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บทคัดย่อ
วิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์การนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตของสตรี ในจังหวัด
สมุทรสาคร 2) เปรี ยบเทียบการนาหลักสังคหวัตถุธรรมของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างความมัน่ คงในการดาเนินชีวติ และ 3) ศึกษา
ข้อเสนอการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร เก็บรวบรวมข้อมูลจากสตรี ใน
จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 327 ราย โดยวิธีการสุ่ มแบบง่าย (Simple Random) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกับสตรี
ในจังหวัดสมุทรสาคร
ผลการวิจยั พบว่า 1) สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวติ อยูใ่ นระดับ
มาก 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มี อายุและอาชีพต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความ
มัน่ คงในการดารงชีวิต โดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน และ 3) การให้สิ่งที่เป็ นประโยชน์กบั คนอื่นให้ได้ท้ งั หมด เป็ นสิ่ งของเล็ก ๆ น้อย ๆ
ก็ ไ ด้ เป็ นวิ ช าความรู ้ ก็ ไ ด้ เป็ นค าแนะน าก็ ไ ด้ ขณะใดที่ มี จิ ต ใจเป็ นกุ ศ ล แล้ว ก็ ใ ห้สิ่ ง ที่ ต นสามารถจะให้กับ คนอื่ น ได้ ถ้า เป็ นคนที่ มี
ความสามารถ ก็สามารถสอนหรื อถ่ายทอดความรู ้น้ นั ให้คนอื่น ขณะนั้นก็เท่ากับให้สิ่งที่เป็ นประโยชน์เหมือนกัน
คาสาคัญ : สังคหวัตถุธรรม ความมัน่ คงในชีวติ การดารงชีวติ ของสตรี

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

บทนา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) [1]ได้ให้ความสาคัญและกาหนดวัตถุประสงค์
ของแผนพัฒนาสตรี ฯ ในการสร้างสังคมไทยเป็ นสังคมที่เสมอภาค คนในสังคมมีเจตคติที่ดี ตระหนักและยอมรับถึงบทบาทสตรี ใน
บริ บทต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน สังคมไทยมีความเป็ นธรรม ยุติธรรม โดยสตรี ทุกกลุ่มมีโอกาส
เข้าถึง และได้รับการศึกษาทุกระดับ มีโอกาสเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยสอดรับกับ
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตสานึกของชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดสมุทรสาครมีสถิติการหย่าร้างสู งขึ้น และความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ คือ ยากจนและมีรายได้นอ้ ยมีความเสี่ ยงต่อการ
มีรายได้ไม่เพียงพอในการดารงชีพต่ากว่าเส้นความยากจนยังมีอยูถ่ ึง 9 ล้านคน ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และอัตราเงิน
เฟ้อที่เพิ่มสู งขึ้น และที่สาคัญคือความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ คาว่า “ผูห้ ญิงแก่ง่าย ตายช้า” เป็ นคาที่ผชู ้ ายชอบล้อเลียนผูห้ ญิงที่เป็ นความ
จริ ง ปั ญหาเหล่านี้ เป็ นสาเหตุเบื้องต้นที่ทาให้เกิดปั ญหาอื่น ๆ ทางสังคม เช่น ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาโสเภณี ปั ญหาสุ ขภาพอนามัย
นอกจากนี้ รวมถึ ง ความเจริ ญ ก้า วหน้า ทางด้า นวัต ถุ ที่ เ จริ ญ รุ ด หน้า ไปกว่า วัฒ นธรรมทางด้า นจิ ต ใจ คนเหิ น ห่ า งจากศาสนา
ขาดการศึกษา และอบรมทางด้านจิตใจที่ดี ทาให้สภาพจิตใจแย่ลง บางคนเมื่อหมดทางทามาหากินก็เกิดความคิดหารายได้ในทางที่
ผิดกฎหมาย และศีลธรรม
สตรี ในจังหวัดสมุ ทรสาครมี การนาหลักสังคหวัตถุ ธรรมมาใช้สร้ างความมัน่ คงในการดารงชี วิต โดยมี ความเอื้ อเฟื้ อ
ช่ วยเหลื อในครอบครั วโดยไม่คิดเหน็ ดเหนื่ อย มี การเอาใจใส่ บุคคลในครอบครั วตามหน้าที่ โดยไม่ เรี ยกร้ องสิ่ งตอบแทนต่างๆ
ต้องการให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์ปฏิบตั ิของมนุษย์หรื อจริ ยธรรมอันมีรากฐานมาจากประสบการณ์ทางศาสนาของศาสดาเองนั้น
ย่อมเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า และสามารถแก้ปัญหาของมนุ ษย์ได้อย่างแท้จริ ง อย่างไรก็ตามความเชื่ อในทางโหราศาสตร์ มีอิทธิ พลต่อวิถี
