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วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อคือ ๑) เพื่ อศึกษาวิริยะ
บารมีในพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพระพุทธศาสนา และ ๓) เพื่อ
ศึกษาวิธีการสร้างวิริยะบารมีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า วิริยะบารมีคือ ความเพียรพยายาม มานะ
อดทน มีการกระท่ามีความต่อเนื่องสม่่าเสมอทุ่มเทมุ่ง มั่นไม่ย่อท้อทั้งกายและใจหวังเพื่อให้งานส่าเร็จ
วิริยะบารมี ในพระพุทธศาสนามี ๓ ระดับคือ ๑) ระดับขั้นสามัญ เรียกว่าวิริยะบารมี ๒) ระดับปาน
กลางถึงกับสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อมุ่งหวังพระนิพพานเรียกว่าวิริยะอุปบารมี และ ๓) ขั้นสูงสุด คือการ
ท่าความเพียรขั้นสูงสุดยอมเอาชีวิตเข้าแลกเรียกว่าปรมัตถบารมี สามารถน่ามาใช้เพื่อการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านการด่ารงชีพ สร้างงานสร้างอาชีพโดยเริ่มจากการศึกษาหาความด้วยตนเองและจาก
ผู้อื่นจากนั้นน่าไปฝึกหัดให้เกิดความช่านาญเพื่อให้มีความสามารถใช้การได้สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว
พัฒ นาคุณ ภาพด้านสังคม สร้างความร่วมมื อกับสังคมในการท่างาน มีความรับผดชอบต่อส่วนร่วม
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและพัฒนาคุณภาพด้านศีลธรรมโดยการใช้ความเพียรพยายามใน
การละชั่ว กระท่าดีเพื่อไปสู่เป้าหมายชีวิตคือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตความสงบสุขในสังคมจนถึง
นิพพาน
คาสาคัญ : วิริยบารมี, การพัฒนา,คุณภาพชีวิต

๑

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
๒
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

Abstract
This thesis is documentary research dealing with the three purposes 1) to
study of Viriyaparami in Theravada Buddhist, 2) to study of development of value of
life and 3) to study of method of Viriyaparami for development of value of life. It is
found that Viriyaparami mean attempt, pride, patience that will be continuingly and
not be discouraged to complete the tasks. Viriyaparami in Buddhist has 3 levels are
1) ordinary level called Viriyaparami, 2) medium level; it is sacrifice for mirvana called
Viriyaupaparami and 3) ultimate level is highest perseverance to die called
Paramattaparami. It could use for develop the quality of life, create the career by
independent study and from the others. Try to practice till expertly and earn for
living, develop for quality of society; create the participation in society for working,
be a responsible to the public, the benefits of public is important and develop for
morality by get rid of badness, do good deeds to reach life achievement. It is
progress in life and peaceful in society that lead to nirvana
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๑. บทนา
พระพุทธศาสนามีเป้าหมายสูงสุดคือการท่าตนให้หมดกิเลส ไม่กลับมาสู่การเวียนว่ายตาย
เกิดอีกการจะไปสู่เป้าหมายได้นั้น ธรรมข้อหนึ่งที่ต้องมีคือความเพียร ซึ่งจะเป็นตั วขับเคลื่อนให้ไปสู่
เป้าหมายได้ พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่เน้นความเพียรพยายาม ๓ สอนให้คนที่หวั งจะประสบ
ผลส่าเร็จในชีวิตในอาชีพการงานทุกอย่างต้องอาศัยความเพียรพยายามของตนเอง ไม่ สอนให้มุ่งแต่
อ้อนวอนขอพรจากพระศาสดาหรือเทพเจ้าองค์ใดเท่านั้น เพราะไม่มีเทพเจ้าองค์ใดมีอ่านาจเท่ากับ
ความเพียรของมนุษย์ ความเพียรจึงเป็นคุณธรรมที่ส่าคัญ เพราะการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้มาซึ่ง
ความส่าเร็จในชีวิตนั้น ต้องอาศัยความเพียรพยายามต่อสู้กับอุปสรรคด้วยตนเอง เพื่อไปสู่เป้าหมาย
นั้น ดังกรณีตัวอย่างพระมหาชนก ที่มีความเพียรพยายาม อย่างไม่ยอมแพ้ ไม่หวั่นเกรงปัญหาและ
อุปสรรคใด ๆ แม้จะอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรแลไม่เห็นฝั่งก็ไม่ละความพยายามนั้นแหวกว่ายจนถึงฝั่ง
อย่างปลอดภัย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “บุคคลควรท่าความเพียรเสียแต่วันนี้ ใครเล่าจะรู้ว่าความ
ตายจักมีในวันพรุ่งนี้ เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้น ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระ
๓

องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๗๗/๒๗๔.

มุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียร ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่า
ผู้มีราตรีเดียวก็เจริญ ”๔ และมีพุทธภาษิตว่า “ผู้ใดเกียจคร้าน มีความเพียรเลว พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี
ส่วนผู้ปรารภความเพียรมั่นคง มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่า”๕ ผู้ที่จะพ้นจากทุกข์หรือบรรลุถึง
เป้าหมายอันสูงสุดได้จะต้องประกอบด้วยความเพียรดังพุทธภาษิตว่า “วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนล่วง
จะทุก ข์ได้ เพราะความเพี ยร” ๖ แม้ในสมั ยที่ พ ระองค์ก็ ทรงบ่าเพ็ ญ บารมี ๓๐ ทั ศให้บ ริบูรณ์ ท รง
บ่าเพ็ญวิริยะบารมีจนประสบความส่าเร็จได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของผู้หวังความส่าเร็จ
ในด้านต่าง ๆ จ่าต้องมีความเพียร ไม่ละทิ้งความเพียรเหมือนอย่างพระองค์เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์
เพื่อแก้ปัญหาในการด่าเนินชีวิตสามารถน่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือ วิริยะ ความเพียรพยายาม
มาปฏิบัติปรับใช้กับชีวิตประจ่าวัน ประกอบอาชีพที่สุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรท่าอาชีพการงาน
ต่างๆ ด้วยใจความรัก เห็นความส่าคัญของความเพียรก็อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการด่ารงชีวิต
สามารถอยู่ในโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุข ดัง นั้นผู้วิจัยเห็นว่าควรสนใจที่จะศึกษาวิริยะบารมีใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทเข้าใจอย่างถ่องแท้และรู้วิธีการน่าไปปรับใช้โดยยึดหลักวิริยะบารมีมาเป็นแนว
ปฏิบัติในการด่าเนินในวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติและเพื่อ
ประโยชน์แก่ สังคม จึงสนใจศึกษาว่าวิริยะในพุทธศาสนาเถรวาทมีลักษณะและวิธีการเป็นอย่างไร
สามารถท่ าให้บ รรลุถึงสิ่งที่ ประสงค์ได้ อย่างไร และมี วิธีการเสริม สร้างวิริย ะบารมี เพื่ อการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตอย่างไรจึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑ เพื่อศึกษาวิริยะบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
๒ เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพระพุทธศาสนา
๓ เพื่อศึกษาวิธีการสร้างวิริยะบารมีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้าทางเอกสาร
ตามล่าดับ รวบรวมข้อ มูลแล้วค้น คว้าน่ามาเรียบเรียงย่อความ จากข้ อมูลที่ เชื่อ ถือได้ คื อปฐมภู มิ
ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ โดยน่ามาวิจัยเอกสารเกี่ยวกับกวิธีการสร้างวิริยะบารมีเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมาประกอบเอกสารแล้วน่าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย
๔
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๔. สรุปผลการวิจัย
๑) วิริยะบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า วิริยะ คือ เพียรพยายาม ความมุ่งมั่นทุ่มเท
ทั้งกายและใจในการท่าการงานทั้งปวงไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยมีความส่าคัญมากที่จะแก้ไขปัญหา
น่าพาไปสู่ความส่าเร็จในกิจทั้งปวงความเพียรในระดับสามัญทั่วไปมีลักษณะ ๓ ประการคือ (๑) ความ
ขยันหมั่นเพียรในการท่างานหรือการศึกษาเล่า เรียน (๒) ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานของ
ตนเอง มีความตั้งใจท่างาน ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถ ความช่านาญในงานที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
อยู่สม่่าเสมอและคิดสร้างสรรค์งานอันเป็นประโยชนต่อตนเอง (๓) ความขยันหมั่นเพียรในงานที่เป็น
ประโยชนต่อสังคมหรือชุมชน คือมีความรักความตั้งใจร่วมท่างานที่เป็นประโยชนต่อหรือชุมชนอยู่
เสมอ วิริยะบารมี นั้ น ในทางพระพุท ธศาสนามี ๓ ระดับคื อ ๑) ระดับ ขั้น สามัญ การท่าความเพีย ร
พยายามในการท่าบุญกุศลแบบปกติธรรมดาเรียกว่าวิระยะบารมี ๒) ระดับปานกลางความเพียรถึงกับ
สละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อมุ่งหวังพระนิพพานเรียกว่าวิริยะอุปบารมี และ๓) ขั้นสูงสุด คือการท่าความ
เพียรชนิดที่เอาชีวิตเข้าแลก ไม่เห็นแก่ความยากล่าบากใด ๆ ทั้งสิ้นอย่างนี้เรียกว่าปรมัตถบารมีพระ
โพธิสัตว์บ่าเพ็ญบารมีมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์รวมถึงบารมี ๑๐ ประการ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา
วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขาจนสามารถตรัสรู้มาเป็นพระพุทธเจ้า
๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตในพระพุทธศาสนา พบว่า การพัฒนาชีวิตมีความส่าคัญ มาก
พัฒนาให้ดีขึ้นทั้งด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ โดยมีจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ส่าคัญเพื่อให้คนได้มี
ความรู้ความสามารถในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อการประกอบสัมมาอาชีพหาทรัพ ย์สินเงินทองเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวให้มีสุขส่งผลให้สังคมมีความเจริญน่าอยู่อาศัยเพราะคนในสังคม การพัฒนาจิตใจ
ให้สูงด้วยคุณธรรม ให้รู้จักคุณค่าของชีวิต ให้มีศีล มีสมาธิ และมีปัญญามีจุดมุ่งหมายคือ ๑) ด้านการ
ด่ารงชีวิต ไม่ประพฤติผิดทางศีลธรรม ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านจิตใจปัญญา ๒) ด้านอาชีพ พัฒนา
ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และ๓) ด้านศีลธรรม พัฒนาตนให้เป็นผู้มีศีลมีธรรม
มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานอันก่อคุณประโยชน์แก่ตนและสังคม
๓ วิธีการสร้างวิริยะบารมีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓ ด้าน
คือ ๑) ด้านการด่ารงชีวิต คือการเสริมสร้างพัฒนาตนเองท่าให้มีความรู้ ความสามารถในการแสวงหา
ปัจจัย ๔ ด่ารงตนอยู่ในศีลในธรรมห่างไกลอบายมุขสิ่งเสพติดทั้งปวง๒) ด้านอาชีพ คือพัฒนาอาชีพให้
ตนเองและคนรอบข้างมีอาชีพการงานที่ มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ โดยแสวงหาความรู้ พยายาม
ฝึกฝนจนเกิดความช่านาญจนสามารถอ่านวยประโยชน์ได้ เพื่ออนาคตตนเองและครอบครัว ๓) ด้าน
สังคม คือพัฒนาสังคมรู้จักคุณค่าของความเพียรสร้างแหล่งข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวกับความเพียรให้มาก
เพื่อที่จะให้คนในสังคมเข้าใจและมีความมานะพยายามความไปสู่เป้าหมายของชีวิต ๔) ด้านการศึกษา
คือการฝึกฝนตนเองด้านความรู้ความสามารถ กระตุ้นให้คนมีความคิด มีความกระตือรือร้น มีความ

