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บทคดัย่อ 
วิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) วิเคราะห์การน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตของสตรีในจงัหวดั

สมุทรสาคร 2) เปรียบเทียบการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อสร้างความมัน่คงในการด าเนินชีวติ และ 3) ศึกษา
ขอ้เสนอการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร เก็บรวบรวมขอ้มูลจากสตรีใน
จงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 327 ราย โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามกบัสตรี
ในจงัหวดัสมุทรสาคร  

ผลการวิจยัพบวา่ 1) สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวติ อยูใ่นระดบั
มาก 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมี อายแุละอาชีพต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความ
มัน่คงในการด ารงชีวิต โดยรวมทั้ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั และ 3) การใหส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน์กบัคนอ่ืนใหไ้ดท้ั้งหมด เป็นส่ิงของเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 
ก็ได้ เป็นวิชาความรู้ก็ได้ เป็นค าแนะน าก็ได้ ขณะใดท่ีมีจิตใจเป็นกุศล แล้วก็ให้ส่ิงท่ีตนสามารถจะให้กับคนอ่ืนได้ ถ้าเป็นคนท่ีมี
ความสามารถ กส็ามารถสอนหรือถ่ายทอดความรู้นั้นใหค้นอ่ืน ขณะนั้นกเ็ท่ากบัใหส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน์เหมือนกนั 

 

ค าส าคญั : สังคหวตัถุธรรม  ความมัน่คงในชีวติ การด ารงชีวติของสตรี 
 

Abstract  
The research had the objectives as follows: 1) to analyze the principle of Sangahavatthudhamma to the security of the living life 

of the women in Changwat Samut Sakhon; 2) to compare the application of the principle of Sangahavatthudhamma to the security the living 
life of the women in Changwat Samut Sakhon for the security of their living live; and 3) to study other suggestions about the application of 
the principle of Sangahavatthudhamma for the security of the living life of the women in Changwat Samut Sakhon. The data collection was 
from 327 women in Changwat Samut Sakhon by Simple Random and the data collection by questionnaires were distributed every day.  

The research was found as follows: 1)The women in Changwat Samut Sakhon had applied the principle of Sangahavatthudhamma 
for the security of their living life at a high level; 2) The result of hypothetical test was found that the women in Changwat Samut Sakhon 
with different age, and occupation had applied the principle of Sangahavatthudhamma for the security of their living live in all four aspects 
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indifferently, but those with different level of education and monthly income dad applied the principle of Sangahavatthudhamma for the 
security of their living life differently; 3) To give beneficial things to other people could be done in either a big number , or in a small 
number and to give beneficial knowledge to other people could be done either in a big number or in a small number. Those persons with a 
good mind could give either knowledge or suggestion and those with some of capacities could teach or transfer some knowledge to other 
people and that meant giving the beneficial things as well.    

 

Keywords : Sangahavatthudhamma,  Principle of Dhamma,. Family Living Life, Life Security 
 
 

บทน า   
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) [1]ไดใ้ห้ความส าคญัและก าหนดวตัถุประสงค์