ชีวติ ของคนไทยการสร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิต ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งการต่อยอดภูมิ
ปั ญญาให้เกิดประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์และสาธารณะ ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย เพื่อลดปั ญหาความ
ยากจน ลดปั ญหาการว่างงาน ประชาชนสามารถดารงชีวิตได้อย่างมัน่ คงของสตรี โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสตรี
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นความสาคัญในการเสริ มสร้างความมัน่ คงของสตรี ที่ตอ้ งมีการนาหลักธรรมคาสอน
ทางพระพุทธศาสนามาเป็ นแนวทางเสริ มสร้างการดารงชีวิต ของตนเองและครอบครัว และสังคม เพื่อให้การดารงชีวติ มีความมัน่ คง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวติ ของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการนาหลักสังคหวัตถุธรรม เพื่อสร้างความมัน่ คงในการดาเนินชีวิตของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวติ ของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ สตรี ที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 327 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ได้แก่ การนาหลักสังคหวัตถุธรรม คือ ธรรมที่ช่วยเหลือกันยึดเหนี่ ยวใจกันไว้ และเป็ นเครื่ องเกาะ
กุมประสานโลกคือสังคม โดยมีทาน หมายถึง การให้ คือ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่กนั ปิ ยวาจา หมายถึง พูดจาน่ารัก น่านิยมนับถือ อัตถจริ ยา
หมายถึง บาเพ็ญประโยชน์ และสมานัตตตา หมายถึง ความมีตนเสมอ คือ ทาตัวให้เข้ากันได้ เช่น ไม่ถือตัว ร่ วมสุ ขร่ วมทุกข์กนั
มาใช้สร้างความมัน่ คงในการดาเนินชีวิตของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร
4. ขอบเขตด้านเวลา ได้แก่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ เพื่อศึ กษาเกี่ ยวกับการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้ างความมัน่ คงในการ
ดารงชีวิตของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เทคนิ คและวิธีการสุ่ มตัวอย่าง กรอบแนวคิดและการกาหนด
ตัวแปร ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การสร้างและการทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวัดค่าตัวแปร การวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผล การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล [2]
ประชากร คือ สตรี ที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 257,915 คน [3] ผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลเป็ นตัวแทนของสตรี ที่เป็ นผู ้
อาศัยในจังหวัดนั้น ๆ เป็ นเวลา 5 ปี ไปแล้ว จานวน 327 คน แยกออกเป็ นสตรี ที่เป็ นผูอ้ าศัยในอาเภอเมืองสมุทรสาคร 119 คน
อาเภอบ้านแพ้ว 102 คน อาเภอกระทุ่มแบน 106 คน
เทคนิคและวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิ ดตารางสาเร็ จของเกรจซี่ (Krejcie) และมอร์ แกน (Morgan)
จากสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 257,915 คนได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 327 คน/ครัวเรื อน แล้วนามาหาอัตราสัดส่ วนของ
ประชากร (Proportional to Size) เพือ่ หากลุ่มตัวอย่างแต่ละอาเภอ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 4 ข้อ ลักษณะของคาถามเป็ นแบบสารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 การนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 20
ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) [4]
ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชี วิตของ
สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ลักษณะของแบบสอบถาม เป็ นแบบปลายเปิ ด
