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ภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

Buddhist Leadership of Administrators Sub-District
Administrative Organization inBanphot-Phisai District, NakhonSawan Province
พระอธิการณัฐปคัลศิลต์ วิสารโธ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรต่อภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่ วนตาบลในอาเภอบรรพตพิสั ย
จั ง หวั ด นครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล และ ๓) เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาอุ ป สรรคและ
ข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่ วนตาบลในอาเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ผลการวิจัยพบว่า
๑) บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม มีภาวะผู้นาเชิงพุทธอยู่ในระดับมาก (
 = ๓.๖๔)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุป ได้ ดังนี้ ๑) ด้านจักขุมาพบว่าโดยภาพรวมมีภาวะผู้นา
เชิงพุทธอยู่ในระดับมาก(  = ๓.๖๕) ๒) ด้านวิธูโรพบว่าโดยภาพรวมมีภาวะผู้นาเชิงพุทธอยู่ใน
ระดับมาก(  = ๓.๕๙) ๓) ด้านนิสสยสัมปันโนพบว่าโดยภาพรวมมีภาวะผู้นาเชิงพุทธอยู่ในระดับ
มาก(  = ๓.๖๗)
๒) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์ รายได้
และการทางานในสถานที่ปัจจุบัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
๓) ปัญหา/อุปสรรค มีดังนี้ ด้านจักขุมา พบว่า ๑.ผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์ไม่เข้าใจปัญหา
และความต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริง ๒.ผู้บริหารไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นใน
การบริหารงาน ๓.ผู้บริหารไม่มีนโยบายปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อประสิทธิภาพในการ
ทางานด้ านวิธูโร พบว่า ๑.บุ คลากรยังขาดความร่ว มมือในการทางานจากผู้บริห ารทุกระดับ ๒.
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ผู้บริหารยังขาดความทุ่มเทและเสียสละ ๓.ผู้บริหารไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีการตรวจสอบความ
โปร่งใสในการทางานด้านนิสสยสัมปันโน พบว่า ๑.การปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรยังน้อยเกินไปทาให้
รู้สึกห่างเหิน ๒.ผู้บริหารไม่มีจิตสาธารณะและยังขาดคุณธรรมจริยธรรม ๓. ผู้บริหารมีการแบ่งพรรค
แบ่งพวกในการทางาน
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study Buddhist leadership Of
Sub-district Administrative Organization administrators in Banphot-Phisai District
Nakhon-Sawan Province, 2) to study the opinions of personnel to Buddhist
leadership Of Sub-district Administrative Organization administrators in BanphotPhisai District Nakhon-Sawan Province by dividing into each personnel’ factor, and 3)
to study the obstacles and suggestions of personnel to Buddhist leadership Of
Subdistrict Administrative Organization administrators in Banphot-Phisai District
Nakhon-Sawan Province.
Results of the Research
1)Overall, the opinions of personnel to Buddhist leadership Of
SubdistrictAdministrative Organization administrator in BanphotPhisai District
NakhonSawanProvincewere at high level (  =3.64). Summarizing into each aspect: 1)
Jukkhuma, Buddhist leadershipwas overall in high level (  =3.65), 2) Vithuro, Buddhist
leadership was overall in high level(  =3.59), and 3) Nisayasampanno, Buddhist
leadership was overall in high level (  =3.67).
2) the result of comparison of the The result of the comparison of the
opinions of personnel to Buddhist leadership of administrators in Banphot - Phisai
sub-district administrative organization, Nakhon-Sawan province Found that people
having the different in sex, age, marital status , experience , income and occupation
had no difference at significant different 0.05 these fore,the hypothesis was denied.
People who had the highest degree in Education had different opinions at
significant different at 0.05 These fore, the hypothesis was accepted.
3) For the obstacles,InJukkhuma found that 1) the administrator lacked of
visionary, did not understand the problem and the need of personnel, 2) the
administrator did not have a chance for personnel to express the opinion, and 3)
the administrator had no policy in order to improve the proficiency of working. In
Vithurofound that, 1) personnel lacked the working cooperation from all levels of
administrator, 2) the administrator still lacked the dedication and sacrifice, 3) the
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administration did not provide the chance for personnel in order to check the working
transparency. In Nisayasampannofound that, 1) the distant still exited in working with
personnel, 2) the administrator had no service mind and also lack of moral, 3) the
administrator had the partisanship in working

๑. บทนา

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าในการบริหารงานราชการแผ่นดินหรือองค์การนั้นผู้นา
(Leader) เป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งต่อความสาเร็จขององค์การนั้นๆทั้งนี้เพราะผู้นามี
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องทาการวางแผนสั่งการ ดูแลควบคุมให้บุคคลากร
ขององค์การของการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าองค์การบริหารส่วนตาบล
สามารถปฏิบัติงานต่างๆให้ประสบความสาเร็จปัญหาที่เป็นที่น่าสนใจของนักวิชาการและบุคคล
ทั่วไปอยู่ตรงที่ว่าผู้นาจะต้องทาอย่างไรหรือมีวิธีการนาอย่างไรจึงทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตาม
เกิดความผูกพันกับงานแล้ว ทุ่มเทความพยายามที่จะทาให้งานนั้นสาเร็จด้ว ยความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานให้ประสพความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
ภาวะผู้ น าหรื อ ความเป็ น ผู้ น า(Leadership)นั้ น เป็ น กระบวนการที่ ผู้ บ ริ ห ารจะให้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมของผู้อื่นปัจจัยที่สาคัญยิ่งอย่างหนึ่งแห่งความสาเร็จของการทาหน้าที่ผู้นาคือการเป็น
ผู้ประกอบการด้วยคุณสมบัติเหมาะสมมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความต้องการของคนซึ่ง
ความต้องการเป็นตัวกาหนดเป้าหมายและทิศทางในการตัดสินใจ ถ้าเปลี่ยนความต้องการของคนได้
ก็เปลี่ ยนตัว ของคนนั้นได้ผู้นาที่ดีจะช่วยให้คนพัฒนาความต้องการของตนทั้งในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคคลให้มีความต้องการที่ถูกต้องดีงามและให้หมู่ชนมีการประสานความร่วมมือเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันเพราะการพัฒนาความต้องการเป็นการพัฒนาความสุขของคนเพราะความสุขเกิด
จากการสนองความต้องการถ้าหากเปลี่ยนความต้องการได้ก็เปลี่ยนวิธีการหาความสุขของเขาได้ด้วย
เมื่อทาอะไรตรงกับความต้องการก็ทาให้เขาสมใจและมีความสุขบุคคลก็จะร่วมมือทาอย่างเป็น
กันเองโดยประสานความกลมกลืนและเต็มใจจะหาทางทาให้สาเร็จจึงพร้อมที่จะทาและทาให้ง่ายแต่
ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้นากระทาการที่ฝืนความต้องการของคนทั้งสองฝ่ายก็จะไม่มีความสุขและสิ่งที่ทา
ยากที่จะสาเร็จ๑
นั กบริ ห ารต้องรู้ จั กความเด่น ความด้อยของตนเองการรู้ ความเด่น ก็เพื่อการทางานที่
เหมาะสมกับความสามารถของตนตามปกตินักบริหารมักมองเห็นความผิดพลาดของลูกน้องได้ง่าย
แต่มองความผิดพลาดของตนเองไม่เห็น ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ความผิดพลาดของคนอื่นเห็นได้ง่าย แต่
มักมองข้ามความผิดของตนเห็นได้ยาก”๒ดังนั้นผู้นาจะต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆ
๑

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ภาวะผู้นา : ความสาคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ.
[ออนไลน์].แหล่งที่มา : www.dhammajak.net/board/viewtopic. [๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗],
๒
ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๒๕๒/๑๑๐
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จะต้องมีความรู้ความสามารถในการปกครองของตนเองจึงจะทาให้การดาเนินกิจ กรรมงานต่างๆ
เป็นไปได้ด้วยดีและประสบผลสาเร็จในการบริหารของผู้บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ
ตาบลหรือระดับอาเภอ ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมีความสาคัญเป็นอย่างมาก
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ศาสนาจึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการควบคุมความประพฤติของ
มนุษย์ให้เป็นและอยู่ในหลักทานองคลองธรรมของสังคม บทบัญญัติของศาสนาย่อมก่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบขึ้นในสังคม๓
ดังมีพุทธพจน์ แสดงความได้ว่า “เมื่อฝูงโคว่ายข้ามน้า ถ้าโคจ่าฝูงไปคด โคหมดทั้งฝูงนั้นก็
ไปคดตามกัน เพราะมีผู้นาไปคด ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ ฉันนั้น บุคคลผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นใหญ่หาก
บุคคลผู้นั้นมีความประพฤติไม่เป็นธรรม หมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะประพฤติซ้าเสียหายแว่นแคว้น
ทั้งหมดก็จะยากเข็ญ หากผู้ปกครองเป็นผู้ไร้ธรรม” “เมื่อฝูงโคว่ายข้ามน้า ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคหมด
ทั้งฝูงนั้นก็ไปตรงตามกัน เพราะมีผู้นาที่ไปตรง ฉันใด ในหมู่มนุษย์ ฉันนั้น บุคคลผู้ใดได้รับสมมติให้
เป็นใหญ่ หากบุคคลผู้นั้นประพฤติชอบธรรม หมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะพลอยดาเนินตามทั้งแว่น
แคว้นก็จะอยู่เป็นสุขหากผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรม”๔
พุทธพจน์ นี้ แสดงให้ เห็ น ถึงความส าคัญของผู้ นาที่มีต่อความอยู่รอด และสวัส ดิภ าพ
เพื่อให้การพัฒนาองค์การและการดาเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลในสังคมมีความยั่งยืน และสันติสงบสุข
ของสังคมและประเทศชาติ โดยผู้นาจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ๕ หากผู้นาขาดซึ่งคุณธรรม
และจริยธรรมแล้ว ย่อมทาให้ผู้นั้นขาดความชอบธรรมในการทาหน้าที่ในองค์การหรือนั้นต่อไป ทั้งนี้
เนื่องจากคุณธรรมและจริยธรรม ถือเป็นคุณสมบัติที่สาคัญของผู้นาที่ทาให้ได้รับการยอมรับ ความ
เชื่อถือตลอดจนการนับถือจากบุคคลต่างๆ ทั้งในองค์การและสังคมทั่วๆไป
จากความเป็นมาและความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึก ษา
ภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาว่ามีความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธรรมมากน้อยเพียงใดรามทั้ง
ประยุกต์ใช้ในหลักการและแนวคิดการทางานนาไปสู่การพัฒนาองค์การของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือไม่อย่างไร ทั้งยังสามารถทราบถึงคุณค่าของหลักธรรมที่สามารถที่จะพัฒนาผู้นาให้
เป็นผู้นาที่ดีเพื่อจะนาพาชุมชนไปสู่ความสุขในการดาเนินชีวิตและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพในองค์การหรือท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งทั้งหลายเหล่านี้คือข้อเท็จจริงที่ผู้วิจัยต้องการที่จะ
นามาเป็นตัวชี้วัดภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลและยังสามารถประยุกต์ใช้ใน
สังคมไทยปัจจุบันและเป็นบรรทัดฐานในการเลือกผู้นาได้เป็นอย่างดีมาเป็นแนวทางในการบริหาร
๓

สุทธิพงศ์ ตันติยาพิศาลสุทธิ์, หลักพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพ : สานักพิมพ์วัฒนพานิช, ๒๕๔๙), หน้า ๑๔.
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕-๑๑๖.
๕
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์, “ปาฐกถาเรื่อง แนวทางพระราชดารัสสู่การบริหารจัดการภาครัฐ ”,
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : accessed 15 February 2006, Available from<www.nesgc.go.th transparency/web
board>, [๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]
๔
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องค์การบริหารส่วนตาบลให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้นให้สังคมและสาธารณชนได้รับรู้รับทราบ
สืบไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบรรพต
พิสัย จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อภาวะผู้นาเชิงพุทธของ
ผูกบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

งานวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบรรพต
พิสัย จังหวัดนครสวรรค์” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิงสารวจ(Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)โดย ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)กลุ่มตัวอย่างได้มาจาก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ตาบลในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จานวน ๒๒๔ คน ที่ได้จากสูตรของ Taro Yaman
ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งพื้นที่ ดังนี้
๑) แบ่งกลุ่มพื้นที่ในอาเภอบรรพตพิสัยได้ทั้งหมด ๑๒ ตาบล
๒) สุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ในแต่ละตาบลตามสัดส่วนของ
ประชากรในแต่ละตาบลและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In
depth Interview) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้แก่จากกลุ่มคณะสงฆ์ และกลุ่มผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลจานวน ๗ รูป/คน

๔. ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ” การนาเป็นเรื่องของการจัดการกับ
บุคคลขององค์การซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินการให้ปัจเจกบุคคล (Individuals) และกลุ่มบุคคล
(Groups) ซึ่งเป็นบุคลากรขององค์การนาแผนงานและการตัดสินใจแก้ปัญหาไปปฏิบัติให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย การนาเป็นกระบวนการในการชักจูง หรือโน้มน้าวความคิดเห็นและพฤติกรรม
ของบุคคลอื่นให้คล้อยตามและกระตือรือร้นที่จะหาทางบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายปฏิบัติการของ
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

องค์การในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ภาวะผู้นา การวิจัยในครั้งนี้ทั้งสามด้านผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎี
ของ กูลิคแอล. และ เออร์วิค เจ , Gulick L. andUrwick J หรือที่เรานิยมเรียกกันว่าPOSDCoRB ,
ทฤษฎีสถานการณ์ (Situation Theories), ทฤษฎีความสัมพันธ์และความคาดหวัง (InteractionExpectation Theories), โรเบิร์ตเบลค และ เจน เอส. เมาท์ตัน (Robert Blake and Jane S.
Mouton), ทฤษฎีผู้นาตามแบบจาลองของฟีดเลอร์ (Fiedler's Contingency Theory), ทฤษฎี
เกี่ยวกับผู้นาของ วรูมและเย็ทตัน (Vroom and Yetton Model) มาใช้เป็นฐานความรู้ในการสร้าง
แบบสอบถาม ซึ่งปรากฏผลว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน ๑๒๙ คน ร้อยละ
...ในส่วนของระดับอายุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับอายุ ๓๑-๔๐ ปี จานวน ๑๑๐ คน ใน
ส่วนระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน ๑๑๙
คน ในส่วนของระดับประสบการณ์ทางานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางาน ๕-๙
ปี จ านวน ๘๑ คน ในส่ ว นระดั บ ของรายได้ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีร ะดับ ได้ ระหว่ า ง
๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท จานวน ๑๐๙ คน ในส่วนของระดับการทางานในสถานที่ปัจจุบันผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการทางานในสถานที่ปัจจุบัน ๕-๑๐ ปี จานวน ๙๖ คน
ผลการวิจัยยังพบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็ นต่อภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้ บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม มีภาวะผู้นาเชิง
พุทธอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๖๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้ด้านจักขุมา พบว่า
บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้านจักขุมา โดยภาพรวม มีภาวะผู้นาเชิงพุทธอยู่ในระดับมาก ( 
= ๓.๖๕) ด้านวิธูโร พบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้ นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้านวิธูโร โดยภาพรวมมีภาวะผู้นาเชิง
พุทธอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๕๙) ด้านนิสสยสัมปันโน พบว่า บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ด้านนิสสยสัมปันโน โดยภาพรวมมีภาวะผู้นาเชิงพุทธอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๗) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลใน
อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ,อายุ,สถานภาพ,
ระดับการศึกษาสูงสุด,ประสบการณ์ทางาน,รายได้,และการทางานในสถานที่ปัจจุบัน เพื่อนาไปสู่การ
ตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดดังนี้สมมติฐานที่ ๑ บุคคลากรมีเพศต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่ วนตาบลในอาเภอบรรพตพิสั ย
จั ง หวั ด นครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น จึ ง ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ สมมติ ฐ านที่ ๒
บุคคลากรมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ สมมติฐ านที่ ๓ บุ คคลากรมีส ถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อภาวะผู้ นาเชิงพุทธของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้สมมติฐานที่ ๔ บุคคลากรมีระดับการศึกษาสุ ดสูงต่างกัน มี
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ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่ วนตาบลในอาเภอบรรพตพิสั ย
จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้สมมติฐานที่ ๕ บุคคลากร
มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจั ยที่ตั้งไว้ สมมติฐ านที่ ๖ บุ คคลากรมีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อภาวะผู้ นาเชิงพุทธของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน จึ งปฏิเสธสมมติฐ านการวิจั ย ที่ตั้งไว้ สมมติ ฐ านที่ ๗ บุคคลากรมีอายุการท างานในสถานที่
ปัจจุบันต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สรุปผลสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้านจักขุมา ด้านวิธูโร ด้านนิสสยสัมปันโน มีดังนี้
ด้านจักขุมา จากการสัมภาษณ์ความคิดของผู้บริหารด้วยกันเกี่ยวกับด้านวิสัยทัศน์ พบว่า
ผู้บริหารมักมีวิสัยทัศน์อยู่แล้วแต่จะทาได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาและประสบการณ์ทางานของ
ผู้บริหาร ส่วนมากแล้วมักมองให้เกิดภาพในอนาคตอยู่แล้ว โดยเฉพาะการบริหารงานเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลของตนไปในทางที่ดี แต่ก็มีตัวแปรหลายอย่างทาให้
เกิดปัญหาไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ การกาหนดวิสัยทัศน์การบริหารงานของหน่วยงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้น ต้องกาหนดอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของความต้องการของบุคลากรและมีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งทุกองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเพียรที่จะบริหารงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
ด้านวิธูโร จากการสัมภาษณ์ความคิดของผู้บริหารด้วยกันเกี่ยวกับด้านการบริหารงานใน
องค์การบริหารส่วนตาบล ผู้บริหารมองว่าในการบริหารงานจะต้องมีความถูกต้องโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล แต่จะทาได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาและประสบการณ์ทางานของผู้บริหาร โดย
ปกติแล้วการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตาบลย่อมเกิดปัญหาทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่าจะมี
เทคนิคอย่างไรให้กับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลของตนไปในทางที่ดี ให้องค์กรนั้นขับเคลื่อน
ไปได้แต่ ก็มีตัวแปรหลายอย่ างทาให้ เกิดปัญหาไม่บรรลุ ตามเป้าหมายที่วางไว้ บางหน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลก็จะพูดถึงหลักคุณธรรมมาใช้กับการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ผล
จากการสัมภาษณ์พบว่า ภาวะผู้นาเชิงพุทธมีความสาคัญต่อการบริหารงานในองค์การบริหารส่ วน
ตาบลอย่างยิ่ง เพราะในการบริหารงานนั้น ผู้นาที่ขาดภาวะผู้นาเชิงพุทธก็จะไม่สามารถบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ และตอบสนองแต่ความต้องการของบุคลากรภายในองค์การ
บริหารส่วนตาบลของตน
ด้านนิสสยสัมปันโน จากการสัมภาษณ์ความคิดของผู้บริหารด้วยกันเกี่ยวกั บด้าน (การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี) ซึ่งในการติดต่อสื่อสารระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกับบุคลากรภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลของตนไปในทางที่ดีมีการติดต่อกันแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่
เป็นทางการเป็นการติดต่อในส่วนงานของทางราชการย่อมรักษาความเป็นมิตรที่ดี อยู่แล้วเพื่อให้เกิด
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ความร่วมมือร่วมใจในการทางานถึงแม้ว่าจะมีปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานแต่ทุกอย่างก็ดาเนินไปได้
อย่างดี

๕. อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิ จั ย พบว่า ความคิ ดเห็ นของบุคลากรที่มีต่อภาวะผู้ นาเชิ งพุทธของผู้ บริห าร
องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( 
= ๓.๖๔, S.D=๐.๘๓)เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์สามารถเรียงลาดับความคิดเห็นของบุคลากรได้
ดังนี้ความคิดเห็นด้านนิสสยสัมปันโนมีระดับสูงสุด (  = ๓.๖๗, S.D=๐.๙๒) รองลงมาคือ ด้าน
จักขุมา (  = ๓.๖๕, S.D=๐.๗๘) และที่อยู่ในระดับท้ายสุดคือ ด้านวิธูโร (  = ๓.๕๙, S.D=
๐.๙๐) ทั้งนี้ผลการวิจัยได้สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาเอกพล ฐิตเมโธ (สร้อยจิตร) ๖ ได้วิจัย
เรื่อง “ภาวะผู้น าของผู้บ ริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในอาเภอกาบเชิง จังหวัดสุ รินทร์ผ ล
การศึกษาพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอาเภอกาบเชิง จังหวั ดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
มหามานะ พุทฺธวิริโย (นามนนท์)๗ภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการบริหาร และด้านมนุษยสัมพันธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพระสุรเดช คมฺภีรปญฺโญ (อินปั๋น) ๘ ได้วิจัยเรื่อง
“ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาตามหลักพละ ๔ ของผู้นาองค์การบริหารส่วนตาบล
อาเภอพร้ าว จั งหวั ดเชี ย งใหม่ ” และสอดคล้ อ งกั บงานวิจั ย ของภาณุ พ ลภูษ า ๙ได้ วิ จั ยเรื่ อ ง
“ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางเพรียงอาเภอบาบ่อจังหวัดสมุทรปราการ”

๖

พระมหาเอกพล ฐิตเมโธ (สร้อยจิตร),“ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).
๗
พระมหามานะ พุทฺธวิริโย (นามนนท์) “ภาวะผู้นาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕).
๘
พระสุรเดช คมฺภีรปญฺโญ (อินปั๋น), “ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาตามหลักพละ
๔ ของผู้นาองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓).
๙
ภาณุพลภูษา, “ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล : ศึกษาเฉพาะกรณี
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเพรียงอาเภอบาบ่อจังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อภาวะผู้นาเชิงพุทธของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ข้อเสนอแนะของบุคลากรต่อภาวะผู้นาเชิงพุทธของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลใน
อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จาแนกตามรายด้านของการวิจัยสรุปได้ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะด้านจักขุมา
๑) ผู้บริหารควรศึกษาปัญหาและความต้องการของบุคลากรให้เข้าใจเพื่อจะได้
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
๒) ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ
บริหารงานเพิ่มมากขึ้น
๓) ผู้ บ ริ ห ารควรสร้ า งนโยบายและมี ก ารอบรมสั ม มนาบุ ค ลากรเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ข้อเสนอแนะด้านวิธูโร
๑) ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทางานเพิ่มมากขึ้น
๒) ผู้บริหารควรเสริมสร้างจิตสานึกที่ดีในการทางานเพื่อให้เกิดความทุ่มเทและ
เสียสละในองค์กร
๓) ผู้บริหารควรเปิดโอการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใส
๓. ข้อเสนอแนะด้านนิสสยสัมปันโน
๑) ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดีให้กับบุคลากร มีการพบปะและ
สนทนาปราศรัยกันให้มากขึ้น
๒) ผู้ บ ริ ห ารควรมี จิ ต สาธารณะ ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น และยึ ด หลั ก
คุณธรรมและจริยธรรมให้มากยิ่งขึ้น
๓) ผู้บริหารควรปลูกจิตสานึกในการทางานร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะ
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัดโคก
อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

The Local Political Participation of People In Wat Khok SubDistrict, Manorom District, Chai Nat Province
วิรัญญา สุวรรณราช
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มีวัตถุเพื่อการศึกษา (๑) เพื่อศึกษาระดับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท (๒) เพื่อ
เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น จาแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน
๓๕๓ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวน (One Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์
จังหวัดชัย นาท ในภาพรวม อยู่ ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ด้านการใช้สิ ทธิ
เลือกตั้ง และด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการหาเสียง อยู่ในระดับปานกลาง
๒. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัด
โคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน มี
ส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นแตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วม, การเมืองท้องถิ่น
ABSTRACT
The objectives of this study were to (1) study the level of local political
participation of people in Watkhok Sub-district, Manorom district, Chai Nat Province
(2) to compare the level of local political participation of people in Watkhok Subdistrict, Manorom district, Chai Nat Province according to age, education level,
occupation and the everage income per month. The sample used in the study
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include the voter 353 people. The instrument used in the study was questionare.
Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and One
Way ANOVA.
The results found that
1. The level of local political participation of people in Watkhok Subdistrict, Manorom district, Chai Nat Province the overview was at the very level.
When considered each item it was found that the voting and the political comment
were at the very level. The perceived political news and the participants election
campaign were at the medium level.
2. The comparison of the level of local political participation of people in
Watkhok Sub-district, Manorom district, Chai Nat Province with different education
level and occupation showed a difference of local political participation of people
in Watkhok Sub-district, Manorom district, Chai Nat Province, whereas the different
age and the everage income per month caused no difference of local political
participation of people in Watkhok Sub-district, Manorom district, Chai Nat Province.
Keywords: Participation, Local Political

