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บรรณำธิกำร
ในโอกำสที่วำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ฉบับนี้ ก้ำวเข้ำสู่ปีที่
๓ ฉบับที่ ๓ ซึ่งมีอำยุครบตำมเกณฑ์กำรเสนอต่อศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai Journal
Citation Index Centre) ยังคงได้รับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำและคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยจำก
สถำบันภำยนอกได้นำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรที่หลำกหลำยหัวข้อหลำกหลำยสำขำวิชำ ทั้งนี้กอง
บรรณำธิกำรได้ส่งผลงำนทำงวิชำกำรเหล่ำนี้ไปให้กรรมกำรกลั่นกรองบทควำมทำงวิชำกำรของแต่
ละสำขำวิชำเป็นผู้อ่ำน และมอบให้เจ้ำของบทควำมนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนกำรตีพิมพ์แล้ว และ
ด้วยควำมตั้งใจของคณะกองบรรณำธิกำรที่มีควำมประสงค์จะทำวำรสำรเล่มนี้ให้สมบูรณ์ตำมเกณฑ์
ของ TCI ฉะนั้น โดยฉบับนี้เน้นกำรนำเสนอบทควำมอันประกอบด้วยบทควำมวิจัย ๗ เรื่อง และ
บทควำมวิชำกำร ๘ เรื่อง ซึ่งมีตัวอย่ำงบทควำมที่น่ำสนใจในเล่มประกอบด้วยนักวิชำกำร และเรื่อง
ดังต่อไปนี้
บทควำมแรกที่น่ำสนใจคือ บทควำมวิจัยเรื่อง “ภำวะผู้นำในกำรปกครองของพระ
สังฆำธิ กำรในอำเภอบ้ำ นตำก จั งหวัด ตำก:The Leadership in The Sangha
Administration of The Ecclesiastical Monks At Bantak District Tak Province” โดย
พระปลัดสุขสันต์ ยสินฺธโร ได้นำเสนอเกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรคที่เกี่ยวกับภำวะผู้นำในกำรปกครอง
ของพระสังฆำธิกำรในอำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก ด้ำนบุคลิกภำพ พบว่ำ ในปัจจุบัน พระสังฆำธิ
กำรมีอำนำจหน้ำที่ในกำรตัดสินใจแต่ไม่ใช้ ขำดทักษะในกำรพูดด้ำนควำมรู ควำมสำมำรถ พบว่ำ
พระสังฆำธิกำรยังขำดทักษะในกำรทำงำนที่เป็นระบบและกำรวำงแผน ด้ำนคุณลักษณะดำนสังคม
พบว่ำ พระสังฆำธิกำรยังขำดกำรประสำนงำนในกำรช่วยเหลือชุมชน ด้ำนคุณลักษณะดำนกำยภำพ
พบว่ ำ พระสั งฆำธิกำรบำงท่ำ นมีรู ปร่ำ งอ้ว นเกินไป ฉั นภัต ตำหำรที่ ไม่ถู กสุ ข ลั กษณะและมี โ รค
ประจำตัว
บทควำมที่น่ำสนใจตัวอย่ำงที่สองคือ บทควำมเรื่อง ““กำรนำหลักธรรมำภิบำลสู่กำร
ปฏิบัติ เพื่อกำรบริหำรงำนขององค์กรยุคใหม่ : Application of Good Governance Into
Practice for The Management of The New Organization” โดย พระมหำภูษิต
อคฺ ควณฺ โ ณ (ปุ ลั น รั มย์ ) ท่ ำนได้น ำเสนอเกี่ย วกับ กำรนำหลั ก ธรรมำภิ บำลสู่ ก ำรปฏิบั ติเ พื่ อกำร
บริหำรงำนขององค์กรยุคใหม่ และเป็น แนวทำงในกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลให้ประสบ
ผลสำเร็จขององค์กร จำกกำรศึกษำพบว่ำ ธรรมำภิบำลเป็นหลักในกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
โดยมีจุดเริ่มต้นมำจำกแนวคิดทำงตะวันตก เมื่อประเทศไทยได้นำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง ทำให้ระบบกำรบริหำรดีขึ้ น แต่อย่ำงไรก็ตำม บริบทของสังคมไทย ค่ำนิยม
ตลอดถึงกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้งในเรื่องธรรมำภิบำล มักจะทำให้เกิดปัญหำขึ้นเมื่อนำไปสู่
ขั้นตอนของกำรปฏิบัติ ดังนั้น หลักธรรมำภิบำลฉบับเมืองไทย จึงควรผนวกกับหลักพุทธธรรมด้วย
ซึ่งน่ำจะเป็นทำงออกไปสู่กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองตำมหลักธรรมำภิบำลได้ดีที่สุด

คณะกองบรรณำธิกำรขอขอบคุณเจ้ำของผลงำนบทควำมทุกท่ำนที่ได้มีส่วนร่วมทำให้
วำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้เผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรสู่สำธำรณะ
ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ขออนุโมทนำขอบคุณคณะกรรมกำร
กลั่นกรองทุกท่ำนที่ได้ใช้ควำมเพียรพยำยำมชี้แนะ แนะนำให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขผลงำนของแต่ละ
ท่ำ นให้ อ อกมำได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้อ ง น่ ำ อ่ ำ นและเป็ นประโยชน์ ต่ อแวดวงวิ ช ำกำร และท้ ำ ยที่ สุ ด ขอ
อนุโมทนำขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ได้จัดทำให้มีวำรสำรฉบับนี้ และโปรดติดตำมฉบับ
ต่อไป

ด้วยควำมปรำรถนำดียิ่ง
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ภาวะผู้นาในการปกครองของพระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

The Leadership in The Sangha Administration of The
Ecclesiastical Monks At Bantak District Tak Province

พระปลัดสุขสันต์ ยสินฺธโร
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นาในการปกครองของพระสังฆาธิการในอาเภอ
บ้านตาก จังหวัดตากมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาในการปกครองของพระสังฆาธิการใน
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ๒) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาในการปกครองของพระสังฆาธิการใน
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตากโดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้นาในการปกครองของพระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
๑) ความคิดเห็ น ของพระสงฆ์ที่มีต่อ ภาวะผู้นาในการปกครองของพระสั งฆาธิการใน
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตากในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =๔.๒๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ ภาวะผู้นาในการปกครองของพระสังฆาธิการในอาเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก ด้านบุคลิกภาพ (  =๔.๑๗) และด้านคุณลักษณะดานสังคม (  =๔.๑๙) อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ส่วนด้านความรู้ ความสามารถและด้านคุณลักษณะดานกายภาพอยู่ในระดับมาก
๒) การเปรี ย บเที ย บความคิด เห็ น ของพระสงฆ์ ที่มี ต่ อ ภาวะผู้ นาในการปกครองของ
พระสั ง ฆาธิ ก ารในอ าเภอบ้ า นตาก จั ง หวั ด ตาก โดยจ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล พบว่ า อายุ
การศึกษาสามัญ การศึกษานักธรรม การศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นาในการปกครองของพระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ส่วนพระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาในการปกครองของ
พระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
๓) ปั ญ หา อุ ป สรรคที่ เ กี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าในการปกครองของพระสั ง ฆาธิ ก ารใน
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ในปัจจุบัน พระสังฆาธิการมีอานาจหน้าที่ใน
การตัดสินใจแต่ไม่ใช้ ขาดทักษะในการพูดด้านความรู ความสามารถ พบว่า พระสังฆาธิการยังขาด
ทักษะในการทางานที่เป็นระบบและการวางแผน ด้านคุณลักษณะดานสังคม พบว่า พระสังฆาธิการ
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ยังขาดการประสานงานในการช่วยเหลือชุมชน ด้านคุณลักษณะดานกายภาพพบว่า พระสังฆาธิการ
บางท่านมีรูปร่างอ้วนเกินไป ฉันภัตตาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะและมีโรคประจาตัว
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา, การปกครองของพระสังฆาธิการ
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study the leadership in the
Sangha administration of the Ecclesiastical monks at Bantak District, Tak Province,
2) to compare the leadership in the Sangha administration of the Ecclesiastical
monks at Bantak District, Tak Province by classifying on the personal factors, and 3)
to study the problems, obstacles and suggestions for the leadership in the Sangha
administration of the Ecclesiastical monks at Bantak District, Tak Province.
Results of the Research
1. Overall, the opinion of the monks towards the leadership in the Sangha
administration of the Ecclesiastical monks at Bantak District, Tak Province was at the
highest level (  = 4.22). When considering each aspect, it was found that the
opinion of the monks towards the leadership in the Sangha administration of the
Ecclesiastical monks at Bantak District, Tak Province in the personality (  = 4.17)
and the social characteristics (  = 4.19) was at the highest level. However, the
opinion of the monks towards the leadership in the Sangha administration of the
Ecclesiastical monks at Bantak District, Tak Province in the knowledge and ability,
and in the physical characteristics was at the high level.
2. The comparison of the opinion of the monks towards the leadership in
the Sangha administration of the Ecclesiastical monks at Bantak District, Tak
Province by classifying on the personal factors found that the monks having the
different age, degree of General education, degree of Dhamma education, and
degree of Pali education had no the different opinion towards the leadership in the
Sangha administration of the Ecclesiastical monks at Bantak District, Tak Province.
Therefore, the hypothesis was denied. However, the monks having the different
year had the different opinion towards the leadership in the Sangha administration
of the Ecclesiastical monks at Bantak District, Tak Province at 0.05 of statistical
significance. Therefore, the hypothesis was accepted.
3. The problems and obstacles in the leadership in the Sangha
administration of the Ecclesiastical monks at Bantak District, Tak Province found
that in the personality, the Ecclesiastical monks authorized in the decision but did
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not use the power. Some could not control their emotion and the impolite speech
to the monks and the novices. In theknowledge and ability, the Ecclesiastical
monks were not self-confident in the administration, did not understand the skill in
the working, the unsystematic and unplanned working. In the social characteristics,
the Ecclesiastical monks hardly had the willing to help in the public, did not make
the benefit to the public, and conduct inequally. In the physical characteristics, the
Ecclesiastical monks were obese, ate the insanitary food, and were unhealthy.
Keywords: Leadership, Sangha Administration

๑. บทนา

สภาพสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
การพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจ ทาให้สังคมไทยเปลี่ยนเป็นสังคม
เมือง ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันของชุมชน เปลี่ยนเป็นต่างคนต่างอยู่ เป็นสังคมบริโภคนิยม
ความเสื่อมถอยทางด้านศีลธรรม จริยธรรมของประชาชนมีมากขึ้น ขาดศรัทธาในศาสนา วิถีชีวิต
ของคนไทยเริ่มห่างไกลจากวัดมากขึ้นทุกที ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมามากมาย พุทธศาสนา
เป็ น ศาสนาที่ป ระชาชนชาวไทยมากกว่าร้อยละ ๙๕เคารพนับถือและเป็นรากฐานที่ส าคัญของ
วั ฒ นธรรมไทย กล่ า วได้ ว่ า วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยกั บ พุ ท ธศาสนาผู ก พั น เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น
อย่างแน่นแฟ้น พุทธศาสนาจึงเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติไทย
ความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนาจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
และความมั่นคงของประเทศ วัดเป็นศูนย์กลางแห่งกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เป็นแหล่งการศึกษา
ของประชาชนและทาหน้าที่เป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมพระสงฆ์ที่จะสืบต่อพระศาสนาและ
พลเมืองที่จะรับผิดชอบสังคม ในอดีตพระภิกษุสงฆ์มีฐานะทั้งครูบาอาจารย์และผู้ฝึกฝนอบรมให้แก่
ประชาชนในชุมชนเกือบทุกเรื่องทั้งด้านจิตใจและด้านความเป็นอยู่หรืออาชีพของประชาชน และวัด
ยังมีฐานะเป็นโรงเรียนอีกด้วย แม้ปัจจุบันความเป็นศูนย์กลางในบางเรื่องจะลดลงแต่ความสาคัญ
เหล่านั้นก็ยังคงอยู่โ ดยเฉพาะวัดในเขตภูมิภาค บทบาทของวัดยังคงมีความเข้มข้นอยู่ค่อนข้างมาก
ทั้งในเรื่องของการพัฒนาชุมชน การพัฒนาอาชีพ หรือหน่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การรวมกลุ่ม
การเป็นหน่วยสังคมสงเคราะห์และความเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตใจยังคงอยู่มิเสื่อมคลายแต่อย่าง
ใด การจะให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนดังเช่นในอดีต จาเป็นต้องพัฒนาวัดในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการ
จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนนั้น พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทสาคัญที่สุดเพราะถือกันว่า สถาบัน
พระสงฆ์เป็นสถาบันทางจริยธรรม และเป็นผู้นาทางด้านจิตใจของสังคม
การบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และการด ารง
อยู่ อ ย่ า งมั่ น คงของพระพุ ท ธศาสนา คณะสงฆ์ ถื อ เป็ น ตั ว แทนหรื อ เป็ น สาวกขององค์ ส มเด็ จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพุทธศาสนิกชน ซึ่งทาหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเผยแผ่สืบ
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สาน และถ่ายทอดพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้บัญญัติไว้เพื่อให้ผู้ที่นับ
ถือพระพุทธศาสนาได้นาพระธรรมคาสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม
พระสังฆาธิการ เป็นผู้นาของคณะสงฆ์มีหน้าที่ในการปกครองและบริหารคณะสงฆ์ให้
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย จึ ง เป็ น เงื่ อ นไขส าคั ญ ที่ จ ะบ่ ง ชี้ ค วามส าเร็ จ ในการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
พระพุ ทธศาสนาให้ ยั่ งยื น ถาวรสื บ ไป ดัง คาที่ก ล่ าวว่า พระพุ ทธศาสนาเป็ น ศาสนาประจ าชาติ
จะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปได้ก็ด้วยอาศัยพระสังฆาธิการเป็นสาคัญ เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้
ใกล้ชิดประชาชนโดยเฉพาะพระสั งฆาธิการระดับเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่เคารพเลื่ อมใสศรัทธาของ
ประชาชน และมีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ดารงสืบไป๑
การบริหารคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญเพราะถ้ามีระบบบริหารดีศาสนาก็มี ความ
เจริญมั่นคงการบริหารที่ดีนั้นจะต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยู่กับการแบ่ง
งานมอบอานาจกระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่างๆรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของ
ตนและพัฒนาการในด้านต่างๆเพราะการบริหารคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้มีอานาจรัฐและจารีตประเพณี
เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องอาศั ยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์จัดระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์การบริหารคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะ
สงฆ์ใน ๖ ด้านคือด้านการปกครองด้านการศึกษาด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการเผยแผ่ด้าน
สาธารณูปการและด้านสาธารณสงเคราะห์ให้ดาเนินไปตามพระธรรมวินัย๒ กฎหมาย กฎมหาเถร
สมาคม มติ ข้อบังคับหรือระเบียบมหาเถรสมาคม
การปกครองคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ์
คือด้านการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ สาธารณูป การ และสาธารณ
สงเคราะห์ให้ดาเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ มหาเถรสมาคม ข้อบังคับ มติพระ
บัญชาสมเด็จพระสังฆราชหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน การระงับอธิกรณ์ การวินิจฉัย การ
ลงนิคหกรรม การวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ต่าง ๆ ตลอดถึงการแต่งตั้งถอดถอนเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
ควบคุมดุแลให้ไปตามข้อวัตรปฏิบัติของจริยาพระสัง ฆาธิการ และสถาบันคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่อดีต
จนถึ งปั จ จุ บั น วิ ทยาการด้ านการบริ ห ารและการจั ดการก้า วหน้า ไปมากคณะสงฆ์ ควรจะได้ใ ช้
วิทยาการเหล่านั้นมาช่วยเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ กิจการคณะสงฆ์บางอย่างอาจ

๑

กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ
กฎระเบียบและคาสั่งของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า คานา.
๒
พระเทพรั ต นสุธี , “บทบาทการบริห ารกิ จ การคณะสงฆ์ด้ า นการปกครองของจั งหวั ด ปทุ ม ธานี ” ,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑.
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อาศัยการบริหารแบบราชการของฝ่ายบ้านเมือง กิจการคณะสงฆ์บางอย่ างอาจอาศัยการบริหารที่
คล่องตัวแบบภาคเอกชน และกิจการบางอย่างต้องบริหารตามหลักพระธรรมวินัย๓
ในงานวิจั ย ครั้ ง นี้ อาเภอบ้ านตาก นับ ว่า เป็ นพื้ นที่ ที่มี ความเจริญ ด้า นเศรษฐกิจ และ
สังคมดีในระดับหนึ่ง วัดในอาเภอบ้านตาก มีจานวน ๓๗ วัด ใน ๗ เขตตาบลการปกครองคณะสงฆ์
ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี จ านวนที่ ม ากพอสมควร ท าให้ ก ารบริ ห ารวั ด ในเขตอ าเภอบ้ า นตาก ยั ง ไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จเท่าใดนัก เนื่องจากพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสยังขาดองค์ความรู้ ที่จะสนับสนุนการ
ทางาน เช่น ด้านการปกครอง พบว่ายังมีปัญหาอยู่หลายวัด เนื่องจากเจ้าอาวาสวัดบางวัด ยัง ไม่
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ทาให้พระภิกษุสามเณรซึ่งอยู่ภายใต้การบังคั บบัญชาขาดความเคารพ
เอื้อเฟื้อต่อเจ้าอาวาสผู้ปกครอง และประชาชนเข้ามามีบทบาทครอบงากิจการของวัด จนทาให้เกิด
ปัญหาขึ้นในบางวัด ด้านการศึกษา ยังไม่ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เนื่อ งจาก
พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสยังขาดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ทาให้ไม่
สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ใน ด้านการสาธารณูปการก็เช่นกัน ยังขาดการ
บู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา เสนาสนะ อาคารสถานที่ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนจั ด ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้อาจะเกิดจากสาเหตุของความบกพร่องทางด้าน
การปกครองก็เป็นได้
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะทาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นาในการปกครองของพระสังฆาธิ
การในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก” ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ จะทาให้ทราบถึง สภาพภาวะผู้นา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพภาวะผู้นา และศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้นา การบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ ด้ า นการปกครองของพระสั ง ฆาธิ ก ารที่ ส่ ง ผลหรื อ เอื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ งานวั ด ให้ มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขนโยบายในการบริหารงานคณะสงฆ์
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดีสืบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าในการปกครองของพระสั ง ฆาธิ ก ารในอ าเภอบ้ า นตาก
จังหวัดตาก
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นาในการปกครองของพระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก
จังหวัดตากโดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่ อศึก ษาปั ญหา อุ ปสรรค และข้อ เสนอแนะต่ อภาวะผู้ นาในการปกครองของ
พระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
๓

พระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ, “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๔) หน้า ๓.
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ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) การ
แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างที่นามาใช้ในงานวิจัย คือ พระสงฆ์ในอาเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก จานวน ๑๒๖ รูป จากจานวนพระภิกษุ ๑๘๓ รูป โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๒๔ สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้ อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) และ
นาเสนอเป็นบทความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบคาถามปลายเปิด และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative.Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-DepthInterviews) กับ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)จานวน ๘ รูป/คน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบ
บริบท

๔. ผลการวิจัย

จากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ภาวะผู้ น าในการปกครองของพระสั ง ฆาธิ ก ารใน
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก” ได้ผลสรุปการวิจัย ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง๒๐-๓๐ปีจานวน ๓๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒
มีพรรษาระหว่างผู้มี ๑-๕พรรษาจานวน ๔๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗ มีการศึกษาสามัญต่ากว่า
ประถมศึกษาปีที่ ๖จ านวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕ มีการศึกษานักธรรมในระดับนักธรรมโท
จ านวน ๔๕ คน คิ ดเป็ นร้ อยละ ๓๕.๗ ส่ วนการศึ ก ษาเปรี ย ญธรรมส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ เ ปรี ย ญธรรม
จานวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕
๔.๒ ภาวะผู้นาในการปกครองของพระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ความคิ ดเห็ นของพระสงฆ์ ที่ มี ต่ อ ภาวะผู้ น าในการปกครองของพระสั ง ฆาธิ ก ารใน
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๒ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านสรุปได้ดังนี้
๑) ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ พระสงฆ์ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ภาวะผู้ น าในการปกครองของ
พระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๗
๒) ด้ า นความรู ความสามารถ พระสงฆ์มีความคิดเห็ นต่อภาวะผู้ นาในการปกครอง
ของพระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๑
๓) ด้านคุณลักษณะดานสังคมพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาในการปกครองของ
พระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๙
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๔) ด้านคุณลักษณะดานกายภาพ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาในการปกครอง
ของพระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๘
๔.๓ สรุ ป ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะภาวะผู้ น าในการปกครองของ
พระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นาในการปกครองของพระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก” ครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอในการแก้ไขซึ่งจาแนกเป็นรายด้าน
ดังนี้
ปัญหา อุปสรรค คือ
๑) ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ในปัจจุบัน พระสังฆาธิการมีอานาจหน้าที่ในการตัดสินใจแต่ไม่
กล้าใช้บางรายไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้รวมไปถึงการใช้วาจาที่ไม่สุภาพต่อพระภิกษุ
และสามเณร
๒) ด้านความรู ความสามารถ พบว่า พระสังฆาธิการไม่มีความเปนตัวของตัวเองในการ
บริหารงานไม่ค่อยมีความเข้าใจในทักษะการทางานและการทางานที่ไม่เป็นระบบ ไม่มีแบบแผน
๓) ด้านคุณลักษณะดานสังคม พบว่า พระสังฆาธิการมีความเต็มใจในการช่วยเหลืองาน
ของส่วนรวมยังมีน้อยไม่บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพราะอยากอยู่เฉยๆและบางครั้งไม่มีความเป็น
กลาง ปฏิบัติไม่เท่าเทียมกัน มีการเลือกปฏิบัติ
๔) ด้านคุณลั กษณะดานกายภาพพบว่า พระสั งฆาธิการบางท่านมีรูปร่างอ้ว นเกินไป
ฉันภัตตาหารที่ไม่มีถูกสุขลักษณะและมีโรคประจาตัว
ข้อเสนอแนะ คือ
๑) ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ พบว่ า พระสั ง ฆาธิ ก ารควรออกเป็ น ข้ อ บั ง คั บ /ระเบี ย บ ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสามัคคีควรจัดปฏิบัติธรรมให้
พระสังฆาธิการได้ฝึกการควบคุมอารมณ์ และฝึกทักษะการพูด การใช้วาจาที่สุภาพต่อสาธารณชน
๒) ด้านความรู ความสามารถ พบว่า อยากให้มีการอบรมเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ ควรจัดประชุมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของพระสังฆาธิการ
บ่อยๆ และควรปรับปรุงที่นโยบายของเจ้าคณะผู้ปกครองให้มีความสอดคล้องกับงานคณะสงฆ์
๓) ด้านคุณลักษณะดานสังคม พบว่า พระสังฆาธิการควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองาน
ของส่วนรวมมากขึ้นควรมีการกระตุ้นให้รู้จักการทาประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นและควรที่จะปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
๔) ด้านคุณลักษณะดานกายภาพพบว่า พระสังฆาธิการควรออกกาลังกายตามแบบที่
เหมาะสมกับพระสงฆ์ฉันภัตตาหารที่ที่ถูกสุขลักษณะ ไม่สุกๆ ดิบๆ มีไขมันและควบคุมอาหาร และ
มั่นตรวจสุขภาพบ่อยๆ
๔.๔ สรุ ป ผลการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ( In-DepthInterviews) ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ
(Key Informants)
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ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
เกี่ยวกับภาวะผู้นาในการปกครองของพระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ครั้งนี้ทาให้
ทราบถึงข้อเสนอแนะ ซึ่งจาแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้
๑. ด้านบุคลิกภาพ คือ พระสังฆาธิการต้องมีความสามารถในการพูดการโต้ตอบที่ดี มี
ความฉลาดแหลมคมในการสนทนา เป็ น ผู้ น ากลุ่ ม ได้ และต้ อ งมี ข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอ เพื่ อ
ประกอบการตอบโต้อย่างแหลมคมได้ มีการพูดอย่างมีประสิทธิภาพที่จะก่อให้เกิดการยอมรับจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องเป็นผู้มีความมั่นคงทางอารมณ์ ไม่หงุดหงิด ฉุนเฉียว บ่นว่าตลอดเวลา มีความ
กล้าหาญในการเผชิญกับอุปสรรคต่ างๆ อย่างไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รู้จักชมเชย พูดจาโน้มน้าวจูงใจคนให้ทางานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน สังคม หรือ
ประเทศชาติได้
๒. ความรู ความสามารถ คือ พระสั งฆาธิก ารควรมี ระดับ ความรู ความสามารถใน
การบริหารพอสมควร อย่างน้อยควรมีควรมีความเข้าใจในงานของตน บุคคลนั้นควรได้มีการเรียนรู้
และฝึกเรียนรู้อย่างสม่าเสมอเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถให้มีความชานาญมากขึ้นฝึกฝนตนเองให้
เกิดความเข้าใจ และสามารถแยกแยะกับสิ่งที่ปฏิบัติได้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนมีการเรียนรู้
ร่วมกันมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของงานคณะสงฆ์เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมาย
ที่กาหนดไว้
๓. คุณลักษณะดานสังคม คือ ผู้นาเป็นสมรรถนะของบุคคลซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทาง
การกระทา พฤติกรรม หรือการคิด โดยคุณลักษณะพื้นฐานเหล่านี้ จะแผ่ขยายไปยังสถานการณ์
อื่นๆ และคงทนอยู่ภายในตัวบุคคลเป็นระยะเวลานานพอสมควรเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ เป็นสิ่งที่ผู้นา
ต้องคิดถึงหรือมีความต้องการ ซึ่งแรงจูงใจจะเป็นตัว ผลักดันหรือแรงขับให้บุคคลกระทาพฤติกรรม
หรือตัวกาหนดทิศทางหรือทางเลือกในการกระทา พฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย หรือหลีก
หนีจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนไม่พึงปรารถนาต้องมีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่ จะ
ทางานให้ประสบความสาเร็จ และจะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อทางานให้ดียิ่งๆขึ้นไปมีการควบคุม
อารมณ์ภายใต้สภาวะความกดดัน ความคิดริเริ่ม และบทบาททางสังคม ซึ่งหมายถึง สิ่งที่บุคคล
ต้องการสื่อให้ผู้อื่นในสังคม เห็นว่าตัวเขามีบทบาทต่อสังคมอย่างไรบ้าง เช่น การเป็นผู้นาทีมงาน
ความมีจริยธรรม เป็นต้นควรมีมารยาทการเข้าสังคมโดยเฉพาะการจะเป็นผู้บริหาร ผู้นาควรเรียนรู้
มารยาทการเข้าสังคมให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ มนุษย์ต้องการ เมื่อต้องอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอาทิ เช่น การยอมรับในสังคมที่ทางาน ในสังคมโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งการที่จะทาให้สังคม
ยอมรับจาเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติเพื่ออยู่ร่วมกันและเป็นที่ยอมรับในสังคม
๔. คุ ณ ลั ก ษณะดานกายภาพ คื อ ผู้ น าต้ อ งมี ร่ า งกายที่ มี ค วามแข็ ง แรงและสมบู ร ณ์
ปราศจากโรคภัย ไข้ เ จ็ บ และพิ การ รวมทั้ ง มี ค วามต้ า นทานโรคได้ ดี โ ดยธรรมชาติ แ ล้ ว คนเรามี
ความต้องการทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม เมื่อใดก็ตามที่เราไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
เหล่านี้ได้ ชีวิตของเราก็จะเริ่มมีปัญหา หากเกิดการเจ็บป่วยเราก็จะเริ่ มรู้สึกวิตกกังวลที่ความทุกข์
การที่คนเราจะมีความสุขสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น บุคคลจาเป็นต้องมีสุขภาพกายและจิตที่ดี
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ประกอบเข้ าด้ ว ยกั น อย่ า งเหมาะสม จะมีเ พีย งอย่ างใดอย่ างหนึ่ง ไม่ ได้ เนื่อ งจากกายและจิ ต มี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นรูป ธรรมที่ทุกคนมองเห็นและสัมผัสได้ แต่จิต
เป็นนามธรรมที่มองไม่เห็นและสัมผัสไม่ได้ก็ตาม ถ้าหากร่างกายมีความผิดปกติ จิตก็ย่อมจะเศร้า
หมอง เกิดความตึงเครียดหรือเป็นทุกข์ไปด้วย

๕. อภิปรายผล

ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นาในการปกครองของพระสังฆาธิ การใน
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก” มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นาในการปกครองของพระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตากโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า พระสงฆ์ มี ความคิ ดเห็ นต่ อ ภาวะผู้ น าในการปกครองของ
พระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก อยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ (มีแก้ว) ๔ไดทาการศึกษาเรื่อง “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ” ผลการวิจยั พบว่า พระภิกษุและสามเณร
มีความเห็ นต่อบทบาทการบริ ห ารกิจการคณะสงฆ์ของพระสั งฆาธิการในอาเภอหั ว หิ น จังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๐) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
พระภิกษุและสามเณรมีความเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๓.๗๐) ในด้านการปกครอง ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
(  = ๓.๔๘) ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ ในระดับมาก
ส่วนความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้นาในการปกครองของพระสังฆาธิการในอาเภอ
บ้านตาก จังหวัดตาก จาแนกเป็นรายด้าน ทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้
๑) ด้านบุคลิกภาพ ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาในการปกครอง
ของพระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ในภาพรวมในด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก แสดง
ให้ เห็ นว่ า ภาวะผู้ น าในการปกครองของพระสั ง ฆาธิ ก ารในอ าเภอบ้ า นตาก จั ง หวั ด ตาก มี
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับทุกคนได้ มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ได้ และมีศีลจริยวัตรควรค่าแก่การเคารพนับถือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูปลัดกิตติวัฒน์
(คชา ปญฺญาธโร)๕ไดทาการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆซึ่งสังกัดในเขตปกครองคณะ
สงฆอาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่มีต อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอาเภอบาง
๔

พระอธิ ก ารชรั ต น์ ฐิ ต คุ โ ณ (มี แ ก้ ว ),บทบาทการบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์ ข องพระสั ง ฆาธิ ก ารใน
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ,(บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๔).
๕
พระครูปลัดกิตติวัฒน์ (คชา ปญฺญาธโร), การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอาเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม,วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๕).
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เลน จังหวัดนครปฐม พบวา การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอาเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
๒) ความรู ความสามารถผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาในการ
ปกครองของพระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ในภาพรวมในด้านความรู ความสามารถ
อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้นาในการปกครองของพระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก
จั ง หวั ด ตาก มี ค วามรู ความสามารถในการบริ ห ารงานคณะสงฆ์ มี ค วามเฉลี ย วฉลาดในการ
บริหารงานคณะสงฆ์ เป็นผู้ที่ความรู้สามารถสอนพระภิกษุสามเณรได้ และมีการส่งเสริมการศึกษา
ของพระภิกษุส ามเณร ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของพระมหาทองดี อกิ ฺจโน (ศรีตระการ) ๖ได
ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง “ศึ ก ษาวิ เ คราะหทั ศ นคติ ที่ มี ต อภาวะผู น าในการบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ :
กรณีศึกษา คณะสงฆเขตภาษีเจริญ และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นที่มีต อภาวะผู
น าในการบริ ห ารกิจการคณะสงฆเขตภาษี เจริ ญและเขตบางแค กรุ งเทพมหานคร”พบวา โดย
ภาพรวมอยู ในระดับมาก ซึ่งมีค าเฉลี่ย ๓.๖๔ และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็น
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากมากไปหานอยตามคาเฉลี่ย คือ ดานการสาธารณูปการ ดาน
การปกครอง ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห์ ดานการสาธารณสงเคราะห และดาน
การเผยแผพระพุทธศาสนา
๓) คุณ ลั กษณะดานสังคมผลการวิจั ย พบว่า พระสงฆ์มี ความคิดเห็ นต่อภาวะผู้ น าใน
การปกครองของพระสั ง ฆาธิการในอาเภอบ้ านตาก จั งหวัดตาก ในภาพรวมในด้านคุ ณลั กษณะ
ดานสังคม อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า พระสังฆาธิการมีวิธีการประนีประนอมทาใหทุกคนที่
รวมงานเกิดความพึงพอใจ เปนที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่ง และมีความสนใจในการทางานของคณะ
สงฆ์ เช่น การเข้าประชุม การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ (มีแก้ว)ไดทาการศึกษาเรื่อง “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ” ผลการวิจัย พบว่า พระภิกษุและสามเณร
มีความเห็ นต่อบทบาทการบริ ห ารกิจ การคณะสงฆ์ของพระสั งฆาธิการในอาเภอหั ว หิ น จังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๐) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
พระภิกษุและสามเณรมีความเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๓.๗๐) ในด้านการปกครอง๗
๔) ด้านคุณลักษณะดานกายภาพ ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นา
ในการปกครองของพระสั งฆาธิการในอาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ในภาพรวมในด้านอยู่ในระดับ
๖

พระมหาทองดี อกิ ฺจโน (ศรีตระการ), “ศึกษาวิเคราะหทัศนคติที่มีตอภาวะผูนาในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ: กรณีศึกษา คณะสงฆเขตภาษีเจริญ และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓).
๗
พระอธิ ก ารชรั ต น์ ฐิ ต คุ โ ณ (มี แ ก้ ว ), “บทบาทการบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์ ข องพระสั งฆาธิ ก ารใน
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า พระสังฆาธิการมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นา มีภูมิธรรมที่เหมาะ
ต่อการเป็นผู้นา มีการฉันภัตตาหารถูกต้องตามหลักอนามัย รวมทั้งการออกกาลังกายที่เหมาะสม
และมีการรักษาตนใหพนจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีความประมาท มีสติอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระมหาอานนท์อานนฺโทได้วิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดชุมพร
กับการประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม๗” ผลการวิจัยพบว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพร
โดยส่ ว นมากแล้ว ได้น าหลั กภิกขุอปริห านิย ธรรม๗ไปใช้ในการบริห ารกิจการคณะสงฆ์โ ดยภาพ
รวมอยู่ในเกณฑ์ที่มากโดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๘โดยพระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพรได้ดาเนินการประชุม
พระภิกษุสามเณรในพื้นที่เขตปกครองเป็นประจาและยังมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์กับ
ผู้นาชุมชนพร้ อมกันนี้ยั งมีการประเมินผลให้ ความสาคั ญกับการประชุมโดยสละเวลามาเข้าร่ว ม
ประชุมมีการวางกฎระเบียบให้แก่คณะสงฆ์ด้วยการรณรงค์ให้วัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่มีการยกย่อง
พระมหาเถระผู้ทาคุณงามความดีและเชิดชูให้เป็นเกียรติประวัติทาความเข้าในการบริหารงานตาม
จารีตพระพุทธศาสนามีการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยให้ความรู้ถึงประโยชน์ของธรรมชาติทั้งนี้ยังส่งเสริม
การปรั บภูมิทัศน์ภ ายในอาวาสในเขตปกครองให้ เป็นลานธรรมเปิดโอกาสให้ ผู้ มาเยือนได้มีการ
สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านธรรมะทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมและส่งผลให้เกิด
ทัศนะใหม่ๆในหลักธรรมคาสอนทางพุทธศาสนาการเปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับการประยุกต์ใช้
หลักภิกขุอปริหานิยธรรม๗ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพรจาแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าตาแหน่งพระสังฆาธิการวุฒิการศึกษาทางธรรมวุฒิการศึกษาทางเปรียญ
ธรรมและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พระสังฆาธิการนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ๐.๐๕ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ส่วนอายุพรรษาวุฒิการศึกษาสามัญไม่พบความ
แตกต่างจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้๘

๖. ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นาในการปกครองของพระสังฆาธิการในอาเภอบ้านตาก
จั ง หวั ด ตาก” ผู้ วิ จั ยขอเสนอประเด็ นที่ ควรก าหนดเป็ นนโยบาย เพื่ อให้ ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องได้ น าไปใช้
ดังต่อไปนี้
๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) พระสั งฆาธิการควรออกเป็ น ข้อ บังคั บ /ระเบี ยบ ในการปฏิบัติ งานร่ว มกัน ให้ เป็ น
รูปธรรม เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสามัคคีควรจัดปฏิบัติธรรมให้พระสังฆาธิการได้ฝึกการ
ควบคุมอารมณ์ และฝึกทักษะการพูด การใช้วาจาที่สุภาพต่อสาธารณชน

๘

พระมหาอานนท์อานนฺโท, “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดชุมพรกับการประยุกต์ใช้หลักภิกขุ
อปริหานิยธรรม๗”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชารัฐประศาสน-ศาสตร์(บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒.
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๒) อยากให้มีการอบรมเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานของพระสังฆาธิ
การ ควรจัดประชุมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของพระสังฆาธิการบ่อยๆ และควรปรับปรุงที่นโยบาย
ของเจ้าคณะผู้ปกครองให้มีความสอดคล้องกับงานคณะสงฆ์
๓) พระสั งฆาธิการควรมีส่ว นร่วมในการช่ว ยเหลื องานของส่ว นรวมมากขึ้นควรมีการ
กระตุ้นให้รู้จักการทาประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นและควรที่จะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
๔) พระสังฆาธิการควรออกกาลังกายตามแบบที่เหมาะสมกับพระสงฆ์ฉันภัตตาหารที่ที่ถูก
สุขลักษณะ และควบคุมอาหาร และมั่นตรวจสุขภาพบ่อยๆ
๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) พระสังฆาธิการควรกล้าใช้อานาจหน้าที่ในการตัดสินใจบางรายต้องฝึกการควบคุม
อารมณ์ของตนรวมไปถึงการใช้วาจาที่สุภาพต่อพระภิกษุและสามเณร
๒) พระสังฆาธิการควรมีความเปนตัวของตัวเองในการบริหารงานทาความเข้าใจในทักษะ
การทางานและฝึกการทางานที่เป็นระบบและมีแบบแผนมากขึ้น
๓) พระสังฆาธิการควรมีความเต็มใจในการช่วยเหลืองานของส่วนรวมมากขึ้นทางานและ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และต้องมีความเป็นกลาง ปฏิบัติให้เท่าเทียมกัน ไม่การเลือกปฏิบัติ
๔) พระสังฆาธิการต้องมีรู้ จักรักษาสุ ขภาพร่างกายฉันภัตตาหารที่ถูกสุขลักษณะและ
มั่นตรวจร่างกาย เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ

บรรณานุกรม

๑. ภาษาไทย
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กวี วงศพุฒ. ภาวะผูนา. กรุงเทพมหานคร: ศูนยสงเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๙.
กิติ ตยัคคานนท. เทคนิคการสรางภาวะผูนา. กรุงเทพมหานครเปลวอักษร :, ๒๕๔๓.
ติน ปรัชญพฤทธิ์. ภาวะผูนาและการมีส วนรวม. เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษยในองค
การหนวยที่ ๑๑. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๗.
เถาวัลย นันทาภิวัฒน. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
๒๕๒๑.
ส านั กงานเจ้ าคณะจั ง หวั ดตาก, หนัง สือ ข้อ มูล การบริ หารงานคณะสงฆ์ จั งหวัด ตาก ภาค ๕
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ วัดชัยชนะมงคล อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก, ๒๕๕๗.
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(๒) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย:
พระครูปลัดกิตติวัฒน์ (คชา ปญฺญาธโร), “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอาเภอบาง
เลน จั ง หวั ด นครปฐม”, วิ ท ยานิ พ นธ์ พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.
พระเทพรัตนสุ ธี, “บทบาทการบริห ารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของจังหวัดปทุมธานี ”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๓.
พระมหาทองดี อกิ ฺจโน (ศรีตระการ), “ศึกษาวิเคราะหทัศนคติที่มีต อภาวะผู นาในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ: กรณีศึกษา คณะสงฆเขตภาษีเจริญ และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.
พระมหาอานนท์อานนฺโท,“การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดชุมพรกับการประยุกต์ใช้หลัก
ภิกขุอปริหานิยธรรม๗”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.
พระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ, “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
๒. ภาษาอังกฤษ
(I) Books:
Barbara Kelleman (ed). Leadership as a Political Act in Leadership : Multidisciplinary Perspective. New Jersey : Prentice Hall , 4891.
Emory S. Bogardus. Leaders and Laaeadership. New York : Appleton – century
Croffs, Inc., 4891.
Hodge Billey J. & Herbert J. Johnson. Management and Oganization Behavior.
New York : John Willey & Sons, 4891.
Raymond J. Burdy. Fundermental of Leadership Reading. Masschusetts Addison :
Wesley Publishing Co., 4899.
Robert B. Buchele. The Management of Business and Public Organization.
New York : McGraw Hill, 4899.
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ศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษา
ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์

The Roles of Administrative Sangha In Educational
Administration of Sangha In Nakhonsawan Province
พระมหาสมพงษ์ กนฺตวณฺโณ (รัตนนนท์) 
บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่อง ศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาของคณะ
สงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) เพื่อศึกษาบทบาทในการบริหารการศึกษาของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ (๒) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อบทบาทที่พึงประสงค์ใน
การบริหารการศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์(๓) เพื่อหาความสัมพันธ์ของขอบเขต
เนื้อหารายด้าน ทั้ง ๔ ด้าน ที่มีต่อบทบาทในการบริหารการศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครสวรรค์โ ดยภาพรวม และ (๔) เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทที่พึงประสงค์ในการ
บริหารการศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์
ดาเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะพระสังฆาธิการ จังหวัดนครสวรรค์ จานวน ๒๓๑ รูป ใช้การ
สุ่มตัวอย่างได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้โดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ และใช้วิธีการการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเจ้าคณะ
อาเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ จั งหวัดนครสวรรค์ ใช้ว ิธ ีก ารเลือ กแบบเจาะจง(Purposive
Sampling) จานวน ๗ ท่าน
ผลการวิจัยพบว่าพระสังฆาธิ การมีความคิดเห็นต่อการในการบริหารการศึกษาของคณะ
สงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๑๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และที่มีระดับพระสังฆาธิการ อายุ และระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่งแตกต่างกัน มี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
ไม่แตกต่างกัน มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ ๑, ๒ และข้อที่ ๔ ส่วน
พระสังฆาธิการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
ของคณะสงฆ์จังหวั ดนครสวรรค์ แตกต่างกัน มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ในข้อที่ ๓



หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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สาหรั บข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์นามาวิเคราะห์ เนื้อหา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content AnalysisTechnique)ประกอบบริบ ทและประมวลผลเข้าด้วยกัน และสรุป
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์
คาสาคัญ: บทบาท, พระสังฆาธิการ, การบริหารการศึกษา
ABSTRACT
The research entitled “The Roles of Administrative Sandha In Educational
Administration Of Sangha In Nakhonsawan Province” ; had the following objectives:
1) to study the Roles of Administrative Sangha in Educational Administration of
Sangha A Nakhonsawan Province 2) To compare monks’ opinion towards desirable
roles in Educational Administration of Sangha in Nakhonsawan Province. 3) to find
out the correlation of four scopes of study with the total scores in Educational
Administration of Sangha in Nakhonsawan Province. 4) to present the guidelines to
develop the desirable roles of Administrative SanghaNakhonsawan Province.
The method of the study was Mixed Methods Research. The sample
consisted of 231 Administrative Monks in Nakhonsawan Province. The sample size
used Taro Yamane Formula. The Simple Random Sampling was employed along
with Purposive Sampling for seven key Informants.
The findings were found that Sangka had the opinions in high level with
referring to Educational Administration ( x =4.12). When considering to each aspect;
they also found that were in high level. The independent variables of level of
Sangkhatikara, age and duration in their positions were not statistically significant at
.05 level.
Therefore the first, the second and the fourth hypotheses has been
rejected. Only the factor of Educational level were statistically significant at .05
level.
The conclusion of problems and suggestions have been performed by
Content Analysis Techniques.
Keywords: Roles, Administrative Sangha, Educational Administration
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๑. บทนา

ประเทศไทยตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น นั้ น จะถื อ ได้ ว่ า ประชาชนส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนาและมีความหลากหลายในธรรมเนียมปฏิบัติและความเชื่อความเข้าใจทางศาสนาที่
แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น
การบริ หารการศึกษาของคณะสงฆ์ จึงถื อว่ าเป็นปั จจั ยที่ส าคั ญเพราะถ้ามีระบบบริ หาร
การศึกษาดี ศาสนาก็มีความเจริญมั่นคง การบริหารการศึกษาที่ดีนั้นจะต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการ
หรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยู่กับการแบ่งงานมอบอานาจกระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารการศึกษาระดับต่างๆ
รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของตน และพัฒนาการในด้านต่างๆ เพราะการบริหารการศึกษาของ
คณะสงฆ์ปั จจุบั นนี้ ผู้บริ หารคณะสงฆ์ จะต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์โดยเฉพาะ
หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ที่สามารถรักษาสาระหลักสูตร เดิม
ไว้และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับการจัดการศึกษาสามัญทั่วไปของรัฐ มิฉะนั้นในทศวรรษ หน้า
คณะสงฆ์จะเกิดวิกฤติขาดแคลนผู้เข้ามาบวชเรียนและสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างรุนแรง
การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ในปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมเหล่าพระสังฆาธิ
การให้มีการศึกษาและบริการสังคมอย่างเต็มที่ในทุกๆด้าน เพื่อทาหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่ได้ชื่อว่า
เป็ นสาวกขององค์สมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้า พระสั งฆาธิ การในจังหวั ดนครสวรรค์ หากจะน าไป
เปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ อาจจะนับว่าอยู่ในระดับที่ดีกว่าบางจังหวัด แต่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเพื่อให้
เกิดการพัฒนาการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด อีกทั้งใน
ปัจจุ บันงานกิจการคณะสงฆ์มีเพิ่มมากขึ้น ทาให้พระสังฆาธิการจาต้องเร่งปรับตัวเพื่อทางานเชิงรุก
เพื่อให้เกิดการกระตุ้นงานการศึกษาคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม โดยเฉพาะพระสังฆาธิการผู้มี
บทบาทในการปกครอง อาจจะมีเวลาในการดูแลการบริหารการศึกษาได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ รวมทั้งอาจทาให้ขาดการวางแผนพัฒนาศาสนวัตถุและศาสนบุคคลอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริ หารการศึกษาของคณะสงฆ์จั งหวัดนครสวรรค์ว่าพระสั งฆาธิการมีการจัดการศึกษาให้ เป็นไปใน
ทิศทางใด และมีแนวทางใดบ้างที่ทาให้เกิดการกระตือรือร้นในการศึกษา ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามพระ
ธรรมวินัย ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และระเบียบ ข้อบังคับ กฎมหาเถรสมาคมอย่างไร เพื่อเป็น
ข้อมูลในการวางแผนและพัฒนาการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นต่อไป ทั้งยังเป็นการศึกษาที่สามารถจะนาไปวางแผนพัฒนาการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์
จังหวัดอื่นๆ ได้ด้วย
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาบทบาทในการบริหารการศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ บทบาทที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการบริ ห าร
การศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์

18

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

๒.๓ เพื่อหาความสัมพันธ์ของขอบเขตเนื้อหารายด้าน ทั้ง ๔ ด้าน ที่มีต่อบทบาทในการ
บริหารการศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม
๒.๔ เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทที่พึงประสงค์ในการบริหารการศึกษาของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ใช้การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจั ย ครั้งนี้ผู้ วิจัยมีความต้องการศึกษา คือ คณะพระสั งฆาธิการ
จังหวัดนครสวรรค์ จานวน ๕๘๔ รูป
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะพระสังฆาธิการ ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ จานวน ๒๓๑ รูป ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpose sampling) เพื่อกาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เป็นแบบสอบถามบทบาทของพระสั ง ฆาธิการในการบริ ห ารการศึกษาของคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ มีรายละเอียดดังนี้
๑) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอนได้แก่
ตอนที่ ๑ เป็นสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษา
ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะและแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
๒) แบบสอบถามการบริ หารงาบุน คคลเป็นแบบมาตราส่ วนการประเมินค่า (Rating
Scale) มีเกณฑ์การแบ่งคะแนนเป็น๕ ระดับ ดังนี้
๕
หมายถึง
มากที่สุด
๔
หมายถึง
มาก
๓
หมายถึง
ปานกลาง
๒
หมายถึง
น้อย
๑
หมายถึง
น้อยที่สุด
การวิจัยครั้งนี้ได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือ และหาคุณภาพเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
๑) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการใน
การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และ
นามาสร้าง ข้อคาถามครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ ในแบบสอบถาม
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๒) ศึกษาหลักเกณฑ์ในการสร้างคาถามตามแบบลิเคิร์ท (likert-type Rating Scale)
แล้วนามากาหนดเป็นเนื้อหา จานวนข้อของเครื่องมือ ตามแนวคิดเรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
๓) นาแบบสอบถามให้กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณา
๔) นาข้อเสนอจากคาแนะนาของคณะกรรมการมาปรับปรุงแก้ไข
๕) นาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน ๕ ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา และหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้ อง ตั้งแต่ ๐.๕ขึ้นไป
ถ้า มีบางข้อที่ได้ดัชนีความสอดคล้องต่ากว่า ๐.๕ ต้องปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
๖) พิมพ์ แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์แล้วนามาใช้ทดลอง (try - out) กับพระสังฆาธิ
การของจังหวัดอุทัยธานี จานวน ๓๐ รูป ซึ่งมิใช่กลุ่มประชากร เพื่อหาคุณ ภาพของแบบสอบถาม
โดยวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(Alpha coefficient) ของครอนบาค๑ (Cronbach) นาผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้แบบสอบถาม
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนาไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยต่อไป
๗) นาแบบบันทึกให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ให้
ครอบคลุมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย

๔. ผลการวิจัย

การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สาคัญ ในการศึกษาบทบาทของ
พระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์โดยจะสรุปตามลาดับ ดังนี้
๑. ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเจ้ า
อาวาส จานวน๑๐๓รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖ อายุ ระหว่าง ๓๖ ปี – ๔๕ ปีจานวน ๙๗รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๔๒.๐ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จานวน ๙๘ รูป คิดเป็นร้อยละ๓๘.๕ ระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่งระหว่าง ๕ – ๑๕ ปี จานวน ๑๑๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘
๒. ระดั บความคิ ด เห็น ของพระสัง ฆาธิ ก ารต่อ การบริ หารการศึ กษาของคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์
ผลการวิจัย พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการในการบริหารการศึกษาของคณะ
สงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๑๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
ด้ า นวางแผน พบว่ า พระสั ง ฆาธิ ก ารในการบริ ห ารการศึ ก ษาของคณะสงฆ์ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๑๔) เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละข้อของด้านการวางแผน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๑

หน้า ๒๐๐.

ล้วน สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สุวีริยาสาส์น, ๒๕๓๘),
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ด้านการจัดการองค์กรพบว่า ของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ด้านการจัดการองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๑๔) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อของด้านการจัดการองค์กรพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
ด้ า นการบริ ห ารงานบุค คล พบว่ า มีความคิด เห็ น ของพระสั งฆาธิการในการบริห าร
การศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( Χ = ๔.๐๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ
ด้านการจัดการศึกษา พบว่า มีความคิดเห็นของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษา
ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ด้านการจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = ๔.๑๓)
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อของด้านการจัดการศึกษา พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ

๕. อภิปรายผล

สมมติฐานข้อที่ ๑.พระสังฆาธิการที่มีระดับสังฆาธิการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของพระสังฆาธิ การในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน (F=1.228, Sig = 0.300)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จึงปฏิเสธมติฐานที่ตั้งไว้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธนดล นาคสุวณฺโณ (นาคพิพัฒน์)๒
สมมติฐานข้อที่ ๒. ความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตามอายุ แตกต่างกันผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพระสังฆาธิ
การที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาคณะ
สงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน (F=.147, Sig = 0.932)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้านที่เป็นเช่นนั้นเพราะ
พระสังฆาธิการที่มีอายุ ต่างกันแต่การทางานด้วยระบบงานของการศึกษาคณะสงฆ์ เหมือนกันและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สมมติฐานข้อที่ ๓. ความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษา
คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกันผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าพระสังฆาธิการที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม แตกต่างกัน (F=2.809, Sig = 0.
040) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จึงยอมรับมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านการจัดการองค์กร พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นแตกต่างกัน (F=3.300, Sig = 0.021) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และด้านการศึกษาพบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
๒

พระธนดล นาคสุวณฺโณ นาคพิพัฒน์. “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ”.วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
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(F=3.772, Sig = 0.011) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิเชียร บุญกล้า๓
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ ๔. ความคิ ด เห็ น ต่ อ บทบาทของพระสั ง ฆาธิ ก ารในการการบริ ห าร
การศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์โดยจาแนกตามระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง แตกต่างกันผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพระสังฆาธิการที่มีระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง แตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์จั งหวัดนครสวรรค์โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (F=.631, Sig = 0.596) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จึง ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปราโมทย์ ภูมิพันธ์๔
สมมติฐานข้อที่ ๕ด้านการวางแผน มีความสัมพันธ์กับบทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
สมมติฐานข้อที่ ๖ด้านการจัดการองค์กร มีความสัมพันธ์กับบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
สมมติฐานข้อที่ ๗ ด้านการบริหารงานบุคคล มีความสัมพันธ์กับบทบาทของพระสังฆาธิ
การในการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
สมมติฐานข้อที่ ๘ ด้านการจัดการศึกษา มีความสัมพันธ์กับ บทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
จากผลการวิ จั ย พบว่ า องค์ ป ระกอบของการวางแผน (rs=.875), การจั ด การองค์ ก ร
(rs=.817), การบริหารงานบุคคล (rs=.822), และการจัดการศึกษา (rs=.834) มีความสัมพันธ์กันสูง
กับ ภาพรวมของบทบาทในการบริ ห ารการศึก ษาของพระสั งฆาธิ การในจัง หวั ดนครสวรรค์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่ ๕,๖,๗, และ ๘ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

๖. ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับพัฒนาต่อยอด และแนวทางการทาวิจัยครั้งต่อไป
ดังนี้
๑. ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและอุปสัคในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
และจังหวัดอื่น ๆ
๓

วิเชียร บุญกล้า . “การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขึ้น
พื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓”. วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรมหาบัณฑิต .บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, ๒๕๕๐.
๔
ปราโมทย์ ภูมิพันธ์, “การบริหารงานการศาสนาของศึกษาธิการอาเภอในทัศนะพระสังฆาธิการจังหวัด
ขอนแก่น”, ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๓).

22

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

๒. ควรท าการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามพระธรรมวิ นั ย ของพระสงฆ์ ใ นจั ง หวั ด
นครสวรรค์ และจังหวัดอื่น ๆ
๓. ควรทาการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบทบาทที่พึ่งประสงค์ในการบริหารและจัดการ
คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอื่น
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ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔
ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร

The Opinions of Parents Towards Educational Management
According to Sangahavatthu 4 of Small Schools In
Khanuvoralaksaburi District Kamphaengphet Province
จีราพร แซ่โซ้ง
บทคัดย่อ
บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็น
ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒)เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรีย นที่มีต่อการจัดการศึกษาตามหลั กสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่ อยของ
หลักสังคหวัตถุ ๔ กับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชรวัตถุประสงค์ข้อที่ ๔) เพื่อนาเสนอแนวทางที่พึง
ประสงค์ในการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างคือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ในอาเภอขาณุวรลักษ
บุรีจังหวัดกาแพงเพชร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต ๒ จานวน ๓๒๗ คน ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการ
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test ) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว การทดสอบเอฟ (F-test)
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทา
การเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD ) และ
หาความสั มพั น ธ์ โ ดยการหาค่ าสั มประสิ ทธิ์ ตามวิ ธี ของสเปี ยร์ แมน (Spearman rank-order
Correlations Coefficient)และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ผลการวิ จั ย พบว่ า ความคิ ดเห็ น ของผู้ ป กครองนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชรในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( = ๔.๐๐) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชรโดยจาแนกตาม
วุฒิการศึกษาของผู้ปกครองพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัด
การศึ กษาตามหลั ก สั ง คหวั ต ถุ ๔ ของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในอ าเภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี จั ง หวั ด
กาแพงเพชร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่. ๐๕ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ และเมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร โดยจาแนก
ตามอาชีพของผู้ปกครองพบว่าในภาพรวมผู้ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
เมื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยของหลักสังคหวัตถุ ๔ กับความคิดเห็นของผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ได้แก่ทาน ปิย วาจา สมานัตตตา และอัตถจริยา พบว่ามีความสัมพันธ์กันสูงเชิงบวกที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .๐๑จึงต้องยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่
พึงประสงค์ตามความคิดเห็น ของผู้ปกครองพบว่า ด้านทาน ครูต้องมีความคิดสร้างสรรค์วางแผนการ
สอน มีเทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน ทุ่มเวลาการสอนเอาใจใส่ต่อ
เด็ ก ด้า นปิ ย วาจา ครู ต้อ งมี ความรั บ ผิ ดชอบ พู ดจาสุ ภ าพไพเราะ และเป็ นแบบอย่ างที่ดี ด้ า น
สมานัตตตา โรงเรียนต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ครูพบปะพูดคุย
กั บ ผู้ ป กครองเพื่ อ หาแนวทางร่ ว มกั น ในการการพั ฒ นาและอบรมนั ก เรี ย นและด้ า นอั ต ถจริ ย า
งบประมาณควรนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน เช่นจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเป็นสื่อการเรียน
การสอนนักเรียนต้องได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทันต่อเหตุการณ์
คาสาคัญ: ความคิดเห็น, ผู้ปกครองนักเรียน, วัตถุ ๔
ABSTRACT
This research had the following objectives: 1) to study the opinions of
parents towards Educational Management according to the Four Sangahavatthu of
small schools in Khanuworaluksaburi District Kamphaengphet Province 2) to
compare the opinions of parents towards educational Management according to
the Four Sangahavatthu of small schools in Khanuworalaksaburi District
Kamphaengphet Province 3) to find the correlation of sub-variables of the Four
Sangahavatthu of small schools in Khanuworalaksaburi District Kamphaengphet
Province with overall to Four Sangahavatthu 4) to provide guidelines for the study
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of educational management according to the Four Sangahavahatthu for small
schools.
The sample was parents of small schools in Khanuworalaksaburi District
Kamphaengphet Province Under kamphaengphet office of Education Area 2 by the
number of 327 bodies. By using Quantitative Research. The research tools used
questionnaires. Data were analyzed by Frequency, Percentage, Mean and Standard
Deviation. To compare the hypothesis testing were test by t – test, F – test (One
way ANOVA). If there were statistical significance.There fore they will be pursued by
Multiple Comparisons. (Least Significant Difference : LSD). And summarized the
problems, barriers and suggestions by the analysis and synthesis of data.
The results showed that the parents’ opinions of students to manage
study According to Sangahavatthu 4 the Small schools in khanuworalaksaburi
DistrictKamphaengphet Province. Overall in high ( = 4.00) When considering in
each aspect it was found that in a high level all aspect.
When comparing parents’ opinions towards educational management
according to the Four Sangahavatthu of small schools in khanuworalaksaburi
DistrictKamphaengphet Province. Classifying by educational background of parents it
found that the parents who had different educational background. They had
opinions towards educational management according to the Four Sangahavatthu of
small schools in khanuworalaksaburi DistrictKamphaengphet Province. The overall was
not statistically significant at .05 level. The hypotheses were rejected. When
comparing level of parents’ opinions towards educational management according
to the Four Sangahavatthu of small schools in khanuworalaksaburi
DistrictKamphaengphet Province.
Classifying by parents’ occupations it was found that parents’ occupations
had opinions towards educational management of small schools as a whole there
were not significant difference at .05 level. The hypotheses had been rejected. The
correlation of sub-variables of the Four Sangahavatthu with parents’ opinions
towards the educational management of small schools in khanuworalaksaburi
DistrictKamphaengphet Province. There were Dana, Piyavaca, Atthacariya and
Samanattata. It was found that at .01 level. The hypotheses had been accepted.
Guidelines for the application of the Four Sangahavatthu towards educational
management of small schools is desirable in the opinion of parents have found
that the teachers need to creative planning, teaching a variety of teaching
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techniques, Excite student interested. Defending the teaching caring for
children.Piyavaca: teachers should be responsible. Speaking words that are
polite.pleasant to ear and a good role model. Samanattata: the schools should be
improved the environment conductive to learning and teaching. Teachers meet
with parents to find a common approach to the development and training of
students. Atthacariya: the budget should be used to benefit for students such as
purchase of equipment as a medium of instruction. Students should be learned
from the media to enhance their knowledge and on time.
Keywords: Opinions, Parents Towards Educational, Sangahavatthu 4

๑. บทนา

ในปั จจุ บั นสั งคมเศรษฐกิ จการเมื องได้ เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วประกอบกั บความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน ทุกประเทศต่างเร่งพัฒนาประเทศ
เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งการพัฒนาประเทศจะดาเนินไปอย่างมีคุณภาพเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่
กับคุณภาพของประชากรอันเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดที่จะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางการพัฒนาอย่าง
แท้จริ งและการศึกษาเป็น กระบวนการในการพัฒ นาคนแต่ละประเทศจึงมุ่งเน้นพัฒนาทางด้าน
การศึกษาดังจะเห็นได้จากแนวคิดในการให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคนโดยใช้การศึกษาเป็นหลัก
สาคัญในการพัฒนาประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ทาให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา
ซึ่งแสดงให้ เห็ นถึงเจตนารมณ์ในการปรับ เปลี่ ยนการจัดการศึกษาที่ดี มีคุณภาพด้านมาตรฐาน
สามารถผลิตและพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศ ตลอดจนปรับปรุงระบบการศึกษาไทยทั้งระบบสู่ยุค
โลกาภิวัฒน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข พึ่งตนเองและก้าวทันโลก โดยยัง
รักษาเอกลักษณ์คงความเป็นไทยไว้สามารถเลือกให้ความรู้และเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า
การศึกษาของเยาวชนไทยได้มีคาอธิบายไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในมาตรา
๔ กล่าวว่า “การศึกษาขั้นพื้นฐาน”หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา๑ซึ่งหากพิจารณาตามร่าง
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ แล้วพบว่าการจัดการศึกษาระดับนี้แบ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ ๙
ปี คื อ การประถมศึ ก ษา ๖ ปี และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ๓ ปี ทั้ ง นี้ ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
เป็นคนดี เก่ง มีความสุข ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกฝน
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง
องค์ความรู้ การจัดสภาพแวดล้อม การจัดสังคมแหล่งการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน เพื่อให้เป็น
๑

กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา,
๒๕๔๖), หน้า ๒.
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บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิ ตการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม การ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต๒การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย สติปั ญ ญา ความรู้ คู่ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรี ย นรู้ และพัฒ นาตนเองได้ และถื อว่าผู้ เ รียนมี ความส าคัญที่สุ ด กระบวนการจัด การศึก ษาต้อ ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพอย่างไรก็ตามรัฐได้ตระหนักว่า
การจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ยังไม่สามารถสนองต่อความต้องการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติ ซึ่งกาลังเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้นให้เกิดผลได้ดีเท่าที่ควร รัฐเห็น
ความจาเป็ นที่ต้องเปลี่ ยนแปลงระบบการศึกษาเพื่อให้ การศึกษาเป็น กระบวนการที่ช่วยพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของคนไทยให้เป็น ไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ เหมาะแก่กาลเวลาและบริบทของ
สังคมไทย๓
การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและ
สังคมปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการ
เปลี่ยนแปลงระบบทางสังคมและทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการดารงชีวิตความเป็นอยู่
วัฒนธรรมและค่านิยมของคนในชาติอย่างมาก เนื่องจากระบบการศึกษามีความสัมพันธ์และใกล้ชิด
กับระบบสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและทิศทาง
ให้สอดคล้องกับระบบสังคมและเศรษฐกิจด้วย๔
โรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนของรัฐบาลที่เปิดการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงระดับ
ประถมศึกษาที่มีจานวนนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน ในปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาด้าน
ต่างๆมากมาย เช่น คุณภาพของนักเรียน คุณภาพการสอนของครู ครูย้ายกลั บถิ่นฐาน การยุบ
โรงเรียนปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก และยังพบว่าคุณภาพต่า
กว่าโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับจานวนครูผู้สอนมีไม่
ครบระดับชั้น ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน การ
บริหาร พัฒนาโรงเรียน
๒

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ , (กรุงเทพฯ:
สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักงานนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒), หน้า ๒.
๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ , (กรุงเทพฯ:
สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักงานนายกรัฐมนตรี,๒๕๔๒), หน้า ๕, หน้า ๑๒-๑๓.
๔
จาเรียง ถาวรสิน, “การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์”, งานนิพนธ์ กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา, ๒๕๔๔).
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาระดับ ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
๒.๓ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยของหลักสังคหวัตถุ ๔ กับความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กาแพงเพชร
๒.๔ เพื่อนาเสนอแนวทางที่พึงประสงค์ในการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สาหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับประชากรจานวนทั้งหมด ๒,๙๘๔ คน
กลุ่มตัวอย่าง ๓๔๐ คน เก็บแบบสอบถามจากผู้ปกครองนักเรียนได้จานวน ๓๒๗ คน และนามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้มีความเหมาะสม
สอดคล้ องกั บ ข้ อมูล ที่ไ ด้ร วบรวมมา สถิ ติที่ ใช้ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล โดยหาค่าความถี่ ร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่าง
กันจึงทาการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference :
LSD) หาความสั มพันธ์โดยการหาค่าสั มประสิ ทธิ์ตามวิธีของสเปียร์ แมน (Spearman rank-order
Correlations Coefficient) และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แล้วนามาเสนอเป็นองค์
ความรู้ใหม่ที่ได้จ ากการวิจั ยในครั้งนี้ โดยอาศัยข้อคิดเห็ นจากผู้ปกครองนักเรียนที่ได้เสนอแนะ
ข้อคิดเห็นต่างๆในแบบสอบถามรวมกับประสบการณ์ของผู้วิจัย

๔. ผลการวิจัย

การสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สาคัญในการศึกษาความคิดเห็น
ของผู้ ปกครองนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรี ยนขนาดเล็ ก ใน
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร โดยจะสรุปตามลาดับ ดังนี้
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๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน ๓๐๖ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖ส่วนที่เหลือเป็นผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า
จานวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จานวน
๑๙๙คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙ รองลงมาคือลูกจ้างหรือธุรกิจส่วนตัว จานวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ
๒๙.๗ และน้อยที่สุดคือรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕
๔.๒ ระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ
๔ ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการวิ จั ย พบว่ า ความคิ ดเห็ น ของผู้ ป กครองนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ดการศึ ก ษาตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอาเภอขาณุว รลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชรในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๐) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านซึ่งสรุปได้
ดังนี้
๑) ด้ า นทาน ผลการวิ จั ย พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของผู้ ป กครองนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด
การศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอาเภอขาณุวรลักษบุรีจังหวัดกาแพงเพชร
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ ๓ ๘๖) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอาเภอ
ขาณุวรลักษบุรีจังหวัดกาแพงเพชร ด้านทาน อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๒) ด้านปิยวาจา ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักรเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๗) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ผู้ ปกครอง
นักเรียนที่มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ด้านปิยวาจา อยู่ในระดับมากทุกข้อ
๓) ด้านสมานัตตตา ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( = ๓.๙๗) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ผู้ ปกครอง
นักเรียนที่มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ด้านสมานัตตาอยู่ในระดับมากทุกข้อ
๔) ด้านอัตถจริยา ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๑) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ผู้ ปกครอง
นักเรียนที่มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ด้านอัตถจริยาอยู่ในระดับมากทุกข้อ
๔.๓ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
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ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชรเป็นการทดสอบ
สมมติฐานการวิจั ยที่ตั้งไว้ โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่การจาแนกตามวุฒิ
การศึกษาและอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนตามสมมติฐานดังนี้
วุฒิ ก ารศึ ก ษา ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นที่มี วุ ฒ การศึ กษาต่ างกั น มีค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การจั ด
การศึ ก ษาตามหลั ก สั ง คหวั ต ถุ ๔ ของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในอ าเภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี จั ง หวั ด
กาแพงเพชร โดยภาพรวมจาแนกตามวุฒิการศึ กษา ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ในสมมติฐานข้อที่ ๑
อาชีพ พบว่าในภาพรวมผู้ป กครองนักเรียนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าทุกด้านไม่มีความแตกต่างที่ระดับนัยสาคัญที่ .๐๕ นั่นคือผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ไม่แตกต่างกัน หรือ
พูดอีกนัยหนึ่งว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเหมือนกันในเรื่องของการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยข้อที่ ๒ ที่ตั้งไว้
๔.๔ การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยของหลักสังคหวัตถุ ๔ กับความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนัก เรี ยนที่ มีต่ อ การจั ด การศึก ษาของโรงเรี ย นขนาดเล็ก ในอ าเภอขาณุ ว รลัก ษบุ รี
จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการหาความสั มพันธ์ของตัว แปรย่อยในหลักสังคหวัตถุ ๔ ที่มีต่อความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Spearman’s rho
ของภาพรวมตามหลักสังคหวัตถุ ๔ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทุกด้านโดยดูแต่ละคู่พบว่าเฉลี่ย
รวมหลักสังคหวัตถุ ๔ มีความสัมพันธ์กับด้านทาน ที่ (rs = .๘๐๒) ด้านปิยวาจาที่ (rs=.๘๓๐) ด้าน
สมานัตตา ที่ (rs= .๘๑๑ ) และด้านอัตถจริยาที่ (rs=.๘๔๒) มีความสัมพันธ์สูงเชิงบวก ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ .๐๑ ดังนั้นผู้วิจัยต้องยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากสมสมติฐานข้อที่ ๓-๖
๔.๕ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
โดยภาพรวม ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชรจานวนปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อการนาหลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านสมานัตตตาและด้านอัตถจริยา ซึ่งพบว่าด้านที่มีปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขมากที่สุดคือด้านทานมีจานวนทั้งหมด ๑๑ ปัญหา รองลงมาคือด้านปิยวาจา
จานวนทั้งหมด ๘ ปัญหา ด้ านอัตถจริ ยาจ านวนทั้งหมด ๖ ปัญหาและน้อยที่สุดคือด้านสมานัตตตา
จานวนทั้งหมด ๔ ปัญหา ในแต่ละด้านมีรายละเอียดปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ดังต่อไปนี้
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ปัญหาอุป สรรคด้ า นทานพบว่านั กเรี ยนได้รับ ความรู้จ ากครูในห้ องเรีย นไม่ เพีย งพอ
จานวน ๑ คน ขาดสื่อ หนังสือ ตาราการเรียนรู้จานวน ๒ คน ให้เด็กเรียนผ่านทีวีดาวเทียม ทาให้
เด็กไม่เข้าใจ เรียนรู้ช้าจานวน ๑ คน
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข พบว่าควรให้มีการเรียนการสอนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน/
สอนพิเศษให้นักเรียนหลังเลิกเรียนจานวน ๗ คน ให้โรงเรียนเป็นผู้รับ-ส่งนักเรียนเองโดยไม่ต้องเก็บ
ค่าโดยสารจานวน ๒ คน บริหารจัดการด้านการเรียนให้ดีขึ้นโดยยึดหลักสูตรแกนกลาง พุทธศั กราช
๒๕๕๑ จานวน ๘ คน ให้จัดสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมจานวน ๑ คน ให้รวมกลุ่มกับโรงเรียน
ขนาดใหญ่จานวน ๒ คน ควรปรับปรุงการเรียนการสอนเน้นคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เสริมด้าน
ภูมปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจานวน ๓ คน ครูต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาดูงานจากโรงเรียนอื่น เพื่อ
นามาพัฒนาการเรียนการสอนจานวน ๑ คน และอยากให้เน้นเรื่องการอ่านออก เขียนได้จานวน ๓
คน
ปัญหาอุปสรรคด้ านปิยวาจา พบว่าครู ขาดความรับผิ ดชอบในการสอนและทาความ
เข้าใจกับเด็กจานวน ๑ คน
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข พบว่าจัดให้ครูและผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกัน เพื่อให้เกิด
ความสนิ ทสนมมากขึ้น เพื่อจะได้ร่ วมมือกันในการอบรม เลี้ยงดูเด็กนักเรียนให้ดีจานวน ๑ คน
ครูผู้สอนต้องอยู่ในห้องเรียนตลอดเวลาจานวน ๑ คน ให้ผู้บริหารแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ชุมชนทราบ
จานวน ๑ คน ครูควรทาตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและพูดจาไพเราะจานวน
๔ คน การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะจานวน ๒ คน ครูต้องเข้มงวดกับนักเรียนให้มากขึ้นจานวน
๔ คน และโรงเรียนควรมีครูสอนครบทุกชั้นเรียนจานวน ๘ คน
ปัญหาอุปสรรคด้านสมานัตตตา พบว่าห้องน้าห้องส้วมไม่มีความปลอดภัยจานวน ๑ คน
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข พบว่าต้องสร้างห้องน้า ห้องส้วมให้ใหม่จานวน ๑ คน ควร
น างบประมาณที่ ไ ด้ ไ ปซื้ อ อุ ป กรณ์ กี ฬ าและจั ด ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น กี ฬ าจ านวน ๑ คน และควร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้ผู้ปกครองรับทราบถึงเหตุการณ์ในโรงเรียนจานวน ๓ คน
ปัญหาอุปสรรคด้านอัตถจริยา พบว่าโรงเรียนไม่แจ้งงบประมาณที่เข้ามาในแต่ละปีให้
ผู้ปกครองทราบจานวน ๑ คน และงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียนจานวน ๑ คน
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขพบว่าให้โรงเรียนจัดซื้อ บริการ ด้านเทคโนโลยีให้นักเรียนทุก
คนจานวน ๑ คน ให้จัดการเรียนการสอนทางเทคโนโลยี เช่น iPhon๖ จานวน ๑ คนทุกห้องเรียน
ควรมีโน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ตให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาครบทุกคน
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้อย่างเต็มที่จานวน ๓ คน และหากงบประมาณไม่เพียงพอให้เก็บ
จากนักเรียนเพิ่มเติมจานวน ๑ คน
๔.๖ แนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่พึงประสงค์
รูปแบบแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ต่อการจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก
ตามความคิดเห็ นของผู้ป กครองนักเรียน ในอาเภอขาณุวรลั กษบุรี จังหวัดกาแพงเพชรสามารถ
อธิบายได้ดังนี้
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ด้ า นทาน ๑.ครู ต้ อ งมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ว างแผนการสอน มี เ ทคนิ ค การสอนที่
หลากหลายเพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน ๒.การจัดการเรียนการสอนต้องยึดผู้เรียนเป็นสาคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๓.มีสื่อการเรียนการสอนพร้อมและ
หลากหลาย ๔.ทุ่มเทเวลาการสอน เอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสาคัญ ๕.โรงเรียนต้อง
บริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ด้านปิยวาจา ๑.ครูผู้สอนต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๒.ครูต้องวางตัวให้เหมาะสม
พูดจาไพเราะทั้งต่อนักเรียนและผู้ปกครอง ๓.ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ กับนักเรียน ๔.บุคลากรใน
โรงเรียนต้องรักสามัคคีกัน ๕.ครูพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการการพัฒนา
และอบรมนักเรียน ๖.ควรมีครูให้ครบทุกชั้นเรียนเพื่อจะได้ดูแลและสอนนักเรียนอย่างทั่วถึง
ด้านสมานัตตตา ๑.โรงเรียนควรปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซมอาคารสถานที่ใ นโรงเรียนให้มี
ความปลอดภั ยต่อ นั กเรี ยน ๒.ให้ ผู้ ป กครองเข้ ามามีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาอาคารสถานที่ ปรั บ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ๓.โรงเรียนต้องแจ้งข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ต่างๆให้ผู้ปกครองทราบ
ด้านอัตถจริยา ๑.งบประมาณควรนามาใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน เช่นจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ๒.นักเรียนต้องได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทันต่อเหตุการณ์

