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การศึกษาหลักธรรมในการดําเนินชีวติ ของประชากรเจอเนอเรชันวาย
/
มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาหลักธรรม
ที/เกี/ยวข้องกับการดําเนินชีวติ และวิธกี ารใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวิตของประชากรเจอเนอเรชันวาย
/
โดยมีกลุ่ม
ตัว อย่ างเป็ นประชากรกลุ่ม เจอเนอเรชัน/ วายที/กําลังศึก ษาในระดับ มหาวิท ยาลัย แม่ โ จ้ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ ม
ประชากรเจอเนอเรชันวายส่
/
วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 7.1.6 และ 28.4 กําลังศึกษาอยู่ในระดับชันD ปี
ที/ 1 มากทีส/ ดุ รองลงมาอยู่ในชันD ปี ท/ี 2 และ 3 ร้อยละ 59.1,37.3 และ 3.6 ตามลําดับ และเรียนอยู่ในกลุ่มสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกัน ร้อยละ 59.1 และ48.5 ในส่วนหลักธรรมทีเ/ กีย/ วข้องกับการดําเนินชีวติ ของกลุ่มประชากร
เจอเนอเรชันวายพบว่
/
า หลักธรรมทีก/ ่อให้เกิดมนุ ษยสัมพันธ์เป็ นหลักธรรมทีเ/ กีย/ วข้องมากทีส/ ุด (อิทธิบาท 4) ร้อยละ
36.0 ต่อมาเป็ นหลักธรรมสําหรับการรู้แจ้งเห็นจริง (อริยสัจ 4) ร้อยละ 23.8 และหลักธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง
(คุณธรรม 8 ประการ) ร้อยละ 7.7 สําหรับวิธกี ารใช้หลักธรรมพบว่า หลักธรรมทีก/ ่อให้เกิดมนุ ษยสัมพันธ์ (อิทธิบาท 4)
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวติ ประจําวันด้วยการพิจารณาแบบแยกส่วนแต่สามารถบูรณาการร่วมกันได้ การพัฒนา
ตนเองให้เป็ นผูท้ ส/ี ามารถพัฒนาได้ การดําเนินชีวติ ทีช/ ่วยจัดการกับตนเองและผูอ้ /นื ได้อย่างมีความสุข และเป็ นเครื/อง
เตือ นใจสํา หรับ มนุ ษย์ทุ กคนที/เ ริ/ม ต้นจากตัวเอง อย่ างไรก็ตามแม้ว่า ความเจริญ ทางด้า นวัตถุ แ ละการเข้ามาของ
เทคโนโลยีจะเป็ นส่วนหนึ/งในการดํารงชีวติ ของกลุ่มประชากรเจอเนอเรชันวาย
/
แต่กย็ งั มีหลักธรรมทีก/ ุมพืนD ทีท/ างจิตใจที/
สามารถให้ประชากรกลุ่มนีDสามารถใช้ชวี ติ ร่วมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
คําสําคัญ : หลักธรรม, เจนเนอเรชันวาย
/

Abstract
A study of the principles in the way of Generation Y: Case study Maejo University. The objective of
the principles related to lifestyle and how to use the principles in daily life of population across Cogeneration
Y. The sample population was found Generation Y who are studying in the maejo University. The result
found that populations across Generation Y. Most females than males and 28.4 percent are 7.1.6. Studies in
the 1st year was the highest in Year 2 and 3 59.1, 37.3 and 3.6 percent, respectively, and enrolled in the
social sciences, and science, 59.1 and 48.5 percent similar in principle. Associated with the lifestyle of the
population, but Generation Y finds principles that cause human relationships are the principles that are most
relevant (path of accomplishment 4) 36.0 percent on the principles for disproved (The Four noble Truths)
23.8 percent and principles for the development of their own (Basic Morality 8 ) 7.7 percent for how to use
∗
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the principles found. Principles that cause human (path of accomplishment 4) can be used in daily life by
considering modular but integrated together. Self-development as can be developed. Lifestyle helps manage
themselves and others to be happy and as a reminder for all mankind, starting from myself. However,
although the growth of the material and the entry of the technology will be part of the livelihood of
populations across Generation Y, but there are principles that hold the mental space that can offer this
population can live happily together in society.
Key words: Generation Y, principles.

Abstract
การเจริญเติบโตของประชากรกลุ่มทีเ/ รียกตัวเองว่า เจอเนอเรชันวาย
/
ประชากรกลุ่มนีDเป็ นผูท้ ม/ี องโลกในแง่ดี
1
ทํางานเป็ นทีม ไม่กระทําตามกฎระเบียบ ฉลาด ยอมรับความเปลี/ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีเป็ นส่วนหนึ/งของชีวติ
เนื/องจากประชากรกลุ่มนีDเติบโตมาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีเครื/องมือสื/อสารทีร/ วดเร็วก้าวหน้า สามารถเข้าถึง
ข้อมูลและทําการสือ/ สารได้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ทเ/ี กิดขึนD และไม่อายทีจ/ ะแสดงความเป็ นตัวตนของตนเองลงในสือ/
ทางสังคม ขณะทีป/ ระชากรกลุ่มนีDมกั จะไม่ค่อยมีการวางแผนในการจัดการกับปั ญหาแต่มคี วามคาดหวังกับการทํางาน
2
สูง ความอดทนในการทํางานค่อนข้างตํ/ามองเห็นความท้ายทายของเนืDองานมากกว่าวิธกี ารทํางาน ปั จจุบนั ประชากร
กลุ่มทีว/ ่านีDกําลังเข้าสู่ระบบตลาดแรงงานและระบบการศึกษาก็มปี ระเด็นที/หลายองค์กรกําลังให้ความสนใจอย่างมาก
ในช่วงหลายปี ทผ/ี ่านมา เช่น อาจารย์ทท/ี าํ การสอนนักศึกษาในปั จจุบนั มักจะบ่นว่าพฤติกรรมของนักศึกษาในปั จจุบนั ดู
3
เหมือนจะไม่ตรงกับสิง/ ทีต/ นเองเคยปฏิบตั ิมาสมัยเรียนหนังสือ ความแตกต่างทางด้านเจอเนอเรชันอาจมี
/
ความคาบ
เกีย/ วกับการปรากฏการณ์ทเ/ี กิดขึนD ขณะอีกมุมมองหนึ/งนอกเหนือไปจากความแตกต่างข้างต้นแล้ว ในเรื/องของทีพ/ /งึ
หรือสิง/ ยึดเหนี/ยวจิตใจของประชากรกลุ่มนีDกอ็ าจมีสว่ นในการสร้างความแตกต่างระหว่างเจอเนอเรชัน/
ช่องว่างของรุ่นประชากรกับพืนD ทีท/ างจิตใจจึงเป็ นสิง/ ทีท/ าํ ให้ผวู้ จิ ยั ย้อนกลับมาทบทวน ด้วยการสร้างสมติฐาน
ในเรื/องของเทคโนโลยีกบั ทีพ/ งึ ทางใจ ด้วยเหตุว่าประชากรเจอเนอเรชันวายที
/
เ/ ติบโตมากับความเจริญทางด้านวัตถุอาจ
ทําให้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท/ีเข้ามายึดกุมพืDนทีทางจิตใจและขณะเดียวกันประชากรกลุ่มนีDจะมีหลักยึดเหนี/ยวจิตใจ
อะไรบ้าง ขณะทีพ/ ุทธศาสนามีหลักธรรมคําสอนทีส/ ามารถนําไปใช้กบั การดําเนินชีวติ ประจําวันอย่างมากมาย ประชากร
กลุ่มนีDเลือกหรือมีการนําหลักธรรมอะไรไปใช้ในการดําเนินชีวติ บ้างจึงเป็ นทีม/ าของการทําการศึกษา

