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บทสังเคราะห์งานวิจัยเร่ือง “การวเิคราะห์การด าเนนิชีวติของคนไทยในเชิงปรัชญา 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๒ ข้อคือศึกษาวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย และวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของคนไทยในเชิงปรัชญา 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีการเก็บข้อมูลจากต ารา เอกสาร และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในเชิงลึก 

บทคัดย่อ ผลการวิจัยพบว่า ๑.คนไทยกลุ่มตัวอย่าง ๗ ประเภท 
คือประเภทปราชญ์ชาวบ้าน ประเภทครูมีประสบการณ์การสอน ๑๐ ปี
ข้ึนไป ประเภทครูดีเด่น ประเภทพระภิกษุผู้ได้รับรางวัลเสาเสมา
ธรรมจักร ประเภทเภสัชกร ประเภทแม่ดีเด่นแห่งชาติ และประเภทพ่อ
ตัวอย่างแห่งชาติ ในทุกประเภทต่างมีอาชีพต่างๆกันไปคืออาชีพ
เกษตรกรรม อาชีพครู อาชีพเภสัชกร อาชีพค้าขาย อาชีพนักธุรกิจ 
อาชีพต ารวจ และเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา สาขาอาชีพและ
บุคคลที่กล่าวมาน้ันส่วนใหญ่มีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตให้เกิดความดีงาม นอกจากน้ีผู้มีอาชีพเป็นทหาร เป็น
นักการเมือง เป็นวิศวกร เป็นสถาปนิก และเป็นแพทย์ ล้วนมี
จรรยาบรรณไว้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเช่นกัน ส าหรับพระภิกษุ
ผู้วิจัยเห็นว่าจรรยาบรรณของท่านก็คือพระธรรมวินัยหรือค าสั่งสอน
เกี่ยวกับวิธีการด าเนินชีวิตที่ดีในพระพุทธศาสนา การศึกษา วิเคราะห์
วิถีการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนเหล่าน้ี จึงเป็นประโยชน์แก่อนุชนคนรุ่น
หลังได้ศึกษาและถือเป็นทิฏฐานุคติได้ด าเนินตามหรือถือเป็นแบบอย่าง 

๒.จากการสัมภาษณ์คนไทยกลุ่มตัวอย่างในเชิงลึกเพ่ือทราบการด าเนิน

ชีวิตของคนไทยในเชิงปรัชญา พบว่าคนไทยเหล่าน้ัน ได้ด าเนินชีวิตตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยและด าเนินชีวิตในเชิงปรัชญาด้วย ที่เห็น
ชัดเจนคือในเชิงญาณวิทยา คนไทยมีวิธีแสวงหาความรู้และมีวิธีการน า
ความรู้มาใช้ และในเชิงจริยศาสตร์ คนไทยมีความเพียรในการปฏิบัติ
ตามหลักจริยศาสตร์ในศาสนาท่ีตนนับถือ ในเชิงตรรกศาสตร์ คนไทย
ส่วนใหญ่รู้จักใช้เหตุผลในการด าเนินชีวิต ในเชิงอภิปรัชญา คนไทยมี
ความคิดและมีค าตอบส าหรับปัญหาอภิปรัชญาเช่นเรื่องก าเนิดของโลก
ซึ่งมีค าตอบหลากหลาย และในเชิงสุนทรียศาสตร์ คนไทยมีความคิด
หลากหลายในเรื่องเก่ียวกับความงาม มีความซาบซึ้งในความงามของ
งานศิลปะ ในค าสอนทางศาสนา ในบทกวี และวรรณคดีต่างๆ 
 คนไทยประกอบอาชีพต่างๆกัน มีการด าเนินชี วิตตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของตนและด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาท่ีตนสนใจ 
รวมทั้งชอบครุ่นคิดปัญหาปรัชญาที่เป็นอุดมคติตามความสนใจและตาม
สภาพแวดล้อมที่อ านวยให้ชีวิตเป็นไป และสนใจปฏิบัติตามหลักจริย
ศาสตร์ของศาสนาที่ตนนับถือ เช่นหลักจริยศาสตร์ของศาสนาพุทธ 
คริสต์ อิสลาม เป็นต้น. 
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บทน า 
Planning and Creativity 

          ในปัญหาสังคมทุกวันน้ี หลายๆ คนต่างแสวงหาสิ่งที่อ านวยความสะดวกของชีวิตของตน ไม่ว่าจะอาหารการกิน ท่ีอยู่
อาศัย ยารักษาโรค จนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เกิดข้ึนในสังคมคนทุกคนที่เกิดมาต่างด าเนินชีวิตของตนไปตามบทบาทและวิถี
ของใครของมัน สังคมไทยเป็นสังคมหน่ึงที่ด าเนินชีวิตอยู่ในโลกน้ี ด้วยวิถีของตน การด าเนินชีวิตของคนไทยที่มีความส าเร็จทั้ง
หน้าที่และการงาน การครองเรือน การสร้างสรรค์สังคม อย่างมีเกียรติมีศักด์ิศรีอยู่ในท่ามกลางปัญหาสังคมหลาย ๆ ด้าน ท่าน
ทั้งหลายเหล่าน้ีมีหลักการด าเนินชีวิตเป็นที่น่าสนใจว่า ท่านมีหลักการ วิธีการและเปูาหมายในการด าเนินชีวิตเอาไว้อย่างไร 
ดังที่กล่าวว่า สถานการณ์ของชีวิต ท าให้เราคิดในเชิงปรัชญา จากประเด็นดังกล่าวท าให้มองได้ว่า ปรัชญาคือการคิดหาความ
จริงที่เกี่ยวกับปัญหาชีวิต โดยคิดหาความจริงในชีวิตว่า ในทางที่ถูกต้องที่สุดและมีความหมายที่สุด ชีวิตน้ีคืออะไร จากปัญหา
ดังกล่าวเป็นปัญหาใหญ่ มีขอบเขตกว้าง มีปัญหาปลีกย่อยที่ควรพิจารณา คือ  
 ๑. ในชีวิตน้ีมนุษย์ควรรู้อะไร  ๒. ในชีวิตน้ีมนุษย์ควรท าอะไร   ๓. ในชีวิตน้ีมนุษย์พอหวังอะไรได้บ้าง 
การด าเนินชีวิตบางทีเรียกว่าปรัชญาการด าเนินชีวิตซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า ท่าทีต่อชีวิต และค าว่า การมองโลก 
เพราะคนมีท่าทีต่อชีวิตหรือมองโลกย่างไรก็มักด าเนินชีวิตไปตามท่าทีหรือการมองน้ัน ๆ ดังที่ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 
ระบุไว้ในรายงานวิจัย บทสังเคราะห์ภาพรวม การพัฒนาระบบสวัสดิการส าหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคม ตอนหน่ึงว่า 
“โดยหลักมาตรฐานสากลที่เรียกว่า ระบบ ๓ แปด คือท างานวันละ ๘ ชั่วโมง ศึกษาหาความรู้(วันละ) ๘ ชั่วโมง และพักผ่อน
หลับนอน(วันละ) ๘ ชั่วโมง แต่ในความเป็นจริง คนไทยพร้อมที่จะท างานวันละ ๑๐-๑๒ ชั่วโมง แล้วก็พักผ่อน บันเทิงและ
นอน1 ในเรื่องปรัชญาการด าเนินชีวิต มีนักปรัชญาหลาย ๆ ท่านมีวิธีการด าเนินเป็นที่น่าสนใจ คือ โสคราติส ค้านต์ ขงจื๊อ หรือ
แม้แต่ในปัจจุบันอย่างเช่น พระพรหมคุณาภรณ์ สุชีพ บุญญานุภาพ ท่านทั้งหลายเหล่าน้ีมีวิธีการด าเนินชีวิตของตนเอง ท่าน
แรกคือ คือโสคราตีส(พ.ศ. ๗๓-๑๔๔) เจ้าของค าพูดปรัชญาว่า “หน่ึงเดียวที่ข้าพเจ้ารู้ คือรู้ว่าข้าพเจ้าไม่รู้อะไร” สื่อให้เห็นว่าโส
คราตีสเป็นผู้แสวงหาความรู้ตลอดเวลา สังเกตได้จากการที่ท่านไปเที่ยวโต้วาทะกับคนเก่งและคนมีชื่อเสียงในสังคมชาวกรีกใน
เวลาน้ัน เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่ๆ จนกระทั่งในวาระสุดท้าย ท่านยังบอกกับเพ่ือน ๆ และศิษย์ที่มาเย่ียมว่า “นักปรัชญาคือผู้
แสวงหาความรู้ที่สมบูรณ์ แต่นักปรัชญาไม่มีวันเข้าถึงความรู้ที่สมบูรณ์หากเขายังมีชีวิตอยู่ในโลกน้ี เพราะวิญญาณของเขาถูก
คุมขังอยู่ในร่างกาย จึงขาดอิสรภาพในอันเข้าถึงสัจธรรม การประสบความตายคือการได้ปลดปล่อยวิญญาณจากเครื่อง
พันธนาการ เมื่อน้ันวิญญาณจะเข้าถึงความรู้ที่สมบูรณ์ นักปรัชญาผู้แสวงหาความรู้ที่สมบูรณ์จึงไม่กลัวความตาย” การแสวงหา
ความรู้จึงเป็นปรัชญาการด าเนินชีวิตของโสคราตีส1 ท่านที่สองคืออิมมานูเอล ค้านท์ (ค.ศ.๑๗๒๔-๑๘๐๔)ท่านเชื่อว่า เราทุก
คนยอมรับว่าคุณลักษณะหรือสิ่งอื่นอาจดีได้ เช่น ความฉลาด ลาภยศ อ านาจ เกียรติยศ ความสุข ฯลฯกระน้ันความดีของสิ่ง
เหล่าน้ีก็เป็นความดีที่มีเงื่อนไข ในบางสถานการณ์สิ่งเหล่าน้ีอาจไม่ดีก็ได้ เจตนาดี เท่าน้ันที่ดีอย่างสมบูรณ์...”  การกระท าและ
การพูดของท่านตลอดชีวิต ก็อยู่ในกรอบที่เรียกว่าเจตนาดี จึงกล่าวได้ว่า เจตนาดีเป็นปรัชญาการด าเนินชีวิตของท่าน1  พระ
พรหมคุณาภรณ์ คติชีวิตที่อาตมายึดประพฤติปฎิบัติมาตลอด คือบัณฑิตย่อมฝึกตน คติอีกข้อหน่ึงฐึ่งถือมาก่อนและต่อมาก็ถือ
ไว้ด้วยกันคือ ถ้าจะท าอะไรต้องพยายามท าให้ส าเร็จและท าให้ดีที่สุด1  
 ผู้วิจัยเห็นว่า ควรที่จะได้มีการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของคนไทยว่า สอดคล้องกับปรัชญาสาขาต่าง ๆ 
หรือไม่ อย่างไร อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ปฏิบัติเช่นน้ัน เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินชีวิตของคนไทยใน
สมัยปัจจุบัน 
 
