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Abstract 
 
 The objectives of this research were as follows: 1) to study and integrate the 
development of the public mind of juveniles with the development of public mind according 
to Buddhism, and 2) to establish a new knowledge about the model of Public Mind 
Development among the youths from a Buddhist Approach. There were three steps in the 
research methodology as follows. Content analysis on the behavior development model from 
the behavioral science texts, Psychology texts, Tipitaka and other relating texts and 
documents was undertaken. Interviews were conducted with 19 subject matter experts on 
Buddhism, Behavioral science, Psychology and volunteers with a public mind for their 
opinions. Apply Delphi technique to gather data from respondents within their domain of 
expertise. The compatibility of the conceptual model of Public Mind Development among the 
youths from a Buddhist approach and the empirical data were verified by using the 
quantitative research methodology. The simple sampling technique was applied to 540 
students who were between 12 - 25 years old. The research used 16 questionnaires to collect 
data, which had a level of confidence between 0.610 - 0.964. The hypothesis testing was done 
by the LISREL program. The results of the study indicated that: 1) The development on 
public mind of juveniles according to Buddhism consists of direct and indirect factors. The 
direct factor is freewill itself, which effects the development of public mind according to 
Buddhism, with R2 = 0.62.While indirect factors that effect through freewill consist of 
external factors (physical development and moral development) and internal factors 
(emotional development and intellectual development). The combination of physical 
development, moral development and intellectual development effects freewill with R2 = 0.22.  
2) The body of knowledge obtained from the research could be concluded in a model of 
Public Mind Development among the youths from a Buddhist approach called "4D Free will." 
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การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา1 

ประทีป  จนิงี่2 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญดังนี้ 1) เพื่อศึกษาและบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วย
การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา และ 2) เพื่อน าเสนอแนวทางการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกั บ 
รูปแบบการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา มี
วิธีด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
พฤติกรรมบนฐานความคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้านจิตวิทยาและด้านพระพุทธศาสนา ขั้นตอนที่ 2 เป็นการ
สอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา ด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา และด้านจิตอาสา 
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย จ านวน 19 ท่าน ขั้นตอนที่ 3 เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลอง
การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาเชิงความคิดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนนี้ เป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 – 25 ปี ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 540 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามจ านวน 16 ฉบับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.610–0.964 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาประกอบด้วย
ป๎จจัยที่เป็นสาเหตุของทางตรงได้แก่ เจตจ านงเสรี สามารถอธิบายจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาได้ร้อยละ 62 
(R2= 0.62) และป๎จจัยที่เป็นสาเหตุทางอ้อมส่งผลผ่านเจตจ านงเสรี ประกอบด้วย 2 ป๎จจัย คือ ป๎จจัยภายนอก ได้แก่ 
กายภาวนา และสีลภาวนา  ป๎จจัยภายใน ได้แก่ จิตภาวนา และป๎ญญาภาวนา ร่วมกันอธิบายเจตจ านงเสรีได้ร้อยละ 
22 (R2= 0.22) 2) องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน
ด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา คือ 4DFree will MODEL 

 
ค าส าคัญ: จิตสาธารณะ การพฒันาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
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บทน า 
 สังคมคุณภาพ คือ สังคมที่ยึดหลักความ
สมดุลพอดีและพ่ึงตนเองได้ ทุกคนควรมีโอกาสและ
ความเสมอภาคที่จะพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ เพ่ือ
เป็นคนดีคนเก่งพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมมีวินัย
มีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกสาธารณะและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่ ดังนั้นจิตสาธารณะจึงเป็นลักษณะ
ส าคัญของการเป็นพลเมืองดีของประเทศ เพราะ
บุคคลที่มีจิตสาธารณะจะเป็นผู้ที่ตระหนักในหน้าที่
และความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลรักษาทรัพย์สมบัติ
ส่วนรวมของสังคม และตระหนักในสิทธิของตนเอง
ไม่ล่วงล้ าสิทธิของผู้ อ่ืน การส่งเสริมให้บุคคลมี     
จิตสาธารณะจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้บุคคลตระหนัก
ในคุณค่าของตนเองและส่วนรวม แต่เนื่องจากการ
พัฒนาประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นความ
เจริญด้านวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ มีผลท าให้เกิด
ค่านิยมในการแข่งขันกันเพ่ือความส าเร็จและความ
อยู่รอด นิยมบริโภคมากขึ้น มีการเน้นความส าเร็จ
ของป๎จเจกชนเหนือหมู่คณะ ถือความก้าวหน้าทาง
วัตถุเป็นเครื่องวัดความเจริญ  การพัฒนาแบบทุน
นิยมนี้ได้ละเลยคุณค่าและความหมายในด้านจิตใจ
มนุษย์ มองข้ามความหมายของการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข มีผลท าให้คนไทยละเลยไม่สนใจเรื่อง
ส่วนรวม ประเวศ วะสี (2542) กล่าวว่า ป๎จจุบันนี้
พบว่าจิตสาธารณะของคนในสังคมนั้นยังไม่พัฒนา
ไปในแนวทางที่พึงประสงค์เนื่องจากคนในสังคมยัง
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 
คนไทยส่วนใหญ่ในป๎จจุบันมีความเป็นป๎จเจกชนสูง 
ไม่ใส่ใจต่อเรื่องของส่วนรวม นอกจากนี้ สุชาดา    
จักรพิสุทธิ์ (2544) กล่าวว่า มีป๎ญหาด้านพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของคนในสังคมไทยอันเนื่องมาจาก
การที่บุคคลในสังคมขาดจิตสาธารณะเกิ ดขึ้น
มากมาย อาทิ การย่อหย่อนในศีลธรรม จริยธรรม 

การขาดระเบียบวินัย การเอารัดเอาเปรียบและ
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเบียดเบียนและ
ท าลายสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณะ
สมบัติ  ของส่ วนรวมต่ างๆ โดยแสดงออกถึ ง
พฤติกรรมที่ขาดการเอาใจใส่ดูแลทรัพย์สินสมบัติ
ส่วนรวมของชาติ เกิดความเห็นแก่ตัว ไม่เสียสละ
เพ่ือส่วนรวม 

 จากการศึกษาค้นคว้าและทบทวนเอกสารที่
ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะให้เกิด
ขึ้นกับเยาวชนนั้น นักวิจัยส่วนใหญ่มักจะน าแนวคิด
ทางตะวันตกมาใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะ ดังเช่น
แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่มุ่งเน้นอธิบายการเกิด
พฤติกรรมด้วยแนวคิดของทฤษฎีการ เรี ยนรู้ 
ถึงแม้ว่าแนวคิดตะวันตกจะได้ผลแต่ก็ไม่สูงมาก 
ประกอบกับยั ง ไม่สามารถท า ให้พฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปคงอยู่ได้นาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
แนวคิดทฤษฎีทางตะวันตกมีฐานความคิดจากหลัก
ความเชื่อพ้ืนฐานของบุคคลที่แตกต่างจากบุคคลใน
สังคมไทย ดังนั้นเพ่ือความสอดคล้องกับความเชื่อ
และวิถีชีวิตของคนไทย ผู้วิจัยคิดว่า มิติทางจิตใจใน
เรื่องศาสนา น่าจะเป็นป๎จจัยที่ท าให้การพัฒนา    
จิตสาธารณะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือหารูปแบบการ
พัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา จาก
หลักธรรมที่ส าคัญในพระพุทธศาสนา ส าหรับกลุ่ม
ตั วอย่ า งที่ น ามาศึกษา ในงานวิ จั ยนี้ ผู้ วิ จั ย ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาจิตสาธารณะที่เกิดขึ้นกับ
เยาวชน เนื่องจากเยาวชนเป็นวัยที่สามารถปลูกฝ๎ง
ลักษณะอันดีงามให้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าท าในวัยผู้ใหญ่ 
โ ด ย ลั ก ษณ ะ แ ห่ ง วั ย  ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ ข ย า ย
ประสบการณ์ของเด็กได้ดี และเป็นโอกาสที่เหมาะที่
จะส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ เป็นอย่างดี (วันเพ็ญ 
พิศาลพงศ์, 2536) เพ่ือที่เยาวชนเหล่านั้นจะได้
เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน 2) ศึกษาการ
พัฒนา จิ ต ส า ธ า รณะของ เ ย า ว ชนตามแน ว
พระพุทธศาสนา 3) บูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะ 
ของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา และ 4) น าเสนอแนวทางการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบการ บูรณาการ
การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนา
จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา” 

 

จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
 จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่ตระหนัก
รู้  เห็นคุณค่าและพร้อมจะมีส่วนร่วมในเรื่องที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งสะท้อนออกมา
ใน 3 ลักษณะคือ 

 1.  ลั กษณะของความคิด  คือ  ค านึ งถึ ง
ประโยชน์ของส่วนรวม ค านึงความส าคัญของสิ่งอัน
เป็นของที่ต้องใช้หรือมีผลกระทบร่วมกันในชุมชน  
 2. ลักษณะของความรู้สึก คือ มีความรักและ
ความรู้ สึ ก เป็น เจ้ าของสิ่ งสาธารณะ มีความ
ปรารถนาที่จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ป๎ญหาให้แก่ผู้อ่ืน
หรือสังคม  
 3. ลักษณะของการกระท าคือ เอาใจใส่เป็น
ธุ ระ อุทิศตนท างานเ พ่ือสั งคมส่วนรวม หรือ 
พยายามผลักดันให้เกิดผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของ
ส่วนรวม ด้วยการรับผิดชอบและเคารพสิทธิใน 

การใช้สาธารณสมบัติ 
 ซึ่ ง เ นื้ อ ห าขอ งจิ ต ส า ธ า รณะตามแนว
พระพุทธศาสนา จะประกอบด้วย หลักธรรม ใน
เรื่อง สามัคคีธรรม ประโยชน์ทั้งสองฝุาย ทาน 
จาคะ กรุณา อัตถจริยา และสาธารณโภคี ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 สามัคคีธรรม หมายถึง การแสดงออกซึ่ง
ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรงทางกาย ทางวาจา 
และทางใจของผู้คนในสังคม เพ่ือปฏิบัติงานให้
ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิด
ความดีงามและผลประโยชน์ที่ทุกคนพึงได้รับอย่าง
เท่าเทียมกัน ความสามัคคีต้องอาศัยความอดทน 
เสียสละ ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และ
ตระหนักในป๎ญหาร่วมกัน โดยจะต้องมีการท างาน
ร่วมกันบ่อยๆ ความสามัคคีจะก่อให้เกิดความรักใคร่
กลมเกลียวกันและก็สามารถปฏิบัติงานทุกอย่างได้
ส าเร็จ 

