ อยู่ใน
ระดับที่สูง คือร้อยละ 80.0 ขึ้นไป ส่วนหลัก 
จรยิธรรมระดบัสงู ไดแ้ก ่มรรคมอีงค ์8 กเ็ชน่กนั 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใจในหลักมรรค
มีองค์ 8 มีเป็นบางข้อเท่านั้น ที่ไม่เข้าใจ 
แต่เป็นจำนวนน้อย ด้านการนำหลักธรรม 
ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จากการประเมิน
การปฏิบัติในหลักธรรมรุ่งอรุณของการศึกษา
(ปรโตโ¦สะและโยนิโสมนสิการ) หลักบุญกิริยา 
วัตถุ 3 ได้แก่ ศีล ทาน ภาวนา หลักไตรสิกขา 
ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา หลักสังคหวัตถุ 4 
ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา 
และหลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติ
บ่อยครั้ง เป็นอันดับหนึ่ง ส่วนหลักอบายมุข 6
ได้แก่ การด่ืมสุรา เท่ียวกลางคืน เท่ียวดูการละเล่น
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คบคนชั่วเป็นมิตร เล่นการพนัน เกียจคร้าน 
ทำการงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ยุ่ง
เก่ียวกับอบายมุขและหลักธรรมเร่ืองความเคารพ
และความกตญั� ูพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ ่
ยังมีความเคารพและความกตัญ�ูและรู้จัก
เชือ่ฟงัพอ่แมห่รอืผูม้อีปุการคณุ อยูใ่นระดบัสงู
ด้านปัญหาและอุปสรรคในการนำหลักธรรม
ไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรค ในการนำหลักธรรม
ที่ศึกษามาแล้วไปปฏิบัติเป็นลักษณะคำถาม
ปลายเปิดเรียงลำดับตามความมากของเนื้อหา
ส่วนใหญ่เสนอว่าเพราะสภาพแวดล้อม หรือ 
สถานการณ์ในปัจจุบันมีสิ่งยั่วยุมีมากมาย 
ทำให้ไม่สามารถ นำหลักธรรมไปปฏิบัติได้ 
ไมม่เีวลาปฏบิตั ิเพราะไมรู่ ้ไมเ่ขา้ใจ หลกัธรรม 
ทีแ่ทจ้รงิเลยไมรู่ว้า่จะเริม่ตน้อยา่งไรและเพราะ
ความขี้เกียจอภิปราย ผลการศึกษา
 การอภปิรายผลการศกึษางานวจิยัความรู้
ความเข้าใจต่อหลักธรรมพื้นฐานในพระพุทธ
ศาสนาและการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
 1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ ต่อหลัก 
จิรยธรรมของพระพุทธศาสนา
 2. ด้ านการนำหลั กธรรมไปปฏิบั ติ
ในชีวิตจำวัน
 3. ด้านปัญหาและอุปสรรคในการนำ
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
 1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ ต่อËลัก 
จริย¸รรมของ¾ระ¾ุท¸ศาสนา
  1) หลักเบญจศีลเบญจธรรม จากผล 
การประเมินความรู้ความเข้าใจหลักเบญจ

ศีลเบญจธรรม พบว่า ภาพรวมของความรู้
ความเข้าใจเรื่องเบญจศีลของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องศีล และตอบคำถามถูกถึง 
ร้อยละ 90.0 ขึ้นไป เกือบทุกข้อ ข้อที่มีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือตอบผิดมากที่สุดได้แก่ 