 



บทสังเคราะห์งานวิจัย 
 

การวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของคนไทยในเชิงปรัชญา 
 

  

 
 

๓ 

   
  

ขอบเขตของโครงการวิจัย 

การเขียนงานวิจัยครั้งน้ีเป็นการเขียนเชิงพรรณนา  เน้นข้อมูลจากหนังสือปรชัญาทั่วไป ส่วนข้อมูล
ใน บทความและงานวิจัยจะใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ลักษณะการด าเนินชีวิตในเชิง
ปรัชญา โดยศึกษาจากประวัติของไทยที่ประสบความส าเรจ็ในชีวิตจ านวน ๗ ประเภท ประเภทละ 
๒ท่าน (เป็นอย่างน้อย) คือ ๑.ประเภท ปราชญ์ชาวบ้าน ๒.ประเภท ครูมีประสบการณ์การสอน 
๑๐ปีข้ึนไป ๓.ประเภท ครูดีเด่น ๔.ประเภท พระภิกษุผู้ได้รบัรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ๕ประเภท 
เภสัชกร ๖.ประเภทแม่ดีเด่นแห่งชาติ ๗. ประเภทครูพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ด้วยการศึกษาจาก
เอกสารและการสัมภาษณ ์
 

นิยามศัพท์ในการวิจัย 

๔. นิยามศัพท์ในการวิจัย 
 ๔.๑  การด าเนินชีวิต  หมายถึง   วิถีการด าเนินชีวิตซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญา 
 ๔.๒ คนไทยที่ประสบความส าเร็จในชีวิต หมายถึง  คนไทยที่มีความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิตในชีวิต ประกอบด้วยคนไทยที่มีชีวิตสงบสุข มีศีลธรรมจริยธรรมในประเทศไทยได้แก่คนไทย
ประเภทต่อไปน้ี คือ  
   ๑. ประเภท ปราชญ์ชาวบ้าน  
   ๒. ประเภท ครูมีประสบการณ์การสอน ๑๐ ปีข้ึนไป  
   ๓. ประเภท ครูดีเด่น  
   ๔. ประเภท พระภิกษุผู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร  
   ๕. ประเภท เภสัชกร  
   ๖. ประเภทแม่ดีเด่น แห่งชาติ 
   ๗. ประเภทครูพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  
 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

การด าเนินชีวิตในเชิงปรัชญา 

วิถีการด าเนินชีวิตนักปรัชญาตะวันตก 

วิถีการด าเนินชีวิตนักปรัชญาตะวันออก 

การด าเนินชีวิตของคนไทย วิเคราะห์การด าเนิน 
ชีวิตด้านต่าง ๆ 

สรุป 

สรุป
ผลการ
วิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ 

ปรับปรุงแก้ไข 
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แนวคิด ทฤษฎ ี

 ปรัชญาสาขาอภิปรัชญา  อภิปรัชญา  เป็นค าท่ีประกอบข้ึนมาจากค าว่า  อภิ  หมายถึงภาวะสูงสุด เหนือสุด  และค าว่า  ปรัชญา  
หมายถึงความรู้อันประเสริฐ อภิ + ปรัชญา = อภิปรัชญา  แปลว่า  ความรู้อันประเสริฐย่ิง  อภิปรัชญาเป็นศัพท์ที่บัญญัติข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นค าแปล
ของค าว่า  Metaphysics  ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ เป็นปรัชญาบริสุทธ์ิแขนงหน่ึง  มีลักษณะเป็นการสืบค้นหาความจริงที่สิ้นสุด1   อภิปรัชญา
มีหน้าที่พยายามตอบปัญหาเกี่ยวกับแก่นแท้  หรือความเป็นจริงของสรรพสิ่ง  รวมทั้งกระบวนการความเป็นไปของมันซึ่งได้แก่  การศึกษาเกี่ยวกับ
โลกมนุษย์  พระเจ้า  ชีวิต  สสาร  จิต  ธรรมชาติ  และเอกภพ  เมื่ออภิปรัชญามีหน้าที่ในการที่จะพยายามตอบปัญหาดังกล่าว   อภิปรัชญาจึงเป็น
วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่อย่างแท้จริง  สาเหตุ ต้นก าเนิดของสิ่งต่าง ๆ เป็นการศึกษาถึงเรื่องที่เป็นนิรันดร์ ซึ่งอยู่ในปรากฏการณ์ที่มนุษย์จะ
สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้  จึงแบ่งขอบข่ายของอภิปรัชญาออกเป็น  ๓  สาขาทฤษฎีคือ  
   ๑. ทฤษฎีสสารนิยม (Materialism) 
   ๒. ทฤษฎีจิตนิยม (Idealism) 
   ๓. ทฤษฎีธรรมชาตินิยม (Naturalism) 
 ปรัชญาสาขาญาณวิทยา   ญาณวิทยาเป็นสาขาหน่ึงของวิชาปรัชญาที่ว่าด้วยเรื่องความรู้ของมนุษย์ ในภาษาไทย ใช้ ค าว่า “ญาณวิทยา” 
แทนค าว่า “Epistemology” ซึ่งหมายถึง Theory of knowledge แปลว่า ทฤษฎีความรู้ ศึกษาถึงเหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดความรู้ ท าให้เราเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้ ญาณวิทยาพยายามศึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ของมนุษย์เป็นต้นว่า ธรรมชาติของความรู้ บ่อเกิดของความรู้  
 ต้นก าเนิดของความรู้ ความรู้ที่มนุษย์ได้รับน้ัน โดยทั่วไปได้รับมาจากทางประสาทสัมผัส จึงเกิดเป็นปัญหาข้ึนมาว่า ความรู้ที่ไม่อยู่ใน
ขอบข่ายของประสาทสัมผัสจะนับว่าเป็นความรู้ได้หรือไม่ นอกจากประสาทสัมผัสแล้วมีทางอื่นอีกหรือไม่ ท่ีจะให้ความรู้ที่มีความแน่นอนแก่เราได้ 
ต่อปัญหาน้ีได้มีนักคิด ๕ กลุ่ม1 ให้แนวความคิดเอาไว้ต่างกันดังน้ี 

 ๑. กลุ่มเหตุผลนิยม (Rationalism) 
 ๒. กลุ่มประจักษนิยม หรือ ประสบการณ์นิยม (Empiricism)  
 ๓. กลุ่มเพทนาการนิยม (Sensationism) 
 ๔. กลุ่มอนุมานนิยม (Apriorism) 
 ๕. กลุ่มอัชฌัตติกญาณนิยม (Intuitionism) 