ของแผนพฒันาสตรีฯ ในการสร้างสังคมไทยเป็นสังคมท่ีเสมอภาค คนในสังคมมีเจตคติท่ีดี ตระหนกัและยอมรับถึงบทบาทสตรีใน
บริบทต่างๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยา่งเท่าเทียมกนั สังคมไทยมีความเป็นธรรม ยติุธรรม โดยสตรีทุกกลุ่มมีโอกาส 
เขา้ถึง และไดรั้บการศึกษาทุกระดบั มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ อยา่งเหมาะสม โดยสอดรับกบั
การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตสานึกของชุมชนดา้นเศรษฐกิจพอเพียง การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จงัหวดัสมุทรสาครมีสถิติการหยา่ร้างสูงข้ึน และความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ คือ ยากจนและมีรายไดน้อ้ยมีความเส่ียงต่อการ
มีรายไดไ้ม่เพียงพอในการด ารงชีพต ่ากวา่เส้นความยากจนยงัมีอยูถึ่ง 9 ลา้นคน ในขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั และอตัราเงิน
เฟ้อท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และท่ีส าคญัคือความเส่ียงดา้นสุขภาพ ค าวา่ “ผูห้ญิงแก่ง่าย ตายชา้” เป็นค าท่ีผูช้ายชอบลอ้เลียนผูห้ญิงท่ีเป็นความ
จริง ปัญหาเหล่าน้ีเป็นสาเหตุเบ้ืองตน้ท่ีท าใหเ้กิดปัญหาอ่ืน ๆ ทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณี ปัญหาสุขภาพอนามยั 
นอกจากน้ี รวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านวตัถุท่ีเจริญรุดหน้าไปกว่าวฒันธรรมทางด้านจิตใจ คนเหินห่างจากศาสนา  
ขาดการศึกษา และอบรมทางดา้นจิตใจท่ีดี ท าใหส้ภาพจิตใจแยล่ง บางคนเม่ือหมดทางท ามาหากินกเ็กิดความคิดหารายไดใ้นทางท่ี
ผดิกฎหมาย และศีลธรรม  

สตรีในจังหวดัสมุทรสาครมีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต โดยมีความเอ้ือเฟ้ือ
ช่วยเหลือในครอบครัวโดยไม่คิดเหน็ดเหน่ือย มีการเอาใจใส่บุคคลในครอบครัวตามหน้าท่ีโดยไม่ เรียกร้องส่ิงตอบแทนต่างๆ 
ตอ้งการใหค้รอบครัวมีความสมบูรณ์ปฏิบติัของมนุษยห์รือจริยธรรมอนัมีรากฐานมาจากประสบการณ์ทางศาสนาของศาสดาเองนั้น
ยอ่มเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า และสามารถแกปั้ญหาของมนุษยไ์ดอ้ยา่งแทจ้ริง อยา่งไรก็ตามความเช่ือในทางโหราศาสตร์มีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวติของคนไทยการสร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต ขจดัความยากจน และพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งการต่อยอดภูมิ
ปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ ตลอดจนการจดัการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย เพื่อลดปัญหาความ
ยากจน ลดปัญหาการวา่งงาน ประชาชนสามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมัน่คงของสตรี โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการพฒันาสตรี  

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัไดเ้ลง็เห็นความส าคญัในการเสริมสร้างความมัน่คงของสตรีท่ีตอ้งมีการน าหลกัธรรมค าสอน
ทางพระพทุธศาสนามาเป็นแนวทางเสริมสร้างการด ารงชีวิต ของตนเองและครอบครัว และสังคม เพ่ือใหก้ารด ารงชีวติมีความมัน่คง  
 

วตัถุประสงค์  
1. เพ่ือศึกษาการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวติของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการน าหลกัสังคหวตัถุธรรม เพ่ือสร้างความมัน่คงในการด าเนินชีวิตของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร 
3. เพื่อศึกษาขอ้เสนอการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวติของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร 
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ขอบเขตของการวจิัย  
1. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ สตรีท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 327 คน  
2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ การน าหลกัสังคหวตัถุธรรม คือ ธรรมท่ีช่วยเหลือกนัยึดเหน่ียวใจกนัไว ้และเป็นเคร่ืองเกาะ

กมุประสานโลกคือสังคม โดยมีทาน หมายถึง การให ้คือ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผก่นั ปิยวาจา หมายถึง พดูจาน่ารัก น่านิยมนบัถือ อตัถจริยา 
หมายถึง บ าเพญ็ประโยชน์ และสมานตัตตา หมายถึง ความมีตนเสมอ คือ ท าตวัให้เขา้กนัได ้เช่น ไม่ถือตวั ร่วมสุขร่วมทุกขก์นั  
มาใชส้ร้างความมัน่คงในการด าเนินชีวิตของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร 