 ประโยชน์ทั้งสองฝุาย หมายถึง การบรรลุ
จุดหมายแห่งชีวิตตนเท่าที่ เกี่ยวข้องกับตนเอง
(ประโยชน์ตน) และการช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุน
ผู้อื่นให้ บรรลุประโยชน์หรือเข้าถึงจุดหมายแห่งชีวิต
ของเขาในระดับต่างๆ ประคับประคองให้ เขา
สามารถพ่ึงตนเองได้ (ประโยชน์ผู้อ่ืน) อันเป็นผลที่
เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและผู้ อ่ืน หรือแก่สังคม แก่
ชุมชน อันเป็นส่วนรวม 

 ทาน หมายถึง การให้  การแบ่งป๎น การ
เสียสละ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่สิ่งของของตนแก่บุคคล
อ่ืน ด้วยเห็นว่าสิ่งของที่ตนเสียสละไปนั้นจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้รับ เป็นการแสดงความมีน้ าใจ และ
เป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตรสหายหรือบริวารไว้
ได้  
 จาคะ หมายถึง การสละหรือ การบริจาค 
แบ่งป๎นความสุขให้แก่กัน ลักษณะของจาคะนั้นมีอยู่ 
2 ลักษณะ คือ ลักษณะรูปธรรม เป็นการสละทรัพย์
ภายนอก เช่น เงิน ทอง สิ่ งของ และลักษณะ
นามธรรม เป็นการสละทรัพย์ภายใน เช่น ความรัก
ความปรารถนา ความหวังดี และกิเลส 

 กรุณา หมายถึง ความสงสาร ปรารถนาให้ผู้ที่
ประสบความทุกข์ ความเดือดร้อนพ้นจากความทุกข์ 
ความเดือดร้อน ความยากล าบากต่างๆ ซึ่งแสดง
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ออกมาได้ทั้งทางกาย ที่คอยช่วยเหลือเขา และทาง
วาจาแนะน า พร่ าเตือน หรือชี้แจงให้เกิดความรู้สึก
ที่เหมาะที่ควร 
 อัตถจริยา หมายถึง การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ด้วยน้ าใสใจจริง ด้วยความปรารถนาดีต่อกันการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลประโยชน์
เพ่ือตน รวมถึงการขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่นให้ส าเร็จ
ประโยชน์ตามที่เขาขอร้อง 
 สาธารณโภคี คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบ
ธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว น ามา
แบ่งป๎นเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภค
ทั่วกัน สาธารณโภคีเน้นเรื่องการเสียสละ สร้างสรรค์ 
เ อ้ือเฟ้ือเกื้อกูล มีการด าเนินชีวิตที่ เรียบง่าย มี
วัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความรักความผูกพัน เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคม 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
 จิตสาธารณะ 
 จากนิยามของจิตสาธารณะที่ก าหนดขึ้นหาก
มองในภาพของความคิด ความรู้สึก นั้น นักวิชาการ
ทั้งด้านพฤติกรรมศาสตร์และด้านจิตวิทยาจะมอง
เป็นเรื่องของพฤติกรรมทั้ งสิ้น โดยจัดให้ เรื่ อง
ความคิด และความรู้สึกเป็นพฤติกรรมภายในและ
สิ่งที่กระท าออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก ซึ่งเมื่อใช้
หลักการยอมรับทางสังคมมาเป็นเกณฑ์การจัด
ประเภทพฤติกรรมก็จะจัดได้ว่า จิตสาธารณะเป็น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Desirable behavior) 

เพราะเป็นการกระท าในสิ่งที่สังคมยกย่องว่าดี  ถูก 
ควรกระท า เมื่อเราต้องการให้เยาวชนในสังคมมี
พฤติกรรมเช่นนี้มากข้ึน ก็สามารถใช้แนวคิดของการ
พัฒนาพฤติกรรมมาเป็นฐานในการอธิบายแนว
ทางการพัฒนาจิตสาธารณะได้ ซึ่งแนวคิดทั่วไปของ
การ พัฒนาพฤติ กรรมบุ คคลมี แนวคิ ดหลั กที่
ท าการศึกษาอยู่หลายแนวคิด ในงานวิจัยนี้จะ

กล่าวถงึแนวคิดส าคัญที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ใน 
3 แนวคิดใหญ่ ๆ คือ แนวคิดการพัฒนาพฤติกรรม
ตามแนวพฤติกรรมศาสตร์  แนวคิดการพัฒนา
พฤติกรรมตามแนวจิตวิทยา และแนวคิดการพัฒนา
พฤติกรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งมีรายละเอียด
ของแต่ละแนวคิดดังนี้  
   1.  แนวคิดและรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ 
   แนวคิดทางด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็น
แนวคิดท่ี กล่าวถึง การมองปรากฏการณ์ระหว่างตัว
แปรต่างๆ และมีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายและ
พยากรณ์ปรากฏการณ์นั้น ดังเช่น ทฤษฎีที่ว่าด้วย
พฤติกรรม ก็จะกล่าวถึง พฤติกรรมในแง่ที่เป็นระบบ 
ประกอบ ด้วยความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ระหว่าง
ป๎จจัยต่างๆ ที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรม กระบวนการที่
พฤติกรรมนั้นๆ เกิดขึ้นหรือมีการพัฒนาขึ้น และ
สุดท้ายได้แก่ ผลผลิตที่ได้รับจากทั้งตัวป๎จจัยและ
กระบวนการเกิด ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์จึง
สามารถอธิบายและให้การพยากรณ์ได้ว่า เมื่อมี
ป๎จจัยนั้นๆ เกิดขึ้น มีการพัฒนาพฤติกรรมใน
ลักษณะที่เป็นกระบวนการสืบเนื่องเช่นนั้นแล้ว ผล
ที่เกิดขึ้นในรูปของพฤติกรรมจะเป็นเช่นไร ดังนั้น
การพิจารณามองป๎ญหาพฤติกรรมต่างๆ ในสังคมที่
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ใดๆ ก็ตาม เพ่ือการเข้าใจ 
และหาแนวทางแก้ไขปูองกันจึงไม่สามารถกระท าได้
ในทันที หรือสามารถแก้ไขได้เพียงข้ามคืนหรือด้วย
วิธีการง่ายๆ ทั้งนี้เพราะในปรากฏการณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลและสังคมทุกด้าน
และทุกระดับ ต้องการศึกษาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 
ทั้งในเรื่องตัวก าหนดหรือป๎จจัยที่เกี่ยวข้องระหว่าง
กัน การนิยามพฤติกรรมที่ชัดเจนและข้อเสนอที่มี
เหตุมีผล จึ งจะสามารถเข้า ใจถึ งผลลัพธ์  คื อ
พฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็นได้ แล้วจึงจะเห็นแนวทาง
ในการปูองกันได้อย่างถูกทิศทาง ดังนั้นการเริ่ม
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ศึกษาจากการมีฐานทฤษฎี แนวคิด หรือหลักการ
พฤติกรรมศาสตร์จึงเป็นการเริ่มที่ส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับการแก้ไขป๎ญหาทางพฤติกรรมบุคคล 

   พฤติกรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาพฤติกรรม
ของบุคคลอย่างเป็นระบบ โดยพยายามที่จะให้
ทราบว่าพฤติกรรมศาสตร์คืออะไร มากกว่าที่จะให้
ศึกษาว่า พฤติกรรมศาสตร์ควรจะเป็นอย่างไร ใน
การศึกษาด้านพฤติกรรมศาสตร์นั้น จะเป็นการ
รวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับว่าคนท าอะไร 
มากกว่าจะบรรยายว่าเขาควรท าอย่างไร 
   จรรจา สุวรรณทัต (2537) ได้อธิบายว่า 
แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่มีหลักการ
ร่วมกันในการอธิบายป๎จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมด้วย
การให้ความส าคัญในการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรม 
โดยแนวคิดกลุ่มนี้น าเสนอว่า สาเหตุของพฤติกรรม
นั้นศึกษาได้จาก 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ประการแรก 
เป็นสาเหตุภายนอกตัวบุคคล เช่น สภาพแวดล้อม
ทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ เป็นต้น ส่วนอีกประการหนึ่ง เป็นสาเหตุ
จากภายในตัวบุคคลที่เป็นลักษณะทางจิต เช่น เจต
คติ บุคลิกภาพ การรับรู้ด้านต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในการ
พัฒนาพฤติกรรมนั้นอาจจะพัฒนาที่ตัวแปรป๎จจัย
ภายนอกหรือป๎จจัยในซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาพฤติกรรมได้ ดังแสดงเป็นภาพได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แนวคิดการศึกษาพฤติกรรมตาม
แนวพฤติกรรมศาสตร์ 

 
 

   2.  แนวคิดและรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมตามแนวจิตวทิยา 
          หลักการส าคัญๆ ของจิตวิทยา คือ การ
อธิบายและคาดคะเนถึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
โดยเน้นที่ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การรับรู้ 
การจูงใจ เจตคติ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอธิบายถึงการ
ตอบสนองที่แตกต่างกันต่อสภาพการณ์หรือตัวกระตุ้น
ที่คล้ายคลึงกันของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังศึกษาถึง
สภาพแวดล้อมและสาเหตุที่แต่ละคนแตกต่างกัน 
โดยเน้นศึกษาถึง อิทธิพลของพันธุกรรม การ
เปลี่ยนแปลง และการแยกตัวของยีนส์ สิ่งที่เป็นมา
แต่ก า เนิ ด  และอิทธิพลที่ ถู กสร้ า งขึ้ นมาจาก
สภาพแวดล้อม ตามแนวคิดด้านจิตวิทยาได้มุ่งเน้น
การอธิบายถึงกระบวนทัศน์ (Paradigm) ของการ
เกิดพฤติกรรม โดยอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือการตอบสนองผ่านตัว
แปรดังนี้ คือ สิ่งเร้าภายนอก (Stimulus variable) 

หรือที่ตัวแปรสถานการณ์ (Situational variable) 

อินทรีย์ (Organism) และการตอบสนองภายนอก 
(Response variable) หรือ ตัวแปรพฤติกรรม 
(Behavioral variable) ซึ่งสามารถน าเสนอ
โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร ได้
ดังภาพประกอบ 2 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า 
อินทรีย์ และการตอบสนอง 

 

  จากภาพแสดงให้ เห็นถึ งความสัมพันธ์ที่
สังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
เร้าภายนอก และการตอบสนองภายนอก นักจิตวิทยา 

พฤติกรรม 
ป๎จจัยภายนอก 

ป๎จจัยภายใน 

 
สิ่งเร้า

ภายนอก 

อินทรีย์ 
(การตอบสนอง
ภายใน และ 
สิ่งเร้าภายใน) 