 ปรัชญาสาขาจริยศาสตร ์ จริยศาสตร์ เป็นค าบัญญัติข้ึนมาใช้แทนค าในภาษาอังกฤษว่า Ethics หมายถึง วิชาเกี่ยวกับวิถีชีวิตหรือหลักการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ มีความหมายคล้ายกับค าว่า “ศีลธรรม” แต่ต่างจากศีลธรรมซึ่งจ ากัดขอบเขตกับข้อปฏิบัติ แต่จริยศาสตร์กินความหมาย
กว้างกว่าทั้งหลักการและวิธีการ 
 จริยศาสตร์กับศีลธรรม จริยศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยความดีความชั่ว เช่นเดียวกับศีลธรรม แต่ศีลธรรมมีหน้าที่ในการชักจูง แนะน า สั่งสอน
ให้ท าอย่างน้ัน ไม่ควรท าอย่างน้ี พฤติกรรมที่ถือว่าอยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมจะต้องเป็นพฤติกรรมที่ผู้กระท ามีความจงใจ มีเจตนาเลือกกระท า
อย่างเสรี ส่วนจริยศาสตร์มิได้ชักจูง ชี้แนะ หรือสั่งสอนให้ท าอย่างน้ันอย่างน้ี แต่จะอภิปราย ซักถามถึงเหตุผลว่า เพราะอะไรการกระท าเช่นน้ันจึง
ถือว่าดี และดี ชั่ววัดกันได้อย่างไร มีเกณฑ์มาตรฐานอะไรมาตัดสินการกระท าน้ันๆ 
 ปรัชญาสาขาสุนทรียศาสตร ์ สุนทรียศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้สึกซึ่งมีความงามเป็นเปูาหมาย เช่น บรรยากาศขณะพระ
อาทิตย์ทอแสงในตอนเช้า ดอกไม้ ผีเสื้อ เรือนร่างของมนุษย์ เป็นต้น แต่ความรู้สึกเกี่ยวกับความงามของจิตใจจะมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับนิสัยส่วน
บุคคลและการฝึกอบรม ส่วนความงามที่เป็นคุณสมบัติทางศีลธรรม พุทธิปัญญาและรูปสมบัติ อาจโน้มน้าวจิตใจเราให้เกิดความรู้สึกปลาบปลื้มยินดี
ในความงามภายในที่อยู่ในกรอบศีลธรรม และปลาบปลื้มยินดีด้วยความสมบูรณ์ของรูป สี เสียง ถ้อยค า และความคิด ความงามเป็นความกลมกลืน
ระหว่างเน้ือหากับรูปแบบ ความงามในแง่ปรัชญาเป็นเรื่องราวของการพิจารณาถึงความเหมาะสม ประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อสังคม ความงามมี
ส่วนประกอบในการพัฒนาบุคลิกภาพต่างๆ ของแต่ละคนให้เหมาะสมกลมกลืนขอบข่ายของวิชาสุนทรียศาสตร์ก็คือลักษณะของเน้ือหาในสุนทรียะ
ที่มีประเด็น ดังต่อไปน้ี ๑. ความงามคืออะไร  ๒. ความงามมีอยู่จริงหรือไม่  ๓. ศิลปะคืออะไร ๔. อะไรเป็นแรงจูงใจให้เกิดผลงานทางศิลปะ 
๕. ประเภทของศิลปะ 
 
 
 

แนวคิดทฤษฎ ี



บทสังเคราะห์งานวิจัย 
 

การวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของคนไทยในเชิงปรัชญา 
 

  

 
 

๕ 

   
  

วิธดี าเนนิการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบลึก 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ใช้กลุ่มตัวอย่างคนไทยที่ประสบความส าเร็จในชีวิต ๗ ประเภท ประเภทละ ๒ท่าน(เป็นอย่างน้อย)  คือ 
๑.ประเภทปราชญ์ชาวบ้าน ๒.ประเภทครูมีประสบการณ์การสอน ๑๐ปีข้ึนไป ๓.ประเภทครูดีเด่น ๔.
ประเภทพระภิกษผุู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ๕ประเภท เภสัชกร ๖.ประเภทแม่ดีเด่นแห่งชาติ ๗. 
ประเภทครูพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลประวัติของคนไทยที่ประสบความส าเร็จในชีวิต จ านวน ๑๕ ท่าน จากหนังสือ
ประวัติบุคคลส าคัญ และหนังสืออื่น ๆ และสัมภาษณ์   ส่วนความรู้เชิงปรัชญาเก็บจากหนังสือปรัชญา
ทั่วไป ท าหลักฐานอ้างอิง และจัดล าดับเน้ือหาให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

๑. วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล จัดกลุ่มเน้ือหา 
๒. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบปัญหาการวิจัย 
๓. เรียบเรียงและน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและรับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน 
๔. เสนอต่อสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เพ่ือจัดพิมพ์รูปเล่ม. 
 

 

ผลการวิจัย 

 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ ๒ ข้อ คือ ศึกษาวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย และศึกษาวิเคราะห์การด าเนินชีวิต
ของคนไทยในเชิงปรัชญา จากการวิจัยพบว่า 
 ๑ คนไทยกลุ่มตัวอย่าง ๗ ประเภท คือประเภทปราชญ์ชาวบ้าน ประเภทครูดีเด่น ประเภทพระภิกษุผู้ได้รับ
รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทเภสชักร ประเภทแม่ดีเด่นแห่งชาติ และประเภทพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  ในทุก
ประเภทรวมกัน มีอาชีพต่างๆกันคือ อาชีพเกษตรกรรม  อาชีพครู อาชีพเภสัชกร อาชีพค้าขาย อาชีพนักธุรกิจ  อาชีพ
ต ารวจ และอาชีพพระภิกษุ สาขาอาชีพที่กล่าวมาน้ันส่วนใหญ่มีจรรยบรรณวิชาชีพเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้
เกิดความดีงาม และเป็นประโยชน์ ส าหรับจรรยาบรรณวิชาชีพเกษตรกรรมตามความเข้าใจ ของผู้วิจัย ได้แก่  
 ๑.ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตร  ๒.ใส่สิ่งปลอมปนลงในสินค้าเกษตร  ๓.ก าหนดราคาไม่เกินจริง  
๔.มีความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ ถ้าเกษตรกรปฏิบัติได้ตามน้ี ก็เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม คนทั่วไปให้ความเชื่อถือ 
คนในสังคมอยู่อย่างสงบสุข อีกประการหน่ึงผู้วิจัยเห็นว่าจรรยาบรรณของพระภิกษุก็คือสิกขาบท ๒๒๗ ข้อ รวมถึง 
อาจาระ จริยาวัตร กฎ ระเบียบของมหาเถรสมาคม และส่วนที่เป็นหลักธรรมทั้งหมดในพระไตรปิฎกหรือใน
พระพุทธศาสนาทั้งหมด 
นอกจากน้ียังมีจรรยาบรรณของกลุ่มคนอาชีพทหาร นักการเมือง วิศวกร สถาปนิก และแพทย์ น ามารวมไว้โดยต้ังจะ
สัมภาษณ์ คนที่ประกอบอาชีพเหล่าน้ีด้วย แต่เวลาไม่พอ อย่างไรก็ตาม จรรยาบรรณเหล่าน้ีก็เป็นหลักหรือแนวทางใน
การด าเนินชีวิตของคนอาชีพน้ันๆ ซึ่งก็มีส่วนสร้างสรรคส์ังคมให้สงบดีงามอีกส่วนหน่ึง 
 ในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยมองว่าจรรยาบรรณวิชาชีพก็เป็นหลักจริยศาสตร์แขนงหน่ึงที่แยกออกมาจากจริยศาสตร์
แขนงหลักหรือแขนงใหญ่ งานน้ีจึงได้รวมเอาจริยศาสตร์ในศาสนาที่ส าคัญต่างๆมาไว้ด้วย เช่นจริยศาสตร์ของ
พระพุทธศาสนา น ามาไว้ในหัวข้อการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน จริยศาสตร์ของศาสนาอื่นก็น ามาไว้ให้ศึกษาใน
งานน้ีด้วย เช่น จริยศาสตร์ของศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู สิกข์ และโซโรอัสเตอร์ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิถี
การด าเนินชีวิตของคนไทยในบทที่ ๒ ประกอบกัน 

๑ 
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๖ 

   
  

ผลการวิจัย 
 

 