เจอเนอเรชันวาย
เจอเนอเรชันวาย
/
(Generation Y) กลุ่มคนรุ่นใหม่ทจ/ี ดั อยู่ในเจอเนอเรชันวาย
/
คือกลุ่มประชากรทีเ/ กิดตังD แต่
ค.ศ. 1977-1992 (พ.ศ. 2520-2535) ปั จจุบนั อายุประมาณ 21-36 ปี ประชากรกลุ่มนีDกําลังจะเป็ นอัตรากําลังหรือ
ทรัพยากรบุคคลทีส/ าํ คัญขององค์กรต่างๆ ในยุคปั จจุบนั และอนาคตอันใกล้ เนื/องจากประชากรในกลุ่มนีDเติบโต เรียนรู้
และใช้ชวี ติ อยู่ในยุคทีม/ อี ตั ราการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจสูง และมีความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็ นการสือ/ สาร โทรคมนาคมทีค/ ล่องตัว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ตลอดเวลา การเดินทางทีร/ วดเร็วด้วย
1

Howe, N. & Strauss, W. Millennial Rising: The Next Great Generation. (New York: Random House, 2000).
Glass, A., “Understanding generational differences for competitive success”, (Industrial and Commercial Training,
2007): pp.39, 2, 98-103.
3
เดชา เดชะวัฒนไพศาล และคณะ. “การศึกษาเจนเนอเรชันเอ็
/ กซ์และเจอเนอเรชันวายในมุ
/
มมองต่อคุณลักษณะของตนเองและ
ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของเจนเนอเรชันอื
/ /น”, (จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทศั น์, 2557), หน้า 1-17.
2

พาหนะที/ทนั สมัย ความสะดวกในชีวติ ประจําวันจากเครื/องมืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มอื ถือ กล้องดิจติ อล อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ทีส/ ามารถดําเนินการได้เพียงปลายนิDวสัมผัส อย่างไรก็ตามกลุ่มคนใน
เจอเนอเรชันวายยั
/
งได้เผชิญกับเหตุการณ์ทแ/ี สดงถึงความวิกฤติการณ์ ความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิจและความรุนแรง
ของสังคมในปั จจุบนั เช่น สภาวะเศรษฐกิจทีส/ ่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ ในหลายประเทศ เหตุการณ์ก่อการร้าย
การใช้อาวุธปื นในหมู่นักเรียนนักศึกษา ภัยธรรมชาติทร/ี ุนแรงและคาดไม่ถงึ ตลอดจนภาวะทีโ/ ลกเปลีย/ นแปลงไปจาก
สภาวการณ์ทไ/ี ม่แน่นอนในปรากฏการณ์ทเ/ี ป็ นพลวัตรของการเปลีย/ นแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ฯลฯ ทําให้
คุณลักษณะ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชากรกลุ่มเจอเนอเรชันวายจึ
/
งมีแนวโน้มทีค/ ล้ายคลึงกับความมันคงทาง
/
เศรษฐกิจ การเปลีย/ นแปลงทางเทคโนโลยีซง/ึ มีวงจร หมุนเวียนทีส/ นั D และรวดเร็ว ตลอดจนผลของวิกฤติ ความรุนแรง
ของการเปลีย/ นแปลงของสังคมโลกในปั จจุบนั ทําให้ประชากรกลุ่มนีDมวี ถิ กี ารดําเนินชีวติ ทีร/ วดเร็ว เป็ นตัวของตัวเองสูง
ต้องการการยอมรับและความเข้าใจ ชอบอะไรทีท/ า้ ทาย มีความอยากรูอ้ ยากเห็น แต่แอบแฝงไว้ดว้ ยความอ่อนไหวต่อ
สถานการณ์ ด้วยเหตุความไม่แน่ นอนของการเปลีย/ นแปลงต่างๆทีว/ ่านีDทําให้กลุ่มเจอเนอเรชันวายมั
/
กเป็ นคนช่างซัก
ช่างถาม และมักที/จะมีเงื/อนไขในการทํางาน มีคุณลักษณะการใช้ชีวติ และการทํางานเพื/อวันนีD มักไม่ค่อยวางแผน
ในระยะยาวหรือไม่ได้คาํ นึงถึงอนาคต จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอย่างปั จจุบนั ทันด่วน เพื/อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของตนในชัวขณะ
/
จะเห็นได้ว่าประชากรกลุ่มนีDมคี วามเป็ นตัวของตัวเอง และเชื/อมันในตนเองสู
/
งมักอ่อนไหวต่อสิง/ เร้าได้ง่ายไม่
ชอบอยู่ในกรอบ ไม่ชอบกฎกติกา ไม่ชอบกระบวนการทีค/ ่อยเป็ นค่อยไป ชอบความ ท้าทาย ต้องการให้คนอื/นเห็นว่า
ตนเองเป็ นคนสําคัญ ต้องการให้คนอื/นเข้าใจทังD ความคิดและความรูส้ กึ มักอยากได้ผลตอบแทนสูงๆ แต่ไม่ ต้องการ
ไต่เต้าเส้นทางอาชีพการทํางาน โดยเริ/มจากระดับปฏิบตั ิการ ประชากรกลุ่มนีDให้ความสําคัญกับกระบวนการคิด
มากกว่าการท่องจําหรือปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดตามคําสัง/ จึงมักไม่ต้องการคําแนะนําว่าควรหรือไม่ควรทํา
อะไร แต่ให้ความสนใจกับผลสําเร็จของงานหรือความท้าทายของเนืDอหาของงานมากกว่าวิธกี ารทํางานทีส/ าํ คัญมักทีจ/ ะ
เปิ ดใจยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทแ/ี ตกต่างและความหลากหลายในแง่มุมต่างๆ เช่น ความเป็ นสากลได้ดี
มีความสนใจใฝ่ รดู้ า้ นเทคโนโลยีอย่างมาก ทําให้เจอเนอเรชันวายมี
/
ความเฉลียวฉลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ ในการ
แก้ปัญหาด้วยวิธกี ารต่างๆ เนื/องจากประชากรกลุ่มนีDทราบว่าจะค้นหาข้อมูลได้จากทีใ/ ด เวลาใดและทําได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและใช้ส/อื อิเล็กทรอนิกส์แล้ว เจออนอเรชันวายยั
/
งมีความสามารถในการ
4
ทํางานหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน

วิ ธีการศึกษา
การวิจยั นีDออกแบบการวิจยั สําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนในเรื/องคุณธรรม จริยธรรมของปั ญญาชน ซึง/
เป็ นเนืDอหาส่วนหนึ/งทีผ/ สู้ อนใช้สาํ หรับจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ศท 304 ศาสตร์และศิลป์ แห่งปั ญญาชน การวิจยั
ได้ออกแบบเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจในขันD แรก เพื/อต้องการทราบว่าเมื/อถามถึงหลักธรรมทีน/ ักศึกษาสามารถนําไปใช้ใน
การปฏิบ ัติต นให้เ หมาะสมกับ การเป็ น ปั ญ ญาชน นัก ศึก ษาจะนึ ก ถึง หลัก ธรรมอะไรบ้า ง ขันD ต่ อ มาจะเป็ น การให้
รายละเอียดหรือการให้เหตุผลการนําหลักธรรมมาปฏิบตั ิ ซึง/ จะเป็ นลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพ กลุ่มประชากรทีใ/ ช้ใน
การศึกษาจํานวนทังD หมด 472 ราย ในการนีDผู้วจิ ยั จะทําการเลือกผู้ให้ขอ้ มูลสําคัญ โดยพิจารณาจากเนืDอหาจากข้อ
คําถามทีน/ กั ศึกษาตอบคําถามทีผ/ วู้ จิ ยั สร้างขึนD อีกจํานวนหนึ/งสําหรับใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ

4

กานต์พชิ ชา เก่งการช่าง, “เจนเนอเรชันวายกั
/
บความท้าทายใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล”, (วารสารสังคมศาสตร์และ
ศิลปะศาสตร์, ปี ท/ี 2 ฉบับที/ 1), หน้า 15-27.