๕. อภิปรายผลการวิจัย

การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สาคัญและน่าสนใจเกี่ยวกับ
ความคิด เห็ น ของผู้ ป กครองนั กเรี ย นที่ มีต่อ การจัด การศึกษาของโรงเรี ยนขนาดเล็ กโดยการน า
หลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต์ใช้ ในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร โดยจะอภิปรายผล
ตามลาดับดังนี้
๕.๑ ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔
ของโรงเรียนขนาดเล็ก
จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ผลการวิจัยผู้วิจัยพบว่า
ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาด
เล็ก ในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๐) ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าความคิดเห็ นของผู้ป กครองนั กเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
โรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความพอใจต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน อภิปรายได้ดังต่อไปนี้
๑) ด้ า นทาน จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นของผู้ ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอาเภอขาณุวรลักษบุรีจังหวัดกาแพงเพชร
ด้านทานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองพึงพอใจและ
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เห็นด้วยกับแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนายภา
นุรุจ ทรายสมุทร ได้ศึกษาค้นคว้าความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลาปาง พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาด้านวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยความพึงพอใจในเรื่องความ
มุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยังสอดคล้องกับพระครูอาทร
ปริยัติยานนุกิจ (สุจิตฺโต/เพียรสองชั้น) ได้ให้ความหมายของคาว่า ทาน ไว้ว่า เป็นการให้สิ่งของแก่
คนที่ควรให้ให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันเฉลี่ยให้เป็นการแบ่งปันให้เพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรี
รวมถึงการช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่ทุนหรือทรัพย์สินสิ่งของตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจครู
อาจารย์ให้วิชาความรู้แก่ลูกศิษย์ซึ่งการให้ของมีอยู่ ๓อย่างคืออามิสทานให้วัตถุสิ่งของกับธรรมทาน
ให้ธรรมหรือวิชาความรู้แก่ผู้อื่นซึ่งการแบ่งปันวัตถุเพื่อเป็นปัจจัยร่วมกันและอภัยทานการให้อภัยเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาดในการทางานหรือล่วงเกินซึ่งกันและกัน ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยมตามทฤษฎีการเรียนรู้ที่ว่าการจัดหลักสูตรและการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของผู้เรียน สอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญา
ของผู้เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ แคมพ์เบลล์ ที่กล่าวไว้ว่างาน
วิชาการ ผู้บริหารจะต้องดาเนินการเพื่อให้มีการรวบรวมและจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
วิช าการมีการทาแผนงานและโครงการของการเรียนการสอนมีการจัด ตารางสอนโดยคานึงถึ ง
องค์ประกอบที่เหมาะสม มีการจัดครูเข้าสอนโดยจัดให้ตรงตามวุฒิหรือประสบการณ์และจัดครูเข้า
สอนแทนตามความเหมาะสม มีการพัฒนาการเรียนการสอน คือส่งเสริมการใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ
จัดบรรยากาศส่งเสริมทางด้านการเรียนการสอน จัดสอนซ่อมเสริม จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอน จัดวิธีการพัฒนาครูทางด้านวิชาการให้มีคุณภาพและมีการวัดและประเมินผลการเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒) ด้านปิยวาจา จากผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักรเรียนที่มีต่อ
การจัดการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กาแพงเพชร ด้านปิ ยวาจา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากจากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงว่าผู้ปกครอง
พอใจต่อการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรในโรงเรียนรวมถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง
และชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ นางนิสากร ชัชวาลพาณิชย์ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความพึงพอใจด้านบุคลากรในภาพรวมมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าพึงพอใจมากทุกข้ออันดับ ๑ คือผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารโรงเรียน
อันดับ ๒ คือครูมีกิริยามารยาทและพูดจาสุภาพอ่อนโยน และอันดับ ๓ คือเรื่องความเอาใจใส่และ
การดูแลนักเรียนของผู้บริหารและยังสอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุข กล่าวถึงการ
เรียนที่มีความสุข โดยครูให้ความเมตตาจริงและอ่อนโยนต่อเด็กทุกคนโดยทั่วถึงมีความเข้าใจใน
ทฤษฎีแห่งการพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กทุกคน
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๓) ด้านสมานัตตตา ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึ ก ษาตามหลั ก สั ง คหวั ต ถุ ๔ ของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในอ าเภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี จั ง หวั ด
กาแพงเพชร ด้ านสมานั ตตตา ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก จากข้อ ค้น ดังกล่ าวแสดงให้ เห็ นว่ า
ผู้ปกครองเห็นด้วยกับการจัดการศึกษาและบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของนายสายั น ต์ วิ ไ ลพัฒ น์ ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด
การศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พบว่า ความ
พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ด้านการบริหารทั่วไปโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้ อ พบว่า ทุ ก ข้ อ อยู่ ใ นระดั บ มาก นั่ น คื อ โรงเรี ย นมี ร ะบบดู แ ลนั ก เรี ย น รายงานผลการ
ปฏิบั ติง านให้ ชุ มชนทราบ และโรงเรี ยนมีก ารประสานความร่ว มมือกับ หน่ว ยงานอื่น ในการจั ด
การศึกษา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระครูอาทรปริยัติยานนุกิจ (สุจิตฺโต/เพียรสองชั้น) ได้
ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ๔ในการบริหารงานบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในอาเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าบุคลากรทางการศึกษาประยุกต์ใช้หลักสังคห
วัตถุ ๔ ด้านสมานัตตตา โดยรวมอยู่ในระดับมาก นั่นคือรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการประชุมปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเป็นกันเองอย่างเสมอต้นเสมอปลายและ
ท่านรู้จักวางตนให้เหมาะสมกับฐานะ เป็นผู้ซื่อตรงต่อหน้าที่ และอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เสมอต้น เสมอปลาย มีความสอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในหลักการที่ว่าการ
เรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ (Cooperative leaning) เป็นวิธีเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และความสาเร็จของ
กลุ่ม โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบ่งปันความรู้ให้กาลังใจดูแลกันและกัน หลักการเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงร่วมใจคล้ายกับกระบวนการกลุ่ม แตกต่างกันตรงที่การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ จัดกลุ่ม
ผู้เรียนให้คละกันทั้งด้านความรู้ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละ
คนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกไว้วางใจกันและกันยอมรับในบทบาทและผลงานของเพื่อน เทคนิคในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่ วมใจได้แก่ การเล่าเรื่องรอบวง มุมสนทนา คู่ตรวจสอบปริศนา
ความคิดเป็นต้นสอดคล้องกับ แคมพ์เบลล์ ที่กล่าวไว้ว่า อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การ
จัดโปรแกรมการเรี ยนการสอน และการบริการนักเรียนจาเป็น ต้องใช้ส ถานที่และวัส ดุอุป กรณ์
ผู้บริหารควรจะสนใจในเรื่องเกี่ยวกั บการวางแผนอาคารสถานที่ การพัฒนาและบารุงรักษาอาคาร
สถานที่และวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยในการเรียนการสอน
๔) ด้านอัตจริยา ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัด
การศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ด้านอัตถจริยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากจากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองนักเรียน
มีค วามเห็ น ต่ อการจั ด การศึก ษาของโรงเรี ยนขนาดเล็ ก ในการบริ ห ารงานด้ านงบประมาณ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของศิริพร เพิ่มผล ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่ อ
การบริ หารงานสถานศึกษา สั งกัดเทศบาลเมืองน่าน : กรณีศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร
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(เทศบาล บ้านพระเนตร) พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนพึงพอใจต่อการบริหารงานสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมืองน่านในด้านการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นั่นคือมีการจัดหา
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ทางานโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระคาจันทร์ คุณวโส (วงษ์ชาลี) ได้ศึกษาเรื่อง
ทัศนคติของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มที่ ๑ เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบว่าทัศนคติของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ใน
โรงเรียนเครือข่ายกลุ่มที่ ๑ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานงบประมาณโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก นั่นคือ การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินอย่างถูกต้องโปร่งใส การอนุมัติการ
จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอต่อความต้องการสอดคล้ องกับ แคมพ์เบลล์ ที่กล่าวไว้ว่า
การเงินและงานธุรการ งานด้านนี้เป็นส่วนสาคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรจะให้ความสนใจงานทางด้านนี้ ซึ่งได้แก่ การทางบประมาณการใช้จ่ายตามแบบ
แผนทางราชการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์และงานพัสดุครุภัณฑ์
๕.๒ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษา
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ๒ ด้านคือ วุฒิการศึกษาและอาชีพ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป เมื่อพิจารณาใน
แต่ละปัจจัย มีประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
๑) วุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้ เนื่องจากระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ไม่ได้จากัดที่วุฒิการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระปรารถนา เวสโกสิทธิ์ ได้
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอาเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกั น มีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอ
คล้ อ งกั บ พระปรารถนา เวสโกสิ ท ธิ์ ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองที่ มี ต่ อ การจั ด
การศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
๒) อาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็ น ต่อการจั ดการศึกษาตามหลักสั งคหวัตถุ ๔ ของ
โรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้นั่นคือ
ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กไม่แตกต่างกัน
หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเหมือนกันในการจัดการศึกษาในโรงเรียน
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ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

ขนาดเล็กซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของดาบตารวจวัฒนาภังคสังข์ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ของสถานีตารวจภูธรหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์
พบว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้การบริการตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ ของสถานีตารวจภูธรหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้การบริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของสถานี
ตารวจภูธรหนองกรดจังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกันทุกด้านและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
พระปรารถนา เวสโกสิทธิ์ ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดกลางในอาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการจั ดการศึกษาของโรงเรี ย นขนาดกลางในอาเภอเมือง จั งหวัดลพบุรี ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน
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การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายใน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

Application of Aparihaniyadhamma 7 to Internal Supervision
of Secondary Schools In Nakhonsawan Province
กัญญา ขาดวง
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ใน
การนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
การประยุ กต์ ใ ช้ ห ลั กอปริ ห านิ ยธรรม ๗ ในการนิ เ ทศภายในของโรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษาจั ง หวั ด
นครสวรรค์ โดยจาแนกตามปัจ จัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อหาความสัมพันธ์ตัวแปรย่อยของหลักอปริ
หานิยธรรม ๗ กับภาพรวมการนิเทศภายในโดยการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ การวิจัยครั้ง
นี้ดาเนินการวิจัยโดยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)โดยใช้รูปแบบการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ที่รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
กลุ่ มสหวิ ทยาเขตทุ่ งหิ นเทิ น รวมทั้ งสิ้ น จ านวน ๑๖๕ คน และการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative
Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญคือ ผู้บริหาร จานวน ๕
คน และพระภิกษุ จานวน ๒ รูป
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์โดยมีค่าความ
เชื่ อ มั่น เท่ า กั บ .๙๐๒ สถิ ติที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล การหาความถี่ ค่ าร้ อ ยละค่ าเฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนใช้การทดสอบด้วยค่าที
(t-test independent) และการทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติทาการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference:
LSD) การหาความสัมพันธ์ตัวแปรย่อยของหลักอปริหานิยธรรม ๗ กับภาพรวมการนิเทศภายในโดย
การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (=๔.๑๒) โดยเรียงตามลาดับ ดังนี้ ด้านคานึงถึงสิทธิ หน้าที่ และเคารพในสิ่งที่ควร
เคารพ (=๔.๒๘) ด้านให้เกียรติสตรีและผู้ที่มีอายุอ่อนกว่า (=๔.๑๖) ด้านประชุมหรือเลิกประชุม
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และทากิจของส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงกัน (=๔.๑๓) ด้านหมั่นประชุมกันประจา (=๔.๑๑) ด้าน
ปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลง (=๔.๑๐) ด้านให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม (=๔.๐๖)
และด้านเคารพผู้ใหญ่และรับฟังความคิดเห็นผู้อาวุโสกว่า (=๔.๐๔)
เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการ
นิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ผู้บริหารและครูผู้สอนจาแนกตามตาแหน่ง
พบว่า โดยภาพรวม และรายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนจาแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวม และรายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้บริหารและครูผู้สอน จาแนกตามประสบการณ์ พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคานึงถึงสิทธิ หน้าที่
และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ตัวแปรย่อยของหลักอปริหานิยธรรม ๗ กับภาพรวมการนิเทศ
ภายในโดยการประยุ กต์ใช้หลักอปริ หานิยธรรม ๗ พบว่า ตัวแปรย่อยในหลั กอปริหานิยธรรม ๗มี
ความสัมพันธ์ระดับสูงกับภาพรวมของประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
คาสาคัญ: การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗, การนิเทศภายใน
ABSTRACT
The purposes of this research were as follows: 1) to study the application of
Aparihaniyadhamma๗ to Internal Supervision of Secondary Schools in Nakhonsawan
Province 2) to compare the application of Aparihaniyadhamma๗ to Internal Supervision
of Secondary Schools in Nakhonsawan Province classified by personal factors 3) to find
out the correlation of sub – variable of Aparihaniyadhamma๗ to the total average scores
of Aparihaniyadhamma๗. This study was Mixed Research by integration of Quantitative
Research with Qualitative Research. The Quantitative Research had been done by
collecting data from the education personnel in Secondary Schools of Hinturn. The
Sample of this study consisted of 165 person. Administrators and teachers of
Secondary Schools in Nakhonsawan Province under the office of Secondary
Education Service Area 42.The Qualitative Research has been operated In-depth
interview from five directors and two Monks.
The analysis of data used SPSS Program. The reliability of research tools
was .902. The statistical analysis composed of Frequency, Percent distribution,
Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, F-test (Least Significant Difference:
LSD) and Spearman Rank order coefficient.
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The results of this research were as follows: Administrators and teachers
had the opinions of the Application of Aparihaniyadhamma 7 as a whole in high
lever (=4.12). The descending order of Application for Aparihaniyadhamma๗ were as
rights, duties and respect to suitable persons (=4.28), the woman and girls of the
families were to dwell without being forced or abducted (=4.16), to meet together in
harmony, disperse in harmony, and do the business and duties of the order in harmony
(=4.13), to hold regular and frequent meting (=4.11), the compliance agreement by
regulation (=4.10),organizing rightful protection, support and sanctuary to monks (=4.06),
Honoring and respecting the elders long in experience giving to their words (=4.04)
When comparative opinions of the Application of Aparihaniyadhamma 7 to
Internal Supervision of Secondary Schools in Nakhonsawan. Administrators and
teachers the study found that by position was not significantly different at .05 level
to the opinions of Internal Supervision. But the independent variables of gender
and working experiences were not significantly different at .05 level. Only the rights
and duties aspect were significantly different at .05 level towards the application of
Aparihaniyadhamma๗ to Internal Supervision.
Finally there were found that all sub-variable of Aparihaniyadhamma were
correlated with the applying of Aparihaniyadhamma 7. The level of correlation were
in high level. Therefore the hypotheses of correlations had been accepted at .01
level.
Keywords: Application of Aparihaniyadhamma 7, Internal Supervision

๑. บทนา

การศึกษานับว่าเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสร้างคนที่สามารถนาการพัฒนาประเทศทั้งใน
ด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมได้อย่างสมดุลสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศดังที่ทราบว่าระบบการจัดการศึกษามีไว้เพื่อพัฒนาคนเพื่อให้คนนาความรู้
ความสามารถไปพัฒนาประเทศชาติดังนั้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่งใน
การพัฒนาคนให้รู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่ารู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จัก
เรียนรู้ด้วยตนเองสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคมยุคปัจจุบันมี
จริยธรรมคุณธรรมรู้จักพึ่งตนเองและสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข๑

๑

ชุมศักดิ์อินทร์รักษ์, การบริหารงานวิชาการ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
สานักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑๗.
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ดังพระราชดารัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตรัสว่า “ใน
ปัจจุ บันประเทศไทยกาลั งอยู่ ในช่วงของการขับเคลื่ อนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งการปฏิรูประบบ
ราชการและการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีเป้าหมายที่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในขณะที่การปฏิรูประบบ
ราชการได้ มุ่ งพั ฒนาระบบราชการไทยให้ มี ความเป็ นเลิ ศสามารถรองรั บการพั ฒนาประเทศในยุ ค
โลกาภิวั ฒน์ โดยยึ ดหลั กการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดีและประโยชน์สุ ขของประชาชนการปฏิรู ป
การศึกษาได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมี
ความรู้ มี ศั กยภาพในการพั ฒนาตนเองและพั ฒนาเศรษฐกิ จพั ฒนาสั งคมฐานความรู้ และเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”๒
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุ ด กระบวนการจั ดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็ มตามศั กยภาพ โดยสถานศึ กษาจะต้ องพั ฒนากระบวนการเรี ยนการสอนอย่ างมี
ประสิทธิ ภาพและมาตรา๔๗กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาเป็นต้องอาศัยกระบวนการปฏิบัติอย่าง
หลากหลายซึ่งประกอบด้วยกระบวนการที่สาคัญคือกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้
และกระบวนการนิเทศติดตามประเมินผล๓
การจะทาให้บรรลุตามความมุ่งหมายและแนวคิดดังกล่าว จะต้องใช้แนวทางหรือวิธีการ
พัฒนาที่หลากหลาย การนิเทศเป็นวิธีการหนึ่งของการพัฒนา ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาเพราะภารกิ จ ต่ า งๆ ของสถานศึ ก ษาจะส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและความร่วมมือของบุคลากรทุก
ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ๔อี ก ทั้ ง การนิ เ ทศภายในโรงเรี ย นยั ง เป็ น วิ ธี ก ารส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในการบริ ห าร
การศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้นเพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ภายในโรงเรี ยนสามารถปฏิ บั ติงานในขอบเขตที่ตนเองรับ ผิ ดชอบประสบผลส าเร็จเป็น ไปตาม
มาตรฐานและสอดคล้องกับระเบียบวิธีการดาเนินงานที่กาหนดไว้การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็น
ยุทธวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องควรหาแนวทางดาเนินการกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ๕ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒

พัชรินทร์ช่วยศิริ, การศึกษาการดาเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี, สารนิพนธ์กศ.ม.
(การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔).
๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างเป็นระบบ,
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๕), หน้า ๒๙.
๔
ธเนศ ขาเกิด, “นิเทศการศึกษานั้นสาคัญไฉน”, วารสารวิทยาจารย์, ปีที่ ๑๑๒ ฉบับที่ ๑ (พฤศจิกายน
๒๕๕๕): ๒๕- ๒๗.
๕
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอย่าง
เป็นระบบ, (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๕), หน้า ๗-๘.
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อย่างไรก็ตามการดาเนินการนิเทศภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ได้นั้นผู้บริหารไม่สามารถจะกระทาได้เพียงคนเดียวเท่านั้นผู้บริหารต้องได้รับความร่วมมือจากคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนจึงจะทาให้การดาเนินการได้ผลยิ่งขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในจะเป็น
อีกแนวทางหนึ่งที่ทาให้การนิเทศภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งหลักอปริ
หานิยธรรม ๗ นั้น เป็นหลักพุทธธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว
สาหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง ประกอบด้วย ๑) หมั่นประชุมกันเป็นเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียง
กันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทากิจที่พึงทา ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้
(อั นขั ดหลั กการเดิ ม) ไม่ ล้ มล้ างสิ่ งที่ บั ญญั ติ ไว้ (ตามหลั กการเดิ ม) ถื อปฏิ บั ติ มั่ นตามวั ชชี ธรรม
(หลักการ) ตามที่วางไว้เดิม ๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ให้เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยคาของ
ท่านว่าเป็นสิ่งที่ควรรับฟัง ๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหงหรือฉุดคร่าขืนใจ
๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ) ของวัชชี (ประจา
ชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยทาแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อม
ทรามไป ๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (บรรพชิตผู้
ดารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจว่า ขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่น
แคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก๖ ทั้งนี้หลักอปริหานิยธรรมดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในการนิเทศภายในเพื่อให้เกิดความเจริญมิให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
จากความเป็นมาและความสาคัญข้างต้น จะเห็นได้ว่าการนิเทศภายในมีความสาคัญต่อ
คุณภาพของการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะที่ผู้วิจัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จึง
ตระหนักถึงความสาคัญของการนิเทศภายใน เพื่อให้ การดาเนินการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ใน
การนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน แก้ไขการนิเทศภายในให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์
อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการ
นิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อหาความสัมพันธ์ตัวแปรย่อยของหลักอปริหานิยธรรม ๗ กับภาพรวมการนิเทศ
ภายในโดยการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗
๖

ที.ม.(ไทย)๑๐/๖๘/๘๖, อง.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๒๐/๑๘.
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ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัย ในครั้ งนี้ ผู้ วิจั ยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods
Research)ซึ่งเป็นการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)ที่รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง คือ ผู้ บริหารและครูผู้ สอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ กลุ่มสหวิทยาเขตทุ่ง
หินเทิน ผู้บริหาร จานวน ๔๒ คน ครูผู้สอน จานวน ๑๒๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑๖๕ คน และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญคือ ผู้ บริ หาร จ านวน ๕ คน และพระภิกษุ จานวน ๒ รูป และน ามาวิ เคราะห์ ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รวบรวมมา
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ ยค่าส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นใช้การทดสอบด้วยค่าที (t-test independent) และการทดสอบเอฟ(Ftest) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติทาการเปรียบเทียบรายคู่โ ดยวิธีผ ลต่าง
นัยสาคัญน้อยที่สุด (Lest Significant Difference: LSD) การหาความสัมพันธ์ตัวแปรย่อยของหลัก
อปริหานิยธรรม ๗ กับภาพรวมการนิเทศภายในโดยการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิย ธรรม ๗ ใช้
วิธีการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน

๔. ผลการวิจัย

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่งเป็นครูผู้สอน จานวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๗๔.๕ รองลงมาคือ ตาแหน่งผู้บริหารจานวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕จาแนกตามเพศ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จานวน ๑๐๕ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ เพศชาย จานวน ๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ จาแนก
ตามประสบการณ์ส่วนใหญ่ต่ากว่า ๑๐ ปี จานวน ๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕ รองลงมาคือ มากกว่า
๑๐ ปีขึ้นไป จานวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕ น้อยที่สุดคือ ๖ – ๑๐ ปี จานวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๖.๑
๔.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (=๔.๑๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้
๑. ด้านหมั่นประชุมกันประจาผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=๔.๑๑)
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๒. ด้านประชุมหรือเลิกประชุม และทากิจของส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงกัน ผู้บริหาร
และครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=๔.๑๓)
๓. ด้านปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก อปริ ห านิ ย ธรรม ๗ ในการนิ เ ทศภายในของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาจั งหวั ด
นครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=๔.๑๐)
๔. ด้านเคารพผู้ใหญ่และรับฟังความคิดเห็นผู้อาวุโสกว่า ด้านเคารพผู้ใหญ่และรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อาวุโสกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลัก
อปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (=๔.๐๔)
๕. ด้านให้เกียรติสตรีและผู้ที่อายุอ่อนกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=๔.๑๖)
๖. ด้านคานึงถึงสิทธิ หน้าที่ และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่
มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลั กอปริห านิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=๔.๒๘)
๗. ด้านให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็ น เกี่ ยวกับการประยุ กต์ใช้ ห ลั กอปริห านิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในของโรงเรีย น
มัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ (=๔.๐๖)
๔.๓ ผลการเปรี ยบเทีย บความคิ ดเห็ น ของผู้บริ หารและครู ผู้ สอนส่ วนใหญ่ มีค วาม
คิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก อปริ ห านิ ย ธรรม ๗ ในการนิ เ ทศภายในของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
๑. ผู้ บริ หารและครู ผู้ สอนที่ มี ตาแหน่ งต่ างกั น พบว่ า ความคิดเห็ นของผู้ บริหารและ
ครูผู้สอนที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ จาแนกตามตาแหน่ง โดยภาพรวม และรายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันจึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
๒. ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มี
ต่อการประยุ กต์ใช้หลั กอปริ ห านิ ยธรรม ๗ ในการนิ เทศภายในของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์ จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม และรายด้ าน มี ความคิ ดเห็ นไม่ แตกต่ างกั นจึ งปฏิ เสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
๓. ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ต่างกัน พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ จาแนกตามประสบการณ์ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
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สมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคานึงถึงสิทธิ หน้าที่ และเคารพในสิ่งที่ควร
เคารพแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕
๔.๔ ความสัมพันธ์ตัวแปรย่อยของหลักอปริหานิยธรรม ๗ กับภาพรวมการนิเทศภายใน
โดยการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗
จากการหาความสั มพันธ์ ตัวแปรย่ อยของหลั กอปริหานิ ยธรรม ๗ กั บภาพรวมการนิเทศ
ภายในโดยการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ พบว่า ตัวแปรย่อยในหลักหลักอปริหานิยธรรม ๗ ใน
ด้านหมั่นประชุมกันเป็นประจา rs= .๗๒๘ ด้านประชุมหรือเลิกประชุม และทากิจของส่วนรวมอย่าง
พร้อมเพรียงกัน rs= .๗๔๓ ด้านปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลง rs= .๘๑๕ ด้านเคารพผู้ใหญ่และรับฟังความ
คิดเห็นผู้อาวุโสกว่า rs= .๘๐๐ ด้านให้เกียรติสตรีและผู้ที่อ่อนกว่า rs= .๗๖๔ ด้านคานึงถึงสิทธิ หน้าที่
และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ rs= .๘๑๙ และด้านให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม rs=.๗๕๙
มีความสั มพันธ์ระดับสูงกับภาพรวมของประยุกต์ใช้หลักอปริหานิ ยธรรม ๗ ในการนิ เทศภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานข้อ
๔ การหมั่นประชุมกันเป็นประจา มีความสัมพันธ์กับภาพรวมการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ใน
การนิ เทศภายในข้ อ ๕ ประชุ มหรื อเลิ กประชุ ม และท ากิ จของส่ วนรวมอย่ างพร้ อมเพรี ยงกั น มี
ความสัมพันธ์กับภาพรวมการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายใน ข้อ ๖ การปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อตกลง มีความสัมพันธ์กับภาพรวมการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศ
ภายในข้อ ๗ การเคารพผู้ ใหญ่และรั บฟังความคิดเห็ นผู้ อาวุโสกว่า มีความสั มพันธ์กับภาพรวมการ
ประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในข้อ ๘ การให้เกียรติสตรีและผู้ที่อายุอ่อนกว่า มี
ความสัมพันธ์กับภาพรวมการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในข้อ ๙ การคานึงถึง
สิทธิ หน้าที่ และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ มีความสัมพันธ์กับภาพรวมการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิย
ธรรม ๗ ในการนิ เทศภายในและข้ อ ๑๐ การให้ ก ารอารั กขาคุ้ ม ครองป้ อ งกั นอั นชอบธรรม มี
ความสัมพันธ์กับภาพรวมการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายใน

๕. อภิปรายผล

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกล่าวถึง การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ใน
การนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ โดยจะอภิปรายผลตามลาดับ ดังนี้
ผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม
๗ ในการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=
๔.๑๒)เนื่องจากการนิเทศภายในเป็นหัวใจสาคัญ ทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน วางแผน และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งช่วยให้
ทางโรงเรียนได้ทราบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน นอกจากนี้ยังทาให้ครูผู้สอนมีโอกาสได้พัฒนา
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับวไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ ได้กล่าวถึงความจาเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ว่า
การนิเทศเป็นการส่งเสริมคุณภาพด้านการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ครูควรได้รับการนิเทศเพื่อ
พัฒ นาความเจริ ญด้านการสอนและทางวิช าการ ซึ่งโรงเรี ยนต้องมีการนิเทศ เพราะโครงการที่
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ประกอบด้วยข้อมูลจากการนิเทศจะช่วยในการจาแนกคุณภาพของครู และยังสามารถช่วยในการ
ตัดสินใจปัญหาบางอย่างในโรงเรียนได้เมื่อพิจารณาผลการวิจัยการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม
๗ ในการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ในแต่ละด้านสามารถนามาอภิปราย
ผลได้ ดังนี้
๑. ด้านหมั่นประชุมกันเป็นประจา จากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่
มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลั กอปริห านิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการประชุมศึกษาสภาพปัญหาของ
การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน มีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน การ
นิเทศภายใน แต่งตั้งบุคลากร และคณะทางาน มีการประชุมเพื่อสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ ได้เสนอขั้นตอนในการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพไว้ ๔ ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการ
นิเทศ ขั้นตอนที่ ๒ การวางแผนและการจัดทาโครงการนิเทศ ขั้นตอนที่ ๓ การดาเนินงาน และขั้นตอนที่ ๔
การประเมินผลการนิ เทศทาให้การนิเทศภายในตามขั้นตอนประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์พ ระครูนิพัทธ์ศีลคุณ กล่าวว่า การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ มีความ
จาเป็นอย่างยิ่งของการทางานเป็นหมู่คณะหรือของสังคม หมู่คณะจะเจริญหรือเสื่อมขึ้นอยู่กับความ
สามั ค คี ข องหมู่ ค ณะนั้ น ว่ า จะให้ ค วามร่ ว มมื อ มากน้ อ ยเพี ย งใด การประชุ ม กั น ถื อ ว่ า เป็ น การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกั นและกันเพื่อหาข้อดีข้อเสียในการทางานของหมู่คณะนั้นอีกทั้งยัง
สอดคล้องกับวศิน อินทสระ กล่าวว่า องค์กรที่จะประสบความสาเร็จในการทางานได้นั้นสิ่งสาคัญ
ประการหนึ่งคือสมาชิกในองค์กรต้องทางานร่วมกันอย่างมีความสุข สมาชิกในครอบครัวต้องให้
ความสาคัญกัน จึงต้องหมั่นมีก ารพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันสอดคล้องกับรอง
รัตน์ ศิริ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความเห็นของครูเกี่ยวกับการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกับการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกขั้น ขั้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ขั้นปฏิบัติการนิเทศ รองลงมาคือ ขั้นวางแผน และขั้นที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ขั้นประเมินการนิเทศทั้ง
ยังสอดคล้องกับ กัลยา เวียงนนท์ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการนิเทศภายใน
สถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานขนาดเล็ กสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาบุ รี รั มย์ เขต๑
ผลการวิ จั ยพบว่ าครู ผู้ สอนในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานขนาดเล็ กสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาบุรีรั มย์เขต๑มีระดับความพึงพอใจต่อการนิ เทศภายในด้านการศึกษาสภาพและความ
ต้ องการด้ านการวางแผนด้ านการปฏิ บั ติ การนิ เทศและด้ านการประเมิ นผลอยู่ ในระดั บมากเมื่ อ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในแต่ละด้านจาแนกตามระดับการศึกษาพบว่าด้าน
การศึกษาสภาพและความต้องการด้านการวางแผนด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกันส่ วนด้านการ
ปฏิบัติการนิเทศพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
๒.ด้ านประชุ ม หรื อ เลิ ก ประชุ ม และท ากิจ ของส่ วนรวมอย่ า งพร้ อมเพรี ยงกั น จาก
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอปริ
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หานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากเห็นความสาคัญของการประชุมจึงพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และทากิจที่พึง
กระทาร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์อรุณ รุ่งเรือง โดยกล่าวว่า การพร้อมเพรียงกันประชุม เลิก
ประชุม และทากิจที่พึงกระทาร่วมกัน เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ รู้หน้าที่ในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ซื่อสัตย์ การตรงต่อ
เวลา หากทุกคนทาตามอาเภอใจงานก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การขาดประชุมทาให้ไม่ทราบนโยบายที่
ชัดเจนสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็กสุธมฺมปญฺโญ) ได้ทาการวิจัย เรื่อง “การ
ปกครองคณะสงฆ์ตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม๗จากการผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างของคณะสงฆ์
อาเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีความคิดเห็นว่าการปกครองคณะสงฆ์ในพื้นที่ของตนเป็นไปตามหลัก
ภิกขุอปริหานิยธรรม๗อยู่ในระดับมากและเมื่อแยกเป็นข้อย่อย๗ข้อยังมี๒ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุดด้วย
คือข้อ๒) การพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพรียงกันทากิจที่สงฆ์พึงทาโดย
คณะสงฆ์อาเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีให้ความสาคัญในการประชุมแต่ละครั้งโดยพร้อมที่จะสละ
เวลาของตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นอย่างดีสอดคล้องกับสาเนา เภาศรี ได้
ทาการวิจัยเรื่อง การมีส่ วนร่วมของชุมชนในการจั ดการศึกษาตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ของกลุ่ ม
โรงเรียนวังทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๑ ดาเนินการวิจัย
โดยวิธีวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มประชากร
จานวน ๑๐๐ คน ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลักอปริหานิย
ธรรม ๗ ของกลุ่มโรงเรียนวังทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต
๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ ในระดับมากทุก
ด้าน สอดคล้องกับวศิน อินทสระ กล่าวว่า องค์กรที่จะประสบความสาเร็จในการทางานได้นั้น สิ่ง
สาคัญประการหนึ่งคือ สมาชิกในองค์กรต้องทางานร่วมกันอย่างมีความสุข สมาชิกในครอบครัวต้อง
ให้ความสาคัญกัน
๓. ด้านปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลง จากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่
มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลั กอปริห านิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการคานึงถึงความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการที่เป็นอยู่ ตามระยะเวลาที่กาหนด มีการกาหนด
แนวปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอย่างชัดเจน จัดให้ครูมีการรายงานความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ชาญณรงค์
ยาสุทธิ โดยกล่าวว่า การปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงควรกาหนดรูปแบบประเด็นในการปฏิบัติที่
ชัดเจน เช่น แบบนิเทศ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีคู่มีในการปฏิบัติงาน มอบหมายงานตามความถนัด มี
การกากับ ติดตามงานโดยฝ่ายบริหารสอดคล้องกับการสัมภาษณ์พระศรีสุทธิพงศ์ (ปฏิกาโณ) โดย
กล่าวว่า การปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงควรแจ้งกฎ กติกา และมอบหมายภาระงานให้ชัดเจนต่อ
บุคลากรเพื่อนาไปปฏิบัติ จะได้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทุกคนจะทราบว่าตนเองมีหน้าที่
อย่างไรในตาแหน่ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานและบุคลากรและสอดคล้องกับสาราญ
เสียงตรงได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านมะมังสังกัดสานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต๒อาเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์พบว่าจากการดาเนินการพัฒนาระบบ
การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการพัฒนาระบบ(System development life cycle :
SDLC) โดยใช้กลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายในโรงเรียนการกากับติ ดตามพบว่า
โรงเรี ย นได้ แ นวทางและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะขั้ น ตอนของการนิ เ ทศภายในที่ เ ป็ น ระบบซึ่ ง
ประกอบด้วยแผนการนิเทศภายในคู่มือการจัดกิจกรรมการนิเทศตลอดจนมีรายละเอียดขั้นตอนที่
ชัดเจนด้านกรรมการนิเทศภายในได้รับรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติการนิเทศตามแผนการนิเทศและ
มีความมั่นใจในการปฏิบัติการนิเทศซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูครูผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า
สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิบัติการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ด้านเคารพผู้ใหญ่และรับฟังความคิดเห็นผู้อาวุโสกว่า จากผลการวิจัย พบว่าผู้บริหารและ
ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายใน
ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาจั งหวั ดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก เนื่ องจากมี ก ารยอมรั บ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การช่ วยเหลือสนับสนุน และผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานสอดคล้องกับวนิดาน้อยมะลิวัน ได้ทาการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต๑พบว่า
ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนิเทศภายในโรงเรียนของ
ครู ผู้ สอนในโรงเรี ยนสรุ ป ได้ ปั จจั ยทั้ ง ๓ด้ านปั จจั ยด้ านบุ คคลปั จจั ยด้ านองค์ การและปั จจั ยด้ าน
สภาพแวดล้อมได้ปัจจัยเพิ่มคือภาระงานและขวัญและกาลังใจในการทางานซึ่งเป็นส่วนช่วยเสริมให้
บุคลากรมีความเคารพเชื่อฟังผู้ที่อาวุโสกว่า สอดคล้องกับการสัมภาษณ์พระครูนิพัทธ์ศีลคุณ กล่าวว่า
ด้านการเคารพผู้ใหญ่และรับฟังความคิดเห็นผู้อาวุโสกว่า ควรให้เกียรติกันตามตาแหน่งหน้าที่ คุณวุฒิ หรือ
วัยวุฒิ รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่ลุแก่อานาจ ซึ่งจะทาให้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือ
บาดหมางกันได้และสอดคล้องกับพระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็กสุธมฺมปญฺโญ) ได้ทาการวิจัย เรื่อง “การ
ปกครองคณะสงฆ์ตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม๗ของคณะสงฆ์อาเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ”
จากการผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างของคณะสงฆ์อาเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีความคิดเห็น
ว่าการปกครองคณะสงฆ์ในพื้นที่ของตนเป็นไปตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ อยู่ในระดับมากและเมื่อ
แยกเป็นข้อย่อย๗ข้อยังมี๒ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุดด้วยคือ ข้อ ๔) การให้ความเคารพเชื่อฟังภิกษุผู้เป็น
สังฆบิดรเป็นสังฆปริณายกคณะสงฆ์อาเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเคารพในภิกษุผู้มากพรรษากว่า
ตามพระธรรมวินัยให้ความยาเกรงในพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่และพร้อมที่จะดาเนินการตามคาสั่งเจ้าคณะ
ผู้ปกครองเหนือตนขึ้นไปเสมอเมื่อได้รับคาสั่งทั้งยังนาหลักคาสอนวิธีการและแนวทางปฏิบั ติอันเป็น
ประโยชน์ของพระเถระผู้ใหญ่นั้นไปเผยแพร่ด้วยอีก
๕. ด้านให้เกียรติสตรี และผู้ที่อายุอ่อนกว่า จากผลการวิจัย พบว่าผู้บริหารและครูผู้สอน
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศภายในของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ด้านให้เกียรติสตรี และผู้ที่อายุอ่อนกว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากมีการให้เกียรติเด็กและสตรีที่เป็นผู้นาของโรงเรียน ในเกียรติในการร่วมวางแผน การสร้างขวัญ
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กาลังใจในการทางานสอดคล้องกับพระครูสังฆรักษ์วีระศักดิ์ จนฺทวโส (รถจันทร์วงษ์) ได้ทาการวิจัย
เรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คลตามหลั ก อปริ ห านิ ย ธรรม ๗ ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา เขตธนบุ รี
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า การบริหารงานบุคลากร ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่มีต่อ
การบริหารงานบุคลากรตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง ๗ ด้าน เรียงลาดับจาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านให้ความเคารพต่อเพศสตรี ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายใน
โรงเรียน ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ด้านมีความ
เคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม และด้านให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มา
เยือน ตามลาดับซึ่งแสดงให้เห็นว่าบทบาทของเด็กและสตรีมีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการ
ทางานให้เกิดประสิทธิภาพ
๖. ด้ า นค านึ งถึ งสิ ทธิ หน้ า ที่ และเคารพในสิ่ งที่ ค วรเคารพ จากผลการวิ จั ย พบว่ า
ผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการ
นิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ด้านคานึงถึงสิทธิ หน้าที่ และเคารพในสิ่งที่
ควรเคารพภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่ องจากมีความเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ เคารพในการวางแผน
การดาเนินงาน การตัดสิ นใจ และเคารพในผลการนิเทศภายใน โดยให้ ความส าคัญต่อบทบาทของ
ผู้บริหาร สอดคล้องกับปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวว่า ผู้บริหารจะต้องนิเทศ กากับ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่ องโดยการปฐมนิ เทศครู ใหม่ ประชุมหรือชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอน สอดคล้ องกับการ
สัมภาษณ์ประดิษฐ์ เลิศนอก กล่าวว่า ผู้บริหารมีบทบาทสาคัญมาก เนื่องจากการนิเทศภายในเป็น
กระบวนการด าเนิ นงานของผู้ บริ หารโรงเรี ยนในอั นที่จะก่ อให้ เกิ ดการร่ วมมื อ การช่วยเหลื อกั น
สนับสนุนงบประมาณ แนะนาและให้คาปรึกษา สอดคล้องกับการสัมภาษณ์วันทนา กระดังงา กล่าวว่า
ผู้บริหารมีบทบาทสาคัญมาก หากผู้บริหารให้การดูแลเอาใจใส่ สนใจ โรงเรียนก็จะพัฒนา หากผู้บริหาร
ละเลยโรงเรียนก็จะล้าหลัง ไม่ทราบปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้บริหารควรมีการกากับ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เพียรเวช สระทอง กล่าวว่า ผู้บริหารมีบทบาทสาคัญในการนิเทศ
ภายใน คือ เป็ นบุ คคลที่ก าหนดนโยบาย จุดมุ่ งหมาย และแนวทางให้ ผู้ ใต้ บังคั บบัญชาได้มีความ
กระตื อ รื อ ร้ น ในการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น เพื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของงานให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพที่ดี ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นผู้บริหารมีบทบาทในการช่วยเหลือ ชี้แนะ แนะนา จนสาเร็จ
ลุล่วงด้วยดี และสอดคล้องกับการสัมภาษณ์พระศรีสุทธิพงศ์ กล่าวว่า ผู้บริหารมีบทบาทอย่างยิ่งในการ
ขับเคลื่อนงาน งานจะเดินได้หรือก้าวหน้าต่อไปได้ผู้บริหารต้องคอยกากับดูแล ไม่ละเลยในบทบาท
หน้าที่จะเห็นได้ว่าด้านคานึงถึงสิทธิ หน้าที่ และเคารพในสิ่งที่ควรเคารพมีความสาคัญและจาเป็นมาก
ในการนิเทศภายในซึ่งผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการนิเทศภายในคือผู้บริหาร ฉะนั้นผู้บริหารควรตระหนัก
และให้ความสาคัญกับการนิเทศภายในเพื่อให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนา และเกิดประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุด
๗. ด้านให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม จากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร
และครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการนิเทศ
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ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ด้านให้การอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร อานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน ส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่บุคลากร รวมทั้งมีการนิเทศภายในอย่างเป็นกัลยาณมิตร
สอดคล้ องกั บ ชุ มศั ก ดิ์ อิ น ทร์ รั ก ษ์ ได้ก ล่ าวถึง จุ ดมุ่ ง หมายการนิ เทศภายในไว้ ว่ า เพื่ อช่วยเหลื อ
สนั บ สนุ นให้ ค าแนะน าเกี่ ยวกั บ การจั ดการเรี ยนการสอนพั ฒ นาปรั บ ปรุ งกระบวนการเพื่ อให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อช่วยเหลือครูผู้สอนให้เข้าใจหลักสูตรและโครงสร้างของหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาบุ คลากรโดยการประชุมอบรมสัมมนาและปฏิ บัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะอยู่เสมอเพื่อ
ส่งเสริ มขวัญและกาลั งใจในการปฏิบัติงานของครูและสอดคล้องกับจันทรานี สงวนนาม กล่ าวว่า
ผู้บริหารในฐานะผู้นาและเป็นผู้บริหารของหน่วยงานต้องแสดงบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกิดการนิเทศภายในอย่างจริงจัง ทาหน้าที่เป็นวิทยากรที่ดีของครูทุกโอกาสให้คาแนะนาชี้แหล่ง
วิชาการให้แก่ครูบริการและอานวยความสะดวก ประเมินผลการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกาลังใจ
ให้แก่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
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ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการให้บริการ
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี
The Satisfaction of Basic Education Commission to The Service
According to Sangahavatthu Iv In Pangmakha Schools Group
Khanuworralaksaburi District.
บุญส่ง ผาด่าน
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ๔ ของโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษ
บุรี ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
การให้ บริ การตามหลั กสั งคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี โดย
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ต่อ
ภาพรวมในการนาหลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต์ใช้กับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ๔ ของโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษ
บุรี ๔) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า อาเภอขาณุวร
ลักษบุ รี โดยศึกษากับ กลุ่ มตัว อย่ าง จานวน ๙๘ คน ใช้ระเบี ยบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
Methods Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In–depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) จากผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่ม
ปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร จานวน ๑๔ โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็ น แบบสอบถาม และสั มภาษณ์ วิเคราะห์ ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ๒ ตัว
แบบสเปียร์แมน (Spearman rank-order correlation coefficient) และสรุปข้อมูลปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจานวน ๖๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๕.๓ มีกลุ่มอายุ ๓๖-๕๐ ปี ตอบแบบสอบถามจานวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒ วุฒิ
การศึกษามัธยมศึกษาหรือ ปวช. ตอบแบบสอบจานวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒ และอาชีพรับ
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ราชการ/รั ฐ วิสาหกิจ ตอบแบบสอบถามจานวน ๔๘ คน คิดเป็น ร้อยละ ๔๙.๐ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
การให้ บ ริ การตามหลั กสั งคหวั ตถุ ๔ ของโรงเรียนในกลุ่ มปางมะค่า อ าเภอขาณุว รลั กษบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๘) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
การให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในเขตอาเภอ ปางมะค่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน จาแนกเป็น
รายด้านที่มีระดับมากที่สุด คือ ด้านปิยวาจา มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๑๕) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน
ที่มีระดับน้อยที่สุด คือ ด้านทาน มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๐๑) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรีพบว่า
เพศ อายุ วุ ฒิ ก ารศึก ษา และอาชี พ มีค วามคิ ดเห็ น ต่อ การให้ บริ การตามหลั กสั งคหวั ตถุ ๔ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งปฏิเสธตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ทั้ง ๔ ข้อ
เมื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยในหลักสังคหวัตถุ ๔ กับภาพรวมในการนาหลักสังคหวัตถุ ๔ มา
นาเสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า
อาเภอขาณุวรลักษบุรีพบว่า ตัวแปรย่อยในหลักสังคหวั ตถุ ๔ ในด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถ
จริ ย า ด้านสมานั ตตตา มีความสั มพัน ธ์ในระดับสู ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับ
สมมติฐานทั้ง ๔ ข้อ
ข้อเสนอแนะ คือ การนาหลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต์ใช้ในการบริการของโรงเรียนใน
กลุ่ ม โรงเรี ย นปางมะค่ า อ าเภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี บุ ค ลากรควรเอาใจใส่ ใ นการบริ การโดยเป็ น ผู้
เอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ เสีย สละ มุ่งสร้ างประโยชน์ส่ ว นรวมแก่ผู้มารับบริการ อานวยความสะดวก ให้
คาแนะนา ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการอย่างเต็มกาลัง พูดสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจากับ
ผู้มารับบริการด้วยถ้อยคาที่ไพเราะ อ่อนหวาน รับฟังความคิดเห็นของผู้มารับบริการด้วยความเต็ม
ใจต้องให้ความช่วยเหลือผู้มารับบริการด้วยใจจริง เต็มกาลังความสามารถผู้บริหารควรร่วมช่วย
แก้ไขปัญหาด้านการบริการในโรงเรียนที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจ และกระตือรือร้น การแต่งกายให้
เรียบร้อยเหมาะสมแก่การเป็น บุคลากรในโรงเรียน ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง มีอัธยาศัยดี ทา
ให้เกิดศรัทธาต่อโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, หลักสังคหวัตถุ ๔
ABSTRACT
This research had the following objectives :1) to study the Satisfaction of
Academic Committee on the Service related to Sangahavatthu4 in Pangmakha
school group Khanuworralaxsaburi District. 2) to compare the Satisfaction of
Academic Committee on the Service related to Sangahavatthu4 in Pangmakha
school group classified by personal factors. 3) to study problems, barriers and
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suggestions of Satisfaction of Academic Committee on the Service related to
Sangahavatthu 4 in Pangmakha school group Khanuworralaxsaburi District.
The sample of this study consisted of ๙๘ persons. The method of the
research employed Mixed Methods Research by means of Survey Research and
following Qualitative Research. The Qualitative Research has been done by In –
Depth Interview to 14 school directors. The research tools were questionnaire and
Interview Structured Form. The Analysis of Data had been computed the statistics
viz Frequency, percentage, Mean and Standard Deviation. Lastly; the Spearman
Rank Correlation was computed to find the relationship between sub – variables
and overall Satisfaction of Academy Committee scores according to Sangahavatthu
4. The problems, barriers and suggestions have been analyzed and synthesized.
The findings of this research were as follows :The majority of the
respondent was female for the number of ๖๔ persons equal of 65.3%. The age
variated from 36 – 50 years of 60 persons equal to 61.2%. The occupations of the
respondents mostly were officials and public enterprise Personals for 48 persons
equal to 49.0%. The satisfaction of academy committee on the service related to
Sangahavatu 4 in Pangmakha was in high score ( =4.08)
When considering in each aspect, it was found that aspects which were
high level in descending order vizPiyavacha ( =4.15) and least one was Dana (
=4.01). The comparison of Sangahavatthu due to independent variable viz gender,
age, level of education, and occupation. And they were found that no statistically
significant difference at .05 level. Therefore the hypotheses have been rejected.
The correlations of sub-variables in Sangkhahavathu 4 with the overall the
development of service according to sangkhahavatthu 4, there were found highly
correlated in all aspects of Dana, Piyavaca, Atthacariya and Samanattata. Therefore,
the four hypo these were accepted statistically significant at .01 level.
The suggestions to apply Sangahavatthu 4 in School Service ; the
personnels should sacrifice and make the favour to all guests. The school teachers
should be willing to service with the service mind. The school teachers should
dress neatly as the government officials. The school teachers should behave to
guests with smile and willingness.
Keywords: Satisfaction, Basic Education Commission to The Service,
Sangahavatthu Iv
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๑. บทนา

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

การให้บริการด้านการศึกษาแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนโยบายที่สาคัญ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๒ เป็นภารกิจที่ สาคัญทางด้านการ
ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับบริการ
ภายใต้ ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับที่กาหนดไว้ ปรับปรุงการบริการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในรูปแบบต่าง ๆ การบริการด้านการศึกษาแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็น
หนึ่ ง ในภารกิ จ การ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาก าแพงเพชร เขต ๒ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับบริการที่สะดวกทั่วถึง และ เป็นการ
ประสานเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาก าแพงเพชร เขต ๒ ข้ า ราชการครู จ ะต้ อ งค านึ ง ถึ ง บริ ก าร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้
ข้าราชการครูยังมีบทบาทใหม่ในเรื่องการ แก้ปัญหาของประเทศชาติที่กาลังประสบอยู่ คือ ปัญหา
วิกฤตทางการศึกษา เศรษฐกิจ ฯลฯ เพราะฉะนั้ นเรื่อง ความสั มพั นธ์ ระหว่ างข้าราชการครู กั บ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึ งเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความส าคัญอย่างมาก และต้อง
พยายามด าเนิ น การทุกวิถี ทางที่จะให้ การทางานของการจัดการศึ กษา เป็นการบริหารงานที่จะ
สามารถเพิ่มพูนประสิ ทธิภาพ เพิ่มพูนคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มากที่สุดเท่าที่ จะมากได้
โรงเรียนในกลุ่ มปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี จึงมีผู้ อานวยการสถานศึกษาตั้ งแต่
ประถม โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นผู้อานวยการโรงเรียนต่างๆในกลุ่มปาง
มะค่า บริหารการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยทั้งภายนอกและ
ภายในเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุตรหลาน ข้าราชการครู
ผู้บริหารเป็นทั้งผู้ปกครอง เป็นผู้ให้บริการพร้อมทั้งการพัฒนากาลังทุกด้าน ไม่ว่าจะ เป็นทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ ความคิดสติปัญญาและสุขภาพอนามัยให้มีความพร้อมในการเรียน ทางาน หรือแม้แต่
โตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าการนาหลั กธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งสาคัญและเหมาะสมที่จะ
นามาใช้โดยเฉพาะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับนับถือ มี
หลั กธรรมที่ ค รอบคลุ ม และเหมาะสมส าหรั บ น าไปประยุ ก ต์ ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น ได้ ห ลายอย่ า ง
โดยเฉพาะด้านการให้ บริ การคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานด้ านการจัดการศึ กษานั้น ใน
พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่สามารถส่งเสริมสนับสนุน ได้หลายประการหลักธรรมที่ส่งเสริมด้านการ
ให้บริการโดยเฉพาะหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ
๑. ทาน ให้ปัน คือ เอื้อเฟือ เผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปืน ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่ ทุน
หรือ ทรัพย์สินสิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ และศิลปวิทยา
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๒. ปิยวาจา พูดอย่ างรั กกัน คือ กล่ าวคาสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ชี้แจง แนะนาสิ่ งที่เป็น
ประโยชน์ มีเหตุผล เป็นหลักฐานชักจูงในทางที่ดีงาม หรือแสดงความเห็นอกเห็นใจให้กาลังใจรู้จักพูด
ให้เกิดความเข้าใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทาให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
๓. อัตถจริยา ทาประโยชน์แก่ คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวายช่วยเหลือ กิจการ
ต่างๆ บาเพ็ญประโยชน์รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม
๔. สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมาน คือ ทาตัวให้เข้ากับเขาได้วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ให้
ความเสมอภาค ปฏิบัติสม่าเสมอกันต่อคนทั้งหลายไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์ คือร่วม สุข ร่วม
ทุกข์ ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน๑
ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะทาการวิจัยเพื่ อศึกษาถึงความพึง
พอใจในการให้บริการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มปาง
มะค่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต ๒ ซึ่งสามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความพึงพอใจตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ได้อย่างไร
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการให้ บริการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในด้าน ต่างๆ ของ
โรงเรียนในกลุ่ มปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี ว่ามีอะไรบ้างและอะไรคือมูลเหตุ หรือปัจจัย ที่
แท้จริ ง ที่ ทาให้ เกิดปั ญหาต่างๆ ในการให้ บริการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ อนาผล
การศึกษาไปเป็นข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการด้านการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม
ปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสถานศึกษาต่อไป
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการให้บริการ
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐานต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี
โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ต่อภาพรวมในการน า
หลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต์ใช้กับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการ
ให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี
๑

พระพรหมคุณาภรณ์ (ปยุตปยุต.โต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร, บริษัทพิมพ์สวย
จากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๒๕.
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๒.๔ เพื่อศึกษาปั ญหาอุ ปสรรคและข้อเสนอแนะในความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า อาเภอ
ขาณุวรลักษบุรี
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) เพื่อให้
การวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานต่ อ การให้ บ ริ ก ารตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี มีสาระครอบคลุมครบถ้วน
เหมาะสาหรับนาไปพัฒนาต่อไป
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้ารับการบริการ
ด้ า นการศึ ก ษาของโรงเรี ย นในกลุ่ ม ปางมะค่ า ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑๒๖ คน เป็ น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒๖ คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ในปีการศึกษา
๒๕๕๗ ซึ่งได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขต
ให้ บริ การของในกลุ่ มปางมะค่า เป็ นกลุ่ มศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างสาเร็จรูปของ R.C.Krejcie and D.W.Morgan ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified
sampling) ได้จานวน ๙๘ คน จากนั้นจึงทาการสุ่มแบบง่าย โดยวิธีการเทียบสัดส่วน
ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน ๑๔
ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
๑. นาแบบสอบถามมาตรวจแล้วคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อนามาวิเคราะห์
๒. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๑) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)
๓.๒) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า อาเภอขาณุวร
ลักษ-บุรี โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation)
๓.๓) ทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อความพึง
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียน
ในกลุ่มปางมะค่ า อาเภอขาณุวรลักษบุ รี โดยใช้สถิติตามลั กษณะของตัว แปร คือ การทดสอบที
(t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว และการทดสอบเอฟ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
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(F-test / One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัวขึ้นไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่าง
จึงทาการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD)
และหาค่า ๒ ( Chi-square) เพื่อหาความสัมพันธ์การแจกแจงแบบสองทาง (Contingency table)
๓.๔) วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลแบบสอบถามปลายเปิ ด ของความพึ ง พอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนในกลุ่ม
ปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี และข้อเสนอแนะอื่นๆ
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth Interview) โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) นาเสนอต่อไป

๔. ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจานวน ๖๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๕.๓ มีกลุ่มอายุ ๓๖-๕๐ ปี ตอบแบบสอบถามจานวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒ วุฒิ
การศึกษามัธยมศึกษาหรือ ปวช. ตอบแบบสอบจานวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒ และอาชีพรับ
ราชการ/รั ฐ วิสาหกิจ ตอบแบบสอบถามจานวน ๔๘ คน คิดเป็น ร้อยละ ๔๙.๐ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
การให้ บ ริ การตามหลั กสั งคหวั ตถุ ๔ ของโรงเรียนในกลุ่ มปางมะค่า อ าเภอขาณุว รลั กษบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= ๔.๐๘) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
การให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในเขตอาเภอขาณุวรลักษบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน จาแนก
เป็นรายด้านที่มีระดับมากที่สุด คือ ด้านปิยวาจา มีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๑๕) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนราย
ด้านที่มีระดับน้อยที่สุด คือ ด้านทาน มีค่าเฉลี่ย( = ๔.๐๑) ซึ่งอยู่ในระดับมาก
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรีพบว่า
เพศ อายุ วุ ฒิ ก ารศึก ษา และอาชี พ มีค วามคิ ดเห็ น ต่อ การให้ บริ การตามหลั กสั งคหวั ตถุ ๔ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งปฏิเสธตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ทั้ง ๔ ข้อ
เมื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยในหลักสังคหวัตถุ ๔ กับภาพรวมในการนาหลักสังคหวัตถุ ๔ มา
นาเสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า
อาเภอขาณุวรลักษบุรีพบว่า ตัวแปรย่อยในหลักสังคหวัตถุ ๔ ในด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถ
จริ ย า ด้านสมานั ตตตา มีค วามสั มพันธ์ในระดับสู ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับ
สมมติฐานทั้ง ๔ ข้อ
ข้อเสนอแนะ คือ การนาหลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต์ใช้ในการบริการของโรงเรียนใน
กลุ่ ม โรงเรี ย นปางมะค่ า อ าเภอขาณุ ว รลั ก ษบุ รี บุ ค ลากรควรเอาใจใส่ ใ นการบริ การโดยเป็ น ผู้
เอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ เสียสละ มุ่งสร้ างประโยชน์ส่ ว นรวมแก่ผู้มารับ บริการ อานวยความสะดวก ให้
คาแนะนา ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการอย่างเต็มกาลัง พูดสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจากับ
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ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

ผู้มารับบริการด้วยถ้อยคาที่ไพเราะ อ่อนหวาน รับฟังความคิดเห็นของผู้มารับบริการด้วยความเต็ม
ใจต้องให้ความช่วยเหลือผู้มารับบริการด้วยใจจริง เต็มกาลังความสามารถผู้บริหารควรร่วมช่วย
แก้ไขปัญหาด้านการบริการในโรงเรียนที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจ และกระตือรือร้น การแต่งกายให้
เรียบร้อยเหมาะสมแก่การเป็นบุคลากรในโรงเรียน ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง มีอัธยาศัยดี ทา
ให้เกิดศรัทธาต่อโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า

๕. ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ด้านทาน
๑. บุคลากรผู้ให้บริการควรจัดสิ่งอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปติดต่อราชการ
เช่นที่นั่งพักรอ ห้องน้า เอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
๒. บุคลากรควรตั้งใจในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการอย่างเต็มความสามารถ
๓. บุคลากรควรให้การเอ้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปันความรู้และคาแนะนา
ด้านปิยวาจา
๑. บุคลากรควรใช้ถ้อยคาที่ไพเราะ น่าฟัง ต่อผู้มาติดต่อราชการอย่างมีความสุข
๒. บุคลากรควรยิ้มแย้ม ในการให้บริการ พูดชี้แจงขั้นตอน การทาอย่างอย่างสุภาพและ
อ่อนหวาน
๓. โรงเรียนควรจัดให้มีตู้รับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ และจัดเจ้าหน้าที่ค่อย
ให้การต้อนรับ ตอบคาถามและบริการอย่างทันเวลา
ด้านอัตถจริยา
๑. บุคลากรควรทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถทั้งในเวลาราชการและนอกราชการ
๒. บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่มีน้าใจไม่นิ่งดูดาย เมื่อประชาชนต้องการความช่วยเหลือ
๓. บุ ค ลากรคอยเอาใจใส่ ต่ อ การให้ บ ริ ก าร มี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะให้ บ ริ ก ารอย่ า งสุ ด
ความสามารถ
๔. บุ คลากรควรมีความพึงพอใจที่ได้ช่ว ยเหลื อหรือให้บริการ มีความเสียสละในการ
ให้บริการแก่ผู้มารับ
๕. ควรให้การบริการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากผู้มารับบริการ
ด้านสมานัตตตา
๑. บุคลากรควรวางตัวเหมาสมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคนทั้งหลายอย่างเท่าเทียมกัน
๒. บุคลากรควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และเหมาะสม
๓. ให้บริการด้วยความเป็นกันเองกับผู้รับบริการ มีอัธยาศัยดี เพื่อให้เกิดความศรัทธา
๔. บุ ค ลากรควรให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความเสมอต้ น เสมอปลาย คอยให้ ค วามสะดวกแก่
ผู้รับบริการ มีความยึดหยุ่นในการบริการ และมีขั้นตอนการการรับบริการอย่างชัดเจน
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๒. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
๑. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ต่อความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการให้บริการ ของโรงเรียนในกลุ่มปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี
๒. ควรเพิ่มการศึกษาวิจัยด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่หลากหลายมากขึ้น เช่น
หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และมรรค ๘ เป็นต้น
๓. ควรมีการเพิ่มเครื่องมือในการวิจัยให้กว้างมากขึ้น นอกเหนือจากการเก็บข้อมูล ด้วย
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก เช่น การสังเกตพฤติกรรม หรือการสนทนากลุ่ม เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ให้ได้ผลตรงกับความเป็นจริงที่สุด
๔. ควรมีการวิจัยการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอก
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การศึกษาวิเคราะห์ปัตตานุโมทนามัยในพระพุทธศาสนาเถรวาท

An Analytical Study of Pattanumodanamaya
In Deravada Buddhist

พระครูนิภาสสันติวิกรม

บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ๓ ประการคื อ ๑) เพื่ อ ศึ ก ษาความหมายและ
ความส าคั ญ ของบุ ญ ในคั ม ภี ร์ พ ระพุ ท ธศาสนา ๒) เพื่ อ ศึ ก ษาความหมายและความส าคั ญ ของ
ปัตตานุโมทนามัย ๓)เพื่อวิเคราะห์ปัตตานุโมทนามัยและการนามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
ผลจากการศึ ก ษาเห็ น ว่ า เรื ่อ งบุญ ในพระพุท ธศาสนาเป็น สิ ่ง ที ่ม ีม านาน และใน
สังคมไทยนั้นมีแนวคิดเรื่องบุญว่าเป็น สิ่งที่ทาแล้ว ทาให้มีความสุขส่ว นการอนุโ มทนาบุญที่ผู้อื่น
กระทาแล้ว ย่อ มทาให้ไ ด้รับ ความสุข เช่น เดีย วกัน จากการศึกษาวิจัยในเรื่อ งปัต ตานุโ มทนามัย
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า
๑) บุญในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้นย่อมให้เห็นถึงผลที่ได้รับตามความคาดหวั งของการ
กระทาเป็นที่ตั้งช่วยทาให้จิตใจไร้อกุศลทั้งปวง อันเกิดจากการกระทาด้วยใจที่บริสุทธิ์ทางกาย วาจา
และใจเป็นเครื่องเกื้อหนุนผลลัพธ์ที่ถูกต้องให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจในเรื่องของบุญมากยิ่งขึ้น ซึ่งบุญ
นั้นเป็นผลที่ได้รับจากการกระทาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ อย่าง คือ ทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ ประกอบด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์เป็นที่ตั้ง
๒) ปัตตานุโมทนามัย ตามความหมายคือ การอนุโมทนาส่วนบุญ หรือคุณความดีที่ผู้อื่น
กระทาแล้ว รวมถึงการพลอยชื่นชมยินดีกับส่วนบุญและคุณงามความดีที่ผู้อื่นกระทา ที่ประกอบด้วย
ใจที่บริสุทธิ์ ทาให้กายพร้อม วาจาพร้อม และใจพร้อม
๓) ปัตตานุโมทนามัย ช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพราะคนในสังคมมีจิตใจ
ที่งดงาม ยินดีในการสร้างคุณงามความดีแม้ไม่ได้กระทาเองแต่ก็ยินดีและอนุโ มทนาในสิ่งที่ผู้อื่น
กระทาด้วยความบริสุทธิ์ใจดังนั้น สังคมที่มีคนที่ประกอบไปด้วยผู้มีความปรารถนาดีและพลอยยินดี
กับคุณงามความดีที่บุคคลอื่นกระทา ประพฤติปฏิบัติธรรม และช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสเพื่อสร้าง
โอกาสให้กับผู้อื่นเพื่อการดาเนินไปพร้อมกันในการสร้างความสามัคคีให้เกิดมีขึ้นของคนในสังคม
ช่วยให้สังคมชุมชน สังคมประเทศดาเนินไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามอยู่ตลอดเวลา
คาสาคัญ: ปัตตานุโมทนามัย, พระพุทธศาสนา
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ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study the meaning and
significance of Puñña (merit) in Buddhist Scriptures, 2) to study the meaning and
significance of Pattanumodanamaya (rejoicing in others’ merit), and 3) to analyze
the application of Pattanumodanamaya in Thai society.
This research applied the documentary research with collecting data from
Tipitaka, Commentary, the academic textbooks, related documents and researches.
Analysis of the data used the analysis of the content and the summary of the
research used presenting the descriptive results of the research.
Results of the Research
1) The Puñña (merit) in Buddhist Scriptures showed the result of the
action that made the mind wholesome, originated from the action with the pure
mind by body, speech and mind, and supported the good result in understanding
the Puñña to the Buddhists. The Puñña was the result of the action in body,
speech, and mind consisting of the intention.
2) The Pattanumodanamayawas the rejoicing in others’ merit or the
others’ goodness. Moreover,the appreciation in the others’ merit consisted of the
pure mind to make the readiness in body, speech, and mind.
3) The Pattanumodanamaya helped the people living in the society
happily because the people in the society were kind, glad to make their goodness
and the others’ goodness with the pure mind. Therefore, the society consisted of
the people who were kind, glad to make their goodness and the others’ goodness
with the pure mind, practiced the meditation, and helped the disadvantaged
people to make the unity for the people in the society. These made the
community and the nation proceeding with the virtue and ethics.
Keywords: Pattanumodanamaya, Deravada Buddhist

๑. บทนา

การทาบุญของชาวไทยมักจะมีเป้าหมายในทางวัตถุมากกว่าเป้าหมายที่แท้จริงตามหลัก
พุทธศาสนาบางรายทาบุญเพื่ออยากร่ ารวยทาบุญเพื่อให้ มีห น้ามีตาในสังคมบางรายทาบุญเพื่อ
สะเดาะเคราะห์เพื่อโชคลาภหรือเพื่อป้องกันภัยอันตรายเป้าหมายเหล่านี้เป็นเป้าหมายทางรูปธรรม
หรือเป็นไปเพื่อเพิ่มความโลภความเห็นผิดในการทาบุญมากกว่าที่จะเป็นการทาบุญด้วยปัญญาบาง
รายถึงกับทาบุญแบบหมดเนื้อหมดตัวมีเงินมีทองเท่าไรก็ทุ่มเทบริจาคอย่างสุดๆจนเกิดปัญหาขึ้นใน
ครอบครัวอันเกิดจากการทาบุญที่ผิดๆถ้าพูดถึงเรื่องการทาบุญหลายท่านอาจนึกถึงการไปทาบุญที่
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วัดบ้างการทาบุญด้วยการใส่บาตรตอนเช้าหรือนึกถึงการให้ทานต่างๆเช่นการถวายสังฆทานบาเพ็ญ
กุศลในการร่วมถวายผ้ากฐินถวายผ้าป่าบังสุกุลซึ่งเป็นการทาบุญที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ประพฤติ
ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องบางท่านมีความเข้าใจในเรื่องการทาบุญไม่สอดคล้องกับหลักคาสอนของ
ศาสนาโดยคิดว่าการทาบุญต้องทาด้วยการบริจาคทรัพย์และถวายทานเท่านั้นบางท่านอาจคิดว่าเงิน
ที่มีอยู่ยังไม่พอใช้จะให้ไปทาบุญอีกได้อย่างไรซึ่งความคิดเหล่านี้ล้วนเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเพราะ
พระพุท ธศาสนาได้ แ สดงหลั ก การท าบุ ญ ไว้ ๑ ๐วิธี แ ละไม่ จาเป็ นต้ อ งไปท าที่ วั ดเท่ า นั้น อี กทั้ ง ไม่
จาเป็นต้องเสียเงินสักบาทและที่สาคัญหลายท่านอาจลืมคิดไปว่าชีวิตคนเราที่ลาบากยากแค้นอยู่ทุก
วันนี้สาเหตุเป็นเพราะแต่ก่อนไม่ค่อยได้ทาบุญนั่นเองแล้วอย่างนี้จะให้ชีวิตวันข้างหน้าดีได้อย่างไรใน
เมื่อทุกวันนี้เราใช้บุญเก่าไปวันๆโดยที่ไม่ได้สร้างบุญใหม่เลยตรงกันข้ามกับยิ่งสร้างบาปกรรมมากขึ้น
เรื่อยๆหลายคนให้เหตุผลว่าที่ไม่ได้สนใจเรื่องบุญเรื่องทานเพราะยังไม่รวยไม่อยากเสียค่าใช้จ่าย
ออกไปอีกแต่คนที่รู้ความจริงในกฎของธรรมชาติจะรู้ว่าถ้าคุณอยากรวยก็ยิ่งต้องทาบุญ (โดยเฉพาะ
การให้ทาน)จริงอยู่ที่ว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ไปนิพพานอันเป็นความสุขสูงสุดแต่หากใครยังทา
ไม่ได้ถึงขั้นนั้นอย่างน้อยๆพระพุทธศาสนาก็สอนวิธีหนีอบายภูมิทั้ง ๔อันได้แก่นรกอสุรกายเปรตและ
เดรัจฉาน(ซึ่งมีชีวิตที่ลาบาก)สอนให้มีความสมบูรณ์ในมนุษย์สมบัติ (หรือความร่ารวยนั่นเอง)สวรรค์
สมบัติ(ความสุขอันเป็นทิพย์ในสวรรค์ )และพรหมสมบัติ(ความสุขที่เหนือยิ่งกว่าสวรรค์ของเหล่ า
พรหม)จะเห็นว่าไม่ว่าเราจะมีเป้าหมายคือนิพพานหรือแค่อยากไปเกิดในสวรรค์หรือบางคนอยากมี
ชีวิตเป็นมหาเศรษฐีเท่านั้นพระพุทธศาสนาก็สอนให้ได้หมดและการทาบุญเพื่อให้ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็
มีอยู่ ๑๐ วิธีหรือที่เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
บุญกิริยาวัตถุ๑ หมายถึงการกระทาที่เป็นบุญมีอยู่ ๑๐ อย่างโดยแบ่งเป็น ๓ หมวด คือ
๑.หมวดทาน ได้แก่ ทานมัยปัตติทานมัยปัตตานุโมทนามัย
๒.หมวดศีล ได้แก่ สีลมัยอปจายนมัยเวยยาวัจจมัย
๓.หมวดภาวนา ได้แก่ ธัมมัสสวนมัยธัมมเทสนามัยภาวนามัย
ส่วนทิฏฐุชุกรรมเข้าได้กับทุกหมวดในงานวิจัยนี้จะเป็นการวิเคราะห์หัวข้อปัตตานุโมทนา
มัย (การยินดีในความดีของผู้อื่นหรืออนุโมทนา) อานิสงค์แห่งปัตตานุโมทนามัยพระพุทธเจ้าก็ทรง
สรรเสริญว่าเป็นความดีโดยมูลเหตุแห่งตันหา๓ประการอันได้แก่ความทะยานอยากไม่ปรุงแต่งให้มี
ขึ้นมีขึ้นแล้วอยากให้ทรงตัวอยู่นานๆ มีขึ้นแล้วไม่อยากให้เสื่อมสลายไปจนเกิดอุปาทานขันธ์ว่าเรา
ดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาเมื่อหมกมุ่นกับอุปาทานขันธ์มากเข้าจะมีการแสดงผลทางใจ
วาจากายเป็นลาดับดังนี้มีจิตริษยาอาฆาตพยาบาทและด้วยการละเมิดศีล
การอนุ โมทนานั้ นจึ งมี อานิ สงส์ มากเพราะเหตุว่ าโดยปกติ คนทุ กคนมักมีอารมณ์จิ ตที่ มี
อุปาทานขันธ์เป็นของตนอยู่มากเมื่อใดที่บุคคลอื่นได้ดีเหนือตนหรือทาความดีมากกว่าตนก็มักมีการนา
ตนเองไปเปรียบเทียบความดีกับคนนั้นคนนี้เสมอจนทาให้จิตของตนเองนั้นเศร้าหมองไปและบางครั้งก็
เกินไป (หากตายในวาระจิตที่เศร้าหมองนั้นย่อมไปสู่อบายภูมิ) จนเกิดเป็นความอิจฉาริษยาอยู่ในใจถ้า
๑

ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๗๕/๖๐/๔๒๗.
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หากคนเราสามารถที่จะละความอิจฉาริษยาของใจได้ก็ถือว่าเป็นกุศลใหญ่เท่ากับว่าได้ละอุปาทานขันธ์
ได้วาระหนึ่งแล้วการอนุโมทนาในกุศลที่บุคคลอื่นได้กระทาดีแล้วด้วยความจริงใจจึงมีอานิสงส์มาก
เพราะในขณะนั้นถือว่าจิตได้ว่างจากกิเลสแล้วชั่วขณะจิตหนึ่งการที่มีบางคนได้กล่าวว่า“เป็นความเชื่อ
อย่างหนึ่งเมื่ออนุโมทนาแล้วสบายใจ”ยังไม่ตรงนักในความเป็นจริงในส่วนของกาลังใจของผู้ที่เข้าไป
อนุโมทนาในกุศลนั้นมีความยินดีในการทาความดีเทียบเท่ากับผู้ที่ทากุศลเองจึงมีกาลั งใจเกือบเต็มคือ
๙๙% ขาดอยู่อีก ๑% คือเพียงแต่ไม่ได้ทาความดีนั้นด้วยตนเองเท่านั้นแต่ก็เป็นการทาบุญที่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะสั่งสมบุญได้มากขึ้นในชีวิตประจาวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุโมทนาถ้ามีความเข้าใจในขั้นตอนของการทาบุญเช่นนี้แล้วเราสามารถทาบุญ
ได้ทุกที่ทุกเวลา๒
ปั ต ตานุ โ มทนามั ย ตามความหมายในพจนานุ ก รมพุ ท ธศาสน์ คื อ บุ ญ ส าเร็ จ ด้ ว ยการ
อนุ โ มทนาส่ ว นบุ ญ ท าบุ ญ ด้ ว ยการยิ น ดี ใ นการท าดี ข องบุ ค คลอื่ น ๓ในการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ รื่ อ ง
ปัตตานุโมทนามัยในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะทาความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับพุทธศาสนิกชนที่สนใจในเรื่องของ
ความเข้าใจอันถูกต้องและสามารถที่จะนาความรู้ความเข้าใจนี้ไปประพฤติปฏิบัติด้วยความถูกต้อง
ตามหลักทฤษฎีทางพระพุทธศาสนาเพราะในสภาพการณ์ปัจจุบันการทาบุญทากุศลหรือการทาทาน
ในทางพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติได้ประพฤติปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองหรือได้รับการปลูกฝัง
มาจากบรรพบุรุษที่เคยปฏิบัติมาก่อนและสั่งสอนให้ลูกหลานกระทาตามความเชื่อของตนเองที่เคยมี
มาก่ อ นซึ่ ง ในความเชื่ อ นั้ น จะไปในทางที่ ถู ก หรื อ ในทางที่ ผิ ด นั้ นในเรื่ อ งของพิ ธี ก รรมทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วไม่เคยได้นึกถึงหรือเข้าใจไปในลักษณะที่ผิดพลาดจากความเป็น
จริงแต่ยึดติดอยู่ความเชื่อดั้งเดิมว่าทาแล้วก็ได้กุศลเหมือนกันขึ้นสวรรค์ไม่ต้องตกอยู่ในนรกอบายภูมิ
ทาให้มากสั่งสมให้มากกุศลหรือบุญนั้นจะช่วยส่งเสริ มตัวเองและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญ
ยิ่งทามากยิ่งได้มากหรืออาจจะใกล้นิพพานตามที่พระพุทธองค์ได้บาเพ็ญมา
จากความเชื่อหรื อศรั ทธาที่ป ราศจากเหตุผ ลทางปั ญญาในการพิจารณาไตร่ ตรองหา
เหตุผล หรือความเป็นจริงกลายเปลี่ ยนเป็นความเชื่อแบบงมงายที่ทาตามกันมาในเรื่องของกา ร
ทาบุญ จาเป็นต้องศึกษาและทาความเข้าใจให้ถูกต้อง การที่พลอยยินดีกับบุญที่บุคคลอื่นกระทาจะ
ให้ผลสาเร็จได้หรือไม่นั้น แท้จริงแล้วเป็นเช่นไรเพราะการปลูกฝังความเชื่อเกี่ยวกับการทาบุญที่มีมา
อย่างยาวนานนี้เองทาให้พุทธศาสนิกชนหรือประชาชนผู้นับถือในพระพุทธศาสนากระทากันมาอย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมและประเพณี การนาเอาหลักคาสอนของทางศาสนาพราหมณ์และ
ศาสนาฮินดูมาผสมผสานกับพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาจนแยกแทบไม่ออกว่าการกระทาอย่างนี้
เป็นหลักการที่ถูกต้องหรือไม่ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนายกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนในปัจจุบันที่
พบเห็น กันอยู่บ่ อยๆแม้กระทั่งในวัดเองพระภิกษุในปัจจุบันได้กระทาให้เห็นอยู่บ่อยๆคือเมื่อจะ
๒