ข้อ 9 การส่อเสียด หมายถึงการพูดเหน็บแนม 
ให้ผู้อื่นเจ็บใจใช่หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ใช่ 
กลุ่มตัวอย่าง ตอบถูกแค่ร้อยละ 9.7 ในข้อนี้ 
พอ้งกบัคำกลา่วของพระธรรมปฎิก (2548 : 8-13)
พบว่า ภาษาบาลีหลายคำ คนไทยมักใช้ผิด
ความหมายจากต้นฉบับเดิมของภาษาธรรม
ที่ต้องการให้รู้จริง เช่น คำว่า กรรม หมายถึง 
การกระทำ แตค่นไทยบางสว่น มกัคดิวา่ กรรม 
หมายถึง ผลแห่งความเลวร้ายในอดีตที่ตนเคย 
ทำหรือสร้างไว้อย่างเดียว อาจเป็นเพราะว่า
กลุ่มตัวอย่างเคยชินกับการภาษาธรรมะ
แบบชาวบ้านอันที่จริง ในหลักเบญจศีล 
คำว่า “ส่อเสียด” หมายถึง “การพูดยุยงให้ 
คนแตกแยกกัน” และอีกข้อหนึ่งที่กลุ่มตัว 
อย่างตอบถูกน้อย คือ ข้อ 12 ที่ถามว่า สุรา 
หมายถึง น้ำเมาที่กลั่นแล้ว / เมรัย หมายถึง 
นำ้เมาทีย่งัไมไ่ดก้ลัน่ คำตอบทีถ่กูคอื ใช ่ในขอ้นี้
กลุม่ตวัอยา่งตอบผดิรอ้ยละ 62.8 ตอบถกูรอ้ยละ 
37.2 ข้อนี้อาจเป็นเพราะว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ 
ค่อยมีโอกาสศึกษาในรายละเอียด ส่วนความ
รู้ความเข้าใจในหลักเบญจธรรม กลุ่มตัวอย่าง 
สว่นใหญต่อบถกูรอ้ยละ 90.0 ขึน้ไปเกอืบทกุขอ้ 
ยกเว้นข้อที่ 15 และ17 คำถามข้อ 15 
ถามว่า การ¦่าสัตว์ที่พิการหรือหรือเจ็บป่วย 
ทกุขท์รมานมากใหต้าย ถอืไดว้า่เปน็ความกรณุา 
เพราะมันจะได้พ้นจากความทุกข์ คำตอบ
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ทีถ่กูคอื ไมใ่ชข่อ้นีก้ลุม่ตวัอยา่งตอบถกู รอ้ยละ 
78.8 ตอบผิดร้อยละ 21.3 การ¦่าสัตว์
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดตามหลักเบญจศีลถือว่า
ผิด ทางที่ถูกต้องคือการช่วยเหลือชีวิตไม่ใช่
ทำลายชีวิตและอีกข้อหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างตอบ
ถูกจำนวนน้อย คือข้อ 17 ถามว่า คำว่า กาม
ทางพระพุทธศาสนาหมายถึง เรื่องเพศ 
อย่างเดียว ใช่หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ใช่ 
ข้อนี้กลุ่มตัวอย่างตอบถูก ร้อยละ 80.9 
ตอบผิดร้ อยละ 19 .1 ในข้ อนี้  คำว่ า 
กามในทางพระพทุธศาสนา ไมไ่ดห้มายถงึเรือ่ง
เพศอย่างเดียว แต่กาม ในพุทธศาสนาหมาย 
ความรวมถงึเรือ่งรปู เสยีง กลิน่ รส และสมัผสั 
ถือว่าเป็นกามทั้งสิ้น เรียกว่ากามคุณ 5 
  2) หลักกุศลกรรมบถ 10 จากผล 
การประเมินความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักกุศล 
กรรมบถ 10 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมคีวามรูค้วาม 
เขา้ใจในกศุลกรรมบถ อยูใ่นระดบัสงู คอื รอ้ยละ 
80.0 ขึ้นไป ข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุด
คือ ข้อ 24 ถามว่า การหลอกลวงเอาทรัพย์สิน 