๒ จากการสัมภาษณ์คนไทยกลุ่มตัวอย่างในเชิงลึกเพ่ือทราบการด าเนินชีวิตของคนไทยในเชิงปรัชญา พบว่า
คนไทยเหล่าน้ันด าเนินชีวิตตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย และด าเนินชีวิตในเชิงปรัชญาด้วย ผู้ที่ท าอาชีพเกษตรกรรม
งานของเขาก็คือปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เขาต้องคิดว่าปลูกพืชอย่างไร จะให้ได้ผลดี เลี้ยงสัตว์อย่างไรสัตว์จึงใหผ้ลิตดี 
ขายผลผลิตอย่างไรเวลาไหนจึงจะได้ก าไรดี การคิดเป็นอุดมคติอย่างน้ี ผู้วิจัยเห็นเป็นการคิดเชิงอภิปรัชญา การ
แสวงหาความรู้เพ่ือจะท าให้อุดมคติเป็นจริง ก็เข้าขอบข่ายของญาวิทยา การด าเนินการจริงน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุตามอุดมคติที่ก าหนดไว้ ต้องก าหนดว่าด าเนินไปในทางที่ดี ไม่ผิดกฎเกณฑ์ ไม่ผิดศีลธรรม ก็เข้าขอบข่ายจริย
ศาสตร์ การด าเนินการโดยการไตร่ตรองคิดหาเหตุผล ใช้เหตุผลในการด าเนินการ ก็ถือว่าเข้าถึงการใช้ตรรกศาสตร์ มี
ความอิ่มเอมใจในผลส าเร็จ เมื่องานส าเร็จอะไรก็งามไปหมด มีความสุข มีสุนทรียภาพ ก็เข้าเขตสุนทรียศาสตร์ 
จะเห็นได้ว่าเมื่อมองภาพให้มันสัมพันธ์กัน มันก็สัมพันธ์กันไปหมด ทั้งแนวทางการด าเนินชีวิต ทั้งจรรยาบรรณวิชาชพี 
ทั้งจริยศาสตร์ในศาสนาต่างๆ ตลอดถึงท่าทีทางปรัชญาสาขาต่างๆ ล้วนมีความสัมพันธ์กันได้ ดูจรรยาบรรณของผู้
ประกอบธุรกิจ ซึง่มีทั้งจรรยาบรรณต่อลูกค้า ต่อผลิตภัณฑ์ ต่อคู่แข่ง ต่อส่วนราชการ ต่อพนักงาน ต่อสังคม ต่อผู้
ประกอบธุรกิจ มองอีกแง่หน่ึง จรรยาบรรณกค็ือหน้าที่น่ันเอง  คนๆหน่ึงเมื่อเข้าไปอยู่ในต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง ต้อง
ท าหน้าที่ให้เหมาะสมกับต าแหน่งน้ันๆ เมื่อย้ายจากต าแหน่ง หน้าที่ก็เปลี่ยนไป เรื่องน้ีเป็นเรื่อที่เข้าใจได้ไม่ยาก  
 การด าเนินชีวิตในเชิงญาณวิทยา ที่เห็นชัดก็คือคนไทยรู้จักว่าความรู้คืออะไร รู้วิธีแสวงหาความรู้และมีวิธีการ
น าความรู้ไปใช้ แต่ละคนก็มีวิธีการที่แตกต่างกัน อาจเป็นสภาพแวดล้อม อาจเป็นเพราะพ้ืนฐานความรู้ ท าให้วิธีการ
ต่างกัน  การด าเนินชีวิตในเชิงจริยศาสตร์ คนไทยมีความเพียรในการปฏิบัติตามจริยศาสตร์ในศาสนาที่ตนนับถือ หลักจ
ริยศาสตร์จะเป็นสิง่น าทางให้มีการปฏิบัติที่ดี ที่เหมาะสม เป็นไปในทางดีงาม การด าเนินชีวิตในเชิงตรรกศาสตร์ คน
ไทยส่วนใหญ่รู้จักใช้เหตุผล ถ้าเป็นตรรกศาสตร์ล้วนๆก็เป็นการใช้เหตุผลทั้งในทางที่ดีและในทางที่เสีย แต่ถ้น าจริย
ศาสตร์เข้ามาด้วย จะมีการใช้เหตุผลไปในทางที่ถูกต้องดีงามในการด าเนินชีวิต ในเชิงอภิปรัชญา คนไทยมีความคิดมี
ค าตอบส าหรับปัญหาอภิปรชัญา แสดงว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยชอบครุ่นคิดในเรื่องต่างๆ ทัง้เรื่องภายในตนเอง และเรื่องนอก
ตน ตลอดจนเรื่องนอกโลก และการด าเนินชีวิตในเชิงสนุทรียศาสตร์ คนไทยมีความคิดหลากหลายในเรื่องเกี่ยวกับ
ความงาม มีความซาบซึ้งในความงามของงานศิลปะในค าสอนทางศาสนา ในบทกวีแลวรรณคดีต่างๆ ผู้สนใจพึงดู
รายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ด้านปรัชญาสาขาต่างๆประกอบกัน 
 คนไทยประเภทต่างๆกันตามกลุ่มตัวอย่าง ๗ประเภท (ยังมีประเภทอื่นอีก)ประกอบอาชีพต่างๆกัน ที่ยกมาเป็น
กลุ่มตัวอย่างมี ๗ อาชีพ อาชีพต่างๆยังมีอีกมาก ทุกอาชีพมีการด าเนินชีวิตตามจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเป็นส่วน
ใหญ่ และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาที่ตนสนใจซึ่งเป็นขอบเขตของจริยศาสตร์ รวมทั้งชอบครุ่นคิดปรชัญาที่เป็นอุดม
คติซึ่งเป็นขอบเขตของอภิปรัชญาซึ่งเป็นไปตามความสนใจ พ้ืนฐานควารู้ สาขาอาชีพ และตามสภาพแวดล้อมที่อ านวย
ให้การด าเนินชีวิตเป็นไปเพ่ือความอยู่รอด และเพ่ือความอยู่รอดน่ีเอง ท าให้มนุษย์มองหาดาวดวงใหม่ส าหรับเป็นที่
อาศัยในเวลาที่โลกน้ีไม่เหมาะที่มนุษย์จะอยู่ได้ และหน่ึงในกลุ่มน้ัน ก็มีคนไทยอยู่ด้วย. 

 

๒ 
 

๓ 



บทสังเคราะห์งานวิจัย 
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องค์ความรู้ที่ได้รับ   

 