การ
ตอบสนอง
ภายนอก 
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กลุ่ มพฤติกรรมนิยมมักจะสนใจว่ า  ถ้ าสิ่ ง เร้ า
ภายนอกเปลี่ยนไป การตอบสนองภายนอกหรือ
พฤติกรรมจะเปลี่ยนไปอย่างไร (ประทีป  จินงี่ , 
2540 ) 
   3.  แนวคิดและรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมตามแนวพระพุทธศาสนา 
   พระพุทธศาสนามีค าสอนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนามนุษย์ให้สามารถกระท าสิ่งต่างๆ ที่แสดง
ให้เห็นถึงการกระท าที่เป็นอิสระของบุคคลอันเป็น
ผลมาจากเจตนา (เจตจ านง) ที่เป็นอิสระหรือการ
ริเริ่มเองได้ของความคิดนึกปรุงแต่ง (สังขารขันธ์) มี
ใน อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาตร อัตตการีสูตร 
(องฺ .ฉกฺก.36 /309/620 -621.) ซึ่งเป็นค าสอน
เกี่ยวกับ “อารัพภธาตุ” หรือธาตุแห่งความเพียร ซึ่ง
เป็นธาตุแห่งการริเริ่มเองได้ อันเป็นเหตุให้เกิดการ
ปรารภ หรือเป็นเหตุให้เกิดเจตจ านงเสรีหรือเจตนา 
ความว่า  
   ครั้งนั้นแล พราหมณ์คนหนึ่ง เข้าไปเฝูา
พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ได้ปราศรัยกับพระ
ผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึง
กันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระโคดมผู้
เจริญ ก็ข้าพระองค์มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า 
การท าเพ่ือตนไม่มี การท าเพ่ือผู้อ่ืนไม่มี พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสว่า พราหมณ์ เราอย่าได้เห็นหรือได้ฟ๎ง
ค าของบุคคลผู้กล่าวว่า เรามีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิ
อย่างนี้ ก็บุคคลเมื่อก้าวไปเองได้ ถอยกลับเองได้ 
ไฉนเล่าจักกล่าวอย่างนี้ว่า การท าเพ่ือตนไม่มี การ
ท าเพ่ือผู้อ่ืนไม่มี พราหมณ์ ท่านจะส าคัญความข้อ
นั้นเป็นไฉน อารัพภธาตุ (ความเพียรเป็นเหตุ
ปรารภ) มีอยู่หรือ ฯ 

 พ. อย่างนั้น ท่านพระโคดม ฯ 

  ภ. เมื่ออารัพภธาตุมีอยู่  สัตว์ทั้งหลายผู้มี
ความปรารภย่อมปรากฏหรือ ฯ 

 พ. อย่างนั้น ท่านพระโคดม ฯ 

  ภ. พราหมณ์ การที่เมื่ออารัพภธาตุมีอยู่ 
สัตว์ทั้งหลายผู้มีความปรารภย่อมปรากฏ นี้แหละ
เป็นการท าเพ่ือตน นี้แหละเป็นการท าเพ่ือผู้อ่ืน ของ
สัตว์ทั้งหลาย พราหมณ์ ท่านจะส าคัญความข้อนั้น
เป็นไฉน นิกกมธาตุ (ความเพียรเป็นเครื่องก้าวออก) 
มีอยู่หรือ ฯลฯ ปรักกมธาตุ (ความเพียรเป็นเครื่อง
ก้าวไปข้างหน้า) มีอยู่หรือ ถามธาตุ (ความเพียรเป็น
ก าลัง) มีอยู่หรือ ธิติธาตุ (ความเพียรเป็นเครื่องทรง
ไว้) มีอยู่หรือ อุป๎กกมธาตุ (ความเพียรเป็นเหตุ
พยายาม) มีอยู่หรือ ฯ 

  พ. อย่างนั้น ท่านพระโคดม ฯ 

  ภ. พราหมณ์ การที่ เมื่ออุป๎กกมธาตุมีอยู่ 
สัตว์ทั้งหลายผู้มีความพยายามย่อมปรากฏ นี้แหละ
เป็นการกระท าเพ่ือตน นี้แหละเป็นการท าเพ่ือผู้อ่ืน
ของสัตว์ทั้งหลาย พราหมณ์ เราอย่าได้เห็นหรือได้
ฟ๎งค าของบุคคลผู้กล่าวว่า เรามีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิ
อย่างนี้ ก็บุคคลเมื่อก้าวไปเองได้ ถอยกลับเองได้ 
ไฉนเล่า จักกล่าวอย่างนี้ว่า การท าเพ่ือตนไม่มี การ
ท าเพ่ือผู้อื่นไม่มี ฯ 

  พ.  ข้ าแต่พระโคดมผู้ เจริญ ภาษิตของ
พระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนัก ท่านพระโคดมทรงประกาศ 
ธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงาย
ของที่คว่ า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง 
หรือตามประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่า คนมีจักษุจัก
เห็นรูปได้  ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์นี้ ขอ
ถึงพระโคดมผู้เจริญ กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุ
สงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจ า
ข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต 
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฯ 

 จากอัตตการีสูตร การที่พราหมณ์ทูลพระ
พุทธองค์ว่า  
 “ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีเจตจ านงเสรีในตัวของ
ข้าพเจ้า (นตฺถิ อตฺตกาโร) และไม่มีในตัวคนอ่ืนด้วย 
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(นตฺถิ ปรกาโรติ)” พระพุทธองค์ก็ตรัสห้ามและถาม
กลับไปว่า “ท่านกล่าวอย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อตัว
ท่านเดินทางมาหาตถาคตก็มาเอง เมื่อจากไปก็ไป
เอง” ครั้งนี้เองที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า  
 “มีสิ่งที่เรียกว่า อารัพภธาตุ คือธาตุแห่งการ
ริเริ่ม (ความเพียรเป็นเหตุให้ปรารภ) ซึ่งผลของธาตุ
นี้ คือบุคคลสามารถท าหน้าที่เป็นผู้กระท าได้ด้วย
ตนเอง” พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “นี้เองที่เรียกว่า 
เจตจ านงเสรีของบุคคล หรือว่า สตฺตาน  อตฺตกาโร” 

พระพุทธองค์ยังได้ทรงอธิบายถึง ธาตุ อันเป็น
ศักยภาพตามธรรมชาติที่มีอยู่ภายในตนเองของ
มนุษย์ จ านวน 5 ธาตุ นั่นคือ (1) อารัพภธาตุ คือ 
ธาตุแห่งความเพียรอันเป็นธาตุให้ปรารภหรือธาตุ
แห่งความริเริ่ม (2) นิกกมธาตุ คือ ธาตุแห่งความ
เพียรเพ่ือก้าวออก หรือธาตุแห่งการก่อก าเนิด (3) 
ปรักกมธาตุ คือ ธาตุแห่งความเพียรเพ่ือก้าวไป
ข้างหน้า หรือธาตุแห่งความพยายาม (4) อุป๎กกม
ธาตุ คือ ธาตุแห่งความพยายาม หรือธาตุแห่งความ
พากเพียรอย่างมั่นคง หรือธาตุแห่งความบากบั่น 
และ (5) ธิติธาตุ คือ ธาตุแห่งความมั่นคง หรือธาตุ
แห่ งความตั้ งมั่ น  ซึ่ งธาตุ เหล่ านี้นั่ น เองที่ เป็น
แรงผลักดันอยู่ภายในที่ท าให้มนุษย์สามารถเลือก
กระท าการต่างๆตามความเหมาะสมกับภาวะของ
ตนเอง คือ ก้าวไปข้างหน้าเองได้ ถอยหลังเองได้        
(สุเชาวน์ พลอยชุม, 2537 ) หลักการส าคัญของการ
พัฒนามนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 การฝึกฝนและพัฒนามนุษย์นั้นพระพุทธศาสนา 
จัดวางเป็นหลักเรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ป๎ญญา ซึ่งถือว่าเป็นระบบการศึกษาที่ท าให้บุคคล
พัฒนาอย่างมีบูรณาการ และให้มนุษย์เป็นองค์รวม
ที่พัฒนาอย่างมีดุลยภาพ  
 1.ศีล  เป็น เรื่ องของการฝึกในด้านของ
พฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชิน เครื่องที่ใช้
ในการฝึก ศีล ก็คือ วินัย วินัยเป็นจุดเริ่มต้นใน

กระบวนศึกษาและการพัฒนามนุษย์ เพราะว่าวินัย
เป็นตัวการจัดเตรียมชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาโดยจัดระเบียบความเป็นอยู่ การด าเนินชีวิต
และการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เหมาะกับการพัฒนา
และให้เอื้อต่อโอกาสในการที่จะพัฒนาเมื่อฝึกจนคน
ได้ผลมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีตามวินัยนั้นแล้วก็เกิด
เป็นศีล ดังนั้น โดยสรุปวินัยจะมาในรูปของการฝึก
พฤติกรรมเคยชินที่ดี และการจัดสภาพแวดล้อมที่
ปูองกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่ดี และเอ้ือต่อการมี
พฤติกรรมที่ดี  ตลอดจนการจัดระเบียบระบบ
ทั้งหลายทั้งปวงในสังคมมนุษย์ 
 2. สมาธิ เป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิต หรือ
ระดับจิตใจ ได้แก่ การพัฒนาคุณสมบัติของจิต ทั้ง
ในด้านคุณธรรม เช่น ความเมตตา กรุณา ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ในด้านความสามารถของจิต เช่น 
ความเข้มแข็ง มั่นคง ความเพียรพยายาม ความ
รับผิดชอบ ความแน่วแน่มั่นคง ความมีสติสมาธิ 
และในด้านความสุข เช่น ความอ่ิมใจ ความร่าเริง 
เบิกบานใจ ความสดชื่นผ่องใส และสุขภาพของจิต 

 3.ป๎ญญา เป็นเรื่องของการพัฒนาหรือใน
เรื่องของการรู้  เริ่มตั้ งแต่ความเชื่อ ความเห็น 
ความรู้ ความเข้าใจ ไตร่ตรอง ตรวจสอบ ตลอดจน 
รู้แจ้งความจริงที่เป็นสากลของสิ่งทั้งปวง จนถึงขั้น
รู้เท่าทัน ธรรมดาและของโลกและชีวิตที่ท าให้มี
จิตใจเป็นอิสระปลอดป๎ญหาไร้ทุกข์เข้าถึงอิสรภาพ
โดยสมบูรณ์ 
 หลักทั้ง 3 ประการที่กล่าวนี้ เป็นส่วนประกอบ
ของชีวิตที่ดีงามเราก็ฝึกให้คนเจริญงอกงามใน
องค์ประกอบเหล่านี้ น าเข้าสู่การเข้าถึงอิสรภาพ
และให้องค์ประกอบเหล่านี้เข้าสู่การถึงอิสรภาพ
สันติสุขที่แท้จริง ตัวการฝึกที่จะให้มีชีวิตที่ดีงามเป็น
สิกขา ตัวชีวิตที่ดีงามที่เกิดจากการฝึกนั้นก็เป็น
มรรค การฝึกที่ เรียกว่าเป็นสิกขา หรือแปลว่า 
การศึกษานี้บางทีก็ใช้ศัพท์แทนค าว่า ภาวนา ซึ่งก็
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คือเรื่องสิกขานั้นเอง แต่ค าว่า ภาวนา แปลว่าท าให้
เจริญ ท าให้เป็น ท าให้ดีขึ้น หรือฝึกลมภาวนา
จัดเป็น 4 อย่าง คือ  
 1. กายภาวนา คือ การมีความสัมพันธ์ทาง
กายภาพ 