ผู้วิจ ยั นํ าข้อมูลทังD 2 ส่วนที/ได้จากการเก็บข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ โดยข้อมูลเชิงปริม าณนันD จะทําการ
วิเคราะห์โ ดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี/ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจะทําการวิเคราะห์เชิงเนืDอหา
(Content analysis)

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื/อง การศึกษาหลักธรรมในการดําเนินชีวติ ของประชากรเจนเนอเรชันวาย
/
กรณีศกึ ษานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาเพื/อศึกษาหลักธรรมหลักธรรมทีเ/ กีย/ วข้องกับการดําเนินชีวติ ของ
ประชากรเจนเนอเรชันวาย
/
และวิธกี ารใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวติ ของประชากรเจนเนอเรชันวายผู
/
ว้ จิ ยั ได้ทําการ
แบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 3 ส่วนดังนีD
ส่วนที/ 1 คุณลักษณะทัวไปด้
/ านปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างทีใ/ ช้ในการศึกษา
ส่วนที/ 2 หลักธรรมหลักธรรมทีเ/ กีย/ วข้องกับการดําเนินชีวติ ของประชากรเจนเนอเรชันวาย
/
ส่วนที/ 3 วิธกี ารใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวติ ของประชากรเจนเนอเรชันวาย
/
ส่ ว นที 1 ผลการศึก ษา ในส่ว นการวิเ คราะห์คุ ณ ลัก ษณะส่ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่ า งที/ใ ช้ใ นการศึก ษา
(ดังตารางที1/ ) พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 472 คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 71.6 เพศชาย
ร้อยละ 28.4 ในส่วนระดับชันD ที/กําลังศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามหลักยังคงเป็ นนักศึกษาที/กําลังศึกษาอยู่ใ น
ระดับชันD ปี ท/ี 1 มากทีส/ ุดร้อยละ 59.1 รองลงมากําลังศึกษาอยู่ในชันD ปี ท/ี 2 ร้อยละ 37.3 และชันD ปี ท/ี 3 ร้อยละ 3.6
ตามลําดับ สําหรับกลุ่มเรียนพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจะเรียนในกลุ่มกลุ่มสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกัน
ร้อยละ 51.5 และ 48.5 ตามลําดับ
ตารางที 1 คุณลักษณะทัวไปด้
/ านปั จจัยส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่างทีใ/ ช้ในการศึกษา
คุณลักษณะ
จํานวน*
เพศ
ชาย
134
หญิง
338
472
รวม
ระดับชันJ ทีกําลังศึกษา
ปี 1
279
ปี 2
176
ปี 3
17
472
รวม
กลุ่มเรียน
วิทยาศาสตร์
229
สังคมศาสตร์
243
472
รวม
* ไม่รวมค่าของข้อมูลทีส/ ญ
ู หาย (Missing Values)

ร้อยละ
28.4
71.6
100.0
59.1
37.3
3.6
100.0
48.5
51.5
100.0

ส่วนที 2 หลักธรรมหลักธรรมทีเ/ กีย/ วข้องกับการดําเนินชีวติ ของประชากรเจนเนอเรชันวาย
/
หลักธรรมหลักธรรมทีเ/ กี/ยวข้องกับการดําเนินชีวติ ของประชากรเจนเนอเรชันวาย
/
ส่วนนีDผู้วจิ ยั ได้
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่างที/เ ลือ กหลัก ธรรมโดยอาศัย ข้อ คํา ถามแบบปลายเปิ ดให้ผู้ต อบสามารถเลือกตอบ
หลักธรรมได้อย่างเสรี หลังจากนันD ผู้วจิ ยั ก็นําหลักธรรมจากกลุ่มตัวอย่างมาจัดหมวดหมู่และระบุจํานวน ร้อยละของ
หลักธรรมทีเ/ กีย/ วข้องกับการดําเนินชีวติ ของประชากรเจอเนอเรชันวาย
/
ดังตารางที/ 2
ตารางที 2 หลักธรรมทีเ/ กีย/ วข้องกับการดําเนินชีวติ ของประชากรเจนเนอเรชันวาย
/
หลักธรรม
จํานวน*
หลักธรรมทีก่อให้เกิ ดมนุษย์สมั พันธ์
อิทธิบาท 4
169
สังคหวัตถุ 4
7
พรหมวิหาร 4
28
ฆารวาสธรรม 4
2
หิริ โอตัปปะ
1
สัปปุรสิ ธรรม 7
6
หลักธรรมสําหรับบุคคลทัวไป
ศีล 5
25
เบญจศีล เบญจธรรม
7
หลักธรรมสําหรับนักปกครอง
ทศพิธราชธรรม
4
ธรรมราชา
1

ร้อยละ
36.0
1.5
6.0
0.4
0.2
1.3
5.3
1.5
0.9
0.2

หลักธรรมสําหรับการรูแ้ จ้งเห็นจริง
อริยสัจ 4
มรรคมีองค์ 8
โลกธรรม 8
หลักธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง
สติปฐาน 4
ไตรสิขา
สติ สัมปปะชัญญะ

112
9
8

23.8
1.9
1.9

14
31
6

3.0
6.6
1.3

คุณธรรม 8

36

7.7

หัวใจนักปราชญ์

4

0.9

470

100

รวม
* ไม่รวมค่าของข้อมูลทีส/ ญ
ู หาย (Missing Values)

หลักธรรมที/เกี/ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของประชากรเจนเนอเรชันวายจากตารางที
/
/ 2 ในกลุ่มของ
หลักธรรมทีผ/ วู้ จิ ยั ได้จาํ แนกออกเป็ นหลักธรรมในแต่ละด้านนันD พบว่า หลักธรรมทีก/ ่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์นนั D ส่วนใหญ่
จะเลือกตอบอิทธิบาท 4 มากทีส/ ุดร้อยละ 36.0 รองลงมาคือพรหมวิหาร 4 ร้อยละ 6.0 หลักธรรมสําหรับบุคคลทัวไป
/