พยายาม และพรอมที่จะปรับปรุงหรือปฏิรูปสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ๕) ด้านศีลธรรม คือ พัฒนาให้มีความ
ภูมิใจในการมีสัมมาอาชีพ ไมเบียดเบียนผูอ้ ื่น ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ให้มีความเมตตาอารีต่อกัน
๕. บทสรุป
วิธีการสร้างวิริยะบารมีจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งแก่ตนเองและสังคมที่จะได้
พัฒนาท่าให้ชีวิตให้มีคุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆมากมายส่งผลให้ชีวิตและสังคมมีความสุข
ความเจริญ
๖. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึก ษาเรื่อ งวิธีการสร้างวิ ริยะบารมีเพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต เป็น การศึก ษาเชิ ง
คุณ ภาพเน้ น การวิจัยด้านเอกสารเท่า นั้ น ยัง ขาดการศึ กษาวิจัย เชิง ทดลองในภาคสนามที่ เป็น การ
พิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่ อที่จะไดแสดงให้เห็นว่า การมีความเพียรพยายามท่างานของกลุ่มบุคคล
ต่างๆ จะเกิดผลอย่างไรในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากน้อยอย่างไรเพียงใด
เพื่อที่จะสรุปไดวาการวิริยะนั้นสามารถที่จะใช้ได้จริงกับทุกคน ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงเห็นว่าในการท่าวิจัยครั้งต่อไปควรท่าเรื่องดังต่อไปนี้
๑) การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากขาดวิริยะในสังคมไทย
๒) การศึกษาปัญหาที่เกิดจากขาดวิริยะในกลุ่มเยาวชนไทย
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