ขอ งผู้ อื่ น ไ ม่ ผิ ดศี ล  เพร าะไม่ ไ ด้ ขโ มย 
ใชห่รอืไมต่อบถกู รอ้ยละ 98.4 ถงึแมไ้มไ่ดข้โมย 
แตก่ารหลอกลวงเอาของผูอ้ืน่ถอืวา่ผดิศลีทัง้นัน้
สว่นขอ้ทีต่อบถกูมากรองลงมาคอืขอ้ 22 ถามวา่ 
การประพฤติชั่วทางกายเรียกว่ากายทุจริต 
ใช่หรือไม่ คำตอบคือ ใช่ ข้อนี้ตอบถูกร้อยละ 
96.6 และที่ตอบถูกใกล้เคียงกันคือ ข้อ 26 
ตอบถกูรอ้ยละ 96.3 คำถามคอื การทีผู่ห้ญงิขม่ขนื
ผูช้ายไมผ่ดิศลี เพราะเปน็การสมยอมใชห่รอืไม ่
คำตอบที่ถูกคือ ไม่ใช่ เพราะการข่มขืนผู้อื่น 
ไมว่า่จะสมยอมหรอืไม ่ทางศาสนาถอืวา่ผดิศลี 

ทั้งนั้น 
 ส่วนข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากที่สุด
ของเรื่องกุศลกรรมบถ คือข้อ 29 ที่ถามว่า 
การพูด เหลวไหล ไร้สาระ ถ้าคนฟังไม่ถือสา 
ไมถ่อืวา่เปน็การพดูเพอ้เจอ้ เพราะผูฟ้งัไมถ่อืสา 
คำตอบทีถ่กู ไมใ่ช ่เพราะตามหลกักศุลกรรมบถ 
การพูดเพ้อเจ้อ ผิดอยู่ที่การพูดของตัวผู้พูดเอง 
ผู้ฟังจะถือสาหรือไม่ ไม่ใช่ประเด็น ข้อนี้ 
ตอบถกูรอ้ยละ 71.6 ตอบผดิรอ้ยละ 28.4 และ 
อกีขอ้หนึง่จำนวนรอ้ยละใกลเ้คยีงกนัคอื ขอ้ 31 
ที่ถามว่า การคิดว่า บุญ - บาปไม่มี พ่อแม่
ไมม่บีญุคณุ ถอืเปน็มจิฉาทฏิฐ ิคำตอบทีถ่กู คอื 
ใช่ เพราะเป็นที่ทราบกันว่า การกระทำกรรม 
ในทางศาสนาเริ่มต้นที่จิตใจคิด แค่คิดผิด 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการกระทำกรรม 
เพราะทางศาสนาถือว่า การพูด การกระทำ 
ของบุคคลล้วนมาจากการคิดผิดก่อน ฉะนั้น 
การคิดว่า บุญ - บาปไม่มี พ่อแม่ไม่มีบุญคุณ 
ถือเป็นมิจฉาทิฐิ อย่างอ่อนๆ ได้ ในข้อ 31 นี้ 
ตอบถูกร้อยละ 72.8 ตอบผิดร้อยละ 27.2 
  3) หลกัมรรคมอีงค ์8 จากการประเมนิ 
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องมรรคมีองค์ 8 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างไม่เข้าใจในหลักมรรคมีองค์ 8
อยู่หลายข้อ ข้อที่กลุ่มตัวอย่างรู้และเข้าใจ 
มากที่สุดมีจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ข้อ 34 
ถามว่า มรรคมีองค์ 8 มีอีกชื่อหนึ่ง ว่า 
มัช¬ิมาปฏิปทา ใช่หรือไม่ ตอบถูกถึงร้อยละ 
96.6 อาจเป็นเพราะว่ามัช¬ิมาปฏิปทานี้
เปน็คำทีบ่คุคลผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาไดย้นิมา 
บ่อยจนชินหู และอีกข้อหนึ่งจำนวนเท่ากันคือ 
ข้อ 49 ที่ถามว่า การเพียรระวังรู้จักหักห้ามจิต 
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ของตนมิใหไ้ปทำบาป ถอืวา่เปน็สัมมาวายามะ 
(ความเพียรชอบ) ตอบถูกร้อยละ 96.6 
เช่นกัน และตอบถูกรองลงมามี 2 ข้อเช่นกัน 
คือ ข้อ 38,51 ตอบถูกร้อยละ 95.9 และ 
95.3 ในข้อ 38 ถามว่า การพูดจาไพเราะ 
เหมาะกาล ประสานสามัคคี มีประโยชน์ 
ประกอบด้วยเมตตา ถือว่า เป็น สัมมาวาจา 