การสร้ างและตรวจคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยใช้คาถาม 2 ประเภทคือ แบบปลายปิ ดและแบบปลายเปิ ด
3. นาเครื่ องมือที่สร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญแก้ไขปรั บปรุ งให้ถูกต้องและชัดเจน เหมาะสม ทั้งเนื้ อหา
สาระ และการใช้ถอ้ ยคาสานวนภาษา แล้วนามาจัดทาเป็ นแบบสอบถาม
โดยให้ตรวจสอบหรื อปรับปรุ งแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีความตรงตามเนื้อหา
4. นาแบบสอบถามหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์หรื อเนื้ อหา (IOC) [5] โดยเลือกข้อที่มีค่า
ตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป จากคาถามทั้งหมด 15 ข้อ ใช้ได้ท้ งั หมด ซึ่ งข้อคาถามที่ใช้ได้มีค่า (IOC) อยูใ่ นช่วง 0.66 – 1.00
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5. ปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
6. นาแบบสอบถามที่ ปรั บปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับผูท้ ี่ ไม่ ใช่ กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะคล้ายกันกับกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั นี้ คือ สตรี ในจังหวัดสมุทรสาครที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนาผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่า
ความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา (@-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)[6] ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของ
เครื่ องมือเท่ากับ 0.90
7. นาเครื่ องมือที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิจยั นี้ ได้ดาเนิ นการโดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป มีลาดับขั้นตอน ดังนี้
ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล โดยหาค่าสถิติพ้นื ฐาน คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ศึกษาการนาหลักสังคหวัตถุธรรม
มาใช้สร้ างความมัน่ คงในการดารงชี วิตของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉลี่ ย และ ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชี วิตกับ
ปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และลักษณะครอบครัว ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการ
ของ เชฟเฟ่ (Scheffé) วิเคราะห์เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ ยวกับการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้ างความมัน่ คงในการ
ดารงชีวิตของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และนาเสนอในรู ปตาราง
ประกอบคาบรรยาย

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (X̄) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลบูการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คง
ในการดารงชีวติ ของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาครโดยรวมทั้ง 4 ด้าน
ข้ อความ
1. ด้านทาน
2. ด้านปิ ยวาจา
3. ด้านอัตถจริ ยา
4. ด้านสมานัตตตา
รวม

X

4.55
3.60
3.67
4.38
4.05

S.D.
0.33
0.40
0.40
0.35
0.37

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตาราง พบว่า สตรี ในจังหวัดสมุ ทรสาคร มี การนาหลักสังคหวัตถุ ธรรมมาใช้สร้ างความมัน่ คงในการดารงชี วิต
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย 4.05 มากที่ สุ ดคื อ ด้านอัตถจริ ย า พบว่า สตรี ในจังหวัดสมุ ท รสาคร มี การนา
หลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิต อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 รองลงมาด้านปิ ยวาจาพบว่า สตรี
ในจังหวัดสมุทรสาคร มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชี วิต อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
3.60 และน้อยที่สุด คือด้านสมานัตตา พบว่า สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงใน
การดารงชีวติ อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.38 ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงใน
การดารงชี วิตของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ มีอายุ ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้ต่อเดื อนต่างกัน พบว่า สตรี ในจังหวัด
สมุทรสาคร ที่มีอายุและอาชีพต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิต โดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่
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แตกต่างกัน แต่ผูท้ ี่ มีระดับการศึ กษาและรายได้ต่อ เดื อ นต่ างกัน มี การนาหลักสังคหวัตถุ ธรรมมาใช้ส ร้ างความมัน่ คงในการ
ดารงชีวติ แตกต่างกัน เมื่อแยกทดสอบในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านทานพบว่า สตรี ในจังหวัดสมุ ท รสาคร ที่ มี อ ายุ ระดับ การศึ กษา อาชี พและรายได้ต่อ เดื อ นต่ างกัน มี การน า
หลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตไม่แตกต่างกัน
2) ด้านสมานัตตาพบว่า สตรี ในจังหวัดสมุทรสาครที่มี อายุ อาชี พ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุ
ธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชี วิตไม่แตกต่างกัน แต่ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ แตกต่างกันโดยผูท้ ี่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา / ปวช. มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตแตกต่างกับผูท้ ี่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและระดับปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนนอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็ นรายคู่
3) ด้านอัตถจริ ยา พบว่า สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มี อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมา
ใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิต ไม่แตกต่างกัน แต่สตรี ที่มีอาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมา
ใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิต แตกต่างกัน ที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงใน
การดารงชี วิตแตกต่างกันกับผูท้ ี่ มีอาชี พรั บจ้าง ผูท้ ี่ มีอาชี พค้าขาย / อาชี พอิสระ และผูท้ ี่ มีอาชี พรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนนอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็ นรายคู่
4) ด้านปิ ยวาจาสตรี ในจังหวัดสมุทรสาครที่มี อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้
สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตไม่แตกต่างกัน แต่ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้แตกต่างกัน ผูท้ ี่มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา / ปวช. มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้แตกต่างกันกับผูท้ ี่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา, ระดับ
อนุปริ ญญา / ปวส. และระดับปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนนอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็ นรายคู่
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร
เรี ยงลาดับ ดังนี้ 1) ด้านทาน คือ การให้ไม่จาเป็ นต้องเป็ นเรื่ องใหญ่ การให้สิ่งที่เป็ นประโยชน์กบั คนอื่น ให้ได้ท้ งั หมดเลย เป็ น
สิ่ งของเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ได้ 2) ด้านปิ ยะวาจา คือ ถ้าเราได้ยนิ คาที่น่าฟั ง ทาให้เรามีกาลังใจ ทาให้เรารู ้สึกสบาย แล้วอยากจะมีชีวิตอยู่
ต่อไป ก็เป็ นสิ่ งที่ดี 3) ด้านอัตถจริ ยา คือ การประพฤติสิ่งที่เป็ นประโยชน์ ช่วยเหลือคนอื่นนัน่ เอง เล็ก ๆ น้อย ๆ นิด ๆหน่อย ๆ ก็มี
น้ าใจ ที่โต๊ะอาหาร ยื่นอาหารให้ ริ นน้ าให้ ยกข้าวให้ 4) ด้านสมานัตตา คือ ควรจะเป็ นเสมอกันในคุณธรรม ไม่ใช่มองจากวัตถุ