พระชายวรธมฺโม,ฉลาดทาบุญ,(กรุงเทพมหานคร:เครือข่ายพุทธิกา,๒๕๔๔),หน้า๕๔.
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโฺ ต),พจนานุกรมพุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์พุทธศาสนา
ของธรรมสภา,พิมพ์ครั้งที่๑๗,๒๕๕๔ (ชาระ-เพิ่มเติมช่วงที่๑ยุติ)),หน้า๒๓๔.
๓
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ประกอบพิธีอะไรนิ ย มทาการบวงสรวงบอกกล่ าวเทพยดาหรือสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์เสี ยก่อนเพื่อให้ ท่าน
อานวยอวยพรให้สิ่งเหล่าสาเร็จตามความต้องการ
ในข้อนี้หลักการหรือทฤษฎีทางพระพุทธศาสนามิได้สอนไว้อย่างนั้น ถ้าจะปฏิบัติตามหลัก
คาสอนพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วต้องยึดธรรมเป็นหลัก โดยเนื้อแท้แล้วพิธีกรรมดังกล่าวใน
พุทธศาสนาเองไม่มีปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมคนไทยนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วได้นาเอาพิธีกรรมทาง
ศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูมาใช้ร่วมกันในการทาตามวัฒนธรรมประเพณีในการบาเพ็ญบุญทาง
พระพุทธศาสนาตามหลักของบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการนั้น มีการทาบุญโดยมิต้องใช้ทรัพย์สิน เงิน
ทองของมีค่าบริ จาคทาบุ ญ ทาเพีย งการพลอยอนุโ มทนาบุญ พลอยยินดีกับคนที่ทาบุญก็ได้บุญ
เช่นกัน การทาใจให้มีความสุขยินดีในกองการกุศลยินดีในทานที่ตนและครอบครัวได้กระทามาหรือ
แม้กระทั่งยินดีในกุศลที่บุคคลอื่นกระทามาเป็นการทาบุญที่ลงทุนน้อย แต่ได้ผลบุญมากซึ่งเหตุนี้เอง
ทาให้ผู้วิจัยสนใจในเรื่องนี้และต้องการนาหลักการอนุโมทนาบุญนี้มาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
ดั งนั้ น ในการท าการวิ จั ยในครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยจึ งมี ความต้ องการที่ จะศึ กษาในเรื่ องของการ
อนุโมทนาบุญที่ตนเองกระทาและผู้อื่นได้กระทามานั้นมีผลในทางใดทาแล้วก่อให้เกิดผลดีผลแห่งการ
กระทาที่เกี่ยวเนื่ องกับทาบุ ญในแต่ละประเภทก็ตามเราก็ยินดีในกุศลแห่ งการกระทากับผู้ อื่นที่ได้
กระทามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทานและบุญหรือศีลที่บุคคลอื่ นที่ได้กระทามานั้นทาให้เกิดสิ่งใดขึ้น
และได้รับผลนั้น

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาความหมายและความสาคัญของบุญในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
๒.๒ เพือ่ ศึกษาความหมายและความสาคัญของปัตตานุโมทนามัย
๒.๓ เพื่อวิเคราะห์ปัตตานุโมทนามัยและนามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

๓. ขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย

ในการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปัตตานุโมทนามัยในพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นการวิจัย
เชิงเอกสาร (DocumentaryResearch) ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยโดยศึกษาจากเอกสารปฐม
ภู มิ ( Primarysource) พ ร ะ ไ ต ร ปิ ฎ ก แ ล ะ อ ร ร ถ ก ถ า ฎี ก า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ อ ก ส า ร ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondarysource )คือหนังสือเอกสารสื่อออนไลน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัตตานุโมทนามัย
และบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

๔. วิธีดาเนินการวิจัย

๑. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎกภาษาไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
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ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

๒. ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัตตานุโมทนามัยผู้วิจัยจะศึกษาโดยศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ(PrimarySousce)คือพระไตรปิฎก อรรถกถาที่เกี่ยวข้อง
๓. นาข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิมาวิเคราะห์ปิฎกภาษาไทยมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ท ยาลั ย และจากเอกสารขั้ น ทุ ติ ย ภู มิ ( SecondarySousce)ได้ แ ก่ ห นั ง สื อ เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปและแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้

๕. ผลการวิจัย

จากการศึ ก ษาเรื่ อ งวิ เ คราะห์ ปั ต ตานุ โ มทนามั ย ในคั ม ภี ร์ พ ระพุ ท ธศาสนาโดยมี
วัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาความหมายและความสาคัญของบุญในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาความหมายและความสาคัญของบุญกิริยาวัตถุ ๑๐๓) เพื่อวิเคราะห์
ปัตตานุโมทนามัยและการนามาประยุ กต์ใช้ในสังคมไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) ผู้วิจั ยได้กาหนดขอบเขตการวิจัย โดยศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิ
(Primary source) พระไตรปิฎก และอรรถกถา ฎีกาที่เกี่ยวข้อง เอกสารทุติยภูมิ (Secondary
source) คือ หนังสือ เอกสาร สื่อออนไลน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัตตานุโมทนามัย และบุญ
กิริยาวัตถุ ในทางพระพุทธศาสนา เพื่อการรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆให้ได้มาซึ่งความเข้าใจในเรื่อง
ของปัตตานุโมทนามัย และบุญกิริยาวัตถุให้ถูกต้องตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และสามารถ
น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ ข้ า กั บ สั ง คมเรื่ อ งของการอนุ โ มทนาในส่ ว นบุ ญ และการบ าเพ็ ญ บุ ญ ช่ ว ย
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงสังคมด้วย ซึ่งผลสรุปและข้อเสนอแนะเป็น ดังนี้
คือ
๕.๑ สรุปผลของการวิจัย
ความหมายและความสาคัญของปัตตานุโมทนามัย ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น
บุญ หมายถึง ผลในการอนุโมทนาในการกระทาความดีงามของคนอื่นช่วยให้ทุกปราศจากทุกข์ทั้ง
ปวง ผลของการอนุโมทนาบุญคือได้รับความสุขกาย สบายใจ จิตใจสะอาดปลอดโปร่งแจ่มในสิ่งที่ตน
ได้กระทาให้มีเกิดขึ้นโดยอาศัยหลักธรรม และความเข้าใจในหลักธรรมในเรื่องของความสาเร็จในการ
สร้ า งบุ ญ บุ ญ นั้ น จะส าเร็ จ ลงได้ ก็ ด้ ว ยคนเรานั้ นมี ส่ ว นของค าพู ด การกระท า โดยอาศั ย ใจที่ มี
ความเห็นตรงเห็นถูกต้องในเรื่องของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ว่าบุญจะสาเร็จได้นั้นคนเราต้อง
ประกอบด้วยกาย วาจา และใจที่บริสุทธิ์ในการที่จะกระทาซึ่งบุญ และในส่วนของการอนุโมทนาบุญ
กุศลในสิ่งได้กระทามา ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ชักชวนกันให้กระทาคุณงามความดี มี
ส่วนร่วม มีคุณธรรมจริยธรรมในทุกด้านต่อการสร้างสรรค์พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดี แม้ในกรณีที่ตนเองไม่
สามารถจะกระทาได้เพราะเกินกาลังความสามารถของตนเองแต่ก็มีความพลอยยินดีอย่างจริงใจ
และเต็มใจในการสร้างกุศลคุณงามความดีของบุคคลอื่นก็จัดได้ว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้
อานิ ส งส์ และส่ ง ผลให้ ไ ปสู่ สุ ค ติ ต ามความเชื่ อ ความศรั ท ธาที่ เ กิ ด จากปั ญ ญาคิ ด พิ จ ารณาตาม
ความเห็นที่ถูกต้อง ซึ่งในเรื่องของการสร้างบุญ และการยินดีในบุญที่บุคคลอื่นสร้างมีความสาคัญ
อย่างยิ่งที่จะช่วยให้สังคมประเทศชาติ และคนในสังคมมีความเจริญทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ
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จึงขอสรุปในเรื่องของบุญ และการอนุโมทนาบุญให้เห็นเป็นประเด็นที่ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆต่อไปนี้
ความหมายและความสาคัญของปัตตานุโมทนามัย คือ
ก. ความหมายของบุญ บุญมีความหมายเป็นอย่ างยิ่งในเรื่องของการกระทาว่า บุญที่เรา
ได้กระทาลงไปนั้น มีผลอย่ างไรต่อการดาเนินชีวิต จุดมุ่งหมายของชีวิตต้องขึ้นอยู่กับการทาบุญ
หรือไม่ หรือไม่ต้องกระทาก็ได้ และความหมายของบุญคืออะไร? หรือเป็นการแสวงหาหรือไขว่คว้า
มาเพื่อให้ได้อะไร? เราจึงจาเป็นต้องมีความกระจ่ างในเรื่องของความหมายอันแท้จริงของบุญว่าคือ
อะไร? ทาไปแล้วได้อะไร? บางทีคาถามเหล่านี้อาจเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องการคาตอบที่ถูกต้อง
ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมความหมายของคาว่า “บุญ” เสียก่อน ซึ่งคาว่า “บุญ” โดยทั่วไปหมายถึง
การกระทาความดี มาจากภาษาบาลีว่า “ปุญญะ” แปลว่า เครื่องชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์
ดังนั้น บุญจึงเป็นเสมือนเครื่องกาจัดสิ่งเศร้าหมอง ที่เราเรียกกันว่า “กิเลส” ให้ออกไปจากใจ บุญ
จะช่วยให้เราลด ละ เลิกความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความมีจิตใจคับแคบ อันเป็นสาเหตุให้เกิดความ
ทุกข์ต่างๆ นานา และช่วยให้ใจเป็น อิสระ พร้อมจะก้าวไปสู่การทาคุณงามความดี ในขั้นต่อๆ ไป
เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ทาให้เกิดความอิ่มเอิบใจ มีความสุข และเป็นความสุขที่สงบและ
ยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ก็ทาให้ผู้ปฏิบัติเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม น่าเคารพยกย่อง เพราะถือว่าเป็น
“คนดี” นั่นเอง
ข. ความสาคัญของบุญ บุญมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย เพราะ
บุญ เป็นสิ่งที่ทาให้ฟูใจพอใจชอบใจ เช่น ทาบุญให้ทานหรือรักษาศีลก็ตาม แล้วก็ฟูใจ อิ่มเอิบ หรือ
แม้ที่สุดแต่รู้สึกว่า ตัวได้ทาสิ่งที่ทายาก ในกรณีที่ ทาบุญเอาหน้า เอาเกียรติ อย่างนี้ ก็ได้ชื่ อว่า ได้
บุญ เหมือนกัน แม้จะเป็น บุญชนิดที่ไม่สู้จะแพ้ หรือแม้ในกรณีที่ทาบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อเอา
บุญกันจริงๆ ก็ยังอดฟูใจไม่ได้ว่า ตนจะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ มีความปรารถนาอย่างนั้น อย่างนี้
ในภพนั้น ภพนี้ อันเป็น ภวตัณหา นาไปสู่การเกิดในภพใหม่ เพื่อเป็น อย่างนั้น อย่างนี้ ตามแต่ ตน
จะปรารถนา ไม่ออกไปจาก การเวียนว่ายตายเกิด ในวัฎสงสาร ได้ แม้จะไปเกิดในโลกที่เป็นสุคติ
อย่างไรก็ตาม ฉะนั้น ความหมายของคาว่า บุญ จึงหมายถึง สิ่งที่ทาให้ฟูใจ และ เวียนไปเพื่อความ
เกิดอีก ไม่มีวันที่สิ้นสุดลงได้ผู้วิจัยจึงเห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความหมาย และความสาคัญของบุญ
แล้ ว เป็ น เช่ น ไร? ทั้ ง ในส่ ว นตนและส่ ว นรวม สั ง คม วั ฒ นธรรมความเป็ น อยู่ ข องคนในสั ง คม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ซึ่งอาจจะกล่าวลักษณะของแนวคิดทั้งของส่วนตน และส่วนรวมให้
เห็นชัดดังนี้คือ
(๑) ในทัศนคติส่วนตน การสะสมอุปนิ สัยในการทาบุญ ทาให้สามารถละคลาย
ความตระหนี่ และความยึดถือมั่นในตัวตนลงได้ ทาให้ เป็นผู้ มีจิตใจเมตตากรุณา มีความรักและ
ปรารถนาดีต่อผู้อื่น มีความสงสารยินดีช่ว ยเหลื อเกื้อกูลผู้อื่นมากขึ้นช่ว ยสร้างความสมัครสมาน
สามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน สังคมรวมไปถึงประเทศชาติ บุ ญในลักษณะต่างๆที่มีปรากฏในหลักธรรม
สามารถทาให้บุคคลได้ตัดอกุศลทิ้งลงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโกรธ เพราะตั้งตนอยู่ในศีลมัย
รู้จักแบ่งปันให้กับผู้ที่ด้อยกว่า ขาดโอกาสที่ดีเช่นเรา ยอมรับฟังสิ่งดีๆจากบุคคลผู้รู้กว่าเราและนามา
ปฏิบัติให้ตรงกับทัศนะคติของเราเมื่ อกระทาได้ก็นาสิ่งที่ทาแล้วประสบความสาเร็จแนะนาให้กับ
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บุคคลอื่นเพื่อสร้างความเป็นกัลยาณมิตรให้เกิดขึ้น มีความพลอยยินดีต่อการทาดีของบุคคลอื่นสร้าง
ทัศนะคติ คือ ความเห็นตนเองให้ถูกต้องปราศจากทัศนะคติที่โน้มเองไปในทางอกุศล เพื่อเป็นการ
ช่วยให้ตนเองรู้ และเข้าใจในหลักธรรมในเรื่องของบุญอย่างถูกต้อง
(๒) ทัศนคติส่วนรวม บุญมีส่วนสาคัญที่ช่วยทาให้สังคมสงบสุข มีแต่ความเจริญ
เพราะทุกคนมีทัศนะคติในเรื่องของบุญไปในทางเดียวกัน ในเรื่องของการให้ทาน รู้จักให้ทาน รักษา
ศีลให้บริสุทธิ์ หมั่นเจริญในภาวนาเพื่อสร้างคุณค่าทางจิตใจให้ ดีความ ทาให้จิตใจมีสัมมาทิฐิคือ
ความเห็นที่ตรง และถูกต้องอันเป็นเหตุให้เข้าใจในการสร้างบุญอย่างถูกต้อง เมื่อเข้าใจในบุญอย่าง
ถูกต้องแล้วบุญในข้ออื่นๆย่อมมีเกิดตามมา เพราะเราเชื่อ และศรัทธาในการสร้างบุญ ทาให้บุญช่วย
เสริมสร้างสามัคคีและความเป็นปึกแผ่น ความเจริญให้แก่ตนเอง แก่ชุมชน และแก่สังคม ตลอดจน
ประเทศชาติ ทั้งนี้ เ พราะเมื่อบุ ค คลบ าเพ็ญบุญ ด้ว ยการให้ ทาน รั กษาศี ล เจริญภาวนาแล้ ว เขา
เหล่านั้นย่อมยินดีในการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่น ไม่เบียดเบียนประทุษร้ายชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่น
๕.๒ ความหมายและความสาคัญของบุญ
การทาบุญในพระพุทธศาสนานั้น มุ่งเน้นคุณธรรมภายในจิตใจที่ปราศจากการเบียดเบียน
ผู้อื่นไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายและวาจา ฉะนั้น การทาบุญในพระพุทธศาสนาจะต้องประกอบด้วย
สภาพจิตที่เป็นกุศล ตลอดจนความประพฤติและวาจาที่เหมาะสม บุคคลผู้ทาบุญจะได้รับผลบุญมาก
น้อยต่างกันตามภูมิธรรมของแต่ละคนเป็นสาคัญอันเป็นเรื่องของความรู้ ฐานะ และการดาเนินชีวิต
เมื่อเราเข้าใจในเรื่องของบุญแล้ว ก็จะทาให้เราได้เข้าใจในหลักธรรมอย่างแท้จริงว่า “บุญ” นั้นไม่
จาเป็นต้องเกิดขึ้นจากการบริจาคทาน รักษาศีลให้บริสุทธิ์ และมั่นเจริญภาวนาเท่านั้น เพราะ ๓
ประการที่กล่าวมานั้นเป็นหลักธรรมสาคัญหลักใหญ่ที่จาเป็นต้องให้เกิดมีขึ้นก่อนหลักธรรมในข้ออื่น
เมื่อใดที่เรากระทาได้สมบูรณ์แล้วในหลักธรรมทั้งสามประการ หลักธรรมในเรื่องของบุญในข้ออื่นๆก็
จะตามมาไม่ว่าจะเป็นบุญที่เกิดจากการที่เรามีความเห็นที่ตรง บุญที่เกิดจากการฟังธรรม บุญที่เกิด
จากการให้ธรรมคาสั่งสอน บุญที่เกิดจากการเป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน และบุญที่เกิดจากการ
ยินดีในการรับใช้ ท้ายที่สุด และมีส่วนสาคัญที่สุดในด้านสังคมเพราะบุญที่เกิดจากการที่เรามีความ
ยิ น ดี ในบุ ญที่ คนอื่ น ได้ ส ร้ าง หรื อความพลอยยิ นดี ต่ อการสร้ างคุ ณงามความดี ของบุ คคลอื่ น ซึ่ ง
ปัตตานุโมทนามัย คือ บุญสาเร็จด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่น (by rejoicing in others’ merit)
คือการอนุโมทนาบุญที่ผู้อื่นได้กระทามา พร้อมกับการยอมรับ และยินดีต่อการทาความดีหรือการ
ทาบุญของผู้ อื่น เมื่อใครไปทาบุ ญมาเราก็รู้สึกชื่นชมยิ นดีไปด้วย โดยไม่คิดมีอคติหรืออิจฉาหรือ
ระแวงสงสัยในการกระทาความดีของผู้อื่นด้วยความมีสุจริตทางใจเป็นที่ตั้งด้วยความบริสุทธิ์ใจ ย่อม
ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางสังคมเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้ที่มีปัตตานุโมทนามัย ย่อมจะไม่ขัดขวางสร้าง
ความเดือดร้อนให้เกิดกับผู้อื่น อีกทั้งยังจะช่วยสนับสนุนให้ผู้อื่นได้กระทาความดี และสร้างบุญอย่าง
เต็มที่ เพราะได้รับการเห็นดีเห็นงามว่าสิ่งที่ตนได้กระทานั้นเป็นบุญ เป็นกุศล เป็นคุณงามความดีจึง
ยินดีที่จะทาบุญนั้นอย่างเต็มใจ และเต็มกาลังความสามารถที่ตนจะกระทาได้ จึงเห็ นได้ว่า ความ
พลอยยินดีในคุณงามความดี หรือบุญที่บุคคลอื่นกระทานั้นเป็นบุญอย่างหนึ่งที่ช่วยก่อให้เกิดกุศล
ความดี และบุญในข้ออื่นๆตามมา เพราะเมื่อเรามีความยินดีในการสร้างความดี สร้างกุศล สร้างบุญ
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ของบุคคลอื่นเราย่อมไม่ขัดขวางการกระทานั้นอีกทั้งยังให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง และเต็มใจ รวม
ไปถึงปราศจากอกุศลทั้งปวงอันอาจจะมีเกิดขึ้นกับจิตใจเรา เมื่อเรายินดีในความดี ในกุศล ในบุญของ
บุคคลอื่นบุญนั้นย่อมเกิดกับเราด้วยเพราะจิตใจเราปราศจากอกุศลทั้งปวง คือปราศจากความโกรธ
อิจฉาริษยา ปราศจากความโลภในการหวังที่ได้บุญนั้นเอง ปราศจากความหลงคือไม่มัวเมาลุ่มหลงใน
กุศล และบุญที่ตนเองไม่ได้สร้าง สังคมจะเจริญได้ก็เพราะบุคคลที่อยู่ในสังคมมีทัศนะความเห็น และ
การกระทาไปในทางเดียวกันในการสร้างกุศล คุณงามความดี และบุญไม่มีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ต่อกันมี
แต่ให้การสนับสนุนและสร้างกุศลคุณงามความดี รวมถึงบุญไปด้วยกันแม้จะกระทาไม่ได้ก็ยินดีต่อการ
สร้างของบุคคลอื่นไปด้วยอีกทั้งปัตตานุโมทนามัยช่วยให้ตัดอกุศลมูล อันเป็นรากเหง้าของกุศลออกไป
จากจิตใจของผู้ที่กระทาได้ ดังนี้ คือ
๑) ปัตตานุโมทนาขจัดรากเหง้าของกุศลมูล
กุศลมูล ๓ อันได้แก่ อโลภะอโทสะ อโมหะ เป็นรากเง้าหรือพื้นฐานในการประกอบธรรม
ดี ทั้งทางกาย วาจาและใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้สมาชิกในสังคมอยู่รวมกันอย่างสงบสุข ผู้
มีกุศลมูล ๓ เป็น พื้น ฐานในจิ ตย่อมได้รับผลบุญมากน้อยตามกาลังของกุศลมูล ในจิตของตนการ
ทาบุญที่ประกอบด้วยกุศลเจตนา ศรัทธาที่กอปรด้วยปัญญาและสัมมาทิฐิ ย่อมเป็นการทาบุญที่
ได้รับผลบุญมาก เพราะเป็นการบาเพ็ญกุศลกรรมที่สมบูรณ์ ไม่ถูกครอบงาด้วยอานาจของกิเลส
ตัณหา
๒) อานิสงส์ของปัตตานุโมทนามัย
อานิสงส์ คือ ผลที่ได้รับจากสิ่งที่ได้กระทาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กระทาเอง หรือสิ่งที่เกิดจาก
การกระทาของบุคคลอื่น ในเรื่องของความพลอยยินดีต่อการสร้างบุญสร้างกุศล คุณงามความดีของ
บุคคลอื่นนั้นช่วยสร้างให้คนมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามต่อความเข้าใจในเรื่องของบุญในทุกๆข้อ
ธรรมในเรื่ องของบุ ญจะส าเร็ จ ด้ว ยลั กษณะใดในลั กษณะทั้งหมด ๑๐ ประการ ซึ่งเป็นผลที่เกิด
ต่อเนื่องในเรื่องของผลสาเร็จของบุญโดยเริ่มจากการที่คนเรายึดมั่นอยู่ในศีลที่บริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อยก็
เป็ น ปั จ จั ย ช่ว ยส่ งเสริ มให้ เราประพฤติปฏิบัติในการสร้างบุญในข้ออื่นๆตามมา เมื่อรักษาศีล ให้
บริสุทธิ์ก็ช่วยให้จิตใจของเราปราศจากอกุศลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความโลภ ความโกรธ ความหลงฯลฯ
เมื่อจิตใจปราศจากอกุศลต่างๆแล้วจิตใจเราก็ย่อมบริสุทธิ์ช่วยส่งเสริมให้มีกุศลเกิดขึ้นก็ทาให้เรามี
ความเมตตา มีใจกรุณา มีความยินดีที่จะสร้างบุญสร้างกุศลในด้านอื่นให้เกิดมีขึ้นกับใจส่งผลให้เกิด
การกระท าในกุ ศ ลคุ ณ งามความดี ใ นด้ า นอื่ น ๆอี ก มากมาย หรื อ อาจจะกล่ า วได้ ว่ า เราสามารถ
ประพฤติปฏิบัติได้ครบทั้งสิบประการในการสร้างบุญเลยก็ได้ เพราะศีลเปรียบเหมือนกฎหมายใน
ด้านพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นสิ่งปกป้องให้มนุษย์ละเมิดในการกระทาทั้งของตนเอง และบุคคลอื่น
โดยการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมยของผู้อื่น ไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่น ไม่พูดปด ไม่ พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อ
เจ้อ ไม่พูดคาหยาบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ดื่มสุราอันเป็นเหตุให้ขาดสติ เมื่อมีสติก็มีความรู้สึกนึก
คิดใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ ตรองว่าสิ่ งใดควรกระทา สิ่งใดไม่ควรกระทา อานิส งส์ห รือผลที่ได้รับ
ตามมาก็คือ เมื่อศีลเราบริสุทธิ์ก็ก่อให้เกิดผลในการสร้างบุญด้านอื่นๆตามมา ดังนี้ คือ
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ก. ปาณาติบาตฯ การไม่ฆ่าสัตว์ ช่วยทาให้จิตใจเกิดความเมตตา เมื่อมีจิตใจที่เมตตาก็
เป็นผลให้ปัจจัยในการสร้างบุญด้านอื่นมีตามมา คือ การบริจาคทานให้กับคนที่ฐานะด้อยกว่า ให้กับ
สัตว์ที่กาลังตกทุกข์ก่อให้เกิด ทานมัย บุญสาเร็จด้วยการบริจาคทานซึ่งในข้อนี้มีข้อสาเร็จในบุญจาก
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการสงเคราะห์เข้าด้วย คือ ปัตติทานมัย และปัตตานุโมทนามัย อันเป็นหัวข้อ
สาคัญในการวิเคราะห์ เรื่ องของความพลอยยินดีในทานที่บุคคลอื่นได้กระทาเอาไว้ด้ว ย ซึ่งการ
อนุโมทนาในทานก็เป็นผลมาจากความมีเมตตาเป็นปัจจัยในเบื้องต้น
ข. อทินนาทานฯ การไม่ลักทรัพย์ ช่วยทาให้จิตใจเรามีความซื่อสัตย์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ให้ได้รับความเดือดร้อน เป็นปัจจัยให้ตนเองตั้งมั่นอยู่ในศีลอันบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์สุจริตก่อให้เกิดศีลมัย
บุญสาเร็จด้วยการรักษาศีล ซึ่งในข้อนี้ได้สงเคราะห์ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการเข้าไว้ด้วย คือ อป
จายนมัยเวยยาวัจจมัย เป็นผลให้คนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน และขวนขวายช่วยเหลือกับบุคคลอื่นที่
ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่เดือดร้อนแต่มีความยินดีต่อการช่วยเหลืออันก่อให้เกิดกุศลต่อตนเอง
ค. กาเมสุมิจฉาจารฯ เป็นข้อหนึ่งที่สามารถทาให้บุคคลผู้นั้นมีความสื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง
และคนที่ตนเองรักห่วงใย ซึ่งก่อให้เกิดผลที่ตามมาคือ ตนเองมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์เป็นที่ตั้งย่อมทา
ให้เกิดความไว้วางใจทั้งในเรื่องของการงาน และการดาเนินชีวิต จึงจัดข้อนี้ไว้ในศีลมัย อันเป็นบุญที่
เกิดจากการรักษาศีลให้บริสุทธิ์
ง. มุสาวาท เป็นข้อที่ก่อให้เกิดการกระทาทางวาจาที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ทั้งต่อ
ตนเอง และผู้อื่น ส่งผลให้การกระทาทางกาย และทางใจบริสุทธิ์ไปด้วยเพราะมีสัมมา คือความ
เห็นชอบเป็นที่ตั้ง จึงสงเคราะห์ข้อนี้เข้าไว้ใน ทิฏฐุชุกรรม คือ ทาความเห็น ที่ถูกต้อง ในเรื่องของ
สัมมาวาจา เจรจาวาจาที่ชอบไม่ประกอบไปด้วยการใช้วาจาในการเลี้ยงชีวิตหรือถ้าเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถก็ใช้วาจาในการสั่งสอนอบรมผู้อื่นให้รู้ตามกระทาตามจัดเป็น ธัมมัสเทสนามัย
อีกข้อหนึ่ง คือ บุญสาเร็จด้วยการแสดงธรรม หรือใช้วาจาอบรมสั่ งสอนให้บุคคลอื่นกระทาตน และ
ตั้งตนอยู่ในคุณงามความดี
จ. สุ ราเมรั ย จั ดเป็ นศีลข้อที่ส าคัญที่สุ ด ถ้าเมื่อละในการที่ไม่กระทาในข้อนี้สติในการ
กระทาต่างๆก็จะสมบูรณ์พร้อม และสามารถในการที่จะใช้สติในการพิจารณาไตร่ตรองในทางที่เป็น
กุศลคุณงามความดีทั้งปวงจึงสงเคราะห์ศีลข้อนี้เข้าไว้ในศีลมัย บุญสาเร็จด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์
จากการศึ ก ษาในทฤษฏี ดั ง กล่ า วมาแล้ ว นั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับบุญ และปัตตานุโมทนามัย การยินดีในบุญที่บุคคลอื่นได้กระทามาแล้ว
และตนไม่สามารถกระทาได้ก็ไม่ขัดขวาง เบียดเบียน อิจฉาริษยา แต่กลับยินดีในการกระทานั้นของ
บุ คคลนั้ น ๆ เพื่อ ขจั ดความเศร้ า หมอง มัว เมา ลุ่ ม หลงในอกุ ศลไม่ ให้ มีเ กิด ขึ้น และเพื่อ ลดทิฏ ฐิ
ความเห็นผิดอันอาจจะเกิดขึ้น เป็นผลทาให้อกุศลอื่นๆตามมา การเรียนรู้ และทาความเข้าใจในเรื่อง
ของบุญในบุญกิริยาวัตถุ และปั ตตานุโมทนามัย ให้เกิดความชัดเจนในทุกๆด้านจาเป็นต้องอาศัย
ความเข้าใจในหลักธรรมในปัจจัยด้านอื่นๆเข้ามาเป็นองค์ประกอบจะช่วยให้ทุกคนเกิดความเข้าใจ
อย่างถูกต้องที่สุดเราควรรู้และเข้าใจในหลักธรรมทั้งหลายให้ละเอียดกว่าที่มีอยู่เดิมเพื่อเสนอแนะให้
เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงการประพฤติ และปฏิบัติต่อไป
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ก็ควรจะได้ศึกษาค้นคว้าหลักคาสอนหลาย ๆ ด้านที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เพื่อจะได้แตกฉานใน
พระพุทธศาสนาและสามารถเป็น แหล่ งรวบรวมหลั กธรรมคาสอนที่ส าคัญและครบถ้วนที่สุดให้
พุทธศาสนิกชน เพื่อที่จะให้นิสิต นักศึกษา ได้ใช้เป็นแหล่งคนคว้าหาทางด้านความรู้ต่อไป

๖. ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
จากการศึ ก ษาในทฤษฎี ดั ง กล่ า วมาแล้ ว นั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัตตานุโมทนามัย ในอีกแง่มุมหนึ่งเท่านั้น ถ้ าจะให้เกิดความ
เข้าใจให้ละเอียดยิ่งขึ้น เพื่อรู้และเข้าใจในหลักธรรมอย่างถูกต้องที่ และเพื่อเสนอแนะให้กับการวิจัย
เป็นประโยชน์ในด้านของการประพฤติปฏิบัติต่อไป ควรจะได้ศึกษา และค้นคว้าในหลักธรรมหลายๆ
ด้านเพื่อ ให้ พุทธศาสนิ ก ชน นิ สิ ต นักศึก ษา ที่มี ความสนใจได้ใ ช้เป็ นแหล่ งค้นคว้าหาข้ อมูล เพื่ อ
ทาการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป
๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็น การศึกษาเรื่องของความเข้าใจในปัตตานุโมทนามัย กับความ
เข้าใจในบุญ ในบุญกิริยาวัตถุ ซึ่งยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจ และควรจะทาการศึกษาวิจัยต่อไป คือ
ก. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบบุญในบุญกิริยาวัตถุ กับปัตตานุโมทนามัย การอนุโมทนา
บุญในทางพระพุทธศาสนา
ข. ควรศึกษาวิเคราะห์ความจริงเรื่องการอนุโมทนาบุญตามหลักธรรมพุทธศาสนาเพื่อ
ความเข้าใจในเรื่องบุญอย่างถูกต้องต่อไป
ค. ควรศึกษาวิเคราะห์ในด้านความเป็นมาในเรื่องของการทาบุญในพระพุทธศาสนา เพื่อ
ความรู้และเข้าใจในเรื่องของการทาบุญอย่างถูกต้อง
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องปัตตานุโมทนา
มัยเพื่อทาให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องในเรื่องของการอนุโมทนาบุญด้วยใจบริสุทธิ์ ใจที่เว้นจากอคติ ๔ ที่
มีผลที่เกิดจากการกระทาของตนหรือผู้อื่น ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งสาหรับ
การทาความเข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนาที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตของคนในสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และพุทธศาสนา ต่อการนับถือในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
ตรงตามหลั ก ธรรม ที่ ต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ในระดั บ หมู่ ค ณะ ระดั บ สั ง คม ไปจนถึ ง
ระดั บ ประเทศ การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง พื้ น ฐานความเป็ น จริ ง ที่ มี ต่ อ การนั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาย่ อ มจะเป็ น
ประโยชน์ให้กับผู้ที่ศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของปัตตานุโมทนามัย และบุญกิริยาวัตถุที่บุคคล
ทั่ ว ไปต้ อ งท าความเข้ า ใจ และสร้ า งความชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น และสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ปัตตานุโมทนามัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และต่อสังคมได้
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ศึกษาวิเคราะห์เมตตาธรรมกับการแก้ไขปัญหาการทาปาณาติบาตในสังคมไทย

An Analytical Study of The Loving-Kindness to Solve
The Problems of Killing In Thai Society

พระครูพัชรปัญญาวุธ
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ คือ ๑) เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักคาสอนว่า
ด้วยเมตตาธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาหลักคาสอนว่าด้วยคาสอนว่าด้วย
ปัญหาปาณาติบาตในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท และ ๓) เพื่อนาเสนอแนวทางการนาเมตตา
ธรรมกับการแก้ไขปัญหาปาณาติบาตในสังคมไทย
การวิจัยนี้ เป็นเป็นการเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จาพระไตรปิฎก อรรถกถา ตาราวิชาการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ แล้วนามาเรียบเรียงนาเสนอในเชิงพรรณนา
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า ความเมตตาธรรมในพระพุ ท ธศาสนา หมายถึ ง ความรั ก ที่
ประกอบด้ ว ยปรารถนาดี ปรารถนาจะให้ ผู้ อื่ น ได้ สุ ข รวมถึ ง เป็ น ผู้ มี จิ ต อั น แผ่ ไ มตรี แ ละคิ ด ท า
ประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า เป็นความรักความปรารถนาดี ความเป็นมิตร ความรักใคร่สนิทสนม
กัน ความอนุเคราะห์กัน ตลอดจนความไม่พยาบาทปองร้ายกัน ซึ่งความเมตตานั้น เป็นไปโดยการ
ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเป็น ภาวะของเมตตาประกอบด้วยหลัก ๓ ประการ คือ
(๑) สภาวะที่สนิทสนทกลมเกลียวกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบุคคลรอบข้าง (๒) สภาวะที่เป็น
หรือมีอยู่ในมิตร และ (๓) สภาวะที่เป็นไปเพื่อมิตร
คาสอนว่าด้วยปัญหาปาณาติบาตในสังคมไทย พบว่าปัญหาปาณาติบาต หมายถึง การ
ฆ่าสัตว์ การทาลายหรือเบียดเบียนชีวิตสัตว์ให้ถึงแก่ความตาย ได้แก่ การกระทาที่ประกอบด้วย
เจตนาในการฆ่า สัตว์ที่มีชีวิตในทางทวารใดทวารหนึ่ง คือ ทางกายทวารก็ดี ทางวจีทวารก็ดี หรือทั้ง
ทางกายทวารและวจีทวารก็ดี จนทาให้สัตว์เหล่านั้นต้องตายลงไปด้วยการกระทานั้นๆ และไม่ว่าจะ
เป็นการกระทาด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทาก็ตาม ชื่อว่าเป็นการฆ่าสัตว์ เป็นการทาปาณาติบาต
ทั้งสิ้น กล่าวคือ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ส่วนของเจตนารมณ์ของปาณาติบาตตามระบบศีลนั้น เป็นไป
เพื่อมิให้มีการเบีย ดเบี ยนชีวิตของกันและกัน และให้รู้จักแก้ปัญหาชีวิตโดยสันติวิธี ไม่ใช้วิธีการ
แก้ปั ญหาด้ว ยความรุ นแรงโดยการฆ่า ตลอดจนการทาร้ายร่างกาย และการทรมานให้ ล าบาก
นอกจากนั้น การทาปาณาติบาตสามารถแบ่งออกเป็น ๖ ประเภท คือ (๑) สาหัตถิกประโยค การฆ่า
ด้วยตนเอง (๒) อาณัตติกประโยค การสั่งให้ผู้อื่นฆ่า (๓) นิสสัคคิยประโยค การขว้างหรือปล่อยอาวุธ
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ออกไปฆ่า (๔) ถาวรประโยค การฆ่าด้วยเครื่องมือที่อยู่กับที่ (๕) วิชชามยประโยค คือการฆ่าด้วย
อานาจแห่งคุณไสยศาสตร์ (๖) อิทธิมยประโยค คือ การฆ่าด้วยการบันดาลด้วยฤทธิ์ ซึ่งประโยคแห่ง
การฆ่าทั้ง ๖ ประการนี้ยังแบ่งออกเป็นประโยคละ ๒ ประการ คือ (๑) การเจาะจงฆ่า และ (๒) การ
ไม่เจาะจงฆ่า ส่วนมูลเหตุของการกระทาปาณาติบาตนั้น เกิดมาจากปัจจัย ๓ ประการ ที่เรียกว่า
“อกุศลมูล ” ได้แก่ ปัจจัยแห่งโลภะ (ความอยากได้) ปัจจัยแห่งโทสะ (ความคิดประทุษร้าย) และ
ปัจจัยแห่งโมหะ (ความหลง) เป็นแรงจูงใจหรือเป็นแรงผลักดันให้เกิดการกระทาปาณาติบาตขึ้น
และการกระทาปาณาติบาตจะครบสมบูรณ์ได้ จะต้องถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบของการกระทา ๕
ประการ คือ (๑) ปาโณ คือสัตว์มีชีวิต (๒) ปาณสญฺญิตา คือรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต (๓) วธกจิตต คือจิต
คิดจะฆ่า (๔) อุปกฺกโม คือพยายามที่จะฆ่า (ลงมือทา) และ (๕) เตน มรณ คือสัตว์ตายด้วยความ
พยายามนั้น หากการกระทาไม่ครบด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ หรือขาดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่ง ไม่
เป็นปาณาติบาต ไม่ผิดศีล หรือศีลไม่ขาด
เมตตาธรรมกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาปาณาติ บ าตในสั ง คมไทย พบว่ า แนวทางการ
แก้ปัญหาปาณาติบาตด้วยเมตตาธรรมเป็นสิ่งสาคัญสาหรับทุกชีวิตที่จะต้องได้รับการดูแลและการ
ป้องกันมิให้เกิดขึ้นแก่กันในลักษณะที่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เพราะชื่อว่าปาณาติบาตเป็นสภาพที่
น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ต่างก็รักตัวกลัวตายทั้งนั้นจึงหาวิธี ทางในการป้องกันตัวเองให้
รอดพ้นจากสภาวะแห่งปาณาติบาตินั้น มีแนวทางแก้ไข ๔ ประการ ได้แก่ ๑) การเห็นคุณค่าของ
ชีวิตตามหลักเมตตาธรรม ๒) แนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเมตตาธรรม ๓) หลักธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเมตตาธรรม ๔) ผลของการแก้ไขปัญหาปาณาติบาตด้วย
เมตตาธรรม ซึ่งผลของการแก้ไขปัญหาปาณาติบาตด้วยเมตตาธรรมสามารถทาให้สังคมมีลักษณะ ๓
ประการ คือ ๑) ทาให้สังคมสงบ ๒) ทาให้สังคมมีระเบียบวินัย ๓) สังคมเจริญก้าวหน้า
คาสาคัญ: เมตตาธรรม, ปัญหาการทาปาณาติบาต
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to Analytical study the teaching of
the loving-kindness (Mettā) in Theravada Buddhism, 2) to Analytical study the killing
problem (Pāṇātipāta) in in Theravada Buddhism , and 3) to presented the way of
loving-kindness for the solving of the killing problem in Thai society.
This research applied the documentary research with collecting data from
Tipitaka, academic textbooks, related documents and researches. Analysis of the
data used the analysis of the content and the summary of the research used
presenting the descriptive results of the research.
Results of the Research
The loving-kindness (Mettā) in Buddhism meant the love consisting of the
goodwill, wishing to the others happy, and being sympathy to the others. The
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loving-kindness was the conduct useful to the others. The conditions of the lovingkindness had 3 kinds: 1) the familiar condition, 2) the friendly condition, and 3) the
condition to be friend.
The killing problem in Thai society found that the killing problem meant
the killing, destroying or disturbing the life to the death such as the action with the
intention to killing by the body, the speech, or all the body and speech. The
intention of the killing in the Sila was to protect the disturbing to the living and to
know the problem solving with the peaceful means. Moreover, the killing was
divided into 6 types: 1) Sahatthika (killing with one own hands), 2) Anattika (causing
another to kill by ordering them to do so), 3) Nissaggiya (killing with a weapon), 4)
Thavara (killing by digging trenches, and entrapping a being), 5) Vijjamaya (killing by
mantras), and 6) Iddhimaya (killing by using occult powers). All six types of killing
were classified in 2 groups: the specific killing and the unspecific killing. The causes
of killing originated from “Akusala-mula” consisting of Lobha (greed), Dosa (hatred),
and Moha (delusion). The complete killing had the 5 conditions of the action: 1)
Pano (the presence of a sentient being), 2) Panasanyita (the knowledge that the
being is a living being), 3) Vathakacittang (the intent to deliberately kill), 4)
Upakkamo (the act of killing), and 5) Tena Maranang (the death of the being). If the
action did not consist of the 5 conditions, it was not the killing.
The loving-kindness for the solving of the killing problem in Thai society
found that the ways for the solving of the killing problem with the loving-kindness
had 4 items: 1) the esteem of life in the Meta-dhamma (loving-kindness), 2) the
change of behavior with the loving-kindness, 3) the Dhamma principles relating to
the change of behavior with the loving-kindness, and 4) the result of the solving of
the killing problem with the loving-kindness. The result of the solving of the killing
problem with the loving-kindness made the 3 characters of the society: 1) the
peaceful society, 2) the disciplined society, and 3) the progressive society.
Keywords: Loving-Kindness, Problems of Killing

๑. บทนา

ปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย มนุษย์ที่ขาดการศึกษาและประพฤติปฏิบัติ
ธรรม ขาดจิตสานึกที่ดีกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นและมีการเอารัดเอาเปรียบกันในการทามาหา
กิน และมีการเบียดเบียนชีวิตกันและกัน โดยไม่คานึงถึงความถูกต้องทางกฎหมายบ้านเมืองและ
ศีลธรรม อันเริ่มมาจากปัญหาเศรษฐกิจเป็นตัวแปร ปัญหาครอบครัว รายได้ตกต่า ปัญหายาเสพติด

76

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

ที่รุมเร้าและปัญหาต่างๆ ที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวัน และก่อให้เกิดการทาปาณาติบาต การฆ่าชีวิต เป็น
สิ่งที่ทุกชีวิตไม่พึงประสงค์ตามหลักแห่งศีลธรรม ข้อปาณาติบาต ในพระพุทธศาสนาหมายถึงการงด
เว้นเบียดเบียนชีวิตมนุษย์ควรมีเมตตากรุณาต่อกัน๑
การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุขจัดรากเหง้าอกุศลมูล โดยสอนให้มนุษย์รู้จักให้ทานเพื่อขจัดโลภะ
ให้มนุษย์มีเมตตา กรุณา ขจัดโทสะ ให้มนุษย์มีปัญญาเพื่อขจัดโมหะ แม้ว่ามนุษย์จะมีความต้องการ
หลายด้าน กล่าวคือ ๑. ความต้องการทางกาย ๒. ความต้องการทางอารมณ์ ๓. ความต้องการทาง
สติ ปั ญญา ๔. ความต้องการทางสั งคม มนุ ษย์ มีการดารงชีวิตอยู่ แตกต่างกัน หลายๆ ด้าน และ
วัฒนธรรมความเชื่อถือก็แตกต่างกัน จึงทาให้มนุษย์ไม่เสมอภาคกัน การดารงชีวิตอยู่ขาดดุลยภาพ
พร้ อมทั้งสมรรถนะในการดารงชีวิตอยู่ เพื่อตนเองและสั งคมในส่ว นรวมอันเนื่องจากเหตุหลาย
ประการ อย่างที่เป็นตัวแปรดังกล่าวนั้น จึงทาให้มนุษย์เรียกร้องความยุติธรรมเพื่อยุติปัญหาต่างๆ
มากมาย อดีตที่ผ่านมาชาวพุทธได้นาคาสอนพระพุทธศาสนามาช่วยขัดเกลาจิตใจ สิ่งที่ไม่ดีงามออก
จากใจแล้ว หล่อหลอมความดีความงามคือศีล ทาให้เกิดธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม
ต่างๆ ปั จจุบันนี้ แม้หลักคาสอนของพระพุทธศาสนาจะยังอยู่อย่างสมบูรณ์ แต่บุคคลที่ทาหน้าที่
พุทธศาสนิกชนบางคน บางกลุ่ม ขาดความรู้ความเข้าใจในคาสอนที่ตนเองนับถืออยู่เป็นเพียงแต่ว่า
ประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันต่อๆ มา จึงทาให้ความเข้าใจนั้นไม่ตรงกับหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา
อย่างแท้จริง จึงเป็นเหตุให้พากันนับถือผิดๆ และปฏิบัติอย่างผิดๆ เรื่อยมา๒และยิ่งมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง การที่เทคโนโลยีมีการพัฒนานั้นอาจเป็นสิ่งที่ดี แต่กลายเป็นว่ายิ่งมีการพัฒนามากเท่าไร
สภาพจิตใจ หรือจิตสานึกของคนเราก็ยิ่งตกต่ามากลงเท่านั้น ยิ่งโลกมีวิวัฒนาการก้าวหน้ามากขึ้น
ประเทศของเราก็พยายามพัฒนาให้เทียมหน้าเทียมตากับต่างประเทศ โดยมุ่งหน้าพัฒนาแต่ด้านวัตถุ
จนหย่ อนพัฒ นาทางด้านจิ ตใจ ปล่ อยให้ ห ายนะธรรมเลวร้ ายของชาวต่างชาติเข้ามาสู่ ป ระเทศ
วัฒนธรรมอันดีงามดั้งเดิมก็ถูกกลืน เพราะคนไทยมีนิสัยตื่นของใหม่เป็นทุนเดิ มอยู่แล้ว จึงได้รับเอา
หายนะธรรมที่เลวร้ายของชาติตะวันตกมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว การเที่ยวเตร่ มั่วสุมทางเพศ
สถานเริงรมย์ และอบายมุขต่างๆ สิ่งเลวร้ายเหล่านี้ จึงนาไปสู่สภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือ ปั ญหาด้านจิตใจ เพราะจิตใจเป็นพื้นฐาน
ของปัญหาอื่นๆ จนทาให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายตามมาเป็นลาดับ๓
ปัญหาทางสังคมของไทยเหล่านั้นที่มีความจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๕
ประการ คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปัญหาการค้า
ประเวณี และปัญหาโรคเอดส์ จะเห็นได้ว่าปัญหาเหล่านี้ทางรัฐบาลพยายามหาทางแก้ไขมาโดย
ตลอดจนมาถึงปัจจุบัน แต่กลับกลายเป็นว่าปัญหาดังกล่าวกลับเป็นชนวนนาไปสู่ปัญหาอื่นๆ เช่น
อาชญากรรม การทาปาณาติบาต เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดความไม่ปกติสุขของครอบครัวและสังคม
๑

๑๑๙.

๒

ณรงค์เส็งประชา, มนุษย์กับสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๑), หน้า

พระพิจิตธรรมพาทีฐ, เทศนาวาไรตี้, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง ๒๕๓๙), หน้า ๑๗๐.
สมณะชาตวโร, พุทธทานาย, (กรุงเทพมหานคร : ฟ้าอภัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๖-๑๗.

๓
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ส่วนรวม นับว่าเป็ นภัยอย่างร้ายแรงต่อประเทศชาติและศาสนา ๔ พุทธศาสนาเป็นสถาบันที่สาคัญ
ที่สุดเก่าแก่ที่สุดสถาบัน หนึ่งในประเทศไทย ประชาชนส่ว นใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาพุทธ
สังคมไทยเป็น สั งคมที่เกี่ยวข้องกับ พระพุทธศาสนามาแต่อดีตกาล พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนา
ประเภทสัจจะนิยม คือ ยึดหลักความจริง หรือหลักเหตุผลเป็นสาคัญ เคารพนับถือพระรัตนตรัยเป็น
สรณะที่พึ่งอันประเสริฐ ไม่มีระบบวรรณะ ผู้มีเมตตาอยู่ในใจแล้วย่อมจะไม่ทาปาณาติบาต ปกติของ
คนจะต้องไม่ฆ่าถ้าวันไหนมีการทาปาณาติบาตคือการฆ่า วันนั้นก็ผิดปกติของคนไป ผู้ทาดีจะได้รับ
ผลดี ผู้ทาชั่วย่อมได้รับชั่ว และการกระทาจะได้รับผลสมบูรณ์ ต้องอาศัยเจตนาผลของกรรมนั้นจะ
ได้ผลในปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้ นอกจากเป็นอโหสิกรรมเท่านั้นที่จะไม่ให้ผลได้ จุดมุ่งหมายสูงสุด
ของชีวิตชาวพุทธศาสนิกชน คือ พระนิพพาน๕
แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาต่างๆ ในสังคมไทยยิ่งมากขึ้น และยิ่งส่งผลให้พระพุทธศาสนาถูก
กระทบและถูกมองข้าม เพราะคนไปหลงรับเอาค่านิยมแบบตะวันตกมาใช้ การพัฒนาเน้นไปทาง
นาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้แทน เช่น การใช้เครื่องจักรกลแทนแรงคน มีการแข่งขันแย่งชิงกันขึ้น
และขณะเดียวกันก็ทาลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไปด้วย เช่น สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ ดิน
น้า อากาศ ป่าไม้ ต้นน้า ลาธาร บรรยากาศ และทาลายสิ่งแวดล้อมทางสังคม คือ ทัศนคติ ค่านิยม
จริยธรรม และวัฒ นธรรมอัน ทรงคุณค่า เหล่านี้ก็คือ ปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็น
ปัญหาใหม่ที่แก้ไม่ตกเพราะส่วนมากไปแก้ที่ปลายเหตุ๖
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะศึ ก ษา หลั ก ค าสอนเรื่ อ งเมตตาทาง
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาท เพื่ อ วิ เ คราะห์ ให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของหลั ก ค าสอนเหล่ า นั้ น เพื่ อ ที่ จ ะช่ ว ย
เสริมสร้างความเข้าใจให้กระจ่างชัดแก่พุทธศาสนิกชนให้มากยิ่งขึ้น จะได้นาเอาหลักคาสอนต่างๆ
เหล่านั้น โดยเฉพาะความเมตตาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การดาเนินชีวิตอยู่ในสภาพสังคม
ปัจจุบัน ปลูกสร้างจิตสานึกที่ดีให้แก่คนสังคม เพื่อให้ทุกคนอยู่รวมกันอย่างมีความสุขชีวิตของมนุษย์
เรานั้น โดยทั่วไปมีสัญชาติญาณรักความดี และเป็นคนดี ต้องกาความเป็นอยู่ที่สุขสบายหลบเลี่ยง
หลีกหนีจากภัยอันตรายและความทุกข์ทรมาน เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัย ในเมื่อมีความกระหายก็
ต้องดินรนแสวงหาสิ่งขจัดความกระหายนั้น เมื่อเกิดความเจ็บป่วยก็ต้องดิ้นรนหายามารักษา เมื่อ
ได้รับความทุกข์ทรมานจากที่อยู่อาศัยอันไม่สับปายะก็ต้องแสวงหาที่กาบัง สร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นอยู่
สบายเมื่อต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางก็สร้างหรือแสวงหาพาหนะชนิดต่างๆ มาอานวย
๔

๒๙๘.

โกศลวงค์สวรรค์ และ รศ.สถิตวงค์สวรรค์, ปัญหาสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า

๕

รศ.บุญมี แท่นแก้ว, ปรัชญาศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : หจก. ธนะการพิมพ์, ๒๕๓๖), หน้า ๓๖.
พระธรณิศมั่นคงทรัพย์.“การศึกษาความสัมพันธ์เชิงจริยธรรมระหว่างครูกับศิษย์ตามหลักคาสอนทาง
พระพุทธศาสนาในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ศึกษาเปรียบเทียบกรณี : โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยกับโรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๙.
๖
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ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

ความสะดวก เมื่อชีวิตทุกคนมีธรรมชาติ เป็นอย่างนี้ การที่จะต้องมาถูกทาลายตายไปด้วยเหตุอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ที่ตนเองไม่พึงประสงค์ย่อมมีการฝืนธรรมชาติของมนุษย์โดยสิ้นเชิง

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เถรวาท

๒.๑ เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักคาสอนว่าด้วยเมตตาธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักคาสอนว่าด้วยปัญหาปาณาติบาตในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
๒.๓ เพื่อนาเสนอแนวทางการนาเมตตาธรรมกับการแก้ไขปัญหาปาณาติบาตในสังคมไทย

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้

การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง เอกสาร (Documentary

Research)มี ขั้ น ตอน

๑. สารวจข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ คัมภีร์พระไตรปิฎกพร้อม
ทั้งคัมภีร์อื่นๆ ทางพระพุทธศาสนา
๒. รวบรวมข้อมู ล จากเอกสารทุติ ยภูมิ (Secondary Sources) คื อ ตารา หนังสื อ
งานวิจัย เอกสาร บทความ งานเขียนที่เกี่ยวข้องทั่วไป
๓. ศึกษาวิเคราะห์ ถึงแนวคิดและความหมายของเมตตาธรรมที่ป รากฏในคัมภีร์ ทาง
พระพุทธศาสนา
๔. ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาการทาปาณาติบาตในสังคมไทยปัจจุบัน
๕.ศึกษาวิเคราะห์ถึงวิธีการหลักคาสอนเมตตาธรรมมาแก้ไขปัญหา การทาปาณาติบาตใน
สังคมไทยปัจจุบัน
๖. สรุปผลการวิจัยลาดับขั้นตอนด้วยวิธีพรรณนาและวิเคราะห์

๔. ผลการวิจัย

หลักคาสอนเรื่องเมตตาธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาทจากการศึกษาวิเคราะห์คุณค่า
หลั ก ค าสอนในทางพระพุ ท ธศาสนาสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจให้ ก ระจ่ า งชั ด แก่
พุทธศาสนิ กชนให้มากยิ่งขึ้นจะได้นาเอาหลั กคาสอนความเมตตาไปแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ปาณาติบาตในสังคมไทยและสามารถนาไปประยุ กต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การดาเนินชีวิตและปลูก
สร้างจิตสานึกที่ดีให้แก่คนในสังคมและเพื่อให้ทุกคนอยู่รวมกันอย่างมีความสุขเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด
ปลอดภัยจากการศึกษาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์สามารถสรุปผลของการวิจัยได้ ดังนี้
๑) หลักคาสอนว่าด้วยเมตตาธรรมในคัมภีร์พ ระพุทธศาสนาเถรวาทจากการศึกษา
วิเคราะห์ พบว่า ความเมตตาธรรมในพระพุทธศาสนาหมายถึงความรักที่ประกอบด้วยปรารถนาดี
ปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้สุข รวมถึงเป็นผู้มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทาประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า
เป็ น ความรั ก ความปรารถนาดี ความเป็ น มิ ต ร ความรั ก ใคร่ ส นิ ท สนมกั น ความอนุ เ คราะห์ กั น
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ตลอดจนความไม่พยาบาทปองร้ายกัน ซึ่งความเมตตานั้นเป็นไปโดยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นภาวะของเมตตาประกอบด้วยหลัก ๓ ประการ คือ (๑) สภาวะที่สนิทสนทกลม
เกลียวกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบุคคลรอบข้าง (๒) สภาวะที่เป็ นหรือมีอยู่ในมิตร และ (๓)
สภาวะที่เป็นไปเพื่อมิตร
นอกจากนี้ เมตตาธรรม มีสภาพต้องการที่จะบาเพ็ญประโยชน์แก่บุคคลอื่น โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนใดๆ เมื่อบิดามารดามีจิตผูกพันในบุตรธิดา ญาติพี่น้องมีจิตผูกพันในญาติของตน หรือ
มิตรสหายมีจิตผูกพันในเพื่อน ต่างคิดว่าเป็นลู กหลาน ญาติพี่น้อง หรือมิตรสหายของเรา แล้วจึง
ช่วยเหลือเกื้อกูล ความรู้สึกเช่นนี้ไม่ใช่เมตตาในพรหมวิหาร แต่เป็นความผูกพันซึ่งจัดว่าเป็นกิเลส
อย่างหนึ่ง ในกรณีตรงกันข้าม เมตตาที่แท้จริงจะต้องมีความปรารถนาดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่
เลือกบุคคลว่าเป็นคนที่รู้จักหรือไม่รู้จัก รักหรือชังเมตตานี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเจริญอยู่
เป็นนิตย์ พระองค์มีพระเมตตาเปี่ยมล้น ในเหล่าสัตว์ถ้วนหน้าเสมอเหมือนกัน ทรงมีพระเมตตาใน
พระเทวทัตผู้คิดร้ายพระองค์เหมือนในราหุลกุมารราชโอรส ความเมตตาของพระพุทธเจ้านั้นเสมอ
ภาคกันหมด ไม่จากัดบุคคลเมตตาเป็นธรรมข้อแรกที่อยู่ในพรหมวิหาร๔คือ เมตตากรุณามุทิตา
อุเบกขาเมตตาเริ่มทางานด้วยฉันทะเพราะข้อธรรมทั้งสองข้อนี้เป็นเรื่องของความรักความอยาก
ความต้องการเหมือนกันเมตตาคือความอยากหรือต้องการนาประโยชน์สุข เข้าไปให้มีขอบเขตจากัด
เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับคนและสัตว์ส่วนฉันทะนั้นเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างฉันทะคือภาวะจิตที่
ยินดีพอใจตลอดจนต้องการให้เกิดมีความดารงอยู่ด้วยดีของสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่ควรจะเป็นจะมี
ของมัน เมตตาเป็นภาษาบาลีเรามาเรียกกันว่าไมตรีมาจากศั พท์ว่าเมตตาหมายถึง การแสดงความ
รั กหรื อประกอบด้ว ยความรั กอัน เป็ นข้า ศึกแก่ค วามเกลี ยดไม่ใ ช่รัก เกี่ ยวข้ องกั บกามความรัก ที่
เกี่ยวกับกามหรือเกี่ยวด้วยกามราคะกามฉันท์หรือความยินดีในกามไม่ใช่เมตตาอีกอย่างหนึ่งความรัก
ที่มีเป็นธรรมดาแก่คนที่เกี่ยวข้องกัน เช่นมารดาบิดารักลูกลูกรักมารดาบิดาญาติรักญาติเหล่านี้ไม่ใช่
เมตตาไม่ ใ ช่ ก ามฉั น ท์ ห รื อ กามราคะท่ า นเรี ย กว่ า เคหสิ ต -เปมะ หรื อ ความรั ก ที่ อ าศั ย เรื อ นถ้ า
หมายความตามภาษาไทยคือความรักที่เกี่ยวกันกับคนในครอบครัว
๒) คาสอนว่าด้ วยปัญหาปาณาติ บาตในสังคมไทยจากการศึกษาวิเคราะห์ พบว่า
ปัญหาปาณาติบาตหมายถึง การฆ่าสั ตว์ การทาลายหรือเบียดเบียนชีวิตสัตว์ให้ถึงแก่ความตาย
ได้แก่ การกระทาที่ป ระกอบด้วยเจตนาในการฆ่า สัตว์ที่มีชีวิตในทางทวารใดทวารหนึ่ง คือทาง
กายทวารก็ดี ทางวจีทวารก็ดี หรือทั้ง ทางกายทวารและวจีทวารก็ดี จนทาให้สัตว์เหล่านั้นต้องตาย
ลงไปด้วยการกระทานั้นๆ และไม่ว่าจะเป็นการกระทาด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทาก็ตาม ชื่อว่า
เป็นการฆ่าสัตว์ เป็นการทาปาณาติบาตทั้งสิ้นกล่าวคือ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตส่วนของเจตนารมณ์ของ
ปาณาติบ าตตามระบบศีล นั้ น เป็ น ไปเพื่อมิให้ มีการเบี ยดเบี ยนชีวิตของกัน และกัน และให้ รู้ จั ก
แก้ปัญหาชีวิตโดยสันติวิธี ไม่ใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงโดยการฆ่า ตลอดจนการทาร้าย
ร่างกาย และการทรมานให้ลาบาก
นอกจากนี้ การทาปาณาติบาตสามารถแบ่งออกเป็น ๖ ประเภท คือ (๑) สาหัตถิกประ
โยค การฆ่าด้วยตนเอง (๒) อาณัตติกประโยค การสั่งให้ผู้อื่นฆ่า (๓) นิสสัคคิยประโยค การขว้างหรือ
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ปล่อยอาวุธออกไปฆ่า (๔) ถาวรประโยค การฆ่าด้วยเครื่องมือที่อยู่กับที่ (๕) วิชชามยประโยค คือ
การฆ่าด้วยอานาจแห่งคุณไสยศาสตร์ (๖) อิทธิมยประโยค คือ การฆ่าด้วยการบันดาลด้วยฤทธิ์ ซึ่ง
ประโยคแห่งการฆ่าทั้ง ๖ ประการนี้ยังแบ่งออกเป็นประโยคละ ๒ ประการ คือ (๑) การเจาะจงฆ่า
และ (๒) การไม่เจาะจงฆ่า ส่วนมูลเหตุของการกระทาปาณาติบาตนั้นเกิดมาจากปัจจัย ๓ ประการที่
เรียกว่า “อกุศลมูล” ได้แก่ ปัจจัยแห่งโลภะ (ความอยากได้) ปัจจัยแห่งโทสะ (ความคิดประทุษร้าย)
และปัจจัยแห่งโมหะ (ความหลง)เป็นแรงจูงใจหรือเป็นแรงผลักดันให้เกิดการกระทาปาณาติบาตขึ้น
จะเห็นว่า การกระทาปาณาติบาตจะครบสมบูรณ์ได้จะต้องถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบ
ของการกระทา ๕ ประการ คือ (๑) ปาโณ คือสัตว์มีชีวิต (๒) ปาณสญฺญิตา คือรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต(๓)
วธกจิตต คือจิตคิดจะฆ่า (๔) อุปกฺกโม คือพยายามที่จะฆ่า(ลงมือทา)และ (๕) เตน มรณ คือสัตว์ตาย
ด้วยความพยายามนั้น หากการกระทาไม่ครบด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ หรือขาดองค์ประกอบข้อใด
ข้อหนึ่ง ไม่เป็นปาณาติบาต ไม่ผิดศีล หรือศีลไม่ขาด นอกจากนี้การกระทาปาณาติบาตมีข้อยกเว้น
๖ ประการ เพราะขาดเจตนา คือ (๑) บุคคลผู้ไม่จงใจ (อสญฺจิจฺจ) (๒) บุคคลผู้ไม่รู้ (อชานนฺตสฺส) (๓)
บุคคลผู้ ไม่มีความประสงค์จ ะฆ่า (น มรณาธิปฺปายสฺส ) (๔) บุคคลผู้ วิกลจริต (อุมฺมตฺตกสฺส ) (๕)
บุคคลมีจิตฟุ้งซ่าน (ขิตฺตจิตฺตสฺส) และ (๖) บุคคลผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา (เวทนฏฺฏสฺส)
นอกจากนี้เกณฑ์ตัดสินการทาปาณาติ บาตต้องขึ้นอยู่หลักการ ๒ ประการคือ ประการ
แรก คือ ยึ ดองค์ป ระกอบของการทาปาณาติบ าต และประการที่ส อง คือ เกณฑ์การตัดสิน ทาง
ศีลธรรม หรือวินัยทางศาสนาตามหลักเบญจศีลมี ๔ ประการ คือศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่าง และศีล
พร้อย โดยอาศัยความหนักเบาของการกระทาปาณาติบาต และย่อมมีความหนักเบาแตกต่างกัน คือ
(๑) ในด้านองค์ประกอบของปาณาติบาต ถือว่าการกระทาที่ศีลขาดย่อมมีโทษมากว่าศีลทะลุ ศีลด่าง
หรือศีลพร้อย (๒) ในด้านสัตว์ที่ถูกฆ่า คือ การฆ่าสัตว์เดรัจฉานย่อมมีโทษน้อยกว่าฆ่ามนุษย์ หาก
เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเดียว การฆ่าสัตว์เล็ก สัตว์มีคุ ณน้อย มีโทษน้อยกว่า บาปน้อยกว่า หากเป็น
การฆ่ามนุษย์เพียงอย่างเดียว การฆ่ามนุษย์ที่มีคุณมีโทษมากกว่ามนุษย์ที่ไม่มีคุณ การฆ่ามนุษย์ที่มี
คุณธรรมมากกว่ามีโทษมากว่ามนุษย์ที่มีคุณธรรมน้อยกว่า (๓) ในด้านเจตนา การฆ่าที่มีเจตนาแรง
กล้ามีโทษมากบาปมากกว่าเจตนาที่อ่อน การฆ่าสัตว์ใหญ่ย่อมเกิดมาจากกิเลสที่มากกว่าและมีพิธี
การมากกว่า จึงบาปมากกว่า
๓) เมตตาธรรมกับการแก้ไขปัญหาปาณาติบาตในสังคมไทยจากการศึกษาวิเคราะห์
พบว่า แนวทางการแก้ปัญหาปาณาติบาตด้วยเมตตาธรรมเป็นสิ่งสาคัญสาหรับทุกชีวิตที่จะต้อง
ได้รับการดูแลและการป้องกันมิให้เกิดขึ้นแก่กันในลักษณะที่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เพราะชื่อว่า
ปาณาติบาตเป็นสภาพที่น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ต่างก็รักตัวกลัวตายทั้งนั้นจึงหาวิธีทาง
ในการป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากสภาวะแห่งปาณาติบาตินั้น มีแนวทางแก้ไข ๔ ประการ ได้แก่
(๑) การเห็ นคุณค่าของชีวิตตามหลักเมตตาธรรม กล่ าวคือชีวิตที่ประสบความสาเร็จ
นับเป็นเป้าหมายของการดาเนินชีวิตในทางพระพุทธศาสนาคือ การดาเนินชีวิตอย่างมีสติที่ก่อให้เ กิด
ประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่น โดยไม่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ตนเองและสังคม ในการดาเนิน
ชีวิตของมนุษย์นั้นควรเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อชีวิตที่ดีมีคุณค่า คาสอนทางพระพุทธศาสนา
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สอนไว้ว่า สิ่งที่เป็นจุดหมายของการดาเนินชีวิตก็เป็นเรื่องของประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับความสุข
ดังนั้นจึงควรนึกถึงคุณค่าของชีวิตทั้งของตนเองและสัตว์อื่นให้เสมอเหมือนกัน โดยระลึกถึงพุทธพจน์
ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระฉัพพัคคีย์ว่า “สัตว์ทุกประเภทย่อมสะดุ้งกลัวโทษทัณฑ์สัตว์ทุก
ประเภทย่อมหวาดกลัวความตายบุคคลนาตนเข้าไปเปรียบเทียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้คนอื่น
ฆ่า ” “สั ตว์ทุกประเภทย่ อมสะดุ้งกลั วโทษทัณฑ์สั ตว์ทุกประเภทย่อมรักชีวิตบุคคลนาตนเข้าไป
เปรียบเทียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่า”
นอกจากนี้ คาสอนในทางพระพุทธศาสนาสอนว่า “เมตตาเป็น ธรรมคุ้มครองโลก”
เนื่องจากสังคมใดมีคนที่มีเมตตามาก สังคมนั้นก็จะอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขและปราศจาก
การเบียดเบียนกันดังนั้นเมตตาจึงเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกจากการเบียดเบียนกันการเบียดเบียนกันนี้
รวมความตั้งแต่ การพูดให้ร้ายกัน กลั่นแกล้งทาร้ายกัน ไปถึงขั้นรุนแรง คือ การฆ่ากัน ซึ่งประมวลดู
แล้วจะเห็นว่ามาจากรากของอกุศลจิตตัวเดียวกัน นั่นคือตัวความโกรธ ภาษาอภิธรรมเรียกว่า โท
สมูลจิต หมายถึงรากที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจทั้งมวล หากจะอธิบายเป็นภาษาธรรมต้องพูดว่า
ความไม่พึงพอใจนี้เกิดจากจิตที่กระทบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ เรียกว่า ปฏิฆจิต กล่าวคืออาการที่เกิด
ความรู้สึกหงุดหงิดราคาญใจขึ้นมาในใจวิธีการแก้ไขปฏิฆจิต คือ ต้องใช้เมตตาจิตเป็นตัวแก้
(๒) แนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเมตตาธรรม คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเกิด
จากความโกรธแค้นที่จะทาร้ายชีวิตตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะทาให้ได้รับความเดือดร้อนจากพฤติกรรมที่
ไม่พึงปรารถนา สาหรับนามาปฏิบัติเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
คือหลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความโกรธ ความดุร้าย ด้วยการพิจารณาอันประกอบด้วยเมตตา
ธรรม ซึ่งสามารถทาศัตรูให้กลับมาเป็นมิตรได้ ทาคนดุร้ายให้เป็นคนอ่อนโยน ต่อไปก็จะกล่าวถึง
หลักธรรมที่จะนามาปรับใช้กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(๓) หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเมตตาธรรมสาหรับนามาปรับ
ใช้กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น จะขอนาเสนอพอเป็นแนวทางตามหลัก “อิทธิบาท ๔”เป็น
หัวข้อธรรมที่เป็นที่ตั้งต้น ของพรหมวิหารธรรมทั้ง ๔ ข้อ ซึ่งความพอใจนี้หมายถึง ความพอใจที่
ประกอบด้วยปัญญาที่เป็นไปเพื่อความสาเร็จหรือบรรลุเป้าหมาย และการต้องการพ้นจากทุกข์โดย
การปรารถนาความสุขเกลียดความทุกข์ คนอื่นก็เช่นเดียวกัน จึงควรคิดถึงอกเขาอกเรามีความรัก
ความปรารถนาดีให้กัน จึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
(๔) ผลของการแก้ไขปัญหาปาณาติบาตด้วยเมตตาธรรม เป็นการเจริญเมตตาจิตเป็น
ประจาย่อมได้รับอานิสงส์ดังกล่าวแล้ว เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราจะมีเมตตาต่อกันปรารถนาดีต่อ
กันและอภัยให้กันเพราะนอกจากตัวเราจะเป็นสุขแล้วผู้อื่นก็ยังเป็นสุขด้วยแต่ผู้ที่จะเจริญเมตตาให้
ได้ผ ลนั้ นต้องอาศัยขันติธรรมคือความอดทนอดกลั้นไม่โกรธตอบควบคู่กันไปด้วย เมื่อประพฤติ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ผลของการแก้ไขปัญหาปาณาติบาตด้ว ยเมตตาธรรมสามารถทาให้สั งคมมี
ลักษณะ ๓ ประการ คือ ๑) ทาให้ สังคมสงบสุข ปราศจากปัญหาอาชญากรรมและปัญหาความ
รุน แรง ไม่ว่าจะเป็นปั ญหาการฆ่าตัว ตาย การฆ่าข่มขืน การปล้ น ฆ่า การก่อการร้ าย ซึ่งปั ญหา
ดังกล่าวล้วนเกิดขึ้นจากคนที่ขาดเมตตาธรรม เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอ หวั่นไหวต่ออารมณ์โทสะ
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ส่วนผู้ที่เจริญเมตตาธรรมอยู่เสมอย่อมมีจิตใจที่อ่อนโยน มีคุณธรรมสูง ๒) ทาให้สังคมมีระเบียบวินัย
สมาชิกในสังคมมีความอ่อนโยน อ่อนหวาน เป็นผู้รักความมีระเบียบวินัย เคารพเชื่อฟังครูอาจารย์
ผู้ปกครอง และ ๓) สังคมเจริญก้าวหน้า เมื่อสมาชิกในสังคมมีสุขภาพจิตดี มีศักยภาพสูงในการ
ทางาน ย่อมส่งผลให้สังคมเจริญห้าวหน้าตามไปด้วย ส่งผลให้ศาสนาเจริญตามไปด้วย

๕. ข้อเสนอแนะ

สาหรับปัญหาปาณาติบ าต ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันนับว่า เป็นสภาวะการวิกฤติ
ทางด้ า นศี ล ธรรม แม้ ว่ า จะอยู่ ใ นสั ง คมที่ เ ป็ น เมื อ งพุ ท ธก็ ต าม แต่ พ ฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นของ
ประชาชน หรือหน่วยงานต่างๆ อาจจะไม่ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่การ
งาน แต่กลับมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าทางกายกรรม ทางวจีกรรม และทางมโนกรรม มีลักษะ
เป็นการเบียนเบียนกันซึ่งก็เป็นต้นแบบหนึ่งไม่ดี และทาให้เกิดการเลียนแบบในทางที่ผิดทั้งทางด้าน
ศีลธรรม และด้านกฏหมาย ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรดาเนินการใน
เรื่องดังต่อไปนี้
๑) ปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับหลักเมตตาธรรมในสังคมไทย
๒) ปลูกฝังความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมในเรื่อง การทาดีได้ ทาช่ว ยได้ชั่วให้มาก
ขึ้น
๓) ส่งเสริมให้มีการจัดทานโยบายช่วยเหลือซึ่งกันและในสังคมมนุษย์ให้มากขึ้น
๔) จั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ การปลู กฝั งคุ ณ ธรรมจริย ธรรมหลั ก คาสอนเมตตาในกลุ่ ม
เยาวชนให้แพร่หลายอย่างเป็นรูปธรรม
๕) ปลูกสร้างจิตสานึกที่ดีให้แก่คนในสังคมและเพื่อให้ทุกคนอยู่รวมกันอย่างมีความสุข
เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัย
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การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยใช้หลักพุทธธรรมมาประยุกต์

Family Violence Solutions According to Applied Principle
of Dhamma

พระครูสุทธิพงค์มุนี (อคฺคธมฺโม)

บทคัดย่อ
หลักพุทธธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์และสังคมจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเพรำะเป็นกฎที่
เรียกว่ำ กฎธรรมชำติและกฎของสังคมซึ่งต่ำงก็เป็นควำมจริงที่อิงอำศัยซึ่งกันและกันกล่ำวคือ เป็น
ควำมจริงโดยสมมติ และเป็นควำมจริงโดยปรมัตถ์ โดยกฎทั้งสองนี้ก็คือ “ธรรม” เหมือนกันที่
เรียกว่ำ“ธรรมนิยำม” เพรำะมีควำมเป็นเหตุเป็นผล หรือควำมเป็นไปตำมธรรมดำตำมปัจจัย
เหมือนกัน โดยนำหลักพุทธธรรมที่สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวมี ๔
หลัก ได้แก่ (๑) ฆรำวำสธรรม ๔ (๒) กำรประพฤติตนอยู่ในศีล ๕ (๓) สังคหวัตถุ ๔ (๔) พรหม
วิหำร ๔ โดยใช้หลักธรรมดังกล่ำวมำนี้เป็นกรอบในกำรฝึกฝนตนเองด้วยกำรปรับท่ำทีทำงกำย วำจำ
และจิตใจต่อบุคคลอื่นภำยในสังคมอย่ำงถูกต้องเหมำะสมต่อไป
คาสาคัญ : กำรแก้ไขปัญหำ, ควำมรุนแรง, หลักพุทธธรรม
ABSTRACT
The principle of Dhamma is essential for humans and society must
perform correctly because of the rule of natural law and law of society It depends
on each other by the worldly truth and absolutely truth. Because both are
Dhamma called as Dhamma rule due to it is the cause and effects or common
factors as well by using the four principles of Dhamma to be applied to solve the
family violence like (1)the four virtues of good householders (2) The five precepts
(3) the four liberalities (4) the four sublime states of mind. The way to use the
principle of Dhamma is the frame to train themselves through bodily action, verbal
action and mental action to others in the society correctly and properly.
Keywords : Problem solution, Violence, Principle of Dhamma
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๑. บทนา

ครอบครัวนับเป็นสถำบันเก่ำแก่ที่สุดสถำบันหนึ่งของสังคมมนุษย์ ทุกสังคมย่อมให้กำร
สนับสนุนสถำบันครอบครัวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยสร้ำงสถำบันครอบครัวขึ้นเพื่อให้ทำหน้ำที่
สำคัญหลำยประกำร สังคมจึงวำงหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับครอบครัวไว้มำกส่วนโครงสร้ำงของ
ครอบครัวในสังคมแต่ละแห่งอำจแตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ศำสนำสำคัญของโลกก็ยอมรับควำมสำคัญ
ของครอบครัว เพรำะคำสอนของศำสนำเหล่ำนั้นล้วนส่งเสริมให้มีควำมเชื่อมั่นในสถำบันครอบครัว
หรือแม้แต่กฎหมำยของประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลกยังวำงกฎเกณฑ์ไว้ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในส่วน
ที่เกี่ยวกับครอบครัวไว้เช่นเดียวกัน ๑ เนื่องจำกครอบครัวนอกจำกจะเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม
แล้วแต่ยังหมำยถึงสถำบันหลักที่คงทนที่สุดสถำบันหนึ่งในสังคมมนุษย์ส่วนกฎหมำยก็มีควำมสำคัญ
ในกำรควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้ดำเนินไปในเส้นทำงในกำรพัฒนำตนเอง ครอบครัวและสังคม