 2. ศีลภาวนา คือ การมีความสัมพันธ์ที่
เกื้อกูลกับเพ่ือนมนุษย์ในสังคม 

 3. จิตภาวนา คือ การท าให้จิตใจให้เจริญขึ้น
งอกงามข้ึนในความดีงาม 

 4. ป๎ญญาภาวนา คือ การเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้า จนเข้าถึงอิสรภาพ 

 หลักภาวนา 4 เป็นหลักที่ควรน ามาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้าและมีความสุข จึง
เป็นธรรมที่ควรเข้าใจและควรบรรลุ (นิโรธ) การพัฒนา
คนตามแนวพุทธก็คือการพัฒนาคนให้รู้จักเป็นอยู่ได้
อย่างดี โดยสอดคล้องกับความจริงของชีวิตที่เป็นไป
ตามธรรมดา เป็นการน าเอาความจริงของธรรมดา
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นระบบ
การพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม แล้วก็
ด้านจิตใจเจตจ านง และด้านป๎ญญาความรู้เข้าใจ
ด าเนินประสานไปด้วยกันและส่งผลต่อกัน โดย
เจตจ านงของจิตใจ แสดงตัวออกมาสู่พฤติกรรมที่
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ป๎ญญาที่รู้ เข้าใจก็มาพัฒนา
พฤติกรรมให้ท าได้ผลดียิ่งขึ้น และท าให้จิตใจมี
ขอบเขตขยายออกไปแล้วมีสภาพที่ดีขึ้น เช่น เมื่อรู้
เข้าใจเหตุผล รู้ ว่ าคนอ่ืนเขาก็รักชีวิตของเขา
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรไปท าร้ายเขา แต่
ควรจะมีเมตตากรุณา การพัฒนาเมตตากรุณา จึง
ต้องอาศัยป๎ญญาความรู้เข้าใจ (พระเทพเวที, 2536) 
 

การด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจัยต้องการสัง เคราะห์
รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ ต า ม แ น ว

พระพุทธศาสนาของเยาวชน โดยใช้การวิเคราะห์
เอกสารจากพระไตรปิฏกเพ่ือค้นหาปัจจัยของการ
พัฒนาที่เหมาะสมในการพัฒนาจิตสาธารณะตาม
แนวพระพุทธศาสนาแล้วสร้างรูปแบบการพัฒนาจิต
สาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาขึ้นมา ต่อจากนั้น
ผู้วิจัยจะน ารูปแบบจ าลองที่วิเคราะห์ได้ไปสอบถาม
ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ
ทางพุทธศาสนาโดยประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย 
เ พ่ือให้ ได้ รูปแบบการพัฒนาที่มีความถูกต้อง 
เหมาะสม ตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา และ
ขั้นตอนสุดท้ายผู้วิจัยจะน าปัจจัยที่ได้จากรูปแบบ
การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา
เชิงความคิดมาสร้างเป็นแบบสอบถามเพ่ือน าไป
สอบถามเพ่ือตรวจสอบกับเยาวชน และน าคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือให้ได้รูปแบบการพัฒนา
ที่เหมาะสมส าหรับเยาวชน ซึ่งกรอบแนวคิดในการ
วิจัยแสดงให้ เห็นได้ตามภาพกรอบแนวคิดดั ง
ภาพประกอบ 3 
 งานวิจัยนี้ มีลักษณะการด าเนินการวิจัยแบบ
บูรณาการทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ป ริ ม าณ  วิ ธี ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย  ป ร ะกอบด้ ว ย  
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ซึ่งการด าเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร
ที่ใช้ในขั้นตอนนี้ เป็น ต าราด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
จิตวิทยา พระไตรปิฎก และเอกสารคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
สร้างแบบจ าลองการพัฒนาจิตสาธารณะเชิ ง
ความคิด ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา ตามกประเด็นที่ก าหนดไว้ 5 ประเด็นคือ   
1. นิยามจิตสาธารณะ 2.  รูปแบบการพัฒนา          
จิตสาธารณะ 3 .  ปั จจั ยที่ มี ผลต่อการ พัฒนา           
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จิตสาธารณะ 4. การจัดกลุ่มปัจจัยตามรูปแบบ การ
พัฒนาจิตสาธารณะด้ วยหลักภาวนา 4 และ         
5. แบบจ าลองการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน
ตามแนวพระพุทธศาสนา    
 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้
วิ ธี ก ารรวบรวมข้ อมู ลจากผู้ ท ร งคุณวุฒิ ด้ าน
พระพุทธศาสนา ด้านจิตวิทยาและจิตอาสา ด้วย
การประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟาย ในการสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นเนื้อหาและแบบจ าลอง

การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาที่
ได้จากการวิเคราะห์เอกสารในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือน า
ข้อมูลจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับ
ภาพจ าลองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 19 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือแบบสอบถาม 
เพ่ือถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ประเด็น 
ตามที่ได้กล่าวในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยกัน 2 รอบ 

 

 

ภาพประกอบ 3  กรอบแนวคิดขั้นตอนการวิจัยการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ค่าสถิติคือ 
ค่ า มั ธ ยฐ าน  (Median) และค่ า พิ สั ย ร ะหว่ า ง      

ควอไทล์ (Interquartile range) ผลการวิเคราะห์
ความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัย
ได้น าเสนอตามตาราง 1 

 

ตาราง 1 แสดงค่าความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิรอบท่ี 1 ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิรอบท่ี 2 

มัธยฐาน พิสัย การแปลความ มัธยฐาน พิสัย การแปลความ 
1 นิยามของจิตสาธารณะ 

ตามแนวพระพุทธศาสนา 6.00 1.00 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เห็นด้วยมากและ
สอดคล้องกันสูง 

6.00 0.00 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เห็นด้วยมากและ
สอดคล้องกันสูงมาก 

2 กรอบแนวคิดที่ใช้เป็นฐาน 

ของการพัฒนาจิต
สาธารณะ 
ตามแนวพระพุทธศาสนา  

6.00 0.00 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เห็นด้วยมากและ
สอดคล้องกันสูงมาก 

6.00 0.00 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เห็นด้วยมากและ
สอดคล้องกันสูงมาก 

3 ป๎จจัยที่ท าให้เกิดจติ
สาธารณะทั้งป๎จจัยทีไ่ด้จาก
การวิเคราะห์แนวคิดทั่วไป
กับแนวคิดพระพุทธศาสนา 

6.00 1.00 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เห็นด้วยมากและ
สอดคล้องกันสูง 

6.00 0.00 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เห็นด้วยมากและ
สอดคล้องกันสูงมาก 

4 การจัดกลุ่มป๎จจยัเพื่อเป็น 

ตัวแปรส าหรับการพัฒนา 
จิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนาด้วย 

หลักธรรมภาวนา 4 

6.00 0.00 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เห็นด้วยมากและ
สอดคล้องกันสูงมาก 

6.00 0.00 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เห็นด้วยมากและ
สอดคล้องกันสูงมาก 

5 ภาพแบบจ าลองการ   
บูรณาการการพัฒนาจติ
สาธารณะของเยาวชนตาม
แนวพระพุทธศาสนาจาก
การวิเคราะห์เอกสาร 

6.00 0.00 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เห็นด้วยมากและ
สอดคล้องกันสูงมาก 

6.00 0.00 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เห็นด้วยมากและ
สอดคล้องกันสูงมาก 

  

 จากตาราง  1  จะพบว่ าผู้ ท ร งคุณวุฒิ มี
ความเห็นด้วยในระดับมากในทุกประเด็นค าถามทั้ง
ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ส าหรับความสอดคล้อง
ของความคิดเห็นนั้นพบว่า ประเด็นที่  1 และ 
ประเด็นที่ 3 ของการสอบถามความคิดเห็น รอบที่ 
1 มีความสอดคล้องกันสูง ส่วนประเด็นที่ 2 4 และ 
5  ใ น ร อบ ที่  1  กั บ ทุ ก ป ร ะ เ ด็ น ใ น ร อบ ที่  2 

ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยมาก สอดคล้องใน
ระดับสูงมาก 
 ขั้นตอนที่ 3 เป็นวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือท าการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองการ
พัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาเชิง
ความคิดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการน าตัวแปรที่
ได้ในแบบจ าลองเชิงความคิดไปสร้างแบบสอบถาม
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แล้วน าไปเก็บข้อมูลกับเยาวชน กลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนนี้  คือ เยาวชนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี 
จนถึง 25 ปี จ านวน 54  คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้  
เป็นแบบสอบถาม จ านวน 16 ฉบับ ซึ่งมีค่าความ
เชื่อมั่นอยู่ระหว่าง  .61 – .964  โดยในขั้นตอนนี้
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปริมาณที่ศึกษาเพ่ือตรวจสอบ
แบบจ าลองการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนามีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 1. เจตจ านงเสรีมีอิทธิพลทางตรงต่อ        

จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
 2. กายภาวนามีอิทธิพลทางตรงต่อเจตจ านง
เสรีและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา 
 3. สีลภาวนามีอิทธิพลทางตรงต่อเจตจ านง
เสรีและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา 
 4. จิตภาวนามีอิทธิพลทางตรงต่อเจตจ านง
เสรีและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อจิตสาธารณะตาม           
แนวพระพุทธศาสนา 
 5. ป๎ญญาภาวนามีอิทธิพลทางตรงต่อ
เจตจ านงเสรีและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อจิตสาธารณะ
ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาจิตสาธารณะ
ของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนากับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า
การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล   (Linear Structural 

Relationship Model: LISREL) ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรใน

แบบจ าลอง โดยการหาขนาดอิทธิพลที่ปรากฏใน
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุและทดสอบว่า
แบบจ าลองที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม่ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)   
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปร  
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ของตัวแปร ด้วยการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น 
(Assumption) ส าหรับการวิเคราะห์แบบจ าลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจ านวน 2 ข้อ 
ดังนี้    
 1. การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของ
ตัวแปร 
 การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรนั้น
ผู้วิจัยต้องการตรวจสอบว่า ตัวแปรที่ศึกษามีการ
แจกแจงเป็นปกติหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ความเบ้ (Skewness) และความโด่ง 
(Kurtosis) โดยผู้วิจัยได้น าเสนอรายละเอียดใน
ตาราง 2 

 จากตาราง 2 พบว่า การแจกแจงของตัวแปร
ของเยาวชนมีลักษณะ ดังนี้ เมตตามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(3.81) และสีลสามัญตามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (2.89) 

ส าหรับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต่างๆ ที่
ใช้ในการวิจัย มีค่าไม่เกิน 1 กล่าวคือ มีค่าตั้งแต่ 
0.41 ถึง 0.73 แสดงว่าข้อมูลที่ได้มีการกระจายปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาค่าความเบ้และความโด่ง 
พบว่า  ตั วแปรทั้ งหมดมีค่ าความเบ้ ไม่ เกิน  2 

(ค่าสูงสุดที่ได้เท่ากับ 1.03) และมีค่าความโด่งไม่เกิน 
10 (ค่าสูงสุดที่ได้เท่ากับ 1.19) ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่อยู่
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงถือว่าข้อมูล
ดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะท าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุต่อไป 
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ตาราง 2  คะแนนสูงสุด-ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรป๎จจัยเชิ งเหตุที่มีต่อ          
จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาของเยาวชน 

ตัวแปร คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความเบ ้ ความโด่ง 

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 2.00 4.93 3.69 .499 .035 .763 

การมีประสบการณ์ทางสังคม 1.30 5.00 3.69 .629 -.513 .094 

การสนับสนุนทางสังคม 2.12 5.00 3.65 .412 -.186 1.189 

สีลสามญัญตา 1.39 5.00 2.89 .732 .471 -.235 

สสงัขาริกทาน 2.47 4.93 3.54 .523 .095 -.610 

สันโดษ 2.78 5.00 3.75 .463 .168 -.459 

ศรัทธา 2.15 4.69 3.65 .515 -.580 .469 

ฉันทะ 1.75 5.00 3.59 .489 .605 .580 

เมตตา 1.54 5.00 3.87 .517 .012 .090 

การรับรูค้วามสามารถของตน 1.73 5.00 3.55 .535 .231 .182 

อสังขาริกทาน 1.00 5.00 3.43 .587 .178 .693 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 2.06 4.75 3.34 .471 .031 -.494 

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1.90 5.00 3.77 .420 .166 .997 

ทิฎฐิสามญัญตา 2.33 4.78 3.54 .428 1.029 .994 

เจตจ านงเสร ี 2.13 4.75 3.26 .431 .118 .023 

จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 1.50 4.92 3.81 .466 -.161 .690 

 

 2. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง     
ตัวแปร การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรง โดยใช้การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสองตัว (Bivariate relationship) ด้วยการ
ค านวณค่ า สั มประสิ ทธิ์ ส หสั ม พันธ์ เ พี ย ร์ สั น 
(Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์
ร ะหว่ า งตั วแปรสั ง เกตที่ ศึ กษา  พบว่ า  มี ค่ า
ความสัมพันธ์กันเชิงบวก มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 
 .  7 ถึง  .744 โดยฉันทะมีความสัมพันธ์กับ
เมตตามากที่สุด (r =  .744, p <  . 1) รองลงมา 
คือ สสังขาริกทานมีความสัมพันธ์กับเจตจ านงเสรี      
(r=  .687, p < . 1) และศรัทธามีความสัมพันธ์กับ

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อยที่สุด  (r= .  7) 
และเมื่อพิจารณาค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัว
แปร ไคลน์ (Kline, 2  5) กล่าวว่าถ้าตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันสูงกว่า  .85 จะเกิดปัญหาภาวะ
ร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) ดังนั้น ตัว
แปรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้  มีค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรไม่เกิน  .85 จึงกล่าวได้
ว่าตัวแปรศึกษาไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ 
จึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้   
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัย  
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้
ผู้วิจัยได้น าเสนอตามรูปแบบการวิเคราะห์ ซึ่งเป็น  
ผลการทดสอบความสอดคล้องของแบบจ าลอง 
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โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาจิต
สาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์  
ข้อมูลตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย 
เป็นอันดับแรก และเมื่อพบว่าแบบจ าลองไม่สอด 
คล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ผู้วิจัยก็ได้ด าเนินการ
ปรับแบบจ าลอง โดยการปรับแบบจ าลองครั้งนี้ ได้
ด าเนินการปรับบนพ้ืนฐานของความสมเหตุสมผล 
ตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

รวมทั้ ง ได้ อาศั ยดั ชนี การปรั บ  (Modification 

indices) จากผลการวิเคราะห์มาเป็นข้อมูล 
ประกอบในการปรับแบบจ าลอง  ผลจากการ
ทดสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการพัฒนาจิตสาธารณะ
ของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา ตามกรอบ
แนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย  ซึ่ งผลการ
วิ เ ค ร า ะห์ ค่ า ดั ช นี ค ว า มกลมกลื น แ ล ะดั ช นี
เปรียบเทียบของโมเดล ดังแสดงในตาราง 3 

 

ตาราง 3  ค่าดัชนีความกลมกลืนและดัชนีเปรียบเทียบของแบบจ าลอง 
ดัชน ี เกณฑ ์ ค่าสถิติในโมเดล 
CFI มากกว่า 0.90 1.00  
GFI มากกว่า 0.90 0.99  
AGFI มากกว่า 0.90 0.95  
F

2 ไม่มีนัยส าคญัทางสถิต ิ   F 2 ที่ df14 เท่ากับ 22.94 (p=0.06) 
SRMR น้อยกว่า 0.05 0.04  
RMSEA น้อยกว่า 0.08 0.04  

 

 จากตาราง  3  ผลการตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในดัชนี
กลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์เท่ากับ 22.94,   

df = 14 (p=.06) ค่า GFI = 0.99, ค่า AGFI = 

0.95, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.04 ส่วนในดัชนี
กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า CFI = 1.00 เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์ความสอดคล้องพบว่า ค่าไค–สแควร์ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ และดัชนีอ่ืนๆ ยังชี้ให้เห็นว่า
แบบจ าลองตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ ซึ่งหมายความว่าแบบจ าลองที่สร้างขึ้น
สามารถน ามาอธิบายจิตสาธารณะของเยาวชนตาม
แนวพระพุทธศาสนาได้ ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลและค่าสัมประสิทธิ์การท านาย
ของตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผลตามตาราง 4  
 จากตาราง 4 แสดงอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของเยาวชนตาม

แนวพระพุทธศาสนา พบว่า จิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนาของนักเรียนได้รับอิทธิพลทางตรงมี
ค่า เป็นบวกจากป๎จจัยเจตจ านงเสรี  โดยมีค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.78 แสดงว่า เจตจ านง
เสรีเป็นสาเหตุส าคัญของการมีจิตสาธารณะตาม
แนวพระพุทธศาสนา นอกจากนี้จิตสาธารณะตาม
แนวพระพุทธศาสนายังได้รับอิทธิพลทางอ้อมมีค่า
เป็นบวกจากป๎จจัยกายภาวนา (สัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.43) สีลภาวนา (สัมประสิทธิ์ อิทธิพล
เท่ากับ 0.43) และจิตภาวนา (สัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.46) และได้รับอิทธิพลทางอ้อมมีค่าเป็นลบ
จากป๎จจัยป๎ญญาภาวนา (สัมประสิทธิ์ อิทธิพล
เท่ากับ -0.37) โดยผ่านเจตจ านงเสรี 
 ส่วนอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อเจตจ านงเสรี 
พบว่า เจตจ านงเสรีได้รับอิทธิพลทางตรงมีค่าเป็น
บวกจากป๎จจัยจิตภาวนา กายภาวนาและสีลภาวนา 
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ตาราง 4  ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพลและค่าสัมประสิทธิ์การท านายของแบบจ าลองป๎จจัยเชิงเหตุที่มีต่อ           
จิตสาธารณะของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนา 

ตัวแปรเหตุ 
ตัวแปรผล 

เจตจ านงเสร ี จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา 
DE IE TE DE IE TE 

กายภาวนา 0.55 - 0.55 - 0.43 0.43 

สีลภาวนา 0.54 - 0.54 - 0.43 0.43 

จิตภาวนา 0.58 - 0.58 - 0.46 0.46 

ป๎ญญาภาวนา -0.47 - -0.47 - -0.37 -0.37 

เจตจ านงเสรี - - - 0.78 - 0.78 

R2 0.22 0.62 

หมายเหตุ : DE= อิทธิพลทางตรง (Direct effect)  IE  = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect)  TE = อิทธิพลรวม (Total effect) 
 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.58 , 0.55 
และ 0.54 ตามล าดับ แสดงว่าป๎จจัยจิตภาวนา กาย
ภาวนา และสีลภาวนา มีอิทธิพลต่อเจตจ านงเสรี
ของเยาวชน นอกจากนี้ยังพบว่า เจตจ านงเสรีได้รับ
อิทธิพลทางตรงมีค่าเป็นลบจากตัวแปรป๎ญญา
ภาวนา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ - 0.47 
ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ผลการวิเคราะห์
พบว่า ตัวแปรแฝงในแบบจ าลอง ได้แก่ ป๎จจัยกาย
ภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา และป๎ญญาภาวนา 
ร่วมกันอธิบายเจตจ านงเสรีได้ร้อยละ  22 (R2= 
0.22) และเจตจ านงเสรีอธิบายจิตสาธารณะตาม
แนวพระพุทธศาสนาได้ร้อยละ 62 (R2= 0.62) 
ดังนั้น ภาพแบบจ าลองการพัฒนาจิตสาธารณะของ
เยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาสามารถแสดงได้
ดังภาพประกอบ 2    
 จากภาพแบบจ าลองสมมติฐานป๎จจัยเชิง
สาเหตุที่มีผลต่อจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนว
พระพุทธศาสนา (คะแนนมาตรฐาน) จะพบว่า การ
พัฒนาจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนานั้นจะ
มีตัวแปรส าคัญที่เป็นตัวแปรหลัก จ านวน 5 ตัวแปร
คือ ตัวแปรเจตจ านงเสรี ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.78 แสดงว่า 
เจตจ านงเสรีเป็นสาเหตุส าคัญของการมีจิตสาธารณะ
ตามแนวพระพุทธศาสนา นอกจากนี้จิตสาธารณะตาม
แนวพระพุทธศาสนายังได้รับอิทธิพลทางอ้อมมีค่าเป็น
บวกจากป๎จจัยกายภาวนา (สัมประสิทธิ์ อิทธิพล
เท่ากับ 0.43) สีลภาวนา (สัมประสิทธิ์ อิทธิพล
เท่ากับ 0.43) และจิตภาวนา (สัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ0.46) และได้รับอิทธิพลทางอ้อมมีค่าเป็นลบ
จากป๎จจัยป๎ญญาภาวนา (สัมประสิทธิ์ อิทธิพล
เท่ากับ -0.37) โดยผ่านเจตจ านงเสรี ซึ่งตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางอ้อมแต่ละตัวแปรจะประกอบด้วยตัว
แปรแฝง ดังนี้ ตัวแปรกายภาวนา มีตัวแปรแฝง
จ านวน 1 ตัวแปร คือ การอบรมเลี้ ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.74 
ตัวแปรสีลภาวนา มีตัวแปรแฝงจ านวน 4 ตัวแปร 
ประกอบด้วย การสนับสนุนทางสังคม สสังขาริกทาน 
การมีประสบการณ์ทางสังคม และสีลสามัญญตา ซึ่ง
ตัวแปรทั้ง 4 ตัว มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 
0.54  0.50  0.41 และ 0.19 ตามล าดับ ตัวแปรจิต
ภาวนา มีตัวแปรแฝงจ านวน 7 ตัวแปร คือ เมตตา 
ฉันทะ อสังขาริกทาน ศรัทธา การรับรู้ความสามารถ
ของตน  สันโดษ และลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ซึ่ง
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ตัวแปรทั้ง 7 ตัว มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 
0.88  0.84  0.60  0.57 0.34 0.23 และ 0.11 
ตามล าดับ ส่วนตัวแปรด้านป๎ญญาภาวนามีตัวแปร
แฝงจ านวน 2 ตัวแปร คือ ทิฎฐิสามัญญตา และ