๑. บทนา

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเป็นที่ยอมรับกันว่าการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญ ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนเป็นการยอมรับว่าระบอบการปกครองของประเทศนั้นเป็นการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารประเทศให้ประชาชน
ได้ รั บ ความสุ ข ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิ ต รวมถึง การสร้ า งความมั่น คงทางการเมื อ ง
เศรษฐกิจและสังคม แต่ด้วยศักยภาพของรัฐบาลที่บริหารประเทศเพียงองค์กรเดียวไม่อาจสนองต่อ
การบริการให้ประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศได้ เพราะอาจเกิดความล่าช้า การปกครองให้
ประชาชนในท้องถิ่นจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรัฐบาล และเป็นการสนองความ
ต้องการของคนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง และตรงความเป็นจริงที่ชุมชนต้องการ
การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบของการเมืองการปกครองและเป็นระบบการเมืองที่
ประชาชนในท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ได้ใช้หลักการกระจายอานาจการปกครอง ซึ่งแสดง
ออกเป็นรูปธรรมในรูปของหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น ซึ่งทาหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นนั้น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนสามารถกระทาได้หลายรูปแบบ เช่น การออก
เสียงเลือกตั้ง การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การแสดงความคิดเห็น การเสนอข้อเรียกร้อง ความต้องการ
ทักท้วงหรือกระทั่งประท้วงเมื่อไม่เห็นด้วยกับนโยบาย หรือการดาเนินการของผู้บริหารประเทศหรือ
ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น ที่ไ ด้รั บ มอบหมาย (นรนิติ เศรษฐบุต ร และคณะ อ้างถึงในอรุณี กาสยานนท์ ,
๒๕๔๘ :๑-๒) ดังนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นจึงเป็นกิจกรรมที่สาคัญสาหรับการปกครอง
ท้องถิ่น ทั้งนี้สืบเนืองมาจากการปกครองท้องถิ่นเป็นผลของการกระจายอานาจของรัฐบาลมาให้
ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีสิทธิมีเสียง และดาเนินการปกครองกันเองตามวิถีทางของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ถ้าหากการปกครองท้องถิ่นได้รับการจัดตั้งไม่ได้รับความสนใจในการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงแล้ว การปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ก็ไม่อาจที่จะเป็นประโยชน์ต่อสิทธิทางการเมืองของ
ประชาชน และไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการเมืองของประเทศได้ สิ่งหนึ่งที่น่าพิจารณาก็คือ
ความสนใจจากประชาชนต่อการมีส่วนร่วมและความจริงใจในการกระจายอานาจทางการปกครอง
ของรัฐบาลต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีมากน้อยเพียงใด เพราะหากขาดเสียซึ่งสิ่งเหล่านี้แล้ว
การพัฒนาการปกครองท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่อาจพัฒนาต่อไปได้
จากสถิติการไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคกที่ผ่านมา ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ ออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ร้อยละ ๘๘.๑๘ (องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก. ๒๕๕๗ : ออนไลน์) ซึ่งอยู่ในระดับสูง
อาจเป็นเพราะเรื่องการเมืองการเลือกตั้งเป็นแบบระบบเครือญาติ ระบบอุปถัมภ์ แต่เมื่อพิจารณาใน
อีกด้านหนึ่ง แม้มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในท้องถิ่นมาก
ขึ้น การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมีช่องทางในการรับรู้ข่าวสารที่หลากหลาย ตลอดจนมีการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน แต่ก็ยังมีประชาชนที่ยังเพิกเฉยต่อสิทธิและหน้าที่ของตนใน
ระบอบประชาธิปไตย ขาดความสนใจทางการเมือง ขาดความกระตือรือร้น ไม่เห็นถึงประโยชน์ของ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะคิดว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งแท้จริงแล้วการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนนั้นทาให้ท้องถิ่นพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง เกิดการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงเป็นตัวชี้วัด
ถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการปกครองส่วนท้องถิ่น
จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท มีมากน้อย
อย่างไร ข้อมูลที่ได้จะนาไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย

๑. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัดโคก อาเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
๒. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น จาแนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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๓. ระเบียบวิธีการศึกษา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ในเขตตาบลวัด
โคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จานวน ๒๙๙๐ คน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน ๓๕๓ คน จากสูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ทาการสุ่ มตัว อย่า งแบบชั้น ภูมิ (Stratified random
sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัดโคก อาเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท มีองค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และด้านการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพ
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ บทความทางวิชาการ
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒. กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างคาถามให้ครอบคลุม การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และ
ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
๓. นาแบบสอบถามฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการค้าคว้าอิสระ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ แก้ไขและเสนอแนะปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับขอบเขตที่กาหนด
๔. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนาแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน ๓ ท่าน และทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
ภาษา การวัดผลและประเมินผล และพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุ ดมุ่งหมาย
การศึกษา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้
เท่ากับ ๑.๐๐
๕. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและ
ผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) โดยนาเครื่องมือดังกล่าวไปทดสอบกับประชาชนในเขตตาบลไร่
พัฒนา อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ าง จานวน ๓๐ คน เพื่อหาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค
(Cronbarch) ได้ค่าเท่ากับ ๐.๙๐๗
๖. ปรับปรุงและจัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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ดังนี้
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศึกษาสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น ๒ ตอน

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบล
วัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้าน
การเข้าร่วมกิจกรรม การหาเสียงเลือกตั้ง ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และด้านการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดาเนินการดังนี้
๑. ขอหนั งสื อ แนะนาจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครสวรรค์ เพื่ อขอความร่ว มมือจาก
ประชาชนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ในการตอบแบบสอบถาม
๒. ผู้ศึกษานาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
๓. ผู้ศึกษารวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนการศึกษาต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัดโคก อาเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาได้เลือกใช้
สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล ดังนี้
๑. ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยลักษณะส่วนบุคคลด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ด้วยสถิติค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage)
๒. การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวั ดโคก
อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ในด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการหาเสียง
เลือกตั้ง ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ด้วยสถิติ
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
๓. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ระหว่างตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคลกับ
ตัวแปรตาม คือ ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ด้วยสถิติ ดังนี้
๓.๑ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วยสถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) สาหรับตัวแปรต้นที่มี ๓ กลุ่มขึ้นไป โดยมีระดับการวัดแบบนามบัญญัติ
(Nominal Scale) คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือ น กับตัวแปรตามที่มี
ระดับการวัดแบบช่วง คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ที่ระดับนัยสาคัญ .๐๕
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๓.๒ กรณี ผ ลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญ จะทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (Post hoc comparisons) ด้วยวิธีของ Least
significant different (LSD) เพื่อตรวจสอบว่ากลุ่มตัวอย่างคู่ใดที่มีความแตกต่างกัน

๔. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ ๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = ๓๕๓)
ปัจจัยส่วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

๑๘ – ๒๕ ปี
๒๖ – ๓๕ ปี
๓๖ – ๔๕ ปี
๔๖ – ๖๕ ปี
มากกว่า ๖๕ ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

๔๐
๙๒
๗๔
๑๑๕
๓๒

๑๑.๓๓
๒๖.๐๖
๒๐.๙๖
๓๒.๕๘
๙.๐๗

๖๐
๑๓๔
๘๒
๓๗
๓๘
๒

๑๗.๐๐
๓๗.๙๖
๒๓.๒๓
๑๐.๔๘
๑๐.๗๖
๐.๕๗

๑๓๕
๗๒
๓๗
๘๘
๒๑

๓๘.๒๔
๒๐.๔๐
๑๐.๔๘
๒๔.๙๓
๕.๙๕

๓๒
๑๓๘
๑๒๓
๔๒
๑๘
๓๕๓

๙.๐๗
๓๙.๐๙
๓๔.๘๔
๑๑.๙๐
๕.๑๐
๑๐๐

อายุ

อาชีพ

เกษตรกรรม/ประมง
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทั่วไป
อื่นๆ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท
มากกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
รวม
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จากตารางที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ ๔๖ – ๖๕ ปี
ร้อยละ ๓๒.๕๘ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้ อยละ ๓๗.๙๖ มีอาชีพเกษตรกรรม/
ประมง ร้อยละ ๓๘.๒๔ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๓๙.๐๙ ตามลาดับ
ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่ว นร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัดโคก
อาเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาท โดยรวม (n = ๓๕๓)
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท
๑. ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง
๒. ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง
๓. ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง
๔. ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
รวม

x

S.D.

ระดับการ
มีส่วนร่วม

อันดับ

๓.๖๗
๓.๓๗
๓.๕๔
๓.๔๙
๓.๕๒

๐.๐๗
๐.๑๖
๐.๐๘
๐.๐๖
๐.๒๐

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

๑
๔
๒
๓

จากตารางที่ ๒ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัด
โคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง มีระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่น อยู่ ในระดับ มาก ส่ ว นด้านการแสดงความคิดเห็ น ทางการเมือง และด้านการเข้าร่ว ม
กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง มีระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ ๒.๑ ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัดโคก
อาเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาท ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง (n = ๓๕๓)
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน
ตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
๑. การไปใช้สิ ทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นครั้งที่ผ่านมา
๒. การตรวจสอบบั ญชีร ายชื่อผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้งครั้งที่
ผ่านมา
๓. การตรวจสอบประวัติรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นครั้งที่ผ่าน
มา
๔. การชักชวนเพื่อนบ้านไปลงคะแนนการเลือกตั้ง
ครั้งที่ผ่านมา
๕. การติ ด ตามผลการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ที่ ห น่ ว ย
เลือกตั้ง ครั้งที่ผ่านมา
เฉลี่ย

x

S.D.

อันดับ

๓.๘๒ ๐.๘๓

ระดับการ
มีส่วนร่วม
มาก

๓.๙๔ ๐.๘๙

มาก

๑

๓.๕๘ ๐.๙๓

มาก

๓

๓.๔๔ ๐.๖๙

ปานกลาง

๕

๓.๕๖ ๐.๘๑

มาก

๔

๓.๖๗ ๐.๐๗

มาก

๒
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จากตารางที่ ๒.๑ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบล
วัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นสูง ที่สุด คือ การตรวจสอบ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา รองลงมา คือ การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้ บริ หารท้องถิ่นครั้งที่ผ่ านมา การตรวจสอบประวัติรายชื่อผู้ ส มัครรั บเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น ครั้ งที่ผ่ านมา และการติด ตามผลการนั บคะแนนเลื อ กตั้ง ที่ห น่ว ย
เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มีระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ส่วนประเด็น
การชักชวนเพื่อนบ้านไปลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ต่า
ที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ ๒.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัดโคก
อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง (n =
๓๕๓)
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท
๑. การช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เช่น แจกใบปลิว ติดสติกเกอร์ หรือติดป้าย
หาเสียง
๒. การติดตามร่วมฟังคาปราศรัยหาเสียงของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
๓. การติดตามหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
๔. การติดตามการหาเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผ่านวิทยุหรือเสียงตามสายชุมชน
๕. การติดตามการหาเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งจากแผ่นพับ หรือโปสเตอร์
๖. การช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งรณรงค์ให้ความรู้
แก่ ประชาชนเรื่องการเลือกตั้ง
๗. การแจ้ง กกต.ท้องถิ่น / กกต.จังหวัด เมื่อ
พบมีการทุจริตซื้อเสียง
เฉลี่ย

x

S.D.

ระดับการ
มีส่วนร่วม

อันดับ

๓.๖๒

๐.๙๗

มาก

๒

๓.๕๘

๐.๕๗

มาก

๔

๓.๔๖

๐.๘๔

ปานกลาง

๕

๓.๔๐

๐.๘๓

ปานกลาง

๖

๓.๖๐

๐.๘๘

มาก

๓

๓.๖๔

๐.๕๖

มาก

๑

๒.๒๘

๐.๙๓

น้อย

๗

๓.๓๗

๐.๑๖

ปานกลาง

จากตารางที่ ๒.๒ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัด
โคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมร่วมทางการเมืองท้องถิ่น สูง
ที่สุด คือ การช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการเลือกตั้ง อยู่ในระดับมาก
รองลงมา ได้แก่ การช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง เช่น แจกใบปลิว ติ ดสติกเกอร์ หรือติด
ป้ายหาเสียง การติดตามการหาเสียงของผู้สมัครรับเลื อกตั้งจากแผ่นพับ หรือโปสเตอร์ การติดตาม
ร่วมฟังคาปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก
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การติดตามหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และการติดตามการหาเสียงของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งผ่านวิทยุ หรือเสียงตามสายชุมชน มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น อยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนประเด็นการแจ้ง กกต.ท้องถิ่น / กกต.จังหวัด เมื่อพบมี การทุจริตซื้อเสียง มีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย
ตารางที่ ๒.๓ ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัดโคก
อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง (n = ๓๕๓)
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน
ตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
๑. การติดตามรับรู้ ข่าวสารทางการเมืองผ่านทาง
วิทยุ โทรทัศน์
๒. การติดตามรับรู้ข่าวสารทางการเมืองผ่านทาง
หนังสือพิมพ์หรือวารสารต่างๆ
๓. การติดตามรับรู้ข่าวสารทางการเมืองผ่านทาง
เสียงตามสาย ของชุมชน
๔. การติดตามรับรู้ข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่ อ
ออนไลน์ เช่น เฟซบุค ไลน์ หรือยูทูป
๕. การติดตามรับฟังข่าวสารประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายชุ ม ชน โดยนายสนอง ใจสุ ข นายก
องค์การบริหารส่วน ตาบลวัดโคก
เฉลี่ย

x

S.D.

ระดับการ อันดับ
มีส่วนร่วม
มาก
๒

๓.๘๖

๐.๕๗

๓.๘๘

๐.๗๒

มาก

๑

๓.๓๘

๐.๗๘

ปานกลาง

๔

๓.๑๖

๐.๖๕

ปานกลาง

๕

๓.๔๐

๐.๖๗

ปานกลาง

๓

๓.๕๔

๐.๐๘

มาก

จากตารางที่ ๒.๓ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบล
วัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น สูงที่สุด คือ การ
ติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่านทางหนังสือพิมพ์หรือวารสารต่างๆ และการติดตามรับรู้ข่าวสาร
ทางการเมืองผ่านทางวิทยุ , โทรทัศน์ อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ รองลงมา คือ การติดตามรับฟัง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์เสียงตามสายชุมชน โดยนายสนอง ใจสุข นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัด
โคก การติดตามรับรู้ข่าวสารทางการเมืองผ่านทางเสียงตามสายของชุมชน) และการติดตามรับรู้
ข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุค, ไลน์ หรือยูทูป มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น
อยู่ในระดับปานกลางตามลาดับ
ตารางที่ ๒.๔ ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน
ตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
(n = ๓๕๓)
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน
ตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
๑. การเข้าร่วมอภิปราย แสดงความเห็นทาง
การเมือง

x

S.D.

๓.๒๖

๐.๖๐

ระดับการ อันดับ
มีส่วนร่วม
ปานกลาง ๕
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ตาม สถานที่ต่างๆ
๒. การแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอโครงการต่างๆ
ใน
การจัดทาแผนพัฒนาตาบล
๓. การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการ
เมืองกับ
บุคคลอื่น
๔. การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทากง
การเมืองกับ
สมาชิกในครอบครัว
๕. การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสื่อ
ออนไลน์
เช่น เฟซบุค หรือไลน์
เฉลี่ย

๓.๔๘
๓.๖๔
๓.๖๐
๓.๔๖

๓.๔๙

๐.๖๘

ปานกลาง

๓

๐.๕๓

มาก

๑

๐.๖๑

มาก

๒

๐.๕๔

ปานกลาง

๔

๐.๐๖

ปานกลาง

จากตารางที่ ๒.๔ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัด
โคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือ งท้องถิ่นสูงที่สุด
คือ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกับบุคคลอื่น และการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทางการเมืองกับสมาชิกในครอบครัว อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ รองลงมา คือ การแสดง
ความคิดเห็นเพื่อเสนอโครงการต่างๆในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล การแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุค หรือไลน์ และการเข้าร่วมอภิปรายแสดงความเห็นทางการเมือง
ตามสถานที่ต่างๆ มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
ตารางที่ ๓ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรต้น
๑.
๒.
๓.
๔.

อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็นไปตามสมมติฐาน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน





จากตารางที่ ๓ สรุปได้ว่าระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัด
โคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท แตกต่างกันตามข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษา
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๕. สรุปผลการศึกษา

การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัดโคก อาเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผู้ศึกษาสรุปผลการศึกษา ดังนี้
๑. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พบว่ า ส่ ว นใหญ่มี อ ายุ ๔๖ – ๖๕ ปี ร้ อ ยละ
๓๒.๕๘ จบการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๓๗.๙๖ มีอาชีพเกษตรกรรม /ประมง
ร้อยละ ๓๘.๒๔ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๓๙.๐๙
๒. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้ านการใช้สิทธิเลือกตั้ง
และด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง มีระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น อยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง
มีระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง
๓. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัด
โคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยจาแนกตัวแปรต้น ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สรุปได้ดังนี้
๓.๑ ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นในตาบลวัดโคก
อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
๓.๒ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นใน
ตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๓.๓ ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นในตาบลวัด
โคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๓.๔ ประชาชนที่ มี รายได้เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ นแตกต่า งกัน มี ส่ ว นร่ว มทางการเมื อ ง
ท้องถิ่นในตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

๖. อภิปรายผล

ผลการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัดโคก อาเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท มีประเด็นที่ควรนามาอภิปราย ดังนี้
๑. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนตาบลวัดโคก
อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีส่วนร่วมสูงที่สุด คือ ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง
รองลงมา ได้แก่ ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือ ง และ
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ มีการ
รัฐประหาร ทาให้ประชาชนเริ่มหันมาสนใจและให้ความสาคัญกับการเมืองมากขึ้น รวมถึงการให้
ความสาคัญกับการเมืองท้องถิ่นด้วย จะเห็นได้จากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น
แต่ละครั้ง ประชาชนที่ไปทางานต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างภูมิลาเนาก็จะกลับมาเลือกตั้งเป็นจานวนมาก
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เป็นระบบเครือญาติหรืออุปถัมภ์กัน สอดคล้องกับสราวุธ ศรีประเสริฐ (๒๕๔๓ : บทคัดย่อ) ได้วิจัย
การมีส่วนร่วมทางการเมือง และศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ว มทางการเมืองของประชาชน
ในเทศบาลตาบลลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในเทศบาลตาบลลา
ปลายมาศ จั งหวั ดบุ รี รั มย์ มีส่ ว นร่ ว มทางการเมื องในระดั บสู ง และสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ
ประเสริฐ สะภา (๒๕๕๔) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลมหาไชย อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลมหาไชย อาเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๒. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนตาบลวัดโคก
อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จาแนกตาม ต่อองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ๒) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง ๓) ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และ
๔) ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยจาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มีดังนี้
๒.๑ จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองท้องถิ่นในตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด ต่างก็ให้ความสาคัญกั บการมีส่วนร่วมทางการเมืองเหมือนๆกัน
ได้รับข่าวสารทางการเมืองที่เหมือนๆกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบัณฑิต พรหมรักษ์ (๒๕๕๑)
ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลภูคา อาเภอปัว จังหวัดน่าน ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีส่วน
ร่วมในการเมืองการปกครองท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลภูคา อาเภอปัว จังหวัดน่าน ไม่
แตกต่างกัน
๒.๒ จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นในตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวั ดชัยนาท แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ได้รับการศึกษาสูงจะมีความรู้ ความเข้าใจการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองท้องถิ่น และทัศนคติ มุมมองทางการเมืองที่แตกต่างกัน รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกวาผู้ที่ ได้รับการศึกษาน้อยกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกฤ
ตา จินดาพรม และโชติมา แก้วกรอง (๒๕๕๖ : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของสตรีไทยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยระดับ
การศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อการเข้าร่ วมชุมนุมทางการเมืองแตกต่างกัน และสอดคล้องกับนัฏฐิกาล
ศรีจันทร์โท (๒๕๕๒ : บทคัดย่อ) ได้วิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาภู อาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาภู อาเภอยางสีสุ
ราช จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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๒.๓ จากการศึกษา พบว่า ประชาชนที่อาชีพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นในตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .๐๕
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการมีเวลาว่างของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ส่วน
ใหญ่จะมีความรู้ มีทัศนคติ มีมุมมองที่กว้าง ทาให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่า อาชีพเกษตรกร
หรือประมง ซึ่งส่วนใหญ่จะสนใจแต่การประกอบอาชีพมากกว่าจะสนใจเรื่องการเมือง จึงมีส่วนร่วม
ทางการเมืองน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของอานาจ ศรีพระจันทร์ (๒๕๕๘) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ศึกษาเฉพาะอาเภอบ้านผือ จังหวัดอุด รธานี
ผลการวิจัยพบว่า อาชีพเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ (๒๕๕๕ :
บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในเรื่องเพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาที่พักอาศัย และการเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๒.๔ จากผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
ส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นในตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยมากหรือน้อยต่างก็ต้องทางาน ใช้เวลาในการทางานอย่าง
เต็มที่ ซึ่งทาให้ไม่มีเวลามาสนใจและให้ความสาคัญกับเรื่องการเมืองท้องถิ่นมากนัก สอดคล้องกับ
การวิจัยของอักษร ทองพลอย และคณะ (๒๕๕๔) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กรณีเลือกตั้งซ่อม พ.ศ.
๒๕๕๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ต่อการมีส่ว นร่วมทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยด้านเพศ และรายได้ต่างกัน ไม่ทาให้การมีส่วนร่วมแตกต่างกัน
สอดคล้องกับการศึกษาของอรนุช โจมจตุรงค์ (๒๕๔๘) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พบว่า
ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ไม่แตกต่างกัน

๗. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
๑. จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก แต่มีบางข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริม
กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งอย่างถูกต้อง เน้นการหาเสียงโปร่งใส สร้างความศรัทธาให้ประชาชน
๒. ควรส่งเสริมด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองให้มีการกล้าแสดงออก กล้าคิด
กล้าทาในสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทุกรูปแบบหรือการทากิจกรรมร่วมกัน
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ไม่ใช่เพียงการเลือกตั้งเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนเล็กๆ จนถึงชุมชนขนาดใหญ่ โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป
ในการศึ กษาการมีส่ ว นร่ ว มทางการเมื องท้องถิ่น ของประชาชนตาบลวัดโคก อาเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ในครั้งนี้ศึกษาองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นเพียง ๔
ด้าน ซึ่งแท้จริงแล้ว องค์ประกอบของการมีส่วนร่ วมทางการเมืองมีหลายองค์ประกอบ เช่น การ
ติดต่อนักการเมืองท้องถิ่น การสนับสนุนนักการเมือง หรือการร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเมือง
ท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั้น จึงควรศึกษาองค์ประกอบในหลายๆด้าน เพื่อจะได้นาข้อมูลไปเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นต่อไป
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การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