นันD พบว่าจะเลือกตอบศีล 5 มากที/สุดร้อยละ 5.3 หลักธรรมสําหรับผูป้ กครองจะเลือกตอบทศพิธราชธรรมร้อยละ 0.9
หลักธรรมสําหรับการรูแ้ จ้งเห็นจริงผูต้ อบจะเลือกตอบอริยสัจ 4 มากทีส/ ุดสูงถึงร้อยละ 23.8 รองลงมาคือมรรคมีองค์ 8
และโลกธรรม 8 เท่ากันร้อยละ 1.9 และสุดท้ายหลักธรรมสําหรับการพัฒนาตนเองจะเลือกตอบคุณธรรม 8 ประการ
มากทีส/ ดุ ร้อยละ 7.7 รองลงมาเป็ นไตรสิขา ร้อยละ 6.6 และสติปฐาน 4 ร้อยละ 3.0 ตามลําดับ
เมื/อจัดลําดับหลักธรรมที/เกี/ยวข้องกับการดําเนินชีวติ ประจําวันของประชากรเจอเนอเรชันวายพบว่
/
าแยก
กลุ่มประชากรเจอเนอเรชันวายส่
/
วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับหลักธรรมทีก/ ่อให้เกิดมนุ ษยสัมพันธ์มาเป็ นอันดับ 1 คิด
เป็ นร้อยละ 45.4 ประกอบด้วยหลักธรรมดังนีD (อิทธิบาท 4 ร้อยละ 36.0, สังคหวัตถุ 4 ร้อยละ 1.5, พรหมวิหาร 4 ร้อย
ละ 6.0,ฆารวาสธรรม 4ร้อยละ 0.4, หิริ โอตัปปะ ร้อยละ 0.2 สัปปุรสิ ธรรม 7 ร้อยละ 1.3) อันดับที/ 2 เป็ นหลักธรรม
สําหรับการรูแ้ จ้งเห็นจริง คิดเป็ นร้อยละ 27.6 ประกอบด้วยหลักธรรมดังนีD (อริยสัจ 4 ร้อยละ 23.8,มรรคมีองค์ 8 ร้อยละ
1.9 และโลกธรรม 8 ร้อยละ 1.9 ) อันดับที/ 3 เป็ นหลักธรรมสําหรับการพัฒนาตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 19.5 ประกอบด้วย
หลักธรรมดังนีD (สติปฐาน 4 ร้อยละ 3.0, ไตรสิขา ร้อยละ 6.6 ,สติ สัมปปะชัญญะ ร้อยละ 1.3, คุณธรรม 8 ประการ ร้อย
ละ 7.7 และหัวใจนักปราชญ์ ร้อยละ 0.9) ตามลําดับ

ส่วนที 3 วิ ธีการใช้หลักธรรมในการดําเนิ นชีวิตของประชากรเจนเนอเรชันวาย
จากข้อมูลในส่วนที/ 2 พบว่าหลักธรรมทีเ/ กีย/ วข้องกับการดําเนินชีวติ ของประชากรเจนเนอเรชันวายที
/
ก/ ลุ่ม
ตัวอย่างเลือกมาเป็ นอันดับ 1 คืออิทธิบาท 4 คิดเป็ นร้อยละ 36.0 อันดับที/ 2 คืออริยสัจ 4 คิดเป็ นร้อยละ 23.8 และ
อันดับที/ 3 คือ คุ ณธรรม 8 ประการ คิดเป็ น ร้อ ยละ 7.7 ตามลําดับ ในส่ว นนีDเ องเพื/อที/จะอธิบ ายให้เห็น วิธีการใช้
หลักธรรมในการดําเนินชีวติ ของประชากรเจนเนอเรชันวาย
/
ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การเลือกหลักธรรมทีก/ ่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์
(อิทธิบาท 4) ซึง/ ได้รบั การเลือกมากทีส/ ุดมาเป็ นอันดับ 1 จากกกลุ่มตัวอย่างในการอธิบายให้เห็นถึงวิธกี ารนําไปใช้ใน
การดําเนินชีวติ การให้ความหมายรวมถึงการจัดการกับหลักธรรมทีว/ ่านีD โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นทีจ/ ะนําเสนอ
ดังนีD
3.1 ความหมายของอิ ทธิ บาท 4 ในมุมมองของประชากรเจเนอเรชันวาย
การให้ความหมายของหลักธรรมอิทธิบาท 4 สําหรับประชากรเจอเนอเรชันวายมี
/
การให้นิยาม/
ความหมายที/ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่มคี วามรู้ความเข้าใจว่าหลักธรรมของอิทธิบาท 4 ประกอบได้ด้วย
คําหลักจํานวน 4 คํา ประกอบเข้ากันเป็ นอิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ และวิมงั สา เป็ นหลักธรรมที/ว่าด้วย
ความสําเร็จในการครองตน ครองคนและครองงาน สามารถนํามาปรับใช้ได้ทงั D ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน การทํางาน
รวมไปถึงการสร้า งสัมพัน ธภาพที/ดีก ับผู้อ/ืน ซึ/ง สามารถพิจ ารณาได้จ ากการให้นิยามและความหมายดังข้อความ
ดังต่อไปนีD
“....ฉันทะ การมีจติ ใจทีดีงาม มุ่งทําแต่ความดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอืน
วิ ริยะ เป็ นผูม้ คี วามอดทน ไม่ว่าจะเจอเรืองไม่ดแี ต่ไหน เราควรจะต้องอดทน รับมือกับสิงทีเกิดขึ(นได้
อดทนกับปั ญหาทีมี มีสติ กิ บั สิงทีเกิดขึ(น จิ ตตะ การมีจติ ใจทีเมตตา เอื(อเฟื( อต่อคนรอบข้างทัง( สัตว์
โลกไม่คิดจะฆ่าใคร ช่วยเหลือซึงกันและกันในหมู่มนุ ษย์และสัตว์ พึงพาอาศัยกันทัง( คนและสัตว์
วิ มงั สา การเป็ นผูท้ ใฝ่
ี รู้ แสวงหาความรูใ้ หม่ มาประดับตนเองอยู่เสมอ ไม่อวดรูใ้ นสิงทีไม่ร.ู้ ..”
(ญ,กลุ่มวิทยาศาสตร์ อายุ 20 ปี )
การมองหลักธรรมอิทธิบาท 4 ในเรื/องทางด้านจิตใจทีม/ คี วามมุ่งมัน/ อดทน เพียรพยายามในการใช้
ชีวติ ทีส/ ามารถอยู่รว่ มกันกับเพื/อนมนุษย์