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งตัวแปรทั้ง 
2 ตัว มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.54  และ 
0.33 ตามล าดับ 

 

 

ภาพประกอบ 4 แบบจ าลองสมมติฐานป๎จจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนว
พระพุทธศาสนา (คะแนนมาตรฐาน) 

 

สรุปผลการศึกษา 
 1. การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตาม
แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประกอบด้วย
ป๎จจัยที่เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตสาธารณะ 2 
ป๎จจัยคือ ป๎จจัยภายนอกและป๎จจัยภายในที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชน 

 2. การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตาม
แนวพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ป๎จจัยที่เป็น
สาเหตุของทางตรงได้แก่ เจตจ านงเสรี ป๎จจัยที่เป็น
สาเหตุทางอ้อมส่งผลผ่านเจตจ านงเสรี ประกอบด้วย 
2 ป๎จจัย ได้แก่ ป๎จจัยภายนอก คือกายภาวนาและ

ศีลภาวนา ป๎จจัยภายในคือ จิตภาวนาและป๎ญญา
ภาวนา        

 3. การบูรณาการการพัฒนาจิตสาธารณะของ
เยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา จากผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องกันของแบบจ าลองการพัฒนาจิตสาธารณะ
ของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาเชิงความคิดที่
ได้จากการวิ เคราะห์ เอกสารและการสอบถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า 
 แบบจ าลองการพัฒนาจิตสาธารณะของ
เยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาที่ ได้จากการ
วิเคราะห์เอกสารและการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ
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สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งหมายความว่า
แบบจ าลองที่ ส ร้ า งขึ้ นสามารถน ามาอธิบาย        

จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาได้ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลและค่าสัมประสิทธิ์การท านาย
ของตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผล ดังนี้ 
   1.   เจตจ านงเสรีมี อิทธิพลทางตรงต่อ        

จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาโดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.78 แสดงว่า เจตจ านง
เสรีเป็นสาเหตุส าคัญของการมีจิตสาธารณะตาม
แนวพระพุทธศาสนา 
   2 .  จิ ตภาวนามี อิทธิพลทาง อ้อมต่ อ       

จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านเจตจ านง
เสรี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.46 และมี
อิทธิพลทางตรงต่อเจตจ านงเสรีโดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.58 

   จิตภาวนา มีตัวแปรแฝงจ านวน 7 ตัวแปร 
คือ เมตตา ฉันทะ อสังขาริกทาน ศรัทธา การรับรู้
ความสามารถของตน สันโดษ และลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน  ซึ่ งตั ว แปรทั้ ง  7  ตั วมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.88  0.84 0.60 0.57 
0.34 0.23 และ 0.11 ตามล าดับ 

   3. กายภาวนามี อิทธิพลทางอ้อมต่อ      

จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านเจตจ านง
เสรี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.43 และมี
อิทธิพลทางตรงต่อเจตจ านงเสรีโดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ0.55 

   กายภาวนา มีตัวแปรแฝงจ านวน 1 ตัวแปร 
คือ การอบรมเลี้ ยงดูแบบประชาธิปไตยมีค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.74 

   4 .  สี ลภาวนามี อิทธิพลทาง อ้อมต่ อ      

จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านเจตจ านง
เสรี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.43 และมี
อิทธิพลทางตรงต่อเจตจ านงเสรีโดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.54 

สี ลภาวนา  มี ตั ว แปรแฝงจ านวน  4  ตั ว แปร 
ประกอบด้วย การสนับสนุนทางสังคม สสังขาริก
ทาน การมีประสบการณ์ทางสังคม และสีลสามัญญ
ตา ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ตัวมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพล
เท่ากับ 0.54  0.50  0.41 และ 0.19 ตามล าดับ   
   5. ป๎ญญาภาวนามีอิทธิพลทางอ้อมต่อ 

จิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาผ่านเจตจ านง
เสรี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ –0.37 และ
มี อิทธิ พลทา งตร งต่ อ เจตจ าน ง เ ส รี โ ดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ –0.47 
 ป๎ญญาภาวนามีตัวแปรแฝงจ านวน 2 ตัวแปร 
คือ ทิฎฐิสามัญญตา และความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.54 และ 0.33 ตามล าดับ 

 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ ผลการวิเคราะห์
พบว่า ตัวแปรแฝงในโมเดล ได้แก่ ป๎จจัยกายภาวนา 
สีลภาวนา จิตภาวนา และป๎ญญาภาวนา ร่วมกัน
อธิบายเจตจ านงเสรีได้ร้อยละ 22 (R2= 0.22) และ
เจตจ าน ง เสรี อธิ บายจิ ตส าธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนาได้ร้อยละ 62 (R2= 0.62)  
 

การอภิปรายผล 
 จากการส รุ ป ผลกา รตร ว จสอบคว าม
สอดคล้องของแบบจ าลองการพัฒนาจิตสาธารณะ
ของเยาวชนตามแนวพระพุทธศาสนาที่ได้จากการ
วิเคราะห์เอกสารและการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดังกล่าวข้างต้น สามารถอภิปราย
ผลได้ใน 2 ประเด็นส าคัญคือ ประเด็นที่ 1 เรื่อง
เจตจ านงเสรีมีอิทธิพลทางตรงต่อจิตสาธารณะตาม
แนวพระพุทธศาสนา และประเด็นที่ 2 หลักภาวนา 4 
ที่ประกอบด้วย จิตภาวนา กายภาวนา สีลภาวนา และ
ป๎ญญาภาวนา มีอิทธิพลทางอ้อมต่อจิตสาธารณะตาม
แนวพระพุทธศาสนาผ่ านเจตจ านงเสรี  ซึ่ งมี
รายละเอียดของการอภิปราย ดังนี้ 
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 ประเด็นที่ 1 เจตจ านงเสรีมีอิทธิพลทางตรง
ต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา  
 จากสมมติฐานข้อที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า เจตจ านงเสรีมีอิทธิพลทางตรงต่อจิตสาธารณะ
ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.78 และเจตจ านงเสรีอธิบายจิต
สาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนาได้ร้อยละ 62 
(R2= 0.62) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ผลการวิจัยที่
พบเป็นไปตามค าสอนของพระพุทธศาสนา ใน    

นตุมหสูตรที่แสดงว่าโลกมนุษย์ก็ถือว่าเป็นโลกแห่ง
เจตจ านง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเจตจ านงของ
มนุษย์ทั้งสิ้น  เจตจ านงเป็นป๎จจัยในระบบของ
ธรรมชาติ และยังสอดคล้องกับค าสอนในอัตตการี
สูตรที่แสดงไว้ว่าการพัฒนามนุษย์ให้สามารถกระท า
สิ่งต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการกระท าที่เป็นอิสระ
ของบุคคลอันเป็นผลมาจากเจตนา (เจตจ านงเสรี) ที่
เป็นอิสระหรือการริเริ่มเองได้ของความคิดนึกปรุง
แต่ง (สังขารขันธ์) เพราะมีเจตจ านงเสรี (อารัมภ
ธาตุ) อัตตกาโรและปรกาโร จึงเกิด ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่กล่าวว่า เพราะมี
เจตจ านงเสรี (อารัมภธาตุ) อัตตกาโรและปรกาโร 
จึงเกิดตาม ฉะนั้น มนุษย์จึงมีจิตสาธารณะ และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ข้ อ มู ล ก า ร ใ ห้ สั ม ภ า ษณ์ ข อ ง
ผู้ ท รงคุณวุฒิที่ ว่ า  หากมนุษย์ มีป๎ญญาและมี
เจตจ านงที่ดี ก็สามารถพัฒนาการกระท าได้ทั้งทาง
กาย ทางวาจา ทางใจ พระพุทธศาสนาถือว่า 
มโนกรรม (กรรมทางใจ) ส าคัญที่สุด โลกถูกจิต
น าไป (จิตฺเตนนียติ โลโก) จิต(เจตจ านง) หรือจูงใจ
เกิดจากแนวความคิด มาจากความเชื่อ เมื่อมี
แนวความคิดแล้ว กระบวนการของกรรมก็ด าเนินไป 
โดยแสดงออกมาทางกาย (กายกรรม) ทางวาจา 
(วจีกรรม) 
 ประเด็นที่ 2 หลักภาวนา 4 เป็นที่ประกอบด้วย 
กายภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา และป๎ญญาภาวนา 