ภายนอก เราอาจจะต่างกัน โดยสภาพฐานะ ความเป็ นอยู่ หรื อโดยความรู ้ โดยชาติตระกูล แต่จริ งๆแล้วทุกคนมีใจที่เหมือนกัน ไม่
ต่างกันนอกจากความคิดของเราที่ถือว่า สิ่ งหนึ่งเป็ นอีกสิ่ งหนึ่ง

อภิปรายผล
ผลจากการวิจยั สามารถนามาอภิปรายผล ได้ดงั นี้ การนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้ างความมัน่ คงในการดารงชี วิต
ของสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร มีการนาหลัก
สั งคหวัตถุ ธ รรมมาใช้ส ร้ างความมั่นคงในการดารงชี วิต โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้ เนื่ อ งจาก สตรี ในจังหวัด
สมุทรสาครเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่สละแบ่งปั นกัน ช่วยเหลือกันด้านสิ่ งของพูดจาด้วยถ้อยคาจริ ง ไม่โกหก มีประโยชน์ และถูกกาลเทศะ
อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ประสงค์ แสงพายัพ [7] กล่าวว่า ความสาเร็ จในอุตสาหกรรมโรงแรมและ
ร้านอาหารจะต้องอาศัยหลักพื้นฐาน เรื่ องการให้บริ การที่ดี อาหารดี บรรยากาศดี การให้บริ การที่สะอาดสะดวกสบายน่าพึงพอใจ
เพราะเมื่อลูกค้ามัน่ ใจในคุณภาพของอาหาร ก็จะทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ า และสอดคล้องกับแนวคิดของ สาโรช ไสยสมบัติ
กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยให้งานประสบผลสาเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับการให้บริ การ ซึ่ งเป็ นปั จจัย
สาคัญประการที่เป็ นตัวบ่งชี้ถึงความเจริ ญก้าวหน้าของงานบริ การก็คือ จานวนผูม้ าใช้บริ การ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านทานในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องจาก สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร การนาหลักสังคหวัตถุ
ธรรมมาใช้สร้ างความมัน่ คงในการดารงชี วิต โดยมี ความเอื้อเฟื้ อช่วยเหลือในครอบครั วโดยไม่คิดเหน็ดเหนื่ อย มี การเอาใจใส่
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2563
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บุคคลในครอบครัวตามหน้าที่โดยไม่ เรี ยกร้องสิ่ งตอบแทนต่างๆ ต้องการให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของวุฑฒิกร พรรัตนเมธี [8] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การใช้หลักสังคหวัตถุธรรมในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี ห้าง
หุ ้นส่ วนจากัด หลุยส์ พลาสติก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมพบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และ
รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีการใช้หลักสังคหวัตถุธรรมในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน
ส่ วนด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ ด้านสมานัตตา ซึ่ งแปลผล อยู่ในระดับมากทั้งนี้ เนื่ องจากสตรี ในจังหวัดสมุ ทรสาคร
การนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชี วิต ซึ่ งการปฏิ บตั ิตนไม่คงเส้นคงวาต่อบุคคลที่ แวดล้อมเราไม่
เลือกที่รัก มักที่ชงั เนื่ องจากมีปัจจัยแวดล้อมมากมาย ที่จะสร้างความมัน่ คงในการดารงชี วิต ที่ทาให้ซ่ ึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
บุญมี โททา [9] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “พุทธวิธีในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางสังคม” พบว่า ปั ญหาชีวิตของคนเรานั้น มีปัญหา
พื้นฐานของชีวติ อันเดียวกัน นัน่ คือ ความทุกข์ ไม่วา่ จะเป็ นทุกข์กายหรื อทุกข์ใจ ซึ่ งมีสาเหตุมาจากความโลภ ความโกรธ และความ
หลง แต่การแก้ปัญหาทางพระพุทธศาสนานั้น ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาชี วิตจากภายในมาสู่ ภายนอก ที่ มุ่งเอาชนะกิ เลส