“....ฉันทะ คือ ความพอใจ รัก ชอบ คือเราต้องรูจ้ กั พอใจ ยินดีในสิงทีมีและได้อย่าไปอิจฉา
ริษยาในสิงทีผูอ้ นมี
ื เหนือกว่าแต่ตอ้ งนําสิงนัน( เป็ นแรงผลักดันให้เราก้าวหน้าไปข้างหน้าทีดีกว่าจุดๆ
เดิมโดยไม่เบียดเบียนผูอ้ นื วิ ริยะ การทีรู้จกั จัดการตนเอง ด้วยการใช้ความมานะพยายามไม่ว่าจะ
เป็ น การเรียน การทํา งาน รู้จ ัก ทบทวนความรู้เ พิมเติม อยู่เ สมอ เพือพัฒ นาทัก ษะทางความคิด
ทางปั ญญาของตนเอง จิ ตตะ การรูจ้ กั จัดการกับอารมณ์ ความรูส้ กึ ของตนเองให้สงบมีสมาธิ เพือให้
เกิดศีล สมาธิ ปั ญญาวิ มังสา ต้องมีความคิดพิจารณา ตริตรองให้ถถ้ี วน อย่าด่วนสรุปในสิงทีได้ยนิ
ต่อๆกันมา...”
(ญ,กลุ่มสังคมศาสตร์ อายุ 19 ปี )
ความหมายของอิทธิบาท 4 ทีเ/ สนอมุมมองในเรื/องของการจัดการตนเอง การจัดการตนเอง การ
จัดการทางด้านอารมณ์ความรูส้ กึ รวมไปถึงการคิดพิจารณาไตร่ตรองเหตุและผล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวเพิม/ เติมอีกว่า ในการดําเนินชีวติ ของเรานันD ต้องรูจ้ กั ทีจ/ ะแบ่งปั นสิง/ ทีเ/ รามีให้กบั คน
อื/นอีกด้วย รูจ้ กั ช่วยเหลือสังคม และตอบแทนบุญคุณสิง/ ดีๆทีท/ าํ ให้เราประสบความสําเร็จในชีวติ ซึง/ เพียงแต่เรามอง
โลกแง่ดเี ก็บจําแต่สงิ/ ดีๆ เก็บความรูไ้ ว้เยอะๆ เป็ นคนมีเหตุผล และนําทุกอย่างเหล่านีDมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
ของเราทีม/ หี ลักอิทธิบาท 4 ทีน/ ํามาปรับใช้ตามข้อความนีD
“...ฉันทะ คือ การทีเราใส่ใจคนรอบข้าง เข้าใจผูอ้ นื เป็ นการทีรูจ้ กั ตัวเขาตัวเรา เรียนรูจ้ าก
คนอืนซึงกันและกัน ซึงการรูจ้ กั ละเข้าใจผูอ้ นนั
ื น( จะทําให้มคี วามสัมพันธ์ทดีี ต่อเขา เป็ นมิตรภาพทีดี
ต่อกัน ในการทํางานจึงไม่ลาํ บากเพราะเราไม่ตอ้ งระแวงคนอืนว่าเขาจะไม่ดกี บั เรา
วิ ริยะ คือ การต้องมีความเพียรพยายามอดทน การมีความพยายามนัน( จะทําให้งานของเรา
สําเร็จได้สกั วันหนึงและความพยายามนัน( เราต้องมีความอดทน เพราะความอดทนเป็ นการดีทสุี ดไม่
ว่าจะเป็ นการอดทนรอ อดทนคน อดทนงาน แต่เมือเราอดทนเพียงเล็กน้อยเราก็อาจจะเจอสิงทีดี
ทีสุดสําหรับเราก็ได้
จิ ตตะ คือ การทีต้องมีปัญญาแสวงหาความรูอ้ ยู่ตลอดเวลาของการดํารงชีวติ เพราะการที
เรามีแต่ความรู้มนั ก็ไม่เป็ นประโยชน์มากนัก แต่เราต้องนํ าความรูท้ เรี
ี ยนทีศึกษามาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้อกี ด้วย เพราะฉะนัน( เราต้องแสวงหาความรูอ้ ยู่บ่อยๆ เพือเราจะได้มปี ั ญญามากขึ(น
แล้วปั ญญาของเราก็จะเป็ นการทําให้เราดําเนินชีวติ อย่างมีเป้ าหมาย แล้วในทีสุดเราก็จะประสบ
ความสําเร็จตามเป้ าหมายทีเราวางไว้
วิ ม ัง สา คือ การทีเราต้ อ งยอมรับ ต่ อ การเปลียนแปลง ไม่ ว่ า จะเป็ น ความคิด ความรู้
ความเห็น เราต้องไม่ยดึ ติดกับสิงใดสิงหนึง เพราะสิงใดๆในโลกนี(ลว้ นแล้วแต่อนิจจังทัง( นัน( และถ้า
เรามัวแต่ยดึ ติดกับสิงเดิมๆเราจะประสบความสําเร็จได้อย่างไร แต่เราจะต้องรูจ้ กั ปล่อยวาง แล้วชีวติ
ทีเราดําเนินอยู่กจ็ ะมีความสุข...”
(ช,กลุ่มเรียนสังคมศาสตร์ อายุ 20 ปี )
จากทีก/ ล่าวไว้ในข้างต้น ว่าหลักธรรมอิทธิบาท 4 เป็ นหลักธรรมทีท/ ําให้ประสบความสําเร็จในการ
ครองตน ครองคน และครองงาน ทีส/ ามารถทําให้งานทีบ/ ุคคลนันD ๆ กระทําอยู่หรือการทํางานไม่ว่าจะเป็ นขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ่ ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4 เข้าช่วยแล้วก็สามารถบรรลุเป้ าหมายตามที/วางเอาไว้ โดยมีวธิ กี ารดําเนินการดัง
ข้อความทีว/ ่า

“...อิ ทธิ บาท 4 คือ ฉันทะ วิ ริยะ จิ ตตะ วิ มงั สา หรือหลักธรรมในการทํางาน/ความสําเร็จ
คือ การทีมีความมานะอุตสาหะในการทํางานของตนตามหน้าทีทีได้รบั มอบหมายให้สาํ เร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี โดยทีคํานึงถึงความสําเร็จจากการทํางาน ถ้ามีความมุมานะทีจะตัง( ใจทําอะไรสักอย่างก็
สามรถทีจะทํางานนัน( ให้สาํ เร็จได้ และสามารถนําความรูค้ วามสามารถทีตนเองมีอยู่มาใช้กบั งานตน
อย่างเต็มความสามารถ เช่น การทีเราได้รบั มอบหมายให้เรียนหนังสือคือเราก็มคี วามมุมานะทีจะไป
เรียน ตรงต่อเวลาไม่เคยขาดเรียนตลอดภาคการศึกษา ทํางานส่งอาจารย์ครบตามทีได้รบั มอบหมาย
ไม่เข้าใจอะไรก็สามารถสอบถามผูร้ ู้ ก่อให้เกิดการฝึกฝนตนเองให้ดยี งขึ
ิ (น...”
(ญ,กลุ่มเรียนวิทยาศาสตร์ อายุ 19 ปี )
นอกจากหมายถึงอะไรทีก/ ลุ่มตัวอย่างทีเ/ ป็ นประชากรในเจเนอเรชันวายได้
/
ให้ความหมายไว้ขา้ งต้น
ยังมีการแยกย่อยในหลักธรรมทีเ/ ป็ นคําบางคําของอิทธิบาท 4 ให้เห็นว่าสามารถนําเอาไปใช้ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
ในสังคมได้อย่างไร หรือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ นเพื/อให้เกิดการพัฒนาโดยเฉพาะในวัยทีก/ ําลังศึกษาเล่าเรียน ดัง
ข้อความสะท้อนทีน/ ําเอา “วิรยิ ะ” ของอิทธิบาท 4 ไปประยุกต์ใช้ความว่า
“...วิ ริยะ ความเพียรพยายาม การยึดหลักความเพียรพยายาม การทีเราขยันอดทนในสิงที
เราศึกษา ความขยันทีมุ่งมันในการเรียนรูม้ ุ่งฝึ กมันงาน การเรียนทําให้เรานํามาพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ ความสามารถดังคําทีกล่าวไว้ว่า เก่งไม่กลัว แพ้คนขยัน ถ้าเราเป็ นบุคคลทีมีความเพียร
พยามไม่คดิ ว่าเราเก่งแล้ว การทีมุ่งพัฒนาตนเองให้มากขึ(นเรือยๆมุ่งสู่ความฝั นของตนเอง มันจะทํา
ให้เรามีความรูม้ ากขึ(น ความเพียรพยายามมันคือการทีเราจะทําทุกอย่างในแต่ละอย่างตามทีเรามุ่ง
ไว้...”
(ช,กลุ่มเรียนวิทยาศาสตร์ อายุ 20 ปี )
“...วิ ริยะ เป็ นหลักธรรมทีจะช่วยในการมีความพากเพียรพยายามทีจะเรียนรู้ ไม่ใช่เพียงใน
มหาวิทยาลัยเท่านัน( แต่ยงั รวมไปถึงในชีวติ ประจําวันด้วย การมีความวิรยิ ะในตัวเองนัน( จะทําให้เรา
ไม่หยุดอยู่กบั ที มีความตัง( ใจทีจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ จึงทําให้เราสามารถจะเพิมระดับของเราได้
อย่างต่อเนือง...”
(ช,กลุ่มเรียนสังคมศาสตร์อายุ 19 ปี )
3.2 หลักอิ ทธิ บาท 4 กับการบูรณาการการใช้ชีวิตของประชากรเจอเนอเรชันวาย
จากการให้นิยาม/ความหมายของอิทธิบาท 4 ในมุมมองของประชากรเจเนอเรชันวายไปแล้
/
วในข้าง
ตน ในส่วนนีDผวู้ จิ ยั จะได้นําเสนอข้อมูลเกีย/ วกับการนําเอาหลักธรรมไปบูรณาการกับการดําเนินชีวติ ของประชากรเจเนอ
เรชันวายในส่
/
วนของวิธคี ดิ วิธกี ารใช้ชวี ติ ว่าจะมีการบูรณาการให้เกิดขึนD ได้อย่างไร แล้วหลักธรรมทีว/ ่านีDจะช่วยสร้าง
หรือพัฒนาผูท้ น/ี ําไปใช้อย่างไรบ้าง เพื/อให้เกิดมิตแิ ละความแตกต่างจึงจะได้นําเสนอข้อมูลในแต่ละด้านดังนีD
3.2.1 อิทธิบาท 4 กับการนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันด้วยการพิจารณาแบบแยกส่วนแต่สามารถบูรณา
การร่วมกันได้
“...อิทธิบาท 4 เป็ นหลักธรรมทีนําไปสูค่ วามสําเร็จ คือ ถ้ามีความพอดีพอใจในสิงต่างๆทัง( ที
มีอยู่หรือเป็ นก็จะไม่ทําให้เกิดความทุกข์ ความโลภ ความอิจฉาต่างๆทีเกิดขึ(นและทําให้ตวั เองไม่มี