มี อิ ทธิ พลทาง อ้ อมต่ อจิ ตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนาผ่านเจตจ านงเสรี  
 จากสมมติฐานข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล พบว่า จิตภาวนา กาย
ภาวนา สีลภาวนา และป๎ญญาภาวนามีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา
ผ่านเจตจ านงเสรี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพล
เท่ากับ 0.46  0.43  0.43 และ –0.37 ตามล าดับ 
และมีอิทธิพลทางตรง ต่อเจตจ านงเสรีโดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.58  0.55  0.54 และ 
–0.47 ตามล าดับ โดยที่ป๎จจัย จิตภาวนา กาย
ภาวนา สีลภาวนา และป๎ญญาภาวนา ร่วมกัน
อธิบายเจตจ านงเสรีได้ร้อยละ 22 (R2= 0.22) จาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล นี้แสดงให้เห็นว่า หลัก
ภาวนา 4 เป็นหลักธรรมที่สามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาจิตสาธารณะได้ ทั้งนี้เป็นไปตามค าสอนของ
พระพุทธศาสนาที่แสดงไว้ว่า การพัฒนาคน ตรงกับ
ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาว่า “ภาวนา” ซึ่ง หมายถึง 
การเจริญ การท าให้เป็นให้มีขึ้น การฝึกอบรม หรือ
การพัฒนา ซึ่งจ าแนกการพัฒนาคนไว้ 4 ประการ 
คือ กายภาวนา สีลภาวนา จิตภาวนา และ ป๎ญญา
ภาวนา ซึ่งแต่ละประการ พระพรหมคุณาภรณ์ ได้
อธิบายรายละเอียดในแต่ละด้านไว้ดังนี้ 
 1. จิตภาวนา (emotional development) 

แปลว่า พัฒนาจิต คือ พัฒนาจิตใจให้มีคุณสมบัติดี
งามพรั่งพร้อม การฝึกในด้านจิต หรือระดับจิตใจ 
ได้แก่ การพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ของจิต ทั้งในด้าน
คุ ณ ธ ร ร ม  เ ช่ น  ค ว า ม เ ม ตต า ก รุ ณ า  ค ว า ม
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียร
พยายาม ความรับผิดชอบ ป๎ญญา เป็นเรื่องของการ
ฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เริ่มตั้งแต่ความ
เชื่อ ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ความหยั่งรู้
เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ตรวจสอบ คิด
การต่างๆ สร้างสรรค์ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 3 ด้าน
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ดังนี้ 1. ด้านคุณภาพจิต คือ ให้มีคุณธรรมต่างๆ ที่
เ ส ริ ม ส ร้ า ง จิ ต ใ จ ให้ ดี ง า ม  เ ป็ น ผู้ มี จิ ต ใ จ สู ง
ละเอียดอ่อน เช่น มีเมตตา มีความรักความเป็นมิตร 
มีกรุณา อยากช่วยเหลือปลดเปลื้องความทุกข์ของ
ผู้อ่ืน มีจาคะ คือมีน้ าใจเผื่อแผ่ มีคารวะ มีความ
กตัญํู รวมทั้งมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีจิตที่มีคุณภาพ 
เป็นต้น 2. ด้านสมรรถภาพจิต คือ ให้เป็นจิตที่มี
ความสามารถ เช่น มีสติ มีวิริยะ คือ ความเพียร มี
ขันติ คือความอดทน มีสมาธิ คือ จิตตั้งมั่นแน่วแน่ 
มีสัจจะ คือความจริงจัง มีอธิษฐาน คือ ความเด็ด
เดี่ยวแน่วแน่ต่อจุดมุ่งหมาย เป็นจิตใจที่พร้อมและ
เหมาะที่จะใช้งานโดยเฉพาะงานทางป๎ญญา คือการ
คิดพิจารณาให้เห็นความจริงแจ่มแจ้งชัดเจน รวมทั้ง
การสร้างเกราะปูองกันโดยอาศัยหลักธรรมต่างๆ 
ดังกล่าว และ 3. สุขภาพจิต คือ ให้เป็นจิตที่มี
สุขภาพดี มีความสุขสดชื่น ร่าเริงเบิกบาน ปลอด
โปร่ง สงบ ผ่องใส พร้อมที่จะยิ้มแย้มได้  มีปิติ 
ปราโมทย์ ไม่เครียด ไม่กระวนกระวายใจ ไม่คับข้อง
ใจ ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง ไม่หดหู่โศกเศร้า รวมทั้งการ
สร้างใหม้ีสุขภาพจิตที่ดีได้ เป็นต้น 

 2. กายภาวนา (physical development) 

แปลว่า พัฒนากายหรือสุขภาพ ได้แก่ การพัฒนา
ร่างกายให้แข็งแรง ไร้โรค มีสุขภาพดีและมีความ
แข็งแกร่งในความเพียร ความวิริยะอุตสาหะ ไม่ได้
เจอป๎ญหาแล้วท้อถอย และที่ส าคัญกายภาวนายัง
รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ในทางที่ดี ระหว่างหู 
ตา จมูก ลิ้น กาย กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพโดย
การพัฒนาทางพระพุทธศาสนาก็คือ การให้รู้จักบ่ม
เพาะฝึกอบรมตัวกายของเราที่จะติดต่อเกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เป็นไปอย่างปกติ เป็นไป
ด้วยดีไม่เกิดโทษเป็นไปในทางที่เป็นคุณ หมายถึง 
ความพยายามสร้างหรือบ่มเพาะให้คนในองค์กร
มีปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกับทางกายภาพได้อย่าง
ราบรื่น เป็นเรื่องของเราคนเดียวที่จะมีการด ารง

ท่าทีต่อสิ่งที่มากระทบ ด้วยการรับรู้และการเลือก
รับแต่สิ่งที่ดี และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้โดย เริ่มตั้งแต่ป๎จจัย 4 เป็นต้นไป อย่าง เช่น 
สัมพันธ์กับอาหาร โดยการกินเพ่ือช่วยให้ร่างกายมี
ก าลัง มีสุขภาพดี ไม่ใช่เพ่ือมุ่งความอร่อย อวดโก้ 
แสดงฐานะ สัมพันธ์กับโทรทัศน์ โดยดูเพ่ือติดตาม
ข่าวสาร แสวงหาความรู้ ส่งเสริมป๎ญญา มิใช่เพ่ือ
หมกมุ่นในความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือเอาเป็น
เครื่องมือเล่นการพนัน เป็นต้น 

 3. สีลภาวนา (moral development) 

แปลว่า พัฒนาศีล หมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมให้เป็นไปด้วยดี เริ่มแต่ไม่
ก่อการเบียดเบียน ไม่ท าความเดือดร้อนต่อผู้อ่ืนและ
สังคม ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อ่ืน 
และต่อสังคม เป็นเรื่องของความประพฤติ การ
ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ประกอบสัมมาชีพด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร ฝึกฝนอบรมกายวาจาของตนให้
ประณีต ปราศจากโทษ ก่อคุณประโยชน์ และเป็น
เครื่องสนับสนุนการฝึกอบรมจิตใจยิ่ งๆ ขึ้นไป 
รวมทั้งเป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์คนอ่ืน คือท า
อย่างไงถึงจะอยู่ร่วมกันได้ระหว่างคน 2 คนหรือ
มากกว่า 2 คนขึ้นไปอย่างเกื้อกูลไม่เบียดเบียนกัน  
 4 .ป๎ญญาภาวนา  ( intellectual 

development ) แปลว่า พัฒนาป๎ญญา เป็นเรื่อง
ของการฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง เริ่ม
ตั้งแต่ความเชื่อ ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ 
ความหยั่ งรู้ เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง 
ตรวจสอบคิดการต่างๆ สร้างสรรค์ พัฒนาความรู้
ความเข้าใจของตนเอง ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง 
และใช้ความรู้แก้ป๎ญหา ท าให้เกิดสุขได้ เริ่มแต่รู้ 
เข้าใจศิลปวิทยา เรียนรู้ถูกต้องตามเป็นจริง ไม่
บิดเบือนหรือเอนเอียงด้วยอคติ คิดวินิจฉัยใช้ป๎ญญา
โดยบริสุทธิ์ใจ รู้เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริง รู้จัก
แก้ไขป๎ญหาและท าการให้ส าเร็จตามแนวทางของ
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เหตุป๎จจัย ตลอดจนรู้เท่าทันธรรมดาของสังขาร ถึง
ขั้นที่ท าให้มีจิตใจเป็นอิสระหลุดพ้นจากกิเลสและ
ความทุกข์โดยสิ้นเชิง  
 หลักภาวนา 4 เป็นหลักที่ควรน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้าและมี
ความสุข จึงเป็นธรรมที่ควรเข้าใจและควรบรรลุ 
(นิโรธ) การพัฒนาคนตามแนวพุทธก็คือการพัฒนา
คนให้รู้จักเป็นอยู่ได้อย่างดี โดยสอดคล้องกับความ
จริงของชีวิตที่ เป็นไปตามธรรมดา เป็นการน าเอา
ความจริงของธรรมดามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
มนุษย์ ซึ่งเป็นระบบการพัฒนาด้านความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม แล้วก็ด้านจิตใจเจตจ านง และด้าน
ป๎ญญาความรู้เข้าใจด าเนินประสานไปด้วยกันและ
ส่งผลต่อกัน โดยเจตจ านงของจิตใจ แสดงตัวออกมา
สู่พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ป๎ญญาที่รู้
เข้าใจก็มาพัฒนาพฤติกรรมให้ท าได้ผลดียิ่งขึ้น และ
ท าให้จิตใจมีขอบเขตขยายออกไปแล้วมีสภาพที่ดีขึ้น 
เช่น เมื่อรู้เข้าใจเหตุผล รู้ว่าคนอ่ืนเขาก็รักชีวิตของ
เขาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรไปท าร้ายเขา 
แต่ควรจะมีเมตตากรุณา การพัฒนาเมตตากรุณา 
จึงต้องอาศัยป๎ญญาความรู้เข้าใจ   
 จากผลการวิเคราะห์จะพบประเด็นส าคัญที่ควร
น ามาอภิปรายเพ่ิมเติม 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 
การใช้หลักภาวนา 4 ในการพัฒนาจิตสาธารณะนั้น
พบว่า จิตภาวนาจะเป็นป๎จจัยที่มีอิทธิพลทางตรง 
ต่อเจตจ านงเสรีสูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล 
0.58 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่า
จิตภาวนาหรือการพัฒนาจิตใจเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่ง
พระพุทธเจ้าเองก็ยอมรับและให้ความส าคัญกับเรื่อง
นี้มากเพราะจิตใจนั้นเป็นตัวน าการคิด การพูด และ
การกระท า ดังที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่า ธรรม
ทั้งหลายมีใจน าหน้า หากตั้งเจตนาดีมีจิตใจที่ดีงาม 
การคิด การพูด และการกระท าก็จะออกไปดีงาม 
แต่หากตั้ งเจตนาไม่ดีมีจิตใจที่ไม่ดีงาม การคิด     