คำตอบที่ถูกคือ ใช่ และข้อ 51 ถามว่า สมาธิ 
ระดับต้น หมายถึง การที่จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง คำตอบที่ถูกคือ ใช่ 
 ส่วนข้อท่ีมีกลุ่มตัวอย่างเข้าใจคลาดเคล่ือน
หรอืผดิมากทีส่ดุ คอื ขอ้ 35 ตอบถกูแคร่อ้ยละ 
16.6 ตอบผิดถึงร้อยละ 83.4 คำถามมีว่า 
คำว่า ทิฐิ หมายถึง ความเห็นผิดใช่หรือไม่ 
คำตอบที่ถูกคือ ไม่ใช่ เพราะ คำว่าทิฐิ 
ในทางพระพทุธศาสนา เปน็คำกลางๆ หมายถงึ 
“ความเหน็” ยงัไมส่ามารถระบไุดว้า่ ผดิหรอืถกู 
จนกว่าจะเติม คำว่า มิจฉา หรือ สัมมา 
เข้าไปข้างหน้าคำว่า ทิฐิ จึงจะมีความหมายว่า 
ผิดหรือถูกได้อีกประการหนึ่ง พ้องกับคำกล่าว
ของพระธรรมปิฎกดังที่กล่าวแล้วว่า “ทิฐิ”
ในภาษาไทยตีความหมายได้ 2 ความหมาย 
คือ แปลว่าความเห็น และแปลว่า ทิฐิมานะ
ของคน (EGO) แตใ่นทีน่ี ้กลุม่ตวัอยา่งคงนกึถงึ 
ทิฐิมานะของคน ที่เป็นความเย่อหยิ่งจองหอง
อกีขอ้หนึง่ทีเ่ขา้ใจคลาดเคลือ่นกนัมากคอืขอ้ 42
ตอบถูกร้อยละ 18.8 ตอบผิดถึงร้อยละ 81.3 
ถามวา่การถอืเอาสิง่ของผูอ้ืน่ ดว้ยความสำคญั 
ผิดว่ า เป็นของตนเองถือว่ าผิดศีลข้อ 2 
(ลักขโมย) ใช่หรือไม่ คำตอบที่ถูกคือ ไม่ใช่ 
เพราะว่า การขโมยในทางศาสนาถือเอาจิตใจ 

เป็นสำคัญ หมายถึง การมีจิตคิดที่จะลักขโมย 
ของผู้อื่น ดังนั้น การถือเอาของผู้อื่นไปโดย 
มิได้มีเจตนาขโมย ไม่ถือว่าผิดศีลข้อที่ 2 
และอกีขอ้หนึง่ทีต่อบผดิมากคอื ขอ้ 46 ถามวา่ 
การขายสุราเมรัย-บุหรี่ถือว่าเป็นสัมมาอาชีวะ
(อาชีพชอบ) เพราะถูกต้องตามกฎหมายใช่หรือไม่ 
คำตอบที่ถูกคือ ไม่ใช่ เพราะการค้าขายสิ่ง
เหล่านี้ในทางศาสนาถือว่าเป็นการขายสิ่งที่
เบียดเบียนชีวิตมนุษย์ถือเป็นมิจฉาวณิชชา 
(การค้าขายที่ผิด) แม้จะถูกต้องตามกฎหมาย 
แตใ่นทางศาสนาถอืวา่ อบุาสกผูใ้กลช้ดิศาสนา 
ไม่พึงกระทำหรือพึงหลีกเลี่ยง 
 2. การนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิต 
ประจำวนั ไดก้ำหนดเอาหลกัจรยิธรรมทีบ่คุคล 
ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น
  1) หลักรุ่งอรุณของการศึกษา ได้แก่ 
ปรโตโ¦สะและโยนิโสมนสิการ จากการประ
เมินการปฏิบัติในหลักรุ่งอรุณของการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง 
เปน็อนัดบัหนึง่ไดแ้ก ่ชว่ยเหลอืเพือ่นเมือ่เพือ่น 
เดอืดรอ้น จำนวนรอ้ยละ 57.8 รองลงมา ไดแ้ก่
การรู้จักเตือนเพื่อนเมื่อเพื่อนทำผิดจำนวน
ร้อยละ 45.9 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุทธินันท์ จันทนา (2546 : 79) ที่เสนอว่าเป็น 
ปกติของกลุ่มวัยรุ่น ที่ให้ความสำคัญกับความ 
เป็นเพ่ือน มักเช่ือและคล้อยตามเพ่ือนในระดับมาก
และอันดับสามที่ใกล้เคียงกันคือ รู้จักตระหนัก
คิดใช้ชีวิตด้วยปัญญาร้อยละ 45.3 