ความสุขหรือเกิดความขาดสติและควบคุมตัวเองไม่ได้ ทําให้เกิดผลเสียต่างๆตามมา และปั ญหาก็จะ
เกิดขึ(น และถ้ามี จิ ตตะ ก็จะมีแต่ความพอดีพอใจในสิงทีมียนิ ดีในสิงทีได้กจ็ ะทําให้เราสุขและสังคม
รอบข้างก็จะมีความสุขตามไปด้วย และถ้ามีความขยันหมันเพียรหมันไตร่ตรองในเหตุผลต่างๆคิด
ก่อนทํา ก่อนพูดและหมันฝึกฝนก็จะเกิดความเชียวชาญและรูจ้ กั ตนเอง เกิดการพัฒนาตนเองและใช้
ปั ญญาในการพัฒนาสังคมให้เกิดประโยชน์ และเข้าใจผู้อนื รู้จ กั ตนเองและงานต่างๆทีออกมาจะ
ทํางานโดยสําเร็จได้ง่าย เพราะมีสติปัญญาในการทํางานและในการคิดทีดีทุกอย่างก็จะออกมาสําเร็จ
ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี...”
(ญ,กลุ่มสังคมศาสตร์ อายุ 19 ปี )
3.2.2 อิทธิบาท 4 ว่าด้วยเรื/องของการพัฒนาตนเองให้เป็ นผูท้ ส/ี ามารถพัฒนาได้ เป็ นคนดี มีความ
ขยัน มีความมุ่งมันที
/ จ/ ะทํางานให้ประสบความสําเร็จและการทีเ/ รามีจติ อาสาต่อสังคมต่อผูอ้ /นื และต่อสังคม การมีความ
กตัญ€ูจะทําให้ได้รบั สิง/ ต่างๆ ทีม/ คี ่าทําให้เราได้รบั บทเรียนจากสังคม ทําให้สามารถพัฒนาตนเองให้ดขี นDึ ได้ และสิง/
ต่างๆในสังคมสอนให้รแู้ ละสอนให้พฒ
ั นาตนเอง
“...อิทธิบาท 4 ช่วยในการพัฒนาตนเอง คือ รู้จกั ทีจะใฝ่ รู้ หาความรู้ใหม่ๆ ให้กบั ตนเอง มี
มานะความพยายาม ทําให้รู้จกั การวางแผนในชีวิตอย่างมีเป้ าหมาย ถ้ามีความรู้คู่คุณธรรมก็จ ะ
กลายเป็ นคนทีดี อิทธิบาท 4 ทําให้เรากลายเป็ นคนขยัน อดทน แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา มี
ความรัก มีน( ํ าใจให้ ก ับ ผู้ อืน คื อ การเริ มต้ น จากตัว เองก่ อ น รู้ จ ัก ความหมายของมัน หา
ประสบการณ์ ใหม่ๆให้กบั ตัวเอง รู้จกั ข้อผิ ดพลาดข้อเสียของตัวเองแล้วนํามาแก้ไขให้ดีข- ึน
ให้อภัยตัวเองและผูอ้ ืน...”
(ช,กลุ่มเรียนวิทยาศาสตร์ อายุ 20 ปี )
“...ดิฉันเลือกอิทธิบาท 4 เพราะในการพัฒนาตนเองต้องรูจ้ กั ตนเอง ฉันทะ คือความพอใจ
ก่อนทีจะทําอะไรในการพัฒนาตนเอง ตัวเราต้องรูจ้ กั พอใจในตัวเองก่อน พอใจในสิงทีมี ไม่อจิ ฉาผูอ้ นื
หรือไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผูอ้ นื ใช้เท่าทีมีมเี ท่าทีใช้ ในคําว่าวิรยิ ะ ความเพียรพยายาม คือความ
พยายามแสวงหาสิงทีดี สิงทีเป็ นประโยชน์กบั ชีวติ และช่วยเหลือผู้อนได้
ื มีความตัง( ใจในการทําสิง
ต่างๆไม่ว่าจะเป็ น การใช้ชวี ติ ปะจําวัน การมีมนุษยสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้
การเล่าเรียนจนให้บรรลุเป้ าหมาย การทํางาน การพัฒนาสิงใหม่ๆให้กบั ตัวเอง การพยายามทําทุกสิง
ให้สําเร็จไปได้ด้วยดี จิตตะ คือความเอาใจใส่ การรักดูแลตัวเองและผู้อนื รับฟั งความคิดเห็นและ
เหตุผลของผูอ้ นื มันใจและใส่ใจความรูส้ กึ ของคนรอบข้าง คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็ นครอบครัว ญาติพี
น้อง เพือน หรือคนทีรูจ้ กั จะทําให้ตวั เราเองมีการพัฒนาจิตใจได้มากขึ(นและรู้จกั เข้าใจผูอ้ นได้
ื เป็ น
อย่างดี วิมงั สา คือ หมันตริตรองพิจารณาเหตุผลเสมอ จะทําตัวเราเองมีความรูค้ วามเข้าใจมีเหตุผล
มีสติ ฉลาด อดทน ซือสัตย์ มีเหตุผลในการคิดและสามารถนํ ามาแก้ไขปั ญหาต่ างๆทีเกิดขึ(นและ
ประยุกต์ความรู้นํามาใช้ในชีวิตประจําวัน ทําให้เราตัง( สติในการทํางาน การเรียนรู้ รู้จกั ควบคุ ม
อารมณ์ มีทกั ษะในการใช้ชีวิตทีดีข(นึ รู้จกั ตัวเองมากขึ(น อิทธิบาท 4 ทําให้เรามีความสําเร็จตาม
ประสงค์ และมีทกั ษะในการใช้ชวี ติ มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสัมพันธ์ทเป็
ี นมิตรต่อผูอ้ นื ทําให้เรา
คิด มีสมาธิ มีปัญญามากขึ(น...”
(ญ ,กลุ่มเรียนสังคมศาสตร์ อายุ 19 ปี )