วิเคราะห์การด าเนินชีวิตของคนไทยในเชิงอภิปรัชญา 
 ๑) เมื่อถามว่า “อะไรคือความจริงสูงสุดของโลกและชีวิต?” ได้รับค าตอบต่าง ๆ กันดังน้ี  
เช่น ๑.ความสงบเงียบ ๒.สัจธรรม คือค าตรัสของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ๓.เทคโนโลยีต่าง ๆ ในส่วนของสิ่งอ านวย
ความสะดวก ๔.ความเกิด ความแก่ ความเจ็บและความตาย ๕. ความเป็นไตรลักษณ์ อริยสัจสี่ ๖. ความจริงสูงสุดของ
โลกคือการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา มีเกิดมีย่อมมีเจริญและดับไปเหมือนสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุสิ่งของ เป็นต้น”1  
 เรื่องน้ีมีค าตอบต่างกันแม้ในอาชีพเดียวกัน เช่นคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คนหน่ึงตอบว่า คือความสงบ
เงียบ อีกคนตอบว่า สัจธรรม พระภิกษุตอบว่า พระนิพพาน ต ารวจตอบว่า การมีอยู่และดับไป การเกิดและการตาย  
ในประเด็นน้ีผู้วิจัยสรุปได้ว่า กลุ่มวัตถุนิยมตอบว่า วัตถุจริงที่สุด กลุ่มจิตนิยมว่า จิตคือความจริงสูงสุด แสดงว่า ในเรื่อง
น้ีต่างคนต่างอาชีพก็มีความเห็นต่างๆกันไป ซึ่งในชีวิตจริงเรื่องน้ีไม่ค่อยมีส่วนในการด าเนินชีวิตในบางอาชีพ เช่นอาชีพ
เกษตรกรรม แต่มีส่วนเก่ียวข้องอยู่มากในกลุ่มผู้มีอาชีพเป็นครู และพระภิกษุ รวมถึงนักการศาสนาในศาสนาต่างๆ 
เพราะต้องอธิบายและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องน้ีบ่อยๆต่อ 
 ๒) “บุคคลตัวอย่าง หรือบุคคลในอุดมคติของท่านมีใครบ้าง? ท่านเหล่าน้ัน มีการด าเนินชีวิตเด่นอย่างไร? 
ได้รับค าตอบต่างๆกัน เช่น ๑.พ่อแม่ ท่านให้ค าสอนที่ดี และเป็นตัวอย่างที่ดี ๒.พระพุทธเจ้า การด าเนินชีวิต โดยน าผล
ของการ ตรัสรู้ ความรู้แจ้งของท่าน ที่ตนเองได้ ตนเองมี ตนเองเป็น อย่างถ่องแท้ กระจ่างชัด หมดสงสัยใน สรรพสิ่ง
บนโลก ผ่านความ จริงแท้ๆหรือเป็น อริยสัจ ท าตัวให้เป็นผู้ท าประโยชน์(พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย)ไป
จนกว่าจะดับขัน(ตายทางร่างกาย) ๓.พระเจ้าอยู่หัว ผู้มุ่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และ
ช่วยบ ารุงการศึกษา  ๔.หลวงวิจิตรวาทการ เป็นผู้สอนที่ดี รวมทั้งให้คติธรรมต่าง ๆ แก่ผู้ฟัง ทั้งนักเรียนและผู้เก่ียวข้อง
ต่าง ๆ ๕. ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช และสมเด็จย่า ด าเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประชาชน ๖.หลวงปูุชา 
และหลวงพ่อพุทธทาส ด าเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญา เรียบง่าย ๗.พระกิตฺติวุฑฺโฒ ส านักจิตตภาวัน เป็นตัวอย่างในการ
ด าเนินชีวิตด้านการอบรมและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแบบอย่างในการท างานเพ่ือสังคมที่ผมท าอยู่ในปัจจุบัน 
๘.หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ด าเนินชีวิตในทางธรรมของพุทธปรัชญา มีความเมตตาต่อสัตว์โลกสูงสุด เป็น
แบบอย่างทางจิตวิญญาณแก่ชาวไทยทุกคน เป็นต้น 
 ค าถามเกี่ยวกับบุคคลตัวอย่างได้ค าตอบที่มีความสัมพันธ์กับอาชีพ คือมักจะมีคนสายอาชีพเดียวกันเป็ น
ตัวอย่าง เช่นพระภิกษุก็มีพระภิกษุเป็นบุคคลตัวอย่าง มีบางสายอาชีพที่ถือเอาบุคคลส าคัญเป็นบุคคลตัวอย่าง เช่น ถือ
พระพุทธเจ้า พระเจ้าอยู่หัว รวมถึงโธมัส อัลวา เอดิสัน และคนส าคัญอื่นๆเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นการถือแนวทางการ
ด าเนินชีวิตของท่านเหล่าน้ันมาเป็นแบบในการด าเนินชีวิตของตน อันเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ไม่มีใคร
กล่าวถึงนักปฏิวัติ นักการเมืองในประเด็นน้ีเลย  จากที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าอภิปรัชญามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิต
ตามสาขาอาชีพในบางส่วนบางประเด็น เช่นเดียวกับสาขาญาณวิทยาที่จะกล่าวต่อไป 
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วิเคราะห์การด าเนินชีวิตของคนไทยในเชิงญาณวิทยา 
  ค าถามว่า “ทา่นน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างไร?”  ได้รับค าตอบว่า  ๑.ดูความ
เหมาะสมตามอัตภาพของครอบครัว ๒.เมื่อเรามีความรู้ และความรู้ของเราคือความรู้แจง้โลก เราก็มาก าหนดจุดยืน จุด
ที่จะเริ่มต้น จะเริ่มจากที่ไหน ก็ที่ตัวเราเอง ก่อนก าหนดตัวเราให้เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล ของสรรพสิง่ เช่นเราก็
น ามหาจักรวาลอันไพศาลมารวมเข้ากับองค์คุลี ขย ากันแล้วปั้นเป็นก้อนกลม แล้วน ามาผ่าครึ่งออกค้นหาจุดศูนย์กลาง
น้ันมาเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต เรียกว่าสัมมาอริยะมรรค เส้นทางของผู้รู้แจ้งอันสูงส่งใช้เดิน ๓.ตามความเหมาะสมของ
ปัญหาที่ต้องแก้ไขเพ่ือความอยู่รอด ๔.การจะน าความรู้ น าหลักวิชาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการงาน
หรือการด าเนินชีวิตได้น้ัน ควรเรียนรู้วิชาทุกอย่างอย่างถูกต้อง และกระจ่างแม่นย า ควรพยายามน าหลักวิชามาใช้ใน
การปฏิบัติงานอยู่เสมอทุกโอกาส ให้เกิดความช านาญคล่องตัวเป็นนิสัย ฝึกหัดท าความคิดจิตใจให้มั่นคงเป็นกลาง 
เพ่ือให้เกิดวิจารณญาณอันถูกต้อง เที่ยงตรง ส าหรับวินิจฉัยว่า จะควรน าหลักวิชาความรู้ข้อใด มาใช้กับงานประเภทใด 
อย่างไร ๕. ทุกสิ่งน ามาใช้ในการใช้ชีวิตได้หมดถ้าใช้ปัญญาแบบบูรณาการ ชีวิตไม่ได้ประกอบด้วยสิ่งเดียว ความรู้แบบ
องค์รวมช่วยการด าเนินชีวิตได้อย่างคอบคลุม การปรับตามสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ มองโลกในมุมบวก แต่ไม่
ลืมทางลบด้วย ๖.น าความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักเรียน และปรับใช้ในการด าเนินชีวิตแล้วแต่สถานการณ์ ปรับใช้ตาม
สถานการณ์เฉพาะหน้า๗.สิ่งไหนที่เห็นว่าเหมาะสม ดีส าหรบัตอนเอง ครอบครัว สังคม จะน ามาปฏิบัติ และแนะน าให้
ผู้อื่นถือปฏิบัติ อบรมสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดีมีคุณธรรม รูจ้ักแยกแยะว่าสิ่งไหนดี/ไม่ดี เพ่ือปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตใน
ปัจจุบัน เป็นต้น   
 จะน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างไร กลุ่มผู้ประกอบอาชีพครู ได้ให้ค าตอบที่สัมพันธ์กันกับ
จรรยาบรรณครูในบางข้อ เช่น บางคนที่ตอบว่า น าความรู้มาถ่ายทอดให้นักเรียน และปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ซึ่ง
สัมพันธ์กับจรรยาบรรณข้อที่ ๑ ความว่า ครูต้องรักและเมตตาศิษย์โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลงัใจใน
การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า ส่วนค าตอบอื่นก็มุ่งไปในแนวที่จะน าความรูปไปพัฒนาการด าเนินชีวิตของ
ตนเองและพัฒนาสังคม ส่วนกลุ่มอาชีพอื่นก็มีค าตอบที่สัมพันธ์กับจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองเช่นกัน  จะเห็นว่า
เมื่อถามถึงการประยุกต์ใช้จะได้ค าตอบที่สัมพันธ์กับจรรยาบรรณ เพราะเรื่องจรรยาบรรณก็เป็นแนวในการปฏิบัติ ส่วน
ค าถามก่อนหน้าน้ีเป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดความเห็น จึงได้ค าตอบที่ไม่สัมพันธ์กับจรรยาบรรณวิชาชีพ ฉะน้ันการ
ด าเนินชีวิตของคนไทยตามจรรยาบรรณวิชาชีพจงึมีส่วนสัมพันธ์กับญาณวิทยาซึ่งเป็นสาขาหน่ึงของปรัชญา 
 วิเคราะห์การด าเนินชีวิตของคนไทยในเชิงจริยศาสตร ์เมือ่ถามว่า “ท่านน าหลักจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตอย่างไร?” ได้รับค าตอบต่าง ๆกันดังน้ี ๑.ไม่เบียดเบียนใครๆ แก้ปัญหาด้วยการดูต้นเหตุของปัญหา 
แล้วใช้สติปัญญาแก้ ๒.เมื่อ เราฝึกฝนท าตัวเราจนมี จนเป็น ตัวจริยา/จริยะธรรมน้ันๆซะเองแล้ว เราก็ไม่จ าเป็นอีกที่
จะต้องไปเที่ยวว่ิงควานหาจริยธรรมมาจากที่ไหนๆเพ่ือน ามาแล้วปรับใช้ ในชีวิตประจ าวันเพราะ เขาอยู่ที่เรา เราอยู่ที่
เขา หรือเราเป็นเขา เขาเป็นเราเมื่อเป็นด่ังน้ีแล้ว ไม่ว่า เราจะท าอะไรๆก็ตามเมื่อเราเป็นตัวเดียวกัน กับจริยธรรมแล้ว 
เรา จะท าหรือว่าจะเป็นจริยธรรมท า มันก็อันเดียวกันอยู่แล้ว มิใช่ว่าเมื่อเราจะท างานอะไรที เราเองก็จะต้องออกไปว่ิง
เทียวควานหาตัว จริยธรรมที่ เพ่ือน าจะเอามา แล้วมาปรับและมาใช้ได้ที เพราะว่าคนเราแต่ละคนจะท างานผ่าน
ช่องทางร่างกายโดยมี อายตะนะ ๖ เป็นแกนกลาง และเจ้าตัวอายตะนะ ๖ น้ีเขาจะท างาน เป็นวินาที (เหมือนคิดค่า
โทรศัพท์) เมื่อ อายตะนะ ๖ ของคนเราท างานอยู่ทุกๆวินาทีและตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่ว่าจะหลับหรือต่ืน ดังน้ันหากสม
ติว่า อายตะนะ ๖ เราอยู่คนละที่กับจริยธรรม ถึงแม้จะอยู่ห่างเราแค่ ๑ วาก็ยากที่จะไปน ามาใช้ได้ทันกับเหตุการณ์
เพราะว่าความเร็ว ของ หู ตา  จมูก ลิ้น กาย และใจของเราจะท างานแบความเร็วสูงมาก จนบางครั้งการท างานของ 
กายกรรม วจีกรรม หรือย่ิงมโนกรรมด้วยแล้วย่ิงมีการท างานที่มีความเร็วสูงแบบยกก าลังกันที่เดียวจนบางครั้งอายะตะ
นะ ๖ ท างานกันแทบจะทับซ้อนกันก็เคยมี ดังน้ันการที่เราไม่มีจริยธธรรมอยู่ในตัวจึงเป็นเรื่องเป็นไปได้ยากย่ิงที่จะไป
น าเอาจริยธรรมมาจากนอกตัวนอกตนจึงเป็นมิจฉาทิฐิ ดังน้ัน ( ค าว่าน าเอามา )จากที่อื่นจึงไม่น่าจะเป็นแนวทางที่
ถูกต้องนัก ยกตัวอย่างเช่นเราก าลังจ าเป็นจะใช้จริยธรรมภายในวินาทีน้ี หากเรามัวไปค้นหาจริยธรรมจากที่ดินแดน
ภูเขาหิมาลัยไหนๆมาใช้ก็ไม่รู้ สมติถ้าค้นหาเจอก็ดีไปแต่ถ้าไปหาแล้วไม่เจอ หรือเจอแล้ว กว่าจะน าเอาจริยธรรมน้ันๆ
เพ่ือจะน ามาปรับใช้คงไม่ทันกับการด าเนินชีวิตไปเป็นวินาทีของอายตะนะ ๖ เป็นแน่และคงเป็นเรื่องวุ่นวายพิลึก 
ดังน้ันเมื่อเราคือจริยธรรม ดังน้ันจึงไม่ต้องน ามาและไม่ต้องปรับใช้ดังกล่าว 
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วิเคราะห์การด าเนินชีวิตของคนไทยในเชิงสุนทรียศาสตร์ 
 เมือ่ถามว่า “ความงามคืออะไร?” ได้รับค าตอบต่างๆกัน เช่น ๑.คือความกตัญญู รู้คุณ  ๒. ความงามคือความง่ายๆ
ความว่างๆเบาสบายๆไม่คับแค้นไม่อึดอัดไม่เป็นไปในทางเบียดเบียนไม่เป็นไปในทางเสื่อมไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเป็นไปเพ่ือ
การแบ่งปันเป็นไปเพ่ือความช่วยเหลือเฟือฟายกันเป็นไปเพ่ือการอนุเคราะห์กันเป็นไปเพ่ือการพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันเอง
เป็นไปเพ่ือความจรรโลงเป็นไปเสียสละเป็นไปเพ่ือ การเกื้อกูลในคนหมู่คณะฯ ๓.ความสุขที่ท าให้เกิดข้ึนแก่ตนเองและผู้อื่น
โดยปราศจากโทษ ๔.ความสละกิเลสทั้งทางกาย ทางวาจาและทางจิตใจ การรักษาความต้ังใจไม่เกลือกกลั้วกับความชั่ว 
ประพฤติปฏิบัติตนทางกาย และวาจาจิตใจให้อยู่ในศีลธรรม ความงามเป็นสิ่งที่ฉายให้เห็นเฉพาะคน หรือความงามท่ีฉาย
ออกมาจากจิตใจภายใน เช่น การท าทานด้วยศรัทธา ผลจะท าให้เป็นผู้ที่มีรูปงามชวนมอง เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะ
มาก น่าเลื่อมใส ผิวพรรณงาม ผลของการท าทานด้วยศรัทธาเป็นประจ าจะท าให้ชาติหน้ามีใบหน้าท่ีงดงาม ขณะท าจิตเกิด
ศรัทธา หรือทั้งก่อนท า ขณะท า และหลังท าเปี่ยมไปด้วยปิติสุข สภาพแวดล้อมในการท าบุญมีส่วนก่อให้เกิดศรัทธา หรือ
เสื่อมศรัทธาได้มาก แต่หากเราเป็นผู้มีความเลื่อมใสในบุญอยู่อย่างหนักแน่น เชื่อมั่นว่าบุญมีที่ใจ ผลบุญจะส่งผลเป็น
ความสุขสว่างไสว ตรงกันข้ามถ้าท าบุญด้วยความไม่เต็มใจ ขาดศรัทธาเลื่อมใสในผลบุญกรรมก็จะตกแต่งให้เป็นคนไม่มีรูป
งาม ๕.ความดีพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ สิ่งที่ใจพึงพอ ชอบในสัมผัสต่างๆ เป็นต้น 
 ในค าตอบมีต่างๆกัน บางคนก็ว่าความงามคือกตัญญูรู้คุณ บางท่านก็ว่าความงามคือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