 2) หลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ได้แก่ ศีล ทาน
ภาวนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการให้ทานและ 
เสียสละอยู่ในระดับบ่อยครั้งมากที่สุด คือ 
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จำนวนรอ้ยละ 43.1 และ 41.6 สว่นการ¦า่สตัว ์
โดยเจตนานั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ
51.9 ¦่า เป็นบางครั้ ง เรื่ องนี้ อาจเป็น
เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปี 1
อยู่ในวัยศึกษา ส่วนใหญ่จะไม่¦่าสัตว์ถ้าไม่จำ
เป็นยกเว้นบุคคลที่ เป็นคนขายเนื้ อหรือ
นกั¦า่มอือาชพีจรงิๆ ถงึจะมกีาร¦า่สตัวบ์อ่ยครัง้ 
ส่วนเรื่องการขโมยของผู้อื่นนั้นกลุ่มตัวอย่าง
แทบไม่ปฏิบัติเลยร้อยละ 64.4 เรื่องนี้อาจเป็น 
เพราะว่า การขโมยของผู้อื่นนั้น นอกจาก
จะผิดศีลแล้ว ยังผิดกฎหมายอีกด้วย ดังนั้น 
นักศึกษาจึงไม่ปฏิบัติ และนอกจากนั้นสิ่งที่
กลุ่มตัวอย่างไม่ปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์สูง คือ 
ร้อยละ 85.6 คือ ไม่เป็นชู้กับภรรยา สามี และ 
ลูกของบุคคลอ่ืนอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่าง
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ในสังคมไทย
เรือ่งการเปน็ชูใ้นสว่นของฝา่ยหญงิจะนอ้ยกวา่
ฝ่ ายชาย ส่วนการติดยาเสพติดให้ โทษ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ปฏิบัติถึงร้อยละ 
92.5 อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
เปน็เพศหญงิมากกวา่เพศชาย และในสงัคมไทย 
บคุคลสว่นใหญจ่ะไมค่อ่ยยอมรบั ผูห้ญงิทีเ่สพยา
เสพติดแม้กระทั่ งบุหรี่  อีกประการหนึ่ ง 
ในสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏ บุคคล 
ที่ติดยาเสพติดให้โทษ ในสังคม มีจำนวนน้อย
ส่วนเรื่องการเจริญภาวนานั้นกลุ่มตัวอย่าง 
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางที่ ร้อยละ 45.6
 3) หลกัไตรสกิขา ไดแ้ก ่ศลี สมาธ ิปญัญา
เรื่องไตรสิกขา ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากของ 
พระพทุธศาสนา ภาพรวมของการปฏบิตัใินเรือ่ง 
ไตรสกิขา พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งปฏบิตัอิยูใ่นระดบั 

ปานกลางมากที่สุดหัวข้อที่มีระดับคะแนนสูง
สุดคือ ข้อ 26 คือกลุ่มตัวอย่างพยายามอ่าน 
ฟัง ดู รายการที่เกี่ยวกับธรรมะ ร้อยละ 50.6
สอดคลอ้งกบัคำกลา่วของพระธรรมปฎิก (2547 :
41-42) ว่า บุคคลผปู้มีความพยายามพอกพูน
ธรรมะในฝักฝ่ายของความดีงามหรือกุศล
ถือเป็นฉันทะคือความพอใจในสิ่งดีงามเป็น 
เบื้องต้น หัวข้อธรรมอื่นๆ จะตามมาภายหลัง
หวัขอ้ทีไ่ดร้ะดบัคะแนนสงูรองลงมาไดแ้ก ่ขอ้ 23