The School Administration of Buddhist Way Schools
Under NakhonSawan Municipality
ธเนศ เพียรกสิกรรม
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการบริห ารจั ดการโรงเรี ยนวิถีพุทธสั งกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ ๒) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปั จจั ยส่ วนบุคคล และ ๓) เพื่อศึกษาปั ญหา อุป สรรคและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ของผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้บริหารและครูของโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์จานวน ๘ โรงเรียน จานวนขนาด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ๑๙๒ คนใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ส ารวจรวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรี ย บเที ย บโดยการทดสอบสมมติฐ านโดยการทดสอบค่ า ที (t-test) และการวิเ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทาการเปรียบเทียบรายคู่
โดยมีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) และสรุปข้อมูลปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ผลการวิจัย พบว่าผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อ
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 
= ๔.๐๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัยเมื่อมองในภาพรวม และแบ่งเป็นกลุ่มตามปัจจัยส่วนบุคคล คือเพศ,อายุ,วุฒิการศึกษา,ตาแหน่ง
และประสบการณ์ทางาน ก็พบว่าไม่แตกต่างกันตามนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐาน
และยังพบว่าแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐานการวิจัย เฉพาะสถานภาพส่วนบุคคล ดังนี้ อายุ คือ ด้าน
กายภาพ ด้านการเรียนการสอน และด้านการบริหารจัดการก็พบว่าแตกต่างกันตามนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และวุฒิการศึกษา คือ ด้านกายภาพ ด้านการเรียนการ
สอน และด้านการบริ หารจัดการก็พบว่าแตกต่า งกัน ตามนัยส าคัญ ทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับ
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สมมติฐานที่ตั้งไว้และตาแหน่งคือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ และด้านกิจกรรม
พื้นฐานชีวิต ก็พบว่าแตกต่างกันตามนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้และส่วน
ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ก็ยังพบว่า แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
สรุปองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์พบว่าบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งงานในหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยอาศัย
กรอบการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อผ่านกรอบการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วจะ
เข้ า สู่ ก ระบวนการวิ เ คราะห์ โ ดยขั้ น ตอนนี้ จ ะเป็ น การบริ ห ารซึ่ ง หมายถึ ง การตรวจรู ป แบบ
วัตถุประสงค์ผลที่คาดว่าจะได้รับและประโยชน์ของการดาเนินงาน หากผลที่ได้รับผ่านทุกหลักเกณฑ์
และคุ้มค่าต่อการปฏิบัติก็จะนาผลงานที่ได้รับไปประยุกต์และพัฒนาให้ใช้งานได้จริงให้เกิดผลจริง
ตรงกันข้ามหากผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์งานแล้วผลที่ได้ไม่คุ้มค่ากับการปฏิบัติบุคลากรก็จะต้องนา
งานกลับมาปรับปรุง/แก้ไขเพื่อทบทวนหาข้อผิดพลาดโดยผ่านกรอบการดาเนินงานทาเช่นนี้จนกว่า
ผลลัพธ์นั้นจะออกมามีป ระสิทธิภาพเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานจริงอนึ่งหากบุคลากรใช้ความ
ละเอียดอ่อนในการปฏิบัติงานอย่างมีสติผลงานที่ได้รับก็จะประสบความสาเร็จมีประสิทธิภาพอย่าง
แน่นอนและยั่งยืนทั้งนี้ความมีประสิทธิภาพที่เกิดแก่ตัวบุคลากรก็จะเป็นเสมือนตัวชี้วัดที่ส่งผลให้การ
บริหารโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การบริหารจัดการ, โรงเรียนวิถีพุทธ
ABSTRACT
The purposes of this research were as follows :1) to study the School
Administration of Buddhist Way Schools under Nakhon Sawan Municipality. 2) to
compare the School Administration of Buddhist Way Schools under Nakhon Sawan
Municipality classified by personal factors. 3) to study problems, obstacles and
development approach the School Administration of Buddhist Way Schools under
Nakhon Sawan Municipality. Administrators and teachers responsible for Buddhist
Way Schools projects under Nakhon Sawan Municipality. The sample consisted of
administrators and teachers the School Administration of Buddhist Way Schools
under Nakhon Sawan Municipality by 8 schools.
The sample size was 192 persons. The sampling method used survey
research. The data have been collected by questionnaires. Data were analyzed by
Frequency, Percentage Mean and Standard Deviation. The tests of hypotheses had
been done by t-test, F-test (One Way ANOVA) and Least Significant Difference : LSD.
And summaried the problems, obstacles and suggestions by analyzing and
synthesizing the data.
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The results showed that : The administrators and teachers had the opinions
towards the School Administration of Buddhist Way Schools under Nakhon Sawan
Municipality overall in high level ( x = 4.09). When considering in each aspect it was
found that in a high level for all aspect.
The comparison of School Administration of Buddhist Way Schools under
Nakhon Sawan Municipality. Overall, no differences. When considering in each
aspect it was no different. The hypotheses were rejected. When viewed as a whole
and divided into groups based on personal factors were gender, age, education
qualification, position and work experience it found no significant difference in the
statistical significance at .05 level. The hypotheses were rejected. Especially, the
personal status ; age were physical, teaching and management it found significant
difference in the statistical significance at .01 level. The hypotheses were accepted.
Education qualification : were physical, teaching and management it found
significant difference in the statistical significance at .01 level. The hypotheses were
accepted. Position : were teaching, management and basic life activities it found
significant difference in the statistical significance at .01 level. The hypotheses were
accepted. However, the atmosphere and the interaction it found significant
difference in the statistical significance at .05level. The hypotheses were accepted.
The cognitive approach to development the School Administration of
Buddhist Way Schools under Nakhon Sawan Municipality. There were found that the
personal who perform the duties and tasks as assigned. Based on the framework principles
of the School Administration of Buddhist Way Schools. When the framework
successfully.Going into the analysis process. This process can be manage, which
means the object model to link the effect is expected to be received and benefits.
The result has been through all the rules. Practical and cost effective it will bring
the work that has been applied and develop practical and real results actually
provide. Conversely, if the process of analyzing it. The result was not worth the
practice. Personnel will have to be reviewed and revised to errors. Through the
framework do this until the results are going to be effective. Facilitate the practical
even if the personnel used in personnel used in performance sensitive. The work
that has been achieved, it is certainly powerful and sustaining the effectiveness of
people as a measure that would result the school administration of Buddhist Way
Schools effectively.
Keywords: Administration, Buddhist Way Schools
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๑. บทนา

โรงเรี ยนถือว่ามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศเพราะเป็นสถาบันที่ให้ การศึกษา
ความรู้และปลูกฝังค่านิยมทัศนคติความเชื่อต่างๆแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนโดยครูมีภาระหน้าที่ใน
การสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาธิการที่กาหนดให้โดยเน้นทางด้านพุทธิศึกษา
เป็นการให้ความรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้คือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาและพลศึกษาศิลปะการงานอาชีพและเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศในอดีตอันยาวนานของการศึกษาไทยมีรากฐานจากการใช้พุทธธรรมมาอบรมสั่ง
สอน กุลบุตรธิดาและผู้ใหญ่ทั้ งหลายแต่อาจไม่เป็นระบบของการศึกษาบังคับอย่างในปัจจุบันแม้ใน
ปัจจุบันจะมีการศึกษาภาคบังคับแก่คนส่วนใหญ่แต่ก็มิได้นาเอาพุทธธรรมมาเป็นฐานของการศึกษา
แต่ น าระบบและองค์ ความรู้ ตามโลกนิ ย มโดยมี ฐ านจากประเทศตะวั น ตกมาเป็ นแกนในการจั ด
การศึกษาทาให้พุทธธรรมเองเริ่มเหินห่างจากชีวิตของคนไทยยุคปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นที่น่า
เสียดายในความล้าค่าของพุทธธรรมจากการที่เป็นฐานของวัฒนธรรมไทยมาแต่อดีตด้วยคุณค่าอัน
อนั นต์ขององค์ความรู้ ในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการศึกษาพัฒนาผู้ เรียนทุกวัย
ประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้พยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด
ในอดีตอันยาวนานของการศึกษาไทยมีรากฐานจากการใช้พุทธธรรมมาอบรมสั่งสอนกุลบุตรธิดาและ
ผู้ใหญ่ทั้งหลายแต่อาจไม่เป็นระบบของการศึกษาบังคับอย่างในปัจจุบันแม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษา
ภาคบังคับแก่คนส่วนใหญ่แต่ก็มิได้นาเอาพุทธธรรมมาเป็นฐานของการศึกษาแต่นาระบบและองค์
ความรู้ตามโลกนิยมโดยมีฐานจากประเทศตะวันตกมาเป็นแกนในการจัดการศึกษาทาให้พุทธธรรมเอง
เริ่มเหินห่างจากชีวิตของคนไทยยุคปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นที่น่าเสียดายในความล้าค่าของพุทธ
ธรรมจากการที่เป็นฐานของวัฒนธรรมไทยมาแต่อดีตด้วยคุณค่าอันอนันต์ขององค์ความรู้ในพุทธธรรม
และระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกวัยประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้พยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอดกระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมเรื่อง
“หลักสูตรใหม่เด็กไทยพัฒนา” ณสถาบันราชภัฏสวนดุสิตเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีที่
ประชุมปรึกษาหารือถึงโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อสนองตอบความสามารถที่แตกต่างกันของบุคคล
เพื่อนาพาเด็กและเยาวชนไทยให้ก้าวหน้าทัน การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร้ขีดจากัดจึงได้มีแนวคิด
จัดตั้งโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างสาหรับโรงเรียนอื่นที่สนใจเข้ารวมโครงการ๑
โรงเรียนวิถีพุทธจึงถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กเยาวชนไทย
สามารถพัฒนาตามศักยภาพเป็ น คนดีคนเก่งของสั งคมและสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุ ข
กระทรวงศึกษาธิการจึ งได้นาความเห็นของที่ประชุมมาหารือต่ออีกหลายครั้งดร.สิ ริกรมณีรินทร์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้ไปกราบขอคาแนะนาเรื่องการจัดโรงเรียนวิถี
พุ ทธจากพระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต) วั ด ญาณเวศกวั นเมื่ อ วั นที่ ๑๔ กุ มภาพั น ธ์ พ.ศ.๒๕๔๖
นอกจากนั้นยังมีข้าราชการระดับสูงได้ไปกราบขอคาแนะนาในเรื่องเดียวกันนี้จากพระเทพโสภณ
๑

คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, ความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศ.๒๕๔๔. (อัดสาเนา)
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(ประยูรธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมทั้งนิมนต์ท่านมาให้ข้อคิดใน
การประชุมระดมความคิดครั้งแรก ในวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นการประชุมหารือ
เรื่องโรงเรียนวิถีพุทธเป็นครั้งแรกมีพระภิกษุและฆราวาสผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมประชุมประมาณ ๓๐
รูป/คนได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสาคัญของการจัดโรงเรียนวิถีพุทธและในวันที่ ๑-๔ เมษายน
พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นการประชุมหารือครั้งที่ ๒ มีพระภิกษุและฆราวาสร่วมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมกาหนด
แนวการดาเนินการต่อจากหลักการที่ได้ข้อสรุปไว้แล้วประมาณ ๕๐รูป/คน จากการประชุมใหญ่๒ครั้ง
ทาให้ได้ข้อสรุปโรงเรียนวิถีพุทธในเรื่องสาคัญคือกรอบความคิดแบบโรงเรียนวิถีพุทธและแนวทางการ
ดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธกระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษานาระบบของ
พุทธธรรมมาประยุกต์จัดกับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันทั้งนี้เพื่อพั ฒนาเยาวชน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกาหนดให้นักเรียนเป็นคนดีเก่งมี
ความสุขอย่างแท้จริง๒ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความสอดคลองกับเป้าหมายโดยแท้ของพุทธธรรมอยู่แล้วให้มี
ความชัดเจนขึ้นโดยผ่านการดาเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธอันจะเป็นตัวอย่างที่จะขยายผลสู่การ
พัฒนาในโรงเรียนอื่นๆในวงกว้างต่อไป
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยได้รับการกล่อมเกลาจากคาสอนของพระพุทธศาสนา
ตั้งแต่ยุคแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยจนกล่าวได้ว่าวิถีพุทธคือวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่
จนมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกตระหนักและให้การยอมรับ ๓พุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์เป็นองค์
ความรู้ที่มุ่ งเน้นให้ผู้ ศึกษาเข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิตที่แท้จริงและฝึกฝนให้ผู้ศึกษาสามารถ
ดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่ระดับการดาเนินชีวิตประจาวันของคนทั่วไปคือการกิน
อยู่ดูฟังจนถึงระดับการดาเนิ นชีวิตของนักบวชผู้มุ่งมีชีวิตที่บริสุ ทธิ์ในทุกระดับยังผลผู้ศึ กษาเองมี
ความสุขช่วยให้สังคมมีความสุข ๔ พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเป็นระบบการศึกษา๓ประการ
เรียกว่าไตรสิกขาคืออธิศีลสิขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิขาที่เรียกสั้นๆ ว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นการ
ฝึกหัดอบรมเพื่อพัฒนากายความประพฤติจิตใจและปัญญาไตรสิกขานี้เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการ
ดาเนินชีวิตทุกด้านและทุกวัยอีกมีความง่ายยากตั้งแต่เรื่องเบื้องต้น ทั้งของเด็กและผู้ใหญ่จนถึงเรื่องที่
ละเอียดซับซ้อนที่อยากจะหาองค์ความรู้อื่นใดมาเทียบได้
ในฐานะที่ผู้ศึกษาเป็นครูได้ทากิจกรรมกับโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
พบว่าครูมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาในการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธเป็นอย่างดีแต่เพื่อให้เกิดการดาเนินการเป็นมาตรฐานและเกิดแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มากขึ้นจึงจาเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารและ
๒

กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
คุรุสภา, ๒๕๔๒), หน้า ๔๗.
๓
กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การ
รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๖), หน้า ๒๗.
๔
พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), สู่การศึกษาแนวทางพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับ
สินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๖), หน้า ๖.
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ครู ผู้ สอนทั้งในเรื่ องความรู้เจตคติที่ดีและความพร้อมที่จะดาเนินงานตามวิถีพุทธซึ่งแนวทางการ
ดาเนินงานควรอยู่บนพื้นฐานกรอบความคิดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขาอันได้แก่ศีล
สมาธิและปัญญาด้วยเหตุนี้เองผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อนาผลที่ได้อันเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธไปเป็นแนวทางในการดาเนินงานตามแนววิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนในโรงเรียนและสังคมต่อไปรวมทั้งเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ของการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อให้สถานศึกษาได้นาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการบริหารงานต่อไป

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
๒.๒ เพื่ อศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธสั ง กั ด เทศบาลนคร
นครสวรรค์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

๓.วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยผสมผสานวิธี (Mixed Research) มีการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) วิ ธี การเชิ งส ารวจ (Survey research) และการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ
(Qualitative Research) เพื่อให้การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนวิธีพุทธสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์มีสาระครอบคลุมครบถ้วน เหมาะสาหรับนาไปพัฒนาต่อไป โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
ประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จานวน ๘ โรงเรียนประชากรจานวน ๓๗๑ คน ในปีการศึกษา
๒๕๕๗
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็น ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
สั ง กั ด เ ท ศ บ า ล น ค ร น ค ร ส ว ร ร ค์ จ าน ว น ๑ ๙ ๒ ค น โ ดย ใช้ ต าร า งก า หน ด ขน า ดข อ ง
R.V.Krejcie&D.W.Morgan๕ ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น๓ตอนดังนี้
ตอนที่ ๑เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษาตาแหน่งและประสบการณ์ทางานซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List)
๕

Krejcie.Robert V. &Morgan.Daryle W. Determining Sample Size for Research
Activities , (Educational and, Psychological Measurement. ๓๐(๓) ๑๙๗๐). P ๖๐๘.
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ตอนที่ ๒ เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็ น การบริห ารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสั งกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยใช้แบบสอบถามชนิด
การตรวจสอบความเที่ย งตรงและความน่ าเชื่อถือผู้ ศึกษาได้แจกแบบสอบถามให้ แ ก่
พนั กงานครู ที่ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ใ นโรงเรี ย นเทศบาล ในเขตอ าเภอชุ ม แสง จั งหวั ดนครสวรรค์ ซึ่ ง มี
คุ ณ สมบั ติ ใ กล้ เ คี ย งกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ จ ะท าการศึ ก ษาจ านวน ๓๐ คนเพื่ อ ทดสอบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามเข้าใจคาถามในแบบสอบถามอย่างชัดเจนหรือไม่เมื่อมีข้อบกพร่องก็จะได้ทาการแก้ไข
ให้ถูกต้องแล้วจึงนาแบบสอบถามแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการศึกษาดังที่ได้กาหนดไว้แล้วใน
ส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา
ตอนที่ ๓เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจั ดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire)
เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของคาถามตลอดจนภาษาที่ใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์
(Item – Objective Congruence Index: IOC) โดยได้ค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป ทุกข้อ
หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้
(Try-out) ที่ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน ๓๐ คน เพื่อหาความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach )๖ ได้ระดับความเชื่อมั่น .
๘๘๑การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t – Test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test / One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัวขึ้น
ไป

๔.ผลการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยจาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี
พุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยเลือกผู้อานวยการ และครูผู้รับผิดชอบ โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ ของโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จานวน ๘ โรงเรียนจานวน ๓๗๑ คนใช้
ระเบียบวิจัยผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) มีการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) กั บกลุ่ มตั วอย่ างจานวน ๑๙๒ คน ซึ่งได้ จากการแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และน ามาวิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็ จรู ปเพื่ อการวิ จั ยทาง
๖

Cronbach, Lee J. Essentials of psychological testing (๔thed.). New York: Harper &
Row, ๑๙๗๑.:P. ๑๖๐.

32

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

สังคมศาสตร์ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูล ที่ได้รวบรวมมา สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล โดย
หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดย
การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA ) เมื่อพบว่า
มีความแตกต่างกันจึงทาการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant
Difference : LSD) และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการ
สัมภาษณ์ และสรุปข้อมูลแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ผลการวิจัย พบว่าผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อ
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 
= ๔.๐๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ
ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัยเมื่อมองในภาพรวม และแบ่งเป็นกลุ่มตามปัจจัยส่วนบุคคล คือเพศ,อายุ,วุฒิการศึกษา,ตาแหน่ง
และประสบการณ์ทางาน ก็พบว่าไม่แตกต่างกันตามนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐาน
และยังพบว่าแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐานการวิจัย เฉพาะสถานภาพส่วนบุคคล ดังนี้ อายุ คือ ด้าน
กายภาพ ด้านการเรียนการสอน และด้านการบริหารจัดการก็พบว่าแตกต่างกันตามนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และวุฒิการศึกษา คือ ด้านกายภาพ ด้านการเรียนการ
สอน และด้านการบริ หารจัดการก็พบว่าแตกต่า งกัน ตามนัยส าคัญ ทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้และตาแหน่งคือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ และด้านกิจกรรม
พื้นฐานชีวิต ก็พบว่าแตกต่างกันตามนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้และส่วน
ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ก็ยังพบว่า แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
สรุปองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์พบว่าบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งงานในหน้าที่และภารกิจที่ได้ รับมอบหมายโดยอาศัย
กรอบการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อผ่านกรอบการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วจะ
เข้ า สู่ ก ระบวนการวิ เ คราะห์ โ ดยขั้ น ตอนนี้ จ ะเป็ น การบริ ห ารซึ่ ง หมายถึ ง การตรวจรู ป แบบ
วัตถุประสงค์ผลที่คาดว่าจะได้รับและประโยชน์ของการดาเนินงาน หากผลที่ได้รับผ่านทุกหลักเกณฑ์
และคุ้มค่าต่อการปฏิบัติก็จะนาผลงานที่ได้รับไปประยุกต์และพัฒนาให้ใช้งานได้จริงให้เกิดผลจริง
ตรงกันข้ามหากผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์งานแล้วผลที่ได้ไม่คุ้มค่ากับการปฏิบัติบุคลากรก็จะต้องนา
งานกลับมาปรับปรุง/แก้ไขเพื่อทบทวนหาข้อผิดพลาดโดยผ่านกรอบการดาเนินงานทาเช่นนี้จนกว่า
ผลลัพธ์นั้นจะออกมามีป ระสิทธิภาพเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานจริงอนึ่งหากบุคลากรใช้ความ
ละเอียดอ่อนในการปฏิบัติงานอย่างมีสติผลงานที่ได้รับก็จะประสบความสาเร็จมีประสิทธิภาพอย่าง
แน่นอนและยั่งยืนทั้งนี้ความมีประสิทธิภาพที่เกิดแก่ตัวบุคลากรก็จะเป็นเสมือนตัวชี้วัดที่ส่งผลให้การ
บริหารโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
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ในการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
๑) ผู้บริหารรวมทั้งครูผู้สอนควรจริงจังและเข้มงวดต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนให้มากขึ้นการมีจิตสาธารณะการเรียนการสอนควรให้ความสาคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพฤติกรรมนักเรียนควบคู่กันไปโดยเน้นผู้เรียนเป็นหลักสาคัญ
๒) ควรนาหลักวิถีพุทธมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และ
ความประพฤติพร้อมบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับหลักพุทธธรรม
๓) ผู้บริหารควรเพิ่มมาตรการส่ งเสริมการเรียนรู้โ รงเรียนวิถีพุทธและแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านหลักการเป็นอยู่อย่างพอเพียงทั้งการจัดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาอย่างจริงจัง
๔) จัดให้ครูทุกกลุ่มสาระเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนามีความรู้ความเข้าใจมีความ
ประพฤติเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี
๕) โรงเรียนควรจะกาหนดนโยบายเรื่องการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน
๖) กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธควรกระทาอย่างต่อเนื่องมีการนิเทศติดตามและประเมินผล
เป็นระยะๆ
๗) ควรปรับปรุงกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธให้สอดคล้องกับวิถีประจาวันของบุคลากร
ภายในโรงเรียนให้มากและเข้มแข็งที่สุด
๘)โรงเรียนควรจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมให้กับครูและนักเรียนให้
มากขึ้น
๙) จัดให้ครูทุกกลุ่มสาระเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนามีความรู้ความเข้าใจมีความ
ประพฤติเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี
๑๐)มีการประสานชุมชนและภาคีเครือข่ายให้มีบทบาทต่อโรงเรียนมากขึ้น
๑๑) จัดทาแผนบริหารที่ชัดเจนสามารถนามาปฏิบัติได้ตามแนววิถีพุทธ
๕) เนื่องจากการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นที่โรงเรียน
จะต้องให้การสนับสนุนให้นั กเรียนได้รู้จักการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ดังนั้นผู้รับผิดชอบหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องด้านการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ควรให้ความสาคัญในการทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาข้อมูล
ไปวางแผนในการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธในปีต่อๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรศึกษาวิจัยแนวการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธแนวใหม่ เพิ่มเติมจากการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจากที่เคยจัดแบบเดิม
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ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของเทศบาลตาบลไผ่รอบ
อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

The Effeciency of Administration in Accordance Iddhipada
Dhamma at Phairob Municipal, Pho Prathap Chang District,
Phichit Province
พระสามารถ สุเมโธ (นิลมะณี)
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ของเทศบาลตาบล ไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ๒) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาลตาบล
ไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ ๓) เพื่อศึกษา
ปั ญ หา อุ ป สรรคและข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔
เทศบาลตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ผลการวิจัยพบว่า
๑) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
เทศบาลตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวม ประชาชนมีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาลตาบลไผ่รอบ อยู่ในระดับมาก ( X
= ๔.๐๑ ) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
๒) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔
ของเทศบาลตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
ตาแหน่ง เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ พบว่าประชาชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
ต่างกัน มีระดับคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาลตาบลไผ่
รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ของเทศบาลตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พบว่า ปัญหาและอุปสรรค
คือ บุคลากรขาดความมุ่งมั่นเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ ขาดงบประมาณในการดาเนินงานในเรื่อง
สนับสนุนการศึกษา ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพการประชาสัมพันธ์ใ นการจัดกิจกรรมไม่ชัดเจนส่วน
ข้อเสนอแนะ พบว่า ต้องมีจุดหมายหรือเป้าหมายที่ชัดเจนในการทางาน ควรพัฒนาบุคลากรให้มี