การพูด และการกระท าก็จะออกไปไม่ดีงาม ท าให้
เกิดความเดือดร้อนใจภายหลังได้  ดังนั้นการฝึก
จิตใจจึงถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาทั้งในแง่
ความหลุดพ้น ความสุข ตลอดจนการเกี่ยวข้องกับ
วัตถุสิ่งของและสังคมที่อยู่รอบข้างในชีวิตประจ าวัน 
การฝึกจิตนั้นนอกจากเพ่ือเปูาหมายสูงสุดคือเป็น
บาทฐานเพ่ือการละกิเลสแล้วยังมีข้อดีคือ ส่งผลต่อ
สภาพจิต พฤติกรรม และความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน
ด้วย เพราะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมน าความสุขมาให้ และ
เป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาปรนเปรอ 
ท าให้ชีวิตเป็นอิสระมากขึ้นและขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
ภายนอกน้อยลง จิตที่ถูกพัฒนาอย่างถูกต้องยัง
ส่งผลท าให้สามารถใช้ศักยภาพของความคิด จิตใจ 
และร่างกายได้อย่างเต็มความสามารถ ช่วยพัฒนา
พฤติกรรมและท่าทีในการมองโลก ท าให้มีความ
เมตตา กรุณาต่อกัน ไม่เบียดเบียนกันและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความเกื้อกูล อันเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการ
ปฏิบัติกิจหน้าที่ และการพัฒนาสังคม  
 ประเด็นที่  2 ป๎ญญาภาวนามีค่าอิทธิพล
ทางตรงต่อเจตจ านงเสรีเป็นลบ (– 0.47 ) ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ดังกล่าวหมายความว่า การที่เยาวชนมี
ป๎ญญาภาวนาสูงก็จะมีเจตจ านงเสรีในทางที่ดี
เท่านั้น แต่ถ้าหากเยาวชนมีป๎ญญาภาวนาต่ าก็จะมี
เจตจ านง เสรี ในการท าทั้ ง ในสิ่ งที่ ดี และไม่ ดี 
เนื่องจากเจตจ านงเสรีในทางพระพุทธศาสนานั้นจะ
หมายถึงการมีความคิดที่อิสระในการที่จะท าในสิ่งที่
เป็นไปได้ทั้งฝุายกุศลและฝุายอกุศล  ส่วนป๎ญญา
ภาวนาในพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง การที่
เยาวชนรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็น
แจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้
เป็นอิสระ ท าตนให้บริสุทธิ์ จากกิเลสและปลอดพ้น
จากความทุกข์แก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยป๎ญญา 
ดังนั้นหากเยาวชนมีป๎ญญาภาวนาหรือในที่นี้
หมายถึงป๎ญญาในธรรมต่ าก็ท าให้เกิดเจตจ านงเสรี
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หรือความอิสระทางความคิดในการที่จะท ากรรมที่
เป็นไปได้ทั้งกุศลและอกุศล แต่หากเยาวชนมีป๎ญญา
ภาวนาสูง กล่าวคือ มีป๎ญญาทางธรรมสูงเยาวชนก็
จะมีเจตจ านงเสรีในการที่จะท าเฉพาะแต่กรรมใน
ฝุายที่เป็นกุศลเท่านั้น 

 
องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย 
 องค์ความรู้ ใหม่ที่ ได้จากการวิจัยเกี่ยวกับ 
รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตาม
แนวพระพุทธศาสนา ได้เป็น 4D Freewill MODEL  

ดังภาพประกอบ 5 สามารถอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ 
ของการพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตามแนว
พระพุทธศาสนา ด้วย 4D Freewill MODEL ได้
ดังนี้ 
 D1 – Emotional Development หมายถึง 
พัฒนาจิตใจให้มีคุณสมบัติดีงามพรั่งพร้อม เป็นผู้มี
จิตใจสูงละเอียดอ่อน การพัฒนาด้านนี้ได้ดี ตัองมี
ป๎จจัยสนับสนุนที่ส าคัญอย่างน้อย 4 ป๎จจัยคือ 
เมตตา ฉันทะ อสังขาริกทาน ศรัทธา  
 D2 - Physical Development หมายถึง 
การพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง ฝึกอบรมกายให้
สามารถติดต่อเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้
เป็นไปด้วยดี การพัฒนาด้านนี้ได้ดี ต้องมีป๎จจัย
สนับสนุนที่ ส าคัญ คือ การอบรมเลี้ ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย  

 D3 - Moral Development หมายถึง การ
พัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมให้
เป็นไปด้วยดี เป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน 
ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อ่ืน และ
ต่อสังคม การพัฒนาด้านนี้ได้ดีต้องมีป๎จจัยที่ช่วย
สนับสนุนที่ส าคัญอย่างน้อย 2 ป๎จจัยคือ การ
สนับสนุนทางสังคม และสสังขาริกทาน  
 D4 - Intellectual Development หมายถึง 
พัฒนาป๎ญญา เป็นเรื่องของการพัฒนาด้านการรู้ 

ความจริง เริ่มตั้งแต่ความเชื่อ ความเห็น ความรู้ 
ความเข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย 
ไตร่ตรอง ตรวจสอบ คิดการต่างๆ สร้างสรรค์ 
พัฒนาความรู้ความเข้าใจของตนเอง ให้เกิดความรู้
แจ้งเห็นจริง และใช้ความรู้แก้ป๎ญหา ท าให้เกิดสุขได้ 
ซึ่งป๎จจัยสนับสนุนที่ส าคัญคือ ทิฏฐิสามัญญตา  
 FreeWill หมายถึงการก าหนดการเลือก
ตัดสินใจในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ เห็นว่าเป็น
ความดี และจงใจกระท าเพ่ือบรรลุถึงความดีของ
ตัวเองนั้น การเลือกและเจตนาเกิดจากตนเอง ไม่มี
ใครหรือสิ่งใดมาบังคับหรือก าหนด   
 

 
ภาพประกอบ 5  4D Freewill MODEL 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะนั้น 
ผู้ ที่ มีส่ วนร่ วมในการก าหนดนโยบายหรือผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมของเยาวชน 
สามารถน าองค์ความรู้ใหม่ที่งานวิจัยนี้น าเสนอไปใช้
ในการก าหนดนโยบายเพ่ืออบรมเลี้ยงดู อบรม     

สั่งสอน ปลูกฝ๎ง ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนา
จิตสาธารณะให้เกิดขึ้นจ าเป็นต้องอาศัยสถาบันทาง
สังคมหลายส่วนเข้ามาร่วมมือกัน ดังเช่น สถาบัน
ครอบครัว ควรอบรมเลี้ยงดูบุตร ให้เกิดความตระหนัก 



Journal of Behavioral Science Vol. 21 No. 1 January 2015 ISSN 1686-1442 

 132  |  วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที่ 21  ฉบบัที่ 1   มกราคม 2558   ลิขสิทธ์ิโดย สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ในการที่จะมีจิตสาธารณะ เห็นความส าคัญของ
ส่วนรวม ควรมีการปลูกฝ๎งเยาวชนตั้งแต่วัยเด็ก   

ผ่ า น ก า ร อบ ร ม เ ลี้ ย ง ดู แ บ บป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย 
สถาบันการศึกษา ต้องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
เยาวชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาจิตสาธารณะของ
เยาวชน โดยมีการก าหนดเปูาหมายของการพัฒนา
เยาวชนไว้ในแผนของการพัฒนาการศึกษา มีการท า
หลักสูตรที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ 
ในเรื่องของความเมตตา ฉันทะ ศรัทธา รวมถึงการ
ฝึกเยาวชนให้มีความตระหนักในการท าความดีที่เกิด
จากจิตใจของตนเอง ในการจัดการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนควรเน้นการสร้างจิตส านึกทางจริยธรรมให้
หนักแน่นเข้มแข็งยิ่งขึ้นทุกระดับการศึกษาตั้งแต่
อนุบาลศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา  สถาบัน
ศาสนา ต้องเป็นผู้น าในการสร้างจิตสาธารณะให้
เกิดขึ้น ต้องน าประชาชนกลับไปสู่ค าสอนของพระ
พุทธองค์ที่ทรงเน้นให้เห็นแก่ประโยชน์สุขของสังคม
เป็นใหญ่ มีความเมตตาต่อผู้อ่ืน มีฉันทะและศรัทธา
ในการท าความดี มีความสันโดษ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
แก่ผู้อื่น องค์การทางศาสนา พึงต้องประพฤติปฏิบัติ
ตนให้ เป็นแบบอย่างแก่คนในสังคมในด้านการ
ช่วยเหลือส่วนรวม และมีการชี้แนะการกระท าที่
ถูกต้องที่เหมาะสมตามหลักการของพระพุทธศาสนา
เพ่ือเยาวชนมีมุมมองที่ถูกต้องต่อการพัฒนาตนให้มี
จิตสาธารณะ สถาบันสื่อมวลชน ต้องช่วยสร้างความ
เข้าใจ ช่วยสร้างจิตส านึกที่ถูกต้องให้แก่คนในสังคม 
น าเสนอภาพของบุคคลในสังคมที่มีจิตสาธารณะ 
แสดงภาพของผลดีของการที่คนในประเทศมี      
จิตสาธารณะหรือผลเสียของการที่คนในชาติขาด  

จิตสาธารณะ รวมทั้งน าเสนอแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมของผู้ที่มีจิตสาธารณะในสังคม เพ่ือ
กระตุ้ น เยาวชน เกิดความตระหนักต่อการมี        
จิตสาธารณะอันจะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตาม
แบบอย่างที่ได้จากการที่สื่อมวลชนน าเสนอ  ในการ

พัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนตาม Model ที่
ผู้วิจัยได้น าเสนอมานั้นหากทุกสถาบันร่วมมือร่วมใจ
กันสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนให้ได้พัฒนาอย่าง
ครบถ้วน ทั้งด้านกาย ด้านความสัมพันธ์กับสังคม 
ด้านจิตใจ และด้านป๎ญญา ผู้วิจัยเชื่อว่าเยาวชนของ
ชาติก็น่าจะได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีจิตสาธารณะที่ดี 
อันจะส่งผลให้สังคมที่เราอยู่เป็นสังคมที่น่าอยู่ มี
ความสุข และมีสันติภาพเกิดข้ึนได้อย่างแน่นอน 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
   2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อสร้างโปรแกรมวิจัย
เพ่ือพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการการอบรมเลี้ยง
ดูแบบประชาธิปไตยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะ 
การค้นหากระบวนการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อ
การพัฒนาจิตสาธารณะ ด้านป๎ญญา เช่น การ
พัฒนาการคิดอย่างถูกต้อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เป็นต้น 

   2.2 ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาวิธีการหรือ
ระบบการพัฒนาเกี่ยวกับการปลูกฝ๎งจิตสาธารณะ
กับเยาวชนในภาคสนามด้วยการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือให้ได้รูปแบบการพัฒนาในเชิงปฏิบัติที่เหมาะสม
กับชุมชนหรือสังคมของประเทศไทย 
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