๒. สภาพปญหาความขัดแยงในสังคมไทย

ครอบครัวเปนสังคมแรกที่สำคัญของมนุษยควำมสงบสุขของครอบครัวมีอิทธิพลตอ ควำม
เปนระเบียบเรียบ รอยของหนวยสังคมอื่น สมำชิกที่มำจำกครอบครัวที่มีป ญหำอำจจะสรำงปญหำ
แกสังคม ในส่วนนี้ จะกลำวถึงปญหำครอบครัวในเรื่องของควำมรุนแรงในครอบครัว และครอบครัว
แตกแยก ซึ่งไดรวบรวมไวดังนี้
๑. ควำมรุนแรงในครอบครัว ในปจจุบันควำมรุนแรงในครอบครัวและสังคมเกิดขึ้นอย
ำงกวำงขวำงทุกชนชั้น วรรณะ และวัฒนธรรม ซึ่งเปนปญหำที่ประเทศไทยและทั่วโลกประสบอยู
และพยำยำมที่ จะแกเพื่อยุติควำมรุนแรงเหลำนี้ สำหรับประเทศไทยควำมรุนแรงแมจะไมเกิดขึ้น
เฉพำะเด็ก และสตรีแตจำกขอมูลสถิติหลำยแหง เชน ขอมูลจำกสำนักงำนตำรวจแหงชำติขำวสำร
หนังสือพิมพหรือขอมูลกำรใหบริกำรตอผู ที่ตกเปนเหยื่อขององคกรเอกชน พบวำ ควำมรุนแรงใน
ครอบครัวและสังคมเกิดขึ้นกับสตรีและเด็กเปนสวนใหญ และนับวันจะทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น
ควำมรุนแรงในครอบครัว หมำยถึง กำรกระทำหรือพฤติกรรม ที่กอใหเกิดควำมเสียหำยตอสมำชิก
ในครอบครัวโดยควำมจงใจ เปนปรำกฏกำรณที่สงผลไปทำงลบตอพัฒนำกำรของรำงกำย และจิตใจ
ของบุคคล ตอกำรรับรู ควำมเปน มนุษยและตอสุขภำพทั้งรำงกำยและจิตใจ กลำวเกี่ยวกับกำรใช
ควำมรุนแรงในครอบครัววำควำมรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวไดหลำย ๆ รูปแบบตอไปนี้
๑) กำรทำรำยรำงกำยคูสมรส มักเกิดขึ้นโดยที่ สำมีเปนฝำยทำรำยภรรยำ
๒) กำรทำรำยเด็ก ควำมขัดแยงอำจมำลงกับเด็ก โดยเด็กถูกทำรำยจำกฝำยใด ฝำยหนึ่ง
อำจจะเปนบิดำหรือมำรดำก็ไดมีบอย ๆ ที่ฝำยมำรดำลงมือกระทำ เพรำะควำม เก็บกดและคับของ
ใจที่มีกับสำมีของตน
๑

ดร.ก่อ สวัสดิ์พำณิชย์, ความสัมพันธ์ในครอบครัว, (กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช
จำกัด, ๒๕๔๙), หน้ำ ๓.
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๓) กำรทำรำยผูสูงอำยุในครอบครัวขยำยที่ปู ยำตำยำยกลับกลำยเปนผูพึ่งพิงลูกของตน
บำงครั้งควำมกดดันในครอบครัวก็ไปลงเอยกับผูสูงอำยุโดยกำรใชควำมรุนแรงทำงกำย หรือโดยกำร
ทอดทิ้งไมดูแลบุพกำรีของตน
๔) กำรขมขืนคูสมรส กำรที่ฝำยภรรยำไมมีควำมตองกำรที่จะมีเพศสัมพันธกับสำมี สำมี
ซึ่งใชวิธีบังคับขมขูที่จะมีเพศสัมพันธดวย จึงเรียกวำกำรขมขืนคูสมรสบำงครั้ง กำรทำรำยขมขูอำจ
รุนแรงจนถึงขั้นทำใหฝำยภรรยำบำดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือภรรยำอำจ คับแคนและตอบโตจนฝำย
สำมีบำดเจ็บหรือเสียชีวิตไดเชนกัน
๕) กำรมีเพศสัมพันธในครอบครัว โดยมำกมักเกิดขึ้นโดยพอหรือพอเลี้ยงกับลูกสำว หรือ
กับลูกชำย แตทั้งนี้อำจเปนบุคคลอื่นใดในครอบครัว เชน ปู ลุง อำ นำ พี่ชำย เปนตน จัดวำเปนป
ญหำที่เลย รำยที่สุดอยำงหนึ่งในครอบครัว โดยเด็กจะไดรับบำดแผลทำงจิตใจอยำงมำก
จำกกำรกระทำดังกลำว อธิบำย ควำมหมำยของควำมรุนแรงในครอบครัววำหมำยถึง
๑) กำรกระทำที่รุนแรง ตอคูครอง โดยเฉพำะฝำยหญิงที่ถูกฝำยชำย ตบ ตีเตะ ตอย ฯลฯ กำรทำร
ำยแกรำงกำยรุนแรงพบไดมำก และมีแนวโนมจะมำกขึ้น เมื่อกำรครองชีพยำกลำบำกขึ้น ๒) กำร
ทำรำยรำงกำย จิตใจ รวมถึงกำรลวงเกินทำงเพศตอเด็ก และกำรทอดทิ้ง เด็กมีจำนวนมำก แต
ตัวเลขนั้นไมทรำบ เพรำะมักไมเปดเผย หรือใหประวัติบิดเบือน และ ประชำชนก็มักคิดวำ เปนเรื่อง
ภำยในครอบครัว จึงไมสนใจเด็กที่ตกเปนเยื่อ ๓) กำรละเลยทอดทิ้งคนชรำ มีแนวโนมมำกขึ้น
เพรำะคนมีอำยุยืนขึ้น ในขณะที่ทั้งหญิงและชำยตองออกทำงำนนอกบำน เพรำะควำมจำเปนทำง
เศรษฐกิจจึงปลอยใหคนชรำอยูตำมลำพัง

๓. สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวในสังคมไทย

สำเหตุของปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้นในที่นี้สำมำรถจำแนก
ได้เป็น ๒ ประเด็น ก็คือ (๑) สำเหตุจำกองค์ประกอบภำยใน (๒) สำเหตุจำกองค์ประกอบภำยนอก
ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
๓.๑ องค์ประกอบภายใน
องค์ประกอบภำยใน ก็คือสภำพจิตฝ่ำยร้ำย ๓ สิ่ง ที่อยู่เบื้องหลังในกำรผลักดันพฤติกรรม
ๆ ของมนุษย์๒ ทั้งทำงด้ำนกำยกรรม วจีกรรมและมโนกรรมโดยมีมูลเหตุสำคัญจำก“อกุศลมูล” ซึ่ง
เป็นรำกเหง้ำแห่งกำรทำควำมชั่วที่แสดงออกซึ่งควำมรุนแรงได้แก่ กำรกล่ำววจีกรรมมีกำรด่ำ
สำปแช่ง ใช้วำจำหยำบคำย หรือกำรใช้ปำกคือหอกทิ่มแทงซึ่งกันและกันให้เกิดควำมเจ็บปวดใจ
หรือกำรแสดงออกทำงกำยกรรม มีกำรคบชู้สู่ชำยหรือคบชู้สู่หญิงซึ่งเป็นกำรประพฤตินอกใจต่อ
๒

พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน , (กรุงเทพฯ :
สถำบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑), หน้ำ ๕๘-๕๙, อ้ำงใน พูนสุข มำศรังสรรค์, “กำรจัดกำรควำมรุนแรงในครอบครัวเชิง
พุทธบูรณำกำร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย, ๒๕๕๔), หน้ำ ๙๖.
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ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

คูค่ รองของตนเอง ทำให้อีกฝ่ำยหนึ่งทนรับสภำพไม่ไหวเพรำะเป็นกำรเหยียดหยำมน้ำใจกัน เป็นต้น
ดังกล่ำวมำนี้จะเห็นว่ำ ล้วนมำจำกอกุศลมูลทั้งสิ้นซึ่งมีอยู่ ๓ อย่ำง คือรำคะ โทสะและโมหะ โดยมี
ตัณหำ ทิฏฐิ มำนะชักใยอยู่เบื้องหลัง ทั้งนี้เพรำะขำดโยนิโสมนสิกำร ขำดสติสัมปชัญญะ จนทำให้
เกิดควำมดำริผิด (มิจฉำทิฏฐิ) ทำให้ไม่สำมำรถรู้เท่ำทันอำรมณ์ของตนเอง นำมำซึ่งควำมโกรธแค้น
ตระหนี่ ห่วงสมบัติ หรือควำมหงุดหงิดรำคำญใจควำมอิจฉำริษยำ หรือต้องล่วงกุศลกรรมบถ มีกำร
กล่ำววำจำเท็จ ส่อเสียด คำหยำบ เพ้อเจ้อ หรือทำร้ำยร่ำงกำย ตั้งแต่บอบช้ำจนกระทั่งถึงแก่ชีวิต
เป็นต้น และที่สำคัญก็คือ เป็นต้นเหตุให้เกิด อคติ ๔๓ คือ ลำเอียงเพรำะรัก ลำเอียงเพรำะชัง
ลำเอียงเพรำะหลงและลำเอียงเพรำะควำมไม่รู้โดยสำเหตุดังกล่ำวมำข้ำงต้นนี้สำมำรถแยกประเด็น
กำรวิเครำะห์ได้ดังนี้
(๑) ทำงด้ำนสัญชำตญำณ ตำมข้อเท็จจริงทำงจิตวิทยำมองว่ำมนุษย์มีสัญชำตญำณของ
กำรต่อสู้ กำรฆ่ำ เช่นเดียวกับสัตว์ทั่ว ๆ ไป ดังนั้น มนุษย์จึงสำมำรถที่จะเป็นผู้กระทำควำมรุนแรง
เมื่อเวลำโอกำสที่เหมำะสม๔ หำกปัญหำภำยในครอบครัวระหว่ำงสำมีภรรยำได้บังเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซำก
ๆ บ่อย ๆ หรือฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งต้องเป็นผู้ที่ถูกกระทำอยู่เสมอ ด้วยสัญชำตญำณดังกล่ำวประกอบกับ
อำรมณ์ขุ่นมัวด้วยอำนำจแห่งโทสะมูลจิตที่ถูกกดดันหรือเก็บกด เมื่อควำมกดดันหรือเก็บกดนั้นถึง
ที่สุดก็อำจล่วงมำทำงกำยกรรมและวจีกรรมด้วยกำรตอบโต้ฝ่ำยตรงข้ำมเพื่อเป็นกำรป้องกันตนเอง
ทั้งนี้เพรำะสัญชำตญำณแห่งกำรต่อสู้
(๒) ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ โดยระบบประสำทอัตโนมัติที่มีกลไกกระตุ้นให้เกิดควำม
ก้ำวร้ำวไม่ใช่เกิดจำกธรรมชำติของสัญชำตญำณ แต่เป็นเพรำะอิทธิพลของฮอร์โมนในกระแสเลือด
จะมีสำรเคมีที่ยับยั้งและสนับสนุนให้กลไกเกิดควำมก้ำวร้ำว เช่น เทสโตสเตอโรนในเพศชำย ในช่วง
จะสู่วัยรุ่นจะมีเทสโตสเตอโรนสูงสุด ในช่วงอำยุ ๑๘-๒๕ ปี จึงเป็นช่วงที่แสดงควำมรุนแรงได้ง่ำย
สำหรับในเพศหญิงก็มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะทำให้เพศหญิงมีควำมรู้สึกหงุดหงิดและไม่เป็นมิตร
ซึ่งจะสังเกตได้จำกก่อนมีประจำเดือน เพศหญิงบำงคนจะแสดงกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนอำรมณ์
อย่ำงเห็นได้ชัด หรือกำรเจ็บป่วยทำงจิต ซึ่งก็เป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกำรทำรุณกรรมและ
ปล่อยปละละเลยเด็ก ซึ่งมีสำเหตุมำจำกบิดำมำรดำที่เป็นผู้กระทำมีภำวะควำมผิดปกติทำงจิตที่
เรียกว่ำ psychosis หรือแม้แต่เด็กที่เป็นผู้กระทำผู้อื่นก็มีสำเหตุมำจำกควำมผิดปกติทำงจิต
ดังนั้น จึงทำให้เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ ปัจจัยทำงด้ำนนี้มีทั้งควำมผิดปกติของจิตและควำม
ผิดปกติของฮอร์โมนซึ่งอยู่ในวัยหรือช่วงที่ร่ำงกำยผลิตฮอร์โมนประเภทดังกล่ำวค่อนข้ำงสูง โดยเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดอำรมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ำยหำกขำดกำรยับยั้งอำรมณ์อย่ำงถูกวิธีเพรำะกำลังของสติอ่อน
ทำให้กิเลสตัวโทสมูลจิตครอบงำจิตใจได้ง่ำย ส่วนควำมผิดปกติทำงจิตทำให้มองได้ว่ำน่ำจะพิจำรณำ
ได้ ๒ ลักษณะ คือ (๑) ด้วยอำนำจกรรมเก่ำจึงทำให้มีภำวะควำมผิดปกติทำงจิตแต่กำเนิด หรือ (๒)
๓

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๗/๒๙. ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ พูนสุข มำศรังสรรค์, “กำรจัดกำรควำม
รุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณำกำร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, หน้ำ ๙๖.
๔
ร้อยตำรวจโทวุฒิชัย เปียแดง, “บทบาทของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว”. ศึกษำเฉพำะกรณีชุมชนนำร่องของกรุงเทพมหำนคร ๔ ชุมชน”, หน้ำ ๔๔.
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ด้วยอำนำจกรรมใหม่ที่ต้องเกิดมำในครอบครัวที่มีพ่อแม่มีควำมผิดปกติทำงจิตเมื่อพ่อแม่กระทำ
ควำมรุนแรงหรือทะเลำะตบตีกัน บ่อย ๆ เด็กก็จะซึมซับพฤติกรรมควำมรุนแรงก้ำวร้ำวผลตำมมำคือ
ภำวะผิดปกติทำงจิตเช่นเดียวกับผู้ให้กำเนิด เพรำะร่ำงกำยและจิตใจนั้นมีควำมสัมพันธ์เชื่อ มโยงซึ่ง
กันและกัน ด้วยเหตุนี้เอง หำกร่ำงกำยบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์แล้วก็จะทำให้จิตใจผิดปกติไปด้วย ใน
ทำนองเดียวกันถ้ำมีปัญหำเกิดขึ้นภำยในจิตใจก็จะสิ่งผลกระทบต่อไปยังร่ำงกำยของบุคคลนั้น ๆ ไป
ด้วยอย่ำงแน่นอน ทั้งนี้เพรำะมนุษย์เรำยังมีกิเลสอยู่นั่นเองหรือยังต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะ ๓ คือ
กิเลส กรรม วิบำก กล่ำวคือ กิเลส ได้แก่ รำคะ โทสะโมหะ กรรม ได้แก่ กำยทุจริต วจีทุจริต มโน
ทุจริต และวิบำก ได้แก่ ผลของกำรกระทำมีกำรทำร้ำยร่ำงกำย กำรกล่ำววำจำหยำบคำย เป็นต้น
(๓) ทำงด้ำนเพศรส สำหรับปัญหำด้ำนเพศรสก็ถือได้ว่ำเป็นสำเหตุสำคัญอีกประกำรหนึ่ง
ที่นำไปสู่ควำมรุนแรงในครอบครัว โดยปัญหำที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพรำะแต่ละฝ่ำยต่ำงมีควำมต้องกำร
ทำงเพศอยู่ในระดับที่ต่ำงกันทั้งนี้เพรำะไม่มีควำมเสมอกันทำงกำมำรมณ์ โดยปกติทั่วไปทำงด้ำน
ชีววิทยำนั้น บุรุษเพศจะผลิตฮอร์โมนเพศตลอดชีวิตส่วนสตรีเพศเมื่อหมดประจำเดือนแล้วก็เท่ำกับ
ว่ำร่ำงกำยต้องระงับกำรผลิตฮอร์โมนเพศไปโดยปริยำย ทั้งนี้ถ้ำหำกตั้งข้อสังเกตก็จะพบว่ำ ปัญหำ
กำรข่มขืนกระทำชำเรำส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจำกบุรุษเพศกระทำต่อสตรีทั้งสิ้นโดยปัญหำด้ำน
เพศรสนั้นส่วนใหญ่ควำมรุนแรงภำยในครอบครัวก็จะเกิดจำกผู้ชำยเช่นเดียวกันหรือเรียกอีกอย่ำง
หนึ่งว่ำ รสนิยมทำงเพศไม่ตรงกันฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้อย่ำงเต็มที่
จึงทำให้เกิดปัญหำตำมมำคือ ปัญหำข่มขืนภรรยำ ปัญหำสำมีมีเมียน้อยเป็นต้น ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้ล้วน
นำมำซึ่งควำมรุ นแรงในครอบครั ว และหำกมองให้ ลึ กซึ้งอีกมุมหนึ่งของปัญหำก็จะพบอีกว่ำ
เบื้องหลังของควำมต้องกำรทำงเพศคือ “กำมรำคะ” ทำให้เกิดกำมำรมณ์ซึ่งเป็นกิเลสตัวหนึ่งที่
สำคัญนอกจำกชักนำให้เกิดภพชำติแล้วยังมีผลเชื่อมโยงให้เกิดโทสะตำมมำเมื่อไม่ได้ดังที่ต้องกำร
กล่ำวโดยสรุปองค์ประกอบภำยในก็คือ “กิเลส” โดยมี “ตัณหำ ทิฏฐิ มำนะ”๕ หนุนหลัง
ดังที่ท่ำนกล่ำวไว้ว่ำ “ ตัณหำ ทิฏฐิ มำนะซึ่งเป็นกิเลสเครื่องเนินช้ำที่เป็นตัวก่อปัญหำควำมยุ่งยำก
เดือดร้อน เพิ่มขยำยทุกข์ ทำให้มนุษย์เกิดมิจฉำทิฏฐิคือ ควำมคิดเห็นหรือควำมเข้ำใจในทำงผิด ๆ
และตกเป็นทำสของอำรมณ์ร้ำยต่ำง ๆ อำทิ อำรมณ์ชักนำให้ใคร่ ให้รัก ให้อยำกได้ได้แก่ รำคะ
โลภะ อิจฉำริษยำ ได้แก่ อยำกได้ โทสะ ได้แก่ โกรธ โมหะ ได้แก่ หลงผิด”๖ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับ
ร่ำงกำยจิตใจหรือวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสัญชำตญำณและฮอร์โมนโดยธรรมชำติ
ของมนุษย์ระหว่ำงเพศหญิงและเพศชำยจึงเป็นสำเหตุหนึ่งอันเป็นที่มำแห่งควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
สังคมเพรำะไม่เข้ำใจเรื่องอำรมณ์ที่เกิดขึ้นภำยในตนเอง และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวหรือเรียกอีก
อย่ำงว่ำ “ขำดกำรตระหนักรู้ คือ ควำมมีสติสำนึกตระหนักรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภำยในตัวเองสิ่งแวดล้อมที่
๕

ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมใน แม่ชีวงเพชร คงจันทร์. “กำรแก้ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวที่ปรำกฏ
ในคัมภีร์พระพุทธศำสนำ”. สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย, ๒๕๕๕), หน้ำ ๓๕-๔๗.
๖
พูนสุข มำศรังสรรค์. “กำรจัดกำรควำมรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณำกำร”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๕), หน้ำ ๙๖.
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ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

อยู่รอบตัวรวมทั้งตระหนักรู้ในสภำพควำมทุกข์ของหมู่สัตว์ในสังคมและโลก ซึ่งถือว่ำเป็นพื้นฐำน
สำคัญที่จะนำไปสู่กำรทำกิจกรรมทำงสังคม”๗ มีควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ต่อไป
๓.๒ องค์ประกอบภายนอก
องค์ประกอบภำยนอก หรือ บริบททำงสังคม เป็นระบบโครงสร้ำงของสังคม ได้แก่ (๑)
เหตุปัจจัยทำงด้ำนสังคมวิทยำ และ (๒) เหตุปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
๓.๒.๑ เหตุปัจจัยทางด้านสังคม
สำเหตุของควำมรุนแรงในครอบครัวที่ศูนย์ฮอทไลน์๘ พบอยูอ่ ย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่
(๑) กำรขำดควำมพร้อมในกำรพัฒนำบุคลิกภำพของบุคคล กำรที่คนคนหนึ่งไม่ได้รับกำร
อบรมเลี้ยงดูด้วยควำมรัก ควำมเข้ำใจ ควำมเมตตำ และเอื้ออำทรต่อกันในสมำชิกของครอบครัว
หรือกำรที่คนคนหนึ่งเติบโตขึ้นมำในครอบครัวที่ชอบแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงต่อกันทั้งทำงร่ำงกำย
วำจำและทัศนคติที่มีต่อเพศตรงข้ำมในทำงลบ ก็เป็นควำมรุนแรงที่ซ่อนเร้น ทำให้เกิดกำรดูดซับเอำ
พฤติกรรม กำรกระทำ กำรใช้วำจำและควำมคิดที่นำไปสู่กำรเบียดเบียนและกำรเอำเปรียบทำงเพศ
ซึ่ง เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ เ กิ ด จำกกำรเรี ย นรู้ ท ำงสั ง คมที่ อ ยู่ ร อบตั ว เพรำะกำรได้ เ ห็ น แบบอย่ ำ งหรื อ
ประสบกำรณ์ตรงอันเกิดจำกกำรเห็นตัวอย่ำงควำมก้ำวร้ำว ควำมรุนแรงจำกผู้ใหญ่เช่น เด็กที่ถูก
เลี้ยงดูในครอบครัวที่มีกำรลงโทษอย่ำงรุนแรง มีควำมก้ำวร้ำวเห็นบิดำมำรดำทะเลำะทุบตีกัน เมื่อ
เติบโตขึ้นมำก็จะใช้วิธีควำมรุนแรงในกำรเลี้ยงดูลูกและกำรปฏิบัติต่อผู้อื่น และก็จะมีแนวโน้มที่จะ
ส่งผ่ำนไปยังลูกหลำน
(๒) ทัศนคติ ค่ำนิยม และควำมเชื่อที่ถูกถ่ำยทอดมำทำงศิลปะ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณีที่ให้ควำมส ำคัญกับผู้ ช ำยมำกกว่ำผู้ หญิง ผู้ช ำยเป็นผู้นำเป็นผู้ส ร้ำง
กฎระเบียบ ควบคุมข้อบังคับทำงสังคม ผู้ชำยเป็นผู้สร้ำงผลผลิตทำงเศรษฐกิจ ผู้ชำยจึงมีอำนำจ
ต่อรอง มีสิทธิมำกกว่ำผู้หญิง และได้ชื่อว่ำเป็นเจ้ำของ เป็นผู้ครอบครองผู้หญิง เป็นต้น
(๓) สังคมและสิ่งแวดล้อมในสังคมที่เอื้ออำนวยให้เกิดควำมรุนแรง เช่น กำรยอมรับว่ำ
กำรที่สำมี ภรรยำ ทะเลำะวิวำทตบตีกันเป็นเรื่องธรรมดำระหว่ำงสำมีภรรยำ คนอื่นไม่ควรเข้ำไปยุ่ง
เกี่ยว ตลอดจน “สื่อ” ต่ำง ๆ ที่นำภำพและพฤติกรรมควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ มำนำเสนอจน
กลำยเป็นเรื่องธรรมดำ หรือเป็นควำมเคยชินที่จะเห็นควำมรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ปฏิบัติกัน
ทั่วไป หรือเมื่อมีควำมรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัว ในชุมชนไม่ได้มีกำรประณำมผู้กระทำควำมรุนแรง
ให้เกิดควำมอับอำยและหลำบจำ แต่คนที่ถูกกระทำกลับต้องเป็นผู้เผชิญกับควำมอับอำย เยำะเย้ย
และเสียหำย ฯลฯ
(๔) ประชำชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้ำใจและไม่ตระหนักถึงคำว่ำ สิทธิส่วนบุคคล สิทธิสตรี
ตลอดจนสิทธิเด็ก เมื่อไม่รู้ไม่เข้ำใจก็ไม่สำมำรถลุกขึ้นมำปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของตนเองได้และไม่
๗

Christopher S. Queen(ed.), Engaged Buddhism in the West,(Boston: Wisdom
Publication, 2000), pp. 6-7.
๘
อรนงค์ อินทรจิตรและคณะ, ผู้หญิงและเด็ก เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว, (กรุงเทพฯ : ปก
เกล้ำกำรพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้ำ ๖-๑๑.
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สำมำรถจะปกป้องสิทธิเด็กได้เช่นเดียวกัน ทำให้เกิดกำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิสตรีและสิทธิ
เด็กกันเรื่อยมำ
(๕) กฎหมำยและข้อบังคับทำงสังคม ไม่เอื้ออำนวยในกำรลงโทษผู้กระทำผิดทำงเพศ
อย่ำงรุนแรงเฉียบพลัน ทั้งระเบียบว่ำด้วยกำรถูกทำร้ำยโดยคนใกล้ชิดยังมีช่องโหว่ ทำให้เห็นว่ำ
ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่ใช่ปัญหำของคนในสังคมโดยส่วนรวมผู้หญิง
ที่ถูกสำมีหรือคู่รักทำร้ำยร่ำงกำย หรือภรรยำที่ถูกสำมีข่มขืนกลับกลำยเป็นเรื่องที่ชำวบ้ำนไม่ควรไป
ยุ่งเกี่ยว ทำให้เสมือนเป็นกำรส่งเสริมให้ควำมรุนแรงดำเนินต่อไป
จำกกำรกล่ำวมำข้ำงต้นนั้นจะเห็นได้ว่ำองค์ประกอบภำยนอกนั้นเมื่อกล่ำวโดยภำพรวม
แล้วก็คือ กำรขำดวุฒิภำวะทำงศีลธรรมเพรำะสภำพแวดล้อมทำงสังคมไม่เอื้ออำนวยให้เกิดกำร
เรียนรู้ศีลธรรมทำงสังคม ดังที่มีผู้กล่ำวไว้ว่ำ กำรอธิบำยควำมหมำยและขอบเขตของศีลห้ำอย่ำงที่
ชำวพุทธส่วนใหญ่เข้ำใจอยู่เดิมนั้น ยังไม่ครอบคลุมสภำพปัญหำของสังคมปัจจุบัน แท้จริงแล้วศีลห้ำ
เป็นหลักปฏิบัติสำหรับฆรำวำสชำวพุทธให้มีส่วนร่วมในกำรช่วยกันลดปัญหำของสังคมปัจจุบัน จึง
จำเป็นที่จะต้องอธิบำยขยำยควำมหมำยของศีลห้ำในแต่ละข้อให้ครอบคลุมกับสภำพปัญหำสังคม
ปัจจุบัน๙
๓.๒.๒ เหตุปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
ปั ญ หำด้ ำ นเศรษฐกิ จ นี้ ถื อ ว่ ำ ส ำคั ญ ไม่ น้ อ ยไปกว่ ำ ปั จ จั ย จำกปั ญ หำดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น
โดยเฉพำะเรื่อง “กำรเงิน” ถือว่ำเป็นปัจจัยหลักที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้ได้มำซึ่งปัจจัย ๔ และวัตถุ
ที่อำนวยควำมสะดวกสบำยต่ำง ๆ ภำยในครอบครัว จะสังเกตเห็นได้ในชีวิตจริงของครอบครัวบำง
ครอบครัวจะเห็นว่ำ บำงกรณีบำงครอบครัวควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพรำะรำยรับไม่พอกับ
รำยจ่ำย จึงเป็นเหตุทำให้ผู้นำครอบครัวเกิดควำมตึงเครียดทำงอำรมณ์ โดยระบำยอำรมณ์ออกมำ
ด้วยกำรด่ำ ทุบตี หรือชวนทะเลำะภรรยำและบุตรของตนเอง ซึ่งประเด็นปัญหำนี้อำจเกิดได้จำก
ปัจจัยภำยนอก คือ ปัญหำเศรษฐกิจตกสะเก็ด ปัญหำตกงำน ส่วนปัจจัยภำยใน คือผู้นำครอบครัวไม่
มีควำมขยันในกำรแสวงหำทรัพย์เพื่อให้เพียงพอต่อครอบครัว หรือขำดควำมรับผิดชอบต่อควำม
เป็นอยู่ของครอบครัวนำเงินไปใช้จ่ำยในสิ่งที่ไม่จำเป็น เช่น เที่ยวผู้หญิง เล่นกำรพนัน เที่ยวกลำงคืน
หรือคบคนชั่วเป็นมิตร ดังกล่ำวมำนี้ล้วนนำไปสู่ควำมรุนแรงในครอบครัว

๔. หลักพุทธธรรมในแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

สำหรับหลักพุทธธรรมที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว
ในที่นี้หมำยถึง หลักพุทธธรรมที่ปรำกฏอยู่ในพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรง
ในครอบครัวเท่ำนั้น เพรำะกำรแก้ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวโดยใช้หลักพุทธธรรมนี้ก็เพื่อให้
มนุษย์ได้ประพฤติปฏิบัติเข้ำถึงธรรมชำติอย่ำงกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชำติให้มำกที่สุด เพื่อ
๙

อ้ำงใน Kenneth Kraft,ed., Inner Peace, World : Essays on Buddhism and Nonviolence (New York: State University of New York Press), pp.127-133.
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ก้ำวไปสู่เป้ำหมำยของหลักพุทธธรรมดังกล่ำวมำข้ำงต้น ถึงแม้ว่ำควำมรุนแรงในครอบครัวจะเป็น
เพียงปัญหำภำยในครอบครัวเท่ำนั้น แต่ก็ถือว่ำเป็นปัญหำหนึ่งที่มีควำมสำคัญต่อมนุษย์และสังคม
เพรำะสถำบันครอบครัวเป็นสถำบันที่อยู่ฝ่ำยผลิตประชำกรโดยเฉพำะ ถ้ำฝ่ำยผลิตประชำกรผลิต
ประชำกรออกมำขำดประสิทธิภำพซึ่งนั่นก็หมำยถึง ปัญหำที่จะตำมมำหลำยอย่ำงด้วยกัน เช่น
ปัญหำโสเภณี ปัญหำอำชญำกรรม ปัญหำกำรเมือง เป็นต้น ดังนั้น หลักพุทธธรรมไม่เพียงแต่ช่วย
แก้ไขปัญหำสังคมโดยรวมเท่ำนั้นแต่ยังช่วยแก้ปัญหำให้กับปัจเจกบุคคลภำยในครอบครัวด้วย โดย
หลักพุทธธรรมที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหำในที่นี้มีอยู่ด้วยกัน ๔ หลัก๑๐ คือ (๑) ฆรำวำส
ธรรม ๔ (๒) พรหมวิหำร ๔ (๓) ศีล ๕ และ(๔) สังคหวัตถุ ๔ ซึ่งหลักดังกล่ำวมำนี้จะเป็นรำกฐำน
และช่วยในกำรเสริมสร้ำงให้ตนเองและครอบครัวเข้ำถึงธรรมชำติอีกทั้งทำให้ตนเองมีควำมหนักแน่น
ในกำรใช้ชีวิตอย่ำงเหมำะสมมั่นคงต่อไปและสำมำรถทำให้มองเห็นเป้ำหมำยของชีวิตชัดเจนมำก
ยิ่งขึ้น ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
๔.๑ ฆราวาสธรรม ๔๑๑
คำว่ำ “ฆรำวำสธรรม” เป็นธรรมของผู้อยู่ครองเรือน จัดเป็นหลักธรรมที่สำคัญมำก
สำหรับชีวิตของมนุษย์เพรำะเป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐำนของชีวิตของผู้ที่อยู่ครองเรือนโดยเฉพำะ อีก
ทั้งเป็นหลักธรรมที่จะช่วยทำให้สมำชิกทุกคนเมื่อประพฤติปฏิบัติเกิดควำมไว้วำงใจซึ่งกันและ มี
ควำมรู้สึกที่สำมำรถรับรู้ได้ถึงควำมอบอุ่น ควำมปลอดภัย และควำมปลอดโปร่งโล่งใจ โดย
รำยละเอียดมีดังนี้
(๑) สัจจะ ควำมซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน เป็นหลักสำคัญที่จะให้เกิดควำมไว้วำงใจและไมตรี
จิตสนิทต่อกัน ขำดสัจจะเมื่อใด ย่อมเป็นเหตุเกิดควำมหวำดระแวงแคลงใจกันเป็นจุดเริ่มต้นแห่ง
ควำมร้ำวฉำนซึ่งยำกนักที่จะประสำนให้คืนดีได้ดังเดิม
(๒) ทมะ กำรรู้จักบังคับควบคุมอำรมณ์ ข่มใจ ระงับควำมรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกัน
และกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตนแก้ไขข้อบกพร่องปรับนิสัย และอัธยำศัยให้กลมกลืนประสำนเข้ำหำ
กันไม่เป็นคนดื้อด้ำนเอำแต่ใจและอำรมณ์ของตน คนที่ขำดธรรมข้อนี้ย่อมปล่อยให้ข้อแตกต่ำง
ปลีกย่อยทำงอุปนิสัย และอำรมณ์กลำยเป็นเหตุแตกแยกสำมัคคีใหญ่โต และถ้ำไม่สำมำรถปรับตน
เข้ำหำกันได้ก็เป็นอันต้องทำลำยชีวิตคู่ครองแยกทำงขำดจำกกัน
(๓) ขันติ ควำมอดทน อดกลั้น ต่อควำมหนักและควำมร้ำยแรงทั้งหลำย ชีวิตของกำร
ครองเรือนนอกจำกมีควำมแตกต่ำงขัด แย้งทำงอุปนิสัย กำรอบรม และควำมต้องกำรบำงอย่ำงซึ่ง
จะต้องหำทำงปรับปรุงเข้ำหำกันแล้ว บำงครั้งอำจมีเหตุล่วงเกินรุนแรงแสดงออกจำกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
๑๐

เหตุผลที่นำหลักพุทธธรรม ๔ หลักนี้มำอธิบำยเพรำะได้พิจำรณำพื้นฐำนของหลักธรรมที่มี
ควำมสัมพันธ์และได้สอดแทรกอยู่ในพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวทั้ง ๑๘
มำตรำแล้ว ดังนั้น ในหัวข้อนี้จึงต้องมำอธิบำยเพื่อเชื่อมโยงไปสู่บทที่ ๓ ในหัวข้อเรื่องพุทธธรรมที่ปรำกฏใน
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว.
๑๑
ส.ส. (บำลี) ๑๕/๒๖๔/๒๘๒-๒๘๓, ส.ส. (ไทย) ๑๕/๒๖๔/๓๕๑-๓๕๔, ขุ.สุ. (บำลี) ๒๕/๑๙๐/
๗๐,ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๑๙๐/๕๔๕.
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ซึ่งอำจเป็นถ้อยคำหรือกิริยำอำกำร จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตำม เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ อีกฝ่ำยหนึ่ง
จะต้องรู้จักอดกลั้นระงับใจ นอกจำกนี้ยังจะต้องอดทนในเรื่องหนักใจต่ำง ๆ ในกำรประกอบอำชีพ
ฯลฯ
(๔) จำคะ ควำมเสียสละ ควำมเผื่อแผ่ แบ่งปัน ตลอดถึงควำมมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันชีวิต
บุคคลที่จะมีควำมสุข จะต้องรู้จักควำมเป็นผู้ให้ด้วย มิใช่คอยจ้องจะเป็นผู้รับเอำฝ่ำยเดียว กำรให้ใน
ที่นี้ มิใช่หมำยถึง เพียงกำรเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของอันเป็นเรื่องที่มองเห็นและเข้ำใจได้ง่ำย ๆ เท่ำนั้นแต่
ยังหมำยถึง กำรให้น้ำใจแก่กัน กำรแสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกัน ตลอดจนกำรเสียสละควำมพอใจและ
ควำมสุขส่วนตนได้
จะเห็นได้ว่ำธรรมทั้ง ๔ ประกำรนี้ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จำคะที่กล่ำวมำนี้มิใช่ประสงค์ให้
เป็นข้อปฏิบัติจำกัดเฉพำะในระหว่ำงคู่ครองเพียง ๒ คนเท่ำนั้น แต่ “มุ่งหมำยให้ใช้ทั่วไปในชีวิตกำร
ครองเรือนทั้งหมด โดยยึดถือเป็นหลักคุณธรรมพื้นฐำนของจิตใจ ในกำรที่จะสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
งำมกับคนทั้งหลำยที่จะอยู่ร่วมกัน หรือติดต่อเกี่ยวข้องกันให้เหมำะสมตำมฐำนะนั้นๆ เพื่อประโยชน์
สุขทั้งแก่ชีวิตตนเองและแก่ชีวิตของคนอื่น ๆ ในสังคม”๑๒
๔.๒ พรหมวิหาร ๔๑๓
คำว่ำ “พรหมวิหำร” เป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม หรือของท่ำนผู้เป็นใหญ่ธรรม
เครื่องอยู่อย่ำงประเสริฐ ธรรมประจำใจอันประเสริฐ หลักควำมประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์เป็น
หลักธรรมสำหรับทุกคนที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจ และกำกับควำมประพฤติที่จะแสดงออก หรือปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่ำงถูกต้อง โดยสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เขำประสบ จึงจะชื่อว่ำดำเนินชีวิตหมดจดและ
ปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลำยโดยชอบตำมหลักธรรมนี้๑๔ ได้แก่
(๑) เมตตำ ควำมรักใคร่ปรำรถนำดีอยำกให้เขำมีควำมสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำ
ประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้ำโดยไม่หวังตอบแทนใด ๆ ไปที่ไหน ๆ ก็มีแต่คนเอ็นดูรักใคร่อยำกใคร่
ชิด แม้ว่ำจะเพิ่งรู้จักกันก็ตำม เพรำะกระแสพลังของควำมเมตตำมีพลังมำกที่สุด คือ เมตตำธรรมค้ำ
จุนสังคม
(๒) กรุณำ ควำมสงสำรปรำรถนำให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดควำม
ทุกข์ยำกเดือดร้อนของปวงสัตว์ที่ต้องประสบควำมทุกข์ที่ เข้ำมำเบียดเบียนให้เกิดควำมไม่สบำยกำย
ไม่สบำยใจ จัดเป็นควำมรู้สึกที่ต้องกำรให้คนอื่นพ้นจำกควำมทุกข์ยำกลำบำกและมีจิตคิดที่จะ
ช่วยเหลือให้พ้นจำกสภำพแห่งควำมทุกข์นั้น ๆ
๑๒

พระมหำสุวรรณ นำคสุวณฺโณ (สำรำญ). “กำรบริหำรงำนครอบครัวตำมแนวพุทธศำสน์ ”,
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๑), หน้ำ ๗๗๗๘.
๑๓
ขุ.อิติ. (บำลี) ๒๕/๑๐๖/๓๒๔-๓๒๕ , ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๐๖/๔๘๕.
๑๔
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,พิมพ์ครั้งที่
๑๒,(กรุงเทพฯ : มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๖),หน้ำ ๑๔๘.
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(๓) มุทิตำ ควำมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอำกำรแช่มชื่นเบิก
บำนอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลำยผู้ดำรงในปกติสุขพลอยยินดีด้วยเมื่อเขำได้ดีมีสุข เจริญงอกงำม
ยิ่งขึ้นไป ไม่มีจิตใจริษยำ โกรธเคือง ฟุ้งซ่ำนหรือน้อยเนื้อต่ำใจ เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่ำตน
(๔) อุเบกขำ ควำมวำงใจเป็นกลำง อันจะให้ดำรงอยู่ในธรรมตำมที่พิจำรณำเห็นด้วย
ปัญญำ คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตรำชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจำรณำเห็นกรรมที่สัตว์
ทั้งหลำยกระทำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่วสมควรแก่เหตุอันตนประกอบพร้อมที่จะวินิจฉัยและ
ปฏิบัติไปตำมธรรม รวมทั้งรู้จักวำงเฉย สงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทำ เพรำะเขำรับผิดชอบตน
ได้ดีแล้ว เขำควรได้รับผลอันเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบของตน
จำกกำรอธิบำยมำข้ำงต้นนี้ทำให้มองได้ว่ำ พรหมวิหำร ๔ เป็นวิธีกำรหนึ่งที่แก้ปัญหำ
ควำมรุ น แรงในครอบครั ว โดยเฉพำะปั ญ หำทำงด้ำ นร่ ำงกำยและจิต ใจเพรำะเป็น หลั ก ปฏิ บัติ ที่
สำมำรถพัฒนำศักยภำพของมนุษย์ได้ทั้งทำงกำย วำจำและจิตใจให้ยิ่งขึ้น อีกประกำรหนึ่ง พรหม
วิหำรยังจัดเป็นหลักธรรมสำหรับมำรดำบิดำทุกคนและทุกครอบครัวเพรำะเป็นคุณธรรมประจำใจ
อันประเสริฐที่มำรดำบิดำพึงมีให้แก่บุตรหรือสมำชิกทุกคนภำยในครอบครัว หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่ง
ได้ว่ำ หัวใจแห่งคุณธรรมที่ทำให้มำรดำบิดำมีควำมสำคัญต่อบุตรอย่ำงยิ่ง ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ำ
“มำรดำบิดำท่ำนกล่ำวว่ำเป็นพรหม เป็นบุรพำจำรย์ และเป็นอำหุไนยยบุคคลของบุตรอนุเครำะห์
ประชำคือบุตร”๑๕ ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่ำวที่ว่ำ “พรหมวิหำร ๔ จึงเป็นธรรมสำหรับมนุษย์ผู้มีจิตใจ
ประเสริฐทุกคน เป็นธรรมสำหรับผู้ใหญ่ เป็นธรรมสำหรับมำรดำบิดำ เป็นธรรมสำหรับพระพรหม
เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศำสนำ และเป็นกัมมัฏฐำน”๑๖
๔.๓ ศีล ๕๑๗
คำว่ำ “ศีล” เป็น “ควำมประพฤติชอบทำงกำยและวำจำ กำรรักษำกำยวำจำให้เรียบร้อย
กำรรักษำปกติตำมระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติในกำรเว้นจำกควำมชั่ว กำรควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในควำมไม่
เบียดเบียน”๑๘ ผู้อื่นซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๕ ข้อดังนี้
๑) ปำณำติปำตำ เวรมณี เจตนำงดเว้นจำกกำรปลงชีวิต เว้นจำกกำรฆ่ำกำรประทุษร้ำย
กัน กำรเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เพรำะหำกสมำชิกภำยในครอบครัวไม่สำมำรถปฏิบัติศีลข้อนี้ได้สิ่ง
ที่ตำมมำก็คือ กำรทำประทุษร้ำยต่อผู้อื่นทำงกำยจนอำจถึงแก่ชีวิต หรืออำจทำให้เกิดกำรบำดเจ็บ
สูญเสียเลือดเนื้อและทรัพย์สิน
๑๕

พระเทพโมฬี, สพรหมสุตตคำถำ แสดงคุณของแม่ เรียบเรียงตำมนัยเทศนำของสมเด็จพระพุทธ
โฆษำจำรย์, (พระนคร : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหำรบก, ๒๕๐๔) หน้ำ ๘.
๑๖
พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ิตวณฺโณ), การพัฒนาจิต, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (นครปฐม : โรงพิมพ์มหำม
กุฏรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๓), หน้ำ ๑๒๐.
๑๗
ที.ปำ. (บำลี) ๑๑/๓๑๕/๒๐๙, ที.ปำ. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒-๓๐๓, จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, สังคม
วิทยาตามพุทธศาสตร์, (กรุงเทพฯ : มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๔๕), หน้ำ ๖๘-๖๙.
๑๘
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้ำ ๑๗๔.
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๒) อทินนำทำนำ เวรมณี เจตนำงดเว้นจำกกำรถือเอำสิ่งของที่เจ้ำของเขำมิได้ให้สำหรับ
ศี ล ข้ อ นี้ ห ำกมองอย่ ำ งผิ ว เผิ น ไม่ น่ ำ จะเข้ ำ ข่ ำ ยที่ จ ะท ำให้ ปั ญ หำควำมรุ น แรงเกิ ด ขึ้ น ได้ ภ ำยใน
ครอบครัวแต่เมื่อพิจำรณำอย่ำงละเอียดกลับพบว่ำ ศีลข้อที่ ๒ นี้สำมำรถเป็นปัจจัยโดยอ้อมได้เช่น
บุคคลเมื่อล่วงละเมิดศีลข้อ ๓ ผิดผัวผิดเมียผู้อื่นบำงครั้งจำเป็นที่จะต้องมีกำรเลี้ยงดูผู้หญิงเป็นกำร
ลับเฉพำะ พฤติกรรมดังกล่ำวนี้จำเป็นที่จะต้องใช้จ่ำยเงินหำกเงินไม่เพียงพอก็ต้องขโมยจำกสำมีหรือ
ภรรยำของตนเองเพรำะเป็นกำรกระทำที่ไม่สำมำรถเปิดเผยควำมจริงได้ และเมื่อสำมีหรือภรรยำ
ทรำบควำมจริงสิ่งที่ตำมมำก็คือ กำรกล่ำววำจำเท็จหรือไม่ก็พูดคำหยำบด้วยอำรมณ์หึงหวงซึ่งอำจ
เป็นได้ ๒ อย่ำง คือ อำจจะห่วงเงินหรือห่วงสำมีหรือภรรยำตน จนก่อให้เกิดกำรฆำตกรรม หรือทำ
ร้ำยเบียดเบียนกันในที่สุด
๓) กำเมสุมิจฉำจำรำ เวรมณี เจตนำงดเว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม ได้แก่ ลักษณะ๒
อย่ำง คือ ห้ำมประพฤติผิดในทำงประเวณีซึ่งไม่ใช่สำมีหรือภรรยำของตนเอง และห้ำมประพฤติผิด
ธรรมดำหรือล่วงเกินในของที่เขำรัก เพรำะกำรประพฤติผิดดังกล่ำวนี้นำมำซึ่งควำมร้ำวฉำนแตกแยก
ภำยในครอบครัวจนก่อให้เกิดปัญหำควำมรุนแรงในที่สุด
๔) มุสำวำทำ เวรมณี เจตนำงดเว้นจำกกำรพูดเท็จ ได้แก่ ลักษณะ ๓ อย่ำง คือ ห้ำม
กล่ำวคำไม่จริง ห้ำมกล่ำวคำอนุโลมมุสำ และห้ำมรับคำแล้วไม่ปฏิบัติตำมรวมทั้งคำหยำบ ส่อเสียด
เพ้อเจ้อ เพรำะคำพูดดังกล่ำวมำนี้นอกจำกทำให้ตนเองเดือนร้อนและยังก่อให้เกิดควำมรุนแรงใน
ครอบครัวอันเนื่องมำจำกคำพูดได้อีกด้วย
๕) สุรำเมรยมัชชปมำทัฏฐำนำ เวรมณี เจตนำงดเว้นจำกกำรเสพของมึนเมำ คือ สุรำและ
เมรัยอันเป็นเหตุแห่งควำมประมำท ได้แก่ ลักษณะ ๒ อย่ำง คือ ห้ำมกำรดื่มน้ำเมำ คือ สุรำและ
เมรัย และห้ำมเสพยำเสพติดให้โทษต่ำง ๆ เพรำะสิ่งเสพติดเหล่ำนั้นเป็นเหตุปัจจัยที่ช่วยเสริมให้ล่วง
ละเมิดศีลข้ออื่น ๆ ตำมมำ จนก่อให้เกิดควำมรุนแรงให้กับตนเองและครอบครัวได้ ดังนั้น เพื่อควำม
สงบสุข และควำมมั่นคงของครอบครัวจึงต้องไม่ละเมิดศีลทั้ง ๕ ดังกล่ำวมำทั้งหมดนี้
๔.๔ สังคหวัตถุ ๔
คำว่ำ “สังคหวัตถุ ๔” เป็น ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล และประสำนหมู่ชนไว้ใน
สำมัคคี หลักกำรสงเครำะห์ ๑๙เพื่อประโยชน์ในกำรอยู่ร่วมกันในสังคม เพรำะมนุษย์ทุกคนล้วน
ปรำรถนำเป็นที่รักของคนรอบข้ำงเป็นที่ยอมรับนับถือของทุก ๆ คน และปรำรถนำที่จะได้ยินได้ฟัง
คำยกย่องสรรเสริญมำกกว่ำเสียงนินทำว่ำร้ำย ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนวิธีที่จะทำตนให้เป็นที่รัก
ของสังคมว่ำ “ ขั้นแรกให้ปรับที่ตัวของเรำเองก่อน คือ ต้องทำตัวเองให้เป็นคนน่ำรักเสียก่อน โดย
กำรปฏิบัติตำมหลักสังคหวัตถุซึ่งเป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนนั้นประกอบด้วยหลัก ๔
ประกำร ดังนี้
๑) ทำน คือ กำรให้ กำรเสียสละ กำรบริจำคช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ ตลอดถึงให้ควำมรู้
และแนะนำสั่งสอน มี ๒ อย่ำง คือ (๑) อำมิสทำน คือ กำรให้สิ่งของ (๒) ธรรมทำนคือ กำรให้ธรรม
๑๙

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้ำ ๑๔๒.
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ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

กำรให้ควำมรู้และแนะนำสั่งสอน ใน ๒ อย่ำงนี้ ธรรมทำนเป็นเลิศ อำมิสทำนช่วยค้ำจุนชีวิต ทำให้
เขำมีที่พึ่งอำศัย แต่ธรรมทำนช่วยให้เขำรู้จักพึ่งตนเองได้ต่อไป เมื่อให้อำมิสทำนพึงให้ธรรมทำนด้วย
๒) ปิยวำจำหรือเปยยวัชชะ คือ วำจำเป็นที่รัก วำจำดูดดื่มน้ำใจ หรือวำจำซำบซึ้ง คือ
กล่ำวคำสุภำพไพเรำะอ่อนหวำนสมำนสำมัคคี ให้เกิดไมตรีและควำมรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคำแสดง
ประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐำนจูงใจให้นิยมยินดี ดังนั้น กำรให้จึงเป็นปัจจัยสำคัญ
ประกำรหนึ่ง เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวบุคคลหมู่คณะได้ แต่จะต้องประกอบด้วยกำรพูดจำปรำศรัยด้วย
ถ้อยคำที่ไพเรำะ นุ่มนวล และน่ำฟังเมื่อได้ฟังแล้วจะเกิดกำลังใจเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ใคร่ที่จะ
กระทำควำมดียิ่ง ๆ ขึ้นไปกำรละคำกล่ำวเท็จ ส่อเสียด ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดควำมสำมัคคี ควำมยึด
เหนี่ยวในหมู่ชนได้
๓) อัตถจริยำ คือ กำรประพฤติประโยชน์ ขวนขวำยช่วยเหลือกิจกำรบำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทำงจริยธรรม๒๐ กล่ำวคือ
(๑) กำรทำตนให้เป็นประโยชน์ หมำยถึง ทำตนให้มีคุณค่ำในสังคมที่ตนอำศัยอยู่ด้วยกำร
ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนเจริญด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีคุณธรรมเป็นบุตรที่
ดีของบิดำมำรดำ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอำจำรย์ เป็นนักเรียนที่ดีของสถำนศึกษำ เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชำติ ตลอดจนเป็นศำสนิกชนที่ดีของพระพุทธศำสนำตลอดไป
(๒) กำรทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ คือ เมื่อทำตนให้เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องสร้ำงตนให้เป็น
ประโยชน์กับผู้อื่นด้วยกำรให้ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่นิ่งดูดำย มีน้ำใจไมตรีต่อกันบำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์ตำมสติกำลังควำมสำมำรถ
๔) สมำนัตตตำ คือ ควำมมีตนเสมอ ทำตนเสมอต้นเสมอปลำย ปฏิบัติสม่ำเสมอกันในชน
ทั้งหลำย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวำงตนเหมำะสมแก่ฐำนะภำวะ บุคคล
เหตุกำรณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตำมธรรมในแต่ละกรณี เช่น
(๑) วำงตนให้เหมำะสมกับฐำนะที่ตนมีอยู่ในสังคม เช่น เป็นหัวหน้ำครอบครัว เป็นบิดำ
มำรดำ เป็นครูอำจำรย์ เป็นเพื่อนบ้ำน เป็นต้น ตนอยู่ในฐำนะอะไรก็วำงตัวให้เหมำะสมกับฐำนะที่
เป็นอยู่ และทำอย่ำงเสมอต้นเสมอปลำย
(๒) ปฏิบัติตนอย่ำงสม่ำเสมอต่อคนทั้งหลำย ให้ควำมเสมอภำค ไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้อื่น
เสมอในสุขและทุกข์ คือ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน ร่วมรับรู้ปัญหำ และร่วมแก้ปัญหำเพื่อประโยชน์ของ
สังคม๒๑
ดังนั้น คุณธรรมทั้ง ๔ ประกำรนี้ จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจกันไว้ เสมือนหนึ่งสลักเพลำรถ
ถ้ำหลักธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจเหล่ำนี้ไม่มี บุคคลก็จะไม่เป็นที่น่ำเคำรพ รักใคร่ ยกย่องนับถือ เหตุนี้
จึงต้องคอยศึกษำและหมั่นเตือนสติตนเองไว้ตลอดว่ำในแต่ละฐำนะที่เรำเป็นอยู่นั้นมีหน้ำที่อะไรบ้ำง
๒๐

ที.ปำ. (บำลี) ๑๑/๒๑๐/๑๗๐-๑๗๑, ที.ปำ. (ไทย) ๑๑/๒๑๐/๑๗๐-๑๗๑.
พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๘๐, (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์
สวย จำกัด, ๒๕๕๐), หน้ำ ๙.
๒๑
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เมื่อรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติตำมหน้ำที่นั้นให้สมบูรณ์ นอกจำกนี้ก็ต้องทำตนให้เสมอต้นเสมอปลำยด้วย
คือ เคยวำงตัวกับคนอื่นในทำงดีอย่ำงไร แม้ว่ำเรำจะได้ดีไปแล้ว ก็ต้องไม่ลืมตัวยังคงปฏิบัติตัว
เหมือนเช่นเดิมนั้นไม่เปลี่ยนแปลง หรือว่ำเมื่อเรำเห็นคนอื่นเขำได้ดี ก็ต้องแสดงออกให้เขำรับรู้ว่ำเรำ
มีควำมยินดีกับเขำอย่ำงจริงใจ ไม่คิดกลั่นแกล้งใส่ร้ำยเขำ ถ้ำทำได้อย่ำงนี้เรำก็ย่อมจะเป็นที่รักที่
พอใจของทุกคนรอบข้ำง อีกประกำรหนึ่งจะสังเกตว่ำ “หลักสังคหวัตถุ ๔” นี้ยังได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอีกด้วย เช่น (๑) ยังประโยชน์ให้บุคคลดำรงอยู่ได้ในสังคมด้วยควำม
ปกติสุข (๒) ยังประโยชน์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจและสมำนไมตรีระหว่ำงกัน (๓) ยังเป็นเครื่อง
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ให้มีควำมเคำรพนับถือกันตำมสมควรแก่ฐำนะ (๔) ยังเป็น
เครื่องมือประสำนองค์กรต่ำง ๆ ของสังคมทุกภำคส่วนให้คงอยู่และดำเนินไปด้วยดี และที่สำคัญ
ที่สุดก็คือ (๕) เป็นเครื่องมือส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันควำมประพฤติที่เสื่อมเสียของคนในสังคม
ดังกล่ำวมำทั้งหมดนี้จะเห็นว่ำหลักสังคหวัตถุ ๔ นี้ไม่เพียงแต่ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นภำยในครอบครัว
เท่ำนั้น แต่ยังก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมอีกด้วยเพรำะเมื่อแต่ละครอบครัวหลำยครอบครัว
รวมกันก็เป็นชุมชนหรือสังคม ต่ำงก็พึ่งพำอำศัยกันด้วยถ้อยทีถ้อยอำศัยน้ำใจซึ่งกันและกันด้วย
หลักธรรมข้ำงต้นนี้นั่นเอง
กล่ำวโดยสรุป หลักพุทธธรรมที่สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำควำมรุนแรงใน
ครอบครัวดังกล่ำวมำทั้งหมดนี้ทำให้มองได้ว่ำเมื่อสมำชิกในครอบครัวประพฤติปฏิบัติอย่ำงเข้ำใจ
แล้วนำมำซึ่งกำรดำเนินชีวิตที่ถูกต้องบนเส้นทำงแห่งหลักพุทธธรรม โดยใช้หลักพุทธธรรมนั้นเป็ น
แสงสว่ำงในกำรดำเนินชีวิตก็จะสำมำรถพบกับคำตอบของชีวิตได้ว่ำ ชีวิตเกิดมำทำไมมีชีวิตอยู่เพื่อ
อะไรควรดำเนินชีวิตอย่ำงไร และควรให้เป็นไปในเส้นทำงไหน (ควรดำเนินไปในเส้นทำงอัน
ประเสริฐคือ มรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นทำงสำยกลำง) และควรเป็นอยู่อย่ำงไร เพื่อเข้ำสู่เป้ำหมำยตำม
หลักพุทธธรรมคือ สุคติภูมิและมรรค ผล และนิพพำนต่อไป ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องชี้วัดได้ว่ำหลักพุทธ
ธรรมนั้นสำมำรถที่จะควบคุมกำย วำจำและจิตใจของมนุษย์ได้หำกทุกคนน้อมเข้ำมำสู่ตนด้วยกำร
ประพฤติปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง

๕. สรุป

หลักพุทธธรรมที่สำมำรถใช้ในกำรแก้ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวมี ๔ หลัก คือ (๑)
ฆรำวำสธรรม ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมสำหรับผู้ที่ครองเรือนครองรักจำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็น
กำรสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจ ไว้วำงใจ ซื่อตรงและซื่อสัตย์ต่อกัน รวมทั้งมีควำมอดทน อดกลั้นและมี
จิตใจที่ช่วยเหลือเสียสละแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน จึงจัดเป็นกำรแก้ปัญหำเชิงปัจเจกอัน
เป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำคุณธรรมด้ำนอื่น ๆ ต่อไป (๒) กำรประพฤติตนอยู่ในศีล ๕ เนื่องจำก ๕ นี้
เป็นหลักกำรปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์รู้จักเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ เคำรพในเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ ด้วยคติที่ว่ำ เรำรักทุกข์เกลียดทุกข์ฉันใด คนอื่นก็ฉันนั้น (๓) สังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักในกำร
ประพฤติ ต นอยู่ ใ นธรรมที่ ท ำให้ ม นุ ษ ย์ อ ยู่ ใ นสั ง คมเกิ ด ควำมผู ก พั น รั ก ใคร่ ห่ ว งใยซึ่ ง กั น และกั น
ก่อให้เกิดควำมรักใคร่กลมเกลียวอย่ำงเหนียวแน่นยิ่งขึ้ นไปอีกและ (๔) พรหมวิหำร ๔ จัดเป็น
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หลักกำรประพฤติตนให้อยู่ในธรรมซึ่งทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมโดย
ปรำศจำกกำรเลือกที่รักมักที่ชัง ปรำศจำกอคติ ซึ่งเป็นกำรแก้ปัญหำเชิงสังคมโดยใช้หลักธรรม
ดังกล่ำวมำนี้เป็นกรอบในกำรฝึกฝนตนเองด้วยกำรปรับท่ำทีทำงกำย วำจำและจิตใจต่อบุคคลอื่น
ภำยในสังคมอย่ำงถูกต้องเหมำะสม
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พุทธการบูรณาการพัฒนาจรรณยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของสื่อในสังคมไทย

Buddhist Integrated Approach to Ethics and Roles of Social
Media Development In Thai Society
ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์

บทคัดย่อ
บทบาทและจรรณยาบรรณของสื่อในสังคมไทยสาหรับโลกยุคดิจิทัลดูเหมือนว่าจะมีความ
เข้มข้นขึ้น รวมทั้งผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้มาจากการทาธุรกิจสื่อ มีมูลค่าสูง ทาให้เจ้าของ
กิ จ การ สื่ อ สามารถสร้ า งทรั พ ย์ สิ น กั บ บริ ษั ท ให้ ต นเองและพวกพ้ อ ง อย่ า งมหาศาลเพื่ อ สร้ า ง
อาณาจักรของตนเอง ไม่ว่าจะในรูปแบบใด มักจะมีช่องทางการให้ผู้ประกอบการ หาวิธี การในการ
ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่บางครั้งขัดต่อกฎหมาย แต่การหาผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีผิดพลาดหรือมี
ความไม่ชอบมาพากลในธุรกิจนี้ จึงทาให้ประชาชนจึงยกเรื่องของจรรณยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพมาเป็นประเด็น หลัก การใช้หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาจรรณยาบรรณและบทบาทหน้าที่อัน
สมควรของสื่อสามารถนา หลักพุทธโอวาท ๓ โกศล ๓ สุจริต ๓ รวมทั้งหลักไตรสิกขา สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อทาให้ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลข่าวสารพัฒนาตนเองให้
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้น
บทความนี้ จะนาเสนอแนวคิดและหลักพุทธธรรมที่ส ามารถน ามาประยุก ต์ใช้ ในการ
พัฒนาจรรณยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของสื่อ เพื่อให้ผู้ที่เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน รู้สึกรับผิดชอบชั่วดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น
คาสาคัญ : จรรณยาบรรณ, บทบาท, สื่อ

ABSTRACT
The Roles and ethics of social media in Thai society for the digital world
seem to be intense. The enormous benefit comes in many forms from this
business. This makes most of the social media’s entrepreneur can built their own
empire and assets. Whenever there is a topic concerning the transparency in
conducting the media business, people always raise an issue concerning ethics and
moral. The Buddhist Principle that we can apply to develop the ethics among the
people in the social media business are The Buddha-Ovada 3 or The Three
Admonitions, The Kosalla 3 or The Three Proficiency and the Sikkha 3 or The
Threefold Training. This article will present the concepts and buddhist principle
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that can be apply to improve ethics and role of social media people with a great
sense of responsibility in their profession which can be beneficial to the public.
Keywords: Ethics, Roles, Social Media

๑. บทนา

ตามที่เราได้เห็นข่าวว่าศาลอาญาพิพากษา จาคุกผู้บริหาร บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สื่อที่มีชื่อเสียงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทุจริต ถึง ๒๐ ปี แต่ลดเหลือ ๑๓ ปี ๔ เดือน ข้อหา
ร่วมกันเป็นจาเลย กระทาผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์ การหรือหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๐๒ และฐานสนับสนุนพนักงานกระทาความผิดดังกล่าว กรณียักยอกเงินค่าโฆษณา
เกินเวลาในรายการหนึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ อสมท. จานวนร้อยกว่าล้านบาท นับตั้งแต่
จัดตั้งบริษัท ไร่ส้ม จากัด ได้ทาสัญญาผลิตรายการกับบริษัท อสมท. จากัด (มหาชน) ระหว่างวันที่
๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๔๙ ร่วมกันผลิตรายการออกอากาศ และบทสรุปคาพิพากษา
ศาลชั้นต้นครั้งนี้ ศาลให้ประกันตัว ผู้ที่เกี่ยวข้องคนละ ๒ล้าน และสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
และรายงานตัวทุก ๓๐วัน จากเหตุการณ์นี้คนในประเทศจึงต้องจับตามอง และมุ่งประเด็นไปในเรื่อง
ของจรรยาบรรณในการประกอบวิช าชี พเนื่ องจากว่ าเจ้ าของบริ ษัทเป็น ผู้ ที่ มีชื่ อเสี ยงในวงการ
สื่อสารมวลชน ทิศทางกระแสกดดันทางสังคมจะเกิดขึ้นกับ ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารมวลชนมาก
น้ อ ยเพี ย งใดหรื อ ไม่ เพราะทาง อุ ป นายกฝ่ า ยสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพและโฆษกสมาคมนั ก ข่ า ว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกมาระบุว่า “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ ผู้สื่อข่าวคนดังของสังคม
ควรทบทวนถึงความเหมาะสมในบทบาทหน้าจอโทรทัศน์ในฐานะสื่อสารมวลชน”

๒. แนวคิดของจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณในวิชาชีพจะเป็นสิ่งสาคัญในการที่จะจาแนกอาชีพว่าเป็นวิชาชีพหรือไม่
อาชีพที่เป็น “วิชาชีพ” นั้นกาหนดให้มีองค์กรรองรับ และมีการกาหนดมาตรฐานของความประพฤติ
ของผู้อยู่ในวงการวิชาชีพซึ่งเรียกว่า “จรรยาบรรณ“ ส่วนลักษณะ “วิชาชีพ”ที่สาคัญคือ เป็นอาชีพ
ที่มีศาสตร์ชั้นสูงรองรับ มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิชาชีพมีการจัดการสอนศาสตร์ดั งกล่าว
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง การสอนด้ ว ยทฤษฏี แ ละการปฏิ บั ติ จ นผู้ เ รี ย นเกิ ด ความช านาญ และมี
ประสบการณ์ในศาสตร์นั้น นอกจากนี้จะต้องมีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนมี “จรรยาบรรณ
ในวิช าชีพ” เพื่อให้ส มาชิกในวิช าชีพดาเนินชีวิตตามหลั กมาตรฐานดังกล่ าวหลั กที่กาหนดใน
จรรยาบรรณวิชาชีพทั่วไป คือ แนวความประพฤติปฏิบัติที่มีต่อวิชาชีพ ต่อตนเอง และต่อสังคม
สังคม ดังนี้
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ความหมายของจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.๒๕๒๕ ได้ให้คาอธิบายไว้ว่า
หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบการอาชีพการงานแต่ละอย่างกาหนดขึ้นเพื่ อรักษา
และส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
จรรยาบรรณจึงเป็นหลักความประพฤติของบุคคลในแต่ละกลุ่มอาชีพ เป็นเครื่องยึเหนี่ยวจิตใจให้มี
คุณธรรมและจริยธรรม
Langlois, C.C. and Schlegelmilch เสนอว่า จรรยาบรรณ คือข้อความที่กาหนดขึ้น
เพื่อเป็ น แนวทางในการปฏิบั ติงานซึ่ งให้ ความส าคัญกับความรับ ผิ ดชอบต่อพนัก งาน ผู้ ร่ว มหุ้ น
ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และส่วนใดๆ ก็ตามของสังคมภายนอกบริษัทด้วย และนั่นคือ เขาเสนอว่า
เป้าประสงค์หนึ่งของจรรยาบรรณ คือมุ่งที่จะวางแนวทางความประพฤติของนั กวิชาชีพต่อฝ่ายต่างๆ
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องต่อสังคม๑
สรุ ป ค าว่ า จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ คื อ คุ ณ ธรรมประจ าของแต่ ล ะอาชี พ และความ
รับผิดชอบของงานในอาชีพนั้น ๆ ซึ่งจรรยาบรรณแต่ละอาชีพย่อมแตกต่างกันออกไป ในทุกอาชีพ
ล้วนมีจุดประสงค์หลักที่เหมือนกันคือ ใช้เป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ถ้าได้ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของอาชีพนั้น ๆ แล้ว จะทาให้งานที่ทามีประสิทธิภาพบังเกิดผลดี ปราศจากอคติ
และข้อครหาใด ๆ ในการทางาน ทาให้ผลงานที่ทาออกมาประสบผลสาเร็จได้เป็นอย่างดี
ความสาคัญของจรรยาบรรณ
ความสาคัญของจรรยาบรรณมีดังนี้
๑.ช่วยควบคุมมาตรฐานและประกันคุณภาพและปริมาณที่ถูกต้อง ในการผลิตและการค้า
ผลิตผล และการบริการจากการประกอบอาชีพนั้น
๒.ช่วยควบคุมจริย ธรรมของผู้ ประกอบอาชีพและผู้ผ ลิ ต ผู้ค้า เช่น ให้ มีความซื่อสั ตย์
ยุติธรรม
๓.ช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพและปริมาณที่ดีมีคุณค่าและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่
นิยมเชื่อถือ
๔.ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพและผู้ผลิต เช่น ให้มีเมตตากรุณา ปรองดอง
เชื่อถือ
๕.ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม ลดปัญหาคดโกง ฉ้อฉล เอารัดเอาเปรียบ ลดการปลอมปน
เห็นแก่ตัวและเห็นแก่ได้ ตลอดจนความมักได้ มักง่าย ความใจแคบไม่ยอมเสียสละ

๑

Langlois, C.C. and Schlegelmilch B.B. Do corporate codes of ethics national
character Evidence from Europe and the United States. Joumal of International Business
Studies 21 4 (1990) 519-539.
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๖.ช่วยเน้นให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในภาพพจน์ที่ดี ผู้มีจริยธรรม เช่น ในการเสียสละ ในการ
เห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัว ในการรับผิดชอบในหน้าที่การงานและ
หน้าที่อย่างแท้จริง
๗.ช่ว ยทาหน้ าที่พิ ทักษ์สิ ทธิทางกฎหมาย ส าหรับผู้ ประกอบการอาชีพ ให้ เป็น ไปโดย
ถูกต้องตามทานองคลองธรรม๒
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวไว้ว่า จรรยาบรรณของวิชาชีพควรประพฤติตาม
หลักกัลยาณมิตร คือ ประกอบด้วยองค์คุณ ๗ ดังนี้
๑. ปิโย น่ารัก คือ มีเมตตากรุณา ใส่ใจคนและประโยชน์สุขของเขา เข้าถึงจิตใจสร้าง
ความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง อยากให้เข้าไปปรึกษาไต่ถาม
๒. ครุ คือ น่ าเคารพ คือ เป็นผู้ห นักแน่นถือหลั กการเป็นส าคัญและมีความประพฤติ
สมควรแก่ฐานะทาให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งได้และปลอดภัย
๓. ภาวนีโ ย คือ น่าเจริญใจ คือ มีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง และเป็นผู้ ฝึกฝน
ปรับปรุงตนอยู่เสมอ เป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่าง ทาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ราลึกถึง
๔. วตฺตา คือ รู้จักพูดให้ได้ผล คือ รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูด ควรถามอะไร
๕. วจนกฺ ข โม อดทนต่ อ ถ้ อ ยค า คื อ พร้ อ มที่ จ ะรั บ ฟั ง ค าปรึ ก ษาซั ก ถาม แม้ จุ ก จิ ก
ตลอดจนคาล่วงเกินและคาตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ อดทนฟังได้ ไม่เบื่อหน่าย ไม่เสียอารมณ์ มี
ความฉลาดในการใช้คาพูด
๖. คมฺภีรญฺจ กถ กตฺตา คือ แถลงเรื่องล้าลึกได้ คือ กล่าวชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่ยุ่งยากลึกซึ้ง
ให้เข้าใจได้ และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปการรู้จั กสอนจากง่ายไปหายาก หรือมี
ความลึกซึ้งขึ้นโดยลาดับ
๗. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย คือ ไม่ชักนาในอฐาน คือ ไม่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย หรือเรื่อง
เหลวไหลไม่สมควรพูดหรือถาม๓
บุหงา ชัยสุวรรณ สรุปเรื่องจรรยาบรรณจาก Brooks ความสาคัญสรุปได้ ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ประมวลจริยธรรม (Code of Ethics) เป็นข้อความแสดงค่านิยม หรือหลักการที่ระบุ
เป้าประสงค์การทางาน เป็นหลักจริยธรรมสั้นๆ โดยพยายามแสดงให้เห็นถึงจริยธรรมของบริษัท ทั้ง
ความรับผิดชอบต่อพนักงานภายในด้วย
๒. ประมวลความประพฤติ (Code of Conduct) เป็นข้อความที่เป็นกฎเฉพาะส่วนที่เป็น
หลักสาคัญ ความขัดแย้งของประโยชน์ของแต่ละกลุ่มมักจะได้รับการกล่าวถึงพร้อมกับการกาหนด
กฎหรือคาแนะนาที่เหมาะสมไว้
๒

จรรยาบรรณในวิชาชีพ [ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://nannoii.blogspot.com/๒๐๑๑/๐๘/๕.
Html [๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙].
๓
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๔๖), หน้า ๙๐-๙๑.
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๓. ประมวลแนวทางปฏิบัติ (Code of practice) เป็นรายละเอียดของกฎ และเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการตีความ หรือแสดงให้เห็นตัวอย่างของแนวทางที่กาหนด๔

๓. เหตุของความเสื่อมทางจรรยาบรรณ

ในความหมายของผู้ เ ขี ย น เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ ความเสื่ อ มทาง
จรรยาบรรณในวิชาชีพของธุรกิจสื่อสามารถเปรียบเทียบกับหลักพุทธศาสนาที่เรียกว่า วิบัติ ๔ คือ
๑. คติวิบัติ หรือวิบัติแห่งคติ ในที่นี้อาจ หมายถึง แนวทางดาเนินชีวิต ที่ไม่เอื้ออานวยแก่
การกระทาความดีหรือการเจริญงอกงามของความดี แต่กลับเปิดทางให้แก่ความชั่วและส่งผลร้าย
๒. อุปธิวิบัติ หรือ วิบัติแห่งร่างกาย ในที่นี้อาจหมายถึงร่างกายที่ไม่งาม เมื่อจิตใจไม่ดี
บุคลิกภาพและการแสดงออกในที่สาธารณะก็จะไม่ดี
๓. กาลวิบัติ หรือ วิบัติแห่งกาล ในที่นี้อาจหมายถึง อยู่ในสมัยที่โลกมีแต่ความทางวัตถุ
แต่ไม่มีความเจริญทางจิตใจ บ้านเมืองมีแต่ปัญหารอบด้าน สังคมเสื่อมจากศีลธรรม มิตรแข่งขัน กด
ขี่ เบียดเบียนกันมาก มีการยกย่องคนชั่ว บีบคั้นคนดีไม่ให้แสดงออกถึงความถูกต้อง
๔. ปโยควิบัติ หรือวิบัติ แห่งการประกอบกิจการเสีย ในที่นี้อาจหมายถึง การประกอบ
กิจการงานที่ผิด ขาดคุณธรรมจริยธรรมหรือบางครั้งเมื่อกระทาความดี หรือประกอบอาชีพดี ก็ ทาไม่
ถึงขนาด ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ หรือหลัก กฎหมาย รวมทั้งการประกอบอาชีพดีตลอดมา แต่
กลับทาความชั่วหักล้างในระหว่างทาง อันเนื่องมาจากความ

๔. แนวทางการพัฒนาจรรณยาบรรณโดยหลักพุทธศาสนา

วิธีการพัฒนาจรรณยาบรรณ และบทบาทหน้าที่ของสื่อ ผู้เขียนขอเสนอหลักธรรมสาคั ญ
๔ ประการ ที่สามารถนามาปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพนั้น ได้ดังนี้
โอวาทปฏิโมกข์
๑. สพฺพปาปสฺส อกรณ (ไม่ทาความชั่วทั้งปวง)
๒. กุสลสฺสูปสมฺปทา (ทาแต่ความดี)
๓. สจิตฺตปริโยทปน (ทาใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์)๕
สรุปได้ว่า คาว่า โอวาทปาฏิโมกข์ คือ ปาฏิโมกข์ที่เป็นโอวาท กล่าวคือ สิ่งที่เป็นหลักเป็น
ประธานในด้านคากล่าวสอน หรือ หลักการโดยสรุปของพุทธศาสนา มีทั้งหลักคาสอนและหลักการ
ปกครองคณะสงฆ์ ประกาศหลักอันเป็นหัวใจสาคัญของพระพุทธศาสนา วิธการแห่งการประกาศ
พร้อมทั้งจรรยาบรรณของนักเผยแผ่พระศาสนา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพร่วมกันในการ
เผยแผ่ศาสนา หรือ คากล่าวสอนสาหรับรอดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ใจความโอวาทปาฏิโมกข์นั้น มี
๔

บุหงา ชัยสุวรรณ, “ การกาหนดจรรยบรรณวิชาชีพโฆษณาในประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕.
๕
ที.ม.อ. (ไทย) ๑๓/๕๔/๑๖๒.
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ทั้งหมด ๑๓ ประการ ดังนี้ หลักการ ๓ หมายถึง สาระสาคัญที่ควรยึดถือเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ได้แก่ การไม่ทาบาปทั้งปวง, การทากุศลให้ถึงพร้อม, และการทาจิตให้ผ่องใส อุดมการณ์ ๔
หมายถึง หลักการที่ทรงวางไว้ เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ความอดทน, ความไม่
เบียดเบียน, ความสงบ, และนิพพาน วิธีการ ๖ หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติสาหรับนักบวช ได้แก่
การไม่ว่าร้าย, การไม่ทาร้าย, การสารวมในปาฏิโมกข์, การรู้จักประมาณในภัตตาหารหรืออาหาร,
การอยู่ในสถานที่ที่สงัด, และการฝึกหัดจิตใจให้สงบ
กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า พุทธศาสนาสอนให้ ละความชั่ว ทาความดี ทาจิตใจให้บริสุทธิ์
บรรลุพระนิพพาน ดับกิเลสพ้นทุกข์ คือ เป้าหมายสูงสุด และพระสงฆ์ผู้สืบทอดศาสนา จักต้อง
สารวมกายจิตในธรรมวินัย กินอยู่พอประมาณ อดทน ไม่กล่าวร้าย ไม่ทาร้าย หรือว่าร้ายเข่นฆ่าคน
อื่น เป็นต้น นี้คือ การประกาศจุดยืนของพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ
โลกอย่างแท้จริง
สุจริต ๓ แปลว่า ความประพฤติชอบ ๓ ประการ ได้แก่
๑. กายสุจริต ได้แก่ ความประพฤติ ชอบทางกาย มี ๓ ประการ คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์
เว้นจากการลักทรัพย์ และเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
๒. วจีสุจริต ได้แก่ ความประพฤติชอบทางวาจา มี ๔ ประการ คือ เว้นจากการพูดเท็จ
เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดคาหยาบและเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
๓. มโนสุจริต ได้แก่ ความประพฤติชอบทางใจ มี ๓ ประการ คือ ไม่โลภ ไม่พยาบาท
และมีความเห็นถูกต้อง๖
โกศล ๓ (ความฉลาด, ความเชี่ยวชาญ)
๑. อายโกศล (ความฉลาดในความเจริญ, รอบรู้ทางเจริญ และเหตุของความเจริญ)
๒. อปายโกศล (ความฉลาดในความเสื่อม, รอบรู้ทางเสื่อมและเหตุของความเสื่อม)
๓. อุปายโกศล (ความฉลาดในอุบาย, รอบรู้วิธีแก้ไขเหตุการณ์และวิธีที่จะทาให้สาเร็จ)๗
ไตรสิกขา
๑. ศีล คือ การสารวม กาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย การสารวมกาย การสารวมวาจา ให้อยู่
ในบัญญัติศีล
๒. สมาธิ คือ การตั้งใจมั่น หรือยึดมั่น อารมณ์ใด อารมณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียว
๓. ปัญญา คือ ความรอบรู้ การคิดได้ นึกได้ ให้ตั้งข้อสังเกตว่า ในภาวะที่ใจเราฟุ้งซ่าน
เรามักนึกอะไรไม่ได้ คิดอะไรไม่ออกเกิดความสับสน๘
การประยุกต์หลักธรรมทั้ง ๔ มาใช้ในการพัฒนาจรรณยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของสื่อ
สามารถเขียนเป็นแผนภูมิเพิ่มให้เข้าใจง่ายขึ้น ดังนี้
๖

ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๗
ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑
๘
๑๖องฺ.ติก. ( ไทย ) ๒๐/๘๗/๓๑๒, ๒๐/๙๐/๓๑๘, ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘-๔๙.
๗
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กายสุจริต
ไม่ทาความชั่ว
สพฺพปาปสฺส
อกรณ

ศีล Lu

ทาใจให้สะอาด
สจิตฺตปริโยทปน
อายโกศล
ความฉลาดในความเจริญ

อปายโกศล
ความฉลาดในความเสื่อม

จรรยาบรรณของคนดี

สมาธิ

วจีสุจริต

ปัญญา
อุปายโกศล
ความฉลาดในอุบาย

มโนสุจริต

ทาแต่ความดี
กุสลสฺสูปสมฺปทา

๕. บทสรุป
จะเห็ น ได้ ว่ า การบู ร ณาการหลั ก พุ ท ธธรรมทั้ ง ๔ นั้ น สามารถน ามาวิ เ คราะห์ และ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของสื่อในสังคมไทยได้คือ
๑. เมื่อคนเราทราบสาเหตุของความเสื่อมที่ก่อให้เกิดความวิบัติ ทาให้ไม่มีความเจริญทาง
จิตใจ การใช้ศีลมาช่วยคิดวิเคราะห์จะทาให้เกิดความฉลาดในความเจริญและความสะอาดในใจ ไม่
ทาความชั่ว ความประพฤติและการแสดงออกจะมีแต่ความจริงใจมากขึ้น
๒. เมื่อ คนเรามี ค วามฉลาดในอุ บ ายและเข้ า ใจในเหตุ ของความเสื่ อ ม มี ค วามรอบรู้
สามารถหาวิธีแก้ไขเหตุการณ์ และวิธีการที่จะทาให้งานสาเร็จ เมื่อมีสมาธิก็จะตั้งใจยึดมั่นไม่สับสน
ดังนั้น การพูดเพื่อให้สังคมได้รับทราบ เรื่องราวต่างๆ ก็จะไม่พูดเท็จ หรือพูดส่อเสียด จะสื่อสาร
เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

106

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

๓. เมื่อคนเรามีความฉลาดในความเสื่อม รอบรู้ทางเสื่อมและเหตุของความเสื่อม และรู้
วิธีแก้ไขโดยใช้ปัญญา คือ ความรอบรู้ การคิดได้ นึกได้ ระลึกได้ก็จะไม่เกิดความโลภ ไม่พยาบาท
จองเวร และจะเห็นในสิ่งที่ถูกต้องที่จะสื่อสารให้สังคม
โดยสรุ ป ตัว อย่ างการคิ ดวิเคราะห์ ทั้งสามประการเบื้ องต้น จะน ามาซึ่งการสร้ างและ
พัฒนาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมในหลากหลายมิติ ซึ่งจะนาไปสู่การ
สร้างจรรยาบรรณของคนดี ทาให้รู้สึกผิดชอบชั่วดีในฐานะที่เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ อันจะนามาซึ่งความเจริญและความสุของ
สังคมต่อไป
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ภาวะผู้นาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปาปณิกธรรม

Leadership Management School of Buddhism
By Papanikadhamma

พระครูอุดมธรรมรส

บทคัดย่อ
บทความเรื่อง ภาวะผู้นาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปาปณิกธรรม 3 นี้
ผู้เขียนต้องการให้เป็นทางเลือกหนึ่ งของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ มีการบูรณาการ ๓ องค์ประกอบ
ของภาวะผู้ นาและการบริห ารจั ดการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างกลมกลืน ๓ ดี คือ หลักธรรมปาปณิ
กธรรม ๓ ทาให้ผู้บริหารมีความเก่งในภาวะผู้นาทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ภาวะผู้นาด้านการบริหาร ๒)
ภาวะผู้นาด้านวิชาการ ๓) ภาวะผู้นาด้านบุคลิกภาพ ๔) ภาวะผู้นาด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึง
ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให้มีความสมบูรณ์ใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านกายภาพ ๒) ด้าน
พฤติกรรมนักเรียน ครูและผู้บริหาร ๓) ด้านกิจกรรมประจาวันพระ ๔) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ๕)
ด้านการเรียนการสอน
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาการบริหาร, รูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ
ABSTRACT
This article on Leadership Management School of Buddhism by
Papanikadhamma. The author would like to be the choice of school administrators
Buddhism integrating the three elements of leadership, And school administration
Buddhist harmoniously 3 well. That is the Principle of Papanikadhamma, The
Administration has excelled in all four aspects of leadership. Including; 1)
Leadership in Management, 2 ) Academic Leadership, 3 ) Leadership Personality, 4 )
the moral and ethical leadership, as a result, the development of Buddhist school
to complete the top 5, Including; 1) Physical, 2) the behavior of students teachers
and administrators, 3) the daily activities, 4) to promote Buddhism, 5) teaching and
learning.
Keyword : Leadership Management, Forms of Buddhism



นักวิชาการอิสระ, เจ้าคณะอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี , วัดนอก ถนนโพธิ์ทอง ตาบลบางปลาสร้อย
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี.
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๑. บทนา

ในทางการศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาถื อ เป็ น ผู้ น าคนหนึ่ ง ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา
โรงเรี ย น การจั ดการเรี ยนการสอน การจัดสภาพแวดล้ อมของโรงเรียน ตลอดจนอาจสามารถ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของครูผู้สอนและเด็กนักเรียนให้ดีขึ้นได้ ผู้บริหารสถานศึกษายังสามารถ
แผ่อิทธิพลต่อความสุขสงบของชุมชนและมีส่วนช่วยทาให้สังคมระดับรากหญ้าเป็นสังคมที่น่าอยู่และ
มีสันติภาพมากขึ้นได้อีกด้วย เนื่องเพราะสังคมไทยยังคงให้เกียรติครูและผู้บริหารสถานศึกษาว่าเป็น
ผู้ถ่ายทอดวิชาและช่ วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทั้ง
ความรู้และความประพฤติที่ดีงาม หากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความคิดแบบก้าวหน้า สามารถ
บริหารจัดการโรงเรียนให้พัฒนาเติบโตได้ในทุก ๆ ด้าน สังคมไทยโดยรวมจะมีความเข้มแข็งขึ้นมา
จากฐานล่างและประเทศจะพัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
การพัฒนากาลังคนในการศึกษาถือเป็นส่ วนหนึ่งที่ส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศไทยนั บ แต่ มี ก ระแสเรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มให้ ป ระเทศไทยมี ขี ด ระดั บ ของการแข่ ง ขั น สู ง ขึ้ น ในทุ ก ๆ ด้ า นในเวที
นานาชาติ จึงนาไปสู่การออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีการแก้ไข
เพิ่มเติมเป็นฉบับที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และยังสนับสนุนให้นาหลักธรรมของศาสนามา
ใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยกระแสพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแด่
ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๓ เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลใต้
ฝ่ าละอองธุ ลี พระบาทรั บ ต าแหน่ งรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึก ษาธิก ารเมื่อวัน ที่ ๑๘ มิถุ นายน
๒๕๔๔ ความตอนหนึ่งว่า “การปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่จะลอกเลียนแบบต่างประเทศมาทั้งหมด ให้นา
องค์ความรู้ทางด้านศาสนาพุทธและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยเข้ามาประสมประสาน
ด้วย”๑
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทางรัฐบาลจึงได้มอบนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการที่มีโรงเรียน
ในสังกัดทั่วประเทศกว่า ๔๐,๐๐๐ โรงเรียน จัดทาโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมุ่งเน้นความ
เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ๕ ด้าน คือ ๑) โรงเรียนในกากับของรัฐ ๒) โรงเรียนวิถีพุทธ ๓) แผนและ
ยุ ท ธศาสตร์ ส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ๔) โรงเรี ย นสองภาษา ๕) โรงเรี ย นใช้ ICT
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๑

วรภาส ประสมสุ ข และนิ พ นธ์ กิ น าวงศ์ , หลั ก การบริ ห ารการศึ กษาตามแนวพุ ทธธรรม,
(พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๐), หน้า ๖๕.
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แม้โ ครงการโรงเรี ย นวิถี พุทธจะดาเนิ น การมานานแล้ ว แต่ ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นา
โรงเรียนวิถีพุทธกลับมีความแตกต่างกันไป โรงเรียนวิถีพุทธที่เป็นโรงเรียนตัวอย่างและเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ มีการพัฒนาไปในทุกด้าน ทั้งด้านกายภาพ ด้านพฤติกรรมนักเรียน ครู และ
ผู้บริหารโรงเรียน ด้านการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ และด้านกิจกรรมประจาวันพระ
แต่โรงเรียนวิถีพุทธส่วนมากยังไม่ประสบความสาเร็จและไม่พัฒนาเท่าที่ควร เหตุผลที่สาคัญประการ
หนึ่งคือภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธเอง มีงานวิจัยหลายชิ้นในประเทศไทยที่สอดรับกับ
ความคิดนี้ เช่นในการศึกษาของ เกศราภรณ์ วิทยไพจิตร พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่
พึงประสงค์มากที่สุด คือ ด้านผู้นา เพราะผู้นาสามารถแสดงภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผลได้ ก็จะทาให้
โรงเรียนประสบความสาเร็จ มีความก้าวหน้า๒ รูปแบบภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารองค์กร
สามารถวัดได้จากองค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะภาวะผู้นาด้านการบริหาร คุณลักษณะ
ภาวะผู้นาด้านวิชาการ คุณลักษณะภาวะผู้นาด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะภาวะผู้นาด้านคุณธรรม
และจริยธรรม๓ ซึ่งครอบคลุมขอบเขตการทางานของผู้บริหารที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนวิถี
พุทธที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนา มักพบว่าสามารถพัฒนาสร้างสรรค์ประสิทธิภาพของงานทั้ง
๔ ด้านนี้ได้อย่างสูงสุด ผู้วิจัยจึงเห็นว่า หากตัวผู้นามีการพัฒนาภาวะผู้นาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้ว ทุกระบบในโรงเรียนวิถีพุทธจะได้รับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
โครงการโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธยั ง ถื อ เป็ น เรื่ อ งใหม่ ข องทางกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ท าให้
จาเป็นต้องปรับโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ ธรรมนูญของโรงเรียนให้ไปในวิถีแห่งพุทธธรรมใน
ความเป็นจริงนั้น เรามิอาจปฏิเสธได้เลยว่า ความเป็นผู้นานั้นย่อมนาความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มา
สู่องค์การได้ ดังคากล่าวของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่ว่า ผู้นาที่ดีนั้นต้อง มองกว้าง คิด
ไกล ใฝ่สูง คือ “ใฝ่สิ่งที่ดีงามประเสริฐสูงอย่างยิ่ง นาหมู่ชนที่จะไปด้วยมารวมใจ รวมกาลังประสาน
มือประสานใจทาด้วยกันไปด้วยกัน โดยมีจุดหมายใหญ่ที่ใฝ่ปรารถนาอันชัดเจนร่วมกัน และนาเขา
ได้ทั้งทางพฤติกรรม ทางจิตใจ และทางปัญญา ก็จะประสบความสาเร็จ บรรลุจุดมุ่งหมายที่แท้จริง
กล่าวคือ เพื่อประโยชน์แก่เขา แก่ประชาชน แก่สังคม และแก่โลกทั้งหมด”๔
หลังจากนักวิชาการหลายท่านทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งกับโรงเรียนวิถีพุทธแล้ว
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธจานวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะผู้นา โดยเฉพาะ
ภาวะผู้นาในแบบพุทธที่ต้องการความเป็นแบบอย่างสูงทางคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ครูผู้สอน
๒

เกศราภรณ์ วิทยไพจิตร, “คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของครู
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร”, เอกสารเผยแพร่ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพมหานคร : สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๖), หน้า ๖.
๓
สุภาว์ อาวสกุลสุทธิ, “รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นาของหัวหน้างานการพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
๒๕๕๒).
๔
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้นา, พิมพ์ครั้งที่ ๖. (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,
๒๕๔๖), หน้า ๓๑.
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นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องการนาเสนอภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนวิถี
พุทธให้ ส ามารถนามาปฏิบั ติได้เพื่อนาองค์กรไปสู่ การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธให้ ป ระสบ
ความสาเร็จและมีประสิทธิภาพต่อไป

๒. ภาวะผู้นาการบริหารเชิงพุทธ

ผู้นาในคติทางพุทธศาสนาย่อมต้องเป็นบุคคลผู้มีหลักการดาเนินชีวิตและการทางานโดย
ใช้หลักคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะยึดเหนี่ยว หลักธรรมที่มีการกล่าวว่าเหมาะสมสาหรับ
ความเป็นผู้นามีหลายหลักธรรม ได้แก่ ปาปณิกรรม ๓
๑. จักขุมา คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองสภาพเหตุการณ์ รูปการ สถานการณ์
ออก และจะวางแผนเตรียมรับหรือรุกได้อย่างไร
๒. วิธูโร คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญชานาญในงานส่วนตนงานส่วนรวม รู้จักหลักการและวิธีการ
ไม่บกพร่องในหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ
๓. นิส สยสั มปั นโน คือ เป็ น ผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงาน ประสานใจ ประสาน
ประโยชน์ และได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่น๕
ในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่า การเป็นผู้นานั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญา คือมีหูตา
ไวและกว้างไกล สามารถจาแนกบุคคล และเหตุการณ์ สถานการณ์ ออกว่าเป็นอย่างไร ซึ่งทาให้ผู้นา
มีประสบการณ์ มีความชานาญในการปกครอง การบริหารจัดการ เข้าใจบุคคลหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทาให้ มีผู้สนับสนุนมากขึ้น แต่คุณสมบัติทั้ง ๓ ประการนี้ มีระดับความสาคัญ
มากน้อยต่างกันไปตามระดับตาแหน่งหน้าที่ขององค์กรหรือหน่วยงานว่าเล็กหรือใหญ่ขนาดไหน
หรือมีความสาคัญเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ปกครองรัฐหรือผู้นาประเทศนับว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่
ผู้นาหรือผู้บริหารจึงต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงสามารยึดศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้ ภาวะ
ผู้นาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ นักวิชาการ๖ได้ทาการศึกษาพบว่ามี ๔ ด้าน ดังนี้
ภาวะผู้นาด้านการบริหาร
แนวความคิด (Concept) ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาด้านการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ที่มี
ลักษณะคล้ายๆ กัน กล่าวคือ ผู้นาจะต้องมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล แลไปข้างหน้า และสามารถเห็น
ในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นให้ได้ ซึ่งตรงกับหลักธรรม ปาปณิกธรรม ข้อแรก คือ จักขุมา หรือ การมี
สายตายาวไกล มองเห็นเป้าหมาย และมุ่งพัฒนาไปสู่อนาคตที่ดีงามของหมู่คณะ ผู้นาต้องสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม มีหลักฐานยืนยันเป็นที่ประจักษ์
ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในกิจการงานของตน ที่อยู่ภายใต้การรับผิ ดชอบของตนเอง โดยเฉพาะการ
บริหารงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด ซึ่งหลักการนี้ยังสอดคล้องกับหลักธรรม วิธูโร หรือ
๕

องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๐๓.
ยงยุทธ ขาคง, “ภาวะผู้นาเชิงพุทธในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจังหวัดนครนายก”
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘)
๖

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 111

การเชี่ยวชาญในงานของตน ผู้นายังต้องมีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ทั้งที่ตนเองเห็น
ด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กล่าวคือ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซึ่งตรงกับหลักธรรม นิสสยสัมปันโน มีใจเป็นกลาง
มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ใจกว้าง ไม่มีอคติในการทางาน สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
กล้าหาญ เป็นแบบอย่างแก่ลูกทีม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการกระทาของตน ผู้นาเชิง
พุทธยังต้องตระหนักรู้ว่าคุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ที่สะสมมานั้นเป็นไปเพื่อการขัดเกลา
ตนเองเช่นเดียวกับเมื่อครั้งเจ้าชายสิทธัตถะกระทาก่อนการบรรลุธรรม มิใช่เป็นไปเพื่อข่มคนอื่นหรือ
แสดงความเหนือกว่าคนอื่น ผู้นาที่แท้จริงจึงมิใช่ผู้ที่คิดว่าตนเองเหนือกว่าใคร แต่จะต้องเป็นคนที่มี
แนวคิดว่าจะให้การช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร และการทางานในโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งเป็นองค์กรขนาด
เล็กนั้น ผู้บริหารที่ดีควรมีลักษณะเป็นผู้นาใฝ่บริการ (Servant Leadership) งานจึงจะสาเร็จได้สม
ประสงค์ทุกอย่าง
ภาวะผู้นาด้านวิชาการ
ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธต้องเริ่มที่การทาตนให้เป็นแบบอย่างในทางวิชาการก่อนแล้วจึง
สนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเองตาม ขณะเดียวกั นก็ต้องช่วยเหลือชุมชนรอบด้าน และ
แสวงหาทรัพยากรจากภายนอกองค์กรเพื่อมาช่วยพัฒนาครูและนักเรียนในด้านวิชาการ แนวคิด
เรื่ องการพัฒ นาตนเองด้านวิชาการของผู้บริห ารโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นเช่นเดียวกับคากล่ าวของ
มหาตมะ คานธี นักปฏิวัติสังคมแห่งอินเดียที่ได้กล่าวไว้ว่า You must be the change you wish
to see in the world. การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ท่านปรารถนาจะเห็นในโลกใบนี้ ท่านต้องเริ่ม
เปลี่ยนที่ตนเองก่อน ซึ่งสอดคล้องกับหลักคิดของพระพุทธศาสนาที่เน้นการเรียนรู้เพื่อการรู้แจ้งแก่
ตนเองก่อนแล้วจึงสั่งสอนผู้อื่น โดยพระสัมมาสัมพุ ทธเจ้าเองเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ได้เสาะหา
หนทางขัดเกลาตนเองในฐานะเจ้าชายสิตธัตถะอยู่นานนับ ๖ ปี ก่อนบรรลุสัมโพธิญาณ แล้วจึงเริ่ม
สั่งสอนคนอื่น พระองค์เองยังได้พยายามกระตุ้นเตือนพระสาวกให้ทุกคนพยายามเข้าถึงพระอมฤต
ธรรมขั้นสูงด้วยตนเองก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่นในภายหลัง ในทางตะวันตก ผู้นาที่มีคุณสมบัติภาวะผู้นา
เชิงการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) มีคุณสมบัติที่สาคัญประการหนึ่งคือ มี
ความมุ่งมั่นนาพาตนเองและองค์กรให้เข้าถึงความเป็นเลิศ (Committed to Greatness) และคอย
ชี้นาคนรอบด้านให้เห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่สถานะที่ดีขึ้น (Help people
understand the need for change) เป็นต้น อย่างไรก็ดี ผู้นาประเภท Transformational นี้จะ
มิใช่ผู้ ที่ทางานเพื่อประโยชน์ ของตนเองแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะชักนาบุคคลในองค์กรให้ เห็ น
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก (Help people look beyond self-interest)๗ ในโรงเรียนวิถีพุทธ
ที่แม้เป็นองค์กรขนาดเล็ ก แต่ผู้บริหารโรงเรียนก็จาเป็นที่จะต้องนาเอาหลักการนี้มาปรับใช้เพื่อ
สร้างสรรค์งานวิชาการให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดไปได้

๗

Dubrin, Andrew J., Principles of Leadership, (7th ed.), (Canada : Nelson Education,
2010), p. 125.
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ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

ภาวะผู้นาด้านบุคลิกภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธโดยภาพรวมควรมีบุคลิกภาพที่มีลักษณะประนีประนอม เป็นนัก
ประสานสิบทิศและขณะเดียวกันก็ควรมีความภูมิฐานดูดี สมสถานะ เป็นนักฟังชั้นเลิศ และเคารพ
ความคิดเห็ น ของบุ คคลอื่น เป็ น ผู้ ที่มีค วามกระตือรื อร้น สู ง ไม่ง่ ว งเหงา ในด้ านจิ ตใจ ผู้ บ ริห าร
โรงเรียนวิถีพุทธต้องเป็นผู้มีอารมณ์ดี ไม่โกรธง่าย มีความอดทนอดกลั้นต่อแรงเสียดทานได้ดี และมี
ใจที่ยอมรับปัญหาหนัก ๆ ในชีวิตที่เข้ามาได้ และควรมีใจที่ใฝ่บริการ แนวความคิดดังกล่าวนี้สะท้อน
บริบทของอาชีพครูโดยทั่วไปที่แตกต่างจากอาชีพอื่น ๆ ซึ่งจาต้องมีบุคลิกลักษณะที่ต่างจากความ
เป็นครู
ภาวะผู้นาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธควรเป็นผู้ที่มีหลักธรรมะประจาใจของตน เพื่อขัดเกลาตนเองให้
เป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและนักเรียน หลักธรรมดังกล่าว เช่น มีหลักธรรมพรหมวิหาร
๔ หลักอิทธิบาท ๔ หิริ โอตตัปปะ เป็นต้น ขณะเดียวกัน ผู้บริหารโรงเรียนควรสร้างกุศโลบายที่จะ
สอดแทรกหลักคุณธรรมและจริยธรรมเข้าสู่พื้นที่ของโรงเรียนและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในใจ
ของครูและนักเรียน กลยุทธ์หรือกุศโลบายดังกล่าว อาทิ การจัดให้มีพระพุทธรูปประจาห้องเรียน
การสนับสนุนให้มีการทาบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ในวันพระและวันสาคัญ ทางพุทธศาสนา การติดป้าย
คาขวัญ พุทธภาษิต และพระบรมราโชวาท ในที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นต้น

๓. รูปแบบของโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธ ได้แก่ โรงเรียนทั่วไปที่สมัครใจจะนาหลักไตรสิกขา และหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา มาใช้ในการบริห ารจัดการและการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ตลอดจนถึง
พัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการ เป็นการพัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น โดยให้มีวัฒนธรรมแห่งการ
แสวงหาปัญญา และวัฒนธรรมแห่งความมีเมตตาไปด้วยพร้อม ๆ กัน ที่ผ่านมา โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ ได้รับการสนับสนุนมาโดยตลอดจากรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่ว ยงานภาครัฐอื่น ๆ
เป็นอย่างดี และโครงการยังได้รับการส่งเสริมจากมหาเถรสมาคม และหน่วยงานบริหารวิชาการของ
คณะสงฆ์อย่างต่อเนื่อง อาทิ สมเด็จพระพุฒาจารย์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระ
พรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระเทพปริยัติวิมล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นต้น
โรงเรียนวิถีพุทธ มีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ที่เป็นการศึกษาพัฒนา ๓
ด้าน อย่างบูรณาการ คือ ด้านศีล จะพัฒนาพฤติกรรมให้ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม ด้านสมาธิ จะพัฒนาให้มีจิตใจที่เ ข้มแข็งและมีสุขภาพดีมีความสุขสงบ ด้านปัญญา
เป็นการพัฒนาความรู้ที่เข้าใจและเท่าทันโลกและชีวิต ซึ่งไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษา
พัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข และดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมทาให้มีชีวิตที่สันติสุขได้ อัน
เป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดสันติภาพในสังคม และการศึกษาแนววิถีพุทธนี้มีความเหมาะสมกับ
สังคมไทยอย่างยิ่ง เพราะวิถีไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและพื้นฐานของวิถีชีวิตและจิตใจ ใน
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ปัจจุบันประชากรไทย ๙๐% นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้นการจัดศึกษาแนววิถีพุทธจึงมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับคนไทยมาก หน่วยงานภาครัฐ คณะสงฆ์ไทย ประชาชนไทย คาดหวังว่า
จะเป็นโอกาสและหนทางหลักของการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีเครื่องมือสาคัญที่จะพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ๘
รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ มุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อมทุก ๆ ด้าน เพื่ อพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการโดยส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งหลักธรรม
ปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ ได้แก่
๑. สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยู่ใกล้ชิดคนดี ใกล้ผู้รู้ มีครูอาจารย์ดี มีข้อมูล มีสื่อที่ดี
๒. สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี
๓. โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดี
๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ หมายถึ ง ความสามารถน าความรู้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้
ถูกต้องเหมาะสม
โรงเรียนวิถีพุทธ ไม่ใช่โรงเรียนที่สอนเน้นแต่วิชาพระพุทธศาสนา หรือจับเด็กนั่งสวดมนต์
ภาวนาเป็นกิจกรรมหลัก แต่ต้องประกอบด้วย สดมภ์ ๔ ประการ ดังนี้๙
สดมภ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพ โรงเรียนวิถีพุทธต้องอบรมจิตใจของเด็กให้มีสติ สมาธิ และ
โยนิโสมนสิการพร้อมในการเรียนวิชาอื่น ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมี
งบประมาณเพียงพอสาหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็ก
สดมภ์ ที่ ๒ พั ฒ นาสมรรถภาพ โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธต้ อ งเน้ น กิ จ กรรมที่ ฝึ ก เด็ ก ให้ มี
ความสามารถท างานเป็ น ที ม เรี ย นรู้ เ รื่ อ งการบริ ห ารจั ด การแนวพุ ท ธ ภาวะผู้ น าตามหลั ก
พระพุทธศาสนา และที่สาคัญคือเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสิกขาคารวตาคือความเคารพใน
การศึกษาหาความรู้จากผู้อาวุโสในท้องถิ่น
สดมภ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพ โรงเรียนวิถีพุทธจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้เด็กมีพรหม
วิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ รู้รักสามัคคี มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น พระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นศาสนา
แห่งสันติ พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้ทาสงครามเพื่อเผยแผ่ศาสนา เด็กในโรงเรียนวิถีพุ ทธต้อง
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โรงเรียนวิถีพุทธต้องไม่มีปัญหานักเรียนยกพวกตีกัน
สดมภ์ที่ ๔ พัฒนามนุษยภาพ เป็นการสอนให้คนรู้จักควบคุมกิเลสตัณหา รู้จักแสวงหา
ความสงบจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรม มีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตหรือดับทุกข์ด้วยปัญญา
๘

ฝ่ายบริการการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รายละเอียด
แนวทางการศึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรีย นวิถีพุทธ ปีที่ ๙ (๒๙ ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ), (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), หน้า ๒.
๙
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย), หน้า ๓๕ – ๓๖.
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โรงเรียนวิถีพุทธจะขาดสดมภ์ทั้ง ๔ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ฉันใด โรงเรียนทั่วไปก็ขาด
สดมภ์ทั้ง ๔ ไม่ได้ฉันนั้น เนื่องจากวิชาพระพุทธศาสนาเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้สดมภ์ทั้ง ๔
ครบ ถ้วนบริบูรณ์ ดังนั้น โรงเรียนทั้งหลายจึงต้องสอนวิชาพระพุทธศาสนา
พระพรหมคุณาภรณ์กล่าวว่า การบูรณาการวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนวิถีพุทธ ๑๐ ควร
เน้นที่วิธีการสาคัญ ๓ อย่าง คือ
๑) บูรณาการในการเรียนการสอน ด้วยการเรียนการสอนที่ถึงขั้นให้เข้าใจมองเห็นธรรม
ว่าเป็นความจริง ที่มีอยู่ตามธรรมดาในธรรมชาติ เช่น ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลาย
ซึ่งทุกคนจะต้องรู้เข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องจึงจะเป็นอยู่ดีได้ เมื่อเข้าใจธรรมตามความหมายที่แท้
อย่างนี้แล้ว ก็พูดได้ว่าธรรมในธรรมชาติจะเรียกร้องเอง ให้คนเรียกหาธรรมที่จะต้องปฏิบัติในชีวิต
แล้วการสอนพุทธศาสนาก็จะเป็นการสนองความต้องการของชีวิตของผู้เรียน
๒) บูรณาการในวิถีชีวิต ด้วยการสร้างระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม ที่เรียกว่าวิถีชีวิตแบบพุทธ
หรือวินัยของคฤหัสถ์ หรือวินัยชาวพุทธขึ้นมา เมื่อมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องรองรับแล้ว หลักธรรมคา
สอนต่าง ๆ ก็สามารถเข้าไปกลมกลืนในวิถีชีวิตนั้นได้
๓) บูรณาการไตรสิกขาเข้ามาในชีวิตประจาวัน หรื อ ทาชีวิตให้เป็นการศึกษา ด้วยการ
ดาเนินชีวิตตามปกติธรรมดาทั้ง ๓ ด้านให้มีการพัฒนาครบไตรสิกขา เมื่อจะทากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม
ทุกครั้ง ให้มีการเตรียมและตรวจสอบว่ามีสิกขา ๓ ด้านครบหรือไม่ คือ ๑. ศีล หรือ ด้านพฤติกรรม
กาย วาจา และการใช้อินทรีย์ ว่ากิจกรรมที่จะทาหรือได้ทานั้นไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนก่อความ
เสียหาย แต่เป็นไปในทางเกื้อกูลสร้างสรรค์ ๒. จิต หรือ ด้านจิตใจ ว่าทากิจกรรมนั้นโดยมีแรงจูงใจ
ที่ดี ไม่ทาด้วยโลภ โกรธ หลง แต่มีเมตตากรุณา ไม่อ่อนแอ ระย่อ ท้อแท้ แต่แกล้วกล้าเข้มแข็ง มี
ฉันทะ ไม่ทุกข์เศร้าขุ่นมัว เศร้ าหมอง แต่ผ่องใสเบิกบานมีความสุข ๓. ด้านปัญญา ว่าทากิจกรรม
นั้น ๆ ด้วยความรู้ความเข้าใจ มองเห็นเหตุผล รู้จักคาดหมายผลดีผลเสียที่จะเกิดสืบเนื่องต่อไป
พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปรับปรุง
สรุปได้ว่า โรงเรียนวิถีพุทธ มีรูปแบบที่เด่นแตกต่างจากโรงเรียนทั่ว ๆ ไป ด้วยได้ นาหลัก
พระธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการโรงเรียน การบูรณาการหลักธรรมใน
การเรียนการสอน และมุ่งเน้นให้ทั้งครูอาจารย์ และนักเรียน ใช้ปัญญาในการ กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น
โดยใช้สติปัญญาและความเมตตาเป็นตัวควบคุม นอกจากนี้ โรงเรียนวิถีพุทธควรเป็นสถาบั นที่นา
สังคม มิใช่ตามกระแสของสังคม และยังต้องสร้างความสัมพันธ์กับวัดและชุมชนที่อยู่ใกล้กัน

๔. บทสรุป

โรงเรียน ด้วยเพราะผู้นาคือผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดขององค์กร ความเป็นผู้นาจึงต้องอาศัยทั้ง
ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธซึ่ ง เป็ น โครงการของรั ฐ บาลโดยมี ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นแม่แรงในการขับเคลื่อนโดยมีวัตถุประสงค์ให้นาหลัก
๑๐

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๓ – ๕๕.
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พุทธธรรมเข้าไปใช้ในโรงเรียนอย่างบูรณาการเข้าไปในทุกภาคส่วนของโรงเรียน ความสาเร็จของ
โครงการมิได้มีแต่เพีย งการปลู กฝั งค่านิยมแบบชาวพุทธเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังความเป็ นเลิ ศทาง
วิชาการอีกด้วย ด้วยมุ่งหวังให้นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนวิถีพุทธจบออกมาพร้อมทั้งความรู้และ
คุณธรรม ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นผู้จะมีบทบาทผลักดันให้โรงเรียนวิถีพุทธของตนประสบ
ความสาเร็จตามปณิธานดั้งเดิมที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยพบว่า องค์ประกอบแห่ง ความเป็นผู้นาเชิงพุทธของ
ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธที่สาคัญยิ่งมี สิ่งที่ผู้บริหารต้องมี “๓ ดี” ได้แก่
๑) วิสัยทัศน์ดี กว้างยาวไกล ใฝ่ความสาเร็จขั้นสูงสุด มุ่งสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งตรงกับหลักธรรมปาปณิกธรรม ข้อแรก คือ จักขุมา ได้แก่ การมีตาดี หมายถึง
การมีสายตามองเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวไกลไปข้างหน้าของโรงเรียนวิถีพุทธภายใต้การดูแล
ของตัวผู้บริหารเอง ผู้บริหารที่ดีจะสามารถมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น เป็นการมองจากตา
ภายในเทียบได้กับการจินตนาการภาพแห่งอนาคต (Visualization) และมองเห็นว่าจะพัฒนา
โรงเรียนไปสู่ ณ จุดแห่งความสาเร็จนั้นได้อย่างไร
๒) ทักษะในการทางานที่ดี ยอดเยี่ยมของผู้บริหาร กอปรกับความรู้อย่างลึกซึ้งในกิจการ
ภายในโรงเรียนวิถีพุทธของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งตรงกับหลักธรรมปาปณิกธรรม ข้อที่สอง คือ วิธูโร
ได้แก่ ความเชี่ ยวชาญในกิจ การและหน้าที่การงานของตน หมายถึง ผู้บริห ารโรงเรียนวิถีพุทธมี
ความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีในการทางานในทุกองค์ประกอบของโรงเรียน สามารถนาพา
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งร่วมกันไว้ได้ มีภาวะผู้นาแบบเน้นงาน (Task-oriented)
๓) การมีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี ทางานได้กับคนทุกระดับชั้น ผูกมัดใจคนไว้ได้
ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่น ซึ่งตรงกับหลักธรรมปาปณิกธรรม ข้อที่สาม คือ นิสสยสัมปันโน ได้แก่
การที่ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นวิถีพุทธยิ น ดีที่จะพูดคุย สนทนา แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น ได้กับคนทุ ก
ระดับ ชั้น โดยไม่ถือเนื้ อถือตัว ไม่รู้ สึ กว่าตนเองเหนือกว่าผู้ อื่น ยินดีที่จะให้ การบริการแก่เพื่อน
ร่วมงาน เป็นผู้นาใฝ่บริการ (Servant Leadership) มีความโอบอ้อมอารี ยินดีที่จะช่วยเหลือทุกคน
ที่กาลังเดือดร้อน มีภาวะผู้นาแบบเน้นคน (People-oriented)
ขณะเดียวกัน ผู้บริห ารโรงเรียนวิถีพุทธ ยังต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในภาวะผู้นาใน
หลายด้านเพื่อทางานพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีภาวะผู้นา ๔ ด้าน หรือที่ผู้วิจัยเรียกว่า “๔ เก่ง” ที่
สาคัญ ได้แก่
๑) ภาวะผู้นาด้านการบริหารงาน ได้แก่ ผู้บริหาร “เก่ง” ในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การวางแผนการทางาน (Planning) การจัดการโรงเรียน (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมดูแล (Controlling) รวมทั้ง
การประเมินผลการทางานของครูผู้น้อยและผลงานของเด็กนักเรียน (Evaluating) ผู้บริหารโรงเรียน
วิถีพุทธจึงจาเป็นที่จะต้องมีความรู้หรือวุฒิด้านการบริหารจัดการเพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียน
เป็นไปได้อย่างราบรื่น
๒) ภาวะผู้นาด้านวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธควร “เก่ง” ในทางวิชาการและควรมี
คุณวุฒิ ทางการศึกษาที่สู งกว่าคนอื่น เพื่อจะเป็นที่พึ่งพิงในด้านวิช าการแก่ครูผู้ ส อนและแก่เด็ก

116

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

นักเรียน ภาวะผู้นาด้านวิชาการ หมายรวมถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธมีอุปนิสัยใฝ่รู้อยู่ในกมล
สันดาน ชอบการอ่านศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้รอบรู้ข่าวสารกิจการของบ้านเมือง
และทันโลกทันเหตุการณ์ นิยมยินดีที่จะเข้ารับ การฝึกอบรมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ขณะเดียวกันผู้บริหาร
โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนและเด็กนักเรียนได้รับการฝึกอบรมจากองค์กรภายนอกอยู่เสมอ
๓) ภาวะผู้นาด้านบุคลิกภาพ ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ “เก่ง” ในการปรับปรุงบุคลิกภาพ
ของตนทั้งบุคลิกภาพภายในและภายนอก บุค ลิกภาพภายในหมายถึงคุณลักษณะภายในจิตใจที่น่า
เคารพบู ช า เป็ น ผู้ มีค วามเชื่ อมั่น และศรัท ธาในสิ่ งที่ดี งาม มีค วามเห็ น อกเห็ น ใจในเพื่ อนมนุษ ย์
มีอารมณ์ดี อารมณ์ขัน มีจิตใจที่สามารถยอมรับปัญหาหนัก ๆ ได้ และสามารถทาการตัดสินใจได้
อย่างเฉียบขาด บุคลิกภาพภายนอก ได้แก่การแต่งกายและการดารงตนเองในสังคมให้สมกับฐานะ
ของผู้บริหาร เพราะผู้บริหารโรงเรียนมักได้รับการยอมรับจากสังคมชุมชนชาวบ้านให้ไปร่วมงานใน
ฐานะแขกผู้ใหญ่ที่น่าเคารพบูชาอยู่เสมอ ผู้บริหารโรงเรียนต้องสามารถสื่อสารได้กับคนทุกประเภท
ทุกระดับชั้น โดยไม่รัง เกียจหรือดูถูกคน ไม่ถือตัวเจ้ายศเจ้าอย่าง เป็นผู้ที่คนอื่นมองแล้วรู้สึกอบอุ่น
เป็นมิตร
๔) ภาวะผู้นาด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ “เก่ง” ในเรื่องการปฏิบัติ
ตนให้อยู่ในขอบข่ายของหลักธรรมทางศาสนา โดยมีธรรมะประจาใจตน สามารถเตือนตน และสอน
ตนเองได้ เป็นผู้ใหญ่ที่มีความหนักแน่นในเรื่องของคุณธรรม ต้องเชื่อมั่นในคากล่าวว่า “ตัวอย่างที่ดี
มีค่ากว่าคาสอน” โดยกระทาตนเองให้ดีก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่น ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธในอุดมคติ
ควรนั บถือศีล ๕ อย่างเคร่ งครัด เสีย สละประโยชน์ส่ วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม มี จิตใจที่
ทบทวนระลึกรู้ในการกระทาของตัวเองในแต่ละวันเสมอ และนิยมที่จะขัดเกลาตนเองในการกระทา
ทาง กาย วาจา และจิตใจ ความเก่งในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมจึงมิใช่ความเสแสร้งแต่เป็น
การตระหนักรู้ในคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรมที่แท้จริง
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาเชิงพุทธยังต้องมุ่งพัฒนาองค์ประกอบทุกด้านของโรงเรียนวิถีพุทธ
ซึ่งจะทาให้การปลูกฝังความเป็นวิถีพุทธแก่ครูและนักเรียนมีความสมบูรณ์เพียบพร้อม องค์ประกอบ
ที่ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นวิ ถี พุท ธต้อ งลงมื อกระท าให้ ส มบู รณ์ เพี ย บพร้ อมได้แ ก่ ด้า นต่ า ง ๆ หรื อ “๕
สมบูรณ์” ดังต่อไปนี้
๑) ด้านสภาพแวดล้ อม ซึ่งเป็นบริบททางกายภาพทั้งหมดของโรงเรียน ได้แก่ การมี
พระพุทธรูปบูชาบริเวณด้านหน้าของโรงเรียน การมีพระพุทธรูปภายในโรงเรียน การติดคาขวัญพุทธ
ภาษิต พระบรมราโชวาท ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์และต้นไม้ โรงเรียนวิถีพุทธควรเป็นสถานที่ที่มี
ความสะอาด สว่าง สงบ ควรค่าแก่การเป็นสถานที่แสวงหาปัญญาและสติ
๒) ด้านพฤติกรรมของครู นั กเรียน และผู้ บริหาร เป็นการประพฤติตนตามหลั กพุทธ
ศาสนา เช่น ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูและนักเรียนนับถือศีล ๕ ได้แก่การงดเว้นจากการพรากชีวิต
การลักขโมยฉกฉวยของที่เขาไม่ได้ให้ การสารวมในกาม การไม่พูดโกหก ส่อเสียด คาหยาบ คาเพ้อ
เจ้อ และการงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย ของมึนเมาและยาเสพติดทุกชนิด การที่ครูมีพรหมวิหาร ๔
มีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ในการดูแลเด็กนักเรียน การที่เด็กมีความพยายามตามหลัก
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อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา การที่ครูและนักเรียนเห็นคุณค่าในอาหารไม่กินเหลือ
หก รวมทั้งการที่ทุกคนในโรงเรียนสร้างนิสัยใฝ่รู้สู้สิ่งยากจนเป็นอาจินต์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างชีวิตของตนเองให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
๓) ด้านกิจกรรมประจาวันพระ คือ ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธตระหนักถึ งความสาคัญของ
การธารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธ ด้วยการสนับสนุนให้ทุกคนทาบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ ในวัน
พระและวันสาคัญทางศาสนา การใส่เสื้อสีขาว และการงดอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ จัดให้มีการสวดมนต์
แปล หรื อ ทากิจ กรรมที่เกี่ยวกับ พระศาสนาเพื่อปลู กฝั งให้ ครูและเด็กนักเรียนรู้จักหวงแหนใน
ประเพณีดั้งเดิมของไทย และในขณะเดียวกันยังเป็นการค่อย ๆ บ่มเพาะหลักธรรมทางศาสนาให้เข้า
ไปสู่จิตใจของเด็กนักเรียน
๔) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมี
สมุดบันทึกความดี ครูและนักเรียนสอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรีเป็นอย่างน้อย การชื่นชมความดีหน้าเสา
ธง การงดขายอาหารไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นต้น
๕) ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูบริหารจิต เจริญปัญญา
เช้า – บ่าย ก่อนเริ่มเรียน หรือ ก่อนมีการประชุมของครู การบูรณาการพุทธธรรมและวิถี พุทธเข้าไป
ในทุกรายวิชาอย่างมีบูรณาการ การจัดให้มีค่ายพุทธบุตรปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
การพัฒนา “๓ ดี ๔ เก่ง ๕ สมบูรณ์” มีทิศทางมุ่งตรงไปสู่การสร้างสังคมภายนอกรั้ว
โรงเรียนให้มีความสุข ความสงบ มีสันติภาพ อย่างยั่งยืน เป็นเป้าหมายหลักสุดท้าย
ดังจะเห็นได้ว่า จุดเริ่มต้นเริ่มที่ภายในจิตใจของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธเอง เป็นการแผ่
ขยาย โดยเริ่ ม จากการมี ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกภายในจิ ต ใจของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ด้ ว ยหลั ก ธรรม
ปาปณิกธรรม ๓ ได้แก่ จักขุมา วิธูโร นิสสยสัมปันโน และสร้างภาวะผู้นาใน ๔ ด้านให้เก่งขึ้นในทุก
องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้นาด้านการบริหาร ภาวะผู้นาด้านวิชาการ ภาวะผู้นาด้านบุคลิกภาพ
ภาวะผู้นาด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในขณะเดียวกันผู้บริหารต้องพัฒนาองค์ประกอบของโรงเรียน
วิถีพุทธทั้ง ๕ ด้านให้เกิด “๕ สมบูรณ์” ขึ้นมาให้ได้ ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน
พฤติกรรมของนักเรียน ครู และผู้บริหาร ด้านกิจกรรมประจาวันพระ ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ
ด้านการเรียนการสอน เมื่อผู้บริห ารโรงเรียนสามารถสร้างความดี ความเก่ง ความสมบูรณ์ ให้
เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ความเข้มแข็งได้เกิดขึ้นแล้วจากภายใน โดยเฉพาะภายในจิตใจของทุกคนที่
อยู่ในโรงเรียน ความดีงามนี้ย่อมแผ่ขยายไปสู่ครอบครัวของแต่ละคน หมู่บ้านของแต่ละคน และนั่น
หมายความว่า สังคมโดยรวมรอบโรงเรียนวิถีพุทธจะเป็นสังคมที่เป็นสุขเนื่องมาจากการแผ่อิทธิพล
แห่งความดีงามที่มีต้นตอจากการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธที่เหมาะสมนั่นเอง ผู้บริหารโรงเรียน
จึงเป็นผู้นาที่จะทาให้เกิดการตามที่ดี สมดังคากล่าวที่ว่า “นาดี ตามดี” หมายความว่า ผู้นาที่เป็น
คนดีย่อมนาพาผู้ตามให้ไปสู่สิ่งที่ดีงามได้เสมอ
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การนาหลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติ เพื่อการบริหารงานขององค์กรยุคใหม่
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พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ (ปุลันรัมย์)

บทคัดย่อ

บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการน าหลั ก ธรรมาภิ บ าลสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ การ
บริหารงานขององค์กรยุคใหม่ และเป็นแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให้ประสบ
ผลสาเร็จขององค์กร จากการศึกษาพบว่า ธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดทางตะวันตก เมื่อประเทศไทยได้นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารกิจการบ้านเมือง ทาให้ระบบการบริหารดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริบทของสังคมไทย ค่านิยม
ตลอดถึงการขาดความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องธรรมาภิบาล มักจะทาให้เกิดปัญหาขึ้นเมื่อนาไปสู่
ขั้นตอนของการปฏิบัติ ดังนั้น หลักธรรมาภิบาลฉบับเมืองไทย จึงควรผนวกกับหลักพุทธธรรมด้วย
ซึ่งน่าจะเป็นทางออกไปสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาลได้ดีที่สุด
คาสาคัญ: หลักธรรมาภิบาล, การปฏิบัติ, การบริหารงาน, องค์กรยุคใหม่
ABSTRACT
This article aims to study the implementation of good governance principles
into practice. For the management of the new organization, and guide the
administration of the principles of good governance to the success of the organization.
The study found that Good governance is the key to managing the country well. The
beginning of the west. When a country has adopted the good governance into the
governance enabling better management. However Thailand context of social values,
as well as the lack of knowledge and understanding about democracy. Governance
often cause problems when taken to the stage of implementation. So the main issue
of good governance in Thailand. It should be annexed by Buddhist doctrines. This
seems to be the ideal solution to manage the country by good governance best.
Keywords: Good governance, Practice, Administration, The new organization
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๑. บทนา

สั ง คมไทยตั้ ง แต่ ส มั ย การเปลี่ ย นแปลงการปกครองมาเป็ น ระบอบประชาธิ ป ไตย
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมานั้น หาได้แตกต่างไปจากสังคมชนชั้นแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ลงมาไม่ เพราะ
รัฐก็ยังดารงอยู่ในลักษณะรวมศูนย์ที่บรรดาขุนนาง ข้าราชการ มีสิทธิและอานาจเหนือบุคคลส่วน
ใหญ่ในสังคมเช่นเดิม ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ชนชั้นกลางที่มีความรู้ความสามารถไต่บันได
สังคมขึ้นมาเป็นผู้นา ผู้ปกครองได้ พร้อมกันนั้นค่านิยมในด้านวัตถุและเป็นปัจเจกบุคคลที่มีอยู่ใน
สังคม กระฎมพีแต่เดิมก็ยังยังดารงอยู่อย่างเคลื่อนไหวและเบ่งบาน ดังเห็นได้จากความสั มพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างพวกพ่อค้าและข้าราชการที่มีตาแหน่ง มีอานาจตลอดเวลา ซึ่งก็เป็น
ที่มาของปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และพรรคพวกที่ผิดศีลธรรม และละเมิดกฎหมายที่แผ่
กว้างกว่าเดิม๑
ด้วยเหตุนี้ ต่อมาภายหลังจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๔๐ ทั้งนี้ หลายฝ่ายเชื่อกันว่า หากมีการนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานภาค
ราชการ เอกชน และประชาชนแล้ ว จะทาให้ เกิดความเป็น ธรรมในด้านสั งคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง นอกจากนี้ หลักธรรมาภิบาลในประเทศไทย ยังได้กลายมาเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับ
ว่า เป็นหลักการที่เกื้อหนุนสังคมประชาธิปไตย ได้มีการเสนอและกล่าวถึงแนวคิดนี้อย่างกว้างขวาง
ตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้
บัญญัติมาตราต่างๆ ที่สัมพันธ์กับหลักธรรมาภิบาล ถ้าหากมีการนาแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง จะทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการตรวจสอบการทางานของรัฐ
โดยประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมและเป็นที่เชื่อถือของ
ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งนาไปสู่การลดการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของบ้านเมืองได้๒ ดังนั้น
หลักธรรมาภิบาลจึงเป็นเครื่องชี้วัดระดับในด้านความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็น
ต้น ซึ่งหลายๆ ประเทศได้นาหลักการนี้ไปใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศให้ประสบความสาเร็จ
มาแล้ว ดังผู้เขียนจะยกตัวอย่างนั้นมากล่าวไว้ในข้างหน้า
ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาไปสู่การมีธรรมาภิบาล
อย่างแท้จริง เช่น วัฒนธรรมอุปถัมภ์ กลุ่ มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่ต้องการรักษา
สถานภาพดั้งเดิมไว้๓ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น คุกคามความมั่นคงของประเทศทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและความเจริญของประเทศ ซึ่งเป็นประเด็น
ปัญหาที่สาคัญของสังคมไทย นักการเมืองและข้าราชการประจาทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
๑

ศรีศักร วัลลิโภดม, พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร:
เมืองโบราณ, ๒๕๕๔), หน้า ๑๔๐-๑๔๑.
๒
สถาบันพระปกเกล้า , ทศธรรม: ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี , (กรุงเทพมหานคร:
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๙), หน้า ๙-๑๑.
๓
สถาบันพระปกเกล้า, ทศธรรม: ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี , (กรุงเทพมหานคร:
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๙), หน้า ๙.
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ได้รับการกล่าวหาว่า มีพฤติกรรมในเชิงทุจริตคอร์รัปชั่นในหลายรูปแบบ ดังเช่นข้อมูลจากสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๔๗) ซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญฯ ได้ศึกษาสาเหตุและ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาการคอร์รัปชั่นในสังคมไทย โดยการสารวจความคิดเห็นของผู้นาประชาชน
ทุกจังหวัด จังหวัดละ ๑๐๐ คน รวม ๗,๑๙๑ คน พบว่า รูปแบบและวิธีการคอร์รัปชั่นที่กระทากัน
มากที่สุด ได้แก่ การรับสินบน ร้อยละ ๔๓.๙ และการวิ่งเต้นขอตาแหน่งในราชการร้อยละ ๔๒.๗
และอื่นๆ คือ รับส่วย รีดไถประชาชน ร้อยละ ๔๐.๙ คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย ร้อยละ ๔๐.๓ แต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการ ร้อยละ ๔๐.๐ และทุจริตเรื่องเวลาของข้าราชการ (เช้าชาม เย็นชาม) ร้อยละ
๓๖.๑๔
ทั้งนี้ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยภายในหลายๆ ด้านด้วยกัน เช่น การบริหารงานไม่มี
ธรรมาภิบาล โครงสร้างองค์กรที่ไม่คล่องตัว กฎระเบียบ และเทคโนโลยีที่ล้าสมัย บุคลากรขาด
คุณภาพ มีทัศนคติแบบดั้งเดิม หรือทัศนคติที่ต่างกัน การคอร์รัปชั่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ขาดคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ๕ ทั้งไม่กาหนดยุทธศาสตร์ให้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน หรือปัญหาจากฝ่ายข้าราชการที่ไม่ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ กติกา
หรือมีการปฏิบัติงานเอื้อประโยชน์กับข้าราชการการเมืองโดยไม่คานึงถึงหลักความถูกต้อง จึงทาให้
เกิดการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส ๖ สูญเสียงบประมาณแผ่นดิน การบริหารงานที่ผิดพลาดของฝ่าย
การเมืองโดยมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน สั่งให้ข้าราชการปฏิบัติงานในทางมิชอบ ก่อให้เกิดผลเสีย
ทั้งการเสียเวลาและงบประมาณ ผลประโยชน์ไม่ตกไปสู่ประชาชนเท่าที่ควร ทาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องใช้งบประมาณมากแต่ไม่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน การบริหารงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผล อันจะนาไปสู่องค์กรที่ไร้ประสิทธิภาพ โดย
ปัญหาที่พบโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกๆ ที่คล้ายคลึงกัน คือ ประชาชนขาดการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กาหนดนโยบาย ซึ่งขัดกับหลักวัตถุประสงค์

๔

โกวิทย์ พวงงาม, ธรรมาภิบาลท้องถิ่น: ว่าด้วยการมีส่วนร่วมละความโปร่งใส, พิมพ์ครั้งที่ ๑,
(กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก็อปปี้, ๒๕๕๓), หน้า ๓-๔.
๕
ศิริรัตน์ คลังเย็น, “การบริหารสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”, ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑ Book of Abstracts and MCU Congress
Proceedinds เรื่อง พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม ประจาปี ๒๕๕๗ เล่มที่ ๒, รวบรวม
จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๔๙๗.
๖
โกวิทย์ พวงงาม, “การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของประชาชน”, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลง-กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑๖-๑๒๔.
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ของการกระจายอานาจการปกครอง ๗ และสาเหตุของการขาดระบบธรรมาภิบาลในสังคมไทย คือ
การที่รัฐบาลไม่สามารถพัฒนา “คน” ในทุกกลุ่มทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้มีพื้นฐานทางจิตใจที่
ยึดมั่นใน “คุณธรรม” “จริยธรรม” “ความซื่อสัตย์สุจริต” และ “ความรอบรู้” อันเป็นเงื่อนไขที่จะ
ทาให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างมีเหตุผล” “รู้จักสิทธิ หน้าที่” และ “ความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองไทย” ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข อีกทั้งยัง
ขาดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้าง “สมดุล” ในการ
จัดสรรและกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึง๘
ดังนั้ น ผู้ เขีย นจึ งสนใจที่จ ะศึกษาการน าหลั กหลั กธรรมาภิบ าลสู่ การปฏิบั ติ เพื่อ การ
บริหารงานองค์กรยุคใหม่ และขอนาเสนอตัวอย่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให้ประสบ
ความสาเร็จในกรณีต่างๆ ทั้งในประเทศแถบเอเชียและประเทศแถบยุโรป ที่เป็นรูปธรรมแล้วว่า
หลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องชี้วัดให้เห็น ชัดเจนว่า สามารถปรับเป็นเครื่องมือตัวชี้วัด ได้ในการใช้
บริ ห ารงานและพั ฒ นาองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ รวมถึ ง ประเทศชาติ เพื่ อ ให้ ไ ปสู่ ค วาม
เจริญก้าวหน้าและเกิดเสถียรภาพได้อย่างยั่งยืน ดังจะอธิบายต่อไปนี้

๒. การวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและกรณีตัวอย่างการนาสู่การปฏิบัติ

๑) วิวัฒนาการและความเป็นมาของธรรมาภิบาล
ในช่วงต้น ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ นักวิช าการส่ วนใหญ่ ได้ เห็ นพ้องกันว่า แนวทางการบริหาร
ภาครั ฐ ที่เป็ น อยู่ ไ ม่ส อดคล้ อ งกับ เศรษฐกิจและสั ง คมโลกที่ปรั บเปลี่ ยนตลอดเวลา และมี ความ
จาเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับปรุงแบบการปกครองใหม่ ในช่วงเวลาดังกล่าว มีองค์กรระหว่าง
ประเทศที่สาคัญ อาทิเช่น ธนาคารโลกและกองทุนนานาชาติได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและ
พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองที่ดี หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “Good Governance” หรือตรงกับ
ภาษาไทยที่ว่า “ธรรมาภิบาล”๙ โดยมีการใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี ๑๙๘๙ ในรายงานเรื่อง
“Sub-Sahara Africa: From Crisis to Sustainable Growth” ซึ่งเป็นรายงานที่ธนาคารโลก
กล่าวถึงวิกฤตการณ์ของการดาเนินงานที่เป็นอุปสรรคของรัฐในอัฟริกา ในการพัฒนาประเทศ๑๐
ผู้เขียนจะขอนาเสนอจุดกาเนิดของธรรมาภิบาล พอโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
๗

พิ รั ชย์ ศรี ร าม, “ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาธรรมาภิ บ าลขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
หลักพทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).
๘
บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา, “แนวทางเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยด้วยการสร้างจิตสานึก
ค่านิยม ผ่านสุภาษิต คาพังเพย”, บทความพิเศษ, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๒๕.
๙
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, รายงานการวิจัย ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร:
ส. เจริญ การพิมพ์. ๒๕๕๐), หน้า ๗.
๑๐
World Bank, Sub-Sahara Africa: From Crisis to Sustainable Growth,
(Washington DC: The World Bank, 1989), p. 9.
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- จุดกาเนิดจากต่างประเทศ
กาเนิดของคาว่า “ธรรมาภิบ าล” หรือ “Good Governance” ในวงการวิชาการมี
ความหมายในสองนัย คือ นัยแรก เป็นความหมายที่จากัดที่ธนาคารโลกพยายามสื่อสารโดยตีความ
ว่า หมายถึง ในด้านการบริหารหรือการจัดการของรัฐ ส่วนนัยที่สอง เป็นนัยที่รัฐบาลตะวันตกนามา
อ้างอิง คือ เป็นเรื่องทางการเมืองมากกว่า ด้วยเหตุนี้จึงมักเกิดความสับสนในวงการวิชาการว่า จะ
หมายถึง นัยแรกหรือนัยที่สอง แท้ที่จริงแล้ว องค์กรระหว่างประเทศนั้นมิได้ยึดถือ “ธรรมาภิบาล”
อย่ างเคร่ งครั ดตั้งแต่ป ลายทศวรรษ ๑๙๘๐ เพราะทั้งธนาคารโลกและกองทุน การเงิน ระหว่าง
ประเทศก็มักปล่อยกู้แก่ประเทศต่างๆ ที่มีลักษณะเป็น “bad governance” อย่างต่อเนื่อง หรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ไม่ว่าประเทศนั้นจะเป็นประชาธิปไตยหรืออยู่ภายใต้ระบบเผด็จการทางทหาร
ธนาคารโลกก็พร้อมในการปล่อยกู้เสมอมา ไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนติน่า ชิลี สมัยปิโนเช่ อิหร่าน หรือ
เกาหลีใต้ หรือกรณีของประเทศที่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างกว้างขวาง เช่น อิรั ก แซร์ ไฮติ เป็น
ต้น๑๑
ตามหลักฐานเท่าที่ปรากฏในหลายๆ แห่ง ระบุตรงกันว่า คาว่า “governance” เพิ่งมีใช้
อย่างเป็นทางการในปี ๑๙๘๙ เมื่อธนาคารโลกพยายามวิเคราะห์ถึงความล้มเหลวในการพัฒนา
ประเทศของประเทศต่างๆ ในแถบตอนใต้ของทะเลทราย Saharan๑๒ หลังจากนั้นคานี้ก็เริ่ม มีการ
นามาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ ในความเป็นจริง ขณะที่ธนาคารโลกเริ่มเผยแพร่แนวความคิด
นี้ คาว่า “governance” เป็นศัพท์ที่สาคัญ ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้อง น่าจะใกล้เคียงกับคา
ว่า “อภิบาล” มากที่สุด ธนาคารโลกให้ความหมายคาว่า “อภิบาล” โดยทั่วไปนั้นหมายถึง“the
manner in which power is exercised in the management of a country’s economics
and social resources for development” ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่า เป็นการนิยามตามศัพท์ที่
กว้างขวางมากว่า หมายถึง การใช้อานาจในการจัดการกับทรัพยากรของประเทศเพื่อการพัฒนา๑๓
- จุดกาเนิดในประเทศไทย
แท้จริง หลักธรรมาภิบาลนั้นเคยมีอยู่ในสังคมไทย อาจย้อนไปดูธรรมาภิบาลแบบไทยแท้
ได้ในหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา เช่น ทศพิธราชธรรม แต่ธรรมาภิบาลแบบตะวันตกนั้นค่อยๆ
เข้ามาอยู่ในสังคมไทยแบบค่อยเป็นค่อยไปในเส้นทางเดียวกันกับวิวัฒนาการของการเมื องระบอบ
๑๑

Stiglitz, Joseph E., “Democratizing the International Monetary Fund and the
World Bank: Governance and Accountability”, Governance: An International Journal of Policy
Administration and Institutions, Vol. 16 (January 2003): 111-139.
๑๒
ในเอกสารของธนาคารโลกระบุว่า วิกฤตการณ์ของอัฟริกานั้น เป็นวิกฤตการณ์ของอภิบาล
(Underlying the litany of Africa’s development problems is a crisis of governance) ดูรายละเอียดใน
World Bank (1989), อ้างถึงใน สมบูรณ์ ศิริประชัย, “ธรรมาภิบาลภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ : นัยต่อประเทศ
ไทย”, วารสารรัฐศาสตร์สาร, ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓ (๖ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๑): ๑-๑๑๒.
๑๓
World Bank, Governance and Development, (Washington DC: The World Bank,
1992), p. 1.
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ประชาธิปไตย๑๔ ประเทศไทยเริ่มมีการนาหลัก “ธรรมาภิบาล” มาใช้กันอย่างแพร่หลายภายหลัง
จากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยเฉพาะหลังจากภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศไทย อันมีลักษณะที่เรียกว่า “เศรษฐกิจฟองสบู่” ซึ่ง
ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือที่เรียกกันว่า “วิกฤตต้มยากุ้ง” เพราะ
เริ่มเกิดขึ้นที่ประเทศไทย แล้ว รุกลามไปทั่วเอเชีย และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ๑๕ ทั้งนี้ สื บ
เนื่องมาจากในหนังสื อแสดงเจตจ านงกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International
Monetary Fund: IMF) ที่ระบุให้รัฐบาลไทยให้คามั่นว่า จะต้องสร้าง Good Governance ให้
เกิดขึ้นในการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นผลส่วนหนึ่งที่เกิด
จากความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม ที่เรียกว่า Bad Governance
ของภาครัฐนั่นเอง๑๖
๒) ความหมายของธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงมานานแล้วในสังคม
ตะวันตก แต่ได้มีการนามาศึกษาและปรับใช้กันอย่างจริงจังในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและ
ตะวันออกเฉียงใต้เมื่อไม่นานราวหนึ่งทศวรรษที่ผ่ านมานี้ โดยธรรมาภิบาลเป็นทั้งแนวความคิด
หลักการพื้นฐาน และวิธีการปฏิบัติ หรือการบริหารงานที่มุ่งเน้นหลั กการอันมิใช่หลักการที่เป็น
รูปแบบเชิงทฤษฎีการบริหารงาน๑๗ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นการบริหารงานมุ่งการนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้ประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพด้วย มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
ถวิลวดี บุรีกุล ได้กล่าวอธิบายความหมายไว้ว่า คาว่า “การบริหารจัดการที่ดี” หรือบาง
คนใช้ว่า “ธรรมาภิบาล” เกิดจากคาว่า “ธรรม” บวกกับ “อภิบาล” (การรักษายิ่งธรรม) มาจาก คา
ภาษาอังกฤษว่า good governance โดยคาว่า governance (การอภิบาล) คือ วิธีการใช้อานาจ
เพื่อการบริหารทรัพยากรขององค์กร good governance (ธรรม + อภิบาล) จึงเป็นวิธีการที่ดีใน
การใช้อานาจเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร อย่างไรตาม คาว่า good governance นี้
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์รัฐศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติว่า “วิธีการปกครองที่ดี” แต่
นักวิชาการบางท่านใช้คาว่า “ธรรมรัฐแห่งชาติ” ซึ่งไม่ตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษ เพราะ
“ธรรมรัฐ” แปลว่า “รัฐที่มีธรรม” แต่มีการให้ความหมายโดยทางกรรมการข้าราชการพลเรือนว่า
“สุประศาสนการ” ต่อมาภายหลัง บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้นาเสนอคาว่า “ธรรมาภิบาล” และทาง
๑๔

สุธาวัลย์ เสถียรไทย, ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนกระบวนการทางด้าน
สิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: สารธาร, ๒๕๔๔), หน้า ๑๒๔-๑๒๕.
๑๕
สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม, การวางแผนพัฒนาประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์การ
พิมพ์เพชรรุ่ง, ๒๕๕๔), หน้า ๒๗.
๑๖
บวรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ, การสร้ า งธรรมาภิ บ าล (Good Governance) ในสั ง คมไทย,
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สานักพิมพ์วิญญูชน จากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๑๗-๑๘.
๑๗
ชัชวาลย์ ทัตศิวัช, “ธรรมาภิบาล: หลักปฏิบัติการเพื่ อการบริหารงานภาครัฐที่ดีของไทย”,
วารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์, (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๕): ๔๕.
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ใช้คาว่า “การบริหารกิจการและ
สังคมที่ดี” ในขณะที่ทางคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจราชการได้ใช้คาว่า “การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด”ี ดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีพ.ศ. ๒๕๔๖๑๘
ในขณะที่ นฤมล ทับจุมพล ได้ให้ความหมายว่า ธรรมาภิบาล เป็นลักษณะและวิถีทาง
ของการใช้อานาจทางการเมือง เพื่อจัดการงานของบ้านเมือง โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อพัฒนาการมีธรรมาภิบาล จะช่ วยให้มีการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทั้งนี้เพราะรัฐบาลสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการ
ทางกฎหมายที่มีอิสระที่ทาให้การดาเนินการเป็นไปตามสัญญา มีระบบราชการ ระบบนิติบัญญัติ
และสื่อมวลชนที่มีความโปร่งใส รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้๑๙
Japan International Cooperation Assistance (JICA) ได้ให้ความหมายของหลักธรร
มาภิบาลไว้ว่า ธรรมาภิบาล คือ รากฐานการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมโดยกาหนดให้รัฐบาลมีหน้าที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศให้เกิดกระบวนการมีส่ว นร่วมภายใต้อุดมการณ์หรือ
แนวคิดที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่พึ่งตนเอง การพัฒนาที่ยั่งยืน และมีความยุติธรรมทางสังคม และรัฐ
ต้องมีหลักการในการทาหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๒๐
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ได้ให้ความหมายว่า Good Governance หมายถึง กติกาหรือ
กฎเกณฑ์ในการธารงรักษาบ้านเมืองและสังคม เป็นการบริหารจัดการที่จะทาให้งานสาเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยสมาชิกที่อยู่ในองค์กรทุก
ระดับ มีความพึงพอใจ๒๑
ทั้งนี้ Good Governance หรือบางท่านเรียกว่า “ธรรมาภิบาล” นั้น ซึ่งเรื่องนี้ในมุมมอง
หรือทัศนะของศาสนาได้มีการกล่าวไว้เช่นกัน ดังที่ ถวิลวดี บุรีกุล ได้กล่าวไว้โดยนาทัศนะของพระ
๑๘

ถวิลวดี บุรีกุล, “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ”, ใน การบริหารภาครัฐ ประมวลสาระชุด
วิ ช า ๓ ๓ ๗ ๐ ๒ ห น่ ว ย ที่ ๑ ๐ ห น้ า ๒ ๓ ๗ -๒ ๔ ๗ ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร , ( น น ท บุ รี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน้า ๒๓๙.
๑๙
นฤมล ทับจุมพล, แนวคิดและวาทกรรมว่าด้วยธรรมรัฐแห่งชาติในการจัดการปกครอง
(Governance), (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๕๗.
๒๐
Japan International Cooperation Assistance, Participatory Development and
Good Governance Report of the Aid Study Committee, (Tokyo: Japan International
Cooperation Assistance (JICA), 1995), อ้างถึงใน บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา, “แนวทางเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในสั งคมไทยด้ ว ยการสร้ า งจิ ต ส านึ ก ค่ า นิ ย ม ผ่ า นสุ ภ าษิ ต ค าพั ง เพย”, บทความพิ เ ศษ, ปี ที่ ๗ ฉบั บ ที่ ๒
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๒๖.
๒๑
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ , “การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
ด้วยเทคนิคการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ย งต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น”, รายงานการ
วิจัย,การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. ๒๕๔๙, หน้า ๕๔-๕๕.
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พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่แสดงไว้แล้วมาเสริมว่า ธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่มีสอนอยู่ใน
หลักศาสนาต่างๆ อยู่แล้ว แต่มิได้เรียกอย่างที่เรียกกันในปัจจุบันนี้ ในพุทธศาสนามีการสอนเรื่องธรร
มาภิ บาล หรื อการบริ หารจั ดการที่ดีกันมาตั้งแต่พุทธกาลแล้ว โดยหากเราพิจารณาคาสอนของ
พระพุทธเจ้า จะเห็นได้ว่า เป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับเรื่องของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ และมี
การนามาใช้ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งในศาสนาอื่นๆ ก็คิดว่า มิได้แตกต่างกันมาก
นัก มีคาสอนมากมายที่ระบุชัดเจนถึงหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี อาทิ เช่น การเป็น
คนสมบูรณ์แบบ หรือ ideal person นั้นจะนาหมู่ชนและสังคมไปสู่สันติสุขและสวัสดี โดยประกอบ
ไปด้วยคุณสมบัติ ๗ ประการ ตามหลักสัปปุริสธรรม ซึ่งเป็นธรรมของคนดี การรู้หลักและรู้จัก เหตุ
เป็นการรู้กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย รู้หน้าที่ของตนเองอันจะทาให้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ มีความ
สานึกรับ ผิดชอบ ความมุ่งหมายและรู้จั กผล เข้าใจวัตถุประสงค์ของงานที่ทา ทาให้ ทางานแล้ ว
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล รู้ ต น รู้ จั ก ตนเองว่ า โดยฐานะ เพศ ก าลั ง ความรู้
ความสามารถ เป็นอย่างไร และทาการต่างๆ ให้สอดคล้อง รู้ประมาณ รู้จักพอดี รู้กาล รู้กาลเวลาที่
เหมาะสม ระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจ หน้าที่การงาน รู้ว่า เวลาไหนควรทาอะไร อย่างไร
วางแผนการใช้เวลาเป็น การทางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง รู้ชุม ชน รู้จักถิ่น ที่
ชุมนุม ชุมชน การอันควรประพฤติในที่ชุมชน รู้ระเบียบวินัย ประเพณี วัฒนธรรม ทาให้ประพฤติตัว
ถูกหลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของท้องถิ่นนั้น รู้บุคคล รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่ง
บุคคล เป็นการทางานร่วม กับผู้อื่นได้อย่างสันติสุขและเกิดสัมฤทธิ ผลของงานได้ในที่สุด นอกจากนี้
ยังมีหลักธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย จึงอาจกล่าวได้ว่า ธรรมาภิบาล สาหรับคนไทยแล้วมิใช่
เรื่องใหม่แต่อย่างไร เพียงแต่มิได้นามาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม๒๒
เดิ ม ที เ ดี ย วในเมื อ งไทยนั้ น มี อ งค์ ป ระกอบของธรรมาภิ บ าลหลายประการ ดั ง ที่
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่สาคัญในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได้
กาหนดโครงสร้างหรือองค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่กระทรวงมหาดไทยยึดถือ ๑๑ องค์ประกอบ
ดังนี้ ๑) การมีส่วนร่วม ๒) ความยั่งยืน ๓) ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งชอบธรรม ๔) มีความ
โปร่งใส ๕) ส่งเสริม ความเป็นธรรม ๖) มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ๗) ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ๘) การอดทนอดกลั้น ๙) การ
ดาเนินการตามหลักนิติธรรม ๑๐) ความรับผิดชอบ และ ๑๑) การเป็นผู้กากับดูแล๒๓
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สานักนายกรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบวาระแห่งชาติ
สาหรับ Good Governance โดยได้มีการกาหนดเป็นระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย “การ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒” ที่ได้ระบุแนวทางในการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีไว้ ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมี
๒๒

ถวิลวดี บุรีกุล, “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”, หน้า ๒๓๗.
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, “การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่ นในหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
ด้วยเทคนิคการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น”, หน้า ๕๘-๕๙.
๒๓
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ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า๒๔ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยเกี่ยวกับกรอบแนวคิดหลักธรรมาภิบาลของ ณภัทร ฐานวาสก์๒๕ ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “คณะ
สงฆ์ไทยกับธรรมาภิบาล” พบว่า ความหมายและคานิยามของคาว่า “ธรรมาภิบาล” นั้น จากการ
ทบทวนเอกสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีความหลากหลาย และขึ้นอยู่กับลักษณะการ
ปกครอง วั ฒ นธรรม และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องประเทศและองค์ ก รที่ ผ ลั ก ดั น ให้ น าแนวคิ ด นี้ ไ ปใช้
นอกจากนี้ ยัง พบว่า ทั้งความหมาย แนวคิดพื้นฐาน หลัก การกระบวนการ และผลที่คาดหวัง มี
ความใกล้เคียงกันหลายประเด็น สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
๑) หลักนิติธรรม ที่ประกอบไปด้วย หลักการแบ่งแยกอานาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง หลักความเป็นอิสระของผู้
พิพากษา และหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญการมีส่วนร่วมของประชาชนและสานึก
รับผิดชอบเป็นประการสาคัญ
๒) หลักคุณธรรม ที่ประกอบไปด้วย ปลอดจากการทุจริต ปลอดจากการทาผิดวินัย ความ
เป็นกลางของผู้บริหาร ปลอดจากการทาผิดมาตรฐานวิชาชีพ
๓) หลั ก ความโปร่ ง ใส ประกอบไปด้ว ยสาระส าคั ญที่ การไม่ผู กขาดอ านาจหน้า ที่
ความสามารถในการตรวจสอบได้ และการใช้อานาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๔) หลักการมีส่วนร่วม คือ กระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน
๕) หลั กสานึกรับ ผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน รวมทั้งการ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ ซึ่งรวมถึงในมิติของจริยธรรม
๖) หลักความคุ้มค่า หมายถึง ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ทาให้ทราบได้ว่า สอดคล้องกับผลสรุป
จากการศึกษาความหมายของธรรมาภิบาล ในรายงานการศึกษาของ พระมหาศักฎา กนกอริยสิน ที่
ได้ท าการศึก ษารายงานเรื่ อง “การบริ ห ารกิ จการบ้า นเมือ งที่ดี ” ซึ่ง พบว่า มี ผู้ ท รงคุณ วุฒิ และ
นักวิชาการหลายท่านอธิบายความหมายไว้หลากหลายต่างๆ กัน แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือ Good
Governance หรือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมายถึง การบริหารการปกครองที่
ประกอบด้วยหลักการต่างๆ ที่ดี ภายใต้หลักคุณธรรม สามารถนาไปปฏิบัติให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ
สูง อันเป็นการเอื้ออานวยให้เกิ ดผลประโยชน์ต่อสังคมทุกภาคส่วนและต่อประเทศชาติ อย่างมี
๒๔

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ,
(กรุงเทพมหานคร: จัดพิมพ์โดยสถาบันพระปกเกล้า; บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒๑๓.
๒๕
ณภัทร ฐานวาสก์, “คณะสงฆ์ไทยกับธรรมาภิบาล”, ใน เอกสารประกอบในงานเกริกวิชาการ
ปี ๒๕๕๔ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔, หน้า ๑๔. (อัดสาเนา).
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เสถียรภาพ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข๒๖ ซึ่งรองศาสตราจารย์ นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์
ได้กล่าวถึงปรากฏการณ์และการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารประเทศไว้อย่างน่าสนใจที่
ปรากฏในเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับตัวชี้วัด” โดยให้เหตุผลว่า แนวคิดของธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับ
และแพร่หลายมากขึ้นในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กาลังพัฒนาได้มีความพยายาม
นาหลักการนี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของประเทศด้วยความช่วยเหลือและการผลักดันของ
องค์กรระหว่างประเทศที่ต้องการให้ประเทศต่างๆ มีการปฏิรูปการบริหารการปกครองที่สอดคล้อง
กับ การขยายตัวของการค้าเสรี และโลกาภิวัตน์ ด้ว ยเหตุนี้ จึงทาให้ หลั กธรรมาภิบาลกลายเป็น
มาตรฐานสากลที่บ่งชี้ถึงระดับการพัฒนาของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น
จึงมีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้วั ดผลการนาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ หรือเรียกว่า “ตัวชี้วัด”
ปัจจุบันจานวนตัวชี้วัดเกิดขึ้นมากมาย ทั้งที่อยู่ในกรอบและไม่อยู่ในกรอบของธรรมาภิบาล ซึ่งขึ้นอยู่
กับรูปแบบการบริหารการปกครอง วัฒนธรรม สังคม และวัตถุประสงค์ของประเทศและองค์กรที่
จัดสร้างตัวชี้วัด๒๗
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ นงลั กษณ์ สุ ทธิวัฒ นพัน ธ์ ยั ง ได้กล่ าวไว้อีกว่า ตัว ชี้วั ด
สามารถวัดได้ในเชิงสถิติและวัดได้เฉพาะในเชิงคุณภาพ และบางตัวชีวัดอาจวัดระดับธรรมาภิบาลได้
มากกว่าหนึ่งองค์ประกอบ ตัวอย่างเช่น ประชาพิจารณ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความโปร่งใสของรัฐ และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น Commonwealth Secretariat ก็แนะนาให้พิจารณา
โครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพื่อบ่งชี้ระดับธรรมาภิบาลของประเทศ ได้แก่
(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับตลาด
(๒) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
(๓) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มเอกชน
(๔) ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งกับข้าราชการประจา
(๕) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นกับผู้ที่อยู่ในเมือง
(๖) ความสัมพันธ์ระหว่างนักกฎหมายกับนักบริหาร
(๗) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรระหว่างประเทศ๒๘
๒๖