บางท่านก็ว่าความงามคืองามภายนอกได้แก่รูปร่างหน้าตา งามภายในได้แก่งามจิตใจ ความหมายน้ีไม่เหมือนที่กล่าวไว้ใน
ต าราปรัชญา ที่กล่าวไว้ว่า “เราคิดถึงสิ่งที่เราชื่นชอบหรือสิ่งที่งามเพราะมันมีลักษณะของความงามหรือสุนทรียธาตุปรากฏ
อยู่ ซึ่งกินความไปถึงธรรมชาติ และศิลปกรรม บทกลอน จินตนาการของบทละคร หรือแม้แต่ความน่าท่ึงของหลักค าสอน
ของศาสนาเป็นต้น ลักษณะของความงามที่ว่าน้ัน ได้แก่ความงาม(beauty) ความแปลกหูแปลกตา(picturesqueness) และ
ความน่าทึ่ง(sunblimty) ผู้วิจัยเห็นว่าเหตุที่ไม่เหมือน เพราะว่าผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ค่อยมีโอกาสเรียนรู้ปรัชญา โดยเฉพาะสาขา
สุนทรายศาสตร์ จึงตอบตามความคิดความเห็น หรือได้ยินได้ฟังมา ค าตอบจึงไปคนละทิศทางอย่างที่ปรากฏ 
 เมื่อถามว่า “ความงามทางจิตใจช่วยจรรโลงชีวิตของท่านได้อย่างไร?”  ได้รับค าตอบต่างกัน เช่นว่า ๑.ท าให้
ครอบครัวกลมเกลียว ไม่ขัดแย้งกัน ๒. ก่อนที่คนเราจะมีความงาม ทางจิตใจได้น้ัน จะต้องเกิดผลที่ต่อเน่ืองมาจาก ทางกาย
ก่อน เราเรียกว่า กายกรรม การกระท าผ่านทางร่างกาย หรืออาจผ่านทางเสียง เรียกว่า วจีกรรม การกระท าทางวาจา (พูด) 
ถึงจะเข้ามาเป็นการกระท าทางใจ เรียกว่ามโนกรรม หรือจะเรียกว่า งามนอก+งามใน (ไม่แน่นอนนักการเมืองไทยอาจจะดู
งามเฉพาะภายนอกก็ได้) ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม หากงามนอกงามใน จริงๆแล้วก็จะท าให้ทุกสรรพสิ่งในโลกสัมผัสได้ถึงความ
เย็นอบอุ่นปรอดภัยไม่ว่าจะเป็นคนด้วยกันจะเป็นสัตว์นกหนูแมลงฝนฟูาอากาศ ก็จะเป็นเพ่ือนร่วมทางวางใจในเรา เราจะรู้
ได้ด้วย (ความรู้ชนิดพิเศษ) ของเราเอง ที่คนส่วนมากไม่ค่อยมีกัน ถึงขนาดบางคนวางใจเรามากกว่าวางใจตนเองก็มี ดังน้ัน 
ตัวเรา ก็จะมองเห็นคุณค่าของเราจริงๆ มิใช่แค่ รู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าเท่าน้ัน กลับกันเมื่อจิตใจเรางดงามกายกรรมก็จะผ่อง
แพ้วค าพูดก็จะเป็นไปเพ่ือเกื้อกูล เพ่ืออนุเคราะห์ เพ่ือจรรโลงโลก เกิดเป็นเส้นทางด าเนินชีวิดที่มีค่าเองโดยธรรม ๓.ท าให้
จิตสงบ มีความสุขและความภูมิใจ ๔.ไม่ตอบข้อน้ี ๕.ท าให้มีความสุข เมื่อละได้ซึ่งความรัก โลภ โกรธ หลง ๖.ใจสัมผัสความ
สงบ สุขุม พึงพอใจในสิ่งที่ท าอยู่ ท าให้ชีวิตและงานขณะน้ันมีความสุข เป็นต้น 
 ผู้วิจัยจึงสรุปความว่า ความงามทางจิตใจหมายถึงอย่างไร ถ้าตีความว่าคือคุณธรรมในจิตใจ ค าตอบของบางท่านถือ
ว่าถูกต้องใช้ได้ทีเดียว เช่นที่ตอบว่า ท าให้ครอบครัวกลมเกลียว ไม่ขัดแย้งกัน อันน้ีแสดงว่ามีความสามัคคี ส่วนค าตอบอื่นๆ 
เช่น ท าให้ชีวิตมีความสุข ท าให้เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว ชีวิตมีความสงบเยือกเย็น ความงามทางจิตใจช่วยให้สังคมสงบสุข เป็น
ต้น ล้วนมีส่วนแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบให้ความหมายของความงามทางจิตใจว่า เป็นความดี ความยุติธรรม ความเสมอภาค 
หรือการมีจิตใจสูง ยอมรับสภาพต่างๆของโลกและชีวิตได้ หรือหมายถึงจิตใจที่บรรลุธรรม มีความสุขแล้ว ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากการได้รับฟังพระธรรม หรือได้ปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีมาแล้ว  อีกอย่างหน่ึง การที่มีค าตอบ
ดังกล่าว อาจเป็นผลมาจากสังคมและวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทย ซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ จึงชื่อได้
ว่าสิ่งที่อยู่ในจิตใจของคนไทยคือคุณธรรมของพระพุทธศาสนา อีกส่วนหน่ึงให้ความหมายของความงามทางจิตใจว่าคือความ
ดีงาม ความสมควร ความเหมาะสม สิ่งเหล่าน้ีมีอยู่ในการด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว ส าหรับบางค าตอบก็ยาวมากเหมือน
คนเพ้อเจ้อ จับประเด็นยาก  
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วิเคราะห์การด าเนินชีวิตของคนไทยในเชิงตรรกศาสตร์ 
 เมื่อถามว่า “ท่านน าหลักเหตุผลมาประยุกต์มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างไร?”  ได้ค าตอบต่างกัน เช่น 
๑.พ่ึงตนเอง พ่ึงธรรมชาติ ๒.ตอบ..เมื่อเราเป็นผู้ รู้+แล้ว แจ้งชัดในเหตุในผลเราแจ้งชัดว่าทุกอย่างมาแต่เหตุไม่ว่าเราจะท า
อะไรเราจะถูกก ากับด้วยสติท าออย่างน้ีจะเกิดอย่างน้ีผลจะเป็นอย่างน้ีดีไม่ดีอย่างน้ีๆแล้วเราก็จะท าอะไรต่างๆอยู่ภายใต้
หลัก อิทัปปัจยตา เมื่อใดก็ตามหากตัว(เรา) หลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวกับทุกสรรพสิ่งแล้วไซ้ ไม่ว่า เหตุหรือผลก็จะถูกหลอม
รวมออยู่ในตัวเราไปโดยปริยาย อยู่แล้ว ๓.ท าทุกอย่างให้สมเหตุสมผล โดยปราศจากทุกข์และโทษ ๔.ไม่ตอบค าถามน้ี ๕.ใช้
สติปัญญาไตร่ตรองและยอมรับความจริงที่ว่า ไม่มีใครจะถูกหรือผิดเสมอไป มันข้ึนอยู่กับเหตุปัจจัย ทุกสิ่งประกอบกนัและมี
เหตุผล จะแก้สิ่งใดๆ หาเหตุและแก้เหตุปัจจัย ๗.ผลเกิดจากเหตุ ไม่มีสิ่งเดียวที่ท าให้เกิดผล จะมองดูองค์ประกอบทีเ่หตุให้
มากที่สุด แล้วพิจารณาความเป็นไปได้ ตามสภาพจริงเท่าน้ัน ๖.ไม่เอาเปรียบคนอื่น ๙.การใช้หลักเหตุผล เช่น หาเหตุผลว่า
ท าไมเด็กจึงเรียนเก่ง น้ าขุ่นไม่มีประโยชน์ น้ าใสมีประโยชน์ ใจคนใสจงึมีประโยชน์ คนต้องฝึกกรรมฐานให้มากและ
สม่ าเสมอ  เป็นต้น1 
 จากค าตอบที่ได้เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ผู้ตอบได้ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันจริงๆอยู่แล้ว ทุกค าตอบที่ได้มาเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการใช้เหตุผลทั้งน้ัน เช่นท าทุกอย่างให้สมเหตุสมผล ใช้สติปัญญาไตร่ตรองและยอมรับความจรงิที่ว่าไม่มีใครจะถูก
เสมอไป มันข้ึนอยู่กับเหตุปัจจัย พยายามหาเหตุผลกับทุกอย่างที่ท า เป็นต้น แสดงว่าในใจในความคิดของผู้ให้สัมภาษณ์มี
ความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ตลอด และพร้อมที่จะออกมาสู่การกระท าทุกเมื่อทุกเวลา แต่บางทีก็มีปัจจัยอื่นมาแทรกจึงไม่แสดง
สิ่งที่เป็นเหตุผลออกมา หรือในบางกรณีมีการแสดงออกที่คนอื่นๆไม่เข้าใจเหตุผลเลย เช่นคนผู้หน่ึงชอบเลี้ยงอาหารสุนัข 
โดยเลี้ยงที่ข้างถนน เหตุผลคือเขารักมัน ในขณะที่คนอื่นไม่ชอบ เพราะเหตุว่า มันท าให้เกิดความสกปรก และสุนัขอาจกัด
คนที่สัญจรไปมาได้ แสดงว่าทุกค าตอบประกอบด้วยเหตุผล 
 และเมื่อถามว่า “ท่านคิดว่าท าอย่างไรจึงจะท าให้คนไทยปัจจุบันมีการใช้เหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์?” ได้
ค าตอบที่ต่างๆกัน เช่น ๑.ท าเป็นตัวอย่างให้ดู แล้วคุยกันเนืองนิตย์ ๒.จัดอบรมธรรมะ เพ่ือให้รู้จักใช้สติปัญญาในการคิดถูก 
พูดถูก กระท าถูก อย่างปราศจากความเห็นแก่ตัว เพราะเราไม่สามารถจะให้อะไรเป็นได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่าง จะเป็นไป
อย่างไรข้ึนอยู่กับเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยอย่างไร ผลย่อมเป็นอย่างน้ัน ไม่ควรใช้อารมณ์ตัดสิน ๓.ผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ 
ต้องมีเหตุผลก่อน จึงจะสอนคนอื่นได้ ๔.ปฏิรูปผู้ชี้น าทางสงัคม เช่น พระ ครูอาจารย์ สื่อต่างๆ ครอบครัว ท าให้เกิดปัญญา 
รู้ทันด้วยตนเอง ๕.ถ้าเริ่มต้ังแต่เด็ก โดยเริ่มจากครอบครัวหรือญาติ หรือผู้ใกล้ชิดก่อน ให้การอบรม ปรึกษาพูดคุยกันได้ทุก
เรื่อง ถ้าท าอย่างน้ีแล้วจะเกิดอะไรข้ึน หรือการย้อนกลับ ๖.ต้องท าให้เด็กไทย สังคมไทยแสวงหาความรู้ที่จะน ามาพัฒนาตน
พัฒนางานให้มากข้ึน และสังคมไทยต้องมีความยุติธรรมเป็นเลิศในทุกหน่วยงาน ทุกสถานที่ให้ได้ ๗.การจะให้คนใช้เหตุผล
มากกว่าอารมณ์ ต้องให้ฝึกน่ังสมาธิ เป็นการฝึกจิตแล้วจะพัฒนากาย ตัวผมเองก็จะไปฝึกที่ประเทศพม่า ใช้เวลาประมาณ 
๓-๔ เดือน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯก็ขาดแคลนพระวิปัสสนาจารย์  ส าหรับในวัดวิชากรรมฐานเป็นวิชาปราบเซียน 
นายทหารที่ว่าแน่ ยังยอมรับว่า การน่ังเฉย ๆ มันเมื่อยมากกว่าว่ิง แต่การน่ังกรรมฐานท าให้เกิดการพัฒนาจิตและกายมาก
ข้ึนเรื่อย ๆ  เป็นต้น ค าตอบทีว่่า ท าเป็นตัวอย่างให้ดู คุยกันเนืองนิตย์ ก็เป็นค าตอบที่ดีในการส่งเสริมให้คนใช้เหตุผล
มากกว่าอารมณ์ เพราะจะได้เห็นเป็นตัวอย่างและเข้าใจกันได้ด้วยการพูดคุยกัน การไปสอนให้เขาใช้เหตุผลแต่ผู้สอนยังเป็น
พวกใช้อารมณ์อยู่ เข้าแนวว่าสอนแต่ปากผู้สอนไม่ปฏิบัติ การสอนก็ประสบผลส าเร็จน้อย การท าให้ดูเป็นตัวอย่างจะมี
น้ าหนักมากในการส่งเสริมให้คนเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี ค าตอบอื่นเช่น การคบกับสัตบุรุษผูรู้้แจ้ง ก็เป็นวิธีหน่ึงที่จะส่งเสริมให้
คนรู้จักใช้เหตุผลเพราะสัตบุรุษเป็นผู้ดีพร้อม มีเหตุผลมีการใช้เหตุผลในกรณีต่างๆ บางท่านตอบว่าให้มีการจัดอบรมธรรม ก็
เป็นค าตอบที่เป็นไปได้เพราะการอบรมธรรมะน้ัน ประกอบไปด้วยการบรรยายให้รู้แจ้งเรื่องเหตุผล มีการฝึกน่ังสมาธิ เดิน
จงกรมซึง่เป็นแนวทางที่จะท าให้คนมีสติสมบูรณ์ มีการคิดทันกับอารมณ์ที่เกิดข้ึน  ท าให้คนน าเหตุผลมาใช้มากข้ึน ค าตอบ
ของท่านอื่นๆก็ล้วนเป็นค าตอบที่สามารถน าไปใช้ได้เพ่ือให้คนไทยเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ 
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 สรุปได้ว่า ประมวลค าตอบที่ได้ข้างต้นเป็นค าตอบที่ได้มาจากประสบการณ์จริงซึง่เป็นเรื่องที่ได้ใช้งานมาแล้ว แสดง
ว่าคนทุกสายอาชีพก็ต้องใช้เหตุผลในการด าเนินชีวิตด้วยกันทั้งน้ัน การน าค าตอบเหล่าน้ีไปสู่การปฏิบัติของคนรุ่นใหม่จะท า
ให้เกิดประโยชน์ต่อพวกเขาและสังคม เชื่อได้ว่าจะท าให้เกิดความเจริญมากข้ึน ผู้เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้มีการน าเหตุผลไป
ใช้มากข้ึน 
 งานวิจัยน้ีมุงตอบค าถามว่า คนไทยด าเนินชีวิตอย่างไรในเชิงปรัชญา พบว่าคนไทยที่ประกอบอาชีพต่างๆกันเช่นเป็น
ครูอาจารย์ เป็นเกษตรกร แม่ค้า นักธุรกิจเภสัชกร ต ารวจ ทหาร นักการเมือง วิศวกร สถาปนิก และแพทย์ เป็นต้น ล้วนมี
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลักปรชัญาในการด าเนินชีวิตที่ดี เช่นที่กล่าวไว้ในบทที่สอง แม้ผู้ที่เป็นพระภิกษุยังต้องปฏบิัติตาม
พระธรรมวินัยเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนในสังคม  นอกจากน้ีคนไทยยังปฏิบัติตามหลักจริยศาสตร์ของศาสนาต่างๆที่ตน
นับถือด้วย เช่น ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ-์ฮินดู ซิกข์ และโซโรอัสเตอร์ เป็นต้น ตัวจรรยาบรรณ พระธรรมวินัย 
และหลักจริยศาสตร์ของศาสนาต่างๆที่คนไทยปฏิบัติอยู่น่ีเองเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้เกิดความดีงามเกิดผลส าเร็จ
ในแต่ละสาขาอาชีพ เมื่อโยงไปถึงปรัชญาสาขาต่างๆ เช่นสาขาอภิปรัชญา สาขาจริยศาสตร์ และสาขาอื่นๆดังได้กล่าวถึง
รายละเอียดไว้แล้ในบทที่สาม ก็จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์สอดคล้องกันมากกับจรรยาบรรณวิชาชีพแต่ละอาชีพ แสดงว่าคน
ไทยในแต่ละสาขาอาชีพมีแนวคิดเป็นปรัชญาทั้ง ๕ สาขาคือ สาขาอภิปรัชญา สาขาญาณวิทยา สาขาจริยศาสตร ์ สาขา
สุนทรียศาสตร์ และสาขาตรรกศาสตร์ งานวิจัยน้ีท าให้เห็นว่าสาขาปรัชญาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
มากคือสาขาจริยศาสตร์ สาขาญาณวิทยา และสาขาตรรกศาสตร์ ส่วนสาขาอภิปรัชญาและสาขาสุทรียศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่ใน
สมอง หรือเรียงว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจ จึงพอสรุปได้ว่าคนไทยทุกสาขาอาชีพมีการด าเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับปรัชญาทุกสาขา 
แต่มีมากน้อยลดหลั่นกันลงไป.   
 