ตัณหาที่มีอยูใ่ นจิตใจ โดยการเน้นให้มีสติปัญญารู ้เท่าทันในปั ญหาที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาตามเหตุปัจจัย
1) สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอายุต่างกัน นาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิต แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่าสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอายุต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชี วิต
ความพึงพอใจต่อการให้บริ การ โดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับการ
วิจยั ของพระอุทิศ อภิวโร (มีดี) [10] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาชีวิตและเศรษฐกิจ” พบว่า ปั ญหาชีวิต
ของคนเรานั้น มีปัญหาพื้นฐานของชีวิตอันเดียวกัน นัน่ คือ ความทุกข์ ไม่วา่ จะเป็ นทุกข์กายหรื อทุกข์ใจ ซึ่ งมีสาเหตุมาจากความโลภ
ความโกรธ และความหลง แต่การแก้ปัญหาทางพระพุทธศาสนานั้น ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาชี วิตจากภายในมาสู่ ภายนอก
ที่มุ่งเอาชนะกิเลสตัณหาที่มีอยูใ่ นจิตใจ โดยการเน้นให้มีสติปัญญารู ้เท่าทันในปั ญหาที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาตามเหตุปัจจัย
2) สตรี ในจังหวัดสมุ ทรสาคร ที่ มี ร ะดับ การศึ กษาต่ างกัน มี นาหลักสั งคหวัตถุ ธ รรมมาใช้ส ร้ างความมั่นคงในการ
ดารงชีวิต แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่าสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้าง
ความมัน่ คงในการดารงชี วิต โดยรวมทั้ง 4 ด้านแตกต่างกัน ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อธิ บายได้ว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลทาให้มีนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตแตกต่างกันได้ เพราะการศึกษา
ระดับประถมศึกษานั้นไม่ได้สนใจในเรื่ องคุณภาพของมีการดารงชี วิตแต่สนใจว่าเมื่อในการเป็ นอยูม่ ากกว่า คือต้องมีอาหารกิน
ครบทุกมื้อมากกว่าคุณภาพชี วิตอื่นๆ ส่ วนผูท้ ี่มีการศึกษาระดับสู งกว่าประถมศึกษาขึ้นไปจะให้ความสนใจในเรื่ องคุณภาพของ
อาหารและการให้บริ การด้านต่าง ๆ มากกว่าระดับประถมศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของสงวน สุ ทธิ เลิศอรุ ณ และคณะ [11]
ที่กล่าวไว้วา่ “กลุ่มตัวอย่างผูม้ ีการศึกษาหรื อพื้นฐาน ความรู ้สูง จะยอมรับสิ่ งใหม่ ๆ ได้รวดเร็ วกว่าผูท้ ี่มีพ้ืนฐานความรู ้ต่า” พบว่า
ปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล ได้แ ก่ ผูป้ กครองที่ มี ร ะดับ การศึ กษาแตกต่ า งกัน ไม่ มี ค วามสั ม พันธ์ กับ กลุ่ ม ตัวอย่า งผูม้ ี ก ารศึ กษาหรื อ พื้ น
ฐานความรู ้สูง จะยอมรับสิ่ งใหม่ ๆ ได้รวดเร็ วกว่าผูท้ ี่มีพ้นื ฐานความรู ้ต่า
3) สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ มีอาชี พต่างกัน มี การนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้ างความมัน่ คงในการดารงชี วิต
แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่าสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีอาชีพต่างกัน มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงใน
การดารงชีวติ โดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อธิ บายได้วา่ การนาหลักสังคหวัตถุ
ธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตหรื อไม่น้ นั ไม่อยูท่ ี่อาชีพ ที่ต่างกัน ที่มีต่อการให้บริ การแตกต่างกัน จึงทาให้แม้วา่ จะ
อาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน แม้วา่ จะมีอาชีพรับจ้างก็มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้
สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญสิ ริ ชวลิตธารง [12] ได้กล่าวถึงความหมายของ
สังคหวัตถุ ว่าธรรมอันเป็ นที่ต้ งั แห่ งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันอันเป็ นไป เพื่อการสงเคราะห์กนั ซึ่ งมีอยู่ 4 ข้อคือ ทาน การ