พระมหาศักฎา กนกอริยสิน, “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”, ใน เอกสารรายงานฉบับที่ ๒
ชุดวิชา ๓๓๗๐๑ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาค ๑/๒๕๕๐, (สาขาวิชาวิทยาการจัดการ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
๒๕๕๐), หน้า ๒๓.
๒๗
นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์, “ธรรมาภิบาลกับตัวชี้วัด”, ใน เอกสารประกอบการเรียน-การสอน
วิชา ๖๑๕๓๑๒ การจัดการการพัฒนาสังคม ภาคการศึกษาที่ ๓ (Summer) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ภาคปกติ) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หน้า ๑. (อัดสาเนา).
๒๘
เรื่องเดียวกัน.
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๓) ตัวอย่างกรณีศึกษาในการนาธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติ
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับการนาธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติ พบว่า มีนักวิชาการ
หลายท่านได้กล่าวไว้ ดังจะนาเสนอโดยสังเขปต่อไปนี้
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สานักงานบริหารและ
พั ฒ นา อ ง ค์ ค วา ม รู้ ( อ ง ค์ ก า ร ม หา ช น) ร่ วม กั บศู น ย์ วิ จั ย เอ แบค นวั ต ก รร ม ทา ง สั ง ค ม
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC Poll) ได้ทาการสารวจวิจัยเรื่อง “สถานภาพคุณธรรมของประชาชนใน
สังคมไทย” ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตลอดปี ๒๕๕๐ ผลการสารวจ พบว่า ประชากร
กลุ่มตัวอย่างมีคุณธรรมโดยภาพรวมทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ ความมีวินัยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริต สติสัมปชัญญะ จิตอาสา และความขยันหมั่นเพียร ปรากฏว่าได้คะแนน ๖๘.๕ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน นอกจากนี้ อันดับการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับ
มาก (คะแนนความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ ๘.๐๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ๗.๖๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙) ส่วน
ประเทศญี่ปุ่ น มีระดับ ความเสี่ ย งที่ระดับ ๒.๑๐ ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ๓.๐๑ ใน พ.ศ. ๒๕๔๙
ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด (คะแนนความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ ๑.๒๐ ใน พ.ศ.
๒๕๕๐ และ ๑.๓๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙) ทั้งนี้ อันดับคอร์รัปชั่นในประเทศแถบเอเชีย ๒ ประเทศ ที่มี
ระดับความเสี่ยงสูงที่สุด คือ ประเทศอินโดนีเซีย (คะแนนความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ ๘.๐๓ ใน พ.ศ.
๒๕๕๐ และ ๘.๑๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙) ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด (คะแนน
ความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ ๙.๔๐ ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ๗.๘๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙)๒๙ จากปรากฏการณ์
ดังกล่าว ธรรมาภิบาลจึงเป็นเรื่องที่สาคัญและเป็นเรื่องเร่งด่วนสาหรับประเทศไทย และประเทศ
เพื่อนบ้านอื่นๆ ในแถบเอเชีย รวมถึงบางประเทศในแถบยุโรป ซึ่งจาต้องนาหลักธรรมาภิบาลมาสู่
การปฏิบัติให้เป็นเป็นรูปธรรม ดังนาเสนอ๓๐ ต่อไปนี้
ธรรมาภิบาลในประเทศไทยกับตัวชี้วัด
ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการนาหลักธรรมาภิบาล
ไปเป็นแนวทางในการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐ ที่มีการพัฒนาไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลของการนาหลักธรรมาภิบาลมา
ปฏิบัติ สาหรับประเทศไทย ได้ศึกษารวบรวมคานิยามองค์ประกอบและตัวชี้วัดธรรมาภิบาลทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบตัวชี้วัด โดยจัดกลุ่มตามความหลากหลาย
ของ ๕ องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล คือ ๑) ความชอบธรรม (Legitimacy) ๒) ความโปร่งใส
๒๙

ข้อมูลจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์วิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(ABAC Poll) ได้ทาการสารวจวิจัยเรื่อง “สถานภาพคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย” ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ตลอดปี ๒๕๕๐, อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, ธรรมาภิบาลท้องถิ่น: ว่าด้วยการมีส่วนร่วมละความ
โปร่งใส, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก็อปปี้, ๒๕๕๓), หน้า ๕-๖.
๓๐
นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์, “ธรรมาภิบาลกับตัวชี้วัด”, หน้า ๒-๕. (อัดสาเนา).
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(Transparency) ๓) ความรั บ ผิ ดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) ๔) ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) ๕) การมีส่วนร่วมของประชาชน
(Participation)
นอกจากประเด็นหลักของตัวชี้วัดดังกล่าวแล้ว ก็ยังได้จัดกลุ่มตัวชี้วัดดังกล่าวนั้นออกเป็น
๔ ด้าน คือ ด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ธรรมาภิบาลในประเทศฟิลิปปินส์กับตัวชี้วัด
ฟิลิปปินส์ได้นาหลักธรรมาภิบาลมาช่วยในการปฏิรูปภาครัฐหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชีย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อสร้างคุณภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีองค์ประกอบธรรมาภิ
บาลที่วัดได้ มี ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้
๑) Public accountability คือ ความรับผิดชอบต่อความต้องการของประชาชนและ
ความสามารถในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐได้
๒) Transparency คือ คุณภาพของความโปร่งใสในการดาเนินงานทุกอย่างของรัฐและ
ความสามารถในการให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วของหน่วยงานภาครัฐ
๓) Efficiency คือ ระดับและคุณภาพของการให้บริการประชาชนภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
๔) Result focus คือ การให้ ความสาคัญกับผลการดาเนินงาน และเงื่อนไขของ
ทรัพยากร
๕) Empowerment คือ การประสานงานและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการ
บริการที่ดีแก่ประชาชน
๖) Predictability of policies คือ ความคงเส้นคงวา และความยุติธรรมในการปฏิบัติ
ทางกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย
๗) Social development orientation คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน
๘) Competitiveness คือ การกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า
และบริการในราคาย่อมเยา
๙) Participation คือ ความยืดหยุ่นของโครงสร้างของรัฐและการมีกลไกของรัฐที่เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียสามารถแสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ ของรัฐ
๑๐) Sound economic management คือ ศักยภาพและความเป็นไปได้ของการ
บริหารของหน่วยงาน
ธรรมาภิบาลในประเทศอินโดนีเซียกับตัวชี้วัด
สาหรับประเทศอินโดนีเซียนั้น คอร์รัปชั่น (Corruption) จัดว่าเป็นปัญหาใหญ่ประการ
หนึ่งของประเทศ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาและการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และด้วยความช่วยเหลือและทุน
สนับสนุนจากนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นของ ADB (Asian Development Bank) ในปี พ.ศ.
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๒๕๔๑ จึงกลายเป็นแรงผลักดันให้อินโดนีเซียต้องปราบปรามคอร์รัปชั่นทุกระดับ และนาไปสู่การมี
ธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง โดยมีกรอบแนวกว้างๆ ดังนี้
๑) การกระตุ้นให้มีการแข่งขันทางการค้าโดยชอบธรรม คือ ความต้องการขจัดความไม่
โปร่งใสของกลไกทางการตลาดและการไม่มีระบบการตรวจสอบที่ถูกต้อง ซึ่งก่อให้การคอร์รัปชั่น
และการผูกขาดของนายทุนหรือนักการเมือง ดังนั้น ธรรมาภิบาลข้อนี้ จึงจะกระตุ้นให้มีค วามเสมอ
ภาคในการแข่งขันทางการค้าและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จะช่วยให้ตลาดเกิดสภาวะการแข่งขันเสรี
๒) ส่งเสริมให้การบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพราะ
ระบบระเบียบราชการมีส่วนเอื้อให้เกิดการคอร์รัปชั่นฝนหน่วยงาน และทาให้การบริการโดยทั่วไป
แก่ประชาชนด้อยประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องมีการปฏิรูปการบริหารภาครัฐ
๓) การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยสาเหตุที่รัฐไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาและไม่
สนใจในเสียงหรือความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลและนักการเมืองมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้
ประชาชนเบื่อหน่ายและไม่เป็น ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองประเทศ
ดังนั้น จึงต้องมีการสร้างทัศนคติใหม่ให้กับประชาชน ส่งเสริมสิทธิทางการเมืองของประชาชน เร่ง
ตอบสนองความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน กระตุ้นให้เห็นถึงความสาคัญของความ
ร่วมมือของประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐและนักการเมือง
สาหรับธรรมาภิบาลข้อนี้ ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งกับสถานการณ์ในการ
บริหารและการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน
ธรรมาภิบาลในประเทศบอสซาวานากับตัวชี้วัด
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ บอสซาวานาได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ จึงเริ่มมี การ
บริหารจัดการที่เป็นประชาธิปไตย มีพรรคการเมืองหลายพรรค มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ไม่มีการ
ปฏิวัติ และรัฐประหารเหมือนประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ อีกทั้งมีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมทุกๆ ๕
ปี อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ก็เพราะบอสซาวานาได้รักษาหลักนิติธรรม และหลักประชาสันติ ยอมรับ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีความแตกต่างทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา โดยมีตัวชี้วัดธรร
มาภิบาล ดังนี้
๑) การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม (ทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา)
๒) การเลือกตั้งที่มีความชอบธรรม
๓) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
๔) องค์กรจัดการเลือกตั้ง
๕) สื่ออิสระ
๖) ประชาสังคม
๗) ความร่วมมือกันระหว่างสื่อมวลชนกับองค์กรประชาสังคม
๘) กฎหมายตรวจสอบสมาชิกรัฐสภา
๙) การควบคุมประสิทธิภาพขององค์กรรัฐวิสาหกิจ
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๑๐) การต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี
๑๑) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
๑๒) บริการสาธารณะ
๑๓) ความยุติธรรม
๑๔) การขจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวง
๑๕) หลักประกันบริการที่ดีของรัฐ
จากกรณีศึกษาตัวอย่างการใช้นาธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติในประเทศต่างๆ ดังกล่าวมา
ข้างต้น สามารถจะสรุปได้เป็น ๒ ส่วน คือ ธรรมาภิบาลในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่กาลัง
พัฒ นา ดังเช่น ประเทศที่เรีย กว่าพัฒ นาแล้ วอย่ างสหรัฐ อเมริ กา เน้ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพทาง
เศรษฐกิจและปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กรของรัฐ ปูพื้นฐานกฎหมายที่ยุติธรรมให้ความสาคัญกับ
ความเสมอภาค ความโปร่งใส การตรวจสอบ คุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชน และมีการส่งเสริมหลัก
ธรรมาภิบาลให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร มากกว่าการที่จะต้องมีองค์กรคอยตรวจสอบหรือ
จับผิดการทางาน ส่วนในประเทศที่กาลังพัฒนา อาทิเช่น ฟิลิปินส์ อินโดนีเซีย และบอสซาวานา
กาลังอยู่ในช่วงของการนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้เพื่อเป็นกลไกที่ช่ว ยในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้ดีขึ้น สร้างระบบการทางานในองค์กรของรัฐให้มีความโปร่งใสและชัดเจน
ทั้งนี้ การมีห ลั กธรรมาภิบ าลย่ อมจะทาให้ต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นต่อการลงทุนได้อีกด้ว ย
อย่างไรก็ดี การนาแนวคิดของธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสม
จะได้ผลเพียงใดในประเทศไทย ย่อมขึ้นอยู่กับความจริงจังและความมุ่งมั่นของรัฐเป็นสาคัญ๓๑
ทั้งนี้ สิ่งสาคัญที่ควรคานึงถึงควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการงานในยุค
ใหม่หรือในยุคศตวรรษที่ ๒๑ คือ การบริหารจัดการภาครัฐใหม่ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธ
สง นักรัฐประศาสนศาสตร์ชาวไทย ได้แสดงถึงกรอบแนวความคิดยุคใหม่ ในประเด็นเกี่ยวกับการ
จัดการภาครัฐใหม่ (New Public Management) (ค.ศ. ๑๙๙๒-ปัจจุบัน) กรอบของยุคโลกาภิวัตน์
ซึ่งเริ่มพัฒนาจากปี ค.ศ. ๑๙๘๐ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Rapid change) และเริ่มมี
จุดเน้นจริงๆ ที่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่เรียกว่า “Nuts and bolts” นั้น ยังเน้นไป
ที่ปัญหาอันซับซ้อน เน้นระบบค่านิยม การขยายตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการวัดการ
ทางาน และการประเมิน โครงการสาธารณะ การพัฒ นาผลิ ตภาพการบริ ห ารงบประมาณและ
ความสาคัญของทุนมนุษย์ ซึ่งมีคาถามว่าจะนาตัวแบบสัญลักษณ์การประกอบธุรกิจมาใช้ในภาค
สาธารณะได้อย่างไร ประธานาธิบดีคลินตัน ประกาศใช้ ปรับลดรูปแบบการบริหารราชการของ
รัฐบาลแห่งชาติ National Performance Review (NPR) ซึ่งรองประธานาธิบดีอัลกอร์ เป็น
ประธานรับผิดชอบการจัดระบบการบริหารราชการใหม่โดยเน้นระบบที่ว่า “เป้าหมายของพวกเรา
คือรัฐบาลของอเมริกาจะต้องประหยัด แต่มีประสิทธิภ าพ จะต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมระบบ
๓๑

เรื่องเดียวกัน.
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ราชการแบบเดิมๆ ไปสู่ความคิดริเริ่มใหม่ และมอบอานาจ ฐานหลักที่สาคัญของการจัดการภาครัฐ
ใหม่ (Public Management) ซึ่งประกอบด้วยแนวความคิด ๖ ประการ คือ
๑) รัฐบาลจะต้องเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) โดยพัฒนาคุณภาพการ
บริการให้มีประสิทธิภาพ
๒) รัฐบาลจะต้องร่วมมือทางานกับส่วนอื่นๆ ของรัฐ รวมทั้งภาคเอ็นจีโอ และเอกชน เพื่อ
บรรลุเป้าหมายทางสังคมและยอมรับว่าภาคเอกชน คือพลังหลักในการเคลื่อนไหวเศรษฐกิจ
๓) รัฐบาลจะต้องตัดสินใจในการทางานเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result base) มีการวัดผลแก้ไข
กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
๔) รัฐบาลจะต้องพัฒนาการตรวจสอบผลประโยชน์ของสาธารณะโดยเข้าใจกฎหมาย
ชุมชน และคุณค่าและค่านิยมของการแบ่งปัน
๕) รั ฐ บาลจะต้องมอบอานาจให้ ป ระชาชนและลู กจ้างสาธารณะ ไม่ใช่รัฐ บาลทาเอง
รัฐบาลจะต้องกาหนดนโยบายและคุมนโยบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เท่านั้น
๖) รัฐบาลจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา๓๒
นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.บุ ญทัน ดอกไธสง ยั งได้ก ล่ าวเชิง สรุ ป สาระส าคัญของ
แนวความคิด ๖ ประการนั้นไว้อีกว่า “เมื่อกล่าวโดยสรุป จะพบว่า NPM ค.ศ. ๑๙๙๒-ปัจจุบันนั้น
จะต้องเน้นการวัดการทางานการประเมินโครงการ และผลิตภาพ เช่น ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่ม
ความสามารถการกากับดูแล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบสูงและมอบอานาจการ
บริหารสาธารณะ เน้นความสาคัญของท้องถิ่นมากกว่ารัฐบาลส่วนกลาง (Local, than state) นัก
บริหารสาธารณะต้องมาจากการเลือกตั้ง ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศยุคใหม่ ใช้ระบบควบคุมการ
คอร์รัปชั่นด้วยหลักธรรมาภิบาล ปกป้องระบอบประชาธิปไตยโดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ลงทุนมหาศาลในการสร้างทุนมนุษย์ ปลดแอกชาติออกจากระบบซากเดน
ของอามาตย์สู่ความเป็นชาติเสรีต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบอย่างกล้าหาญ”๓๓
จากคากล่าวข้างต้น ผู้เขียนสามารถจะวิเคราะห์แนวความคิดทั้ง ๖ ประการดังกล่าวได้ว่า
เป็นนโยบายที่สาคัญอย่างยิ่งของการจัดการภาครัฐใหม่ หรือการบริหารราชการยุคใหม่ที่มีความ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งครอบคลุมทุกประเด็นในบริหารราชการ
แผ่ นดินและการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ถึงแม้ว่าปัจจุบันในประเทศไทย จะยังไม่ค่อย
ประสบความสาเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิ
บาลมากเท่าไร แต่ก็เป็นแนวทางที่สามารถจะพัฒ นาแนวคิดนี้ให้เหมาะสมกับระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน รวมถึงระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองของประเทศไทยในยุคใหม่นี้ได้

๓๒

บุญทัน ดอกไธสง, ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ยุคโลกาภิวัตน์ Global Paradigm of
Public Management, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒.
๓๓
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒-๑๓.
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๓. บทสรุป

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับธรรมาภิบาลดังกล่า วมาทั้งหมดข้างต้น พอจะ
สรุปผลให้ทราบได้ว่า ตามกรอบแนวคิดของธรรมาภิบาลนั้น ถึงจะมีหลากหลายองค์ประกอบ แต่
โดยส่วนมากจะมีองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน พอจะประมวลได้ ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ทั้งนี้
การนาธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติเพื่อบริหารงานองค์กรยุคใหม่ ผู้เขียนคิดเห็นว่า เป็นเรื่องสาคัญใน
ยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนผันแปรไปอย่างรวดเร็ว เช่น เมื่อพิจารณาตามสภาพปัญหาในส่วนของการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น พอจะกาหนดตัวชี้วัดให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารงานองค์กรส่วนราชการภายในประเทศไทยในยุคปัจจุบันนี้ ก็มี ๒ ประเด็นใหญ่ๆ ได้แก่ ๑)
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดเอกภาพของการบริหารองค์กร และ ๒) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวของ
บุคลากรยังขาดหลักปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง ซึ่งประมวลแล้วจะพบว่า ปัญหาหลัก
ในการบริหารงานองค์กร เพราะเกิดจากการขาดคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะขาดหิริโอตตัปปะ
ไม่ซื่อสัตย์ ไม่คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม กลับคานึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก

๔. ข้อเสนอแนะ

ผู้เขียนขอนาเสนอวิธีการหรือแนวทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาและนาเสนอแนวทางการ
บริหารงานองค์กรยุคใหม่นั้นอีกวิธีหนึ่ง คือ การนาหลักพุทธธรรมเข้ามาบูรณาการกับ ธรรมาภิบาล
รวมถึงนโยบายและกระบวนการบริหารงานยุคใหม่ขององค์กรในทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่การพัฒนา
บุคลากรทั้งระดับผู้บริหารเบื้องล่างจนถึงเบื้องบน ด้วยการบูรณาการหลักพุทธธรรม เช่น ราชสังคห
วัตถุ ๔ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักทศพิธราชธรรม และจักรวัตติวัตร ๑๒ เป็นต้น เพื่อให้บุคลากร
ภายในองค์กรมีคุณธรรม จริ ยธรรม การพัฒ นางานโดยจัดล าดับ ความส าคัญของแผนงานที่จะ
ดาเนิน งาน และการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
จัดสรรผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมได้อย่างแท้จริง

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 135

บรรณานุกรม

๑. ภาษาไทย
(๑) หนังสือ:
โกวิทย์ พวงงาม. ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : ว่าด้วยการมีส่วนร่วมละความโปร่งใส. พิมพ์ครั้งที่ ๑.
กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก็อปปี้, ๒๕๕๓.
ถวิลวดี บุรีกุล. “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ”, ใน การบริหารภาครัฐ ประมวลสาระชุดวิชา
๓๓๗๐๒ หน่ ว ยที่ ๑๐ หน้ า ๒๓๗-๒๔๗ สาขาวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การ. นนทบุ รี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘.
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี . กรุงเทพมหานคร:
จัดพิมพ์โดยสถาบันพระปกเกล้า; บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จากัด, ๒๕๔๙.
นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. “ธรรมาภิบาลกับตัวชี้วัด”, ใน เอกสารประกอบการเรียน-การสอน วิชา
๖๑๕๓๑๒ การจัดการการพัฒนาสังคม ภาคการศึกษาที่ ๓ (Summer) ปีการศึกษา
๒๕๕๕ หลั กสูต รพุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ภาคปกติ )
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. (อัดสาเนา)
นฤมล ทั บ จุ ม พล. แนวคิ ด และวาทกรรมว่ า ด้ ว ยธรรมรั ฐ แห่ ง ชาติ ใ นการจั ด การปกครอง
(Governance). กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑.
บวรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ.
การสร้ า งธรรมาภิ บ าล (Good Governance) ในสั ง คมไทย.
กรุงเทพมหานคร: บริษัท สานักพิมพ์วิญญูชน จากัด, ๒๕๔๒.
บุญทัน ดอกไธสง. ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ยุคโลกาภิวัตน์ Global Paradigm of Public
Management. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๓.
ศรีศักร วัลลิโภดม. พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑.กรุงเทพมหานคร: เมือง
โบราณ, ๒๕๕๔.
สถาบันพระปกเกล้า. ทศธรรม: ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๙.
สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม. การวางแผนพัฒนาประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์การพิมพ์
เพชรรุ่ง, ๒๕๕๔.
สุ ธ าวั ล ย์ เสถี ย รไทย. ธรรมาภิ บ าล การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนกระบวนการทางด้ า น
สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สารธาร, ๒๕๔๔.
(๒) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย:
โกวิทย์ พวงงาม. “การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน”. รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ . กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

136

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ . “การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าด้วย
เทคนิคการบริ ห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี และการใช้ดัช นี ชี้วัดความเสี่ ยงต่อการทุจริ ต
คอร์ รั ป ชั่ น ”. รายงานการวิ จั ย . การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. ๒๕๔๙.
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ . รายงานการวิจัย ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร: ส.
เจริญ การพิมพ์. ๒๕๕๐.
พระมหาศักฎา กนกอริยสิน. “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ”, ใน เอกสารรายงานฉบับที่ ๒ ชุด
วิชา ๓๓๗๐๑ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาบริหารรัฐ
กิจ หลักสูต รรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต ภาค ๑/๒๕๕๐. สาขาวิช าวิทยาการ
จัดการ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐.
พิรัชย์ ศรีราม. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพทธ
ธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รั ฐประศาสนศาสตร์ . บั ณฑิตวิทยาลั ย : มหาวิทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ,
๒๕๕๖.
(๓) วารสาร:
ชั ช วาลย์ ทั ต ศิ วั ช . “ธรรมาภิ บ าล: หลั ก ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การบริ ห ารงานภาครั ฐ ที่ ดี ข องไทย”,
วารสารวิชาการวไลยอลงกรณ์. (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๔๕): ๔๕.
บงกช สุ ทัศน์ ณ อยุธ ยา. “แนวทางเสริมสร้างธรรมาภิบ าลในสั งคมไทยด้วยการสร้างจิตสานึก
ค่านิยม ผ่านสุภาษิต คาพังเพย”, บทความพิเศษ. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม
๒๕๕๗): ๒๖.
ศิริ รั ตน์ คลั ง เย็ น . “การบริ ห ารสู่ ความเป็ น เลิ ศ ตามหลั ก พุท ธธรรมาภิ บ าลขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”, ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑ Book of Abstracts
and MCU Congress Proceedinds เรื่อง พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและ
สังคม ประจาปี ๒๕๕๗ เล่มที่ ๒. รวบรวมจัดพิมพ์โดย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗.
สมบู ร ณ์ ศิริ ป ระชัย . “ธรรมาภิ บ าลภายใต้กระแสโลกาภิ วัฒ น์ : นัยต่ อประเทศไทย”, วารสาร
รัฐศาสตร์สาร. ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓ (๖ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๑): ๑-๑๑๒.
๒. ภาษาอังกฤษ:
(I) Books:
Japan International Cooperation Assistance. Participatory Development and Good
Governance Report of the Aid Study Committee. Tokyo: Japan
International Cooperation Assistance (JICA), 1995.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 137

Joseph E. Stiglitz. “Democratizing the International Monetary Fund and the World
Bank: Governance and Accountability”, Governance: An International
Journal of Policy Administration and Institutions. Vol. 16 (January 2003):
111-139.
World Bank. Sub-Sahara Africa: From Crisis to Sustainable Growth. Washington
DC: The World Bank, 1989.

138

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 139

การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นามุ่งให้บริการของผู้บริหาร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

The Developing Servant Leadership Trait of Executives
In Local Government

สุขอุษา นุ่นทอง

บทคัดย่อ
เมื่อผู้ บ ริ ห ารองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนขาดศี ล ธรรม ขาด
คุณธรรมจริยธรรม และยังกระทาผิ ดวินัยอย่างต่อเนื่องไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรมตามความคาดหวังของประชาชน ผู้เขียนจึงต้องการเสนอแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผู้นามุ่งให้บริการของผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้ผู้บริหารได้
ให้ความสาคัญกับการรู้สึกผิดชอบชั่วดี และอย่าให้ความทะเยอทะยานของตนเองอยู่เหนือความ
ถูกต้องที่ควรจะเป็น ด้วยการสร้างคุณสมบัติภายในเป็นภาวะผู้นาตามหลักพุทธธรรม ได้แก่ มองไกล
มีความชานาญ และมีมนุษย์สัมพันธ์ รวมทั้งการสร้างภาวะผู้นาจากคุณสมบัติภายนอกได้แก่ เป็นผู้
มีระเบียบวินัยดี เป็นผู้แกล้วกล้า เป็นผู้มีความรู้ ศึกษาทรงจามาก รักษาความถูกต้องในสิ่งที่ถูกที่
ควร และผู้บริหารต้องนาหลักธรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะภาวะผู้นามุ่งให้บริการมาปฏิบัติอยู่เป็น
ประจา ได้แก่ ศีล ขันติ เมตตา ปิยวาจา และ อัตถจริยา จึงจะทาให้ผู้บริหารมีคุณลักษณะภาวะผู้นา
มุ่งให้บริการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๑) มีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ๒) มี
คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน ๓) มีคุณลักษณะด้านเฉลียวฉลาด ๔) มีคุณลักษณะทางสังคม และ
๕) มีคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคมที่ประชาชนไว้วางใจ
คาสาคัญ : คุณลักษณะของภาวะผู้นา, ภาวะผู้นามุ่งให้บริการ
ABSTRACT
When corporate executives in local government practitioners and their
practice of morality lack of ethics, and a breach of discipline continues to behave
as a good model in terms of moral and ethical expectations of the people. The
author would like to propose the development of features aimed at providing
leadership in the management of local government. Aims to provide executives
with a focus on the good conscience, and let not their own ambitions above
accuracy should be. The interior features create a leadership based on Buddhist
doctrines are looking beyond their expertise and human relations, The leadership of
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the exterior features include, discipline is good the mightiest a person with
knowledge learn more memories maintain the accuracy of what was expected. And
The Executives must be the principles that promote leadership traits aimed at
providing practice on a regular basis also, Such as: Sila, Khanti,Matta, Piyavaja, and
Attathajariya. It will feature Executive Leadership aimed at serving local
government. Include: 1) should have personality characteristics of trait 2 ), should
have work related of trait, 3) should have intelligent features of trait 4 ), should
have social of trait, and 5 ) should have the social background that the public trust
of trait.
Keyword : Leadership of trait, Servant leadership

๑. บทนา

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ และ
ประชาชนชาวไทยได้ถูกบ่มเพาะวัฒนธรรมทางการเมือง ความเชื่อและการดาเนินวิถีท างการเมือง๑
จนกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้ถูกประกาศใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
โดยสนับสนุนหลักการกระจายอานาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหมวด ๙ มาตรา ๒๘๔ ว่าด้วย
การปกครองส่วนท้องถิ่นและแบ่งการปกครองท้องถิ่นออกเป็น ๕ รูปแบบ ได้แก่ เทศบาล (นคร
เมือง ตาบล) องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา เพื่อต้องการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งกาหนดหลักการ
และสาระสาคัญไว้ว่ารัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
ต่อมาการบริหารงานของภาครัฐมีความซับซ้อนทั้งในเรื่องของโครงสร้าง กฎ ระเบียบ
ข้อบั งคับต่างๆ ทาให้ไม่ก่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติห น้าที่ โดยเฉพาะต้องมีการให้ ความรู้
ความเข้าใจในคุณค่าของการบริหารจัดการที่ดีให้กับทุกภาคส่วน เป็นหลั กการที่มีความสาคัญยิ่ง
โดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจทางการบริหาร ซึ่งอาจจะถูกอิทธิพลครอบงาอาจนาไปสู่การ
คอร์รัปชั่นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interests)ที่เป็นปัญหาสาคัญ๒ ที่ฝั่งรากลึกในสังคมไทยในปัจจุบัน
นักวิชาการได้ทาการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานและปฏิบัติตนขาดศีลธรรม ขาดคุณธรรมจริยธรรมไม่น้อย และยัง
๑

ลิขิต ธีรเวคิน, การเมืองการปกครองไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
๒๕๔๕), หน้า ๓๒.
๒
ณดา จันทร์สม, ธรรมาภิบาลกับการกระจายอานาจ, (กรุงเทพมหานคร : คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒.
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กระทาผิดวินัยอย่างต่อเนื่องไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมตาม
ความคาดหวังของประชาชน ดังจะพบเห็นจากที่ผ่านมาสานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ ทาการ
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นแล้ว พบว่า องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นยังเกิดปัญหาการ
บริหารงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดระบบการควบคุมที่ดีและนาไปสู่การใช้ดุลยพินิจที่ไม่
ชอบด้วยเหตุผลและไม่สนองความต้องการของประชาชนโดยรวม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งสิ้น เป็นปัญหาภาวะผู้นาการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วน๓
ดังนั้น ผู้เขียนจึงต้องการนาเสนอให้เห็นว่า การบริหารจะสาเร็จได้ก็เพราะอาศัยหลักพุทธ
ธรรมเข้ า มาส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น ามุ่ ง บริ ก ารของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ มี
คุณลักษณะภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ตามหลักพุทธธรรม

๒. ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของภาวะผู้นาให้มุ่งบริการ (Traits Approach)

ทฤษฎีคุณลักษณะของผู้นา๔ ในช่วงปี 1940-1950 โดยการนาเสนอแนวคิดจาแนกให้เห็น
คุณลักษณะเด่นซึ่งเป็นคุณลักษณะภายในของบุค คลหรือคุณลักษณะของแต่ละบุคคลมี ๖ ประการ
ดังนี้
๑) คุณลั กษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) เป็นคุณลักษณะส่ วนบุคคล
เช่นความสูง น้าหนัก รูปร่าง หน้าตาและพลัง เป็นต้น
๒) คุณลักษณะด้านบุคลิ กภาพ (Personality Characteristics) เป็นคุณลั กษณะที่
แสดงออกต่อบุคคลอื่น เช่น ยิ้มง่าย ร่าเริง สดชื่นแจ่มใส อารมณ์ดีตลอดเวลา ไม่เครียดและเคร่ง
ขรึ ม จนบุ ค คลอื่ น เกรงกลั ว และไม่ อ ยากเข้ า ใกล้ เป็ น คนที่ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ เป็ น ต้ น
คุ ณ ลั ก ษณะเหล่ า นี้ เ ป็ น ลั ก ษณะข่ ม (Dominance) ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพที่ ส ามารถ
เปรียบเทียบความแตกต่างได้และเป็นส่วนหนึ่งของการมีภาวะผู้นา
๓) คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน (Task-Related Characteristics) เป็ น ทั ก ษะ
ความสามารถส่วนบุคคลในการให้ความสนใจและใส่ใจต่อทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องในงาน เช่น การใช้
สติปัญญา การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทักษะด้านเทคนิคการทางาน เป็นต้น
๔) คุณลักษณะด้านเฉลียวฉลาด (Intelligence Characteristics) เป็นคุณลักษณะเด่น
ส่วนบุคคลที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในทุกคน

๓

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ UNDP, “โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”,รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ , (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย
และให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๒.
๔
อนิวัช แก้วจานงค์, หลักการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (สงขลา: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ,
๒๕๕๖), หน้า ๑๕๘.
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๕) คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) เป็นคุณลักษณะที่ทาให้บุคคลหนึ่ง
สามารถเข้าหาบุคคลอื่นได้อย่างง่าย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นและสังคมได้อย่างน่า
อัศจรรย์และได้รับการตอบรับอย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจ ในปัจจุบันพบว่าหากผู้นามีสถานภาพด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในระดับดีด้วยแล้วยิ่งสร้างความโดดเด่นให้กับผู้นาเพิ่มขึ้น
๖) คุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม (Background Characteristics) ภูมิหลังของแต่ละ
บุคคลย่ อมมีความโดดเด่นและแตกต่างกันจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
บุคคลอื่นได้ง่าย เช่น ชาติตระกูล คุณงามความดีของบรรพบุรุษและรางวัลจากการทาความดี เป็น
ต้น การศึกษาแนวคิดทฤษฎีผู้นาในยุคแรกส่วนใหญ่เป็นการเฝ้าสังเกตเพื่อค้นหาลักษณะเด่นของ
ผู้ น าที่ แสดงออกมา โดยอาจมีการทานายหรือ วิเคราะห์ ล่ ว งหน้า ว่าผู้ นาแต่ล ะแบบมีลั ก ษณะที่
แตกต่างกันในเรื่องใด
คุณลักษณะภาวะผู้นามุ่งให้บริการ (Servant Leadership)
ผู้นาแบบผู้รับใช้หรือมุ่งให้บริการในมุมมองของ วอเรน เบนนิส หลักการของ Servant
Leadership มุ่งให้ความสาคัญกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และอย่าให้ความทะเยอทะยานของตนเอง
อยู่เหนือความถูกต้องที่ควรจะเป็น ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ (๑) ฟัง (๒) เข้าใจผู้อื่น (๓) เยียวยา (๔)
ตระหนักรู้ (๕) จูงใจ (๖) มโนภาพ (๗) มองไกล (๘) ดูแลรับผิ ดชอบ (๙) พัฒนาคน และ (๑๐)
พัฒนาชุมชน
สรุป คุณลักษณะภาวะผู้นามุ่งให้บริการ มุ่งให้ความสาคัญกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และ
อย่าให้ความทะเยอทะยานของตนเอง อยู่เหนือความถูกต้องที่ควรจะเป็น ทั้งคุณลักษณะด้านทาง
กายภาพ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน คุณลักษณะทางสังคมและ
ภูมิหลังทางสังคม

๓. ภาวะผู้นามุ่งให้บริการตามแนวพุทธธรรม

แนวคิดหลักพุทธธรรมที่ความเหมาะสมกับการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นามุ่งให้บริการ
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ภาวะผู้นามุ่งให้บริการตามแนวพุทธธรรม
ภาวะผู้นามุ่งให้บริการตามหลักพระพุทธศาสนานั้นจะมีลักษณะและคุณสมบัติที่สาคัญอยู่
๒ ประการคือ (๑) ลักษณะและคุณสมบัติภายใน (๒) ลักษณะและคุณสมบัติภายนอก โดยลักษณะ
และคุณสมบัติดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสาคัญเพราะเป็นกรอบในการกาหนดอัตลักษณ์ของ
ผู้บริหารว่าผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาที่ดีนั้นควรจะมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร โดยทั้ง ๒ ประการ
นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติภายใน
ส าหรั บ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ บ ริ ห ารที่ อ ยู่ ภ ายในนั้ น หมายถึ ง สภาพจิ ต ใจ คุ ณ ธรรมหรื อ
หลักการในด้านมโนธรรมที่ผู้นาโดยมากจะพึงมีเป็นเจตคติและความคิดรวมถึงอารมณ์ที่เป็นไปใน
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ฝ่ายดี และสามารถนามาปรับใช้เพื่อการบริหารงานได้ โดยหลักคุณธรรมที่เป็นตัวกาหนดลักษณะ
และคุณสมบัติดังกล่าวที่จัดเป็นมโนธรรมนั้นมีดังต่อไปนี้
ก) พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้นาที่ปรากฏอยู่ในทุติยปาปณิกสูตร ซึ่งในพระสูตรนี้ได้
กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ไว้ดังนี้
(๑) จักขุมา คือ เป็นผู้ มีวิสั ยทัศน์ที่กว้างไกล มองสภาพเหตุการณ์ รูปการณ์
สถานการณ์ ออก และจะวางแผนเตรียมรับหรือรุกได้อย่างไร
(๒) วิธูโร คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญชานาญในงานส่วนตนงานส่วนรวม รู้จักหลักการและ
วิธีการไม่บกพร่องในหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ
(๓) นิ ส สยสั ม ปั น โน คื อ เป็ น ผู้ ที่ มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ดี ประสานงาน ประสานใจ
ประสานประโยชน์ และได้รับความเชื่อถือจากผู้อื่น๕
ในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่า การเป็นผู้บริหารนั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญา คือมี
หูตาไวและกว้างไกล สามารถจาแนกบุคคลและเหตุการณ์ สถานการณ์ออกว่าเป็นอย่างไร ซึ่งทาให้
ผู้ น ามี ป ระสบการณ์ มี ค วามช านาญในการปกครอง การบริ ห ารจั ด การ เข้ า ใจบุ ค คลหรื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทาให้มีผู้สนับสนุนมากขึ้น แต่คุณสมบัติทั้ง ๓ ประการนี้ มี
ระดับความสาคัญมากน้อยต่างกันไปตามระดับตาแหน่งหน้าที่ขององค์กรหรือหน่วยงานว่าเล็กหรือ
ใหญ่ขนาดไหน หรือมีความสาคัญเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ปกครองรัฐหรือผู้นาประเทศนับว่า
เป็ น องค์ ก รที่ ใ หญ่ ผู้ น าหรื อ ผู้ บ ริ ห ารจึ ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น จึ ง สามารถยึ ด ศรั ท ธาของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้ ซึ่ งจากการอธิบายมานั้นในกรอบของคุณสมบัติของผู้บริหารที่ปรากฏในทุติย
ปาณิกสูตรนั้น ผู้เขียนได้สรุปไว้ ดังต่อไปนี้
ข) พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้นาที่ปรากฏในสังฆโสภณสูตร ในพระสูตรนี้พระพุทธองค์
ได้กาหนดแสดงถึงลักษณะและคุณสมบัติของผู้นาว่ามีลักษณะสาคัญดังต่อไปนี้คือ
(๑) วิยัตโต เป็นผู้มีปัญญา
(๒) วินีโต เป็นผู้มีระเบียบวินัยดี
(๓) วิสารโท เป็นผู้แกล้วกล้า
(๔) พหูสูตโต เป็นผู้มีความรู้ ศึกษาทรงจามาก
(๕) ธัมมานุธัมมปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม รักษาความถูกต้องใน
๖
สิ่งที่ถูกที่ควร
สรุป การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นามุ่งให้บริการของผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ คุณลักษณะภาวะผู้นามุ่งบริการที่มีตัวชี้วัด คือ ๑) จักขุมา คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล ๒) วิธูโร คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญชานาญในงาน ๓) นิสสยสัมปันโน

๕
๖

องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๐๓.
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗/๙-๑๐.
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๔. หลักธรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะภาวะผู้นามุ่งให้บริการ

หลักธรรมที่มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะภาวะผู้นามุ่ง ให้บริการ ได้แก่ หลักศีล หลักขันติ หลัก
เมตตา หลักปิยวาจา และหลักอัตถจริยา รายละเอียดมีดังนี้
๑) หลักศีล
ศีล (Silla)๗ เป็นคานาม แปลว่า การรักษากายใจให้เรียบร้อย และยังหมายถึงข้อปฏิบัติ
สาหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ปกติมารยาทที่
สะอาดปราศจากโทษ๘ ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว ข้อปฏิบัติในการฝึกกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น
ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ๙
คาว่า เบญจ (บาลีว่า ปญฺจ) แปลว่า ห้า ศีล แปลว่า ปรกติ คือความปกติเรียบร้อยแห่งกาย
วาจา แปลรวมว่า ปรกติห้าอย่าง เป็นหลักปฏิบัติสาหรับขจัดความชั่วทางกายและทางวาจา ศีล ๕ หรือ
เบญจศีล คือ ความประพฤติชอบทางกายและวาจา เป็นข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว ๕ ประการนี้ คือ
(๑) เว้นจากการปลงชีวิต เว้นจากการฆ่าการประทุษ ร้ายกัน (๒) เว้นจากการลักขโมย โกง ละเมิด
กรรมสิทธิ์ ทาลายทรัพย์สิน (๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม การล่วงละเมิดสิ่งที่ผู้อื่นรักใคร่หวง
แหน (๔) เว้นจากการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง (๕) เว้นจากน้าเมา คือ สุราเมรัยและสิ่งเสพติดให้โทษ
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท๑๐
ศีล เป็นหลักทาให้พฤติกรรมทางกาย และวาจาเป็นปรกติ นามาใช้กับผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ศีล ๕
๒) หลักขันติ
ขันติ (Khanti)๑๑ หมายถึง ความอดทน ตั้งหน้าทาหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร
เข้มแข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย๑๒ การอดทน อดกลั้นเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ
มากระทบ ทาให้เกิดโทสะ เมื่อใช้ทมะ คือ รู้จักข่มใจตนเข้าช่วยแล้วแต่ยังไม่สาเร็จ ก็ต้องใช้ขันติ

๗

๑๒๔.

๘

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๙, ๒๕๔๓, หน้า

สุชีพ ปุญญานุภาพ, พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย , ๒๕๔๑), หน้า ๒๖๒.
๙
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๙,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๓), หน้า ๒๙๒.
๑๐
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๒๐๖-๒๐๗.
๑๑
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๙, หน้า ๑๒๔.
๑๒
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ,
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๔๓.
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อดกลั้ น เข้า ช่ ว ยอี กแรงหนึ่ ง คื อ ต้ องรู้ จัก อดกลั้ นต่ อ เหตุ การณ์อั น จะยั่ ว ให้ เกิ ด โทสะ ๑๓ ซึ่ งบาง
นักวิชาการบางท่านได้แยกความหมายของขันติ ว่า สามารถจะแยกออกเป็น ๓ ประเด็นคือ (๑) ทน
ลาบาก หมายถึง ทนลาบากเพราะทุกขเวทนาอันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเอาชนะความเจ็บป่วยได้ ถึง
ป่วยก็สามารถหายได้โดยไว (๒) ทนตรากตรา หมายถึง ไม่คานึงถึงความร้อน หนาว แดด ฝน หิวก็
กิน กระหายก็ดื่ม เหนื่อยก็พัก เสร็จแล้วก็รีบทางานต่อไปจนสาเร็จเรียบร้อย (๓) ทนเจ็บใจ หมายถึง
ความอดกลั้น เป็นขันติขั้นสูงสุด เรียกว่า อธิวาสนขันติ ผู้ที่มีอธิวาสนขันติ ย่อมเป็นผู้ที่มีใจสะอาด สบาย
ปลอดโปร่ง เพราะเมื่อมีอารมณ์ใดๆ มากระทบก็สามารถที่จะอดกลั้นไว้ได้ทนไว้ได้ไม่แสดงออกมา๑๔
ขันติ เป็นความอดทนอดกลั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่อดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุทาให้เกิดโทสะ นามาใช้
กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ ประเด็น ได้แก่ ทนลาบาก ทนตรากตรา และทนเจ็บใจ
๓) หลักเมตตา หลั กเมตตา (Metta) ๑๕ เป็น องค์ป ระกอบของหลักพรหมวิห ารธรรม
ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา โดยนามาประยุกต์ใช้กับการบริหารงาน ดังนี้ เมตตา
หมายถึง ความรัก ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทาประโยชน์แก่มนุษย์
สัตว์ทั่วหน้า๑๖ ความรักใคร่ ปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข มีจิตแผ่ไมตรี และคิดทาประโยชน์แก่
มนุ ษย์ สั ตว์ ทั้งหลาย พรหมวิ หาร ๔ หมายถึง ธรรมเครื่อ งอยู่อ ย่างประเสริฐ ธรรมประจ าใจอั น
ประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจกากับความประพฤติ จึง
จะเชื่อว่าดาเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่ อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ ๑๗ เมตตา หมายถึง (มี
น้าใจ) เยื่อใยใฝ่ประโยชน์สุขแก่คนทั้งหลาย หรือน้าใจปรารถนาประโยชน์สุขที่เป็นไปต่อมิตร เมตตา
หมายถึง (สมบัติ) สงบหายไร้ความแค้นเคืองไม่พอใจ (วิบัติ) เกิดเสน่หา และยังเป็นหลักธรรมประจา
ใจเกี่ยวกับความประพฤติเป็นธรรมที่ส่งเสริมในการปกครองโดย ความเมตตา แปลว่า ความรัก
ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต หมายถึง การคิดช่วยเหลือให้ทุกคนประสบแต่ประโยชน์และมีความสุข
โดยทั่วกัน จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของเมตตา คือ การฝึกอบรมจิตใจเป็นสาคัญ คือ ฝึกจิตใจให้มีความ
เยือกเย็น มีเมตตาอารีต่อสรรพสั ตว์ทั่วหน้า เมตตาความหมายโดยวิเคราะห์ศัพท์ หมายถึง เมตตา
(มีน้าใจ) เยื่อใยใฝ่ประโยชน์สุขแก่คนทั้งหลาย หรือน้าใจปรารถนาประโยชน์สุขที่เป็นไปต่อมิตร
ความหมายตามลักษณะหน้าที่ห รือกิจ (รส) ผลปรากฏ (ปัจจุปัฏ ฐาน) และปทัสถาน (เหตุใกล้ )
เมตตา (ในสถานการณ์ที่คนอื่นอยู่ เป็นปกติ) หมายถึง (ลักษณะ) ที่เป็นไปโดยอาการเกื้อกูลแก่คน

๑๓

หน้า ๒๒.

๑๔

กถิน อัตถโยธิน, หลวง., อธิบายธรรมวิภาค น.ธ. ตรี, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๑๑),

พระศรีธรรมนิเทศ, มงคล ๓๘ ประการ, ม.ป.ท., ม.ป.ป, หน้า ๒๒.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๙, หน้า ๒๔๐.
๑๖
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้ งที่ ๑๘,
(นนทบุรี: โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒๔.
๑๗
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๔-๑๒๗.
๑๕
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สัตว์ทั้งหลาย (หน้าที่) น้อมนาประโยชน์เข้าไปให้แก่เขา (ผลปรากฏ) กาจัดความอาฆาตแค้นเคืองให้
ปราศไป (ปทัสถาน) เห็นภาวะที่น่าเจริญใจของคนสัตว์ทั้งหลาย๑๘
เมตตา หมายถึง เป็นหลักธรรมประจาใจเกี่ยวกับความประพฤติเป็นธรรมที่ส่งเสริมใน
การปกครองโดย ความเมตตา แปลว่า ความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต หมายถึง การคิด
ช่วยเหลือให้ทุกคนประสบแต่ประโยชน์และมีความสุขโดยทั่วกัน
๔) หลักปิยวาจา
ปิยวาจา (Piyavaca)๑๙ หรือ เปยยวัชชะ๒๐ หมายถึง กล่าวคาสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ชี้แจง
แนะนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล เป็นหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ให้กาลังใจ รู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทาให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือ
เกื้อกูล กัน ๒๑ ส าหรั บ ท่าน พุ ทธทาสภิกขุ ท่านให้ ความหมายว่าเป็ น การพูดจาน่ า รั กนิ ยมนับ ถื อ
พระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าต้องเป็นถ้อยคาไพเราะอ่อนหวานที่ประกอบด้วยสัจจะ คือ ความจริงใจและ
ต้องเกิดประโยชน์แก่ผู้เจรจาด้วย ๒๒ ส่วนทางด้าน พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิต าโณ) กล่าวว่า การ
เจรจาที่อ่อนหวานตรงกันข้ามกับคาหยาบแต่ในเชิงปฏิบัติแล้วปิยวาจา คือ เจรจาถ้อยคาอันเป็นที่รัก
วาจาเป็นที่รัก ผู้กล่าวด้วยความรัก ความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น บางครั้งอาจเป็นคาดุ คาตักเตือนก็
ได้ หากพูดด้วยความรัก หวังดี ปรารถนาดี ๒๓ ฉะนั้น ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ ความเป็นผู้มีวาจา
น่ารัก พูดอย่างรักกัน วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้าใจหรือวาจาซาบซึ้งใจ คือ กล่าววาจาสุภาพไพเราะ
อ่อนหวานมีหางเสียง สมานสามัคคี ซาบซึ้งใจ ทาให้เกิดไมตรีรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคาแสดงประโยชน์
ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม ๒๔ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัส
เตือนพระภิกษุให้พยายามหลีกเลี่ยงถ้อยคาที่ขัดแย้งกัน๒๕ อันนาไปสู่การทะเลาะวิวาท๒๖

๑๘

คณะกรรมการแผนกตารา มหามกุฎราชวิทยาลัย, มังคลัตทีปนีแปล เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๔๑–๔๒.
๑๙
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๖๗.
๒๐
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๙๖.
๒๑
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต ฉบับชาวบ้าน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
บันลือธรรม, ๒๕๕๐), หน้า ๒๕.
๒๒
พุทธทาสภิกขุ, พุทธศาสนากับคนรุ่นใหม่และสังคมไทยในอนาคต, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์
สุขภาพใจ, ๒๕๒๕), หน้า ๓๙๕.
๒๓
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิต าโณ), ธรรมปริทรรศน์, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๒๖๒-๒๖๖.
๒๔
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๖๗.
๒๕
ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖๓/๒๐๓.
๒๖
ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๓๖/๒๗๖.
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หลักปิยวาจา หมายถึง เป็นถ้อยคาไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ที่ประกอบด้วยสัจจะ
แสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม
๕) หลักอัตถจริยา
หลักอัตถจริยา (Aaahacary) คือ หลักธรรมที่เป็นหนึ่งในหลัก สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง
คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ผูกใจคนและประสานหมู่ชนให้มีความสามัคคี เป็นหลักธรรมที่ทา
ให้คนเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนทั่วไปเป็นการปลูกไมตรีเติมน้าใจต่อกัน ทาให้สังคมเป็นสุข๒๗
อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่น จะเห็นว่ามีทั้งกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม ทางกายกรรมการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ไม่ได้หมายความว่า กะเกณฑ์ให้คน
ใดคนหนึ่งประพฤติเพียงฝ่ายเดียว แต่ทุกคนก็ต้องประพฤติให้เป็นประโยชน์ต่อกันด้วย เช่น ช่วยกัน
สร้างสะพาน ชวนกันขุดถนน ขุดลอกคูคลอง ล้วนเป็นคุณความดีที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวทางใจให้คนอื่น
เกิดนิยมนับถือ๒๘ อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ ทาประโยชน์แก่เขา หลักธรรมข้อนี้มุ่งสอนตน
๒ ด้าน คือ การทาตนให้เป็นประโยชน์และการทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุง
ส่งเสริมในทางจริยธรรม ๒ ประการ ได้แก่
๑) การทาตนให้เป็นประโยชน์ หมายถึง ทาตนให้มีคุณค่าในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ด้วยการ
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนเจริญด้วยความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม เป็นบุตรที่
ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นนักเรียนที่ดีของสถานศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติตลอดจนเป็นศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนาตลอดไป
๒) การทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ คือ เมื่อทาตนให้เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องสร้างตนให้เป็น
ประโยชน์ กับผู้ อื่น ด้ว ยการให้ความช่ว ยเหลื อเกื้อกูลกัน ไม่นิ่งดูดาย มีน้าใจไมตรีต่อกัน บาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ตามสติกาลังความสามารถ๒๙
การท าประโยชน์ คื อ ๓๐ คื อ การแบ่ ง ปั น ความรู้ การให้ ค วามช่ วยเหลื อในสิ่ งที่ เป็ น
แก่ผู้อื่น การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็น
สิ่งที่ทาได้ยากกว่าการแบ่งปันความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ดังนั้น หากองค์กรใดสามารถ
ปลูกฝังให้บุคลากรในองค์การมี “อัตถจริยา” แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่จะทาให้คนในองค์การมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งทาให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการทางาน
เพราะเมื่อเพื่อนร่วมงานขาดความรู้ในเรื่องใด หรือต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องใด ผู้ที่มีความรู้
ก็จะแบ่งปันให้โดยไม่หวงความรู้ หรือถ้าไม่ได้ขาดความรู้ แต่ขาดกาลังคนเพื่อนคนอื่น ๆ ก็ยินดีที่จะ

๒๗

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๖๗.
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิต าโณ), ธรรมปริทรรศน์, หน้า ๒๖๒-๒๖๖.
๒๙
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาศตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๗๑.
๓๐
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๑๓-๑๔.
๒๘
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เขาไปช่วยให้งานสาเร็จ หรืออาจเรียกได้ว่าทาให้พนักงานในองค์การเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและ
กัน๓๑
อัตถจริยา หมายถึง ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่น นามาใช้กับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ทาคุณประโยชน์ให้กับประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง

๕. บทสรุป

ในปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ ห ารมุ่งให้ บ ริ การในองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นยัง ไม่เ ป็นที่ ถูกใจของ
ประชาชนจึงต้ องพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นาของผู้บริหารใน ๕ ด้านได้แก่ ๑) คุณลักษณะด้าน
บุคลิกภาพ หมายถึง ต้องการบูรณาการหลักปิยวาจา เมตตา ขันติ ๒) คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
งาน หมายถึง ต้องบูรณาการกับหลักจักขุมา ๓) คุณลักษณะด้านความเฉลียวฉลาด ต้องบูรณาการ
หลักวิธูโร ๔) คุณลักษณะทางสังคม ต้องบูรณาการหลักนิสสยสัมปันโน และ ๕) คุณลักษณะภูมิหลัง
ทางสังคม ต้องบูรณาการหลักอัตถจริยา จึงได้คุณลักษณะภาวะผู้นามุ่งให้บริการที่มีคุณลักษณะเป็น
ผู้ ฟั ง เข้ า ใจผู้ อื่ น รู้ จั ก เยี ย วยา สร้ า งความตระหนั ก รู้ สร้ า งแรงจู ง ใจ มี ม โนภาพ มองไกล ดู แ ล
รับผิดชอบ พัฒนาคน และพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นที่ต้องการและชื่นชอบของประชาชนโดยแท้จริง
จึงจะถือว่าเป็นผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นามุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ดี แ ละได้ รั บ การยอมรั บ เพราะท่ า นได้ เ ป็ น ผู้ น าที่ ใ ฝ่ บ ริ ก าร (Servant
Leadership) หรื อเป็ น ผู้น าที่มุ่งให้ บ ริการพร้อมจะอุทิศ ตัวรับใช้ บริการ เสียสละให้ ผู้ อื่น มีการ
พัฒนาทั้งจิตใจและความสามารถ สร้างท้องถิ่นให้เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

บรรณานุกรม
(๑) หนังสือ:
กถิน อัตถโยธิน, หลวง.. อธิบายธรรมวิภาค น.ธ. ตรี. กรุงเทพมหานคร: ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๑๑.
คณะกรรมการแผนกตารา มหามกุฎราชวิทยาลัย. มังคลัตทีปนีแปล เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.
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วิทยาลัย.
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คุณธรรมสำหรับพัฒนำเยำวชนไทย

Morality for Thailand Youth Development
พระครูอุเทศสุตาภรณ์
บทคัดย่อ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานอันดีของทุกๆสังคม ในปัจจุบันเด็กและเยาวชน
ไทยยังขาดคุณธรรมจริยธรรมหลายประการ พระสอนศีลธรรมผู้ผ่านการอบรมจากกรมการศาสนา
กระทรวงวั ฒ นธรรมจึ งมีบ ทบาทส าคั ญอย่า งยิ่ง ในการเข้า ไปมี บ ทบาทในการส่ งเสริมคุณ ธรรม
จริ ย ธรรมในสถานศึกษาโดยผ่ านโครงการคลิ นิกคุณธรรม ในยุคปัจจุ บัน มีการพั ฒ นาการด้า น
เทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมคือหมู่บ้านศีล๕ ไปพร้อมกับความเจริญ และมี กฎหมาย
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูล ส่งผลให้เยาวชนต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้
คู่คุณธรรม ความสามารถ ความเสียสละ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่ง
เป็นแกนหลักของการเป็นเยาวชนที่ดี
คำสำคัญ: คุณธรรม, พัฒนาเยาวชนไทย
ABSTRACT
Morality development is a fundamental good of every society. The current
juvenile Thailand still lacks moral reasons. The moralistic, who is trained by the
Department of Religious Affairs. The Ministry of Culture has a crucial role to play in
the promotion of ethics and morality in schools through the clinic. In modern times
The development of technology Integration with Buddhist precepts village is five.
Along with a boom and a legislative act in a complementary regulations have
resulted in young people with a vision. Knowledge and Morality talent, sacrifice and
accept the opinions of others. Ethics, which is the core of a good youth.
Keyword: Morality , Thailand youth development

บทนำ

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมาก ประชาชนในอดีต
มีชีวิตอยู่กับครอบครัว มีพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นรากฐานของทั ศนคติและค่านิยมใน
การดารงชีวิต ทาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่การเพิ่มของประชากรประกอบกับ


นักวิชาการอิสระ, วัดสุวรรณบรรพต ตาบลสุขฤทัย อาเมืองห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
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ภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น รวมทั้งการนาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของประชาชน ทา
ให้ประชาชนหันมานิยมความเจริญทางด้านวัตถุมากขึ้นและละเลยด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยขาด
ความตระหนักว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความสาคัญต่อสังคมเป็นอย่างมากในการกาหนด
ความสงบสุขของสังคม เนื่องจากหากคนในสังคมมีความบกพร่องทางด้านจิตใจ ขาดคุณธรรม
จริยธรรมแล้ว แม้สังคมนั้นจะมีความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจก็ย่อมจะหาความสุขและเกิดการพัฒนา
ไปได้ยาก๑ ในกลุ่มของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นบุคลากรในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนั้น
พบว่าเยาวชนไทยในปัจ จุบั นมี “ลั กษณโทษ” หลายประการเช่น ติดยาเสพติด ก้าวร้าวรุ นแรง
หมกมุ่นในกามารมณ์ มีแนวโน้มก่ออาชญากรรม หลงติดในวัตถุ เห็นแก่ตัว ไม่เชื่อเรื่องส่วนร่วม ไม่
มีศาสนาและวัฒนธรรม เครียด หาความสาเร็จโดยไม่เลือกวิธีการ ชอบเล่นการพนัน ทางานหนักไม่
เป็น
การศึกษาเป็ น ปั จ จั ย ที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒ นาประเทศ ประเทศใดสามารถ
จัดระบบการศึกษาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและถูกต้อง ประเทศนั้นย่อมประสบความสาเร็จในการ
พัฒนาประเทศในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง หรือด้านสังคมวัฒนธรรม ทั้งนี้
เพราะการพัฒนาประเทศจะต้องอาศัยกาลังคนเป็นสาคัญ ซึ่งกระบวนการที่สาคัญที่สุดในการพัฒนา
คนก็คือ การจัดการศึกษา ดังนั้นทุก ๆ ประเทศจึงพยายามจัดการศึกษาในประเทศของตนให้ดีที่สุด
เท่าที่จะทาได้
การจัดการการศึกษานอกจากจะมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้แล้ว จะต้องมุ่งปลูกฝังคุณธรรม
จริ ย ธรรมให้ กั บ ผู้ เ รี ย นเพื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามประพฤติ ดี อี ก ด้ ว ย ดั ง พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ตรัสไว้ว่า นอกจากการศึกษาจะสอนให้คน
เก่งแล้วจาเป็นอย่างยิ่งที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพ คือ ทั้งเก่ง
ทั้งดีมาเป็นกาลังของบ้านเมือง ให้ความเก่งเป็นปัจจัยและพลังสาหรับการสร้างสรรค์ และให้ความดี
เป็ น ปั จ จั ย เพื่ อประคั บ ประคองน าความเก่ง ให้ เ ป็น ไปในทางที่ถู ก ที่ อานวยผลประโยชน์ อัน พึ ง
ประสงค์๒
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในปัจจุบันต่างพยายามที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของ
เยาวชนให้รู้ผิดชอบชั่ วดีมากขึ้น โดยหลายฝ่ายหวังว่า การอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนจะ
เป็นเสมือนสายป่านที่คอยเหนี่ยวรั้งและฉุดดึงให้เด็กได้มีสภาพจิตใจที่เข้าถึงคุณงามความดีของชีวิต
โดยทั่วไปเมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษาที่ครอบคลุมไปทั้งประเทศ มีการจัดการศึกษาในทุกท้องที่
และเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลจะต้องดาเนินการให้กับประชาชนทุกคนก็คือ การศึกษาระดับประถม
ศึกษา ฉะนั้นจึงถือได้ว่าการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับแล้วจะเห็น
๑

สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์, “พระบรมราโชวาท”, ข้ำรำชกำรครู, ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม –
พฤศจิกายน ๒๕๔๒), : ๒.
๒
สิปปนนท์ เกตุทัต และคณะ, ควำมฝันของแผ่นดิน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ตะวันออก, ๒๕๔๐), หน้า ข.
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ว่า นักเรียนประถมศึกษาเป็นผู้มีสภาพเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในด้านคุณธรรมจริยธรรม
โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา เกิดขึ้นจากแนวความคิดในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
นี้ คือ ๑) เพื่อให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีพื้นที่สาหรั บเด็กและเยาวชน ในการแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาชีวิต การสนทนาธรรม ๒) เพื่อให้สถาบันทางศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์ทาหน้าที่
ชี้แนะแนวทางในการแก้ปั ญหาทางด้านจิ ตใจ โดยใช้ห ลั ก ธรรมทางศาสนา ๓) เพื่ อให้ เ ยาวชน
กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้หลักธรรมในศาสนาใช้ในการดารงชีวิต ๔) เพื่อเป็นการนามิติทางศาสนา
สร้างสังคมแห่งปัญญา และการเรียนรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ๕) เพื่อให้เด็กและเยาวชน
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และ ๖) เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีต่อการดารง
ตนอย่างมีสติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมคือ โรงเรี ยน/วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน ๓๐ แห่ง ทั่วประเทศ โดยสรรหาพระธรรมวิทยากรมา
เป็น วิทยากรหลั กในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ๓ ในปัจจุบันได้นาเอารูปแบบในการส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้ คือ ๑. รูปแบบการให้คาปรึกษาหรือปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ๒. รูปแบบการสนทนาธรรม/บรรยาย
ธรรม ตามหลักธรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด หรือตามที่สถานศึกษาประสงค์ ๓. รูปแบบ
การให้การอบรมเยาวชนในสถานศึกษานั้นๆ โดยใช้เทคนิคการอบรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้
เข้ารับการอบรม ผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม ทาวัตรเช้า เย็น และนั่งสมาธิ ๔. รูปแบบการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา วันสาคัญทางพระมหากษัตริย์ วัน
สาคัญทางเทศกาลต่างๆ ที่มีพิธีทางพระพุทธศาสนาร่วมกับสถานศึกษาหรือชุมชน ๕. รูปแบบการ
ร่วมกับสถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ๖. รูปแบบการจัดทา
ทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทะเบียนของผู้เรียนเป็นประจาทุกเดือน ๗. รูปแบบการพัฒนา
เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน ๘. รูปแบบการจัดค่ายคุณธรรม และ ๙. รูปแบบ
การประเมินผลกลุ่มเป้าหมายร่วมกับสถานศึกษา ๔ และรูปแบบทั้ง ๙ ประการสามารถใช้ได้เฉพาะ
นักเรียนบางกลุ่มเท่านั้น ยังไม่สามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้กับนักเรียนหลากหลายกลุ่ม
ฉะนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจึงควรมีรูปแบบ
ใหม่ๆขึ้นมาใช้
หลักธรรมที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาที่นามาสั่งสอน มี ๓ ประการ คือ ๑) ให้เว้นความชั่วทั้ง
ปวง ๒) ให้ทาความดี ๓) ให้ชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสมณโคดม ได้
นามาประกาศเป็นคุณธรรมที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด หมายถึง การปฏิบัติตามธรรม
๓

กรมการศาสนา กระทรวงวั ฒ นธรรม, แนวทำงกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรคลิ นิ ก คุ ณธรรมใน
สถำนศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม, ๒๕๕๖), หน้า ๒ – ๓.
๔
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖ – ๗.
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ข้อใดข้อหนึ่ง ย่อมเกี่ยวข้องได้ข้อธรรมอื่นตามมา เป็นแนวคิดทางจริยศาสตร์ที่กาหนดข้อประพฤติ
ปฏิบัติทางกายและทางจิตใจ โดยเริ่มตั้งแต่สิงที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติขั้นพื้นฐานทางการกระทาทาง
กายไปสู่ขั้นสูงที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติทางความคิดที่มุ่งสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นทางจิตใจ
คุณธรรม คือ ความรู้ (Virtue is Knowledge) ถ้าบุคคลรู้และเข้าใจถึงธรรมชาติของ
ความดีจริงๆ แล้ว เขาจะไม่พลาดจากประกอบกรรมดี เขาจะไม่ทาความชั่ว เพราะความไม่รู้นั่นเอง
ทาให้เขาต้องทาความชั่ว ความเขลา เป็นความชั่วร้ายพอๆ กับความรู้ เป็ นคุณธรรมหรือเป็นคนดี
ไม่มีใครตั้งใจทาความผิด (No One Intentionally does Wrong) ที่เขาทาผิดเพราะเขาไม่รู้ แม้
ความเป็นคนพอประมาณโดยไม่รู้ (ว่านั่นคือความพอดี) ก็เป็นความไม่พอดีอย่างหนึ่ง ความเป็นผู้
กล้าหาญโดยไม่รู้จักความกล้าหาญ ก็เป็นความเขลาอย่างหนึ่ง ดังนั้น ตามทัศนะของโสเคตีส คือ คน
ที่มีนิสันอันดีงามในการทาหน้าที่ คนมีคุณธรรม เป็นผู้รักหน้าที่ของตนและทาหน้าที่ที่เขาทาอย่างดี
เพราะฉะนั้นคุณธรรม ก็คือคุณภาพแห่งอุปนิสัยอันแสดงออกให้เห็นโดยการกระทา คุณธรรมกับ
ความสุข (Virtue and Happiness) โดยธรรมชาติแล้วคนต้องการความสุข ด้วยเหตุนี้คนจึงทาความ
ดี เพราะความดีเป็นอันเดียวกับความสุข
คุณธรรมที่สาคัญนั้นมีอยู่ ๔ ประการ เรียกว่า Cardinal Virtues เป็นคุณธรรมพื้นฐานซึ่ง
รองรับคุณธรรมอื่นไว้ทั้งหมด คือ ๑) ปัญญา (Wisdom) หรือปรัชญาญาณ ปัญญาที่เป็นคุณธรรมที่
รวมเอาคุณธรรมอื่ นๆ ด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงเป็นรากฐานของคุณธรรมทั้งหมด ๒) ความกล้าหาญ
(Courage) ความกล้าหาญเป็นคุณธรรมที่จาเป็นในการป้องกันชีวิตของเราให้หลุดพ้นจากสิ่งยั่วยวน
ใจ ๓) ความรู้จักประมาณ (Temperance) บุคคลผู้รู้จักประมาณ สามารถควบคุมประสาทสัมผัส
ของเขา ๔) ความยุติธรรม (Justice) ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมทางสังคมที่ได้รวบรวมเอาคุณธรรม
ทางสังคมทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน๕
คุณธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นคุณ, ความดีงาม, สภาพที่เกื้อกูล ๖ นอกจากนี้ยังหลักธรรม
จริยาที่สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจ การกระทาที่ดีย่อม
มีผลผลิตของความดี คือการชื่นชมยกย่อง ส่วนการกระทาชั่วย่อมนาคาติเตียนความเจ็บใจมาให้
การเป็นผู้มีคุณธรรมคือการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบที่ดีงาม เช่น การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียน ไม่ลัก
ขโมย ไม่ประพฤติผิดในกาม เป็นต้น สภาพของการกระทาความดี คือ ความเหมาะสมกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมดัวยหลักจริยธรรมที่สามารถจาแนกความ
ถูกต้อง มีสติสัมปชัญญะรับผิดชอบชั่วดีตามทานองคลองธรรม มีจิตใจ ลักษณะนิสัย และความตั้งใจ
หรือเจตนาที่ดีงาม๗ และหมายถึง ศีลธรรมที่ได้ปลูกฝังไว้ในจิตสานึกของคน เป็ นความรู้สึกสานึกคิด
๕

หน้า ๘.