3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
4. ขอบเขตดา้นเวลา ไดแ้ก่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กนัยายน 2560 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
  การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการ
ด ารงชีวิตของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เทคนิคและวิธีการสุ่มตวัอยา่ง กรอบแนวคิดและการก าหนด
ตวัแปร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การสร้างและการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การวดัค่าตวัแปร การวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผล การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล [2] 
  ประชากร คือ สตรีท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 257,915 คน [3] ผูท่ี้ให้ขอ้มูลเป็นตวัแทนของสตรีท่ีเป็นผู ้
อาศยัในจงัหวดันั้น ๆ เป็นเวลา 5 ปีไปแลว้ จ านวน 327 คน แยกออกเป็นสตรีท่ีเป็นผูอ้าศยัในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร 119 คน 
อ าเภอบา้นแพว้ 102 คน อ าเภอกระทุ่มแบน 106 คน  
  เทคนิคและวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
  ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จของเกรจซ่ี (Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) 
จากสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 257,915 คนไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 327 คน/ครัวเรือน แลว้น ามาหาอตัราสัดส่วนของ
ประชากร (Proportional to Size) เพ่ือ หากลุ่มตวัอยา่งแต่ละอ าเภอ  
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 4 ขอ้ ลกัษณะของค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) 
  ตอนท่ี 2 การน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 20 
ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) [4]  
  ตอนท่ี 3 เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตของ
สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบปลายเปิด  
  การสร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวจิัย 
  การสร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดด้  าเนินการตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร บทความ ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2. สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอบเขตการศึกษาวจิยั โดยใชค้  าถาม 2 ประเภทคือ แบบปลายปิดและแบบปลายเปิด 
  3. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญแกไ้ขปรับปรุงให้ถูกตอ้งและชดัเจน เหมาะสม ทั้งเน้ือหา
สาระ และการใชถ้อ้ยค าส านวนภาษา แลว้น ามาจดัท าเป็นแบบสอบถาม 
  โดยใหต้รวจสอบหรือปรับปรุงแกไ้ขความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเน้ือหา เพ่ือใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีมีความตรงตามเน้ือหา  
  4. น าแบบสอบถามหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคห์รือเน้ือหา (IOC) [5] โดยเลือกขอ้ท่ีมีค่า
ตั้งแต่ 0.66 ข้ึนไป จากค าถามทั้งหมด 15 ขอ้ ใชไ้ดท้ั้งหมด ซ่ึงขอ้ค าถามท่ีใชไ้ดมี้ค่า (IOC) อยูใ่นช่วง 0.66 – 1.00 
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  5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง 
  6. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้ กบัผูท่ี้ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่มีคุณลกัษณะคลา้ยกนักบักลุ่ม
ตวัอยา่งในการวจิยัน้ี คือ สตรีในจงัหวดัสมุทรสาครท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน แลว้น าผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่า
ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟา (@-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)[6] ไดค้่าความเช่ือมัน่ของ
เคร่ืองมือเท่ากบั 0.90 
  7. น าเคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชเ้กบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัต่อไป 
  การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัน้ีไดด้  าเนินการโดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป มีล  าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล โดยหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ศึกษาการน าหลกัสังคหวตัถุธรรม
มาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉล่ีย และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตกบั
ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งดา้น อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และลกัษณะครอบครัว ใชก้ารทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ
ของ เชฟเฟ่ (Scheffé) วิเคราะห์เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการ
ด ารงชีวิตของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบค าบรรยาย 

 

ผลการวจิัย 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลบูการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คง
ในการด ารงชีวติของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาครโดยรวมทั้ง 4 ดา้น 

 

ข้อความ X  S.D. แปลผล 
1. ดา้นทาน 4.55 0.33 มากท่ีสุด 
2. ดา้นปิยวาจา 3.60 0.40 มาก 
3. ดา้นอตัถจริยา 3.67 0.40 มาก 
4. ดา้นสมานตัตตา 4.38 0.35 มากท่ีสุด 
รวม 4.05 0.37 มาก 