วิจารณ์ 
 คนไทยกลุ่มตัวอย่าง ๗ ประเภทดังกล่าวมีวิ๔การด าเนินชีวิตในเชิงปรัชญาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกล่าวได้ว่าคนไทย
เหล่าน้ันด าเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับปรัชญาทุกสาขา ซึ่งก็มีคนไทยบางส่วนที่ไม่สนใจโดยเฉพาะสาขาจริยศาสตร์หรือส่วนที่เป็น
จรรยาบรรณวิชาชีพ จงึปรากฏข่าวร้ายให้เห็นในโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ เข้าเข้าท านองว่าคนดีก็ดีเหลือเกิน 
คนร้ายก็ร้ายมาก แนวทางที่จะส่งเสริมให้คนไทยด าเนินชีวิตในเชิงปรัชญา เช่นปฏิบัติตนตามแนวจริยศาสตร ์ หรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพของตนให้มากข้ึนน้ัน ผู้วิจัยเห็นว่าอยู่ที่ระบบการศึกษาของประเทศ ถ้ามีการปลูกฝงัเรื่องน้ีอย่างจริงจัง
ในทุกระดับการศึกษา ก็มีหวังคนไทยจะมีวิถีการด าเนินชีวิตตามแนวจริยศาสตร์ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพของตนมากข้ึน ซึ่ง
จะเป็นให้สังคมสงบสุขมากข้ึน แต่ระบบการศึกษามีการเปลียนแปลงบ่อยๆและในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งมีการลดวิชา
ศีลธรรม วิชาจริยศาสตรล์งเรื่อยๆ จึงเป็นผลใหค้นไทยบางส่วนมีความประพฤติไม่ดีเท่าที่ควร การแก้ไขอาจท าได้โดยการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของประเทศให้มีวิชาศลีธรรม จริยธรรม จริยศาสตร์ และจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่ในหลักสตูรมาก
ข้ึนในทุกระดับการศึกษา ถ้าพร้อมใจกันท าอย่างน้ีเชื่อได้ว่าคนไทยจะมีพฤติกรรมดีข้ึนอย่างแน่นอน  
 