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

36

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ควรพัฒนาบุคลากรให้มีจิตใจมุ่งพัฒนาตนเองและงาน ควรกาหนด
ขอบเขตของการทางานให้ชัดเจนเหมาะสมกับแต่ละบุคคลควรมีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือการส่งเสริมการเรียนต่อของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพ, การบริหารงาน, หลักอิทธิบาท
ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study theefficiency in
administration according to the four Iddhipādadhamma of Phai Rop Sub-District
Municipality in Pho Prathap Chang District, Phichit Province, 2) to compare the
opinion of the people towards the efficiency in administration according to the four
Iddhipādadhamma of PhaiRop Sub-District Municipality in Pho Prathap Chang
District, Phichit Provinceby classifying on the personal factors, and 3) to study the
problems, obstacle and suggestions for the efficiency in administration according to
the four Iddhipādadhamma of Phai Rop Sub-District Municipality in Pho Prathap
Chang District, Phichit Province.
Results of the Research
1. Overall,thepeople had the opinion towards the efficiency in
administration according to the four Iddhipādadhamma of PhaiRop Sub-District
Municipality in Pho Prathap Chang District, Phichit Province at the high level (  =
4.01). When considering each aspect,it was found that the people had the opinion
towards the efficiency in administration according to the four Iddhipādadhamma of
Phai Rop Sub-District Municipality in Pho Prathap Chang District, Phichit Province at
the high level in all aspects.
2. The comparison of thelevel of the opinion towards the efficiency in
administration according to the four Iddhipādadhamma of Phai Rop Sub-District
Municipality in Pho Prathap Chang District, Phichit Province by classifying on the
personal factors found that the people having the different sex, age, degree of
education, occupation and income had no the different level of the opinion
towards the efficiency in administration according to the four Iddhipādadhamma of
Phai Rop Sub-District Municipality in Pho Prathap Chang District, Phichit Province.
Therefore, the hypothesis was denied.
3. The problems, obstacles, and suggestions forthe efficiency in
administration according to the four Iddhipādadhamma of Phai Rop Sub-District
Municipality in Pho Prathap Chang District, Phichit Province were that the personnel
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had the insufficient intention for the efficient working, the insufficient budget in the
working for the educational support, and the insufficient personnel. Moreover, the
public relations in doing the activities were unclear.
The suggestions were that the personnel should have the obvious goal in
the working, the Municipality should develop the personnel to make the working
efficient, to focus on the self-development and the work development, specify the
scope of the working clearly and suitably to the personnel, and promote the
personnel for the extra education or the higher education to make the working
efficient.
Keywords: Effeciency, Administration, Iddhipada Dhamma

๑. บทนา

เมื่ อ มีก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ประเทศไทยได้ เ ปลี่ ย นระบบการ
ปกครอง การบริหารจากสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข คณะราษฎรยึดอานาจการปกครอง ได้สาเร็จ ได้เปลี่ยนสถานะของพระมหากษัตริย์
ผู้ทรงมีอานาจเต็ม ในการปกครองการบริหารประเทศ มาอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญอานาจการ
ปกครอง การบริ ห ารประเทศตกไปอยู่ในมือของคณะราษฎร์ เปลี่ ยนตาแหน่งเสนาบดี มาเป็ น
รัฐ มนตรี แต่กลไกการปกครอง การบริห าร ตัวข้าราชการ และประชาชน ยังคงเป็นไปตามรูป
แบบเดิมที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปไว้ โดยเฉพาะประชาชนชาวไทย มิได้
มีอานาจปกครองตนเอง ตามหลักประชาธิปไตยเท่าที่ควรสิ่งที่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ก็
คือมีการตราพระราชบัญญัติ ว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช
๒๔๗๖ซึ่งได้จัดระเบียบราชการบริหารไว้ เป็นราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
และ ราชการบริ ห ารส่ว นท้องถิ่นราชการบริห ารราชการส่ว นกลางเทศบาลถือได้ว่าเป็น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่นในระดับเทศบาลนับเป็นรูปแบบ
การบริหารจัดการในระบอบประชาธิปไตยอย่างหนึ่งเทศบาลเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องจัดการดูแล
ทุกข์สุขของประชาชนเทศบาลเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมมากรูปแบบหนึ่งดังนั้นสาระสาคัญประการหนึ่งของเทศบาลก็คือการบริหารกิจการในท้องถิ่นที่
เปิดโอกาสให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานได้
เทศบาลตาบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่วไปเทศบาล
ตาบลมีฐานะเดิมเป็นสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) การจัดตั้งเทศบาลตาบล
กระทาโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลตาบลตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖เทศบาลตาบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทาหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและสภา
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เทศบาลซึ่งประกอบด้วยสมาชิก จานวน ๑๒ คน ที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทาหน้าที่ฝ่าย
นิติบัญญัตินายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล
เทศบาลตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ทิศเหนือติดต่อกับ ตาบลเนิน
ปอ อาเภอสามง่าม ทิศใต้ ติดต่อกับ ตาบลเนินสว่าง อาเภอโพธิ์ประทับช้าง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลวังจิก อาเภอโพธิ์ประทับช้างทิศตะวันตกติดต่อกับ ตาบลหนองโสน อาเภอสามง่าม๑ ลักษณะ
ภูมิประเทศพื้นที่ในเขตเทศบาลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและทาการเกษตรซึ่ง
มีแม่ลาคลองไหลผ่านทาให้ประชาชน สามารถใช้น้าทาการเกษตรเพาะปลูกพืชต่าง ๆแต่ในฤดูฝนจะ
มีน้าเหนือไหลลงมา ทาให้ระดับน้าในลาคลองเพิ่มขึ้นประชาชนที่มีบ้านเรือนและพื้นที่ทาการเกษตร
อยู่ในที่ต่ามักจะประสบกับปัญหาน้าท่วมอยู่เสมอ ๒ เกษตรกรจึงมีหนี้สินเยอะ ทาให้ประชาชนมุ่ง
แก้ไขปั ญหาของตัวเองไม่เข้ามามีส่ วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล จึงทาให้ การบริหารงานของ
เทศบาลไม่ได้รับความร่วมมือจากประชากรในเขตเทศบาล และงบประมาณของเทศบาลมีจากัดใน
การบริ ห ารงานทาให้ การพัฒ นาต้องเป็ นไปตามกรอบที่ก าหนดจึงทาให้ การจัดกิจ กรรมเพื่อให้
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มน้ อ ยลง และยั งมี ข้อ จากัด ด้า นการขอความร่ว มมื อจากหน่ ว ยงานท้ องถิ่ น
ข้างเคียงและหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคจากเหตุดัง กล่าวทาให้การบริหารงานของเทศบาลมี
ความยากลาบากมีความติดขัดในการช่วยเหลือประชาชนเท่าที่ควร
ผู้วิจัยจึงได้นาหลักอิทธิบาทมาประยุกต์ใช้สาหรับการบริหารงานของเทศบาลตาบลไผ่
รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลไผ่รอบมีการ
พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นและเกิดการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในการบริหาร
จัดการที่มีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้น เนื่ องจากหลั กอิทธิบาทเป็นหลั กธรรมที่ทาให้เจริญก้าวหน้า
ดังนั้นจึงทาการประยุกต์ใช้กับเทศบาลตาบลไผ่รอบ เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องของประชาชนและ
หน่วยงานภาครัฐคือเทศบาลตาบลไผ่รอบ

๒.วัตถุประสงค์การวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาลตาบล
ไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาลตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยจาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล

๑

เทศบาลตาบลไผ่รอบ. ประวัติความเป็นมาเทศบาลตาบลไผ่รอบ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http:
//www.phairob.com/system/showdata.asp?TID=136 [๘ ส.ค. ๒๕๕๖].
๒
เทศบาลตาบลไผ่รอบ. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน.[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.
phairob.com/system/showdata.asp?TID=135 [๘ ส.ค. ๒๕๕๖].

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

39

๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงาน
ตามหลักอิทธิบาท ๔ เทศบาลตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

๓.วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท
ธรรมของเทศบาลตาบลไผ่รอบอาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร”เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของเทศบาลตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
และทาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิ
บาทธรรมของเทศบาลตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยจาแนกตามข้อมูลส่วน
บุคคล ดาเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิงสารวจ (Survey Research) ซึ่งเป็นวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
ไผ่รอบอาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้จานวนกลุ่มประชากร ๓๘๑ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๘๘๖ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA ) เมื่อ
พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น จึ ง ท าการเปรี ย บเที ย บรายคู่ โ ดยมี ผ ลต่ า งนั ย ส าคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least
Significant Difference : LSD)

๔.ผลการวิจัย

๔.๑ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน ๒๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๙ มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จานวน ๑๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ
๔๓.๘๓ มีการศึกษาชั้นประถมศึกษา จานวน ๑๙๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๘ มีอาชีพเกษตรกร
จานวน ๑๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๘ และมีรายได้ ๑๒,๐๐๑ – ๑๘,๐๐๐บาท จานวน ๒๓๗
คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๐
๔.๒ ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท
ธรรมของเทศบาลตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ระดับ ความคิด เห็ นของประชาชนต่อ ประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารงานตามหลั กอิทธิ บ าทธรรมของ
เทศบาลตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
ระสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของเทศบาลตาบลไผ่รอบ อยู่ในระดับมาก (  =
๔.๐๑) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
๑. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิ
บาทธรรมของเทศบาลตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ด้านฉันทะ พบว่า
ระดับ ความคิด เห็ นของประชาชนต่อ ประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารงานตามหลั กอิทธิ บ าทธรรมของ
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เทศบาล ตาบลไผ่รอบ ด้านฉันทะ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตาม
หลักอิทธิบาทธรรมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๙๖) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือท่านมีความพึงพอใจในการบริหารงานของเทศบาลตาบลไผ่รอบและท่านเห็นว่าเทศบาล
ตาบลไผ่รอบเห็นคุณค่าของของการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ที่เหลืออยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ
๒) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลั กอิทธิ
บาทธรรมของเทศบาลตาบลไผ่ร อบ อาเภอโพธิ์ ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ด้า นวิริยะพบว่า
ระดับความคิด เห็ นของประชาชนต่อ ประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารงานตามหลั กอิทธิ บ าทธรรมของ
เทศบาล ตาบลไผ่รอบ ด้านวิริยะ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตาม
หลักอิทธิบาทธรรมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๙๖) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ
๓) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิ
บาทธรรมของเทศบาลตาบลไผ่ ร อบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ด้านจิตตะพบว่า
ระดับความคิด เห็ นของประชาชนต่อ ประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารงานตามหลั กอิทธิ บ าทธรรมของ
เทศบาล ตาบลไผ่รอบ ด้านจิตตะ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตาม
หลักอิทธิบาทธรรมอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๑๓) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือเทศบาลมีการส่งเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานของเจ้าหน้าที่, เทศบาลมีความเอาใจ
ใส่ในการบริหารงานด้วยใจผูกพันอยู่กับงานในหน้าที่รับรู้และใคร่ครวญในสิ่งที่ทา และทาสิ่งนั้นด้วย
ความรอบคอบ, มีการหมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องเพื่อการบริหารงานในคราวต่อไปและเทศบาลมี
เจ้าหน้าที่ เป็นจิตอาสาสามารถปฏิบัติงานให้สาเร็จได้ด้วยความจริงใจ ที่เหลืออยู่ในระดับมากทุกข้อ
๔)ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท
ธรรมของเทศบาลตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ด้านวิมังสาพบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของเทศบาล
ตาบลไผ่รอบ ด้านวิมังสา ประชาชนมีความคิดเห็นต่อต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิ
บาทธรรมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๙๙) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด คือ
เทศบาลมี การพิจ ารณาข้อดี และข้ อเสี ย ของระบบการบริ ห ารงานประจาปี และ เทศบาลมี การ
ไตร่ตรองและตรวจสอบข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ที่เหลืออยู่ในระดับมากทุกข้อ

๕.อภิปรายผลการวิจัย

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สาคัญและน่าสนใจเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของเทศบาล ตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง จังหวัดพิจิตร โดยจะอภิปรายผลตามลาดับ ดังนี้
๕.๑ ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิ
บาทธรรมของเทศบาลตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
ตามหลักอิทธิบาทธรรมของเทศบาลตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวม
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อระสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของเทศบาลตาบลไผ่
รอบ อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๐๑) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของเทศบาลตาบลไผ่รอบมี
การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชาตรี แนวจาปา๓ ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
ประยุ กต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร ” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ด้านฉันทะ
ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะด้านวิริยะ และด้านจิตตะ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ อยู่ในระดับมาก สาหรับการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ใน
ระดับปานกลาง บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา และตาแหน่งที่ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท
๔ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่มีอายุ และรายได้ต่อเดือนต่างกันมี
การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมแตกต่างกั น สรุปได้ว่าทุกคนต้องใช้อิทธิบาท ๔ ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีความรัก ความพอใจในงานปฏิบัติงานด้วยความพากเพียร บาก
บั่น ด้วยความเอาใจใส่ในงาน และมีการตรวจสอบความสาเร็จในงานอยู่เสมอและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล ๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔” ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สานักงานจั งหวัดพิษณุโ ลกตามหลั กอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๔.๑๙ ด้านฉันทะ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖, ด้านวิริยะ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๑๘, ด้านจิตตะ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๙ และด้านวิมังสา อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชญาภา เมธีวรฉัตร๕ ได้ทาการศึกษาวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลั กอิทธิบาท ๔ :กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัด
นครสวรรค์” พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า บุคลากรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ด้าน
๓

ชาตรี แนวจาปา , “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสานักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒).
๔
กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล, “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลัก
อิทธิบาท ๔”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓).
๕
วิชญาภา เมธีวรฉัตร , “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรี
วงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).
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ฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมัง สา ในการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรใน
การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ตามหลั กอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียนคีรีว งศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตาแหน่ ง ไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พัชรี ชานาญศิลป์๖ ได้ทา การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์ ตามหลั กอิทธิบาท ๔”พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็ นต่อประสิ ทธิภาพการบริห ารจัด
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ ด้านวิมังสา พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท ๔
ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ ด้านวิมังสา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ พบว่าบุคลากรที่มีสถานภาพ และระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท ๔
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนบุคลากรที่มีเพศ อายุ รายได้ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท ๔ ไม่
แตกต่างกัน

๖.ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของเทศบาล
ตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. ผู้บริหารควรประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารทุก
ท่านในองค์กรเพื่อเกิดกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
๒. นโยบายด้ า นการบริ ห ารจั ด การควรเป็ น ไปเพื่ อ สร้ า งสรรค์ ง านให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ การปฏิ บั ติ ง านโดยมี ห ลั ก ฉั น ทะ หลั ก วิ ริ ย ะ หลั ก จิ ต ตะ และหลั ก วิ มั ง สา
ประกอบด้วยทุกครั้ง
๓. ผู้ บ ริ ห ารควรสร้ า งเป้ า หมายและความความส าเร็ จ ของงานให้ จิ ต ใจของ
บุคลากรจดจ่อในงาน โดยการส่งเสริมการอบรมจิตใจของบุคลากรให้มากขึ้น
๔. ควรมีการส่งเสริมให้มีการทางานร่วมกับชุมชนที่เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐกับภาคประชาชน

๖

พัชรี ชานาญศิลป์ , “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ตามหลักอิทธิ
บาท ๔”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๔).
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๕. ควรส่งเสริมการทางานโดยใช้หลักธรรมมาประยุกต์ให้เข้ากับการทางานของ
เทศบาลตาบลไผ่รอบ
๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๑. ควรจัดให้มีการอบรมหลักธรรมสาหรับการทางานให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มากยิ่งขึ้น
๒. ผู้ บ ริ ห ารควรมี ยึ ด หลั ก การท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามหลั ก อิ ท ธิ บ าทเป็ น
ตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๔. ควรจัดสวัสดิการสาหรับพนักงานที่ทางานดีเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการ
ทางาน
๕. ควรจัดให้มีผู้เชียวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพของงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๖.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
๑. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ (Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (In-Depth Interview) อาทิ ผู้บริหารเทศบาล
ตาบล เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการ ในระดับเทศบาล ต่อไป
๒. ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาตาบลหลาย ๆ พื้นที่
๓. ควรศึ ก ษาความประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมด้ า นอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน เช่น หลักธรรมาภิบาล
๔. ควรศึกษาภาวะผู้นาของการบริหารจัดการตามหลักสัปปุริสธรรมและหลักธรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการของเทศบาลเพื่อ
การพัฒนาในส่วนที่ขาดประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม
เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง. การบริหารรัฐกิจ แนวคิด หลักการและการปฏิบัติ . ขอนแก่น : ห้างหุ้นส่วน
จากัดขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๓๕.
โกวิทย์พวงงาม.การปกครองท้องถิ่น.กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๘.
คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ . สรุปเนื้อหาวิชาทฤษฎีองค์การ.กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๔๙.

44

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ชูวงศ์ฉายะบุตร. การปกครองท้องถิ่นไทย.กรุงเทพมหานครสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ :จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
เด่นชะเนติยัง. การบริหารงานบุคคล.ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน, ๒๕๓๓.
ตินปรัชญพฤทธิ์. หลักการจัดการ.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙.
กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล. “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลัก
อิทธิบาท๔”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.
ชาตรี แนวจาปา.“การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสานักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.
นารีรัตน์กว้างขวาง. “การบริหารงานเทศบาลตาบลตามหลักสาราณียธรรม๖ :กรณีศึกษาเทศบาล
ตาบลบางเมืองอาเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ ”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๔.
พระธวัชชัยจารุธมฺโม. “ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ :กรณีศึกษาวัดในอาเภอหนองแซง
จังหวัดสระบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.
พัชรี ชานาญศิลป์ . “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ตามหลักอิทธิ
บาท ๔”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๔.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย . พระไตรปิฎ กภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
Becker, S.W &Neuhauser, D.,The Efficient Organization, New York : ElsevierScientific
Publishing Co., 1975.
Bowditch, James L and Buono, Anthony., F.A Primer on Organization Behavior,
2nd ed., New York : John Wiley and Sons, 1990.
Harold Koontz & Heinz Weihrich. Ninth Edition Management. New York: Mc Grew
Hillbook, 1991.
Herbert A. Simon. Administrative Behavior. New York : The Macmillan Company,
1960.
John. D. Millet. Management in the Public Service, New York :McGraw - Hill. 1998.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

45

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ตามการรับรู้ของประชาชน

The performance of the Tambon Administrative Wat Khok
Manorom offense. According to public perception

สนอง ใจสุข
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาระดับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชนและเพื่อเปรียบเทียบระดับ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามการรับรู้
ของประชาชน โดยจ าแนก ตามเพศ อายุ ระดั บ การศึก ษา อาชีพ รายได้ กลุ่ มตัว อย่า งที่ใช้ใ น
การศึกษา คือ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่ วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท จานวน ๓๖๒ คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ค่า F-test (one – way ANOVA) และ LSD
ผลการศึกษาพบว่า
๑) ระดับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีและด้านการพัฒนาอาชีพ ตามลาดับ
๒) การทดสอบสมมติฐาน พบว่า
๒.๑การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน จาแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน
๒.๒ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน จาแนกตามอายุ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
๒.๓ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน
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๒.๔ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท ตามการรั บ รู้ของประชาชน จ าแนกตามอาชีพและรายได้ พบว่า โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
คาสาคัญ: การปฏิบัติงาน, ขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก
ABSTRACT
This study aimed to examine the performance of the Tambon
Administrative Wat Khok Manorom offense. According to public perception and to
compare the performance of the Tambon Administrative Wat Khok Manorom
offense. According to public perception, by sex, age, education, occupation,
income, samples used in the study was that people in the area of Tambon
Administrative Wat Khok Manorom offense of the ๓๖๒ statistical methods used to
analyze data. the frequency of the test using the F-test (one - way ANOVA) and LSD.
The study found that
1) the performance of the Tambon Administrative Wat Khok Manorom
offense. According to public perception The overall level. Considering it was found
that the quality of life. At the most, followed by the development of infrastructure.
The development of tourism resources and the environment. For better
management and career development, respectively.
2) test the hypothesis.
2.1 Performance of Tambon Administrative Wat Khok Manorom
offense. According to a public perception that sex is no different.
2.2 Performance of Tambon Administrative Wat Khok Manorom
offense. According to public awareness by age showed no significant difference
overall. Considering each aspect of management for good. The difference was
statistically significant at the ๐.๐๕ level.
2.3 Performance of Tambon Administrative Wat Khok Manorom
offense. According to public perception BY study found that, overall and in each
aspect. not different
2.4 Performance of Tambon Administrative Wat Khok Manorom
offense. According to public perception BY career and earning the overall and
individual aspects. The difference was statistically significant at the ๐.๐๕ level.
Keywords: The performance, Tambon Administrative Wat Khok Manorom offense
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สาเหตุ ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ความเสื่ อ มของระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์การที่คณะนายทหารหนุ่มภายใต้การนาของ ร.อ.ขุนทวยหาญพิทักษ์ (เหล็ง
ศรี จั น ทร์ ) ได้ ว างแผนยึ ด อ านาจการปกครอง เพื่ อ เปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบที่จากัด พระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในฐานะ
ประมุขของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญ เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๔ แต่ไม่ประสบความสาเร็จเพราะถูกจับกุม
ก่อนลงมือปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมของระบอบนี้อย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกันในสมัย
รัชกาลที่ ๖ ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่ไม่ดุลกับ
รายรั บ ท าให้ มี ก ารกล่ า วโจมตี รั ฐ บาลว่ า ใช้ จ่ า ยฟุ่ ม เฟื อ ยเกิ น ไป ครั้ ง ต่ อ มาในสมั ย รั ช กาลที่ ๗
พระองค์ก็ถูกโจมตีว่าทรงตกอยู่ใต้อิทธิพลของอภิรัฐมนตรีสภา ซึ่งเป็นสภาที่ปรึกษาที่ประกอบด้วย
สมาชิกที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง และบรรดาพระราชวงศ์ก็มีบทบาทในการบริหารบ้านเมือง
มากเกิ น ไป ควรจะให้ บุ ค คลอื่ น ที่ มี ค วามสามารถเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารบ้ า นเมื อ งด้ ว ย
ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์อยู่
เหนือกฎหมาย ซึ่งนับวันจะมีปฏิกิริยาต่อต้านมากขึ้น
การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก าร ตามแนวความคิ ด ตั้ ง แต่ ดั้ ง เดิ ม เป็ น ความพยายามที่ จ ะ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความชานาญเฉพาะอย่าง (segmentation) การ
ปฏิบัติงานขององค์การโดยเด็ดขาด ทาให้ขาดความร่วมมือร่วมใจ ตลอดจน ไม่อาจริเริ่มสร้างสรรค์
และไม่อาจจัดการกับความเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ จึงเกิดแนวคิดที่ ตรงกันข้ามกับแนวคิดดั้งเดิม คือ
แนวความคิดแบบผสมผสาน (integration approach) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงและการ
เสริมสร้างสิ่งใหม่ๆ โดยมองภาพรวมว่ามีสิ่งใด เกี่ยวข้องในขอบเขตที่กว้างขวางและเชื่อมโยงสิ่งที่
เกี่ยวข้องนั้นเข้าด้ว ย กัน ลั กษณะของ แนวความคิดนี้จะไม่ห ลบเลี่ ยงความขัดแย้งแต่จะมองสิ่ ง
ขัดแย้ ง (conflicts) เป็ น เรื่ อง จ าเป็นที่ ต้องเผชิญและแก้ไขเพื่อน ามาซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น แนวทางนี้จึงเป็นพลวัต (dynamic) มีเป้าหมายอยู่ที่การพยายามทางานให้สาเร็จ
ด้วยดี (วุฒิชัย จานงค์, ๒๕๓๐ : ๒๕๖-๒๕๗) จากแนวคิดต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น พอที่จะสรุปได้ว่า
การปฏิบัติงานขององค์การ หมายถึง ความสามารถขององค์การในฐานะเป็นระบบหนึ่งของสังคม ใน
การใช้ทรัพยากร บริหารอย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัต ถุประสงค์
ของ องค์การ ทาให้ผู้รับบริการจากองค์การพึงพอใจในงานและองค์การสามารถปรับตัวและ พัฒนา
ให้ดารงอยู่ต่อไปได้ (ไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ, ๒๕๓๘ : ๒๔-๒๗)
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคกมีถนนลาดยางติดต่อกับอาเภอได้สะดวก มีถนนสาย
สาคัญ เช่น ถนนสายพหลโยธิน ถนนสายริมคลองชลประทาน ถนนคัน กั้น แม่น้า และถนนสาย
เอเชีย ระยะห่างจากองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคกถึงที่ว่าการอาเภอมโนรมย์ ๓ กิโลเมตรพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวั ดโคกมีจานวนทั้งสิ้น ๓๑.๕๒ ตารางกิโลเมตร จานวนประชากร
ทั้งหมด ๓,๘๓๒ คน แยกเป็ น ชาย จานวน ๑,๘๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๓ หญิง จานวน
๑,๙๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๗ จานวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๑๗๓ ครัวเรือน ความหนานแน่น
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เฉลี่ย ๑๒๑.๕๗ คน/ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่าน อีก
ทั้งมีคลองชลประทาน “คลองอนุศาสนนันท์” พื้นที่จึงอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ทา
นา ทาสวน เป็นอย่างยิ่ง อาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก โดยเรียงลาดับ
จากประเภทที่มีผู้ประกอบอาชีพมากสุด ไปหาน้อยสุด ดัง นี้ ทานา ทาสวน รับจ้าง ค้าขาย เลี้ยง
สัตว์ รับราชการ อื่นๆ ดังนั้นการดาเนินการที่องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก ดาเนินการส่งผล
กระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างเพราะองค์การบริหารส่วนตาบลถือได้ว่าใกล้ชิ ดกับประชาชนมาก
ที่สุด เพราะประชาชนสามารถมาเป็นผู้บริหาร สมาชิก เพื่ อดาเนินงานให้ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ผู้ ศึกษาจึงศึกษาการปฏิบัติงานและเพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน
เพื่อน าผลการศึกษาไปปรั บ ปรุ งในการปฏิบัติงานขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลวัดโคก อาเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน สืบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน
๒. เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน โดยจาแนก ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