 

จากตาราง พบว่า สตรีในจังหวดัสมุทรสาคร มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต
โดยรวมทั้ ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.05 มากท่ีสุดคือ ด้านอตัถจริยา พบว่า สตรีในจังหวดัสมุทรสาคร มีการน า
หลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.67 รองลงมาดา้นปิยวาจาพบวา่ สตรี
ในจงัหวดัสมุทรสาคร มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 
3.60 และนอ้ยท่ีสุด คือดา้นสมานตัตา พบว่า สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงใน
การด ารงชีวติ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.38 ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงใน
การด ารงชีวิตของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือนต่างกนั พบว่า สตรีในจงัหวดั
สมุทรสาคร ท่ีมีอายแุละอาชีพต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต โดยรวมทั้ง 4 ดา้นไม่
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แตกต่างกนั แต่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่คงในการ
ด ารงชีวติ แตกต่างกนั เม่ือแยกทดสอบในแต่ละดา้น มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ด้านทานพบว่า สตรีในจังหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการน า
หลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตไม่แตกต่างกนั  

2) ดา้นสมานตัตาพบว่า สตรีในจงัหวดัสมุทรสาครท่ีมี อายุ อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุ
ธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตไม่แตกต่างกนั แต่ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจ แตกต่างกนัโดยผูท่ี้มี
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา / ปวช. มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตแตกต่างกบัผูท่ี้มีการศึกษา
ระดบัประถมศึกษาและระดบัปริญญาตรีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนนอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  

3) ดา้นอตัถจริยา พบวา่ สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมี อาย ุและระดบัการศึกษา ต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมา
ใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต ไม่แตกต่างกนั แต่สตรีท่ีมีอาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมา
ใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต แตกต่างกนั ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงใน
การด ารงชีวิตแตกต่างกนักบัผูท่ี้มีอาชีพรับจา้ง ผูท่ี้มีอาชีพคา้ขาย / อาชีพอิสระ และผูท่ี้มีอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนนอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  

4) ดา้นปิยวาจาสตรีในจงัหวดัสมุทรสาครท่ีมี อาย ุอาชีพ และรายไดต่้อเดือน ต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใช้
สร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตไม่แตกต่างกนั แต่ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชแ้ตกต่างกนั ผูท่ี้มี
ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา / ปวช. มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชแ้ตกต่างกนักบัผูท่ี้มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา, ระดบั
อนุปริญญา / ปวส. และระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนนอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร 
เรียงล าดบั ดงัน้ี 1) ดา้นทาน คือ การให้ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเร่ืองใหญ่ การให้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กบัคนอ่ืน ให้ไดท้ั้งหมดเลย เป็น
ส่ิงของเลก็ ๆ นอ้ย ๆ กไ็ด ้2) ดา้นปิยะวาจา คือ ถา้เราไดย้นิค าท่ีน่าฟัง ท าใหเ้รามีก าลงัใจ ท าใหเ้รารู้สึกสบาย แลว้อยากจะมีชีวิตอยู่
ต่อไป กเ็ป็นส่ิงท่ีดี 3) ดา้นอตัถจริยา คือ การประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ช่วยเหลือคนอ่ืนนัน่เอง เลก็ ๆ นอ้ย ๆ นิด ๆหน่อย ๆ กมี็
น ้ าใจ ท่ีโต๊ะอาหาร ยื่นอาหารให้ รินน ้ าให้ ยกขา้วให้ 4) ดา้นสมานตัตา คือ ควรจะเป็นเสมอกนัในคุณธรรม ไม่ใช่มองจากวตัถุ
ภายนอก เราอาจจะต่างกนั โดยสภาพฐานะ ความเป็นอยู ่หรือโดยความรู้ โดยชาติตระกูล แต่จริงๆแลว้ทุกคนมีใจท่ีเหมือนกนั ไม่
ต่างกนันอกจากความคิดของเราท่ีถือวา่ ส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง 
 