3.2.3 หลักอิทธิบาท 4 คือหลักในการดําเนินชีวติ ที/จะช่วยให้จดั การกับตนเองและผูอ้ /นื ได้อย่างมี
ความสุข
“...ฉันทะ ความพอใจ วิรยิ ะ ความเพียรพยายาม จิตตะ ความยินดีกบั ผู้ทได้
ี ดกี ว่าตัวเอง
วิมงั สา ไตร่ตรองพิจารณา เป็ นทางทีเราเลือกในฐานะเป็ นนักศึกษาควรทีจะต้องมีเป็ นหลักในการ
ดําเนินชีวติ โดยทีความพอใจก็คอื พอในในสิงทีเราเป็ นพอใจในสิงทีเรามี ไม่ต้องดิ(นรนไปอยากได้
อยากมีใ ห้เกิดกิเลสของตนเอง การเพียรพยายามคือเพียรพยายามในการเรียน ตัง( ใจเรียนหมัน
ทบทวนบทเรียนและแสวงหาความรูเ้ พิมเติมอยู่เสมอ จนทําให้เราเกิดปั ญญาทําตามความฝั นของ
ตนเองและพ่อแม่ให้ประสบความสําเร็จในชีวติ ความยินดีคอื การแสดงความยินดีกบั ผูอ้ นที
ื ได้ดกี ว่า
ไม่โกรธแค้น ริษยาว่าเขาได้ดกี ว่าตนจะทําร้ายเขา ซึงสิงพวกนี(จะนําพาให้เราไม่ประสบผลสําเร็จใน
ชีวติ แต่ควรทีจะชืนชมกับเพือน หรืญาติมติ รสหายทีได้ดจี ะพลอยทําให้เรามีความสุขไปด้วย การ
ไตร่ตรองพิจารณาคือ การคิดพิจารณาไตร่ตรองในสิงทีเกิดขึ(นว่าควรแก้ปัญหานี(อย่างไร เมือเกิด
เหตุการณ์น( ีเราควรทีจะทําอย่างไร เมือมีเพือชวนดืมสุราก็ควรพิจารณาว่าจะไปไหม ถ้าไปจะเกิด
ผลดีผลเสียอย่างไร ข้อดีขอ้ เสียอันไหนมากกว่ากัน
สิงเหล่ า นี( จ ะช่ ว ยให้เ ราดํา เนิ น ชีวิต อยู่ ใ นสัง คมได้อ ย่ า งมีค วามสุ ข สอนให้เ รารู้จ ัก คิด
วิเ คราะห์ แยกแยะสิงถู ก ผิ ด ดีช ัว ให้ เ รารู้ จ ัก ทีจะตัด สิน ใจในสิงที ถู ก ทีควรได้ ให้ เ ราดํ า เนิ น
ชีวติ ประจําวันได้อย่างมีความสุขและยังสามารถเออาหลักธรรมนี(ไปใช้ในการทํางานเพือให้ประสบ
ความสําเร็จได้ดว้ ย...”
(ญ,กลุ่มเรียนวิทยาศาสตร์ อายุ 20 ปี )
3.2.4 อิทธิบาท 4 คือเครื/องเตือนใจสําหรับมนุษย์ทุกคนทีเ/ ริม/ ต้นจากตัวเอง
“...หลักธรรมอิทธิบาท 4 นี( สามารถช่วยให้ดาํ รงชีวติ ราบรืน สามารถครองตนได้อยู่ มีความ
พึงพอใจในตนเองสามารถยอมรับปั ญหาของตัวเองได้ มีความพยายามแก้ปัญหาทีเกิดขึ(นระหว่าง
บุคคลได้อย่างแยบยล เอาใจใส่กบั งานทีตนเองทําอยู่ไม่วอกแวก พิจารณาไตร่ตรองปั ญหาและหา
เหตุผลทีดีมาพูดคุยกัน ถ้าปฏิบตั หิ ลักธรรมเหล่านี(ได้จะทําให้ผูน้ ัน( มีจติ ใจทีดี มีสุขภาพจิตทีดี ร่าเริง
ยิ(มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ทดีี กบั คนรอบข้าง เป็ นทีรักใคร่ของญาติสนิทมิตรสหาย ดังนัน( คนใด
ทีมีหลักธรรมอยู่ภายในจิตใจ ส่งผลให้คนผูน้ ัน( มีชวี ติ และหน้าทีการงานทีเจริญรุ่งเรือง เนืองจากใช้
หลักธรรมในการปกครองจิตใจคนอืน...”
(ช,กลุ่มเรียนวิทยาศาสตร์ อายุ 20 ปี )
ดังนันD หลักธรรม อิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา ใช้เป็ นหลักธรรมคอยเตือนใจ ไม่ว่า
จะเป็ นการทํางานต่างๆสามารถทําให้เราเป็ นคนมีสติค่อยๆคิด ถ้ามีปัญหาเกิดขึนD ก็จะสามารถแก้ปัญหาที/
เกิดขึนD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักของอิทธิบาท 4 สอนให้เราเป็ นคนทีม/ คี วามเพียรพยายาม มุ่งมัน/ อุตสาหะ
อดทนต่อปั ญหาทุกอย่าง ทําให้เราสามารถทํางานที/ได้รบั มอบหมายออกมาดี แล้วเราก็จะได้รบั คําชมต่ อ
เจ้านาย ต่อเพื/อนร่วมงาน จึงก่อให้เกิดสัมพันธภาพทีด/ ใี นทีท/ ํางาน ทําให้เราดูมคี วามภูมฐิ านทังD ความคิดและ
การวางตัว อิทธิบาท 4 จึงเป็ นหลักธรรมทีใ/ ครๆก็สามารถนํามาปฏิบตั ไิ ด้อาจจะไม่ใช้อทิ ธิบาท 4 หรืออาจเป็ น
หลักธรรมตัวอื/นๆนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน อิทธิบาท 4 ทําให้ตวั เรามีความมุ่งมัน เพียรพยายามต่อ
งานทังD ปวงหรือการเรียนต่ างๆ ทําให้เราค้นคว้าหาความรู้ใ หม่ ๆมาต่ อเติมความรู้เก่ าที/เรามีอยู่ได้ถ้าเรา

สามารถนํามาใช้ยดึ เหนี/ยวจิตใจให้เป็ นคนมุ่งมัน/ พยายาม มานะ ในการอ่านหนังสือให้มากขึนD ถ้าอันไหนไม่รกู้ ็
จะถามเพื/อนหรือค้นคว้าตัวเอง เวลามีปัญหาก็ค่อยๆคิดหาทางแก้อย่างมีเหตุผล วางแผนเป้ าหมายในชีวติ ให้
เหมาะสมกับตนเองและก็เดินอย่างมีประสิทธิภาพเพื/อให้ถงึ เป้ าหมายอย่างสมบูรณ์