การค้น คว้าอิส ระ เรื่ อง การปฏิบั ติงานขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลวัดโคก อาเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน ครั้งนี้ เพื่อศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผู้ศึกษาได้กาหนดแนวทางใน
การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยประชาชนในเขตตาบลวัดโคก มีจานวน ๕
หมู่บ้าน ได้แก่บ้านแหลมยาง ๑,๑๘๓ คน บ้านหนองม่วง ๑,๓๐๕ คน บ้านเนินไผ่ ๗๖๔ คน บ้านคลอง
กลาง ๔๕๐ คน บ้านคลองขุด ๑๓๐ คน รวม ๓,๘๓๒ คน ผู้ศึกษาได้กาหนดกลุ่มประชากรที่ทาการ
สารวจตั้งแต่อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป ซึ่งมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจและการแสดงออกทางความคิดเห็นในการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก และเป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มได้รับการบริการในทุกด้าน
จากองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคกอย่างแท้จริง ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยกาหนด
สูตร ของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ % และความคลาดเคลื่อนต่างๆ ขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ ระดับความคลาดเคลื่อน (e) ๕ % ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน ๓๖๒ คน (ยุ ท ธ ไกยวรรณ์ ,
๒๕๔๔ : ๖๔)
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สูตรของ Taro Yamane
กาหนดให้

แทนค่าในสูตร
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N

1  Ne 2
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จานวนประชากร
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (๕%)
3,832
1  3,832(0.05)

n
=
๓๖๒
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จานวน ๓๖๒ คนการสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมประชากรที่กาหนดผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบชั้นภูมิ (Stratified
sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในแต่ละหมู่บ้านโดยการหาตามสูตรดังนี้
จานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม = จานวนตัวอย่างทั้งหมด x จานวนประชากรในแต่ละกลุ่ม
จานวนประชากรทั้งหมด
ตารางแสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
๑. แหลมยาง
๑,๑๘๓
๑๑๒
๒. บ้านหนองม่วง
๑,๓๐๕
๑๒๓
๓. บ้านเนินไผ่
๗๖๔
๗๒
๔. บ้านคลองกลาง
๔๕๐
๔๓
๕. บ้านคลองขุด
๑๓๐
๑๒
รวม
๓,๘๓๒
๓๖๒
จากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยนาแบบสอบถามไปเก็บ
ข้อมูลในแต่ละหมู่บ้าน จนครบตามจานวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ย ครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามการรับ รู้ของประชาชนโดยมีขั้นตอน
การสร้างแบบสอบถามดังนี้
๑. ศึกษาทฤษฎีแนวคิด เกี่ยวกับการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน
ตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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๒. ศึกษาวัตถุประสงค์ สมมติฐาน และกรอบแนวคิดในการวิจัย
๓. สร้างแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ศึกษาในงานวิจัย
๔. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปรที่กาหนดไว้ในการวิจัยเสนออาจารย์ ที่ปรึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องทั้งด้านโครงสร้าง เนื้อหา
และภาษาที่ใช้ ลักษณะของแบบสอบถาม ดังนี้
ผู้ศึกษาสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคาถามเกี่ยวกับสถานภาพของประชาชน
โดยให้เลือกตอบเป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวัด
โคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก
อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน โดยเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า
๕ ระดับ โดยผู้วิจัยใช้คาถามแบบมาตรวัด (Rating Scale) ดังนี้
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตาม
การรับรู้ของประชาชน
๕ หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ด โคก อ าเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท อยู่ในระดับมากที่สุดตามการรับรู้ของประชาชน
๔ หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ด โคก อ าเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท อยู่ในระดับมากตามการรับรู้ของประชาชน
๓ หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ด โคก อ าเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท อยู่ในระดับปานกลางตามการรับรู้ของประชาชน
๒ หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ด โคก อ าเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท อยู่ในระดับน้อยตามการรับรู้ของประชาชน
๑ หมายถึง การปฏิบัติงานขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท อยู่ในระดับน้อยที่สุดตามการรับรู้ของประชาชน
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยกาหนดการทดสอบเครื่องมือเพื่อดาเนินการหาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นลาดับขั้นตอน ดังนี้
๑. การทดสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน ๓ คน (ตามรายละเอียดที่ปรากฏรายชื่อในภาคผนวก) เพื่อพิจารณาลงความเห็น
ว่าข้อคาถามแต่ละข้อมีวัตถุประสงค์ตรงตามที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยกาหนดคะแนนความคิดเห็นไว้
ดังนี้
+๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์
๐ หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์
-๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับคานิยามศัพท์
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๒. นาแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อคาถามแต่ละข้อมี ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ๑.๐๐ (รายละเอียด
ปรากฏในภาคผนวก ภาค ง)
๓. การหาความเที่ยง (Reliability) ผู้ ศึกษาได้นาแบบสอบถามที่ผ่ านการวิเคราะห์
ตรวจสอบแล้วไปทดสอบ (Try out) โดยนาเครื่องมือดังกล่าวไปสอบถามประชาชนในองค์การ
บริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวั ดชัยนาท จานวน ๓๐ คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้ว
น ามาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ วิ ธี ก ารค านวณหาสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ของ
Cronbach’Alpha Coefficient ได้ค่าความเที่ยงที่ ๐.๘๙
๔. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้ วจัดพิมพ์ ขอความเห็นจากคณะกรรมการที่
ปรึกษา และนาไปจัดพิมพ์เพื่อเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวบข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรที่อาศัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
วัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลในแต่ละหมู่บ้าน จนครบ
ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ ศึกษาได้นาหลักของสถิติมาใช้เพื่อวิเคราะห์
แบบสอบถาม ดังนี้
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติการแจก
แจงความถี่(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentast) สาหรับวิเคราะห์ข้อมูล
๒. วิเคราะห์ ข้อมูล ถามเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลวัดโคก
อาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชนผู้ศึกษาได้ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
๓. การเปรียบเทียบการปฏิบัติ งานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ศึกษาใช้การทดสอบค่าที (t-test) สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ ๒ กลุ่ม ได้แก่ เพศ และใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one –way ANOVA) ซึ่งสถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าเอฟ (Ftest) ได้แก่ อายุ การศึกษา และอาชีพ รายได้ ใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว เมื่อ
พบนัยสาคัญทางสถิติ ทาการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ ฟิชเชอร์ (Fisher’s Least–Significant
Difference: LSD)

๔. ผลการวิจัย

ข้อมูลสถานภาพของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒ มี
อายุ ร ะหว่า ง ๕๑-๖๐ ปี คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ ๓๐.๗ ระดั บ การศึ ก ษา ระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนต้ น /
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ประถมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘ อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็ นร้อยละ ๓๖.๒ และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐
๑) ระดับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีและด้านการพัฒนาอาชีพ ตามลาดับ
๒) การทดสอบสมมติฐาน พบว่า
๒.๑ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน จาแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน
๒.๒ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน จาแนกตามอายุ พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
๒.๓ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัย นาท ตามการรั บ รู้ ของประชาชน จ าแนกตามระดับ การศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้า น
ไม่แตกต่างกัน
๒.๔ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่ว นตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวั ด
ชัย นาทตามการรั บ รู้ ของประชาชน จ าแนกตามอาชีพ และรายได้ พบว่า โดยรวมและรายด้า น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

๕. วิจารณ์

จากผลจากการศึกษาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน ได้แก่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนา
อาชี พ ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจั ยของ อุบล สิ นเจริญทรัพย์ (๒๕๕๐) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู้ แ ละการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วน
ใหญ่มีการรับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อจาแนกแต่ละเรื่อง องค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการปฏิบัติงานในระดับมาก เรียง
ตามลาดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มันทนา สินสถาน (๒๕๕๔) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความ
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พึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลหาดสองแคว อาเภอต
รอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการที่ดี โดย
ภาพรวมทั้ง ๖ ด้าน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
โปร่ ง ใส ด้ า นหลั ก ความมีส่ ว นร่ ว ม ด้ า นหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ และด้า นหลั ก ความคุ้ ม ค่า การ
เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานขององค์การบริห ารส่ วนตาบลวัดโคก อาเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมถวิล ผลสอาด (๒๕๕๕)
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ของประชาชนที่มีต่องานบริการด้านสาธารณสุขของเทศบาลตาบลวัง
เย็น อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ของประชาชนที่มีต่องาน
บริการด้านสาธารณสุข เทศบาลตาบลวังเย็น อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ประชาชน
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ไม่ต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของกับงานวิจัยของ จันจิรา ปิงยอง (๒๕๕๕) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ของ
เทศบาลตาบลตามการรับรู้ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านตา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผู้บริหาร
ด้านบุคลากร ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านประสิทธิภาพการให้บริการ ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และด้านอาคารสถานที่ ไม่แตกต่างกัน

๖. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะทั่วไป
๑.๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลวัดโคกได้มีการสารองแหล่งน้าเพื่อใช้ในการเกษตรแก่ประชาชน ดังนั้น หน่วยงานควรมี
การสารวจแหล่งน้าสาธารณะที่มีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมและดาเนินการปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
น้าเหล่านั้นไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการสารวจพื้นที่สาธารณประโยชน์และดาเนินการขุดเป็น
แหล่งกักเก็บน้าไว้ใช้สาหรับการอุปโภคและการเกษตร
๑.๒ ด้านการพัฒนาอาชีพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนตาบลวัด
โคกได้สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ ด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดาเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๑ จะมีเงินนอกงบประมาณที่โอนมาให้
องค์การบริหารส่วนตาบลรับผิดชอบตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกลุ่มอาชีพสามารถรวมกลุ่มมา
ขอกู้เงินทุนเพื่อประกอบอาชี พได้ โดยในหนึ่งหมู่บ้านจะกู้ได้ไม่เกินหมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มอาชีพที่ต้องการรับการสนับสนุน
เงินทุนได้ทราบด้วย
๑.๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ องค์การบริหารส่วน
ตาบลวัดโคกได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ด้วยองค์การ
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บริหารส่วนตาบลวัดโคกมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนั้น นอกเหนือจากเงิน
อุดหนุนที่รัฐจัดสรรมาให้เพื่อสนับสนุนเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม
วัสดุสื่อการเรียนการสอนแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคกควรมีการตั้งงบประมาณเพื่อสมทบ
ในการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาต่างๆ หรือการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพิ่มได้อีกทางด้วย
๑.๔ ด้านการพัฒ นาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคกได้รณรงค์ อนุรักษ์ ปล่อยสัตว์น้าในวันสาคัญ
ดังนั้น ในวันสาคัญต่างๆ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคกได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่ก่อน
แล้ ว ควรมีการเพิ่มกิจ กรรมการรณรงค์การอนุรักษ์สั ต ว์น้าและการปล่ อยสั ตว์ น้าลงสู่ แหล่ งน้ า
สาธารณะต่างๆ เข้าไปด้วย
๑.๕ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคกได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา ด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๔ กาหนดให้สภา
ท้องถิน่ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ารับฟังการประชุมสภา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ได้
ถือปฏิบัติอยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่จะมีการติดประกาศที่สานักงานนั้น ทาให้ประชาชนยังอาจไม่รู้ว่า
สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาได้ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการประชาสัมพันธ์การให้ประชาชน
ได้เข้ารับฟังการประชุมสภา ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเสียงตามสาย การติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน การใช้รถกระจายเสียงเคลื่อนที่
๒. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
๒.๑ ควรศึ ก ษาถึ ง การรั บ รู้ ข องประชาชนเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๒ ควรศึกษาความสั มพัน ธ์ของชุมชนกับ งานพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ น าผลการศึ ก ษาไปใช้ ใ นงานพั ฒ นาให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

๗. กิตติกรรมประกาศ/คาขอบคุณ

การค้ น คว้ า อิ ส ระฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครสวรรค์โ ดยมุ่งศึกษาการปฏิบั ติงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดโคกอาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ตามการรับรู้ของประชาชน การ
ค้นคว้าอิสระนี้สาเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ และดร.พิสิษฐ์ จอม
บุญเรื อง ที่ได้ส ละเวลาให้คาปรึกษาแนะนา และให้ข้อคิดต่างๆอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษา ใน
การศึกษาอย่างดียิ่ง ให้ความช่วยเหลือแก้ไข ปรับปรุงตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาจนกระทั้ง
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีผู้ศึกษากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสู งไว้ ณ
ที่นี้ด้วยความเคารพยิ่ง
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ขอขอบพระคุณ ดร. อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ นายจาเนียร โตศิลา นายสาววัชรมนฏ์
ลักษณ์สุวรรณ์ ที่กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ
ขอขอบพระคุณประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ที่เป็นประโยชน์ และนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๔ ทุกคนที่ให้
คาแนะน า ช่ ว ยเหลื อ และเป็ น ก าลั ง ใจในการจั ดท าการค้ น คว้ า อิ ส ระฉบั บ นี้ จนส าเร็ จ สมบู ร ณ์
ท้ า ยสุ ด ขอขอบคุ ณ พระคุ ณ บิ ด า มารดา ผู้ ใ ห้ ก ารอบรมสั่ ง สอน สนั บ สนุ น ให้ ไ ด้ รั บ
การศึกษาที่ดีมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าของตารา เอกสารงานวิจัยที่ได้อ้างอิงไว้
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การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒

An Application of Four Brahmaviharas in Personnel
Administration of Educational Administrators Under
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 2

ปาริชาติ ประมูลทรัพย์
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ มีวัตถุประสงค์
ดัง นี้ (๑) เพื่อ ศึ กษาการประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก พรหมวิ ห าร ๔ ในการบริห ารงานบุ ค คลของผู้ บริ ห าร
สถานศึกษา (๒) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยจาแนกตามสถานภาพส่ว นบุคคล(๓) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยในหลักพรหมวิหาร ๔ กับภาพรวมของการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔
ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา และ (๔) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการ
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒
ดาเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จานวน ๓๐๘
คน ได้มาจากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้โดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ และใช้วิธีการการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากสุ่มเลือกโรงเรียนที่จะนามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ให้ได้ขนาดตัวอย่างครบ ๓๐๘ คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษานครสวรรค์เ ขต ๒ ใช้วิธีก าร
เลื อกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จานวน ๗ ท่าน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบสั ม ภาษณ์
(interview) โดยมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) เท่ากับ ๐.๘๘๑
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว การทดสอบเอฟ (F-test) โดยการ
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วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัวขึ้นไป และ
เมื่ อพบว่ ามี ความแตกต่ างจึ ง ท าการเปรีย บเทีย บรายคู่โ ดยมี ผ ลต่า งนั ยส าคั ญน้ อยที่สุ ด (Least
Significant Difference : LSD) และหาความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของ
สเปียร์แมน (Spearman rank-order Correlation Coefficient)
สาหรับข้อมูลที่ไดจาการสัมภาษณ์นามาวิเคราะห์ เนื้อหา โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบทและประมวลผลเข้าด้วยกัน และสรุป
แนวทางในการพัฒนาการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านมุทิตา ด้านกรุณา ด้านเมตตาและด้านอุเบกขา
๒. ข้าราชการครูที่มีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
๓. ตัวแปรย่อยในหลักพรหมวิหาร ๔ ทุกตัว คือ ความเมตตา ความกรุณา ความมุทิตาและ
ความอุ เ บกขา มี ค วามสั ม พั น ธ์ สู ง กั บ ภาพรวมของการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก พรหมวิ ห าร ๔ ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
๔. แนวทางในการพัฒนาการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้า นเมตตาผู้บ ริห ารควรสร้างความสุขให้เกิดขึ้น ภายในสถานศึกษา โดย
บริหารงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและแบบแผนของทางราชการคานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน
และสถานศึกษาเป็นสาคัญ,ให้บุค ลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร,เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกเรื่อง,สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ ด้านกรุณาผู้บริหารควรให้ความช่วยเหลือบุคลากรในทุกเรื่อง, มีการสร้าง
ขวัญและกาลังใจ, มีแผนพัฒนาบุคลากรด้านมุทิตาผู้บริหารควรยกย่องชมเชยผู้ที่ทาความดี, แสดง
ความยินดีกับบุคลากรที่ ประสบความสาเร็จ, พัฒนาความรู้บุคลากรอย่างเสมอภาค ด้านอุเบกขา
ผู้ บ ริ ห ารควรประเมิน ความดี ความชอบอย่ างยุ ติธ รรม, ปฏิบัติ งานในรู ปของคณะกรรมการ, มี
สวัสดิการให้บุคลากรตามความเหมาะสม, ตัดสินปัญหาอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ
คาสาคัญ: การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔, การบริหารงาน
ABSTRACT
The research entitled: “An Application Of Four Brahmaviharas In
PersonnelAdministration Of Educational Administrators Under Nakhonsawan Primary
Educational Service Area Office ๒” The objectives of this research were as follows:
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1) to study An Application Of four Brahmaviharas In Personnel Administration Of
Educational Administrators 2) to compare the opinion about An Application Of Four
Brahmaviharas In PersonnelAdministration Of Educational Administrators classified by
personal factors 3) to studythe relationship of the sub-variables An Application Of Four
Brahmaviharas with an overviewofAn Application Of Four Brahmaviharas In
Personnel Administration Of Educational Administrators and 4) to provide
guidelines for the development of An Application Of Four Brahmaviharas In
Personnel Administration Of Educational Administrators Under Nakhonsawan Primary
Educational Service Area Office 2.
The research used Mixed Methods Research. The sample used quantitative
research were teachers Under NakhonSawan Primary Educational Service Area
Office 2 in 2556 B.E. by the number of 308 bodies. Derived from determining the
sample size by using Taro Yamane and Simple Random Sampling.By lottery randomly
selectedschools to bring the sample to the full sample size of 308 bodies. The
sample used qualitative research wereEducational Administrators UnderNakhonSawan
Primary Educational Service Area Office 2 used Purposive Sampling by the number of 7
bodies.
The tools used in this research were questionnaire and interview with an
equal level of reliability at 0.881.
The statistics used in data analysis were Frequencies, Percentage, Mean,
Standard Deviation, t-test, F-test (One way ANOVA) and Least Significant Difference
(LSD) and find Spearman rank-order Correlation Coefficient.
The results showed that
1) Teachers’ opinions towards An Application Of Four Brahmaviharas In
PersonnelAdministration Of Educational Administrators as a whole in high level. The
mean average of descending order wereMudita, Karuna, Metta and Upekkha.
2) Teachers with different personal status had an opinion towards An
ApplicationOf Four BrahmaviharasIn Personnel Administration Of Educational
Administrators overalland each aspect were not difference statistically significant level at
.05. The hypotheses were rejected.
3) Sub-variables in Four Brahmaviharas: Metta, Karuna, Mudita and
Upekkha were highly correlated with the overall and Application Of Four
Brahmaviharas In Personnel Administration Of Educational Administrators
statistically significant level at .01. The hypotheses were rejected.
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4) The development to Application Of Four Brahmaviharas In Personnel
Administration Of Educational Administrators ; Metta: should be managed according
to the rules and regulations of the government scheme. Taking into account the
interests of the students and school were important. Personnel involved in the
administration, set a good example in all things, create harmony in company.
Karuna: should assist personnel in all matters, create the morale, there are plans to
develop the personnel. Mudita: should praise the good person, congratulations on
a successful personnel. Develop knowledge equally personnel. Upekkha: should
assess the merit equally.Performance in term of the committee. There are
benefits to the appropriate personnel. Fairly decide the issue without bias.
Keywords: An Application of Four Brahmaviharas, Administration

๑. บทนา

การดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้นั้น ย่อม
ต้องอาศัยปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร นั่นก็คือ ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้บริหารในองค์กร ซึ่งความสามารถและลักษณะของผู้นานั้นมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปริมาณ
คุณภาพ และคุณค่าขององค์กร สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน่ วยงานได้เป็น
อย่างดี ซึ่งพฤติกรรมของผู้นานั้นจะเป็นเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางาน
ความรักความสามัคคี และความพึงพอใจในการทางานของผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าองค์กรใดไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนถ้าผู้นาหรือผู้บริหารไม่มีหลักธรรมในการครองใจคน ไม่มีมนุษย
สัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วนั้นย่อมส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทาให้ขาดขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงาน การดาเนินงานขององค์กรก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้
ในการบริหารจัดการของสถานศึกษานั้นผู้บริหารสถานศึกษาถือว่าเป็น บุคคลสาคัญที่จะ
ชี้วัดความสาเร็จและความล้มเหลวของสถานศึกษา เพราะการบริหารจะมีประสิทธิภาพเพียงใด
ขึ้น อยู่ ค วามรู้ ความสามารถของผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา และดุ ล ยพินิ จในการเลื อ กใช้บุ คลากรให้
เหมาะสมกับงาน แต่นั่นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะบางครั้งการบริหารงานระหว่างผู้บริหารกับคณะครูก็ไม่
ราบรื่นนัก อาจต้องเผชิญกับการต่อต้านทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรง อาจจะแสดงออกในรูปการขอย้าย
สถานศึกษาเนื่องจากไม่พอใจในการบริหารงานของผู้บริหาร หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากครูในการ
พัฒนางานทาให้ผลงานทางวิชาการไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน หรือการรวมตั วกันเพื่อประทวง
ขับไล่ผู้บริหาร เป็นต้น ดังนั้นสิ่งสาคัญที่ผู้บริหารควรจะระลึกไว้เสมอคือการใช้ความอดทนในการ
แก้ปัญหา ผู้บริหารที่ดีต้องบริหารได้ทั้งงานและน้าใจของเพื่อนร่วมงาน การใช้อานาจหรือพระเดช
ในการทางานเพียงอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอ ควรใช้พระคุณให้มากกว่ าพระเดช หรือใช้อานาจ
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บารมีให้มากกว่าอานาจทางกฎหมาย ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารเพื่อ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและครู วิธีนี้จะสร้างความรัก ความศรัทธา
ความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในตัวผู้บริหาร และเป็นแรงจู งใจให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน
ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
หลั กธรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็น หลั กธรรมในการครองใจคน เป็น หลั กธรรม
ประจาใจอันประเสริฐของผู้เป็นใหญ่ที่ควรปฏิบัติต่อผู้น้อย และเป็นหลักธรรมที่นักปกครองต้องมีไว้
ประจาใจและประพฤติปฏิบั ติตาม นั่นคือ หลักพรหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา
และอุเบกขา ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในโทณพราหมณสูตร พรมณวรรค ปัญจกนิบาต อังคุตตร
นิกาย ว่า “เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ผู้เจริญพรหมวิหาร ๔ ประการนี้ ได้ชื่อว่า เป็นผู้เสมอด้วย
พรหม”๑ การที่ผู้บริหารมีพฤติกรรมโดยเมตตาอยากให้ผู้อื่นมีความสุข มีกรุณาอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
เมื่อได้รับความทุกข์ร้อน มีมุทิตารู้สึกชื่นบานใจในเวลาที่ผู้อื่นได้รับความดี และมีอุเบกขา รู้จักวาง
เฉย ไม่ เ สี ย ใจ ไม่ ดี ใ จ ไม่ ตั ด สิ น ใจเอนเอี ย ง เพราะอ านาจอคติ ผิ ด ๆ ถื อ ว่ า เป็ น การปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี
ผู้บริหารที่ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ เป็นแนวทางในการบริหารงาน ย่อมเป็นศูนย์รวมจิตใจ
รวมงาน เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทา
ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานตามมา กล่ า วได้ ว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ทั้ ง ความรู้
ความสามารถ และหลั ก ธรรมในการครองใจคน ย่ อ มเป็ น ผู้ บ ริ ห ารที่ ส มบรู ณ์ แ บบ ส่ ง ผลให้
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ช่วยทาให้คุณภาพการศึกษาไทยได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
ในทางกลับกันถ้าผู้บริหารสถานศึกษาขาดหลักธรรมข้อนี้ ยอมเกิดความลาเอียงไดงาย ความลาเอียง
เป็ น ปญหาอุป สรรคอยางแรงทั้งในการบริห ารตน บริห ารคน และบริห ารงาน อีกทั้งยังทาลาย
กระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนตองการ จึงเปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยง ผลกระทบของปญหานี้
นอกจากจะทาใหกระบวนการบริหารงานต่างๆ ภายในโรงเรียนไมเขมแข็ง และทาลายขวัญกาลัง ใจ
ของครูในโรงเรียนแลว ยังสงผลกระทบไปถึงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน อันจะทาให้
คุณภาพดานการเรียนการสอนของโรงเรียนไมไดมาตรฐานอีกดวย
จากความสาคัญของการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา และคุณประโยชน์จากการ
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักพรหมวิห าร ๔ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บ ริ ห ารสถานศึกษากับ ครู แล้ ว นั้น ผู้ วิจัยในฐานะเป็นครูในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษานครสวรรค์ เ ขต ๒ และก าลั ง ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทหลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิ ห าร ๔ ในการบริ ห ารงานบุ คคลของผู้ บริ ห ารสถานศึ กษา ในสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติตนตามหลักพรหม
วิห าร ๔ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัว ผู้ วิจัย และส านั กงานเขตฯ ในการ
๑