อภิปรายผล 
ผลจากการวิจยั สามารถน ามาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี การน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต

ของสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ดา้น จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร มีการน าหลกั 
สังคหวตัถุธรรมมาใช้สร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิต โดยรวมทั้ ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเน่ืองจาก สตรีในจังหวดั
สมุทรสาครเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผส่ละแบ่งปันกนั ช่วยเหลือกนัดา้นส่ิงของพูดจาดว้ยถอ้ยค าจริง ไม่โกหก มีประโยชน์ และถูกกาลเทศะ 
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ประสงค์ แสงพายพั [7] กล่าวว่า ความส าเร็จในอุตสาหกรรมโรงแรมและ
ร้านอาหารจะตอ้งอาศยัหลกัพ้ืนฐาน เร่ืองการใหบ้ริการท่ีดี อาหารดี บรรยากาศดี การใหบ้ริการท่ีสะอาดสะดวกสบายน่าพึงพอใจ 
เพราะเม่ือลูกคา้มัน่ใจในคุณภาพของอาหาร กจ็ะท าใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการซ ้ า และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สาโรช ไสยสมบติั 
กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้งานประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานเก่ียวกบัการให้บริการ ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัประการท่ีเป็นตวับ่งช้ีถึงความเจริญกา้วหนา้ของงานบริการกคื็อ จ านวนผูม้าใชบ้ริการ  

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นทานในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร การน าหลกัสังคหวตัถุ
ธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต โดยมีความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือในครอบครัวโดยไม่คิดเหน็ดเหน่ือย มีการเอาใจใส่
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บุคคลในครอบครัวตามหนา้ท่ีโดยไม่ เรียกร้องส่ิงตอบแทนต่างๆ ตอ้งการให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของวฑุฒิกร พรรัตนเมธี [8] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การใชห้ลกัสังคหวตัถุธรรมในการปฏิบติังานของพนกังาน : ศึกษาเฉพาะกรณี หา้ง
หุ้นส่วนจ ากดั หลุยส์ พลาสติก อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐมพบวา่ พนกังานท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
รายไดต่้อเดือน ต่างกนั มีการใชห้ลกัสังคหวตัถุธรรมในการปฏิบติังาน โดยรวมทั้ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั  

ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นสมานัตตา ซ่ึงแปลผล อยู่ในระดบัมากทั้งน้ีเน่ืองจากสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร  
การน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต ซ่ึงการปฏิบติัตนไม่คงเส้นคงวาต่อบุคคลท่ีแวดลอ้มเราไม่ 
เลือกท่ีรัก มกัท่ีชงั เน่ืองจากมีปัจจยัแวดลอ้มมากมาย ท่ีจะสร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต ท่ีท าให้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
บุญมี โทท า [9] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “พุทธวิธีในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางสังคม” พบวา่ ปัญหาชีวิตของคนเรานั้น มีปัญหา
พ้ืนฐานของชีวติอนัเดียวกนั นัน่คือ ความทุกข ์ไม่วา่จะเป็นทุกขก์ายหรือทุกขใ์จ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความโลภ ความโกรธ และความ
หลง แต่การแกปั้ญหาทางพระพุทธศาสนานั้น ให้ความส าคญักบัการแกปั้ญหาชีวิตจากภายในมาสู่ภายนอก ท่ีมุ่งเอาชนะกิเลส
ตณัหาท่ีมีอยูใ่นจิตใจ โดยการเนน้ใหมี้สติปัญญารู้เท่าทนัในปัญหาท่ีเกิดข้ึน และแกปั้ญหาตามเหตุปัจจยั 

1) สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีอายตุ่างกนั น าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต แตกต่างกนั
ผลการวิจยั พบว่าสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีอายุต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยรวมทั้ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั ผลการวิจยัไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ
วิจยัของพระอุทิศ อภิวโร (มีดี) [10] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาหลกัพุทธธรรมเพ่ือแกปั้ญหาชีวิตและเศรษฐกิจ” พบวา่ ปัญหาชีวิต
ของคนเรานั้น มีปัญหาพ้ืนฐานของชีวิตอนัเดียวกนั นัน่คือ ความทุกข ์ไม่วา่จะเป็นทุกขก์ายหรือทุกขใ์จ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความโลภ 
ความโกรธ และความหลง แต่การแกปั้ญหาทางพระพุทธศาสนานั้น ให้ความส าคญักบัการแกปั้ญหาชีวิตจากภายในมาสู่ภายนอก  
ท่ีมุ่งเอาชนะกิเลสตณัหาท่ีมีอยูใ่นจิตใจ โดยการเนน้ใหมี้สติปัญญารู้เท่าทนัในปัญหาท่ีเกิดข้ึน และแกปั้ญหาตามเหตุปัจจยั 

2) สตรีในจังหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใช้สร้างความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิต แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบวา่สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้าง
ความมัน่คงในการด ารงชีวิต โดยรวมทั้ง 4 ดา้นแตกต่างกนั ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอธิบายไดว้่า ระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลท าใหมี้น าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตแตกต่างกนัได ้เพราะการศึกษา
ระดบัประถมศึกษานั้นไม่ไดส้นใจในเร่ืองคุณภาพของมีการด ารงชีวิตแต่สนใจว่าเม่ือในการเป็นอยูม่ากกว่า คือตอ้งมีอาหารกิน
ครบทุกม้ือมากกว่าคุณภาพชีวิตอ่ืนๆ ส่วนผูท่ี้มีการศึกษาระดบัสูงกว่าประถมศึกษาข้ึนไปจะให้ความสนใจในเร่ืองคุณภาพของ
อาหารและการให้บริการดา้นต่าง ๆ มากกวา่ระดบัประถมศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ [11]  
ท่ีกล่าวไวว้า่ “กลุ่มตวัอยา่งผูมี้การศึกษาหรือพ้ืนฐาน ความรู้สูง จะยอมรับส่ิงใหม่ ๆ ไดร้วดเร็วกวา่ผูท่ี้มีพ้ืนฐานความรู้ต ่า” พบวา่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ผูป้กครองท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีความสัมพนัธ์กับกลุ่มตวัอย่างผูมี้การศึกษาหรือพ้ืน
ฐานความรู้สูง จะยอมรับส่ิงใหม่ ๆ ไดร้วดเร็วกวา่ผูท่ี้มีพ้ืนฐานความรู้ต ่า 

3) สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิต
แตกต่างกนั ผลการวิจยั พบวา่สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงใน
การด ารงชีวติโดยรวมทั้ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั ผลการวจิยัไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอธิบายไดว้า่การน าหลกัสังคหวตัถุ
ธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตหรือไม่นั้น ไม่อยูท่ี่อาชีพ ท่ีต่างกนั ท่ีมีต่อการใหบ้ริการแตกต่างกนั จึงท าใหแ้มว้า่จะ
อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั แมว้า่จะมีอาชีพรับจา้งก็มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใช้
สร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบุญสิริ ชวลิตธ ารง [12] ไดก้ล่าวถึงความหมายของ
สังคหวตัถุ วา่ธรรมอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความยดึเหน่ียวจิตใจของกนัและกนัอนัเป็นไป เพ่ือการสงเคราะห์กนัซ่ึงมีอยู ่4 ขอ้คือ ทาน การ
ใหก้ารเฉล่ียเผื่อแผแ่ก่กนัและกนัซ่ึงเป็นขอ้ส าคญัเพราะวา่ทุก ๆ คนนั้นยอ่มตอ้งการความช่วยเหลือจากกนัและกนัอยูใ่นดา้นต่าง ๆ 
ในดา้นวตัถุ ปิยวาจา การเจรจาถอ้ยค าซ่ึงเป็นท่ีรักเป็นท่ีจบัใจแก่กนัและกนัอนัเป็นถอ้ยค าสุภาพเพราะวาจาท่ีพูดออกไปนั้นถา้เป็น
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วาจาท่ีไม่สุภาพไม่เป็นท่ีรักท่ีพอใจก็เป็นวาจาท่ีอาจเสียดแทงน ้ าใจของผูอ่ื้นท าให้ผูอ่ื้นเสียใจเจ็บใจไม่สบายใจ อัตถจริยา  
การประพฤติประโยชน์ต่อกนัและกนัคือการท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัเช่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัสังคมท่ีตนอาศยัอยู่
ตลอดถึงประเทศชาติส่ิงใดท่ีเป็นโทษก็ควรละเวน้ไม่กระท า สมานตัตตา ความเป็นผูว้างตนสม ่าเสมอหรือเสมอตน้เสมอปลายซ่ึง
หมายถึงการรักษาระเบียบวนิยัอนัใดท่ีทุกคนพึงปฏิบติัทั้งผูใ้หญ่ทั้งผูน้อ้ยตามหนา้ท่ีท่ีบญัญติัเอาไวเ้ป็นระเบียบ 

4) สตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั การน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการ
ด ารงชีวิตแตกต่างกนั ผลการวิจยั พบว่า สตรีในจงัหวดัสมุทรสาครท่ีมีรายไดต่้อเดือนมีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้าง
ความมัน่คงในการด ารงชีวิตโดยรวมทั้ ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ีอธิบายได้ว่า  
จะมีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตหรือไม่นั้นอยูท่ี่ท่ีมีรายไดต่้อเดือน ท่ีต่างกนั ไม่มีผลท าใหมี้
การน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย ์
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) [13] ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัสังคหวตัถุ 4 ไวว้่าเม่ือทุกคนต่างประพฤติสังคหวตัถุทัว่ถึงกนัแลว้อยา่ว่าแต่
เฉพาะคนเฉพาะครอบครัวจะรักใคร่นบัถืออยูเ่ป็นสุขสบายเลยถึงคนทั้งหมู่บา้นทั้งเมืองทั้งประเทศทั้งโลกก็ตอ้งอยูเ่ป็นสุขสบาย
ตลอดไปเหมือนกนั เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าสังคหวตัถุทั้ง 4 อยา่งเป็นคุณส าหรับยึดเหน่ียวใจผูอ่ื้นให้รักใคร่นบัถือช่วยเหลือกนั
อยา่งวเิศษ 

 

ข้อเสนอแนะ  
จากผลการวิจยั จึงมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย เน่ืองจากสตรีในจงัหวดัสมุทรสาคร มีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใช้

สร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่การน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใชใ้นการด าเนินชีวิต
มีความส าคญัมากเห็นไดจ้าก 

1. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นทานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สตรีในจงัหวดัสมุทรสาครจึงควรรักษามาตรฐาน มีความ
เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือในครอบครัวโดยไม่คิดเหน็ดเหน่ือยตลอดไป  

2. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปิยวาจาพบว่า ควรรักษามาตรฐานการมีค าพูดท่ีมีความจริงใจ และความปรารถนาดี
อยา่งแทจ้ริงกนัในครอบครัวตามหลกัสังคหวตัถุธรรม 

3. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นอตัถจริยา พบว่า ควรมีการน าหลกัสังคหวตัถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่คงในการ
ด ารงชีวติในช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เก้ือกลูกนั 

4. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นสมานตัตา พบวา่ ควรใชส้ร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตการท่ีจะไม่ระแวงกนั และมี
ความไวว้างใจ เช่ือใจกนั  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัย 
1. ควรศึกษาการใชห้ลกัสังคหวตัถุธรรมในการปฏิบติังานของขา้ราชการไทย 
2. ควรศึกษาหลกัสังคหวตัถุธรรมเพ่ือแกปั้ญหาชีวติและเศรษฐกิจ 
3. ควรศึกษาเชิงวเิคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของพระพทุธศาสนา 
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