๖

สุพรรณี ไชยอาพร รศ.ดร., รูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม เพื่อกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน ,

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๘,
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๕), หน้า ๕๑.
๗
ประภาศรี สี ห อ าไพ, พื้ น ฐำนกำรศึ ก ษำทำงศำสนำและจริ ย ธรรม , พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๑.
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ที่จะนาไปสู่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และรู้ดีรู้ชั่ว รู้เลือกสรร ความเชื่อ ศรัทธา ยึดมั่นในสิ่งดีงาม ฝัง
แฝงไว้ในจิตใจเป็น “นามธรรม” แล้วแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม ๘ สิ่งที่มี
คุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดี เป็นมโนธรรม เป็นความคิดที่กระตุ้นให้มีการประพฤติปฏิบัติอยู่ใน
กรอบที่ดีงามและสามารถจาแนกความถูกผิดได้ มีสติสัมปชัญญะ มีความรับผิดชอบชั่วดี มีอุปนิสัย
ความตั้งใจและเจตนาที่ดีงาม๙ และหมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ เช่น
ความเป็นผู้ไม่กล่าวเท็จ โดยหวังประโยชน์ส่วนตน๑๐
จริยธรรม หมายถึงธรรมคือความประพฤติ, ธรรมคือการดาเนินชีวิต, หลักความประพฤติ,
หลักการดาเนินชีวิต, ๑. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม หรือกฎศีลธรรม (ความหมายตาม
บัญญัติสมัยปัจจุบัน ซึ่งกาหนดให้ จริยธรรม เป็นคาแปลสาหรับคาภาษาอังกฤษว่า Ethics ๒. จริยะ
หรือจริยธรรม อันประเสริฐ เรียกว่า พรหมจริยะ (พรหมจริยธรรม หรือพรหมจรรย์ แปลว่า ความ
ประพฤติอันประเสริฐ หรือ การดาเนินชีวิตอย่างประเสริฐ หมายถึง มรรคมีองค์ ๘ หรือ ศีล สมาธิ
ปัญญา๑๑ นอกจากนี้จริยธรรม ยังหมายถึง ความประพฤติปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
โดยยึ ดหลั กศีล ธรรมความถู กต้องอัน จะเป็นประโยชน์ ต่อตนเองและสั งคม ๑๒ และหมายถึ ง
พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นเป็นการปฏิบัติดี ปฏิบัติได้ถูกต้องที่เป็นผลมาจากความคิดที่สังคมหรือ
บุคคลเห็นร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ดีโดยมีกรอบหรือแนวทางอันดีงามที่พึงปฏิบัติ ซึ่งกาหนดไว้สาหรับ
สังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงาม ความร่มเย็นเป็นสุข ความรักสามัคคี ความ
อบอุ่น มั่นคงปลอดภัยในการดาเนินชีวิต๑๓
สรุ ป ได้ว่า คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีที่มีอยู่ในตัว ของบุคคล และประพฤติที่
ถูกต้อง ส่วนจริยธรรม หมายถึง ข้อประพฤติปฏิบัติที่ดี เว้นจากทุจริตประกอบสุจริต ศีลธรรมอันดี
งาม หรือหลักการปฏิบัติในการดาเนินชีวิตที่ดีการพัฒนาทางจริยธรรม
พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึง ความสามารถของเยาวชนในการดาเนินชีวิตให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อตนเอง ต่อ

๘

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศำสนำพัฒนำคนในสังคม, (กรุงเทพมหานคร : กองการ
พิมพ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔.
๙
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ รศ.ดร. และคณะ, “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา
กลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ ”, รำยงำนกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๕๒), หน้า ๖.
๑๐
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, จริยธรรมสำหรับเด็กและเยำวชน, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒.
๑๑
อ้างแล้ว, หน้า ๕๗.
๑๒
อ้างแล้ว, หน้า ๒.
๑๓
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ รศ.ดร. และคณะ, “การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา
กลุ่มเด็ก/เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ”, รำยงำนกำรวิจัย, หน้า ๖.
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ผู้อื่น และสังคม ผลจากการพัฒนาทางจริยธรรมของเยาวชน จะทาให้เกิดความสงบสุข และความ
เจริญทั้งทางวัตถุ และจิตใจ ในสังคมและโลกส่วนรวม หลักจริยธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
“สพฺพปาปสฺส อกรณ
กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปน
เอต พุทฺธานสาสน๑๔
การไม่ทาความชั่วทั้งปวง การทาความดีให้ถึงพร้อม การชาระจิตใจให้ผ่องใส นี่เป็นคา
สอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”
พระพุทธพจน์นี้ แสดงว่าหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนามิได้สอนเพียงให้หยุดทาชั่ว
และให้ทาความดีเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการชาระจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสอีกด้วย
นักทฤษฎีจริยธรรมหลายท่านจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน บางคนเชื่อว่าสังคมมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชน บางคนเชื่อว่าความพร้อมที่จะมีความเจริญทางจิตใจนั้น
แฝงในตัวของเยาวชนตั้งแต่แรกเกิด เมื่อโตขึ้นลักษณะทางจริยธรรมของเยาวชนนั้นจะเริ่มแสดงตัว
เด่นชัด และเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางที่กาหนดไว้เดิมโดยมีสภาพแวดล้อมเป็นตัวแปรที่สาคัญใน
การพัฒนาจริยธรรม ในที่นี้จะขอนาเสนอทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ดังนี้
ขั้นตอนของการพัฒนาทางสติปัญญา ออกเป็น ๔ ขั้น คือ
(๑) ขั้นรับรู้จากประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Operation)
(๒) ขั้นเริ่มต้นด้วยญาณ (Pre-Operational Thinking)
(๓) ขั้นคิดด้วยรูปธรรม (Concrete Operational Thinking)
(๔) ขั้นคิดตามแบบแผนของตรรกวิทยา (Format Prepositional Thinking or Formal
Operational Thinking)
จากพัฒนาการทางสติปัญญาทั้ง ๔ ขั้นนี้ เพียเจต์ ได้นามาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการแบ่ง
ขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมเป็น ๓ ขั้น คือ
(๑) ขั้นก่อนจริยธรรม เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๒ ขวบ เป็นขั้นที่ยังไม่มีความสามารถ
ในการรับรู้สิ่งแวดล้อมได้อย่างละเอียด มีแต่ความต้องการทางร่างกาย เด็กเหล่านี้จะมีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาในขั้น Sensorimotor Operation นั่นเอง
(๒) ขั้นยึดคาสั่ง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง ๒ - ๘ ปี ในขั้นนี้เด็กจะสามารถรับรู้
สภาพแวดล้อมและบทบาทของตนเองต่อผู้อื่น รู้จักเกรงกลัวผู้ใหญ่ เห็นว่าคาสั่งหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ
เป็น สิ่งที่ต้องปฏิบั ติตาม ซึ่งเด็กวัยนี้ จะมีพัฒ นาการทางสติปัญญาในขั้น Pre-Operational
Thinking และ Early Concrete Operational Thinking
(๓) ขั้นยึดหลักแห่งตน พัฒนาการในขั้นนี้จะมีตั้งแต่เด็กอายุ ๘ ปี ขึ้นไปเด็กวัยนี้จะมี
พัฒนาการในขั้น Late Concrete Operational Thinking และขั้น Formal Operational
Thinking ซึ่งเด็กสามารถใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจและตั้งเกณฑ์ที่เป็นตัวของ
ตัวเองได้
๑๔

ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๓๗๓.
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ผลจากการศึ ก ษาวิ จั ย ในระยะเวลาต่ อ มาเพี ย เจต์ ไ ด้ ตั้ ง เกณฑ์ ใ นการให้ เ หตุ ผ ล
เชิงจริยธรรมได้ ๖ เกณฑ์ คือ
(๑) การตัดสินใจจากเจตนาของการกระทา (Intentional in judgment) หมายถึง
เด็กเล็กจะตัดสินการกระทาจากปริมาณสิ่งของ ส่วนเด็กโตจะตัดสินจากเจตนาของการกระทา
(๒) การตัดสินที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์จากผู้อื่น (Relativism in judgment) หมายถึง เด็กเล็ก
จะตัดสินการกระทาโดยยึดเอาความเชื่อความเห็นชอบของผู้ใหญ่ว่าถู กต้อง ในขณะที่เด็กโตจะยึด
เอาเหตุผลและสถานการณ์ประกอบการตัดสิน
(๓) ไม่เกี่ยวข้องกับการลงโทษ (Independence of sanction) เด็กเล็กจะตัดสินการ
กระทาว่าดี ไม่ดี เพราะถูกลงโทษ แต่เด็กโตจะตัดสินการกระทาใดไม่ดี เพราะสิ่งนั้นไปขัดกับเกณฑ์
และเกิดอันตรายกับบุคคลอื่น
(๔) ใช้ระบบการแก้แค้น (Use of reciprocity) เด็กเล็กใช้น้อยกว่าเด็กโต
(๕) ใช้ในการลงโทษเพื่อดัดนิสัย (Use of punishment as restitution and reform)
เด็กเล็กจะสนับสนุนการลงโทษอย่างหนักเพื่อแก้นิสัย แต่เด็กโตไม่ค่อยเห็นด้วย
(๖) หลักธรรมชาติของความโหดร้าย (Nationalist views of misfortune) เด็กเล็กจะ
ถือว่าการทาผิดจะต้องได้รับการถูกลงโทษจากพระเจ้า๑๕
การพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์เป็นรากฐานของการพัฒนาการทางจริยธรรม
นอกจากนี้ โคลเบอร์ก ยังได้พบความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับลักษณะอื่นๆ ของมนุษย์ ใน
การศึกษาผลงานของนักวิจัยต่างๆ ที่สาคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับระดับสติปัญญา
ทั่วไป ปัญญาเป็นตัวปรับทุกอย่าง ทั้งพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตัวพอดี ๑๖ และความสัมพันธ์ของ
จริยธรรมกับความสามารถที่จะรอผลที่ดีกว่าในอนาคตแทนที่จะรับเอาผลที่เล็กน้อยกว่าในปัจจุบัน
หรือในทันที ซึ่งลักษณะนี้เรียกว่าลักษณะมุ่งอนาคต ผู้ที่มีจริยธรรมสูงยังเป็นผู้ที่มีสมาธิดียังมี
ความสามารถควบคุมอารมณ์ของตนและมีความภาคภูมิใจในตนเองและสภาพแวดล้อมสูงกว่าผู้ที่มี
จริยธรรมต่า โคลเบอร์ก สรุปว่า ความเป็นผู้ที่มีจริยธรรมสูงเกิดจากความสามารถในการเพ่งความ
สนใจทีก่ ฎเกณฑ์และมีความสามารถในการควบคุมตนเองในด้านต่างๆ โดยทั่วไปด้วย
นอกจากนี้ โคลเบอร์ก ได้ศึกษาจริยธรรมตามแนวคิดของเพียเจต์และพบความจริงว่า
พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์นั้นมิได้บรรลุจุดสมบูรณ์ในบุคคล อายุ ๑๐ ปี เป็นส่วนมาก แต่
มนุษย์ในสภาพที่เป็นปกติจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมอีกหลายขั้นตอนจากอายุ ๑๑ - ๒๕ ปี และ
การใช้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจที่จะเลือกกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งในสถานการณ์ต่างๆ กัน ย่อมแสดง
ให้เห็นถึงความเจริญในจิตใจของบุคคลได้อย่างมีแบบแผนและอาจยังทาให้เข้าใจพฤติกรรมของ
๑๕

Jean Piajet, The Moral Judgment of Child, อ้างใน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,
คำบรรยำยเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมที่เน้นควำมมีวินัย และควำมเป็น
ประชำธิปไตย, หน้า ๓๘ - ๓๙.
๑๖
อนุวัต กระสังข์, วัยรุ่นกับกระแสบริโภคนิยม: ปัญหำ ทฤษฎีและทำงออก, นิตยสารรายเดือน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปีที่ ๖๘ ฉบับที่ ๓, กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๕๗, หน้า ๒๕.
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บุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เหตุผลเชิงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเป็นเครื่องทานายพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของบุคคลนั้นในสถานการณ์แต่ละชนิดได้อีกด้วย
จากการศึกษาพัฒนาการทางด้านจริยธรรม โดยวิเคราะห์คาตอบของเยาวชนอเมริกัน
อายุ ๑๐ - ๑๖ ปี เกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกทาพฤติกรรมอย่างหนึ่งในสถานการณ์ที่ขัดแย้งระหว่ าง
ความต้องการส่วนบุคคลและกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคม โคลเบอร์ก ได้แบ่งจริยธรรมออกเป็น ๖
ขั้น ๓ ระดับ เรียงตามอายุของผู้ให้เหตุผลนั้นๆ ดังนี้
ขั้นที่ ๑ หลักการหลบหลีกการลงโทษ (Obedience and Punishment Orientation)
อายุ ๒ - ๗ ปี
ขั้นที่ ๒ หลักการแสวงหารางวัล (Naively Egoistic Orientation) อายุ ๗ - ๑๐ ปี
๑. ระดับก่อนเกณฑ์ (Pre-Conventional Level) อายุ ๒ - ๑๐ ปี การกระทาของเด็กใน
ขั้นนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อหลบหลีกการถูกลงโทษและแสวงหารางวัล เด็กถือว่า การที่คนอื่นกระทา
ตามที่เขาต้องการนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าการกระทานั้นจะขัดกับบุคคลอื่น ชอบแลกเปลี่ยน
สิ่งของซึ่งกันและกัน โดยไม่ให้เสียเปรียบกันด้วย
ขั้นที่ ๓ หลักการทาตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ (Good-Boy Orientation) อายุ ๑๐ - ๑๓ ปี
ขั้นที่ ๔ หลักการทาหน้าที่ของสังคม (Authority and Social Order Maintaining
Orientation) อายุ ๑๔ - ๑๖ ปี
๒. ระดับตามเกณฑ์ (Conventional Level) อายุ ๑๐ - ๑๖ ปี เป็นระดับที่เด็กทา ตาม
สังคมประเพณี กฎหมาย ศาสนา โดยจะควบคุมความประพฤติจากการติชมของสังคม การกระทา
จะเป็นไปตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเพื่อน ดังนั้น การเลียนแบบจึงมีมาก แม้ว่า
แบบอย่างนั้นจะขัดกับสังคมก็ตาม ต่อมาจึงตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนตามกฎหมาย
ขั้นที่ ๕ หลักการทาตามคามั่นสัญญา (Contractual Legalistic Orientation) อายุ ๑๖๑๙ ปี
ขั้นที่ ๖ หลักการยึดอุดมคติสากล (The Universal Ethical Principle Orientation)
อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป
๓. ระดับเหนือเกณฑ์ (Post Conventional Level) อายุ ๑๖ ปี ขึ้นไป เด็กจะมี
จริยธรรมในขั้นสูงสุด คือ มีการกระทาที่แยกตนออกจากเกณฑ์และความคาดหวังของผู้อื่น ในการ
ตัดสิน ข้อขัดแย้ งต่างๆ จะต้องน ามาวิเคราะห์ ด้วยตนเองก่อน แล้ว จึงตัดสินใจโดยคานึงถึง
ความส าคัญ และประโยชน์ สู ง สุ ด ของสั ง คม ไม่รุ กล้ าสิ ทธิข องคนอื่ นมี ความรู้ สึ ก เป็น สากลที่
นอกเหนือจากเกณฑ์ในสังคมของตน๑๗

๑๗

Lawrence Kohlberg, Moral Development and Behavior Theory Research And
Social Issues, อ้างใน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คำบรรยำยเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรมที่เน้นควำมมีวินัย และ ควำมเป็นประชำธิปไตย, หน้า ๓๙ - ๔๒.
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เพราะฉะนั้ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมส าหรั บ เด็ ก และเยาวชน ซึ่ ง เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจาวันของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมให้แ ก่ผู้พบเห็น
ทั่วไป โดยไม่ต้องมีการเสกเป่าแต่อย่างใด เพียงแต่ขอให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และปลูกฝังให้มีขึ้น
ในตนเอง ทุกอย่างก็จะเป็นไปได้อย่างที่ตั้งใจ หลักจริยธรรมที่เด็กและเยาวชนพึงยึดถือเป็นหลัก
ปฏิบัติ มีดังนี้
๑) จริยธรรมว่ำด้วยควำมกตัญญูกตเวที คาว่า กตัญญู หมายถึง ความเป็นผู้รู้คุณ๑๘
รู้ซึ้งถึงอุปการคุณที่ผู้อื่นทาไว้แก่เราว่าใครบ้างที่มีบุญคุณต่อเราอย่างไร เช่น พ่อแม่มีอุปการคุณแก่
เราโดยให้กาเนิดเรามา เลี้ยงดูเรา ฯลฯ ครูอาจารย์มีอุปการคุณในการสอนให้มีความรู้แนะนาในสิ่งที่
ดีตักเตือนว่ากล่าวในสิ่งที่ เราทาผิด เป็นต้น ความหมายของกตัญญูนั้น นอกจากจะหมายถึงการรู้
บุญคุณที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีต่อเราแล้วยังรวมถึงการรู้คุณ ของสัตว์ สถานที่ และสิ่งของต่างๆ ด้วย
เช่น การรู้ว่าสุนัขมีคุณต่อเราโดยให้ความเพลิดเพลิน และช่วยรักษาของยามค่าคืน ฯลฯ โรงเรียนมี
คุณต่อเราโดยเป็นสถานที่ให้เราได้ใช้ศึกษาเล่าเรียน บ้านมีบุญคุณโดยเป็นสถานที่ให้ความอบอุ่น
ป้องกันแสงแดดความร้อน เป็นที่พักอาศัยอยู่เป็นต้น คุณธรรมข้อหนึ่งซึ่งปกติจะใช้คู่กับความกตัญญู
ก็คือ กตเวทีซึ่งหมายถึงการทาอุปการคุณที่ผู้อื่นทาไว้แก่เราให้ปรากฏด้วยวิธีต่าง ๆ ๑๙ เช่น ตาม
ปฏิบัติตามคาสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ การยกย่องเชิดชูท่านในหมู่ชน เป็นต้น และรวมถึงการ
ตอบแทนบุญคุณที่บุคคล สัตว์ หรือสถานที่สิ่งของเหล่านั้นมีต่อเรา เช่น การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่
ด้ว ยการปฏิบั ติตามคาสอนเลี้ ย งดูท่าน ฯลฯ ตอบแทนบุญคุณของโรงเรียนด้ว ยการรักษาความ
สะอาด การไม่ทาลายสิ่งของในโรงเรียน และปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง เพื่อรักษาชื่อเสียงของ
โรงเรียน เป็นต้น
๒) จริยธรรมว่ำด้วยควำมมีระเบียบวินัย ๒๐ ระเบียบวินัย คือ ข้อกาหนด กฎหมาย
กฎเกณฑ์ กติกา ข้อบังคับ ที่มีไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของคนในสังคม เพื่อให้สังคมเกิดความสงบ
สุขเรียบร้อย ผู้ที่อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป จาเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ไว้สาหรับปฏิบัติต่อ
กัน ผู้มีระเบียบวินัยย่อมเป็นที่ต้องการของหมู่คณะและสังคมทั่วไป หมู่คณะหรือสังคมที่มีระเบียบ
วินัยย่อมมีความเรียบร้อยสงบสุข ความมีระเบียบวินัยสามารถสร้างขึ้นในตัวเองได้โดยปฏิบัติตนตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่มีอยู่ของสถานที่หรือสถาบันที่ตนเกี่ยวข้องตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุดของ
สังคม คือครอบครัว ไปจนถึงสังคมขนาดใหญ่ได้แก่ประเทศชาติเช่น การปฏิบัติตนตามระเบียบ
กติกาของครอบครัวของหมู่บ้าน ของโรงเรียน ตลอดจนของประเทศ ระเบียบปฏิบัติในครอบครัว
เช่น การเคารพนับถือกันตามลาดับอายุซึ่งอาจต่างกันไปตามแต่ละครอบครัวจะกาหนดขึ้น ระเบียบ
๑๘

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔), หน้า ๒.
๑๙
พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, จริยธรรมกับเยำวชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๒๔๘-๒๔๙.
๒๐
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คำบรรยำยเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรมที่เน้นควำมมีวินัย และ ควำมเป็นประชำธิปไตย, หน้า ๑๑.
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ปฏิบัติในโรงเรียน เช่น การแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน เป็น
ต้น ระเบียบปฏิบัติสังคม เช่น การปฏิบัติตามกฎจราจร ได้แก่ การข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือ
สะพานลอย การขับรถในช่องทางที่กาหนดให้ เป็นต้น การปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง เช่น การ
ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะการไม่ทาลายของสาธารณะ ไปจนถึงการไม่ก่อให้สังคมเกิดความ
วุ่นวาย เป็นต้น ระเบียบวินัยเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งของสั งคม เพราะเป็นสิ่งที่ทาให้สังคมเกิดความ
สงบสุขเป็นระเบียบเรียบร้อย สังคมใดขาดระเบียบวินัย สังคมนั้นจะมีแต่ความสับสนวุ่นวายไม่มีที่
สิ้นสุด
๓) จริยธรรมว่ำด้วยควำมสำมัคคี ๒๑ ความสามัคคีคือ ความพร้อมเพรียงกัน หมายถึง
การร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจกันทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้กิจกรรมนั้นจะสาเร็จ
ได้ด้วยดีและเร็วพลัน เปรียบดังกามือของคนเราที่รวมพลังของนิ้วต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้วจะทาให้เกิด
พลังที่เข้มแข็งจับอะไรได้อย่างมั่นคงอย่างที่พูดกันว่า “จับให้มั่น คั้นให้ตาย” ความสามัคคีคือ การ
รวมพลังกันทั้งทางกายและใจในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม การทางานเป็นต้น
เมื่อต่างคนต่างมีน้าใจเข้าร่วมแรงกันอย่างแข็งขัน กิจการทุกอย่างก็จะถึงความสาเร็จ และความ
เจริญรุ่งเรือง ปราศจากความเสื่อม ดังนั้นการแสดงความมีน้าใจ รักสามัคคี อย่างพร้อมเพรียงกัน
เป็นหลักนาความเจริญรุ่งเรืองมาให้ตนเองและหมู่คณะได้เป็นอย่างดีจึงควรที่คนเราจะปลูกฝังไว้เป็น
คุณสมบัติส่งเสริมคุณค่าให้แก่ชีวิตตนเอง
๔) จริยธรรมว่ำด้วยกำรคบเพื่อน ๒๒ การคบเพื่อนเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างหนึ่งของมนุษย์
เพราะมนุษย์จะอยู่ลาพังเพี ยงคนเดียวไม่ได้จะต้องมีเพื่อนด้วยกันทุกคน ดังนั้น ถ้าจะคบเพื่อนควร
เลือกคบแต่คนดีเนื่องจากเพื่อนดีจะนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ส่วนเพื่อนไม่ดีจะนาไปสู่ความพินาศ
ล่มจม การที่จะรู้ว่าเพื่อนดีหรือไม่นั้น สังเกตได้จากการกระทาและคาพูดของผู้ที่เราจะคุยด้วย ดังคา
โบราณกล่าวไว้ว่า “คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ ” สาหรับเพื่อนที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา
ประกอบด้วย ๑. เป็นผู้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลยามที่เราประสบภัย ช่วยป้องกันภยันตรายของชีวิตและ
ทรัพย์สินของเรา คอยตักเตือนในยามพลั้งเผลอแม้ในยามที่เราขอความช่วยเหลือก็ช่วยมากกว่ าที่เรา
ร้องขอ ๒. เป็นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์ หมายถึง ในยามสุขก็สุขด้วย แม้ในยามทุกข์ ก็ร่วมทุกข์ด้วย ไม่ละ
ทิ้งกัน โต้เถียงแทนเพื่อนในยามมีผู้อื่นตาหนิ หรือสนับสนุนผู้พูดสรรเสริญเพื่อนตามเหตุและผลที่
สมควร ๓. เป็นผู้คอยชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งเราไม่เคยได้ฟังมาก่อนรวมทั้งพร่าเตือนให้ประกอบ
ความดีป้องกันมิให้ทาชั่ว เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๔. เป็นผู้มีความจริงใจไม่มีความลับต่อกัน
รวมทั้งไม่เปิดเผยความลับของเพื่อนต่อผู้อื่น ในยามประสบภัยพิบัติย่อมไม่ทอดทิ้งกัน แม้ชีวิตก็สละ
เพื่อเพื่อนได้ เพื่อนที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีควรคบหาสมาคมด้วยการอยู่ใกล้ผู้มี
ลักษณะเช่นนี้แม้จะไม่ได้คบเป็นเพื่อนกัน ก็ถือว่ามีประโยชน์๒๓
๒๑

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒.
อ้างแล้ว, หน้า ๑๓.
๒๓
อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๒.
๒๒
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๕) จริยธรรมว่ำด้วยควำมสำเร็จในกำรศึกษำเล่ำเรียน๒๔ ในการศึกษาเล่าเรียน ผู้ศึกษา
ต้องมี ความสนใจและใส่ ใจในการศึกษาหาความรู้ อย่างสม่าเสมอ เพราะวิช าความรู้ย่อมมีการ
เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ผู้มีความรู้ย่อมเป็นผู้มีความองอาจในสังคมทั่วไปและ
ความรู้นั้นเองเป็นประดุจเครื่องประดับที่ล้าค่าประจาตัวบุคคล ยากที่ผู้ใดจะแย่งชิงไปได้ดังนั้น จึง
ควรศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การศึกษาหาความรู้ที่จะได้ผลดีนั้น จะต้องอาศัย
คุณธรรมพื้นฐาน ๔ ประการ คือ ๑. ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ความสนใจในสิ่งที่จะเรียน เรา
สังเกตได้ว่า วิชาการใดที่เราสนใจเราจะเรียนได้ดีกว่าวิชาที่เราไม่สนใจและวิชาที่เราได้คะแนนไม่ดี
มักจะเป็นวิชาที่เราไม่สนใจ ไม่ชอบ และไม่อยากเรียน ดังนั้น การเรียนวิชาใดก็ตามต้องอาศัยความ
สนใจที่จะเรียนเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น ความสาเร็จจึงจะเกิดขึ้นได้ ๒.วิริยะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร
ในการประกอบกิจ กรรมต่าง ๆ โดยกระทาอย่างสม่าเสมอ นั่นคือ มีความขยันหมั่นเพียรใน
การศึกษาค้นคว้าอ่านหนังสื ออย่างต่อเนื่อง ไม่ปล่อยให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ๓. จิตตะ
หมายถึง การเอาใจใส่ในสิ่งที่กาลังทาอยู่ ซึ่งได้แก่ การเอาใจใส่ในสิ่งที่เรากาลังศึกษาอยู่ เช่น ขณะ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่คิดคานึงถึงวิชาอื่น เป็นต้น การเอาใจใส่นี้จะช่วยให้เราเรียนรู้วิชาการที่
ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในที่สุด ๔. วิมังสา หมายถึง
การพิจารณาสิ่งที่กาลังทาอยู่หรือที่ทาแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วน ได้แก่ การไตร่ตรองพิจารณาที่เรียน
ด้วยปัญญาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขจุดบกพร่อง หรือการดาเนินการต่อ ไปในสิ่งที่ทาได้ดี เพื่อ
บรรลุเป้าหมายต่อไป คุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้จะเป็นพื้นฐานให้ประสบความสาเร็จในกิจกรรมที่ทา
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนหรือการประกอบอาชีพก็ตาม
๖) จริยธรรมว่ำด้วยหลักกำรเรียนเก่ง ๒๕ ผู้ที่จะเรียนได้สาเร็จ ศึกษาเล่าเรียนจนเป็น
บัณฑิตได้นั้น จะต้องปฏิบัติตามบาลีภาษิตว่า “สุจิปุลิวินิมุตโต กะถัง ปัณฑิโต ภะเว” ปราศจาก
“สุจิปุลิ” คือ สุ คือ สุตะ ต้องขยันสดับตรับฟัง จิ คือ จินตะ ต้องคิดตาม ปุ คือ ปุจฉา ต้องไถ่ถาม
เมื่อสงสัย ลิ คือ ลิขิต เขียนจารึกบันทึกไว้ “จาดีกว่าจด ถ้าจาไม่หมด จดดีกว่าจา” หลัก ๔ ประการ
นี้เรียกว่า หลักเรียนเก่ง “ฟังให้หมด จดให้มาก ปากต้องไว ใจต้องคิด ” ถ้าทาหลัก สุจิปุลิครบใน
เวลาเรียนแล้ว เรียนเก่งทุกคน
๗) จริยธรรมว่ำด้วยกำรรู้จักตนเอง๒๖ การรู้จักตนเอง หมายถึง การรู้จักฐานะ ตาแหน่ง
หน้าที่ เพศ ภูมิของตนเอง ว่าเป็นใคร มีฐานะอย่า งไร มีหน้าที่อย่างไร แล้วประพฤติปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับตนเอง เช่น เป็นนักเรียนจะต้องรู้จักหน้าที่ของนักเรียนว่ามีอะไรบ้าง จะต้องปฏิบัติตน
อย่ างไร คุณธรรมใดบ้ างที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติมซึ่งคุณธรรมส าหรับปฏิบัตินั้นมีห ลายประการ คือ

๒๔

อ้างแล้ว, หน้า ๑๕.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖.
๒๖
อ้างแล้ว, หน้า ๑๗-๑๘.
๒๕
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๑. หิริโอตตัปปะ๒๗ มีความเกลียดชั่วกลัวทุจริต มองเห็นความชั่วทั้งหลายเหมือนของสกปรก ไม่
อยากจะเข้าใกล้กลัวเปื้อนตัวเอง หรือเปื้อนเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ พิจารณาความชั่วเหมือนกับถ่าน
เพลิงที่ลุกโชนไม่อยากจะแตะต้องเพราะกลัวจะไหม้มือฉะนั้น ๒.รู้จักแนวความคิดหรือประพฤติตน
ในทางที่ถูก หมายถึง มีแนวคิดและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามทานองคลองธรรม คิดและทาในสิ่งที่ดีมี
ประโยชน์และถูกต้องเหมาะแก่เวลา สถานที่ เช่น เมื่อเป็นนักเรียนสิ่งที่จะต้องคิดและปฏิบัติก็คือ
เรื่องเกี่ยวกับการเรียนเป็นหลัก ไม่คิดหรือทาสิ่งอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เป็น ต้น ๓. มีความ
ขยันหมั่นเพียร หมายถึง กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความขยันขันแข็ง และกระทาอย่าง
ต่อเนื่องโดยสม่าเสมอไม่ทอดธุระในสิ่งที่ทา หรือปล่อยให้งานคั่งค้าง ซึ่งเป็นการพอกพูนทาให้เกิด
ความล่าช้าเสียหาย ผู้มีความขยันหมั่นเพียรย่อมทาการงานได้สาเร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ ส่วนผู้ที่
เกียจคร้านย่อมทางานไม่สาเร็จ และยังปราศจากการยอมรับของผู้อื่นอีกด้วย ๔. รู้จักประหยัด
หมายถึ ง การใช้ทรั พยากรที่มีอยู่ ใ ห้ น้ อยที่สุ ด โดยได้ผ ลประโยชน์จ ากการใช้นั้น มากที่สุ ด เช่ น
ประหยัดเงิน คือ การใช้เงินเมื่อถึงคราวใช้โดยรู้คุณค่าของเงิน ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย หรือใช้
อย่างไม่ถูกทาง แต่มิได้หมายถึงการเก็บไว้โดยไม่จ่ายเลย จะต้องรู้จักใช้รู้จักเก็บให้เหมาะสม ดังคา
กลอนว่า๒๘
“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าได้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน
ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อ ให้เป็นมื้อเป็นคาวทั้งคาวหวาน
ยามพ่อแม่แก่เฒ่าชรากาล จงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรันทดใจ”
ประหยัดเวลา คือ รู้จักใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ คุ้มค่า กับเวลาที่ผ่านไป ประหยัด
วาจา คือ รู้จักพูดในเวลาและสถานที่ที่ควรพูด โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมและบุคคลที่พูดด้วย เป็น
ต้น ๕. ละเว้นอบายมุขทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการกิน การดื่มน้าเมา การเที่ยวกลางคืน การดู
การละเล่น การเล่นการพนัน การคบเพื่อนชั่ว หรือการเกียจคร้านไม่ทาการงาน เหล่านี้จงพยายาม
หลีกเลี่ยงให้ห่างไกล เหมือนกับหลีกเลี่ยงอสรพิษฉะนั้น เพราะอบายมุขเป็นหนทางแห่งความเสื่อม
ความพินาศ เป็นเหตุแห่งความหายนะ ไม่เคยทาให้ใครได้รับความเจริญรุ่งเรือง ในชีวิตเลยแม้แต่คน
เดียว ๖. เป็นคนว่าง่าย คือ ไม่ดื้อรั้น ถือทิฐิมานะเมื่อฟังคาตักเตือนจากผู้อื่น ที่เขาเตือนด้วย
ความหวังดีแล้วแทนที่จะถือโทษโกรธเคือง กลับมีความรู้สึกยินดีรับคาสั่งสอนตักเตือนนั้นด้วยความ
ยินดีเหมือนกับพบผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้

๒๗

อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์,สุนทรภู่: มหากวีกระฎุ มพี,(สุภำษิตสอนหญิง), ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ,
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ มติชน, กรกฎาคม, ๒๕๔๕.
๒๘
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คำบรรยำยเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีในกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรมที่เน้นควำมมีวินัย และ ควำมเป็นประชำธิปไตย, หน้า ๑๙.
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๘) จริยธรรมว่ำด้วยควำมจริงใจซื่อตรง ๒๙ ความจริงใจซื่อตรงเป็นข้อปฏิบัติที่ควร
นามาใช้เป็นหลักของชีวิตที่มีความผูกพันอยู่กับสังคมอีกประการหนึ่ง เป็นข้อที่ส่งเสริมให้ชีวิตของ
เรามีเกียรติคุณเป็นที่น่าคบหาของสังคมทั่วไป ความจริงใจซื่อตรงต่อกันนั้นเป็นคุณลักษณะที่แสดง
ถึงความในใจของคนเราให้เป็นที่ปรากฏแก่ผู้อื่น หรือทาให้ผู้อื่นมองเห็นและรู้ถึงอัธยาศัยเราว่าเป็น
บุคคลเช่นไร มีความน่าเชื่อถือน่าเคารพหรือไม่ ย่อมดูได้จากจุดนี้ ดังนั้น จุดนี้จึงเป็นจุดที่สาคัญ
ก่อให้เกิดความไว้วางใจขึ้นได้ เราจึงควรคานึงถึงจุดนี้ให้มาก หากขาดคุณสมบัติข้อนี้จะทาให้ชีวิต
ขาดการยอมรับนับถือจากผู้อื่น ดังคาพังเพยที่ว่า “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” ความจริงใจซื่อตรง
นี้ก็คือ ความจริงใจต่อตนเอง ต่อผู้อื่นต่อหน้าที่ที่เรามีต่อการงานที่เราทา ต่อประเทศชาติตลอดจนมี
ความซื่อสัตย์สุจริตด้วย เมื่อเรามีความจริงใจซื่อตรงก็จะเกิดผลสาเร็จขึ้นให้แก่เราได้หรือเราเรียน
หนังสือจริง ๆ เราก็เป็นจริง ๆ และจบจริง ๆ ได้ เป็นต้น ดังนั้น ความจริงใจซื่อตรงก็เป็นหลักที่ควร
นามาใช้ในชีวิตของเรา เสริมคุณค่าเสน่ห์นิยมให้ตัวเราอีกประการหนึ่ง
๙) จริยธรรมว่ำด้วยหลักที่ควรงดเว้น ๕ ประกำร๓๐ หลักที่ควรงดเว้นสาหรับเด็กและ
เยาวชน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบญจศีล มี ๕ ประการ คือ ๑. เว้นจากการปลงชีวิต ฆ่า ประทุษร้าย
๒. เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ลัก โกง ละเมิด ๓. เว้นจากประพฤติผิดในกาม ๔. เว้นจากการ
พูดเท็จ โกหก หลอกลวง ๕. เว้นจากการดื่มน้าเมา คือ สุรา และเมรัย
๑๐) จริยธรรมว่ำด้วยหลักที่ควรปฏิบัติ ๕ ประกำร๓๑ หลักที่เด็กและเยาวชนควรปฏิบัติ
เรียกอีกอย่างว่า เบญจธรรม มี ๕ ประการ คือ ๑. เมตตาและกรุณา ความรัก ปรารถนาให้มี
ความสุข
๒. สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพทางสุจริต ๓. กามสังวร สารวมระวังรู้จักยับยั้ง
ควบคุมตนในทางกามารมณ์ ๔. สัจจะ มีความซื่อสัตย์ซื่อตรง ๕. สติสัมปชัญญะ ระลึกได้และรู้ตัวอยู่
เสมอ
๑๑) จริยธรรมว่ำด้วยควำมรู้คำรวะนอบน้อม ๓๒ การคารวะนอบน้อม คือ การรู้จัก
ประพฤติตนเป็นคนมีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน อ่อนโยนต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับตนตามฐานะ
และวัยตลอดจนสถานที่ต่าง ๆ ด้วย เช่น การรู้จักคารวะนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ได้แก่ เชื่อฟังในเมื่อ
ผู้ใหญ่ตักเตือน ไม่โต้เถียงทาความเคารพด้วยการไหว้ คานับ หลีกทางให้แสดงความเกรงใจ รู้จักขอ
อภัย ขอโทษ ขอบคุณ พูดจาสุภาพอ่อนหวาน แสดงความอ่อนน้อมด้วยการเดินค้อมหลัง เมื่อเดิน
ผ่านหน้าไปแสดงความเคารพในที่ประชุมโดยไม่แสดงกิริยาคึกคะนอง เช่น ส่งเสียงดังรู้จักฟัง รู้จักนั่ง
ตามควรแก่ ฐ านะ เข้ า ไปในสถานที่ ป ระชุ ม ต้ อ งถอดหมวกแสดงความเคารพสถานที่ เคารพ
สักการบูชา
ต้องถอดรองเท้า เป็นต้น กิริยาเช่นนี้เป็นลักษณะของการมีคารวะอ่อนน้อม
ด้วยกาย วาจา ใจ เป็นลักษณะของผู้ที่ได้รับการอบรมศึกษามาดีมีมารยาทพร้อม เป็นที่น่าชื่นชม น่า
นิยมรักใคร่ของผู้พบเห็น
๒๙

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐.
๓๑
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐.
๓๒
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑.
๓๐
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๑๒) จริยธรรมว่ำด้วยควำมรักชำติศำสน์กษัตริย์และวัฒนธรรมไทย ๓๓ ชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักที่สาคัญของคนไทยทุกคน มีหน้าที่เป็นพลเมืองดีจะต้องมีความจง
รักและภักดีต่อสถาบันของชาติโดยมีความสานึกอยู่เสมอว่า ชาติไทยเป็นราชอาณาเขต มีพื้นที่ที่เป็น
ที่พานักอาศัยอยู่อย่างสุขสบาย เป็นที่ประกอบการงานทามาหาเลี้ยงชีพของพลเมืองไทยซึ่งดารงอยู่
อย่างมีอธิปไตยตลอดมา ชาวไทยจะต้องหวงแหนรักษาไว้เป็นสมบัติของอนุชนชาติไทยสมกับเป็น
มาตุภูมิปิตุภูมิสืบไป ศาสนา หมายถึง ศาสนาประจาชาติไทย ได้แก่ พระพุทธศาสนา ซึ่งได้ยึดถือ
เป็นศาสนาประจาชาติไทยตลอดมาตั้งแต่สมั ยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นศาสนาที่มีหลักธรรมคา
สอนเหมาะสมกับการนามาใช้กับชีวิตประจาวันพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ดีจะต้องมีความสานึกที่จะ
เรียนรู้หลักธรรมแล้วนามาปฏิบัติเพื่อดารงชีวิตให้มีความสุขสบายตามสมควร ดังคติธรรมที่ว่า “ผู้ที่
ขาดศาสนาเป็นดุจป่าที่ขาดต้นไม้ เป็นผู้ไร้ศีลธรรมเป็นดุจขาดน้าในทะเลทรายชีวิตที่ดีต้องมีศาสนา
เป็นหลัก ชีวิตที่รักสันติสุขต้องคลุกคลีกับศีลธรรม” และช่วยกันทานุบารุงพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองเป็นสมบัติคู่กับชาติต่อไป พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ทรงเป็นองค์พระประมุขของ
ชาติไทยสืบมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นที่
เคารพสักการะเทิดทูนของพสกนิกรชาวไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรไทยให้บังเกิดพลังสามัคคีเพราะทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
อันเป็นคุณานุคุณประโยชน์ด้วยพระกรุณาอันล้นพ้น เป็นที่ปกเกล้าปกกระหม่อมของชาวไทยทั่วไป
ประชาชนชาวไทยสมควรเทิดทูนไว้เป็นสถาบันของชาติสืบไป วัฒนธรรมไทย หมายถึง ข้อปฏิบัติอัน
แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยมาเป็นเวลานาน ๒ ประการ คือ วัฒนธรรมประจา
ชาติเช่น สาเนียงภาษาที่ใช้พูดกัน ตัวหนังสือไทย ศิลปกรรมแบบไทย ดนตรีไทย จิตรกรรมแบบไทย
เป็นต้น จึงแสดงให้เห็นการวิวัฒนาการมาโดยลาดับ และวัฒนธรรมประจาคนในชาติอันเกี่ยวกับ
จรรยามารยาทไทย เช่น การทักทายกัน ด้วยการกราบไหว้การนั่ง จรรยาที่อ่อนช้อยละมุนละไม การ
นุ่งห่มแบบไทย การเป็นอยู่ในสังคมแบบไทย เป็นต้น รวมเรียกว่าวัฒนธรรมไทย ที่คนไทยควรยึดถือ
ปฏิบัติเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย และอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติไทยสืบไป การรักชาติศาสน์
กษัต ริ ย์ และวัฒ นธรรมไทย จึ ง เป็ น หลั ก ที่ช าวไทยควรยึ ดถือ เป็ นหลั กปฏิ บัติใ นชี วิตของตนอี ก
ประการหนึ่ง ซึ่งจะส่งเสริมให้ชีวิตชาวไทยมีเอกลักษณ์เป็นไทย เพิ่มคุณค่าน่านิยมนับถือยิ่งขึ้น
บทสรุป

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชน จาเป็นต้องเริ่มแต่เด็กเพราะอายุก่อน ๖ ปี
จะสามารถบันทึกจริยธรรมในช่วงนั้น ได้มากที่สุด พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ผู้ใกล้ชิดของเด็กในวัยนี้ จึงมี
บทบาทสาคัญมาก ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและควรทาอย่างต่อเนื่องผ่านทางกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร การปลูกฝังทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ยังคงต้องดาเนินต่อไปอย่าง
เป็นธรรมชาติ เพื่อให้เยาชนเป็นทั้งคนเก่ง คนดี ต้องช่วยกันอบรมสั่นสอนด้วยการปลูกฝังคุณธรรม
๓๓

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒-๒๓.
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จริยธรรม ให้แก่เยาวชน ทุกวันนี้ข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวันและโทรทัศน์ส่วนใหญ่ มักเป็นข่าว
อาชญากรรม การใช้ความรุนแรง ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางเพศ การติดการพนัน การติดยาเสพ
ติด ฯลฯ ซึ่งบ่งบอกถึงความเสื่อมทางคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม และปัญหาดังกล่าวปรากฏ
มากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกาลังของชาติด้วย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนอันตราย
ที่เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องควรเร่งให้ความสนใจแก้ไขปัญหานี้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยด่วน ก่อนที่
ทุ ก อย่ า งจะสายเกิ น จะเยี ย วยา
โดยทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมไม่ ว่ า จะเป็ น สถาบั น ครอบครั ว
สถาบันการศึกษาสถาบันการเมืองสถาบันศาสนาสถาบันสื่อมวลชนรวมทั้งสถาบันวิชาชีพต่าง ๆ ต่าง
ร่วมมือกันทาบทบาทหน้าที่ของตนเองในการสรรค์สร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม
ได้อย่ างไรก็ตามปั ญหาส าคัญในขณะนี้คือสถาบั นครอบครัว ไม่ส ามารถทาหน้าที่ของตนในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับสมาชิกในครอบครัวได้จนกลายเป็นชีวิตจริง รวมทั้งการที่พ่อแม่ส่วน
ใหญ่มักยกบทบาทดังกล่าวให้กับโรงเรียน ครูอาจารย์เป็นผู้ทาหน้าที่นี้แทนตน ดังนั้นครอบครัวต้อง
ตระหนักถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในชีวิตลูกของตนโดยเริ่มจากสร้างค่านิยม “เป็น
คนดีต้องมีคุณธรรม”
ปัจจุบันสานึกทางคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมกาลังเสื่อมลงเนื่องมาจากรากฐาน
ปรัชญาความคิดและค่านิยมที่ผิดเพี้ยนไปจากหลักศีลธรรมและคุณธรรมอันดี พ่อแม่จาเป็นที่จะต้อง
ชี้ให้ลูกเห็นอย่างชัดเจนว่า อะไรถูก อะไรผิด และ อะไรที่มีค่า อะไรที่น่ารังเกียจ รวมทั้งฝึกลูกให้
สามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมได้โดยการตั้งคาถามเชิงปรัชญากับค่านิยมต่าง ๆ ที่
ไม่ถูกต้องในสังคม
สร้างแรงจูงใจให้ทาสิ่งดี
การสร้างแรงจูงใจเป็นการเปลี่ยนกระบวนความคิดให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมี
คุณธรรมจริยธรรมพ่อแม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมได้โดยการสั่งสอนอบรม
โดยสามารถอ้างอิงจากหลักคาสอนทางศาสนามาอธิบายให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม หรือการสอน
อย่างเป็นธรรมชาติผ่านข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบตัว การเห็นแบบอย่าง โดยคนในครอบครัวต้องเป็น
แบบอย่างชีวิตในการทาดีและยืน หยัดในคุณธรรมหรือชี้นาให้เรียนแบบอย่างบุคคลสาคัญที่กระทา
ความดีงามในการให้รางวัลเมื่อทาความดี เป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่ง เพื่อให้เห็นว่าการทา
ความดีนั้นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและภาคภูมิใจ
สร้างช่องทางให้เยาวชนทาความดี
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้น นอกจากการสร้างค่านิยมและแรงจูงใจ
ที่ถูกต้องในการทาความดีแล้ว พ่อแม่ควรสร้างช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายในการทาความดีให้กับ
ลูกอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน อาทิสนับสนุนให้ลูกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการทาความดี พ่อแม่
ไม่ควรมุ่งเน้นให้ลูกเอาแต่เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่ควรสนับสนุนให้ลูกได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง
ๆ เช่น กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือชมรมต่าง ๆ ในการช่วยเหลือสังคม นา
ลูกให้มีส่วนร่วมในการเรียกร้องคุณธรรมจริยธรรมในสังคมเมื่อเห็นความไม่ชอบมาพากล ความ
ตกต่าทางคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในสังคม ควรพาลูกให้มีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น ร่วมลง
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ชื่อรณรงค์ต่อต้านเรื่องการเปิดร้านจาหน่ายสุราบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา เป็นต้น สร้าง
กิจกรรมส่งเสริมการทาความดีภายในบ้าน พ่อแม่สามารถสร้างบรรยากาศการทาดีภายในบ้านโดย
การสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการทาความดีต่าง ๆ อาทิกิจกรรมสะสมแต้มความดี โดยเมื่อลูกทา
ความดี ๑ อย่าง เช่น ช่วยเหลืองานบ้าน ช่วยดูแลน้อง จะได้รับ แต้มไปสะสม ๑ แต้ม และสามารถ
นามาแลกเป็นรางวัลได้ในทุก ๆ สิ้นเดือน เป็นต้น การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนใน
ประเทศได้อย่างประสบความสาเร็จนั้น จาเป็นต้องสร้างขึ้นตั้งแต่ในวัยเยาว์ ให้เด็กและเยาวชนเกิด
ความตระหนักในเรื่องนี้อย่างแท้จริง สถาบันครอบครัว จึงนับเป็นสถาบันลาดับแรกสุดที่สาคัญใน
การหล่ อหลอมคุณธรรมจริ ยธรรมให้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกาลั งสาคัญของ
ประเทศชาติต่อไป
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ความเป็นผู้นาของนายวลาดีมีร์ วลาดีมีโรวิช ปูตนิ ผู้นารัสเซีย

Leadership of Mr. Vladimir Amir Vladimir Putin
the Russian leader

ประจักษ์ ขุราษี

บทคัดย่อ
บทความวิชาการชิ้นนี้ ศึกษา "ความเป็นผู้นาของนายวลาดีมีร์ วลาดีมีโรวิช ปูติน ผู้นา
รัสเซีย" โดยใช้ทฤษฎีดังต่อไปนี้คือ ทฤษฎีภาวะผู้นา, ผู้นาตามทฤษฎีคุณลักษณะของผู้นา, และ
ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงสถานการณ์ โดยจากการศึกษาพบว่า ในประเด็นภาวะความเป็นผู้นา เป็นแบบ
ผู้นาที่มุ่งเอาแต่งานเป็นหลัก สนใจคนน้อย คุณลักษณะของผู้นา นายวลาดิมีร์ ปูติน มีคุณลักษณะ
ดังนี้ เป็นผู้นาที่มีลักษณะเด็ดขาดและอดทน มีความรู้ความสามารถ ภาวะผู้นาเชิงสถานการณ์
พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกิดจากความสอดคล้องกันของรูปแบบการบริหารงานกับ
สถานการณ์
คาสาคัญ: ผู้นา, วลาดีมีร์ วลาดีมีโรวิช ปูติน
ABSTRACT
the study of leadership of Mr. Vladimir Amir Vladimir Putin, the Russian
leader. Using Leadership Theories Trait Theories Situational Theories of Leadership.
findings were us follows : the issue of leadership, Putin's leadership style is
Production Oriented, don't much care the people. Features of the leader, Vladimir
Putin has leadership that look decisive and patien, knowledgeable. Situational
Theory of Leadership is the efficiency of the operation of a consistent pattern of
administration for the situation.
Keywords: Leadership, Vladimir Amir Vladimir Putin

๑. บทนา

วลาดิมีร์ปูติน( Vladimir Putin) เกิดเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ค.ศ.๑๙๕๒ ในเมืองเลนินก
ราด (ปัจจุบันคือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) สหพันธรัฐรัสเซีย หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่ง
รัฐเลนินกราดใน ค.ศ. ๑๙๗๕ เขาได้เข้าทางานในหน่วยเคจีบี (KGB) ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยสืบ
ราชการลับ ประจาในเยอรมนีตะวันออกและดารงตาแหน่งดังกล่าวถึง ค.ศ. ๑๙๘๙ หลังจากการล่ม


สานักกฎหมายอาณาจักรธรรมนิติ ๔๐/๔๘ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
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สลายของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ.๑๙๙๑ ปูตินออกมาจาก "เคจีบี" ในขณะที่มียศพันเอกและ
กลับไปเลนินกราด เป็นลูกน้องของ นายอนาโตลี ซับชาค (Anatoly Sobchak) ค.ศ.๑๙๓๗ –
๒๐๐๐ ซึ่งเป็นนักการเมืองสายเสรีนิยม หลังจาก นาย ซับชาค ชนะเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี
ของเลนินกราด (ค.ศ.๑๙๙๑), ปูตินกลายเป็นประธานคณะกรรมการวิเทศน์สัมพันธ์ของเทศบาล
นครเลนินกราด (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ) และในปีค.ศ. ๑๙๙๔ ปูตินกลายเป็นรองนายกเทศมนตรีคน
แรกของ นายซับชาค แต่หลังจากความพ่ายแพ้ของนาย ซับชาค ในปี ค.ศ. ๑๙๙๖ ปูตินลาออกจาก
ตาแหน่งและย้ายไปอยู่ที่กรุงมอสโก ในปี ๑๙๙๘ ปูตินได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าการบริหาร
จัดการภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีบอริสเยลต์ซิน(deputy head of management
under Boris Yeltsin's presidential administration) ในตาแหน่งนี้เขารับผิดชอบเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของเครมลินกับรัฐบาลในระดับภูมิภาค หลังจากนั้นไม่นานปูตินได้รับการแต่งตั้งเป็น
หัวหน้าการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลกลาง ( head of the Federal Security) รวมทั้ง
ตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบของสานักประธานาธิบดี ในเดือนสิงหาคมปี ค.ศ. ๑๙๙๙ ประธานธิ
บดีเยลต์ซิน ได้ปลดนายกรัฐมนตรี Sergey Stapashin และรัฐมนตรีของเขา จากนั้นได้สนับสนุน"
ปูติน"ขึ้นมาแทน๑
เขาเข้ารักษาการตาแหน่งประธานาธิบดี เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ปี ๑๙๙๙ หลัง
ประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซินลาออกจากตาแหน่ง ต่อมาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีแ ละ
ได้รับเลือกตั้งเมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๐๐๐ และได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นสมัยที่สอง เมื่อวันที่ ๑๔
มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๔ ซึ่งเขาดารงตาแหน่งถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ เพราะถูกจากัดสมัย
การดารงตาแหน่งตามรัฐธรรมนูญ ปูตินจึงไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สาม
และประธานาธิบดี (ดมีตรี เมดเวเดฟ) ได้เสนอชื่อปูตินเป็นนายกรัฐมนตรีของรัสเซียต่อมาในเดือน
กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๑ ปูติน ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สามการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีรัสเซีย ค.ศ. ๒๐๑๒ ซึ่งเขาชนะเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๒๒
ผลงานที่โดดเด่น ของปูติน คือ การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในช่ว งที่เข้ามาบริหาร
ประเทศ โดยเฉพาะช่วงปี ค.ศ. ๑๙๙๙ – ๒๐๐๘ การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้กระจาย
ผลประโยชน์ ใ ห้ ช าวรั ส เซี ย ทั้ ง ชนชั้ น กลางและคนจน ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ แ ค่ ค นรวยหรื อ รวยมากๆ
เท่านั้น รายได้ที่แท้จริง(Real incomes) ใน ๑๙๙๙ – ๒๐๐๘ เพิ่มขึ้น ๒.๕ ค่าจ้างที่แท้จริง
(Real wages) เพิ่มมากขึ้นกว่าสามเท่า โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นจากเกือบเป็นศูนย์ เป็นมากกว่า
๑๐๐ % ตลาดรถยนต์รัสเซียกลายเป็นใหญ่ที่สุดในยุโรป ในกรุงมอสโก ราคาอสังหาริมทรัพย์ ปรับ
ขึ้นจากประมาณ ๗๐๐ ดอลลาร์ต่อตารางเมตรในช่วงปลายปี ค.ศ. ๑๙๙๙ เป็น ๖,๐๐๐ ดอลลาร์
ต่อตารางเมตรใน ค.ศ. ๒๐๐๘ ระบบการเงินเพิ่มขึ้นอย่างชัดแจ้งในแง่ของขนาดและความ
๑

Biography, Vladimir Putin Biography(online).available from : http://www.
biography.com/people/vladimir-putin-9448807 [4 April 2015]
๒
Vladimir Putin, Biography Vladimir Putin(online).available from : http://eng.
putin.kremlin.ru/bio [19 April 2015]
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ซับซ้อน เช่น สินเชื่อต่อ GDP เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ ๑๐ เป็นเกือบร้อยละ ๔๐ สะท้อนให้
เห็นถึงความเจริญในการให้กู้ยืมเงินทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล การว่างงานลดลงกว่าครึ่งจาก
ร้อยละ ๑๒.๙ ใน ค.ศ. ๑๙๙๙ อยู่ที่ร้อยละ ๖.๓ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ อัตราความยากจนลดลงจาก
ร้อยละ ๒๙ ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ เป็นร้อยละ ๑๓ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ช่องว่างความยากจน(The
poverty gap)ลดลงจากร้อยละ ๔.๙ ของรายได้รวมของครัวเรือนในปีค.ศ. ๑๙๙๙ สู่ร้อยละ ๑.๒
ในปีค.ศ. ๒๐๐๘๓
ความสาเร็จนี้การจัดการเศรษฐกิจมหภาคที่เดิมเป็นแบบอนุรักษ์นิยม โดยมีการปฏิรูป
ทางการเงิน การลดอัตราดอกเบี้ย การผลักดันการลงทุน ส่งเสริมการบริโภค และการปฏิรูป
ภาษี ประกอบกับราคาน้ามันที่พุ่งสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ค.ศ. ๒๐๐๘ ราคาน้ามันที่เพิ่มขึ้นถึง
๑๐๐ ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ามันทะลุ ๑๑๐ ดอลลาร์ต่อบาเรล เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม และ
๑๒๕ ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๑๓๐ ดอลลาร์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๑๓๕
ดอลลาร์เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๑๔๐ ดอลลาร์เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน และ ๑๔๕ ดอลลาร์ เมื่อ
๓ กรกฎาคม ๒๐๐๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๐๐๘ ที่ราคาน้ามันปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์
ใหม่ของ ๑๔๗.๒๗ ดอลลาร์ จึงทาให้เศรษฐกิจของรัสเซียจึงมีพื้นฐานแข็งแกร่ง๔ นอกจากนี้ ปูติน
ยังได้ดาเนินการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปได้แก่ การดาเนินการด้านระบบ
ขนส่ ง ก๊ า ซและน้ ามัน รวมทั้ ง ถนนหนทาง อาทิ ได้ แก่ ด้ า นก๊ า ซ การขยายระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซ
ภายในประเทศและขยายไปทางภาคตะวันออก รวมทั้งประเทศในแถบบอลติกเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบท่อส่งก๊าซของยุโรป๕ เรื่องน้ามันหรือพลังงานนี้ ปูติน วางเป้าที่จะเพิ่มการเล่นบทบาทของ
น้ามันและแก๊สในนโยบายต่างประเทศของรัสเซีย เขายังคงกระหายที่จะมีผู้ร่วมทุนในธุรกิจพลังงาน
กับสหรัฐฯ ร่วมมือใกล้ชิดกับญี่ปุ่น จีน และทางานใกล้ชิดกับรัฐบาลและบริษัทยุโรป ในประเด็น
น้ามันและแก๊ส ขอเพียงแต่ได้มีอุตสาหกรรมเป็นของตัวเอง แนวโน้มความร่วมมือนี้ดูเหมือนจะเพิ่ม
มากขึ้นในช่วงที่ปูตินเข้ารับตาแหน่งในสมัยที่สอง ปูติน ไม่มีความกังวลอีกต่อไปที่จะเรียนรู้ตะวันตก
ให้มาก ขอแค่ความร่วมมือนั้นเขาเชื่อว่า จะเป็นความก้าวหน้าในยุทธศาสตร์ผลประโยชน์ของ

๓

Guriev, Sergei; Tsyvinski, Aleh (2010). "Challenges Facing the Russian Economy after
the Crisis". In Anders Aslund, Sergei Guriev, Andrew C. Kuchins. Russia After the Global Economic
Crisis. Washington ,DC: Peterson Institute for International Economics; Centre for Strategic and
International Studies; New Economic School. pp. 12–13.
๔
Guriev, Sergei; Tsyvinski, Aleh (2010). "Challenges Facing the Russian Economy after
the Crisis". In Anders Aslund, Sergei Guriev, Andrew C. Kuchins. Russia After the Global Economic
Crisis. Washington ,DC: Peterson Institute for International Economics; Centre for Strategic and
International Studies; New Economic School. pp. 13-14.
๕
รมย์ ภิรมนตรีและคณะ, โครงการวิจัยรัสเซียใหม่และลู่ทางความสั มพันธ์กับไทย, (กรุงเทพฯ :
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548). หน้า 104.
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ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

รัสเซีย๖ อีกผลงานหนึ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับชาวรัสเซีย คือ การใช้กาลังทหารในการ
ปราบปรามการแบ่งแยกดินแดนของเชเชน โดยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียปี ค.ศ. ๒๐๐๐
ปูติน ซึ่งมุ่งหวังจะชนะเลือกตั้ง ประกาศใช้กาลังเข้าจัดการกลุ่มแยกดินแดนเชเชน ๗ แต่อย่างไรก็
ตาม มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ตั้งแต่ "ปูติน" มาเป็นประธานาธิบดีที่จุดเริ่มต้นของปี ค.ศ.
๒๐๐๐ สถาบันประชาธิปไตยของรัสเซียถูกกัดเซาะ โดยเริ่มตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งให้ เป็น
นายกรัฐมนตรี โดยประธานธิบดีบอริส เยลต์ซิน เมื่อปี ค.ศ.๑๙๙๙ ปูติน ได้เข้ามากดรอยประทับ
ของเขา ไม่เพียงแต่ใน นโยบายเท่านั้น แต่ในสถาบันด้วย๘ โดยเฉพาะช่วงปี ๒๐๐๗ – ๐๘ ได้เกิด
คาว่า “tandemocracy” คือ การร่วมกฎกัน (joint rule) โดยนายดมิทรี เมดเวเดฟ เป็น
ประธานาธิบดี หรือเป็นหัวหน้าของรัฐ และปูติน เป็นนายกรัฐมนตรี หรือ หัวหน้ารัฐบาล หลังอยู่ใน
ตาแหน่งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ และไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ตนเองเป็นประธานาธิบดี
สมัยที่ ๓ ติดต่อกันได้๙
แต่ถึงกระนั้นก็ตามปูติน ยังได้รับการสนับสนุนจากชาวรัสเซียอย่างท่วมท้น โดยชาว
รัสเซียให้เหตุผลว่า ๑. เป็นผู้นาที่มีความแข็งแกร่ง พูดในที่สารธารณะได้ยอดเยี่ยม และเป็นนัก
ยุทธศาสตร์ ๒. ปูติน สร้างชนชั้นกลางของรัสเซีย และทาให้ฐานะของชาวรัสเซียดีขึ้น ตั้งแต่ปูตินเข้า
มาสู่อานาจผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(GDP) เพิ่มขึ้นจาก ๔๙,๘๐๐ รูเบิล ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เป็น
๔๖๑,๓๐๐๐ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ และประชาชนรัสเซียเดินทางไปต่างประเทศ 9,800,000 ครั้ง ในปี
ค.ศ. ๒๐๐๐ และ ๓๘,๕๐๐,๐๐๐ ครั้ง ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ๓.ปูติน ได้ปรับปรุงสวัสดิการสังคมใน
รัสเซีย มีการปฏิรูปสวัสดิการ เพิ่มเงินบานาญ การลงทุนในด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และ
กฎหมายประกันสังคม ๔.ปูติน ได้บูรณะรัสเซีย ตลอดเวลาที่เขาอยู่ในสานักงาน ปูตินได้แสดงให้
เห็นความทุ่มเทกับคุณค่าของรั สเซีย และการมีอิทธิพลในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
ความสามารถในการต่อกรกับสหรัฐ ฯ และ ๕.ไม่มีใครที่ดีกว่านี้ ๑๐ โดยผู้ศึกษาต้องการทราบ
ว่า ทาไมนายวลาดี มีร์ ปู ติ น จึ งประสบความส าเร็จ โดยจะวิเ คราะห์ ถึง ภาวะความเป็ น
ผู้นา คุณสมบัติความเป็นผู้นา และสภาวการณ์ที่เอื้อต่อการขึ้นมาเป็นผู้นา
๖

MARTHA BRILL OLCOTT.(2004).THE ENERGY DIMENSION IN RUSSIAN GLOBAL
STRATEGY.USA: THE JAMES A BAKER INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY OF RICE UNIVERSITY1; TOTAL
E&USA,Inc.p.29-30.
๗
Youngs,Tim .(2000).The Conflict in Chechnya. London:INTERNATIONAL AFFAIRS AND
DEFENCE SECTION. p.3.
๘
J. Colton,Timothy ,McFaul,Michael .(2003).Russian Democracy Under Putin.Johnson's
Russis List.50(4). p.2.
๙
E.Hale,Henry
.(2009).
RUSSIAN
SAND
THE
PUTIN-MEDVEDEV
“TANDEMOCRACY”.Seattle:University of Washington. p.1.
๑๐
JANA BAKUNINA. 2015.Why do Russians still support Vladimir
Putin?(online).available from :http://www.newstatesman (.com/politics/2015/03/why-dorussians-support-still-support-vladimir-putin[19 April 2015]
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๑. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
โดยจะใช้ทฤษฎีดังต่อไปนี้คือ
๒.๑ ทฤษฎีภาวะผู้นา (Leadership Theories) ของ Blake and Mouton
๒.๒ ผู้นาตามทฤษฎีคุณลักษณะของผู้นา (Trait Theories)
๒.๓ ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงสถานการณ์(Situational Theories of Leadership) ของ
เฮอร์เซย์และ บลานชาร์ด
๒.๑ ทฤษฎีภาวะผู้นา (Leadership Theories)
Blake and Mouton กล่าวว่า ภาวะผู้นาที่ดีมีปัจจัย ๒ อย่างคือ๑๑ คน (People)
และผลผลิต (Product) โดยกาหนดคุณภาพและลักษณะสัมพันธภาพของคนเป็น ๑ – ๙ และ
กาหนดผลผลิตเป็น ๑ – ๙ เช่นกัน และสรุปว่าถ้าคนมีคุณภาพสูงจะส่งผลให้ผลผลิตมีปริมาณและ
คุณภาพสูงตามไปด้วย เรียกรูปแบบนี้ว่า Nine-Nine Style (๙, ๙ style) ซึ่งรูปแบบของการบริหาร
แบบตาข่ายนี้จะแบ่งลักษณะเด่นๆของผู้นาไว้ ๕ แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็นหลัก แบบมุ่งคนเป็น
หลัก แบบมุ่งงานต่ามุ่งคนต่า แบบทางสายกลาง และแบบทางานเป็นทีม
๑. แบบมุ่งงาน (Task–Oriented/Authority Compliance) แบบ ๙,๑ ผู้นาจะมุ่ง
เอาแต่งานเป็นหลัก (Production Oriented) สนใจคนน้อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเป็นผู้
วางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบัติ
และออกคาสั่ งให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม เน้น
ผลผลิต ไม่สนใจสัมพันธภาพของผู้ร่วมงาน ห่างเหินผู้ร่วมงาน
๒. แบบมุ่งคนสูง (Country Club Management) แบบ ๑,๙ ผู้นาจะเน้นการใช้
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละเน้ น ความพึ ง พอใจของผู้ ต ามในการท างาน
ไม่ ค านึ ง ถึ ง ผลผลิ ต ของ
องค์การ ส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ที่มีความสุข นาไปสู่
สภาพการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและงานที่ น่ า อยู่ จะมุ่ ง ผลงานโดยไม่ ส ร้ า งคว ามกดดั น แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้บริหารมีความเชื่อว่า บุคลากรมีความสุขในการทางาน การนิเทศในการ
ทางานควรมีเพียงเล็ กน้อยไม่จาเป็นต้องมีการควบคุมในการทางาน ลักษณะคล้ายการทางานใน
ครอบครัวที่มุ่งเน้นความพึงพอใจ ความสนุกสนานในการทางานของผู้ร่วมงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ต่อต้านต่างๆ
๓. แบบมุ่งงานต่ามุ่งคนต่า (Impoverished) แบบ ๑,๑ ผู้บริหารจะสนใจคนและ
สนใจงานน้อยมาก ใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเพื่อให้งานดาเนินไปตามที่มุ่งหมาย และคงไว้ซึ่ง
สมาชิกภาพขององค์การ ผู้บริหารมีอานาจในตนเองต่า มีการประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาน้อย
เพราะขาดภาวะผู้นา และมักจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาเป็นส่วนใหญ่
๔. แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) แบบ ๕,๕ ผู้บริหาร
หวั ง ผลงานเท่ า กั บ ขวั ญ และก าลั ง ใจของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ใช้ ร ะบบราชการที่ มี ก ฎระเบี ย บแบบ
๑๑

MBA.krabi.2555.ท ฤ ษ ฎี ภ า ว ะ ผู้ น า ( อ อ น ไ ล น์ ) . แ ห ล่ ง ที่ ม า :
https://sites.google.com/site/mbakrabi/thvsdi-phawa-phuna[4 เมษายน 2558]
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แผน ผลงานได้จากการปฏิบัติตามระเบียบ โดยเน้นขวัญ ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการใช้กาลังและ
อานาจ ยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามความคาดหวังของผู้บริหาร มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการ
ท างานหลี ก เลี่ ย งการท างานที่ เ สี่ ย งเกิ น ไป
มี ก ารประนี ป ระนอมในการจั ด การกั บ ความ
ขัดแย้ง ผู้ร่วมงานคาดหวังว่าผลประโยชน์มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ได้กระทาลงไป
๕. แบบทางานเป็นทีม (Team Management ) แบบ ๙,๙ ผู้บริหารให้ความสนใจ
ทั้งเรื่องงานและขวัญกาลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา คือ ความต้องการขององค์การและความต้องการของ
คนทางานจะไม่ขัดแย้ งกัน เน้ นการทางานอย่างมีประสิ ทธิภ าพ บรรยากาศในการทางาน
สนุก ผลสาเร็จของงานเกิดจากความรู้สึกยึดมั่นของผู้ปฏิบัติในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่าง
สมาชิก สัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารกับผู้ตาม เกิดจากความไว้วางใจ เคารพนับถือซึ่งกันและ
กัน ผู้บริหารแบบนี้เชื่อว่า ตนเป็นเพียงผู้เสนอแนะหรือให้คาปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
เท่านั้น อานาจการวินิจฉัยสั่งการและอานาจการปกครองบังคับบัญชายัง
อยู่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใน
การทางาน๒.ทฤษฎีคุณลักษณะของผู้นา (Trait Theories)
๒.๒ ทฤษฎีลักษณะผู้นา (Trait Theories)
ทฤษฎีนี้เชื่อว่า บุคคลบางคนเกิดมาพร้อมด้วยลักษณะบางประการที่จะช่วยสนับสนุน
ให้เขาเป็นผู้นาได้ ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะ๑๒ ดังนี้๑๓
๑) บุคลิกภาพ (Personality) เป็นเรื่องที่ติดมากับตัวบุคคลแต่ละคน ในส่วนที่สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีได้ บุคลิกภาพดังกล่าว ได้แก่
- ความสามารถในการปรับตัว
- ความต้องการที่จะนา
- ความต้องการทางอารมณ์
- ความเป็นตัวของตัวเอง
- ความอุตสาหพยายาม
- ความคิดสร้างสรรค์
- ความทะเยอทะยาน
๒) ความรู้ ความสามารถ (Intelligence) สมองของคนเรานี้ธรรมชาติสร้างมาเพื่อใช้
สติปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ความรู้ความสามารถจะเห็นได้จาก
- เชาว์ปัญญา
- ความแม่นยาในการตัดสินใจ
- ระดับความรู้
๑๒

MBA.krabi.2555.ท ฤ ษ ฎี ภ า ว ะ ผู้ น า ( อ อ น ไ ล น์ ) . แ ห ล่ ง ที่ ม า :
https://sites.google.com/site/mbakrabi/thvsdi-phawa-phuna[4 เมษายน 2558]
๑๓
MBA.krabi.2555.ท ฤ ษ ฎี ภ า ว ะ ผู้ น า ( อ อ น ไ ล น์ ) . แ ห ล่ ง ที่ ม า :
https://sites.google.com/site/mbakrabi/thvsdi-phawa-phuna[4 เมษายน 2558]
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- ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา
๓) คุณลักษณะด้านสังคม (Social skill) การเข้าสังคมเป็นของคนทุกคน เพราะคนเรา
ไม่สามารถอยู่ได้คนเดียวในโลก การเข้าสังคมของคนแต่ละระดับต้องมีพิธีรีตองแตกต่างกันออกไป
ตามสภาพการณ์และเหตุการณ์นั้น ๆ คุณลักษณะด้านสังคม เช่น
- การรู้จักประนีประนอม
- ความสามารถในการบริหาร
- ความร่วมมือ
- ความเป็นที่นิยมชมชอบ
- ความเป็นนักการทูต
๒.๓ ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงสถานการณ์ (Situational Theories of Leadership)
ทฤษฎีนี้จะพิจารณาสถานการณ์เป็นหลัก เพื่อที่ผู้นาจะสามารถเลือกใช้ภาวะผู้นาที่
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งมีทฤษฎีในกลุ่มนี้หลายทฤษฎี หนึ่งในนั้นคือ ทฤษฏีสถานการณ์
ของฟีดเลอร์ หรือที่เรียกว่า The Fiedler Model ซึ่ง เป็นทฤษฎีความเป็นผู้นาตามสถานการณ์ที่
อธิบายว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มจะขึ้นอยู่กับความสอดคล้องกันของรูปแบบการ
บริหารงานของผู้นากับสถานการณ์ที่ผู้นาจะสามารถควบคุมการปฏิบัติงานนั้นได้มากเพียงใด โดย
Fiedler แบ่งผู้นาออกเป็น ๒ แบบ คือ “มุ่งงาน” และ“มุ่งความสัมพันธ์” โดยการใช้แบบสอบถามที่
เรียกว่า Least–Preferred Co-worker (LPC) Questionnaire โดยให้พนักงานเป็นผู้ประเมินเพื่อน
ร่วมงานด้วยกันว่ามีรูปแบบการบริหารงานอย่างไร ซึ่ง Fiedler เชื่อว่ารูปแบบการบริหารงานของ
ผู้นาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่ างไร สถานการณ์ในความหมาย
ของ Fiedler มี ๓ ลักษณะคือ ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับผู้ปฏิบัติงาน (Leader-member
relation) หมายถึง ถ้าทั้งสองฝ่ายมีความเชื่อมั่นไว้วางใจกัน ถือว่าความสัมพันธ์ดี หากเป็นตรงกัน
ข้ามถือว่าความสัมพันธ์ไม่ดี ๒. โครงสร้างของงาน (Task structure) หมายถึง ถ้าองค์การนั้นมีการ
จัดโครงสร้างที่ชัดเจน ถือว่ามีความแน่นอนสูง แต่หากไม่ชัดเจนถือว่าความแน่นอนต่า ๓. อานาจที่
ตามตาแหน่งของผู้นา (Position power) หมายถึง ถ้ามีอานาจในการให้รางวัลหรือการลงโทษเต็มที่
ถือว่ามีอานาจที่แข็งแกร่ง แต่หากผู้บริหารไม่สามารถจัดการกับพนักงานได้เต็มที่ถือว่าอ่อนแอ๑๔
การนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาอธิบายการเป็นผู้นาของวลาดีมีร์ วลาดีมีโรวิช ปูติน
๑.วิเคราะห์ภายใต้กรอบทฤษฎีภาวะผู้นา (Leadership Theories):
ภาวะผู้ น าของ "วลาดี มี ปู ติ น " สามารถอธิ บ ายด้ ว ยทฤษฎี ภ าวะผู้ น า ของ
Blake and Mouton ซึ่งได้แบ่งลักษณะเด่นๆของผู้นาไว้ ๕ แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็นหลัก แบบ
มุ่งคนเป็นหลัก แบบมุ่งงานต่ามุ่งคนต่า แบบทางสายกลาง และแบบทางานเป็นทีม โดยผู้ศึกษาเห็น
๑๔

CowboyManager.2554.พฤติกรรมองค์การ ตอนที่ 31 ทฤษฎีผู้นาตามสถานการณ์ (Situational
Theory)(อ อ น ไ ล น์ ) . แ ห ล่ ง ที่ ม า : http://cowboymanager.blogspot.com/2011/09/31-situationaltheory.html[6 เมษายน 2558]
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ว่า ตรงกับ ลักษณะที่ ๑. คือ แบบมุ่งงาน (Task – Oriented/Authority Compliance) ผู้นาจะ
มุ่งเอาแต่งานเป็นหลัก (Production Oriented) สนใจคนน้อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเป็น
ผู้วางแผนกาหนดแนวทางการปฏิบัติ และออกคาสั่งให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม เน้น
ผลผลิต ไม่สนใจสัมพันธภาพของผู้ร่วมงาน ห่างเหินผู้ร่วมงาน เนื่องจาก
๑.๑ เป็นผู้นามุ่งเอาแต่งานเป็นหลัก (Production Oriented) สนใจคนน้อย :
ประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน มีเป้าหมายชัดเจนที่จะให้รัสเซียกลับไปเป็นหนึ่งในมหาอานาจของโลก
อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้โดยได้กาหนดให้รัสเซียแสดงบทบาทที่สาคัญในกระบวนการต่างๆของโลกต่อไป
อย่างเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มบทบาทของของรัสเซียในเวทีการเมืองระหว่างประเทศให้มากขึ้น และมี
เป้าหมายที่จะแสดงสถานะมหาอานาจของตน ว่าเป็นศูนย์กลางขั้วอานาจขั้วหนึ่งของโลกในสภาวะ
โลกหลายขั้วอานาจในปัจจุบัน๑๕ หลังจากเศรษฐกิจของรัสเซียสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้และค่อย ๆ
เป็นอิสระเพิ่มมากขึ้นจากการพึ่งพาตะวันตก รัสเซียภายใต้การนาของประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน
จึงได้ดาเนินนโยบายการเมืองระหว่างประเทศแข็งกร้าวยิ่งขึ้น ๑๖ ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ กรณีปูตินใช้
ทหารยึดครองแคว้น ไครเมีย (Crimea) และพอรัฐ บาลยูเครนจะเข้ามาฝั กใฝ่ กับสหภาพยุโรป
ตะวันตก ปูตินก็ส่งทหารเข้ามาบุกยูเครน ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ ดังนั้นจุดแข็งของความเป็นผู้นา
ของปูติน คือ จุดยืนและความรักชาติที่นึกถึงอดีตความยิ่งใหญ่และพยายามเอากลับมา แต่มีข้อเสีย
คือ ความรักชาติกินไม่ได้ต้องดูเรื่องเศรษฐกิจด้วยรัสเซียค้าขายกับโลกตะวันตกไม่ได้ถูกคว่าบาตร
ทางเศรษฐกิจแถมราคาน้ามันและก๊าซลดลงทาให้เงิน รูเบิล ตกไปกว่า ๕๐% คนรัสเซียชั้นกลางและ
ชั้นล่างเริ่มไม่พอใจ๑๗ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาวะความเป็นผู้นาของนายวลาดีมี ปูติน จะเน้นที่งานเป็ น
หลัก มากกว่าให้ความสาคัญกับคน
๒.๑ มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ: นายวลาดีมี ปูติน ได้คุมอานาจแบบเบ็ดเสร็จ ทั้ง
ทหารและพลเรือนไม่มีเสรีภาพรวมทั้งระบอบตุลาการ ใครที่ไม่เห็นด้วยก็จัดการจับเข้าคุก ใครที่อยู่
กับปูตินได้ก็ร่ารวยจึงสร้างความเหลื่อมล้าให้คนในรัสเซียมาก ๑๘ ซึ่งการดาเนินการจัมกุมผู้ไม่เห็น
ด้วยนั้น จะรวมไปถึงคู่แข่งทางการเมือง ตัวอย่างเช่นในกรณีของนายบอริส บีรีโซฟสกี อดีตรอง
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียเลขาธิการบริหารของเครือรัฐเอกราช และที่ปรึกษา
ประธานาธิบ ดี เยลต์ ซิน กรณี ข องนายวลาดี มี ร์ กู ซิ น สกี นั กธุ ร กิ จเจ้ าของดาวเที ย มสื่ อ สาร
๑๕

รมย์ ภิรมนตรีและคณะ.2548.โครงการวิจัยรัสเซียใหม่และลู่ทางความสัมพันธ์กับไทย.กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.).2548.หน้า 72.
๑๖
รมย์ ภิรมนตรีและคณะ.2548.โครงการวิจัยรัสเซียใหม่และลู่ทางความสัมพันธ์กับไทย.กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.).2548.หน้า 72.
๑๗
จี ร ะ หงส์ ล ดารมภ์ . 2558.
บทเรี ย นที่ ดี แ ละไม่ ดี ข องปู ติ น (ออนไลน์ ) .แหล่ ง ที่ ม า:
http://www.naewna.com/politic/columnist/17034 [5 เมษายน 2558]
๑๘
จี ร ะ หงส์ ล ดารมภ์ . 2558.
บทเรี ย นที่ ดี แ ละไม่ ดี ข องปู ติ น (ออนไลน์ ) .แหล่ ง ที่ ม า:
http://www.naewna.com/politic/columnist/17034 [5 เมษายน 2558]
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สถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และวารสารชั้นนา กรณีของนายมิคฮาอิลฮอร์ดอกอฟสกี (Mikhail
khodokovsky)ประธานบริษัทน้ามันยูโคส (Yukos) และอดีตรัฐมนตรีอีกหลายคน๑๙
โดยเรื่องนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดิมิทรี เมดเวเดฟ ประธานาธิบดีรัสเซีย ซึ่งมีความ
ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีวลาดิเมียร์ ปูติน ก็ยังได้วิจารณ์โจมตีพาดพิงนายกรัฐมนตรีวลาดิเมียร์ ปูติน
ว่า มีความพยายามที่จะผูกการเมืองไว้กับบุคคลคนเดียวเป็นเรื่องอันตราย และว่า การยึดกุม
อานาจบริหารประเทศมากเกินไปของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นสิ่งอันตรายที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจา
ในประเทศนี้ และโดยทั่วไป มันจะนาไปสู่ความชะงักงันทางการเมือง และสงครามกลางเมือง ซึ่ง
ทัศนะดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่วันหลังจากนายปูติน ได้ตั้งกลุ่มการเมืองใหม่ ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคน
เชื่อว่า สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เขากลับไปเป็นประธานาธิ บดีรัสเซียอีกครั้งในปี ๒๐๑๒ ขณะที่เมด
เวเดฟ ก็ ยั งไม่ ได้ ป ระกาศว่ า เขาจะถอนตั ว ไม่ แ ข่ง ขั นการเลื อ กตั้ง ดั งกล่ าว โดยก่อ นหน้ า นี้
นักวิเคราะห์มองว่า นายเมดเวเดฟ ได้พยายามจะสลัดตัวเองออกจากอิทธิพลของนายปูติน นับตั้งแต่
เขาดารงตาแหน่งปธน.รัสเซีย เมื่อปี ๒๐๐๘ และเมื่อเร็วๆ นี้เพิ่งจะแสดงสัญญาณดังกล่าวออกมา
ค่อนข้างชัด และว่า ทั้งสองฝ่ายมีจุดยืนที่แตกต่างกันเรื่องวิกฤตลิเบีย นอกจากนี้ เมดเวเดฟ ยังได้
ปลดพันธมิตรของนายปูตินหลายคนออกจากคณะกรรมการบริห ารกิจการรัฐ อ้างว่าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสูงต่อกิจการรัฐดังกล่าว อย่างไรก็ ตาม บางฝ่ายกลับมองว่า ท่าทีเหล่านี้เป็นละคร
การเมืองแกล้งแสดงความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งต้องการเบี่ยงประเด็นจากการที่การเมือง
รัสเซียยังคงถูกบริหารด้วยพรรคการเมืองเดี่ยว และถูกมองว่ารวบอานาจเบ็ดเสร็จบริหารประเทศ๒๐
นอกจากนี้ โครงสร้างอานาจในเวลานี้ มองแล้วเหมือนกับเมื่อครั้งสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มากกว่าเป็นประชาธิปไตย ในช่วง ๒ สมัยแรกของการเป็นประธานาธิบดี ปูตินฟื้นฟูอานาจรัฐของ
รัสเซียขึ้นมาใหม่ ทาให้สถาบันต่างๆ มีเสถียรภาพ และยกเกียรติภูมิของประเทศกลับสู่เวทีโลกอีก
ครั้ง ในความเป็นจริงแล้ว เขาเป็นผู้นาเพียงลาพังของรัสเซียมายาวนาน นับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาดารง
ตาแหน่งผู้นาแทน บอริส เยลต์ซิน เมื่อ ๑๒ ปีก่อน ปูตินวางระบบที่เป็นฐานแห่งอานาจของตนเอง
ขึ้นมาจนแทบไม่เหลือเค้าของสิ่งที่ถูกกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เมื่อปี ๑๙๙๓ ระบบที่ว่า รองรับการ
ใช้อานาจเบ็ดเสร็จของการปกครองแบบ ผู้นาสูงสุดเพียงผู้เดียวอาศัยรากฐานจากระบบเดิมที่
หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นกลายเป็นเครื่องมือในการใช้อานาจเบ็ดเสร็จของ "ซาร์" หรือ "ท่าน
เลขาธิการ" (เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์) ซึ่งล้วนแต่มีอานาจเหนือกลุ่มก้อนทางการเมืองทั้งหลาย
หรือกระทั่งมีอานาจเหนือกฎหมายด้วยซ้าไป๒๑
และหากย้อนตอนปูตินก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งผู้นารัสเซียเป็นครั้งแรก เมื่อปีคริสตศักราช
๒๐๐๐ ฐานทางการเมืองแรกที่เขาสร้างขึ้น เพื่อรองรับการดารงตาแหน่งของตนเองก็คือ พรรค
๑๙