กรมการศาสนา อ้างใน วิเชียร บุญกล้า, “การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึก ษาในสถานศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓”, วิท ยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๕๐).
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ก าหนดนโยบาย วางแผน และแนวทางในการพั ฒ นา ส่ ง เสริ ม เกี่ ย วกั บ การใช้ ห ลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
อีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต ๒ โดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรย่อยในหลักพรหมวิหาร ๔ กับภาพรวมของการ
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒
๒.๔ เพื่ อ เสนอแนวทางในการพั ฒ นาการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก พรหมวิ ห าร ๔ ในการ
บริ ห ารงานบุ คคลของผู้ บริ ห ารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต ๒

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจับในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิ จัยแบบผสม (Mixed Methods Research) เก็บ
รวบรวมข้อมู ล โดยใช้แบบสอบถามจากข้า ราชการครู ของโรงเรี ยนในสั งกัด ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จานวน ๓๐๘ คน ใช้วิธีการการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากสุ่มเลือ กโรงเรียนที่จะนามาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างให้ได้ขนาดตัวอย่างครบ ๓๐๘ คน และผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษานครสวรรค์เ ขต ๒ จานวน ๗
ท่าน ใช้วิธีก ารเลือ กแบบเจาะจง(Purposive Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปร
ต้นสองตัว การทดสอบเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way
ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัวขึ้นไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงทาการเปรียบเทียบ
รายคู่โดยมีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) และหาความสัมพันธ์
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของ สเปียร์แมน (Spearman rank-order Correlation
Coefficient)สาหรับข้อมูลที่ไดจาการสัมภาษณ์นามาวิเคราะห์ เนื้อหา โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบทและประมวลผลเข้าด้วยกัน

๔. สรุปผลการวิจัย

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
๒๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕ และเพศชาย จานวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕ เมื่อพิจารณาถึง
อายุพบว่าเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี มากที่สุด เป็นจานวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘
รองลงมาเป็นอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จานวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘ อายุระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี
จานวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖ และอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี น้อยที่สุด จานวน ๓๐ คน คิด
เป็นร้อยละ ๙.๗เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาพบว่าระดับปริญญาตรีมากที่สุด จานวน ๒๖๖ คน คิด
เป็นร้อยละ ๘๖.๔ รองลงมาเป็นปริญญาโท จานวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ และไม่มีระดับ
การศึกษาปริญญาเอก เมื่ อพิจารณาประสบการณ์การทางานพบว่าระหว่าง ๑๑-๒๐ ปี มากที่สุด
เป็นจานวน ๑๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘ รองลงมาเป็นต่ากว่า ๑๐ ปี จานวน ๑๒๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๐.๙ ระหว่าง ๒๑-๓๐ ปี จานวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑ และ ๓๑ ปีขึ้นไป น้อย
ที่สุด จานวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒
๔.๒ ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต ๒ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๔.๘๑) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน รายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้านเมตตา พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต ๒ ด้านเมตตา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๔.๘๐) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าระดับมากที่สุดทุกข้อ
ด้านกรุณา พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต ๒ ด้านกรุณา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๔.๘๒) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าระดับมากที่สุดทุกข้อ
ด้านมุทิตา พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต ๒ ด้านมุทิตา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๔.๘๔) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าระดับมากที่สุดทุกข้อ
ด้านอุเบกขา พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔
ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต ๒ ด้านอุเบกขา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๔.๗๘) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าระดับมาก ๑ ข้อ ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
๔.๓ ผลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
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เพศ ผลการวิ จั ย พบว่ า ข้ า ราชการครู ที่ มี เ พศต่ า งกั น มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การ
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ โดยภาพรวม (t=.๗๑๑, Sig=.๔๗๘) ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าไม่แตกต่างกันทุกด้าน
อายุ ผลการวิ จั ย พบว่ า ข้ า ราชการครู ที่ มี อ ายุ ต่ า งกั น มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การ
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ โดยภาพรวม (f=.๘๐๒, Sig=.๔๙๔) ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าไม่แตกต่างกันทุกด้าน
ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ โดยภาพรวม (t=-๑.๑๗๙,
Sig=.๒๓๙) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันทุกด้าน
ประสบการณ์การทางาน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การทางาน
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ โดย
ภาพรวม (f=.๐๖๕, Sig=.๙๗๘) ไม่แตกต่างกัน อย่ างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันทุกด้าน
๔.๔หาความสัมพันธ์ ของตัวแปรย่อยในหลักพรหมวิหาร ๔ กับภาพรวมของการ
ประยุกต์ ใ ช้ห ลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริ หารงานบุ ค คลของผู้บริ หารสถานศึก ษา ในสังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรย่อยในหลักพรหมวิหาร ๔ ในด้านความกรุณา (rs= .๙๓๐)มี
ความสัมพันธ์ระดับสูงมากกับภาพรวมของการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๑ ส่วนด้านความเมตตา (rs= .
๘๓๘)ความมุทิตา (rs= .๘๐๙)และความอุเบกขา (rs= .๘๔๒)มีความสัมพันธ์ระดับสูงกับภาพรวมของ
การประยุ กต์ใช้ห ลั กพรหมวิห าร ๔ ในการบริห ารงานบุคคลของผู้บ ริห ารสถานศึกษา ในสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๑
๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์การประยุกต์ใ ช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์
เขต ๒
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จานวน ๗ ท่าน สามารถสรุป
ภาพรวมเกี่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก พรหมวิ ห าร ๔ ในการบริ ห ารงานบุ ค คลของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ได้ดังนี้
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ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานต่างๆ ภายในสถานศึกษาอย่างเต็มกาลังความสามารถ
ยึดความยุติธรรม ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแบบแผนที่วางไว้ โดย
ยึดประโยชน์ของผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสาคัญ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ ลงมือทาและรับผิดชอบร่วมกันอย่างเสมอภาค รู้จักนาเทคนิคการจูงใจมาใช้เพื่อ
สร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้แก่บุคลากร นอกจากนี้ผู้บริหารยังเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถจนประสบความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้
คาแนะนาช่วยเหลือบุคลากรที่เดือดร้อนหรือประสบปัญหาด้วยความยินดี ซึ่งการประยุกต์ใช้หลั ก
พรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษานี้ทาให้ การปฏิบัติงานและภารกิจ
ต่างๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความราบรื่นจึงควรส่งเสริมให้ผู้บริหารนาหลักพรหมวิหาร ๔ มา
เป็ นแนวทางในการบริห ารงานเพื่อก่อให้ เกิดความสั มพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริห ารสถานศึกษาและ
บุคลากร วิธีนี้จะสร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในตัวผู้บริหาร และ
เป็นแรงจูงใจให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

๕. อภิปรายผลการวิจัย

การอภิปรายผลการวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต
๒” ผู้วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
๕.๑ การศึกษาการประยุกต์ใ ช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริ หารงานบุค คลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒
จากการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =๔.๘๑)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ทุ ก ด้ า น ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษามุ่งปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีขวัญกาลังใจ เกิด
ความพึงพอใจในการทางาน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อองค์ กรพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความพึงพอใจ
และมีความสุข โดยนาหลักพรหมวิหาร ๔ ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้านมุทิตาและด้านอุเบกขา มา
ประยุกต์ร่วมกับการบริหารงานบุคคล โดยสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้บริหารจานวน ๗ ท่าน ซึ่ง
สามารถสรุ ป ภาพรวมเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้หลั กพรหมวิห าร ๔ ในการบริห ารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ ได้ว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานต่างๆ ภายในสถานศึกษาอย่างเต็มกาลังความสามารถ ยึดความ
ยุติธรรม ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแบบแผนที่วางไว้ โดยยึด
ประโยชน์ของผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสาคัญ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ลงมือทาและรับผิดชอบร่วมกันอย่างเสมอภาค รู้จักนาเทคนิคการจูงใจมาใช้เพื่อสร้าง
ขวัญและกาลั งใจในการทางานให้ แก่บุ คลากร นอกจากนี้ ผู้ บริห ารยังเป็นผู้ มีมนุษยสั มพันธ์ที่ดี
ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถจนประสบความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้
คาแนะนาช่วยเหลือบุคลากรที่เดือนร้อนหรือประสบปัญหาด้วยความยินดีผลการวิจัยสอดคล้องกับ
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโ ต) กลาวไววา พรหมวิหาร ๔ ในหนังสือมณีแหงปญญาตอน
คุณธรรมสาหรับนักบริหาร สามารถสรุปความไดวา นักบริหารตองมีพรหมวิหาร ๔ ธรรม คือธรรม
สาหรับผูใหญ ๔ ประการ เพราะเมตตาจะทาใหนักบริหารรูจักมองแงดีของเพื่อนรวมงานและจดจา
ไวเพื่อจะไดใชคนใหเหมาะสมกับลักษณะที่ดีของเขา กรุณาจะทาใหนักบริหารเปดใจกวางรับฟงป
ญหาของคนอื่น มุทิตาทาใหนักบริหารสงเสริมใหคนทางานมีโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถจน
ไดเลื่อนตาแหนงสูงขึ้นและอุเบกขาจะทาใหผู้บริหารมีความยุติธรรมในการใหรางวัลและลงโทษ โดย
รูเทาทันคนรวมงานทุกคน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร ภูทองเงิน ได้วิจัยเรื่อง “การ
บริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่
ที่ ๑ - ๔ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต ๑” พบว่ า ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาได้นาหลักหลักพรหมวิหาร ๔ มาใช้ในกระบวนการของผู้บริหารที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรในสถานศึกษาร่วมทั้งใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ พร้อมทั้งดาเนินการธารงรักษา
พัฒ นาให้บุ คลากรมีศักยภาพที่ เหมาะสมในการปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อการทางานเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
บุญญวัฑฒ์ปญฺญาวุฑฺโฒ (อ่อนดี) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริหารงานบุคลากรตามหลักพรหม
วิหาร ๔ โรงเรียนประถมศึกษาเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร” พบว่า การศึกษาการบริหารงาน
บุ คลากรตามหลั กหลั กพรหมวิห าร ๔ นี้เป็นแนวทางที่ทาให้ ผู้ บริห ารโรงเรียนต้องรู้จักส่ งเสริ ม
สนับสนุน บุคลากรให้ได้ใช้ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานในการกาหนดค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ที่เกื้อกูลแก่บุคลากรตามผลงานที่ได้ปฏิบัติ การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการ
บริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่ างยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ การให้ ความรักความเมตตา
เป็นกันเองคอยช่วยเหลือเกื้อกูลยกย่องชมเชยบุคลากรที่ประสบความสาเร็จในการปฏิบัติงานการ
วางตนเป็น กลาง ไม่เอนเอีย งในการจัดบุคลากรให้ เหมาะแก่ตาแหน่งหน้าที่การงาน ส่งเสริมให้
บุคลากรไปฝึกอบรมความชานาญเฉพาะด้านมีการประพฤติตนเป็นกลางเหมาะกับกาลเทศะ ตลอด
ถึงให้การสนับสนุนในการเลื่อนตาแหน่งหรือปรับระดับความสามารถตามความเหมาะสมของแต่ละ
บุคคล
๕.๒ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔
ในการบริ ห ารงานบุ ค คลของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๒ โดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
จากการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน
และประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นั ย ส าคั ญทางสถิติที่ .๐๕ ทั้ง นี้ อาจเป็ น เพราะผู้ บริ ห ารสถานศึกษายึดหลั กพรหมวิห าร ๔ เป็ น
หลักธรรมประจาใจจึงปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงออกถึงความรัก
ความหวังดี ปรารถนาให้บุคลากรมีความสุขและประสบประโยชน์ มีความสงสารและพยายามหาทาง
ช่วยเหลือบุคลากรให้พ้นจากความทุกข์ยาก มีความยินดีไม่คิดอิจฉาริษยาเมื่อบุคลากรเมื่อประสบ
ความสาเร็จและปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคด้วยความยุติธรรม ทาให้บุคลากรภายใน
สถานศึ ก ษาประเมิ น ได้ ว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก พรหมวิ ห าร ๔ ในการ
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บริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารทั้ง ๗ ท่าน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานต่างๆ ภายในสถานศึกษาอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ ยึดความยุติธรรม ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแบบ
แผนที่วางไว้ โดยยึดประโยชน์ของผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสาคัญ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ลงมือทาและรับผิดชอบร่วมกันอย่างเสมอภาค รู้จักนาเทคนิคการ
จูงใจมาใช้เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้แก่บุ คลากร ไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดแก่
บุคลากร นอกจากนี้ผู้บริหารยังเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือบุคลากรใน
สถานศึกษาตามความสามารถของตน ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถจนประสบ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้คาแนะนาช่วยเหลือบุค ลากรที่เดือดร้อนหรือประสบปัญหาด้วย
ความยินดี มีการวางแผนปรับปรุงพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาผล
การประเมินการปฏิบั ติงานของบุ คลากรมาใช้เป็น แนวทางในการวางแผนพัฒ นาบุคลากร และ
สามารถจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมด้ว ยการประยุกต์ใช้หลัก
พรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษานี้ทาให้ การปฏิบัติงานและภารกิจ
ต่างๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความราบรื่น ผลการวิจัยสอดคล้องกับ พระธรรมปิฏก ที่กล่าวไว้
ว่าการบริหารโดยมีหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ จะเป็นการบริหารที่มีคุณธรรมดาเนิ นการปกครองด้วย
ความเป็นธรรม ทาให้สังคมมีสุข คุณธรรม ๔ อย่างนี้ส่งเสริมการบริหารสนับสนุนการบริหารด้วย
ความเรียบร้อยสมประสงค์ ในการที่ผู้บริหารจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารจะต้องมีคุณธรรมในการประพฤติปฏิบัติด้วยเพื่อให้ ผู้ตามเกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ด้วยดีและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มุกดา
อนุ ก านนท์ ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาพฤติ ก รรมตามหลั ก พรหมวิ ห าร ๔ ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยม เขต ๑๗” พบว่า คุณธรรมของผู้บริหาร ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ตามการรับรู้ของครูผู้สอนอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านมุทิตา ด้านเมตตา ด้านอุเบกขา และ
ด้านกรุณา ส่วนการเปรียบเทียบคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลัก พรหมวิหาร ๔ โดย
จาแนกตามเพศ ประสบการณ์การทางาน และขนาดของโรงเรียนทั้งโดยรวมและรายด้าน พบว่า
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔
ของข้าราชการตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Work Efficiency According to The Four Iddhipada of Police
Officers at Muang Nakhon Sawan Police Station,
Nakhon Sawan Province
สรร จิรเกตุประยูร
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ของข้าราชการตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ของข้าราชการตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ของข้าราชการตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้การวิจัยเชิงปริ มาณ ใช้การวิจัยเชิง
สารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการตารวจสังกัดตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จานวน
๑๗๘ คน จาก ๓๒๐ คน ซึ่งได้จากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไปของประชากร คือ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบที
(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) วิธีผลต่าง
นัยสาคัญที่น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) และใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท
ผลการวิจัยพบว่า
๑) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการตารวจภูธร
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =๓.๔๐) เมื่อจาแนกเป็น
รายด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านด้านฉันทะ (ความพอใจ) (  =๓.๔๗) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่) (  =๓.๓๔)
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๒) เมื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลั กอิทธิบาท ๔ของข้าราชการ
ตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ข้าราชการที่มี เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
๓)แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ของข้าราชการ
ตารวจพบว่า สานักงานตารวจแห่งชาติควรจัดอบรมเกี่ยวกับการนาหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ และส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจนาหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ควรปรับแผนการในปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท ๔ ผู้บังคับบัญชาควรทาตัว
เป็ น แบบอย่ างที่ดี ในการนาหลั กอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริห ารหรือ สั่ งการ ควรสนับ สนุน ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานโดยนาหลักอิทธิบาท ๔ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และทาให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการตารวจยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, หลักอิทธิบาท ๔, ตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์
ABSTRACT
The objectives of this study were: 1) to study the level of the work
efficiency according to the four iddhipada ( the path of accomplishment) of the
police officers at MuangNakhonSawan Police Station, NakhonSawan Province,
2) to compare the work efficiency according to the four iddhipada of the police
officers at MuangNakhonSawan Police Station, NakhonSawan Province by
classifying on the personal factors, and 3) to study the ways for the development
of the work efficiency according to the four iddhipada of the police officers at
MuangNakhonSawan Police Station, NakhonSawan Province. This research
applied the Mixed Research consisting of the qualitative and quantitative research.
The sample was 178 police officers at MuangNakhonSawan Police Station,
NakhonSawan Province. The tools of the research were questionnaire and in Depth interview. The analysis of data used Statistical Package for Social Science.
The statistics for analysis data used Frequency, Percentage, Mean, Standard
Deviation, t-test, and F-test with One Way ANOVA and Least Significant Difference:
LSD.
Results of the Research
1. Overall, the level of the work efficiency according to the four iddhipada
of the police officers at MuangNakhonSawan Police Station, NakhonSawan
Provincewas at the middle level (  = 3.40). When considering each aspect, it was

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

71

found thatthe level of the work efficiency according to the Chanda (Will) was at the
highest level (  = 3.47). However, the level of the work efficiency according to the
Citta (Thoughtfulness) was at the lowest level (  = 3.34).
2. The comparison of the work efficiency according to the four iddhipada
of the police officers at MuangNakhonSawan Police Station, NakhonSawan
Province by classifying on the personal factors was found that the police officers
having the different sex, age, educational degree and working duration had no the
different opinion toward the work efficiency according to the four iddhipada of the
police officers at MuangNakhonSawan Police Station, NakhonSawan Province.
Therefore, the hypothesis was denied.
3. The ways for the development of the work efficiency according to the
four iddhipada of the police officers at MuangNakhonSawan Police Station,
NakhonSawan Province were that the Royal Thai Police should provide the
training in the application of the four iddhipada in the working of the police
officers and promote the application of the four iddhipada in the working to the
police officers. Moreover, the Royal Thai Police should improve the working plan
according to the four iddhipada. The commanders should be the good model in
the application of the four iddhipada in the administration and the command for
the controlee and support the application of the four iddhipada in the working to
the controlee for the highest advantage in the working and changing the new
attitude of the people
Keywords: Work efficiency, The four iddhipada, The police officers at Muang
NakhonSawan Police Station

๑. บทนา

ความมั่นคงของประเทศชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็น
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและเป็นเป้าหมายสูงสุดของรัฐทุกยุคทุกสมัยการที่ชาติและประชาชน
ในชาติจะสามารถดารงชีวิตยู่ได้อย่างสุขสบายเพราะชาติมีความปลอดภัยจากภยันตรายทั้งภายใน
และภายนอกประเทศเมื่อชาติปลอดภัยประชาชนจึงสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข
การจะพัฒนาประเทศเพื่อความสงบสุขของชาติและประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและตลอดไปหรือไม่
ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนาและมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้ทัน
และเข้ากับสภาพการณ์ทางสังคมโดยเฉพาะในปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านปัญหา
อาชญากรรมทุกรูปแบบที่บ่อนทาลายความสงบสุขของประชาชนเป็นปัญหาที่สาคัญที่รัฐกาหนด
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มาตรการอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามอย่างเด็ดขาดโดยทุกหน่วยงานของรัฐจักต้อง
ประสานประโยชน์และร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนการที่ตารวจมีหน้าที่รักษาความ
สงบสุขและความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมืองการปฏิบัติหน้าที่บางทีต้องใช้ความเมตตาอารีและ
เสียสละอย่างสูงในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติและเป็นการผดุงความถูกต้อง
เป็นธรรมอยู่เสมอ๑
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๗ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของสานักงานตารวจ
แห่ งชาติไว้ห ลายประการโดยมีผู้ บั ญชาการตารวจแห่ งชาติเป็น หั ว หน้ าส่ ว นราชการรั บ ผิ ดชอบ
ควบคุมราชการประจาในสานักงานตารวจแห่งชาติกาหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ร าชการที่ น ายกรั ฐ มนตรี
คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติกาหนดไว้รวมทั้งกาชับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสานักงานตารวจแห่งชาติโดยมีเป้าประสงค์สูงสุดคือความมั่นคง
ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความสงบสุขของสังคมและชุมชนตลอดจนประสิทธิภาพสูงสุดใน
การรักษาความสงบเรียนร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสาคัญ
ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ารวจนั้ น พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ได้
พระราชทานพระบรมราโชวาทสาหรับข้าราชการตารวจไว้ความตอนหนึ่งว่า “การจับผู้ร้ายนั้นไม่ถือ
เป็นความชอบเป็นแต่นับว่าผู้ นั้นได้กระทาการครบถ้วนแก่หน้าที่เท่านั้นแต่จะถือเป็นความชอบ
ต่อเมื่อได้ปกครองป้องกันเหตุร้ายให้ชีวิตและทรัพย์สินของข้าแผ่นดินในท้ องที่นั้นอยู่เย็นเป็นสุข
พอสมควร๒
เพราะฉะนั้นตารวจที่ทาหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญจึงต้องใช้มาตรฐานความ
เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและเป็นข่าวไปทั่วโลกเกิดความเสี ยหายต่อประเทศชาติโดย
ภาพรวมเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและในการปฏิบัติงานดังกล่าวของตารวจอารักขาความปลอดภัยบุคคลสาคัญมี
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางด้านจิตใจที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลให้สัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตารวจแตกต่างกันไปด้วย๓
พระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมไทยเป็นรัตนะที่มีค่าสูงยิ่งโดยมีหลัก
พุ ท ธธรรมซึ่ ง เป็ น ค าสั่ ง สอนอั น ยิ่ ง ใหญ่ ข องพระพุ ท ธองค์ ที่ จ ะน ามาพั ฒ นาให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วาม
๑