 สรุป 
 

 วิจารณ ์
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กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีดังต่อไปน้ี 
  ๑. กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถาบันการศกึษา โดยให้ครูอาจารย์อ่านรายงานการวิจัยแล้วสรุป
สาระส าคัญที่เหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษา แล้วน าไปเสริมในช่วงที่มีการสอนหรือบรรยาย เช่นเรื่องการจัดสรรเวลา เรื่อง
เกี่ยวกับสาขาต่างๆของปรัชญา เรื่องแนวทางการด าเนินชีวิตตามจรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น 
  ๒. กิจกรรมที่ด าเนินไปในชีวิตประจ าวัน โดยครูอาจารย์ช่วยกันส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาให้มีความใฝุรู้ในการ
อ่านรายงานการวิจัยและหนังสือเสริมทักษะต่างๆ แล้วน าสาระส าคัญที่เหมาะสมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ตลอดทั้ง
อธิบายให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาให้เข้าใจแล้วน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เช่นเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆ 
เรื่องหลักจริยศาสตร์ของศาสนาต่างๆ เป็นต้น 
  ๓. กิจกรรมส่งเสริมการคิดการพูดโดยการจัดสัมมนา มีผู้วิจัยเป็นวิทยากรเสนอทัศนะตามที่ปรากฏในรายงานการ
วิจัย แล้วเปิดเวทีให้ผู้ฟังได้พูดแสดงความคิดเห็น ผู้เข้ร่วมสัมมนา มีครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน 
ปราชญ์ท้องถ่ิน ประชาชนทั่วไป  
  ๔.กิจกรรมน าเสนอรายงานการวิจัยต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ โรงเรียนต่างๆ สถานีต ารวจ 
โรงพยาบาล เป็นต้น โดยวิธีจัดทีมงานน าไปมอบ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์มีหนังสือน าชี้แจงให้ทราบความประสงค์ หรือจัด
ทีมวิทยากรไปจัดสัมมนาในหน่วยงานน้ันๆเพ่ือจะได้ร่วมกันพูดและคิดต่อยอดให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจัยพอเห็นว่า คนไทยส่วนมากเป็นคนดีมีศีลธรรม จิตใจดีงาม ต้ังใจประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว จะมีที่
เกเรไม่ได้เรื่องก็เป็นส่วนน้อย  จากการวิจัยน้ี ส่วนงานใดส่วนงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น่าจะ
น างานน้ีไปศึกษาแล้วสร้างโครงการส าหรับพัฒนาคนที่ไม่รู้จักท ามาหากิน ไม่ชอบประกอบอาชีพ หรือพวกมิจฉาชีพ ถ้าท า
ได้สังคมจะน่าอยู่มากข้ึน เมืองไทยจะได้เป็นเมืองพุทธที่แท้จริง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
 น่าจะวิจัยในหัวข้อ หรือประเด็นที่เป็นปัญหาของสังคม ดังต่อไปน้ี เพ่ือหาทางออกต่อไป 
  ๑) ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดอุดมคติของกลุ่มเด็กแว้นเด็กสก้อย 
  ๒) ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดอุดมคติของกลุ่มคนขายคนเสพยาบ้า ยาเสพติด 
  ๓) ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดอุดมคติของกลุ่มคนก่อเหตุรุนแรงในภาคใต้(ศึกษาจากกลุ่มที่กลบัใจแล้ว) 
  ๔) ศึกษาวิเคราะห์การด าเนินชีวิตของคนกัมพูชาในเชิงปรัชญา 
  ๕) ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาการด าเนินชีวิตของนักการเมืองไทยผู้ได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่างๆ. 
 

 
การ

น าไปใช้ 

 ข้อเสนอแนะ 



บทสังเคราะห์งานวิจัย 
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