สรุปผล
การศึกษาเรื/อง การศึกษาหลักธรรมในการดําเนินชีวติ ของประชากรเจอเนอเรชันวาย
/
กรณีศกึ ษานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาหลักธรรมทีเ/ กีย/ วกับการดําเนินชีวติ และวิถกี ารใช้หลักธรรมของ
ประชากรเจอเนอเรชันวาย
/
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาทีก/ ําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึง/ จัดเป็ นกลุ่มประชากร
เจอเนอเรชันวายหรื
/
อรุ่นยุคสหัสวรรษ (Millenniums generations) มีอายุระหว่า 18 -30 (เกิดช่วงปี ค.ศ.1982-2000)
จํานวน 472 คนเป็ นตัวอย่างในการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดงั นีD
กลุ่มประชากรเจอเนอเรอชันวายเป็
/
นกลุ่มประชากรทีเ/ ติบโตมาพร้อมกับความเจริญทางด้านวัตถุเทคโนโลยี
ใช้เทคโนโยลีท/เี กิดขึนD มาควบคู่ไปกับการดํารงชีวติ ไม่ว่าจะเป็ น “ชอบ-ชิน-ใช้” สื/อสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ เปิ ดรับ
เทคโนโลยีมากกว่าคนรุ่นอื/นๆและมีความสามารถในการสื/อสารทีเ/ รียกกว่า “multi –tasking and hyper tasking” คือ
การทํางานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน และค่อนข้างกระตือรือร้นในงานต่างๆแต่อย่างไรก็ตามคนรุ่นนีDกจ็ ะมีสมาธิสนั D
5
กว่าคนรุ่นก่อน จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 472 คน พบว่าส่วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 71.6 และเพศชาย ร้อยละ
28.4 กําลังศึกษาอยู่ในระดับชันD ปี ท/ี 1 มากทีส/ ุดร้อยละ 59.1 ชันD ปี ท/ี 2 ร้อยละ 37.3 และชันD ปี ท/ี 3 ร้อยละ 3.6 ในส่วน
กลุ่มสาขาทีเ/ รียนจัดออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่พบว่า ทําการศึกษาอยู่ในกลุ่มสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกัน ร้อย
ละ 51.5 และ 48.5
หลักธรรมที/เกี/ยวข้องกับการดําเนินชีวติ ของประชากรเจอเนเรอชันวาย
/
พบว่า หลักธรรมที/ประชากรกลุ่มนีD
เลือกมาเป็ น 3 อันดับแรกทีผ/ วู้ จิ ยั ได้ทาํ การจัดหมวดหมู่แล้วนันD หลักธรรมทีก/ ่อให้เกิดมนุษย์สมั พันธ์นันD มาเป็ นอันดับ 1
คิดเป็ นร้อยละ 45.4 โดยเฉพาะหลักธรรมเรื/องอิทธิบาท 4 คิดว่าเกี/ยวข้องมากทีส/ ุด อันดับที/ 2 คือหลักธรรมว่าด้วย
เรื/องการรูแ้ จ้งเห็นจริง คิดเป็ นร้อยละ 27.6 หลักธรรมในส่วนนีDคอื อริยสัจ 4 และอันดับที/ 3 คือหลักธรรมสําหรับการ
พัฒนาตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 19.5 หลักธรรมในส่วนนีDคอื คุณธรรม 8 ประการ จะเห็นได้ว่าประชากรกลุ่มเจอเนอเรชัน/
วายทีเ/ ติบโตมาพร้อมกับการพัฒนาในเรื/องของเทคโนโลยีจะให้ความสําคัญกับการสร้างสัมพันธภาพทีด/ ตี ่อผูอ้ /นื ทังD นีD
อาจจะเป็ นการสร้างสัมพันธภาพทีด/ ตี ่อผูอ้ /นื ด้วยเบือD งหน้าหรือการสื/อสารออนไลน์กด็ ี และมีลกั ษณะนิสยั ด้วยการมอง
โลกในแง่ดี เข้าใจยอมรับต่อการเปลี/ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ทีม/ ุ่งมันในการพั
/
ฒนาตนเอง ด้วยการคิดนอกรอบ
และให้ความสําคัญกับกระบวนการคิดมากกว่าความจํา เน้นในเรื/องของวิธกี ารทํางานมากกว่าผลของการทํางาน
ในส่ว นของวิธีการนํ าหลัก ธรรมไปใช้ใ นชีวิตประจํา วัน พบว่า หลัก ธรรมที/ก่ อให้เ กิด มนุ ษยสัม พัน ธ์โ ดยมี
หลักธรรมเรื/องอิทธิบาท 4 เกีย/ วข้องกับประชากรเจอเนอเรชันวายมากที
/
ส/ ุดนันD ประชากรกลุ่มนีDได้นําหลักธรรมในส่วน
นีD ไ ปใช้ใ นการดํา เนิ น ชีวิต ประจํ า วัน ในเรื/อ งของการสร้า งสัม พัน ธภาพที/ดีก ับ ผู้อ/ืน การทํา งานที/จ ะทํา ให้ป ระสบ
ความสํา เร็จที/มีห ลัก ในการปกครองตนเอง ปกครองคน และปกครองงาน อีกทังD สามารถบูรราการเพื/อก่ อให้เ กิด
ความสําเร็จด้วยการพัฒนาตนเอง ฝึ กตนให้เป็ นผู้ท/ีสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ การจัดการกับตนเองและผู้อ/ืนจน
สามารถอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอย่างมีความสุขอันเป็ นพืนD ฐานของมนุษยสัมพันธ์และเป็ นเครื/องเตือนใจสําหรับบุคคล
อื/นทีม/ จี ุดเริม/ ต้นจากตัวของบุคคลนันD เอง
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ข้อจํากัดของการศึกษา
การศึกษาครังD นีDยงั คงจํากัดภายในสถานศึกษาทีม/ กี ลุ่มนักศึกษาเป็ นตัวอย่างในการศึกษา อย่างไรก็ตามยังมี
กลุ่มประชากรอื/นทีม/ ลี กั ษณะแตกต่างกันออกไปในกลุ่มของประชากรเจอเนอเรชันวาย
/
อีกทังD การออกแบบงานวิจยั ครังD
นีD มุ่ ง เป้ า หมายไปที/ก ารวิจ ัย ที/อ าศัย การวิจ ัย เพื/อ พัฒ นาการเรีย นการสอนในชันD เรีย น เพื/อ ที/จ ะเป็ น ตัว อย่ า งหรือ
กรณีศกึ ษาให้แก่นักศึกษาสําหรับการเรียนการสอนเรื/องคุณธรรม จริยธรรมของปั ญญาชน ซึง/ เป็ นเนืDอหาส่วนหนึ/งที/
ผูส้ อนใช้สาํ หรับจัดการเรียนการสอน อาจยังขาดรายละเอียดเกีย/ วกับข้อคําถามหรือเนืDอในส่วนอื/นๆทีเ/ กีย/ วข้องกับเรื/อง
ทีท/ าํ การศึกษา ทังD นีDในอนาคตผูว้ จิ ยั จะได้ทาํ การพัฒนาต่อยอดต่อไป

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษาหลักธรรมในการดําเนินชีวติ ของประชากรเจอเนอเรชันวาย
/
ยังมีขอ้ จํากัดอยู่ทก/ี ลุ่มตัวอย่างในที/
ผู้วิจ ัยได้ศึก ษาเฉพาะกลุ่ มประชากรเจอเนอเรชัน/ วายที/อยู่ใ นสถาบัน การศึกษาอาจจะมีข้อมูลหรือความเข้าใจใน
หลักธรรมที/เกิดจากระบบการเรียนการสอนมาก่อนหน้ านันD ทังD นีDอาจมีการศึกษาเพิม/ เติมกับกลุ่มอย่างอื/นๆในส่วน
หลักธรรมทีเ/ กีย/ วข้องกับการดําเนินชีวติ ประจําวัน
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