ให้การเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่กนั และกันซึ่ งเป็ นข้อสาคัญเพราะว่าทุก ๆ คนนั้นย่อมต้องการความช่วยเหลือจากกันและกันอยูใ่ นด้านต่าง ๆ
ในด้านวัตถุ ปิ ยวาจา การเจรจาถ้อยคาซึ่ งเป็ นที่รักเป็ นที่จบั ใจแก่กนั และกันอันเป็ นถ้อยคาสุ ภาพเพราะวาจาที่พูดออกไปนั้นถ้าเป็ น
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วาจาที่ ไ ม่ สุ ภ าพไม่ เ ป็ นที่ รั ก ที่ พ อใจก็เ ป็ นวาจาที่ อ าจเสี ย ดแทงน้ า ใจของผูอ้ ื่ น ท าให้ผูอ้ ื่ น เสี ย ใจเจ็ บ ใจไม่ ส บายใจ อัต ถจริ ยา
การประพฤติประโยชน์ต่อกันและกันคือการทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อสถาบันเช่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสังคมที่ ตนอาศัยอยู่
ตลอดถึงประเทศชาติสิ่งใดที่เป็ นโทษก็ควรละเว้นไม่กระทา สมานัตตตา ความเป็ นผูว้ างตนสม่าเสมอหรื อเสมอต้นเสมอปลายซึ่ ง
หมายถึงการรักษาระเบียบวินยั อันใดที่ทุกคนพึงปฏิบตั ิท้ งั ผูใ้ หญ่ท้ งั ผูน้ อ้ ยตามหน้าที่ที่บญั ญัติเอาไว้เป็ นระเบียบ
4) สตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน การนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการ
ดารงชี วิตแตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า สตรี ในจังหวัดสมุทรสาครที่มีรายได้ต่อเดือนมี การนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้ าง
ความมัน่ คงในการดารงชี วิตโดยรวมทั้ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อธิ บายได้ว่า
จะมีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตหรื อไม่น้ นั อยูท่ ี่ที่มีรายได้ต่อเดือน ที่ต่างกัน ไม่มีผลทาให้มี
การนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย์
(ประยูร ธมฺ มจิตฺโต) [13] ได้ให้ความหมายเกี่ ยวกับสังคหวัตถุ 4 ไว้ว่าเมื่อทุกคนต่างประพฤติสังคหวัตถุทวั่ ถึงกันแล้วอย่าว่าแต่
เฉพาะคนเฉพาะครอบครัวจะรักใคร่ นบั ถืออยูเ่ ป็ นสุ ขสบายเลยถึงคนทั้งหมู่บา้ นทั้งเมืองทั้งประเทศทั้งโลกก็ตอ้ งอยูเ่ ป็ นสุ ขสบาย
ตลอดไปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นท่านจึ งว่าสังคหวัตถุท้ งั 4 อย่างเป็ นคุณสาหรั บยึดเหนี่ ยวใจผูอ้ ื่นให้รักใคร่ นบั ถือช่วยเหลื อกัน
อย่างวิเศษ

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย เนื่ องจากสตรี ในจังหวัดสมุทรสาคร มีการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้
สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการนาหลักสังคหวัตถุธรรมมาใช้ในการดาเนิ นชีวิต
มีความสาคัญมากเห็นได้จาก
1. จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านทานอยู่ในระดับมากที่สุด สตรี ในจังหวัดสมุทรสาครจึ งควรรักษามาตรฐาน มีความ
เอื้อเฟื้ อช่วยเหลือในครอบครัวโดยไม่คิดเหน็ดเหนื่อยตลอดไป
2. จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปิ ยวาจาพบว่า ควรรักษามาตรฐานการมีคาพูดที่มีความจริ งใจ และความปรารถนาดี
อย่างแท้จริ งกันในครอบครัวตามหลักสังคหวัตถุธรรม
3. จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้านอัตถจริ ยา พบว่า ควรมี การนาหลักสังคหวัตถุ ธรรมมาใช้สร้ างความมัน่ คงในการ
ดารงชีวติ ในช่วยเหลือ แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เกื้อกูลกัน
4. จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสมานัตตา พบว่า ควรใช้สร้างความมัน่ คงในการดารงชีวิตการที่จะไม่ระแวงกัน และมี
ความไว้วางใจ เชื่อใจกัน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรศึกษาการใช้หลักสังคหวัตถุธรรมในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการไทย
2. ควรศึกษาหลักสังคหวัตถุธรรมเพื่อแก้ปัญหาชีวติ และเศรษฐกิจ
3. ควรศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของพระพุทธศาสนา
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