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, การบริหารงานตารวจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์ ,
๒๕๓๐), หน้า๑๑.
๒
ภานุศักดิ์ คาแผง, แผนพัฒนาสาหนักงานตารวจแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์สูตร
ไพศาล,๒๕๔๗), หน้า๔-๘.
๓
กมลนัทธ์จันทร์ , ร้อยตารวจเอกหญิง , “การรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ , สารนิพนธ์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกริก,
๒๕๔๙),หน้า๗๘.
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เจริ ญ ก้ า วหน้ า และจั ดสรรความเป็ น อยู่ ข องมนุ ษ ย์ เพื่ อ ให้ ส ามารถอยู่ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่า งผาสุ ก ใน
สังคมไทยเพราะโลกทัศน์ของพระพุทธศาสนามองว่าสั งคมในฐานะที่เป็นตัวเชื่อมสาคัญที่ทาให้
สมาชิกในสังคมมีปฏิสัมพันธ์กันหรือมีการดาเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกันถ้าหากสังคมมีความเจริญมี
ความถูกต้องมีความเหมาะสมและเป็นธรรมสังคมก็จะเป็นเสมือนเครื่องมือหรือเป็นองค์ประกอบที่มี
ส่วนสาคัญในกระบวนการพัฒนามนุษย์เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่มีความรู้มีคุณธรรมและมีศักยภาพในอัน
จะนาไปสู่การพัฒนาสังคมอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์๔
พระพุ ท ธศาสนามี ห ลั ก แห่ ง การบริ ห ารจั ด การอั น เป็ น หลั ก คุ ณ ธรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานอย่ า งมหาศาลอั น สามารถที่ จ ะท างานนั้ น บั ง เกิ ด สั ม ฤทธิ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจที่เรียกว่า อิทธิบาท๔ ๕ซึ่งประกอบด้วยฉันทะคือความพอใจในการกระทาสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรและอดทนในการทาสิ่งต่างๆจิตตะคือความตั้งใจที่จะทางาน
ให้สาเร็จไม่ทอดทิ้งงานวิมังสาความคิดพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลในสิ่งที่ทาอยู่เสมอโดยทาในสิ่งที่
เราคิ ด ว่ า ท าแล้ ว ได้ ผ ลดี ส ามารถช่ ว ยได้ อิ ท ธิ บ าททั้ ง ๔ประการนี้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ท าให้ บ รรลุ ถึ ง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานเชิงพุทธ
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจในการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับบุคคลสาคัญที่ส่งผลทาความมั่นคงของประเทศและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิด
ขึ้นกับประเทศจึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตารวจตามหลักอิทธิบาท ๔ ของสถานีตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของข้าราชการตารวจมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันเป็นการป้องกันปัญหาแทนการ
รอแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจนอกจากนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้าง
มาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพทาให้เกิดการยอมรับในแนวทางการปฏิบัติงานจากบุคคล
ทั่วไปรวมถึงนานาประเทศต่างมอบความไว้วางใจในการปฏิบัติงานเพื่อการรักษาความปลอดภัย
ให้กับบุคคลสาคัญมากยิ่งขึ้นด้วย

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาระดับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการ
ตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ของข้าราชการ
ตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

๔

จรูญโรจน์ปาโส, “การประยุกต์ใช้พุทธธรรมกับการทากิจกรรมในชุมชนของพระสงฆ์กลุ่มเสขิย
ธรรม”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕),
หน้า๙.
๕
ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๐-๘๑.
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๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ของ
ข้าราชการตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๓. ขอบเขตของการวิจัย

๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตด้านเนื้อหาโดยมุ่งศึกษาเฉพาะประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
หลักอิทธิบาท ๔ของข้าราชการตารวจ
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ของข้ า ราชการ
ตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ” ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จาก
หนังสือพระไตรปิฎก ๖ซึ่งผู้วิจัยได้เน้นเฉพาะ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจภูธร
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท ๔ มี ๔ ด้าน คือฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ
(ความเพียร) จิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่) และวิมังสา (การใช้ปัญญาใคร่ครวญหาเหตุผล)
๓.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ทางาน
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลัก
อิทธิบาท ๔ของข้าราชการตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ” ผู้วิจัยกาหนดขอบเขต
เนื้อหาโดยสังเคราะห์จากหนังสือพระไตรปิฎก๗ซึ่งผู้วิจัยได้เน้นเฉพาะ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท ๔ มี ๔ ด้าน คือ
ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่) และวิมังสา (การใช้ปัญญาใคร่
ครวญหาเหตุผล)
๓.๓ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ประชากร (Population) ข้ า ราชการต ารวจ ในสั ง กั ด ต ารวจภู ธ รเมื อ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ ที่ปฏิบัติงานจริงจานวน๓๒๐ คน๘
ผู้ใ ห้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant)ผู้ วิจัยทาการสั มภาษณ์เชิงลึ ก (In depth
Interview) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน ๙ ท่าน

๖

ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๐-๘๑.
ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๐-๘๑.
๘
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร, “ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครสวรรค์และตารวจภูธร
จังหวัดนครสวรรค์”, (นครสวรรค์ : ตารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์, ๒๕๕๕), (อัดสาเนา).
๗
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๔. วิธีดาเนินการวิจัย

๔.๑ รูปแบบการวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ของข้ า ราชการ
ตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research)
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การศึกษาวิจัยเชิงสารวจ (Survey
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจั ยเชิงคุ ณภาพ (Qualitative
Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key
Informant)
๔.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
๔.๒.๑ ประชากร
ประชากรได้แก่ ข้าราชการตารวจ ในสังกัดตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ ที่ปฏิบัติงานจริงจานวน๓๒๐คน๙
๔.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง
ข้า ราชการต ารวจในสั ง กั ด ตารวจภู ธ รเมือ งนครสวรรค์ จั งหวั ดนครสวรรค์ ที่
ปฏิบัติงานจริงจานวน๑๗๘ คน
๔.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน
๗ ท่าน
๔.๓เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล
๕.๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามโดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)สาหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
และพรรณนา ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อย
ละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๒๑ – ๕.๐๐กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๔๑ – ๔.๒๐กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๖๑ – ๓.๔๐กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
๙

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร, “ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครสวรรค์และตารวจภูธร
จังหวัดนครสวรรค์”, (นครสวรรค์ : ตารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์, ๒๕๕๕), (อัดสาเนา).
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ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๘๑ – ๒.๖๐กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๘๐กาหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด๑๐
สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)ใช้สาหรับทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้
คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้น
ไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทาการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
เป็นสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.)
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) วิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท นาเสนอเป็น
ความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบคาถามปลายเปิด
๔.๔.๒การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้
๑) นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ
๒) นาข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจาแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง
เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
๓) วิเคราะห์คาให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสาคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context)
๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและนาเสนอต่อไป

๕. ผลการวิจัย

๑) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการตารวจภูธร
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =๓.๔๐) เมื่อจาแนกเป็น
รายด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านด้านฉันทะ (ความพอใจ) (  =๓.๔๗) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่) (  =๓.๓๔)
๒) เมื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลั กอิทธิบาท ๔ของข้าราชการ
ตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ข้าราชการที่มี เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

๑๐

ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิตร,
๒๕๔๑), หน้า ๗๕.
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๓)แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ของข้าราชการ
ตารวจพบว่า สานักงานตารวจแห่งชาติควรจัดอบรมเกี่ยวกับการนาหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ และส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจนาหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ควรปรับแผนการในปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักอิทธิบาท ๔ ผู้บังคับบัญชาควรทาตัว
เป็ น แบบอย่ างที่ดี ในการนาหลั กอิทธิบ าท ๔ มาใช้ในการบริห ารหรือ สั่ งการ ควรสนับ สนุน ให้
ผู้ใต้บังคับบัญ ชาปฏิบัติงานโดยนาหลักอิทธิบาท ๔ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และทาให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการตารวจยิ่งขึ้น

๖. ข้อเสนอแนะ

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการ
ตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรกาหนดเป็นนโยบาย
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ดังต่อไปนี้
๑) สานักงานตารวจควรกาหนดแผน หรือนโยบายในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักอิท ธิ
บาท ๔ และส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ
สามารถนาหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ควรจัดอบรมหรื อสั มมนาเกี่ยวกับการนาหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการปฏิบัติของ
ข้าราชการตารวจ เพื่อให้ข้าราชการตารวจเข้าใจในหลักการที่แท้จริงของหลักอิทธิบาท ๔
๓) ผู้บังคับบัญชาควรสร้างแรงจูงใจ ในการนาหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ใน ในการปฏิบัติงาน
ข้าราชการตารวจที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๑)ประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการตารวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ด้านฉันทะ ท่านพร้อมจะให้คาปรึกษากับประชาชน นั้นมีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด ดังนั้น ข้าราชการตารวจควรพร้อมที่จะให้คาปรึกษากับประชาชนที่มาติดต่อ หรือมาปรึกษา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สิน ความปลอดภัยในชีวิต หรือเรื่องอื่นๆ ด้วยความเต็มใจและพร้อม
ที่จะช่วยเหลือประชาชนเสมอ
๒)ประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการตารวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ด้านวิริยะ ท่านอดทนอดกลั้นและเอาชนะความยากลาบากในการ
แก้ปัญหา นั้นมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ข้าราชการตารวจควรมีความอดทน อดกลั้น และเอาชนะความ
ยากลาบากในการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ด้วยความเที่ยงธรรม ไม่ให้เกิดความเสียหายตามา เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
๓)ประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการตารวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ด้านจิ ตตะ ท่านได้กาหนดวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการ
สถานีตารวจ นั้นมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ข้าราชการตารวจควรปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับหลักการของ
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สถานี ทั้งนี้เพื่อความสามัคคี เป็นน้าหนึ่งอันเดียวกัน ทาให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และในสถานี
เดียวกัน
๔)ประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการตารวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ด้านวิมังสา ท่านนาความรู้ที่ได้จากการทางานครั้งที่ผ่านมาเพื่อเป็น
เกณฑ์ ป รั บ ปรุ ง การท างานในครั้ ง ต่ อไป นั้ น มี ค่ าเฉลี่ ย น้ อ ยสุ ด ข้ า ราชการต ารวจควรน าผลการ
ปฏิบัติงานทั้งข้อดีและข้อเสีย ในครั้งก่อนๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานในครั้งต่อไปมี
ประสิทธิภาพ
๖.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการ
ตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจ ได้นาไปศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้
๑) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของ
ข้าราชการตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
๒) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการ
ตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
๓) ควรศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในนาหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
๔)ควรศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ การน าหลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ มาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
๕)ควรศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท
๔ ของข้าราชการตารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
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กระบวนการบริหารจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์

Management Process of Globalization
พัฐณสิญ นวโลจิตรัตน์
บทคัดย่อ
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพประการหนึ่งซึ่งสามารถนามาใช้ในการพัฒนา
มนุษย์ให้มีความเจริญงอกงามได้ทั้งทางด้านกายภาพ ทางด้านสังคม ทางด้านจิตใจ และทางด้าน
สติปั ญญา ส าหรั บ ทางด้ านกายภาพนั้น การศึก ษาเป็นเครื่องมือทาให้ มนุษย์รู้จักวิธีการพัฒ นา
สุขภาพร่ างกายของตนทั้งทางด้านสุ ขอนามัย ตลอดทั้งการพัฒ นาให้ รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่ ง
ทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้ง ๕ ด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณมิให้เกิดโทษ
ทางด้านสังคมนั้น การศึกษาเป็นเครื่องมือทาให้มนุษย์รู้จักวิธีการพัฒนาความประพฤติ ทาให้มนุษ ย์
เป็นผู้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่ละเมิดกฏกติกาที่ดีงามของสังคมไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อน
เสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดีและเกื้อกูลกัน ให้ความสัมพันธ์ที่ดี
ช่วยเหลือ เกื้อกูล ไม่เบียดเบียดซึ่งกันและกัน เป็นต้นทางด้านจิตใจนั้น การศึกษาเป็นเครื่องมือทา
ให้มนุษย์รู้จักวิธีการพัฒนาด้านจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เรื่องของ
คุณภาพจิต สมรรถภาพจิตใจ และ ด้านสุขภาพจิต ทางด้านสติปัญญานั้น การศึกษาเป็นเครื่องมือ
ทาให้มนุษย์รู้จักวิธีการฝึกอบรมปัญญาให้รู้เข้ าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง ตลอดทั้งเข้าใจโลกและ
ชีวิตตามความเป็นจริง สามารถทาจิตใจให้เป็นอิสระ ทาตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจาก
ความทุกข์ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา การพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงามได้ตามที่กล่าว
มานั้น ในปัจจุบันนานาอารยะประเทศทั้งหลายส่วนใหญ่ล้วนได้นาเอาการศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในประเทศของตนทั้งสิ้น
คาสาคัญ : กระบวนการบริหารจัดการ, ยุคโลกาภิวัฒน์
ABSTRACT
Education is a powerful tool, one that can be used in human
development with the growth of boththe physical, social, psychological and
intellectual. For the physical Education is a tool to make people know how to
develop their health and hygiene. All developed to make contact with what people
outside the five with both organic and treat them in a way that you are not to
blame. The society Education is a tool to make people know how to develop the
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standards. A man who is disciplined. Do not violate the rules of good society, or
cause detriment suffered damage to both themselves and others. Can coexist with
each other and with each other. A good relationship supporting not squeeze
squeeze each other. So the psychological Education is a tool to make people know
how to develop a strong psychological stability. Thrive by virtue The mental quality
Physical, psychological and mental health The wisdom that Education is a training
method known human intelligence to understand what we know as reality.
Throughout the world understand life and reality. The mind can be freeMaking their
pure passion and free from suffering. Solvingproblemswithintelligence. Human
development has flourished as mentioned. At present, most of all civilized nations
have embraced education as a tool for developing human resources existing in
their country at all.
Keywords: Management Process, Globalization

๑. บทนา

การบริ ห ารควรมีห ลั กและกระบวนการบริห ารหลั กการแนวคิดในการบริห ารให้ การ
จัดการบริหารสถานศึกษา มีความเหมาะสม เกิดความเข้าใจ และมุมมองในการบริหารสถานศึกษา
ยิ่งขึ้นต่อไปการบริหาร ศิลปะในการทาให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระทาจนเป็นผลสาเร็จ ผู้บริหารไม่ใช้
เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะ ทาให้ผู้ปฏิบัติ ทางานจนสาเร็จ ตามจุดมุ่งหมาย ที่ผู้บริหาร ตัดสินใจ
เลือกแล้ว การบริหาร คือ กระบวนการทางาน ร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร คือ การทางานของคณะบุคคล ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ที่รวมปฏิบัติการ
ให้บรรลุเป้าหมาย ร่วมกัน การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคล ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมมือ
กันดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายๆอย่าง ที่บุคคลร่วมกันกาหนด
โดยใช้กระบวน อย่างมีระบบ และให้ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสมส่วน การ
บริหารการศึกษา กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคน ร่วมกันดาเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคม
ในทุกๆ ด้าน นับแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยม
ตรงกัน กับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อม ให้มีผลต่อ
บุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตาม
เป้าหมายของสังคม ที่ตนดาเนินชีวิตอยู่การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์๑
๑

ภาวิ ด า ธาราศรี สุ ท ธิ ,และวิ บู ล ย์ โตวณะบุ ต ร,หลั ก และทฤษฎี ก ารบริ ห ารการศึ ก ษา
,กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง,๒๕๔๒,หน้า ๖.
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การบริหาร เป็นสาขาวิชา ที่มีการจั ดการระเบียบ อย่างเป็นระบบ มีหลักเกณฑ์ และ
ทฤษฎี ที่พึงเชื่อถือได้ อัน เกิดจาการค้นคว้า เชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริห าร โดย
ลักษณะนี้ การบริหาร จึงเป็นศาสตร์ เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียว กับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา
และรั ฐ ศาสตร์ แต่ ถ้ า พิ จ ารณาการบริ ห าร ในลั ก ษณะของการปฏิ บั ติ ที่ ต้ อ งอาศั ย ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะ ของผู้บริหาร แต่ละคน ที่จะทางาน ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่ง
เป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และทฤษฎี ไปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสม กับ
สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม

๒. ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา

ภายใต้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในยุคของการบริหารจัดการศึกษาไทยใน
ปัจจุบัน ท่ามกลางกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการ
ปรับเปลี่ยนการแข่งขันเพื่อสร้างข้อได้ เปรียบและความมุ่งมั่นของสังคม ที่ดาเนินไปอย่างรวดเร็ว
รุนแรง และมีความ หลากหลายนั้น ต่างก็ส่งผลกระทบ ต่อวงวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่ง
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนบริบทและโครงสร้างการบริหารของการบริหารจัดการศึกษา
ภายใต้ สาระแห่งบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา ที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒” เป็นการจัดโครงสร้างการบริหาร การศึกษาโดยยึดหลักของการ มีเอกภาพเชิงนโยบาย
หลากหลายในการปฏิบัติโดยเน้นระบบการกระจายอานาจ และการยึดหลักการมีส่วนร่วม
ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ น า หรื อ ผู้ จั ด องค์ ก าร หรื อ หั ว หน้ า งาน ไม่ ว่ า หน่ ว ยงานเล็ ก หรื อ
หน่วยงานใหญ่ หน่วยงานราชการ หรือ เอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาท ที่เป็นผลต่อความสาเร็จหรือ
ประสิทธิภาพ ของงานเป็นอย่างยิ่ง บางครั้งการจัดองค์การแม้จะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้างก็อาจ
ได้รั บ ผลงานสู งได้ห ากผู้ บ ริ ห ารมีคุณลักษณะที่ดีแต่ถ้าคุณลั กษณะหรือพฤติก รรมในการน าของ
ผู้บริหารไม่ดี แม้การจัดองค์การถูกต้อง หรือ ดีเพียงใดก็ตาม ผลงาที่เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้นๆ ย่อม
สมบู ร ณ์ได้ย าก ดังนั้ น ผู้ บ ริห ารหรือผู้ นาจะต้องมี คุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรมในการนาที่
ถูกต้อง เหมาะสม เพราะความสาเร็จของงานทุกด้านขององค์การขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือผู้นา ซึ่งจะ
วินิจ ฉัย สั่งการ หรื อตัดสิ นใจแก้ปั ญหาต่างๆ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภ าพ ซึ่งคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงค์ของผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ น านั้ น ควรที่จะประกอบด้ว ยเรื่ องที่ส าคัญ ได้แก่ คุณลั กษณะด้า น
บุคลิกภาพคุณลักษณะด้านความเป็นผู้นา คุณลั กษณะด้านความรู้ทางวิชาการ และ คุณลักษณะ
ด้านความสามารถในการบริหาร
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ ที่มีศิลปะในการบริหารคนบริหารงานให้ ประสบความสาเร็จบรรลุ
ตามเป้าหมาย ที่วางไว้ ผู้บริหารแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลางและ
ผู้บริหารระดับสูง ดังนี้
๑. ผู้บริหารระดับต้น (First-Line Managers) หมายถึง ผู้บริหารที่อยู่ระหว่างพนักงาน
ระดับ ปฏิบัติการกับผู้บริหารระดับอื่น ๆ โดยอาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของ
องค์กร เช่น หัวหน้างาน (Supervisor) หัวหน้าแผนก (Section Head) หรือ ผู้จัดการ เป็นต้น
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๒. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Managers) หมายถึง บุคคลที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ผู้ บ ริ ห าร ระดับ สู งและผู้ ป ฏิบั ติ เป็ น ผู้ ที่ ทาหน้า ที่นาวิ สั ยทัศน์ ภารกิจและกลยุท ธ์ของผู้ บริห าร
ระดับสูงมาผลักดันให้เกิดผล ในทางปฏิบัติ ช่วยผลักดันองค์กรให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อ เนื่อง
และยั่งยืน ผู้ บริหารระดับกลาง เช่น ผู้ อานวยการ เป็นต้น
๓.ผู้บริหารระดับสูง (Top Managers) หมายถึง ผู้ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงสุดของ
องค์กร มี อานาจหน้าที่ในการกาหนดเป้าหมายขององค์กร ในรูปของ วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ กลยุทธ์
และนโยบาย เพื่อเป็นกรอบ และแนวทางในการดาเนินงานขององค์การ เป็นผู้ตัดสินใจ นาองค์กร
เพื่อความอยู่รอด ผู้ บริหารระดับสูง จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการประชุมหรือสื่อสารกับพนักงาน
ระดับสาคัญ ๆ ของ องค์กร เป็นตัวแทนองค์กรในงานสาธารณะต่างๆ เป็นตาแหน่งที่มีความกดดัน
ในงานสูง มีเวลาพักผ่อนน้อยและเวลา ส่วนตัวน้อย มีความสามารถในการตัดสินใจที รวดเร็วและ
แม่นยา มีทกั ษะในการแก้ไขปัญหาและวิกฤติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ หมายถึง ผู้บริหารที่มุ่งส่งเสริมพัฒนา บริหารจัดการและ
ดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนได้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มุ่งมั่นในการที่จะจัดการการศึกษาที่
สมบูรณ์แบบ โดยให้เกิดผลในทุกมิติกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ของชุมชนเป็นชุมชนที่
สามารถ พึ่งพาตนเองได้ นาไปสู่ความเป็นสถานศึกษาสมบูรณ์ คือ สถานศึกษาที่มีความร่มรื่น มี
สภาพน่าดู น่าอยู่ และ น่าเรียน โดยมีกระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการที่เชื่อมโยงสอดคล้อง
กับ สภาพความเป็ น จริ ง อย่ า งมีคุ ณภาพ ทาให้ ผู้ เรี ยนเป็ น ผู้ มี คุณภาพในลั กษณะเก่ง ดี และ มี
ความสุ ข ทาให้ ครู มีคุณภาพในลั กษณะ เก่ง ดี มี ความสุ ข และทางานร่ว มกับผู้ อื่นได้ นาไปสู่
โรงเรี ยนและชุมชนมีคุณภาพ มีคากล่าวว่า “กว่าจะเป็นผู้ บริห ารนั้นยากยิ่ง แต่การจะเป็นนัก
บริ หารมืออาชีพยากยิ่ งกว่า ”และ“ไม่มีองค์การแย่แต่ผู้บริห ารเยี่ยม และ ไม่มีผู้ บริห ารเยี่ยมแต่
องค์การแย่”
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวแปรที่สาคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพราะ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาคือผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงที่จ ะต้ องเป็น ตัว อย่า งของการปฏิ รูป ปรับ เปลี่ ย น
กระบวนการเรี ย นรู้ และการบริ ห ารให้ กับ ครูนักเรียน พ่อแม่ ผู้ ปกครองและชุมชนหลั กในการ
บริหารงานซึ่งผู้บริหารหลายท่านได้นา การครองตน การครองคน การครองงาน จะเห็นได้ว่าเป็น
ศิลปะการทางานให้มีความสุข บุคคลใด ใช้หลักการตามที่กล่าวมาก็จะมีความสาเร็จในการทางาน
ฉะนั้น การครองตนก็คือการรู้จักตนเอง การการครองคน คือ การรู้จักผู้อื่น ส่วนการครองงาน คือ
การมีสมาธิ
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร องค์การทุก
องค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ หรือเอกชนจึงปรารถนาที่จะให้มี หรือได้มาซึ่งนักบริหารมือ
อาชี พ มาบริ ห ารองค์ ก าร ซึ่ ง นั ก บริ ห ารมื อ อาชี พ คื อ ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและมี
ประสบการณ์ในการบริหาร มีผลงานที่ประสบความสาเร็จจนเป็นหลักประกันถึงความเป็นผู้บริหารที่
มีสมรรถนะสูง มีคุณภาพและมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับ" ผู้บริหารที่ประสบความสาเร็จในการ
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บริหารอย่างมืออาชีพจานวนมากพบว่าผู้บริหารเหล่านั้นจะมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่โดดเด่นใน
เรื่องต่อไปนี้
๑. มีบุคลิกภาพที่ดี ( Personality) ผู้บริหารมืออาชีพต้องเป็นผู้ ที่มีบุคลิกภาพดี คนที่มี
บุคลิกภาพดีคือ “คนที่มีจิตแจ่มใส กายสง่า วาจาดี หรือคนที่มีมาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในต้อง
เยี่ยม” “มาดดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”
๒. มีความรู้ดี ( Knowledge) นักบริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้มีความรู้ดี ผู้มีความรู้ดีจะ
เป็นผู้มีบารมีเป็นที่ยอมรับ มีคากล่าวว่า “Knowledge is Power ความรู้คืออานาจ” ผู้ที่ประสบ
ผลสาเร็จในการบริหารจะเป็นผู้ที่รู้กว้าง และรู้ลึก คือ know something in everything รู้บางสิ่ง
ในทุกสิ่ง (ความรู้ ทั่วไป ต้องรู้กว้างและรู้ไกล) รู้ทุกสิ่งในบางสิ่ง (รู้งานในหน้าที่ต้องรู้ลึก) รวมทั้งรู้
อย่างถูกหลักวิชา สามารถนามาใช้ในการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีวิสัยทัศน์ (Vision) ผู้บริหารมืออาชีพ ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล วิสัยทัศน์คือ สิ่งที่
อยากเห็น อยากมี อยากเป็นในอนาคตหรือภาพความสาเร็จในอนาคตที่มีความเป็นไปได้ ท้าทาย
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลต้องเป็น
ผู้ที่เรียนรู้มาก คือ ได้อ่าน ได้ฟัง ได้เห็น ได้ทามาก คนที่มีวิสั ยทัศน์และมุ่ง มั่นนาวิสั ยทัศน์สู่การ
ปฏิบัติ (vision with action) มักจะสาเร็จ ในทางตรงกันข้ามคนที่มีวิสัยทัศน์แต่ไม่พยายามนา
วิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ ก็เท่ากับการเพ้อฝัน ดังนั้นผู้บริหารมืออาชีพจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
และมุ่งมั่นนาวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จอยู่เสมอ
๔. มีมนุษย์สัมพันธ์ (Human relationship) มีคากล่าวว่า “นกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนขึ้นที่
สูงไม่ได้” นักบริหารมืออาชีพต้อง “อุ้มน้อง ประคองพี่ กอดคอเพื่อน ผู้ใหญ่ดึง ผู้น้อยดัน คนเสมอ
กันพยุง” และ “จริงใจกับมิตร พิชิตใจมวลชน” นักบริหารมืออาชีพจึงต้องเป็นผู้มี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
กับทุกคนทั้ง นาย ลูกน้อง เพื่อนและคนทั่วไป เพราะความสาเร็จในการบริหารไม่ได้เกิดจากการ
ทางานเพียงลาพังของผู้บริหาร แต่เกิดจากการที่ทุกฝ่ายให้การช่วยเหลือสนับสนุน
๕. มีภาวะผู้นา (Leadership) มีคากล่าวว่า “ผู้นาไม่จาเป็นต้องเป็นผู้บริหารแต่ผู้บริหาร
จาเป็นต้องเป็นผู้นา” นักบริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้มีภาวะผู้นาที่เข้มแข็ง (strong leadership)
สามารถนาทีมปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การได้อย่างมี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
๖. เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (chief change officer) ที่ใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่นั่นไม่
มีการพัฒนา การเปลี่ยน แปลง คือการพัฒนา (changing is development) ผู้บริหารมืออาชีพ
จะต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ดีขององค์การโดยเฉพาะในยุคปฏิรูปยิ่งมีความต้องการผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงจึงจะทาให้งานบรรลุผลสาเร็จ ผู้บริหารที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีคุณลักษณะ
ที่ ส าคั ญ ๓ ประการคื อ “มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ มี ค วามรู้ ลึ ก และรู้ ร อบ มี ค วามกล้ า ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลง”
๗. มีคุณธรรมจริยธรรม (Moral & Ethics) คุณธรรมประดุจดังโลหิตที่หล่อเลี้ยงจิต
วิญญาณผู้บริหารให้เป็นผู้ “คิดดี พูดดีและทาดี” “ผู้ที่มีคุณธรรมประจาใจจะมีจริยธรรมที่งดงาม
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เสมอ จึงทาให้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ได้อย่างสง่างาม มีคากล่าวว่า “ความดีฉกชิง
วิ่งราวกันไม่ได้ ความชั่วทดแทนกันไม่ได้ ความกล้าแบ่งปันกันไม่ได้ ” นักบริหารมืออาชีพจะต้อง
หมั่นตรวจสอบตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่เสมอ
๘. บริหารจัดการดี (Administration & Management) นักบริหารมืออาชีพจะต้องมี
ความสามารถในการบริหารจัด การ สามารถมองภาพงานได้ตลอดแนว (see through) คือรู้จัก
จุดเริ่มต้นของงาน และจุดสุดท้ายของงาน และรู้จักกาหนดกลยุทธ์ในการทางานสู่ความสาเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๙. มีความสามารถพิเศษรอบด้าน (Talent) ความสาเร็จในการบริหารนอกจากจะเป็นผู้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการแล้วนักบริหารมืออาชีพจะต้องมีความรู้และทักษะที่สาคัญอื่นๆ
อีกมากมาย เช่น กล้าตัดสินใจ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นนักประสานสิบทิศ รู้จักบริหารงานแบบมีส่วน
ร่ว ม สร้า งที ม งานและพั ฒ นาทีม งาน เสริ ม สร้ า งพลั งอ านาจ ตลอดจนความสามารถในการใช้
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
๑๐. เป็นผู้นาวิชาชีพ (Professional leader) นักบริหารมืออาชีพจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในศาสตร์ของวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดีมีความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพจนมีความชานาญการหรือเชี่ยวชาญในวิชาชีพมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็ นที่ยอมรับของผู้ที่
ประกอบวิชาชีพด้วยกัน และผู้รับบริการ นอกจากนี้จะเป็นผู้ที่ประพฤติ ปฏิบัติตามจรรณยาบรรณ
วิชาชีพอย่างเคร่งครัดเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกันบัญญัติ ๑๐ ประการที่กล่าว
ข้างต้นจะเป็นเข็มทิศสาหรับผู้บริหารที่จะพัฒนาตนเอง สู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพต่อไป