กลุ่มตัวอย่างมีจิตจดจ่อได้เป็นเวลานาน ในส่ิงท่ีทำ
คิดเป็นร้อยละ 38.4 สอดคล้องกับคำกล่าว 
ของพระธรรมปิฎก (2547 : 45-47) ว่าบุคคล
ผู้มีจิตจดจ่อกับสิ่งที่ทำเป็นสมาธิ ระดับหนึ่ง 
เ มื่ อ ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ กั บ อิ ท ธิ บ า ท ข้ อ อื่ น ๆ 
ย่อมเกิดความสำเร็จได้ เพราะอิทธิบาท 4
เป็นธรรมที่เป็นไปในฝักฝ่ายของกุศล 
 4) หลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ 
จิตตะ วิมังสา อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมที่จะ 
นำบุคคลไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหมายได้ พบว่า 
ภาพรวมของการปฏิบัติในอิทธิบาท 4 กลุ่มตัว 
อย่างมีระดับการปฏิบัติอยู่ที่ระดับบ่อยครั้ง
ค่อนไปทางทุกครั้ง ซึ่งถือเป็นระดับที่สูง หัวข้อ 
ที่ได้ระดับการปฏิบัติสูงสุดได้แก่ข้อ 31 คือ 
กลุ่ม ตัวอย่างเอาใจใส่และรับผิดชอบกิจกรรม
ที่ กระทำอยู่ จำนวน ร้อยละ 53.8 รองลงมา 
คือ มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จโดยไม่ 
ย่อท้อจำนวน ร้อยละ 46.6 ในข้อนี้ สอดคล้อง 
กบัคำกลา่วของพระธรรมปฎิก (2547 : 39-50) 
วา่บคุคลผูม้อีทิธบิาท 4 บรบิรูณย์อ่มประสบผล 
สำเร็จในสิ่งที่หวัง 
 5) หลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไดแ้ก ่ทาน ปยิวาจา 
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อัตถจริยา สมานัตตตา หลักสังคหวัตถุนี้
เป็นหลักธรรมสำหรับการอยู่ร่วมกันของสังคม 
พบในภาพรวมว่ากลุ่มตัวอย่างปฏิบัติตามหลัก
สงัคหวตัถ ุ4 ในระดบัทีส่งูคอื ในระดบับอ่ยครัง้ 
คอ่นไปทางทกุครัง้ ซึง่เปน็ดชันชีีใ้หเ้หน็วา่บคุคล 
จะอยู่ร่วมกันด้วยความปกติสุข ในหัวข้อนี้อาจ
เป็นเพราะลักษณะนิสัยพื้นฐานของสังคมไทย
โดยภาพรวมคือเป็นคนมี เมตตาอารีรู้ จัก
เอื้อเฟ„œอเผื่อแผ่ 
 6) หลักอบายมุข 6 ได้แก่ การดื่มสุรา 
เที่ยวกลางคืน เที่ยวดูการละเล่น คบคนชั่ว 
เป็นมิตร เล่นการพนัน เกียจคร้านทำการงาน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขอยู่ใน
ระดับไม่ปฏิบัติมากที่สุด คือ ร้อยละ 65.3 
ไม่เล่นการพนัน เช่น บอล ไพ่ ไÎโล ฯลฯ 
รองลงมาใกล้เคียงกันมากคือ ร้อยละ 51.6
ไม่เที่ยวกลางคืนดูการละเล่นและใกล้กันคือ
ร้อยละ 51.3 ไม่คบคนชั่วเป็นมิตร หัวข้อนี้ 
พ้ องกับหลักคำสอนทางพุทธศาสนาว่ า
อบายมุข 6 นี้ ถ้าบุคคลใดหลงใหลแล้ว 
เป็นหนทางนำไปสู่ความเสื่อม 
 7) เรื่องความเคารพและความกตัญ�ู 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเคารพและ
ความกตัญ�ูอยู่ในระดับ ทุกครั้ง มากที่สุด คือ 
รอ้ยละ 69.1 รูจ้กัเชือ่ฟงัพอ่แมห่รอืผูม้อีปุการคณุ
รองลงมาเชื่อฟังคำแนะนำของครูอาจารย์ 
ร้อยละ 63.4 ในข้อนี้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ
พืน้ฐานของวฒันธรรมของสงัคมไทยในทอ้งถิน่ 
ทีย่งัใหค้วามเคารพนบัถอืบดิามารดาและผูห้ลกั
ผู้ใหญ่อยู่ในระดับสูง 
 3. ด้านปัญหาและอุปสรรคในการนำ 

หลักธรรมไปปฏิบัติ
 สำหรบัการศกึษาดา้นนี ้คณะผูว้จิยัไดต้ัง้ 
คำถามเป็นลักษณะคำถามปลายเปิดว่า นักศึกษา
คิดว่าอะไรเป็นปัญหาและอุปสรรคในการ นำหลัก
ธรรมที่ศึกษามาแล้วไปปฏิบัติ
 เมื่อเรียงลำดับข้อความที่กลุ่มตัวอย่าง 
เสนอจากมากที่สุด äปËาน้อย ¾บว่า
 กลุ่มตัวอย่างคิดว่า สภาพแวดล้อมหรือ 
สถานการณ์ในปัจจุบัน สิ่งยั่วยุมีมากมายทำให้ 
ไม่สามารถนำหลักธรรมไปปฏิบัติได้ จำนวน 
28 ฉบับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
หลายท่าน คือ ธวัชชัย เกื้อเกตุ (2542 : 1-3) 
สุทธินันท์ จันทนา (2546 : 1-2) และสุภางค์ 
จนัทวานชิ และคณะ (มปท. : 8-10) ทีก่ลา่วถงึ 
สภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันว่ามีมากมาย
ทำให้การดำรงชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป
หลายอย่าง รองลงมาเสนอว่า ไม่มีเวลาปฏิบัติ 
จำนวน 14 ฉบับซึ่งสอดคล้องกับ ความเป็น
จริงในปัจจุบันว่าการมีชีวิตในปัจจุบันมีความ 
เรง่รบีมากกวา่แตก่อ่น เพราะปญัหาหลายดา้น 
เช่น อัตราการเพิ่มของประชากร ปัญหาสังคม
เทคโนโลยี ต้องขวนขวายในการดำรงชีวิต 
ให้อยู่ รอด อีกประการหนึ่งอาจเป็นการ 
เข้าใจคลาดเคลื่อนว่า การปฏิบัติธรรมต้อง
เข้าวัดหรือไปนั่งสมาธิตามสถานปฏิบัติธรรม
ที่ จั ด ไ ว้  ซึ่ ง เ รื่ อ งนี้ เ ป็ นความ เข้ าใ จผิ ด 
ทา่นพทุธทาสภกิข ุผูเ้ปน็ปราชญท์างดา้นศาสนา 
กล่ าวว่ า  อันที่ จ ริ งการปฏิบั ติ ธ รรมคื อ 
การทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้อง ถ้าเราปฏิบัติ
หน้าที่ของเราให้ถูกต้องก็เท่ากับเป็นการปฏิบัติ
ธรรมการเข้าวัดหรือไปปฏิบัติตามสถานที่
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ที่บุคคลจัดไว้ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งในการปฏิบัติ 
เท่านั้น และอันดับที่สามเท่ากัน มี 2 กลุ่ม คือ 
เสนอวา่เพราะไมรู่ ้ไมเ่ขา้ใจหลกัธรรมทีแ่ทจ้รงิ 
เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร จำนวน 12 ฉบับ
หัวข้อนี้ เป็นผลกระทบจากประเด็นแรก
ที่กล่าวแล้ว ดังนั้น จึงทำให้การเข้าไป
ศึกษาเพื่อให้รู้จักพุทธธรรมเป็นไปได้ยาก
และอีกประการหนึ่ง เพราะตัวหลักธรรม 
เองเป็นสิ่งที่ลึกซึ้ง ยากแก่การเข้าใจ ต้องใช้ 
เวลาในการศึกษา เป็นอย่ างมาก และ
อีกประเด็นหน่ึงท่ีกลุ่มตัวอย่างเสนอแนะไว้เท่ากัน
คือ เพราะความขี้เกียจ จำนวน 12 ฉบับ 
ประเด็นนี้เป็นเรื่องของกิเลสคน ผู้นำเสนอ 
หลักธรรมต้องมีกุศโลบายในการนำเสนอ 