รมย์ ภิรมนตรีและคณะ.2548.โครงการวิจัยรัสเซียใหม่และลู่ทางความสัมพันธ์กับไทย.กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.).2548.หน้า 81.
๒๐
มติชน.2554. "เมดเวเดฟ"กร้าว"เตือน"ปูติน "อันตรายผูกรวบอานาจรัสเซียเพียงผู้เดียว(ออนไลน์).
แหล่งที่มา: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1305433863[4 เมษายน 2558]
๒๑
ปิยมิตร ปัญญา.ประชาธิปไตย "ปูตินสไตล์".มติชนรายวัน.ธ.ค.11,2554:หน้า 22.
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การเมืองชื่อ พรรคยูไนเต็ด รัสเซีย "ยูอาร์" ในทางปฏิบัติก็คือ การกวาดต้อนเอาบรรดาชนชั้นสูง
บรรดาหัวกะทิทั้งหลายในสังคมเข้าไว้ ด้วยกัน แล้วมอบหมายภารกิจและเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียว
ให้ นั่นคือ "สนับสนุน วลาดิมีร์ ปูติน" เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดประหลาดหรือลึกลับแต่อย่างใดในรัสเซีย
เป็นที่รับรู้กันทั่ว แม้แต่คนอย่าง วลาดิมีร์ เมดินสกี้ ส.ส.ที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางของพรรคยู
อาร์เองก็บอกว่า หลักการสาคัญของยูอาร์สามารถสรุปได้ว่า เป็นไปเพื่อ "ปูตินและพัฒนาการ" ของ
รัสเซียเท่านั้นเอง แต่นายมิคาอิล กอร์บาชอฟ อดีตประธานาธิบดีแห่งสหภาพโซเวียต กลับเรียก
ยูอาร์และระบบที่ปูตินใช้อยู่ในเวลานี้ว่าเป็น "สาเนาแย่ๆ" ของพรรคอมมิวนิสต์ที่เคยปกครอง
สหภาพโซเวียตมายาวนานถึง ๗ ทศวรรษ ในขณะที่ฝ่ายตรงข้าม มองพรรคการเมืองของปูตินว่า
เป็นเสมือนหนึ่ง "สหภาพแรงงานทางการเมือง" เพราะนี่เป็นแหล่งรวมของบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในระดับท้องถิ่นทั้งหลาย ที่ถ้าจะว่ากันตามมาตรฐานประชาธิปไตยทั่วไปก็สมควรถูกห้ามลงสมัครรับ
เลือกตั้ง เพราะ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" กับ บรรดานักธุรกิจที่ "เป็นมิตร" และ "สมประโยชน์" กับ
ประดานักการเมืองที่อยู่ในวงในของอานาจในเครมลินเวลานี้ ยูอาร์ ได้รับชัยชนะท่วมท้นในการ
เลื อกตั้งทั่ว ไป ๒ ครั้ งก่อนหน้ านี้ เพราะระบบที่ปูติน วางเอาไว้และถูกเรี ยกขานกันว่าเป็ น
"ประชาธิปไตยแบบมีการจัดการ" หรือ "ประชาธิปไตยแบบมีการควบคุม" ที่ไม่เพียงเตะโด่งให้
ผู้สมัครที่มีแนวคิดอิส ระไม่สามารถลงสมัครได้ ยังปิดหนทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของพรรค
การเมืองอื่นใดยกเว้นยูอาร์ และที่กล่าวหากันหนักหนาสาหัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์การเพื่อ
ความมั่นคงและความร่วมมือแห่งยุโรป (โอเอสซีอี) ก็คือ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะทาหน้าที่ดูแล "เล่ห์
สกปรก" ทุกอย่างให้เป็นไปได้ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น "พลร่ม" "ไพ่ไฟ" หรือแม้กระทั่งลงคะแนนแทนคน
ที่ตายไปแล้ว เพื่อให้ผลการเลือกตั้งออกมาเป็นไปตามต้องการ๒๒
สรุปผล
โดยสรุ ป แล้ ว ภาวะผู้ นาของ"วลาดีมี ปู ติน เป็น ผู้ น าจะมุ่ งเอาแต่ งานเป็น หลั ก
(Production Oriented) คือสนใจคนน้อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ จะเป็นผู้วางแผนกาหนด
แนวทางการปฏิบัติ และออกคาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม เน้นผลผลิต ไม่สนใจสัมพันธภาพ
ของผู้ร่วมงาน โดยพบว่าจากการใช้ทฤษฎีภาวะผู้นา ของ Blake and Mouton วิเคราะห์พบว่า
๑.มีเป้าหมายจะนารัสเซียให้กลับมาสง่างามยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตยุคสหภาพโซเวียด โดยไม่คานึงว่า
ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างไร ๒.มีพฤติกรรมแบบเผด็จการได้คุมอานาจแบบเบ็ดเสร็จ
ทั้งทหารและพลเรือนไม่มีเสรีภาพรวมทั้งระบอบตุลาการ ใครที่ไม่เห็นด้วยก็จัดการจับเข้าคุก ใครที่
อยู่กับปูตินได้ก็ร่ารวยจึงสร้างความเหลื่อมล้าให้คนในรัสเซียมาก
๒. ทฤษฎีคุณลักษณะของผู้นา (Trait Theories)
ภายหลังจากการที่นายวลาดิมีร์ ปูติน (Vladimir V. Putin) ได้ก้าวขึ้นสู่การดารง
ตาแหน่งประธานาธิบดีของ สหพันธรัฐรัสเซียต่อจากนายบอริส เยลต์ซิน (Boris N. Yeltsin) เมื่อ
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๙ และทาพิธีสาบานตนเข้ารับตาแหน่งในปี ถัดมา เมื่อวันที่ ๗
๒๒

ปิยมิตร ปัญญา.ประชาธิปไตย "ปูตินสไตล์".มติชนรายวัน.ธ.ค.11,2554:หน้า 22.
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พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๐ ในขณะที่มีอายุเพียง ๔๗ ปี เท่านั้น นายวลาดิมีร์ ปูติน ได้ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในรัสเซียเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาความสัมพันธ์กับชาติตะวันตก เห็นได้จากการที่นายวลาดิ
มีร์ ปูตินได้เดินทางไปพบกับผู้นาของชาติตะวันตก จากการได้เข้าร่วมประชุมระดับผู้นาโลกทาให้
นานา ประเทศได้ทาความเข้าใจและยอมรับในรัสเซียมากขึ้น วลาดิมีร์ ปูตินจึงเป็นเสมือนผู้ที่ทา
หน้าที่นาพารัสเซียไปสู่ การเป็นที่ยอมรับของทั้งโลก ภาพความเปลี่ยนแปลงของรัสเซียเป็นไปในทาง
ที่ดีขึ้น จนประเทศรัสเซียเป็นหนึ่ง ในประเทศมหาอานาจที่มีความสาคัญและโดดเด่นของโลก ๒๓
อย่างไรก็ตามล่าสุดรัสเซียจากถูกคว่าบาตรจากยุโรปและสหรัฐฯจากการบุกรุกยูเครน ซึ่งทาให้ห้าม
ทาธุรกิจห้ามทาธุรกิจทั้งจากบริษัทสหรัฐฯ ยุโรป และประเทศพันธมิตรอย่างญี่ปุ่น ทาให้บริษัท
รัสเซียไม่สามารถทาธุรกิจได้เช่นเดิม และทาให้ค่าเงินรูเบิลตกต่าเป็นประวัติการณ์ถึงร้อยละ
๕๐๒๔ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ก็ไม่ทาภาพเศรษฐกิจโดยรวมของรัสเซียมากนัก เนื่องจากปูติน ได้ปรับ
ยุ ท ธศาสตร์ หั น ค้ า ขายและท าธุ ร กิ จ กั บ ประเทศอื่ น ๆ
มาก่ อ นแล้ ว
ตั้ ง แต่ ช่ ว งปี ค.ศ.
๒๕
๒๐๐๓ เช่น จีน อินเดีย และอาเซียน
๒.๑ ทฤษฎีคุณลักษณะผู้นา
แม้ว่านายวลาดิมี ร์ ปูติ น จะเป็ นภาวะผู้ น าเป็น แบบมุ่ งเอาแต่ง านเป็ นหลั ก
(Production Oriented) คือสนใจคนน้อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ แต่ผลงานการบริหาร
ประเทศของนายวลาดิมีร์ ปูติน มีความเด่นชัด ประชาชนให้ความไว้วางใจต่อนายวลาดิมีร์ ปูติน
เห็นได้จากการที่เขาได้เป็นประธานาธิบดีรัสเซียอีกเป็นวาระที่ ๒ จากการชนะการเลือกตั้งเมื่อปี
ค.ศ. ๒๐๐๔ และดารงตาแหน่งจนครบวาระในปี ๒๐๐๘ ซึ่งช่วงปี ๒๐๐๐ – ๒๐๐๘ เป็นช่วงที่เรียก
ได้วายุคทองของนายวลาดิมีร์ปูติน๒๖
ที่เป็นอย่างนั้น หากวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีคุณลักษณะผู้นา (Trait Theories) ก็
สามารถอธิบายได้ว่า นายวลาดิมีร์ ปูติน มีลักษณะบางประการที่จะช่วยสนับสนุนให้เขาเป็นผู้นาได้
ซึ่งสามารถนามาอธิบายคุณลักษณะของนายวลาดิมีร์ ปูติน ดังนี้ คือ
๑. บุคลิกภาพ (Personality):
๑) ความเป็นผู้นาที่มีลักษณะเด็ดขาดและอดทน ในขณะที่นายวลาดิมีร์ ปูติน ได้ดารง
ตาแหน่งประธานาธิบดีนั้น ได้ดาเนินนโยบายในการแก้ปัญหาความมั่นคงต่างๆ เช่น ปัญหาเชชเนีย
๒๓

เกวลิน สุวรรณปัญญา.2556.การวิเคราะห์ความเป็นผ้นาทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ปูติน. การ
ประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี .ปทุมธานี : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต.หน้า 850.
๒๔
กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ.2558.วิกฤติเศรษฐกิจรัสเซีย: ตัวการคือชาติตะวันตก
หรือระบบเศรษฐกิจการเมืองรัสเซีย.กรุงเทพฯ:SSC Focus.หน้า 1-2.
๒๕
กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ.2556.วิยุทธศาสตร์รัสเซีย ปี ๒๐๑๓.กรุงเทพฯ:SSC
Focus.หน้า 1.
๒๖
เกวลิน สุวรรณปัญญา.2556.การวิเคราะห์ความเป็นผ้นาทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ปูติน. การ
ประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี .ปทุมธานี : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต.หน้า:849.
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อย่างเด็ดขาด เฉียบคม จนทาให้ประชาชนชื่นชมเป็นอย่างมาก สร้างความนิยมอย่าง ต่อเนื่องแม้จะ
มีการต่อต้าน ประณามจากต่างชาติถึงการใช้ความรุนแรงดังกล่าว แต่นายวลาดิมีร์ ปูตินก็ยังยืนยัน
ว่าสิ่งที่ทาไปนั้นมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์และความมันคงของชาติเป็นสาคัญ จากตัวอย่ างดังกล่าว
แสดงถึงคุณลั กษณะ อัน ส าคัญของผู้ นา คือ ความเด็ดขาด และความเข้มแข็งอดทนนั้นเป็น
คุณสมบัติความเป็นผู้นาที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ ในตัวของนายวลาดิมีร์ ปูติน สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
และผ่านมาในประสบการณ์ชีวิตและการบริหารประเทศใน ฐานะผู้นาสูงสุดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน
นั้น ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ที่สาคัญว่านายวลาดิมีร์ ปูตินเป็นผู้นาทางการเมืองที่มีความเด็ดขาดและ
ความอดทน๒๗
๒. ความรู้ ความสามารถ (Intelligence)
๑) เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ: นายวลาดิ มี ร์ ปู ติ น
เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ โดยได้มีโอกาสเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเลนินกราดที่มีผู้แข่งขันสูง
ได้ในครั้งแรกของการสอบและสามารถศึกษาได้ผลการเรียนเป็นที่น่าพึงพอใจ จนได้รับการชักชวน
ให้ไปทางานร่วมกับหน่วยงานลับ KGB (Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti หรือ
Committee for State Security) ใน สมัยโซเวียต แม้หลังโซเวียตล่มสลายนายวลาดิมีร์ปูตินจะ
ออกจากการเป็นสายลับ แต่ก็มีความรู้ความสามารถที่ทาให้ถูกชักชวนไปร่วมงานกับบุคคลระดับสูง
หลายครั้ง ในการบริหารราชการนั้นนายวลาดิมีร์ ปูติน เป็นผู้ที่มี ความสามารถในการจัดการ
วางแผนใช้บุคคลให้เหมาะสมกับความสามารถและถูกวิธีเพื่อสร้างความมั่นคง / เสถียรภาพทาง
การเมือง๒๘ ภาพลักษณ์ทางการศึกษาของปูติน ได้รับการเปรียบเทียบว่าเป็นผู้นาของรัสเซียที่มี
ความรู้สูงเช่นเดียวกับเลนิน การนาปูตินไปเปรียบเทียบให้เสมอกับเลนิน นับเป็นสร้างอานาจบารมี
ให้กับปูตินไม่น้อย จึงทาให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง๒๙
๒) ความเป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ : ตลอดเวลาที่ดารงตาแหน่งประธานาธิบดี นายวลาดิ
มีร์ ปูติน ได้สร้างความเจริญ และทาประโยชน์ให้แก่ ประเทศเป็นอย่างมาก เช่น การให้สิทธิเสรีภาพ
กับประชาชน การปรับปรุงกฎหมายและระบบเศรษฐกิจนายวลาดิมีร์ปูติน เป็นผู้นาที่ได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ มากมายในทุกๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมือง นายวลาดิมีร์ ปูติน เป็นผู้ที่สามารถประสานประโยชน์เพื่อให้ การเมือง
สงบนิ่งด้วยไหวพริบและชั้นเชิงทางการเมือง การปรับปรุงกองทัพและงานข่าวสารให้แข็งแกร่ง
ทันสมัย ได้สร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อเอื้อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจละสังคมของ
๒๗

เกวลิน สุวรรณปัญญา.2556.การวิเคราะห์ความเป็นผ้นาทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ปูติน. การ
ประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี .ปทุมธานี : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต.หน้า 852.
๒๘
เกวลิน สุวรรณปัญญา.2556.การวิเคราะห์ความเป็นผ้นาทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ปูติน. การ
ประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี .ปทุมธานี : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต.หน้า 851-852.
๒๙
ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์.2553. ความถดถอยของประชาธิปไตยภายใต้รัฐบาลทักษิณและปูติน : ความท้า
ทายต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.หน้า 103-104.
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ประเทศให้เจริญรุ ดหน้าอย่างรวดเร็ว ๓๐ โดยเฉพาะช่วงแรก ระหว่าง ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ และ
๒๐๐๓ เขาได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจในการลงทุน ทั้งการลงทุนในประเทศ และการลงทุน
จากต่างประเทศ และเพื่อให้เขาสามารถรวมอานาจในตาแหน่งของเขาได้ ปูติน ได้ทุ่มเทในการปรับ
โครงสร้างรัฐธรรมนูญ เพื่อจะอ้างสิทธิของรัฐส่วนกลาง และ เพื่อป้องกันผู้นาในระดับภูมิภาคหรือ
บุคคล ที่จะมาท้าทายระบอบการปกครอง เช่น ปลดออกผู้บริหารในระดับภูมิภาคและหัวหน้าฝ่าย
นิติบัญญัติแล้วแทนที่ด้วยนอมินี ๓๑ เพื่อแก้ปัญหาความไร้เสถียรภาพทางการเมืองของรัสเซียใน
ขณะนั้น จึงนับได้ว่า ปูติน เป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์เป็นอย่างยิ่ง
๓) เป็นผู้นาที่มีวาทศิลป์: นายวลาดิมีร์ ปูติน เป็นผู้นาทางการเมืองที่มีความสามารถ
ในการใช้ศิลปะการพูดจูงใจและโน้มน้าวให้คน ทั่วไปนิยมชมชอบและศรัทธาในตัวผู้นาได้ การจูงใจ
ให้ประชาชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในตัวผู้นาในประเทศของตน การแสดงออก การกล่าวสุนทร
พจน์ต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การ รักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นสาคัญทาให้เกิดเสียงสนับสนุนจากกลุ่มคน
รุ่นใหม่เป็นจานวนมาก๓๒
๓. คุณลักษณะด้านสังคม (Social skill) :
๑) ความเป็นนักการทูต: นายวลาดิมีร์ ปูติน ได้สร้างบทบาท ความน่าเชื่อถือและ
ความร่วมมือจากประเทศมหาอานาจ เข้ามาสร้างประโยชน์ให้แก่รัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือ
ทาง ความมันคง เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ เพื่อนามาส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมของ
รัฐบาลรัสเซีย สร้าง บทบาทในเวทีโลก เพื่อให้รัสเซียกลับมาผงาดเป็ นประเทศมหาอานาจและ
ถ่วงดุลกับอเมริกาอีกครั้ง หลังจากที่สิ้นสุดยุค
สงครามเย็นมา อีกทั้งสร้างการสนับสนุนการลงทุนจากประเทศต่างๆ ทาให้นายวลาดิมีร์ ปูติน
สามารถ พลิกฟื้นเศรษฐกิจของรัสเซียให้กลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนถูกจัดอยูในกลุ่ม BRIC
(Brazil, Russia, India and China) ซึ่งถือว่าเป็นผู้นาทางเศรษฐกิจขั้วใหม่ของโลก๓๓
๒) ความสามารถในการบริหาร: ความสามารถในการบริหารของ ประธานาธิบดีของ
ปูติน เห็นได้ชัดหลังการเข้ารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีและรักษาการตาแหน่งประธานาธิบดีของปูติน
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ ในช่วงระยะเวลาประมาณ ๗ เดือนนับว่า ดึงดูดความสนใจจากประชาชนมาได้ไม่
น้อย ทั้งจากการปรับปรับนโยบายต่อกองกาลีงเชชเนีย การเป็นผู้บริหารประเทศในช่วงเศรษฐกิจ
โลกเติบโต และเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นทรัพยากรสาคัญในประเทศมีราคาสูงขึ้น มีผลให้เศรษฐกิจรัสเซีย
๓๐

เกวลิน สุวรรณปัญญา.2556.การวิเคราะห์ความเป็นผ้นาทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ปูติน. การ
ประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี .ปทุมธานี : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต.หน้า 852.
๓๑
RICHARD SAKWA.(2008).Putin’s Leadership: Character and Consequences.EUROPE-ASIA
STUDIES,60(6).p.883.
๓๒
เกวลิน สุวรรณปัญญา.2556.การวิเคราะห์ความเป็นผ้นาทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ปูติน. การ
ประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี .ปทุมธานี : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต.หน้า 852.
๓๓
เกวลิน สุวรรณปัญญา.2556.การวิเคราะห์ความเป็นผ้นาทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ปูติน. การ
ประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี .ปทุมธานี : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต.หน้า 853.
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ขยายตัวอย่างมาก๓๔ ซึ่งเป็นการสร้างความสนับสนุนจากประชาชน ด้วยการสร้างภาพของผู้นาใน
แบบของวีรบุรุษ ผู้เข้ามาแกปัญหาของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเชชเนีย หรือ ปัญหาเศรษฐกิจก็ดี
อีกทั้งยังมีบุคลิกและความลึกลับในแบบของสายลับทาให้ประชาชนมีความชื่นชอบในตัวของ นาย
วลาดิมีร์ ปูติน เป็นอย่างสูง โดยชี้นาให้ประชาชนมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นประเทศสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีและมุ่งเน้นถึงการทาประโยชน์เพื่อชาติเป็นสาคัญ ๓๕ มาถึงปัจจุบันถือว่า "ปูติน"ได้นา
รัสเซียเข้าสู่รากฐานของเศรษฐกิจตลาดประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการ การเปลี่ยนแปลงที่มีมากกว่า
และแสดงให้เห็นว่ารัสเซียยุคใหม่เริ่มแล้ว๓๖
๓) ความร่วมมือ: การใช้ภาวะผู้นาสร้างความสนับสนุนจากสมาชิกสภาดูมา หลังจาก
การล่มสลายของสหภาพโซเวียต การล้มเหลวในการปกครองของนายดิมิทรี เมดเวเดฟ ทาให้การ
สร้างเลือกใหม่ที่จะขึ้นมาปกครองประเทศมีความสาคัญเป็นอยางยิ่ง แม้การขึ้นสู่ตาแหน่ง
ประธานาธิบดีในสมัยแรก (ปี ๒๐๐๐ – ๒๐๐๔) จะมาจากแรงผลักดันของนายดิมิทรี เมดเวเดฟ แต่
ในสมัยที่ ๒ (ปี ๒๐๐๔ – ๒๐๐๘) ก็มาจาก ความสามารถ ในทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ ปูตินอ
ยางชัดเจน จนได้รับเสียงสนับสนุนในการบริหารปกครองประเทศต่อไป๓๗
๒. ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงสถานการณ์(Situational Theories of Leadership)
จากความส าเร็จ ของนายวลาดีมี ปูติน ในการก้าวขึ้นมีบทบาทในรัส เซียนี้ หาก
วิเคราะห์ด้วย ทฤษฏีสถานการณ์ของฟีดเลอร์ หรือที่เรียกว่า The Fiedler Model สามารถอธิบาย
ได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายวลาดีมี ปูติน เกิดจากความสอดคล้องกันของรูปแบบ
การบริหารงานที่กับสถานการณ์ที่นายวลาดีมี ปูติน สามารถควบคุมการปฏิบัติงานนั้นได้ ซึ่งได้ทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญต่อรัสเซียให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผลงานที่โดดเด่นในช่วงการ
บริหารของปูตินคือ การแก้ไขปัญหาเชชเนีย ซึ่งเป็นผลงานที่ทาให้เขาได้รับความนิยมจากประชาชน
เขาได้ใช้นโยบายนี้ เป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยแรก (ค.ศ. ๒๐๐๐)
และเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ส าเร็ จ นอกจากนี้น โยบายด้านเศรษฐกิจของปูติน ที่ น าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศคือ ก๊าซธรรมชาติและน้ามัน มาเป็นสินค้าส่งออกหลักที่สร้างรายได้

๓๔

ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์.2553. ความถดถอยของประชาธิปไตยภายใต้รัฐบาลทักษิณและปูติน : ความท้า
ทายต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.หน้า 110.
๓๕
เกวลิน สุวรรณปัญญา.2556.การวิเคราะห์ความเป็นผ้นาทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ปูติน. การ
ประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี .ปทุมธานี : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต.หน้า 853.
๓๖
Peter Lavelle.PUTIN’S NEW RUSSIA.In Jon Hellevig ,and Alexandre
Latsa,eds,60.Washington:Kontinent USA Press.2012.
๓๗
เกวลิน สุวรรณปัญญา.2556.การวิเคราะห์ความเป็นผ้นาทางการเมืองของนายวลาดิมีร์ปูติน. การ
ประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี .ปทุมธานี : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.รังสิต.หน้า 853.
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ให้กับประเทศเป็นจานวนมหาศาล ทาให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรัสเซียมีอัตราที่
สูงขึ้น ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรัสเซียดีขึ้นด้วย๓๘
หรือถ้าจะอธิบาย "สถานการณ์" ในความหมายของ Fiedler ซึ่งมี ๓ ลักษณะ ก็
สามารถอธิบายได้ว่า คือ ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นากับผู้ปฏิบัติ : ในการบริหารงาน นายวลาดีมี
ปูติน สามารถสร้างความไว้วางใจให้ทีมงาน ทาให้เกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจกัน ซึ่งสาเหตุอาจจะ
เนื่องจากการบริหารงานและความตั้งใจที่จะเข้ามารื้อฟื้นรัสเซียให้กลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ ประสบ
ความสาเร็จ ทาให้ทีมงานและประชาชนเกิดความไว้วางใจอย่างมาก เห็นได้จากการที่เขาสามารถ
เอาชนะคู่แข่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่ ๒ ได้อย่างขาดลอย ความนิยมต่อตัวปูตินที่มีอยู่สูง
มาก๓๙ ๒. โครงสร้างของงาน (Task structure) : นายวลาดีมี ปูติน สามารถจัดโครงสร้างที่
ชัด เจนมี ความแน่ น อนสู ง จากรูป แบบการสร้ า งฐานอ านาจในช่ ว งเวลาการ ด ารงต าแหน่ ง
ประธานาธิบดีของปูตินด้วย เช่น การรวมอานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง ซึ่งทาให้รูปแบบการปกครองของ
ปูตินเป็นแบบประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการ นอกจากนี้การกาจัดศัตรูทางการเมืองการละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของสื่อมวลชน ที่ส่งผลให้ประชาธิปไตยในรัสเซียนั้นลดน้อยลง ล้วนแต่เป็นการสร้างฐาน
อานาจทางการเมืองของเขาให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น ๔๐ ๓. อานาจที่ตามตาแหน่งของผู้นา (Position
power) : การที่นายวลาดีมี ปูติน ได้วางระบบที่เป็นฐานแห่งอานาจของตนเองรองรับการใช้
อานาจเบ็ดเสร็จของการปกครองแบบ ผู้นาสูงสุดเพียงผู้เดียว อาศัยรากฐานจากระบบเดิมที่
หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นกลายเป็นเครื่องมือในการใช้อานาจเบ็ดเสร็จ ทาให้มีอานาจมาก๔๑
ดังนั้นจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเด็ดขาด จึงกลายเป็นผู้นาที่มีอานาจที่แข็งแกร่ง
๔. บทสรุป
จากการวิเคราะห์นายวลาดีมีร์ วลาดีมีโรวิช ปูติน ผู้นารัสเซียพบว่าทีม โดยผู้ศึกษา
เห็นว่า ในประเด็นภาวะความเป็นผู้นา เป็นแบบผู้นาที่มุ่งเอาแต่งานเป็นหลัก (Production
Oriented) สนใจคนน้อย โดยปูติน มีเป้าหมายจะนารัสเซียให้กลับมาสง่างามยิ่งใหญ่เหมือนในอดีต
ยุคสหภาพโซเวียด และมีพฤติกรรมแบบเผด็จการ โดยนายวลาดีมี ปูติน ได้คุมอานาจแบบ
เบ็ดเสร็จ ทั้งทหารและพลเรือนไม่มีเสรีภาพรวมทั้งระบอบตุลาการ ส่วนคุณลักษณะของผู้นา นาย
๓๘

จิราวรรณ นุชสวาท.2553.การวิเคราะห์ลัทธิบูชาตัวบุคคลในบริบทการเมืองการปกครอง:กรณีศึกษา
วลาดิ มี ร์
ปู ติ น (ค.ศ. 2000-2008)(ออนไลน์ ) .แหล่ ง ที่ ม า:
http://www.russianstudiestu.com/library/research2554/research2553_008.pdf[7 เมษายน 2558]
๓๙
จิราวรรณ นุชสวาท.2553.การวิเคราะห์ลัทธิบูชาตัวบุคคลในบริบทการเมืองการปกครอง:กรณีศึกษา
วลาดิ มี ร์
ปู ติ น (ค.ศ. 2000-2008)(ออนไลน์ ) .แหล่ ง ที่ ม า:
http://www.russianstudiestu.com/library/research2554/research2553_008.pdf[7 เมษายน 2558]
๔๐
จิราวรรณ นุชสวาท.2553.การวิเคราะห์ลัทธิบูชาตัวบุคคลในบริบทการเมืองการปกครอง:กรณีศึกษา
วลาดิ มี ร์
ปู ติ น (ค.ศ. 2000-2008)(ออนไลน์ ) .แหล่ ง ที่ ม า:
http://www.russianstudiestu.com/library/research2554/research2553_008.pdf[7 เมษายน 2558]
๔๑
ปิยมิตร ปัญญา.ประชาธิปไตย "ปูตินสไตล์".มติชนรายวัน.ธ.ค.11,2554:หน้า 22.
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วลาดิมีร์ ปูติน มีคุณลักษณะดังนี้ ๑.บุคลิกภาพ (Personality) : ความเป็นผู้นาที่มีลักษณะเด็ดขาด
และอดทน ในขณะที่นายวลาดิมีร์ ปูติน ได้ดารงตาแหน่งประธานาธิบดีนั้น ได้ดาเนินนโยบายในการ
แก้ปัญหาความมั่นคงต่างๆ เช่น ปัญหาเชชเนีย อย่างเด็ดขาด เฉียบคม จนทาให้ประชาชนชื่นชม
เป็นอย่างมาก ๒. ความรู้ ความสามารถ (Intelligence) ๑) นายวลาดิมีร์ ปูติน เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ โดยได้มีโอกาสเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเลนินกราดที่มีผู้แข่งขันสูง
ได้ในครั้งแรกของการสอบและสามารถศึกษาได้ผลการเรียนเป็นที่น่าพึงพอใจ จนได้รับการชักชวน
ให้ไปทางานร่วมกับหน่วยงานลับ KGB ๒) ความเป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ : ตลอดเวลาที่ดารง
ตาแหน่งประธานาธิบดี นายวลาดิมีร์ ปูติน ได้สร้างความเจริญ และ ทาประโยชน์ให้แก่ ประเทศ
เป็นอย่างมาก เช่น การให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนการปรับปรุงกฎหมายและระบบเศรษฐกิจนาย
วลาดิมีร์ปูติน ๓)เป็นผู้นาที่มี วาทศิลป์ ๓. คุณลักษณะด้านสังคม (Social skill) ๑).ความเป็น
นักการทูต: นายวลาดิมีร์ ปูติน ด็สร้างบทบาท ความน่าเชื่อถือและความร่วมมือจากประเทศ
มหาอานาจ เข้ามาสร้างประโยชน์ให้แก่รัสเซีย ๒.)ความสามารถในการบริหาร : การสร้างความ
สนับสนุนจากประชาชน การสร้างภาพของผู้นาในแบบของวีรบุรุษ ผู้เข้ามาแกปัญหาของประเทศ
ไม่วาจะเป็นปัญหาเชชเนีย หรือ ปัญหาเศรษฐกิจก็ดี ๓.).ความร่วมมือ: การใช้ภาวะผู้นาสร้างความ
สนับสนุนจากสมาชิกสภาดูมา หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ส่วนความสาเร็จของ นาย
วลาดีมี ปูติน ในการก้าวขึ้นมีบทบาทในรัสเซียนี้ หากวิเคราะห์ด้วย ทฤษฏีสถานการณ์ของฟีด
เลอร์ หรือที่เรียกว่า The Fiedler Model สามารถอธิบายได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของนายวลาดีมี ปูติน เกิดจากความสอดคล้องกันของรูปแบบการบริหารงานที่กับสถานการณ์ที่
นายวลาดีมี ปูติน สามารถควบคุมการปฏิบัติงานนั้นได้ ซึ่งสอดคล้องกันทั้งความสัมพันธ์ระหว่างผู้นา
กับผู้ปฏิบัติ โครงสร้างของงาน และ อานาจที่ตามตาแหน่งของผู้นา

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 185

บรรณานุกรม
หนังสือภาษาไทย
ปิยมิตร ปัญญา.ประชาธิปไตย "ปูตินสไตล์".มติชนรายวัน.ธ.ค.๑๑,๒๕๕๔.
รมย์ ภิรมนตรีและคณะ.๒๕๔๘.โครงการวิจัยรัสเซียใหม่และลู่ทางความสัมพันธ์กับ
ไทย.กรุงเทพฯ:สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.).๒๕๔๘.
เกวลิน สุวรรณปัญญา.๒๕๕๖.การวิเคราะห์ความเป็นผ้นาทางการเมืองของนายวลาดิ
มีร์ปูติน. การประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี .ปทุมธานี : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ม.
รังสิต.
ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์.๒๕๕๓. ความถดถอยของประชาธิปไตยภายใต้รัฐบาลทักษิณ
และปูติน : ความท้าทายต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หน้า ๑๐๓ – ๑๐๔.
กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ.๒๕๕๘.วิกฤติเศรษฐกิจรัสเซีย: ตัวการ
คือชาติตะวันตก หรือระบบเศรษฐกิจการเมืองรัสเซีย.กรุงเทพฯ:SSC Focus.
กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ.๒๕๕๖.วิยุทธศาสตร์รัสเซีย ปี ๒๐๑๓.
กรุงเทพฯ:SSC Focus.
หนังสือภาษาอังกฤษ
Guriev, Sergei; Tsyvinski, Aleh (2010). "Challenges Facing the Russian
Economy after the Crisis". In Anders Aslund, Sergei Guriev, Andrew C. Kuchins. Russia
After the Global Economic Crisis. Washington ,DC: Peterson Institute for
International Economics; Centre for Strategic and International Studies; New
Economic School. pp. 12–13.
J. Colton,Timothy ,McFaul,Michael .(2003).Russian Democracy Under
Putin.Johnson's Russis List.50(4). p.2.
E. Hale,Henry . (2009).RUSSIANS AND THE PUTIN-MEDVEDEV
“TANDEMOCRACY”.Seattle:University of Washington.
Youngs,Tim .(2000).The Conflict in Chechnya. London:INTERNATIONAL
AFFAIRS AND DEFENCE SECTION.
MARTHA BRILL OLCOTT.(2004).THE ENERGY DIMENSION IN RUSSIAN
GLOBAL STRATEGY.USA: THE JAMES A BAKER INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY OF RICE
UNIVERSITY1.TOTAL E&USA,Inc.

186

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

RICHARD SAKWA.(2008).Putin’s Leadership: Character and
Consequences.EUROPE-ASIA STUDIES,60(6).
Peter Lavelle.PUTIN’S NEW RUSSIA.In Jon Hellevig ,and Alexandre
Latsa,eds,60.Washington:Kontinent USA Press.2012.
online

biography.2015.Vladimir Putin Biography(online).available from
:http://www.biography.com/people/vladimir-putin-9448807[4 April 2015]
Vladimir Putin.2015.Biography Vladimir Putin(online).available from
:http://eng.putin.kremlin.ru/bio[19 April 2015]
MBA.krabi.2555.ทฤษฎีภาวะผู้นา(ออนไลน์).แหล่งที่มา:
https://sites.google.com/site/mbakrabi/thvsdi-phawa-phuna[4 เมษายน 2558]
CowboyManager.2554.พฤติกรรมองค์การ ตอนที่ 31 ทฤษฎีผู้นาตามสถานการณ์
(Situational Theory)(ออนไลน์).แหล่งที่มา:
http://cowboymanager.blogspot.com/2011/09/31-situational-theory.html[6 เมษายน
2558]
จีระ หงส์ลดารมภ์. 2558. บทเรียนที่ดีและไม่ดีของปูติน(ออนไลน์).แหล่งที่มา:
http://www.naewna.com/politic/columnist/17034 [5 เมษายน 2558]
มติชน.2554. "เมดเวเดฟ"กร้าว"เตือน"ปูติน"อันตรายผูกรวบอานาจรัสเซียเพียงผู้
เดียว(ออนไลน์).แหล่งที่มา:
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1305433863[4 เมษายน 2558]
จิราวรรณ นุชสวาท.2553.การวิเคราะห์ลัทธิบูชาตัวบุคคลในบริบทการเมืองการ
ปกครอง:กรณีศึกษาวลาดิมีร์ ปูติน (ค.ศ. 2000-2008)(ออนไลน์).แหล่งที่มา:
http://www.russianstudies-tu.com/library/research2554/research2553_008.pdf[7
เมษายน 2558]

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 187

การวิเคราะห์หลักการทางานของผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการด้วยหลักพุทธธรรม
Synthesis to Principles Leadership Changes in Prevention and Solution
of Narcotics Problems in Establishments to Dharma
พิศมัย ทองเที่ยง
บทคัดย่อ
ปัญหายาเสพติดเป็ นปัญหาความมั่นคงของชาติ ที่ผ่ านมาการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ พบว่ากุญแจสู่ความสาเร็จ คือ ผู้นา จึงมีคาถามว่า
ทาอย่างไรจะมีแนวปฏิบัติในการทางานให้กับผู้นาการเปลี่ยนแปลงในสถานประกอบการที่หลอมรวม
หลักพุทธธรรม เพื่อให้เหมาะกับวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน ผู้เขียนจึงได้ศึกษา สังเคราะห์ นาเสนอ
องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับหลักการทางานของผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการด้วยหลักพุทธธรรม ด้วยขั้นตอน PDCA ยุทธศาสตร์ ๔ ก ๔ หลัก ดังนี้ ๑. วางแผน:
เริ่มจากการรู้คิดเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการเชื่อมโยงหาสาเหตุของปัญหา
กาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน และท้าท้ายกระบวนการทางานด้วยยุทธศาสตร์ ๔ ก ๔ หลัก ได้แก่ ก ๑: การสร้าง
จิตสานึกการมีส่วนร่วม ก ๒: การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด ก๓: การสร้างและพัฒนา
เครือข่าย และ ก๔: การดาเนินการตามกฎหมาย ภายใต้หลักการช่วยเหลือกัน : วาจาเป็นมิตร : กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ : สม่าเสมอต่อเนื่อง อันเกิดมาจากภายในจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตา คิดช่วยเหลือผู้อื่น ยินดี
เมื่อคนอื่น มีความสุข และวางใจกลาง ๒. การปฏิบัติตามแผน ๓. การตรวจสอบ และ ๔. การปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้น ในยุทธศาสตร์ ๔ ก ๔ หลัก โดยการบริหารงานนี้อยู่บนพื้นฐานการจัดการชีวิตทั้งของผู้นาและ
ลูกจ้าง/พนักงาน เริ่มจากการรู้คิดโดยแยบคายเชื่อมโยงเป็นระบบเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิต หา
สาเหตุของปัญหา กาหนดเป้าหมายชีวิต ที่สร้างสรรค์ และหาหนทางแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยทาน ศีล
ภาวนา
คาสาคัญ: ผู้นาการเปลี่ยนแปลง, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, สถานประกอบการ, พุทธธรรม
Abstract
The narcotics are a problem of the national security. The past duration,
the procedure of preventing and solving drugs in the workplace found that the key
of successes are the leader. The question appeared that what plan makes the


สานักงาน ป.ป.ส.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ, สานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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leaders gather the Buddhadhamma in order to be suitable with the way of life of
Thais in the present time. Therefore, the writer studied, synthesized and presented
the new concept for the chief’s practice to protect and solve the drug’s obstacle in
workplace by Buddha’s teaching, PDCA, strategy of 4K and 4 rules as following: 1. Plan : to
learn the narcotics’ hindrance arising in workplace together with its reason, find the
vision and challenge with the strategy of 4K and 4 doctrines namely: 1k : follow the
law under the help, humble speeches, useful activity, loving-kindness, rejoicing with
other in their happiness. 2. Do according to the plan. 3. Checking what you do.
4. Action: approve the strategy of 4K 4 rules better by management over base of
lives of leader and officers which it begins from the deep thinking systematically
when the problem happens, seek its cause, choose the way of life and solve the
block by giving, precept and mental development.
Keywords: Leadership Changes, Prevention and Solution of Narcotics Problems, Establishments,
Dharma

๑. บทนา

ปัญหายาเสพติดเป็นภัยร้ายที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา
การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจะประสบผลสาเร็จหรือไม่
พบว่ า องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ คื อ ในสถานประกอบการนั้ น ผู้ น าที่ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ให้ ก าร
สนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการของตน อันเป็น
กุญแจที่ก้าวไปสู่ความสาเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
กุญแจสู่ความสาเร็จ คือ ผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบการ และทาอย่างไรจะมีหลักการทางานผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์
กว้างไกลเชิงสร้างสรรค์หลอมรวมหลักการทางานทางด้านทฤษฎีทางตะวันตก – ทางด้านตะวันออก
ได้อย่างผสมกลมกลืน เพื่อให้เหมาะกับวิถีชีวิตสังคมไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
จากความสาคัญข้างต้น ผู้เขียนจึงได้ทาการสังเคราะห์ หลักการทางานของผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่ได้หลอมรวมกับหลักพุทธธรรม ขึ้นเพื่อนาเสนอองค์
ความรู้ใหม่สาหรับให้ผู้นาการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติที่ได้หลอมรวมหลักพุทธธรรม อันเป็นหลักสากลของ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๒. ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง

ภาวะผู้นา เป็นคุณลักษณะ พฤติกรรม ความสามารถที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่น สามารถ สร้างแรง
บันดาลใจ สร้างความศรัทธาน่าเชื่อถือ การยอมรับ การอุทิศตัว และช่วยเพิ่มพลังอานาจให้ผู้อื่น
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เพื่อให้การทางานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย๑ รวมทั้ง ผู้นาต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มมี
ความเป็นอิสระ กล้าตัดสินใจ มีแรงกระตุ้น มีความกระตือรือร้นสูง และมีความยืดหยุ่ น๒ จะเห็นว่าภาวะ
ผู้นา คือ ผู้มีวิสัยทัศน์ไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับใครกล้าตัดสินใจ มี
ความกระตือรือร้นสูง มีความน่าเชื่อถือศรัทธา อุทิศตน ช่วยเพิ่มพลังอานาจให้ผู้อื่น เพื่อให้งานที่ทา
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย และที่สาคัญมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ โดยทฤษฎีภาวะผู้นาที่ผู้เขียน
ศึกษา คือ
ทฤษฏีภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด ของ Kouzes และ Posner ที่เ สนอ
องค์ประกอบ ๕ ประการ ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
๑) การท้าทายกระบวนการ (Challenging the Process) มองหาโอกาสที่ดีกว่าเดิม
๒) การสร้างแรงบันดาลใจในการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Inspiring a Shared Vision)
๓) มอบอานาจให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติงาน (Enabling Others to Act)
๔) แสดงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ (Modeling the Way) มีการสร้างเอกภาพค่านิยม
ร่วมกันในองค์กร
๕) เสริมสร้างกาลังใจ (Encouraging the Heart) ทั้งรางวัลทางด้านจิตใจ และรางวัลจาก
๓
ภายนอก
นอกจากนี้ มีแนวคิดเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงพุทธว่าผู้นาควรมีวิสัยน์
กว้างไกล กล้าตัดสินใจ มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ มีการวางแผน มีจิตอาสา มีไมตรีจิตสูง มีสัจจะ
มีใจเป็นกลาง และเป็นกัลญาณมิตร เป็นต้น๔
โดยสรุป ผู้เขียนได้นาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การท้าทายกระบวนการ
ในทางสร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์ร่ วม การมอบอานาจ การแสดงเป็นแบบอย่าง และการเสริมกาลังใจ
รวมทั้ง เป็นกัลญาณมิตร มีใจเป็นกลาง มีสัจจะ มีจิตสาธารณะ มาบูรณาการกับหลักการวัฏจักรการทางาน
เป็นทีมของ Deming ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
๑

รัตติกรณ์ จงวิศาล, ภาวะผู้นา ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา (LEADERSHIP
Theories, Research, and Approaches to Development), พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๔.
๒
รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้นา (Leadership), พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธีระฟิล์ม
และไซเท็กซ์ จากัด, ๒๕๕๑) หน้า ๑๑.
๓
Kouzes และ Posner อ้างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, ภาวะผู้นา ทฤษฎี การวิจัย และแนวทาง
สู่การพัฒนา (LEADERSHIP Theories, Research, and Approaches to Development), พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๒๖๐ – ๒๖๑.
๔
พัชรีย์ ชานาญศิลป์, การพัฒนาภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง (The Development of The Buddhist Leadership of Administrators of Industrail and
Community Education Colleges in the The Lower Northern Region, Thailand), วารสาร มจร
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘, หน้า ๘๑.
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๓. หลักวัฏจักรเดมมิ่ง (Deming cycle)

หลักวัฏจักรเดมมิ่งเป็น แนวคิดทฤษฎีของ W.Edwards Deming เกี่ยวกับวงจร PDCA
มาจาก การให้ความสาคัญในควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL QUALITY CONTROL)
แบ่งความสัมพันธ์ ในการดาเนินงานเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจัย
ในรูปวงจรของการใช้วิธีการทางสถิติ ที่มีกระบวนการต่อเนื่องไม่มีวันที่สิ้นสุด๕ ซึ่งวงจรดังกล่าวได้ถูก
นามาประยุกต์ใช้ไปตามล าดับ ปั จ จุบั น มีการพัฒ นาเป็นเครื่องมือ สาหรับ บริหารทีมงาน โดยใช้
หลักวัฏจักรเดมมิง (Deming cycle) ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ การวางแผน (Plan) วิธีการบริหารทีมงานเริ่มจากการวางแผนการทางานก่อน
โดยต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ (objective) เป้าหมาย (goal) ภารกิจ (mission) และวิธีการทางาน
(method) พร้อมทั้ง การแจ้งให้สมาชิกทุกคนในทีมงานรับทราบ
ขั้นที่ ๒ การปฏิบัติ (Do) ทีมงานนาแผนมาปฏิบัติ โดยศึกษาเป้าหมาย วิธีการทางานตาม
แผนที่กาหนด มีการมอบหมายงานโดยยึดหลักความสามารถและใช้คนให้ ถูกกับงาน ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กาหนดไว้ในแผน และเก็บข้อมูลในการทางานไว้
ขั้นที่ ๓ การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบการทางานและผลของการทางานเป็น
ระยะ ๆ เพื่อหาข้อบกพร่อง ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ขั้นที่ ๔ การแก้ไขแล้วปฏิบัติ (Act) จากขั้นที่ ๓ เมื่อพบข้อบกพร่อง ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ให้
มีการแก้ไข แล้วปฏิบัติตามที่แก้ไขแล้วนั้น
โดยให้มีการปฏิบัติขั้นตอนดังกล่าว หมุนไปเป็นวงรอบไปเรื่อย ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางานเป็นทีม๖ จะเห็นว่าการบริหารทางานเป็นทีมด้วยวัฏจักรเดมมิ่ง อันได้แก่ การวางแผน การ
ปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เป็นหลักการบริหารงานทางานเป็นทีม
ของผู้นา นอกจากนี้ ผู้นาตามสถานการณ์กับแรงงาน หรือ บุคคลจาพวกที่สี่ ในบัวสี่เหล่า ควรมี
เทคนิคการสั่งงานที่ดี ประกอบด้วย ๑) กระตุ้นให้ลูกน้องมีส่วนร่วมในการถามคาถาม ๒) เริ่มสั่งงาน
ตามแผน โดยหัวหน้างานต้องอธิบายจุดประสงค์ของงานที่ต้องดาเนินการ ๓) ทดสอบความเข้าใจ
ของลูกน้องอย่างสม่าเสมอตลอดการสั่งงาน และ ๔) ติดตามผลความก้าวหน้า เมื่อเกิดข้อผิดพลาด
หัวหน้างานสามารถช่วยเหลือลูกน้องได้ทันที๗
โดยสรุ ป ผู้ เขียนได้น าหลั กแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงมาบูรณาการกับ
หลักการบริหารทางานเป็นทีมด้วยวัฏจักรเดมมิ่ง ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ
๕

W. EDWARDS DEMING, WHAT HAPPENED IN JAPAN?. Washington: Reprinted from INDUSTRIAL
QUALITY CONTROL Vol. ๒๔, No.๒, August ๑๙๖๗, pp. ๘๙ – ๙๑.
๖
สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ (Organization and Management), พิมพ์ครั้งที่ ๗,
(กรุงเทพมหาคร: บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๒๓๙ – ๒๓๙.
๗
นพดล ดีไทยสงค์, ภาวะผู้นาตามสถานการณ์ : บัวสี่เหล่ากับคนสี่จาพวก (Situational Leadership:
The Four Types of Lotus and Peolple), วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ)
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙): ๔๖๓.
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และการปรั บ ปรุ งให้ ดียิ่ งขึ้น รวมทั้ง เทคนิคการกระตุ้ นให้ เกิดการมี ส่ ว นร่ว ม มาสั งเคราะห์ กั บ
หลักพุทธธรรมตามสถานการณ์ อันได้แก่ หลักการคิดด้วยหลักโยนิโสมนสิการแบบอริยสัจ ๔ หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓
หลั กพรหมวิ หาร ๔ และ หลั กสั งคหวั ตถุ ๔ เพื่อน าเสนอหลั กการท างานของผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

๔. หลักพุทธธรรมตามสถานการณ์

ผู้เขียนได้ศึกษาหลักพุทธธรรม เพื่อนามาสังเคราะห์ หลอมรวมเข้ากับหลักการทางาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามสถานการณ์ ดังนี้
๑) หลักโยนิโสมนสิการแบบอริยสัจ ๔ (Four Noble Analytical Thinking)
หลักโยนิโสมนสิการ (Analytical Thinking) เป็นการใช้ความคิดทาในใจโดยแยบคาย มอง
สิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบสาวหาเหตุผลทั้งหมดมาแยกแยะวิเคราะห์ดูด้วยปัญญาด้วยความคิดที่
เป็นระเบียบเห็นสิ่ งนั้ น ๆ ตามสภาวะความสั มพันธ์แห่งเหตุปัจจัย ”๘ ซึ่งพระสั มมาสัมพุทธเจ้าได้
กล่าวถึงเหตุปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิในโยนิโสมนสิการว่า “ท่านผู้มีอายุ ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ประการ
คือ ๑. ปรโตโฆสะ (การได้สดับจากบุคคลอื่น) ๒. โยนิโสมนิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) ปัจจัยให้เกิด
สัมมาทิฏฐิมี ๒ ประการนี้แล”๙ โดยวิธีการคิดโยนิโสมนสิการนั้นประมวลเป็นแบบใหญ่ ๆ ได้ ๑๐ วิธี
โดยผู้เขียนได้นาวิธีการคิดแบบอริยสัจ ๔ หรือวิธีการคิดแก้ไขปัญหามาสังเคราะห์ในบทความวิชาการนี้
อริยสัจ ๔ คือ สายเกิด เริ่มจากทุกข์และสมุทัย สายดับ คือ สายนิโรธ และมรรค ๑๐ โดย
อริยสัจ ๔ สาหรับ คนสมัยใหม่ คือ “...ให้มองดู ในลักษณะ Bird-eye view มองเรื่องทั้งหมด ใน
ภาษาที่ใช้กับเรื่อง Logic” ข้อที่ ๑ บอกว่าเป็นเรื่องอะไร (What is it?) ข้อที่ ๒ บอกว่าสาเหตุมาจาก
เรื่องอะไร (From what?) ข้อที่ ๓ บอกว่าทาเพื่อประโยชน์อะไร (For what?) ข้อที่ ๔ บอกว่าวิธี
ดับทุกข์อย่างไร (By what?)๑๑ จะเห็นว่าวิธีคิดโยนิโสมนสิการแบบอริยสัจ ๔ เริ่มจากสายเกิด คือ
รับรู้ความทุกข์เพื่อให้รู้รอบ แล้วสืบสาวหาเหตุเพื่อให้ละ และสายดับกาหนดภาวการณ์สิ้นปัญหา
แล้วค้นหาหนทางวิธีการดับทุกข์ อันเป็นทางสายกลางประกอบด้วยมรรคมีองค์ ๘ เมื่อรวมความ หรือ
ย่อลงมา คือ ไตรสิกขา ทั้งนี้ ไตรสิกขาสาหรับฆราวาสคือ ทาน ศีล ภาวนา หรือหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓
หลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ (Bases of Meritorious Action) ประกอบด้วย (๑) การให้ทานนั้น
ต้องมีผู้รับ ได้แก่ การให้วัตถุ สิ่งของเป็นทาน การให้อภัยทาน และการให้ธรรมเป็นทาน (๒) ศีล ๕ เป็นหลัก
ปฏิบัติขั้นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน คือ ข้อที่ ๑ เว้นจากประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่น ข้อที่ ๒
๘

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่
๒๗. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๕๗.
๙
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๕๓/๔๙๑.
๑๐
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, สู่นิพพาน, (ม.ป.ท.,
๒๕๕๙), หน้า ๖๖ และ ๗๓.
๑๑
พุทธทาสภิกขุ, อริยสัจสาหรับคนสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายโรงพิมพ์ บริษัท ตถาคต พับลิเคชั่น
จากัด, ๒๕๕๔) หน้า ๗๙.
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เว้นจากประทุษร้ ายทรัพย์ สมบัติของผู้ อื่น ข้อที่ ๓ เว้นจากประทุษร้ายของรักของผู้อื่น ข้อที่ ๔
เว้นจากละเมิดสิทธิอันชอบธรรม หรือทาผู้อื่นให้เสียสิทธิอันชอบธรรมโดยใช้วาจา ข้อที่ ๕ เว้นจากการดื่ม
สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งของความประมาท สูญเสียสติสมปฤดี สติสัมปชัญญะ (๓) ภาวนา คือ การทาสมาธิ
การทาจิตให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป๑๒ จะเห็นว่าโยนิโสมนสิการเป็นหลักการคิดภายในใจโดยแยบคายที่มี
ระเบียบระบบเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ตามสภาวะเหตุปัจจัยในเรื่องนั้น ๆ เริ่มจาก รับรู้เรื่องต่าง ๆ สืบ
สาวหาสาเหตุของเรื่องนั้น ๆ กาหนดภาพฝันที่ต้องการให้เกิดขึ้น และหาหนทางแนวทางเพื่อให้ไปถึง
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยหนทางที่จะไปถึงเป้าหมายมีองค์ ๘ สรุปย่อเป็นไตรสิกขา ซึ่งไตรสิกขาสาหรับฆราวาส
คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา
โดยสรุป ผู้เขียนนาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง หลักวัฏจักรเดมมิ่ง และ
หลักโยนิโสมนสิการแบบอริสัจ ๔ คือ หลักการคิดภายในใจที่แยบคายเป็นระบบเริ่มจาก รับรู้เรื่องต่าง ๆ
สืบสาวหาสาเหตุของเรื่องนั้น ๆ กาหนดสิ่งที่ต้องการจะให้เป็น และหาหนทางเพื่อไปยังจุดหมาย
ที่กาหนดไว้ โดยหนทางที่จะไปถึงจุดหมายมีองค์ ๘ สรุปย่อเป็นไตรสิกขา ซึ่งไตรสิกขาสาหรับฆาราวาส
คือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา และมีหลักพรหมวิหาร ๔ อันเป็นหลักธรรมประจาจิตใจ
ของผู้นา มาสังเคราะห์รวมเข้าด้วยกัน
๒) หลักพรหมวิหาร (Holy Abidings)
พรหมวิหาร ๔ หมายถึง ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐอันเป็นหลักประจาใจ กากับ ความ
ประพฤติ (holy abiding) ประกอบด้วย (๑) เมตตา (friendliness) คือ ความรัก ความปรารถนาดี อยาก
ให้เขามีความสุข (๒) กรุณา (compassion) คือ ความสงสารคิดช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์
(๓)
มุทิตา (sympathetic joy) คือ การยินดีเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีความสุข และ (๔) อุเบกขา (equanimity)
คือ ความวางใจเป็นกลางพิจารณาเห็น สิ่งต่าง ๆ ด้วยปัญญา มีจิตใจเที่ยงตรงยุติธรรม ไม่เอนเอียง
เพราะรั กหรื อชั ง๑๓
พรหมวิ ห ารธรรมเป็ น ธรรมประจ าจิ ต ใจของผู้ มี คุ ณ ธรรมสู ง จิ ต ใจสู ง
เป็นคุณธรรมประจาใจของผู้นาหรือผู้ปกครอง ๑๔ จะเห็นว่าพรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมประจา
จิตใจของผู้มีจิตใจ คุณธรรมสูง เป็นหลักธรรมประจาใจของผู้นาหรือผู้ปกครอง โดยมีหลักสังคหวัตถุ ๔
เป็นเครื่องมือแสดงออกการกระทาทางกาย โดยมีบทความงานวิจั ยที่สนับสนุ นหลั กพรมหวิหาร ๔
ว่าหลั กธรรมที่ เหมาะสมในการพั ฒ นาคุ ณลั ก ษณะภาวผู้ นาทางด้ านบุ คลิ ก ภาพคื อ มุ ทิตา และ
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ เมตตา/กรุณา/อุเบกขา๑๕
๑๒

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), ทาน ศีล ภาวนา, กรุงเทพมหานคร: รุ่งแสงการพิมพ์,
ม.ป.ป.), หน้า ๑๗, ๖๑– ๖๖, ๑๐๑, ๑๐๙ และปกหลัง.
๑๓
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่
๒๗. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๒๔ – ๑๒๖.
๑๔
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร จิตวณฺโณ), การพัฒนาจิต. พิมพ์ครั้งที่ ๘. (กรุงเทพมหานคร:
บริษัท สร้างสรรค์บุ๊คส์ จากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๑๙๔, ๑๙๖.
๑๕
พระสุวัตน์ วชิโร (อาษาสิงห์), การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นาของเจ้าสานักศาสนศึกษาแผนก
ธรรม-บาลี จังหวัดนครราชสีมา (Development of Leadership Traits of Dhamma-Pali Buddhist

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 193

โดยสรุป ผู้เขียนนาหลักทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง หลักการบริหารทีมงานด้วยวัฏจักร
เดมมิ่ง หลักการคิดโยนิโสมนิการ และหลักธรรมประจาใจผู้นาทางด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม คือ
หลักพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา มาสังเคราะห์รวมกับหลักสังควัตถุ ๔ อันเป็น
หลักธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้าใจคนให้ระลึกถึงกัน ทาให้เกิดไมตรีสามัคคีกัน
๓) หลักสังคหวัตถุ ๔ (Bases of Sympathy)
หลั กสั งคหวัตถุ ๔ เป็ นธรรมเครื่ องยึดเหนี่ยวน้าใจคน ท าให้ เกิ ดความสามั คคี เป็ นหลั กการ
สงเคราะห์ซึ่งพระสัมมมาสัมพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ว่า “...ทาน เปยยวัชชะ อัตถจริยา
ในโลกนี้ และสมานัตตาในธรรมนั้น ตามสมควรสังคหธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลก เหมือนลิ่มสลักที่ยึด
คุมรถซึ่ง แล่ น ไปไว้ไ ด้ฉ ะนั้ น ...” ๑๖ จากความส าคัญดั งกล่ าว องค์ป ระกอบของสั งคหวัต ถุ ๔
ประกอบด้วย๑๗ (๑) ทาน หรือ การให้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ
ตลอดจนการให้ความรู้และแนะนาสั่งสอน: giving เป็นการให้สิ่งที่สมควรให้แก่ผู้ที่สมควรให้ และ
การให้แก่ผู้ที่สมควรได้รับ และผู้รับไม่ปฏิเสธ เห็นค่าของสิ่งที่จะได้รับนั้น แล้วนาไปใช้ประโยชน์
โดยทานนั้นพระพุทธเจ้าทรงถือว่าอภัยทาน และธรรมทาน เป็นทานอันประเสริฐสุด โดยต้องเริ่มต้น
ด้วยการมีอภัยทาน ๑๘ (๒) ปิยวาจา คือ วาจาเป็นที่รัก ซาบซึ้งใจ หรือ คากล่าวที่สุภาพไพเราะ
อ่อนหวานสมานสามัคคี เกิดไมตรี ความรักใคร่นับถือ และยังประโยชน์กัน : kindly speech เป็นวาจา
อันเป็นมงคล ปรารถนาที่จะถนอมรักษาน้าจิตใจกันไม่ให้ขุ่นข้องขัดเคืองบอบซ้าด้วยวาจา๑๙ (๓) อัตถจริยา
คือ การบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ : useful conduct (๔) สมานัตตตา คือ วางตนเสมอต้น เสมอปลาย
วางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม และถูกต้องตามธรรม : even
and equal treatment จะเห็นว่าหลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักธรรมสานไมตรี สานสามัคคี ด้วยการให้
ทาน ใช้คาพูดที่สุภาพไพเราะรักษาน้าใจกัน การทาประโยชน์ให้ส่วนรวม และการวางตนเสมอต้น
เสมอปลาย เหมาะสมแก่ฐานะถูกต้องตามธรรม เป็นเครื่องมือแสดงออกถึงการกระทาที่จิตใจมีความ
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา โดยมีบทความงานวิจัยที่สนับสนุนหลักสังคหวัตถุ ๔ ว่าเป็น

Institute Heads in Nakhon Ratchasima Province), วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒
(ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๑๙.
๑๖
อัง. จตุกก. (ไทย) ๒๑/๓๓/๕๑.
๑๗
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต (ฉบับชาวบ้าน), (กรุงเทพมหานคร :
ธรรมสภา, ๒๕๔๘), หน้า ๑๙.
๑๘
สมเด็จพระณาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, แสงธรรม ส่องใจ ๑,
(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๖), หน้า ๕ และ ๖.
๑๙
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, แสงธรรม ส่องใจ ๑,
๒๕๕๖, หน้า ๔.
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ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

หลักธรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นาทางด้านบุคลิกภาพ คือ สมานัตตตา และ
ทางด้านบริหาร คือ อัตถจริยา๒๐
โดยสรุป ผู้เขียนได้นาหลักแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง หลักการบริหารงานเป็น
ทีมด้วยวัฏจักรเดมมิ่ง หลักพุทธธรรมตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับหลักการทางานของผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ อันได้แก่ หลักการคิดภายในใจที่แยบคาย
แบบอริยสัจ ๔ หลักธรรมประจาจิตใจของผู้นา (หลักพรหมวิหาร ๔) และหลักธรรมอันเป็นเครื่องมือ
แสดงออกทางด้านบุคลิกภาพและทางด้านการบริหารของจิตใจที่เป็นพรหมวิหาร ๔ คือ หลักสังคหวัตถุ ๔
ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา มาสังเคราะห์กับข้อมูลบทเรียนการดาเนินงานป้องกัน
แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เพื่อนาเสนอหลักการทางานของผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการด้วยหลักพุทธธรรม

๘. บทสรุป

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยการ
ด าเนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบการที่ ผ่ า นมา พบว่ า กุ ญ แจสู่
ความสาเร็จคือ ผู้นา ดังนั้น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการนั้น ทา
อย่างไรจะมีหลักการทางานเปรียบเสมือนเข็มทิศให้กับผู้นา การเปลี่ยนแปลงในการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ได้ น าหลั ก การท างานดั ง กล่ า วไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ในการ
บริหารงานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับลูกจ้าง/พนักงานที่มีการจัดการชีวิตของตนเองด้วย
หลักธรรมอันเป็นฐานในการทางาน ผู้เขียนได้ศึกษา สังเคราะห์ นาเสนอองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ
หลั ก การท างานของผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงในการป้ องกั น และแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ดในสถาน
ประกอบการด้วยหลักพุทธธรรม ด้วยขั้นตอน PDCA ยุทธศาสตร์ ๔ ก ๔ หลัก ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ การ
วางแผนด้วยหลักโยนิโสมนิการแบบอริยสัจ ๔ เริ่มจากการรู้คิดที่เป็นระบบเชื่อมโยงปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการ แล้วสืบสาวหาสาเหตุของปัญหา กาหนดวิสัยทัศน์ภาพฝันที่ต้องการ ให้เกิด
ร่วมกันกับลูกจ้าง/พนักงานในการทางานในสถานประกอบการ และท้าท้ายกระบวนการทางาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการด้วยยุทธศาสตร์ ๔ ก ๔ หลัก ได้แก่ ก๑:
การสร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วม ก๒: การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด ก๓: การสร้างและ
พัฒนาเครือข่าย และ ก๔: การดาเนินการกับผู้ค้ายาเสพติดตามกฎหมาย ภายใต้การช่วยเหลือกัน
การประสานงานด้ ว ยวาจาที่เ ป็ น มิตร กิ จกรรมที่ทาเป็น ประโยชน์ ต่อส่ ว นร่ว ม และ มีความ
สม่าเสมอต่อเนื่อง ในยุ ทธศาสตร์ดังกล่าว อันเกิดมาจากภายในจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา คิด
๒๐

พระสุวัตน์ วชิโร (อาษาสิงห์), การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นาของเจ้าสานักศาสนศึกษาแผนก
ธรรม-บาลี จังหวัดนครราชสีมา (Development of Leadership Traits of Dhamma-Pali Buddhist
Institute Heads in Nakhon Ratchasima Province), วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒
(ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๑๙.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 195

ช่ วยเหลื อผู้ อื่ น ยิ น ดี เ มื่ อ คนอื่ น มี ค วามสุ ข และมี ใ จเป็ น กลาง ในการบริ ห ารที ม งานในสถาน
ประกอบการของตน ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบ และ ขั้นตอนที่ ๔
การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ในยุทธศาสตร์ ๔ ก ๔ หลัก โดยทั้งหมดนี้ อยู่บนพื้นฐานการบริหารจัดการชีวิต
ของผู้นาและลูกจ้าง/พนักงานเริ่มจากการรู้คิดที่แยบคายเป็นระบบเชื่อมโยง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิต ก็
มีการสืบสาวสาเหตุของปัญหา กาหนดเป้าหมายชีวิตในทางสร้างสรรค์ แล้วหาหนทางแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวิต อยู่บนแนวปฏิบัติพื้ นฐานในการอยู่ร่วมกันด้วย ทาน ศีล ภาวนา เพื่อให้เหมาะสม
กับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น อันเป็นหลักสากลนามาซึ่งความเป็นสันติวิธี
โดยสรุป จากหลักการทางานข้างต้น เห็นควรให้หน่วยงาน ภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน เจ้าของสถานประกอบการ หัวหน้ าฝ่ายบุคคล และหัวหน้าฝ่ายความ
ปลอดภัย ควรมีนโยบายส่งเสริมให้หลักการทางานของผู้นาการเปลี่ยนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการด้วยหลักพุทธธรรมสู่ การประยุกต์ใช้ และปฏิบัติจริง ให้เห็นผลเป็น
รูปธรรม และมีการประยุกต์ใช้หลักการทางานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดด้วยขั้นตอน PDCA
ยุทธศาสตร์ ๔ ก ๔ หลัก กับหลักการทางานในด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้ง ควรมีการศึกษา
หลักการทางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติอื่น ๆ ที่หลอมรวมเข้าหลักพุทธธรรม

๑. ภาษาไทย

บรรณานุกรม

๑) หนังสือ
๑.๑) คัมภีร์พระไตรปิฏก
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
๑.๒) หนังสือทั่วไป
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร จิตวณฺโณ). การพัฒนาจิต. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
สร้างสรรค์บุ๊คส์ จากัด,
๒๕๔๙.
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) , ทาน ศีล ภาวนา. กรุงเทพมหานคร: รุ่งแสงการพิมพ์,
ม.ป.ป..
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต (ฉบับชาวบ้าน). กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา,
๒๕๔๘.
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__________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒๗. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
พุทธทาสภิกขุ. อริยสัจสาหรับคนสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายโรงพิมพ์ บริษัท ตถาคต พับลิเคชั่น จากัด
, ๒๕๕๔.
สมคิด บางโม. องค์การและการจัดการ (Organization and Management). พิมพ์ครั้งที่ ๗.
กรุงเทพมหาคร:
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จากัด, ๒๕๕๘.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. แสงธรรม ส่องใจ ๑. กรุงเทพมหานคร:
ธรรมสภา, ๒๕๕๖.
_________. สู่นิพพาน. ม.ป.ท., ๒๕๕๙.
สุ วิ ชาญ รั กษ์รตนากร. บทเรี ยนการด าเนินงานป้องกั น แก้ ไข และเฝ้ าระวั งปั ญหายาเสพติ ดในสถาน
ประกอบการ. กรุงเทพมหานคร:
บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแออนด์พับลิสชิ่ง จากัด, ๒๕๕๘.
รังสรรค์ ประเสริฐศรี. ภาวะผู้นา (Leadership). พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธีระฟิล์ม
และไซเท็กซ์ จากัด,
๒๕๕๑.
รัตติกรณ์ จงวิศาล.
ภาวผู้นา ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่ การพัฒนา (LEADERSHIP
Theories, Research, and
Approaches to Development). พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
๒) บทความวิชาการ
นพดล ดีไทยสงค์. ภาวะผู้นาตามสถานการณ์ : บัวสี่เหล่ากับคนสี่จาพวก (Situational Leadership:
The Four Types of
Lotus and Peolple). วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับ
พิเศษ) (พฤษภาคม –
สิงหาคม ๒๕๕๙): ๔๖๓.
พระสุวัตน์ วชิโร (อาษาสิงห์). การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นาของเจ้าสานักศาสนศึกษาแผนก
ธรรม-บาลี จังหวัด
นครราชสีมา (Development of Leadership Traits of Dhamma-Pali Buddhist
Institute Heads
in Nakhon Ratchasima Province), วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๕
ฉบับที่ ๒ (ฉบับ
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พิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๑๙.
พัชรีย์ ชานาญศิลป์. การพัฒนาภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง
(The Development of The Buddhist Leadership of Administrators of
Industrail and
Community Education Colleges in the The Lower Northern Region,
Thailand). วารสาร มจร
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘): ๘๑.
๒. ภาษาอังกฤษ
W. EDWARDS DEMING. WHAT HAPPENED IN JAPAN ?. Washington: Reprinted from
INDUSTRIAL QUALITY
CONTROL Vol. ๒๔, No.๒, August ๑๙๖๗.
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ภาคผนวก
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ขั้นตอนการดาเนินงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ประกาศรับบทความ
รับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน

ผ่าน
ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข

ไม่ผ่าน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ๑ ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๑ ท่าน

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาอ่านบทความ

ไม่ผ่าน

แจ้งผู้เขียน

ผ่านโดยมีการแก้ไข
กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อส่งคืนผู้เขียน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข
ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย

ไม่ผ่าน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข

ผ่าน
กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ
จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ์

ออกแบบตอบรับ
ส่งวารสารให้แก่สมาชิก
เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ
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คาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์บทความ
สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ
สานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
๙๙๙ หมู่ ๖ ตาบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘
๑. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และ
ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ
๑.๒ บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป
๑.๓ บทความวิจัย (Research article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน
๑.๔ บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตารา หนังสือ
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้ นิ พ นธ์ ม าเรีย บเรียงขึ้น โดยมี การวิ เคราะห์
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน
๑.๕ ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนาเครื่องมือใหม่ ตาราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ หรือ
ข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
การส่งบทความ
บทความที่ จ ะตี พิ ม พ์ ในวารสารบั ณ ฑิ ต ศึ กษาปริท รรศน์ วิ ท ยาลั ย สงฆ์ น ครสวรรค์ จ ะต้ อ งส่ ง
จดหมายนาส่งบทความพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความได้รับการ
พิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม
(CD ROM) ๑ แผ่นที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ไ ด้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมี
สาเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง
การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสาคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่
วารสารกาหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของวารสารจะทาให้การพิจารณาตีพิมพ์มี
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ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของวารสาร
การเตรียมบทความ
บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK)
ขนาดอักษร ๑๖ จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (double spacing) ตลอด
เอกสาร พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B5) พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับ
ด้านบน ๑ นิ้วครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง ๐.๕ นิ้ว พร้อมใส่หมายเลขหน้ากากับทางมุมขวาบนทุกหน้า
บทความไม่ควรยาวเกิน ๑๕ หน้ากระดาษพิมพ์สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง
การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร ( Peer
Review ) ๒ ท่า น ที่มี ความเชี่ ยวชาญในสาขาวิ ชาที่เกี่ย วข้อง และได้ รับ ความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือ
ข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ ( Double – blind peer
review )
๒. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน ๓๕๐ คา โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและ
บทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความ
ทั้งหมดของเรื่อง ไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย
วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และคา
สาคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามลาดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้
- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
- วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวิธีการค้นคว้าข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่นามาศึกษา สถิติที่นามาใช้
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจากการค้นคว้า ศึกษา และผลของค่าสถิติ (ในกรณีมี
การวิเคราะห์)
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา
- คาสาคัญ ควรมีคาสาคัญ ๓-๖ คา ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย
ของบทคัดย่ อทั้ งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยต้ องจั ดเรีย งคาสาคัญตามตัว อักษร และคั่น ด้ว ย
เครื่องหมายอัฒภาค (;)
๓. ส่วนเนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วย
๓.๑ บทนา (Introduction) เป็นส่วนกล่าวนาโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูลจาก
รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความสาคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน
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๓.๒ วิธีการศึกษา (methods) กล่า วถึงรายละเอียดของวิ ธีการศึกษาประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งสถิติที่นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ ๓.๒ ควร
จาแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม
๓.๔ การอภิปรายผล (Discussion) เป็นการนาข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้นิพนธ์
นามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
นั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
๓.๕ ข้อเสนอแนะ (Suggestion) การแนะแนวการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
๓.๖ กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน
หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุน
วิจัย
๓.๗ เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เป็นการ
ทารายการเอกสารอ้างอิงหรือคาอธิบายเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่างของข้อความในหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึ่งมี
รูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงที่ใชอางอิง ดังนี้
การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
๑. หนังสือ
๑.๑ คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือสาคัญพิมพ์เป็นชุด
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บคาวา (บาลี) ไว้หลังคายอในกรณีที่ใช้พระไตรป
ฎกฉบั บ ภาษาบาลี ห รื อ วงเล็ บ ค าว่ า (ไทย) ไว หลั ง ค าย อในกรณี ที่ ใ ช้ พ ระไตรปิ ฎ กฉบั บ ภาษาไทย
ตัวอย่างเช่น ๑ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑.
๑.๒ หนังสือทั่วไป
ผูแตง, ชื่อเรื่อง , (สถานที่พิมพ สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปที่พิมพ , หนา. ตังอย่างเช่น
พระเทพโสภณ (ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต),
ปรั ช ญากรี ก : บ อเกิ ด ภู มิ ป ญญาตะวั น ตก,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๘.
Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok: Haw Trai Printing,
2004), p.69.
๒. วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป หนา. ตัวอย่างเช่น
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การกาหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่ องเรื่อง
และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘.
K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi, vol. 77
No.1: 10-15.
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๓. วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้วิจัย, “ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์”, ระดับของวิทยานิพนธ์ , (ชื่อแผนกวิชาหรือคณะและ
มหาวิทยาลัย), ปีที่พิมพ์. ตัวอย่างเช่น
อนุวัต กระสังข์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗.
๔. สัมภาษณ์
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ตาแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอย่าง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๕. เว็บไซต์
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺ มจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.buddhismth. com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9
[๗ กันยายน ๒๕๕๕].
๖. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row
Publishers, 1970.
การเขียนบรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . พระไตรปิ ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรราชวิ ท ยาลั ย .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ
๑) หนังสือ
จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
๒) วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป หนา. ตัวอย่างเช่น
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การกาหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องเรื่อง
และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘.
๓) วิทยานิพนธ์
ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า ”. ปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิ ทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐.
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๔) สัมภาษณ์
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ตาแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอย่าง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗.
๕) เว็บไซต์
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9
[๗ กันยายน ๒๕๕๕].
๒. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham. Motivation and Personnality. New York : Harper and Row
Publishers, 1970.
๔. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จาเป็น โดยพิมพ์หน้าละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง สาหรับคา
บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง ส่วนคาอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง
๕. ลิขสิทธิ์
เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์
บทความให้แก่วารสารฯ พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่ง
ตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อ
บรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์
๖. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์ น ครสวรรค์ กรุ ณ าติ ด ต่ อ “ผู้ ช่ ว ยบรรณาธิ ก ารวารสารบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาปริ ท รรศน์ วิ ท ยาลั ย สงฆ์
นครสวรรค์” สานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ทยาลั ย วิ ทยาเขตนครสวรรค์ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อาเภอเมืองฯ จั งหวั ด
นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘
๘. อัตราค่าวารสาร
กาหนดออกวารสารปีละ ๓ ฉบับ จาหน่ายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไม่รวมค่าส่ง
๙. อัตราค่าสมาชิก
ปีละ ๓๐๐ บาท
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หนังสือขอเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
เขียนที่.................................................................
………………...............................................
.................................................................
วันที่................ เดือน..................................... พ.ศ. ....................................
ข้าพเจ้าชื่อ.......................................... ฉายา................................ นามสกุล...............................................
ที่ อ ยู่ ..................................................................................................................... ..............
....................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................. E-mail: …….…………...……………………………………………...…
มีความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความ ( ) บทความวิจัย ( ) บทความวิชาการ เรื่อง:
(ภาษาไทย)..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ซึ่งดาเนินการโดยบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา............................................................................. สาขาวิชา....................................................................
จาก (ชื่อสถาบัน)................................................................................... ปีการศึกษา........................ หรือได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก .................................................................................................................................................
เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดีรับไป
แก้ไขตามมติดังกล่าวนั้นและและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ขีดเครื่องหมาย √ )
( ) เป็นผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
( ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธ์ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
( ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน
( ) บทความนี้ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผู้ใดทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ชาระค่ าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความลงในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ตามอัตราที่ได้กาหนดไว้ คือ
( ) บทความวิชาการ
๓,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก ๕,๐๐๐ บาท
( ) บทความวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ๕,๐๐๐ บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง แม้เมื่อข้าพเจ้าปรับแก้ไขแล้ว แต่งานยังไม่เรียบร้อยและไม่ได้รับการให้การลงตีพิมพ์ ข้าพเจ้าไม่ติด
ใจเอาความใดๆ ทั้งสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือว่าเป็นที่สุด
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
ผู้นิพนธ์บทความ
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก
ที่........................................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ..........
กราบนมัสการ/เรียน
บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย)....................................................................................................................
(ชื่อภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่ได้)............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
E – Mail.........................................................................เบอร์โทรศัพท์.........................................................
โทรสาร...................................................................................................... มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็น
สมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
( ) สมาชิกประเภทรายปี ๓๐๐ บาท (จานวน ๓ เล่ม)
( ) เล่มละ ๑๙๙ บาท
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง
( ) เงินสด
( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................)
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม..............................................................................
โปรดนาส่งวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
สถานที่ติดต่อ  ที่บ้าน
 ที่ทางาน
เลขที่.................ถนน......................................หมู่ที่...........ตาบล/แขวง......................
อาเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..........................
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..............................................
โทรสาร.......................................................E-Mail.....................................................
(สาหรับเจ้าหน้าที่)
ค่าบารุงปี พ.ศ.......................................
เลขที่ใบเสร็จ..........................................
ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ............
ลงบัญชีแล้ว.......................................................

ลงชื่อ.......................................................
(

)
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