หลักธรรม อาจมีการกระตุ้นหรือให้รางวัล
การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแก่ผู้ทำตนเป็นตัวอย่าง 
เพื่อให้เกิดกำลังใจ

ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ 
ในหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา และการนำไป
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ทำให้ทราบว่า กลุ่มตัวอย่างมี 
ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัธรรมสงูเปน็บางเรือ่ง
และบาง เ รื่ อ งยั งมี ความ เข้ าใ จผิ ดและ
คลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก ซึ่งความเข้าใจ
คลาดเคลือ่นในเรือ่งของหลกัธรรมนัน้ถอืวา่เปน็
เรื่องสำคัญ เพราะความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ 
มผีลการความเชือ่ แนวคดิ และการปฏบิตัขิอง 
ผู้ที่รู้และเข้าใจ การรู้และเข้าใจคลาดเคลื่อน
ในเรื่องของหลักธรรมจะส่งผลให้การประพฤติ

ปฏิบัติผิด การประพฤติปฏิบัติผิดจะส่งผลสะท้อน
แก่ผู้ปฏิบัติเอง และส่งผลต่อสังคมรอบข้าง 
อย่างร้ายแรง และในเรื่องการนำหลักธรรม 
ไปปฏิบัติ ในชีวิต กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
นำหลักธรรมไปปฏิบัติ อยู่ในระดับบ่อยครั้ง 
ดังนั้น เพื่อให้กลุ่มบุคคลมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรม และนำหลักธรรมไปปฏิบัติใน 
ชวีติไดม้ากทีส่ดุ และเพือ่ความผาสกุของสงัคม 
คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 - ควรมีการรณรงค์ให้คณาจารย์ทำตัว 
เป็นแบบอย่างที่ดี เพราะความประพฤติ
การปฏบิตัขิองคณาจารยจ์ะเปน็ตวัแบบปรากฏ
ให้เห็นเป็นรูปธรรมแก่นักศึกษาและอีกอย่างหน่ึง
เพราะความคาดหวังของสังคมผู้ปกครองมองว่า
จุดหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงระบบสังคมให้เป็นไป
ในทิศทางใด อยู่ที่ การกำหนดแผนของ
มหาวทิยาลยั ดงันัน้ คณาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 
จึงเป็นบุคคลที่สังคมคาดหวัง ว่าจะหล่อหลอม
บุตรหลานของตนให้เป็นบุคคลอันพึงประสงค์ 
ของสงัคม มคีำของนกัปราชญก์ลา่ววา่ บางครัง้ 
“ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน” 
 - เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
การกำหนดทิศทางหรือนโยบายต้องมาจาก
มหาวทิยาลยั ดงันัน้ มหาวทิยาลยัจงึควรเลง็เหน็ 
ความสำคญัของการพฒันาดา้นจติใจของมนษุย ์
เพราะจิตมีความสำคัญ ถ้าจิตใจของมนุษย์ 
ไม่ได้รับการพัฒนา การพัฒนาด้านอื่นๆ 
ก็ไร้ผล หรือหวังผลยาก ดังนักปราชญ์กล่าวว่า 
“พัฒนาอะไรก็ติด ถ้าจิตไม่พัฒนา” โดยหันมา 
ปลูกฝัง และส่งเสริมค่านิยมในการศึกษาและ
ปฏิบัติในหลักธรรมอย่างเคร่งครัด
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