๓. ปัจจัยเสริมสร้างความเป็นนักบริหารมืออาชีพ

นอกจากคุณลักษณะและบทบาทที่สาคัญของการเป็นนักผู้บริหารการศึกษามืออาชีพดัง
ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว นั้ น ยั ง มี ปั จ จั ย เสริ ม บางประการที่ จ ะเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ส าคั ญ ของการเป็ น ผู้ บ ริ ห าร
การศึกษามืออาชีพ ได้อย่างสง่างาม เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายต่อการปฏิบัติภารกิจตามบทบาท
หน้าที่เชิงบริหารจัดการศึกษา ในสถานศึกษา ปัจจัยบ่งบอกความสาคัญเหล่านี้ ได้แก่
๑. คุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการศึ ก ษา เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ส าคั ญ จะต้ อ งมี กล่ า วคื อ ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น
การศึกษา ตรงตามคุณสมบั ติ ที่กาหนดในกฎหมายวิช าชีพ โดยเฉพาะในยุ คปฏิรู ปการศึกษาที่
ต้องการมืออาชีพทางการบริหาร บุคคลเหล่านี้ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โท เอก ด้านการศึกษา
เป็นสาคัญ
๒. ประสบการณ์การปฏิบั ติงาน ต้องมีประสบการณ์สั่งสมในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
โดยเฉพาะ ประสบการณ ์ด้านการบริหารทางการศึกษาในองค์กรทางการศึกษาระดับต่างๆ ใน
ตาแหน่งทาง การบริหารการศึกษา ที่ได้ดาเนินบทบาทภารกิจตามสายงานที่กาหนดไว้
๓. ประสบการณ์การฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพต้องได้รับการ
เพิ่มพูน ประสบการณ์ ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการฝึกอบรม
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หลักสูตรต่างๆ การศึกษาดูงานจากแหล่งวิทยาการความรู้ สามารถนาประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. การสร้างผลงานทางวิชาการ เป็นองค์ประกอบของการสร้างนักบริหารการศึกษาก้าวสู่
มืออาชีพ โดยมีผลงานทางวิช าการเป็นเครื่องมือยืนยันถึงศักยภาพดังกล่าว ผลงานสามารถจัด
กระทาได้หลายรูปแบบ ทั้งด้านการวิเคราะห์งานวิจัย การเขียนและเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ
การเขียนบทความ ตารา ฯลฯ ออกเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่นๆ ให้แพร่หลายทั่วถึง รวมทั้งการเป็น
วิทยากรเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ผลงานดีเด่นที่สั่งสมไว้ผลสาเร็จจากการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึ กษามืออาชีพ
อาจดูจากหลักฐาน ที่เป็นผลงานที่สั่งสมไว้ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
๖. ลักษณะเฉพาะของเอกัตบุคคล เป็นลักษณะเฉพาะตัว (Character) ที่นักบริหาร
การศึกษามืออาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีวิสัย ทัศน์ในการบริ หารการศึกษาให้ทันสมัยกับการเปลี่ ยนแปลง มีภาวะผู้นา มี มนุษย์
สัมพันธ์เป็น ที่ย อมรับ ของผู้ เกี่ย วข้อง และมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อนาไปสู่ การปฏิรูปการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษา ควรมี
ลักษณะที่สาคัญ คือ นักพัฒนา นักแก้ปัญหา นักตัดสินใจ นักประนีประนอม นักการฑูต นักวางแผน
นักปกครอง และนักปราชญ์
ผู้บริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ๒มี ๒ ความหมาย คือ ผู้บริหารการศึกษา
หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาขึ้นไปผู้บริหารการศึกษา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้ง
ของรัฐและเอกชนผู้บริหารมืออาชีพ ยังเป็นคาที่ค่อนข้างใหม่สาหรับวงการศึกษาเพิ่มจะเริ่มเป็นที่
กล่าวถึงมากขึ้นก็เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ซึ่งใน
หมวด ๗ ได้กาหนดไว้ว่า ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพตามกฎหมายกาหนดแม้จะยังไม่มีใครให้คาจากัดความไว้ที่ชัดเจนว่าผู้บริหารมืออาชีพทาง
การศึกษามีลักษณะอย่างไร แต่ในที่นี้หมายถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการศึกษาทั้ง
ในระดับสถานศึกษาและในระดับเขตพื้นที่การศึกษา๓
โดยภาพรวม คาว่า “มืออาชีพ”หรือ “Professional” มีคุณลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
๒

พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕,
สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
๓
การบริหารเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้, ดร.รุ่ง แก้วแดง เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, สานักพิมพ์ข้าวฟ่าง, สิงหาคม ๒๕๔๕
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

๑.ต้องเป็นคนที่ยังชีพด้วยงานนั้น คือ ต้องมีรายได้หลักจากการงานในวิชาชีพที่ทา และ
ทุม่ เทเวลาให้กับงานในอาชีพนั้นจริงๆ
๒.ต้องมีการศึกษาและอบรม เพื่อให้มีความรู้ มีศาสตร์ มีหลักการ มีทฤษฎี มีการวิจัยค้ น
จนรู้ชัดและรู้จริง และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๓.ต้องนาศาสตร์ไปใช้ในการบริหาร มีการฝึกฝนอย่างจริงจังในอาชีพนั้นๆ จริง ๆ จนเกิด
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่มากพอ
๔.ต้องมีการรับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ โดยมีการออกใบรับรองหรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ทนายความ นักบัญชี สถาปนิก วิศวกร เป็นต้น ซึ่งในการตัดสินใจ
การวิเคราะห์ และการดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพดังกล่าว จะต้องใช้ผู้มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเท่านั้น
๕.ต้องมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สาหรับยึดถือและปฏิบัติโดยเคร่งครัด
๖.มีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพให้การรับรอง โดยการออกใบประกอบวิชาชีพ เพื่อควบคุม
กากับดูแลคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณ รวมทั้งมีมาตรการลงโทษเมื่อมีการกระทาที่ผิด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
จะเห็นว่า วิชาชีพที่มีการรับรองทั้งหลายล้วนแล้วแต่ใช้ทฤษฎีหลักการ และองค์ความรู้
และองค์ความรู้ที่ร่าเรียนมาทั้งสิ้น แต่นักบริหารการศึกษาของเราน้อยรายนักที่จะใช้ศาสตร์ในการ
บริหารงาน ส่วนมากมักบริหารโดยไม่ใช้ทฤษฎี ซึ่งอาจจะเป็นเพราะการศึกษาอบรมไม่เข้มข้น ไม่ มี
การเชื่อมโยงทฤษฎีกับชีวิตการทางาน และขาดการฝึกฝนอย่างเพียงพอ ทาให้การบริหารเป็นส่วน
ใหญ่ ทั้งๆ ที่การศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
สั ง คมไทยอยากเห็ น ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาของเราเป็ น ผู้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์สมกับเป็นผู้บริห ารบุคลากรที่เป็นครูมืออาชีพแล้ว ผู้บริหารยุคใหม่ต้องเป็นผู้นาทาง
วิชาการ เป็นผู้นาการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะผู้บริ หาร
สถานศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามสามารถในการบริ ห ารโดยการใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐาน(School-based
Management) ซึ่งหมายถึง ความสามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ความสามารถในการระดมและใช้ทรัพยากรเพื่อการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล ตลอดจนจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อให้ การจัด
การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ไม่บริหารแบบมั่วๆ โดยไม่ใช้ศาสตร์หรือความรู้ที่
ร่าเรียนมาแม้ว่าการบริหารหน่วยงานทางการศึกษาจะไม่เห็นผลกาไรหรือขาดทุนอย่างชัดเจนอย่าง
ภาคเอกชน แต่เราสามารถประเมินได้ว่า ผู้บริหารคนไหนเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ก็คือ๔
ความสาเร็จของการปฏิบัติงาน (Outputs) โดยวัดที่การบรรลุวัตถุ ประสงค์ขององค์กร
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และมี
๔

รุ่ง แก้วแดง การบริหารเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ , เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, สานักพิมพ์ข้าวฟ่าง, สิงหาคม ๒๕๔๕
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คุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนั้น การพิจารณาว่าคนที่เข้ามาเรียนได้เกิดการเรียนรู้
หรื อ ไม่ ก็ วั ด ได้ โ ดยใช้ ม าตรฐานหรื อ ตั ว บ่ ง ชี้ แต่ ผู้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ มิ ใ ช่ เ พี ย งท างานให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์เท่านั้น แต่ต้องสามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย คือ ให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงที่สุดโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
๒.วัดจากความสามารถในกระบวนการบริหาร (Process) ผู้บริหารมืออาชีพต้องใช้
กระบวนการ P-D-C-A วางแผนเก่ง วางแผนเป็นนาแผนฯ ที่วางไว้ไปสู่การปฏิบัติจริง ไม่กลัวการ
ประเมินเพื่อพัฒนา และปรับเป้าหมายเพื่อให้วงจรการทางานในขั้นต่อไปดีขึ้นตลอดเวลา ฉะนั้น
ผู้บริหารมืออาชีพต้องใช้วิจัยในกระบวนการบริหาร รวมทั้งต้องมีวิสัยทัศน์มีกลยุทธ์ที่สามารถเปลี่ยน
วิกฤติให้เป็นโอกาสอยู่เสมอ
นอกจากนี้ ยังมีความจาเป็นที่จะต้องมีระบบการสรรหาและเตรียมความพร้อมทุกด้าน
ให้กับผู้บริหารมืออาชีพก่อนเข้าสู่ตาแหน่ง มีการพัฒนาระหว่างประจาการ และมีการประเมินผล
งานเพื่อปรับปรุงตลอดเวลาสาหรับผู้ บริหารสถานศึกษา ถ้าอ่านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
อย่ างรอบคอบจะพบว่า ผู้ บ ริ ห ารมืออาชีพต้อ งสามารถปฏิบั ติภ ารให้ ครบถ้ว นตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ให้ ต้องส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ คานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถ
จั ดการศึก ษาได้ทั้ง ๓ รู ป แบบ ให้ ความส าคัญ กับ การพัฒ นาบุคลากร จัดให้ ร ะบบการประกั น
คุณ ภาพภายใน บริ ห ารการเงิน อย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิผ ล รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริ ห าร และการจัดการเรียนการสอนผู้ บ ริห ารสถานศึกษาต้องมี
ความสามารถในการจัดการใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยประหยัดสุด ผู้บริหารมืออาชีพจะ
ไม่ท่องคาถาเชย ๆ ที่สะท้อนปัญหาซ้าซากของการบริหารแบบโบราณที่ว่า “ขาดคน ขาดเงิน” อีก
ต่อไป ให้ เกีย รติและยกย่ องครู ผู้ ปกครอง และชุมชน ซึ่งเป็นผู้ เกี่ยวข้องหรือมีส่ วนได้ส่ว นเสี ย
(Stakeholders) กับการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน ผู้บริหารมืออาชีพต้อง
มองเห็นความสาคัญและยกย่องให้เกียรติกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนใน
ฐานะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่า สามารถสนับสนุนสถานศึกษาได้ทั้งในเรื่องคาแนะนาความคิดเห็น
ภูมิปัญญาความรู้ อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
ผู้บริหารมืออาชีพ คือ ความหวังของการศึกษาไทย เป็นความหวังสาหรับเยาวชนผู้เป็น
อนาคตของชาติ แ ละสั ง คมไทยโดยรวม แม้ จ ะเริ่ มต้ น โดยความพยายามในการสร้ างผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาต้ น แบบจ านวนไม่ ม ากนั ก แต่ ก ารขยายผลอย่ า งมั่ น คงและต่ อ เนื่ อ งจะนาไปสู่ ก าร
ยกระดับผู้บริหารสถานศึกษาทั้งประเทศให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพโดยทั่วหน้ากัน ประเทศไทยเราจะ
มีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศใด ผู้บริหารการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพเหล่านี้แหละที่จะเป็นผู้นาการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
อย่างแท้จริง
เนื่องจากความสลับซับซ้อนของภารกิจและการเปลี่ยนแนวทางการบริหารตามการปฏิรูป
ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จาเป็นต้องมีผู้บริหารการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ
หรือคุณลักษณะเฉพาะหลายประการ กล่าวคือ นอกจากต้องมีคุณสมบัติได้รับใบอนุญาตประกอบ
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วิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ที่ จ ะก าหนด (เช่ น ตามข้ อ ก าหนดของส านั ก งานปฏิ รู ป
การศึกษา) และตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย
ของสานักงานคณะการมการการศึกษาแห่งชาติแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาแล้วจาต้องมีลักษณะหรือคุณสมบัติ ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา๕
ออกประกาศเกณฑ์มาตรฐานการบริหารการศึกษาของคุรุสภา ๑๒ เกณฑ์ ดังนี้
๑.ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
๒.ต้ อ งตั ด สิ น ใจปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่ า งๆ โดยค านึ งถึ ง ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ การพั ฒ นาของ
บุคลากร ผู้เรียน และชุมชน
๓.มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติตามได้เต็มศักยภาพ
๔.พัฒนาแผนงานขององค์ กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
๕.พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับ
๖.ปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร
๗.รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
๘.ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๙.ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์
๑๐.แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
๑๑.เป็นผู้นาและสร้างผ้านา
๑๒.สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา๖
ผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาต้น แบบ หมายถึง ผู้ บริห ารสถานศึกษาที่มีการบริห ารและการ
จัดการตามแนวการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management) คือ บริหารงาน
อย่างมีอิสระเพื่อให้เกิดความคล่องตั วต่อการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมงานด้านวิชาการเป็นหลักสาคัญ อัน
จะก่อให้เกิดความสาเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้และการปฏิรูปการศึกษาโดยรวม
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบด้วย
เกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑.การเป็นผู้นาทางวิชาการ
๒.การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
๓.การเป็นผู้อานวยความสะดวก
๕
๖

คุรุสภาเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษา, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๔๐.
คุรุสภาเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษา, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๔๐.
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๔.การประสานความสัมพันธ์
๕.การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร
๖.การสร้างแรงจูงใจ
๗.การประเมินผล
๘.การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
๙.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๑๐.การส่งเสริมเทคโนโลยี
ลักษณะผู้บริหารแบบซีอีโอ (CEO)๗
บริหารประเทศในเวลานี้ มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงนาหน้า โดยมี ซีอีโอ ซึ่งเป็นผู้อยู่ใน
ตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยปกติ ซีอีโอจะมีวาระดารง
ตาแหน่งที่ชัดเจน และมีอานาจตัดสินใจเบ็ดเสร็จภายในองค์ กรได้ โดยนาเสนอรายงานต่อเจ้าของ
หรือ กรรมการ (Board) ขององค์กรนั้น ดังนั้นเมื่อมีการนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับการปฏิรูป
การศึกษาของไทย ซีอีโอในที่นี้จึงเปรี ยบได้กับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีอานาจตัดสินใจและนาการ
เปลี่ยนแปลงมาสู่สถานศึกษาของตน โดยจะต้องรายงานผลต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของการศึกษา
ของประเทศ โดยยึดหลักปฏิรูปตามแนวเจตจานงของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒
ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาให้สาเร็จนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ควรมีลักษณะบางประการที่แตกต่างไปจากอดีต และต่างจากผู้บริหารทั่วไปดังนี้
๑.เป็นผู้มีวิสัยทัศน์เชิงกุลยุทธ์
๒.เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ
๓.เป็นนักเรียนรู้
๔.เป็นนักประสานงาน
๕.เป็นนักพัฒนา
แนวทางการประเมินผู้บริหารเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ๒๕๔๔ ได้ ก าหนดเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ ก
ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ไว้ ๓ เกณฑ์ ดังนี้คือ๘
เกณฑ์ที่ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
การปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนว พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ ดังนี้
๗

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ,บทความจากนิตยสาร งานวันนี้ “ยุทธศาสตร์สร้างงานบริหารคน”,
ผู้อานวยการสถานบันอนาคตเพื่อการพัฒนา, วันอาทิตย์ที่ ๒๒-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
๘
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามื อ อาชี พ : ศั ก ยภาพเพื่ อ การเรี ย นรู้ ,ธี ร ะรุ ญ เจริ ญ ,ม.วงษ์ ช วลิ ต กุ ล จ.
นครราชสีมา, สานักพิมพ์ข้าวฟ่าง, ๒๕๔๕.
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๑.ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดองค์กร โดรงสร้างและการบริหารอย่างเป็นระบบ ครบ
วงจร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
๒.ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓.ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่ ว มมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา และมีบทบาทในการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community)
๔.ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน
๕.ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูอย่างสม่าเสมอเพื่อให้มีครูมีประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และ
สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๖.ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีหลักสูตรที่ เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียน
การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๗.ผู้บริห ารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ส อดคล้องกับหลักสูตร
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
๘.ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียน
เป็นสาคัญ
๙.ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) แก่บุคลากรในโรงเรียน
และผู้เรียน
๑๐.ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการนาสื่อสารมาใช้ใน
การปฏิรูปการเรียนรู้
๑๑.ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการพึ่งตนเองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑๒.ผู้บริหารสถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม
มาตรฐาน ดังนี้
๑๒.๑.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๑๒.๒.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
๑๒.๓.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๑๒.๔.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
๑๒.๕.ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๑๒.๖.ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
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เกณฑ์ ที่ ๒ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามเป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการ ( Instructional
Leadership)
เกณฑ์ที่ ๓ ผู้บริห ารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม และใช้
ระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการดังนี้
๑.ผู้บริหารศึกษาอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒.ผู้บริหารสถานศึกษามีความเมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม และซื่อสัตย์
๓.ผู้บริหารสถานศึกษามีการปกครองที่ดี ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข สิ่ง
เสพย์ติด
๔.ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ รั บ ความศรั ท ธาและยอมรั บ ด้ ว ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมจาก
นักเรียน ครู เพื่อนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและ
ชุมชน
๕.ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการ

๔. สรุป

พระพุ ท ธศาสนานั้ น เป็ น หลั ก ธรรมแห่ ง การศึ ก ษา เรื่ อ งของการศึ ก ษาเป็ น เรื่ อ งของ
พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น การพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเนื้อหรือเป็นตัวเป็นความหมายที่
แท้ของการศึกษา การศึกษานั้นเป็นทั้งตัวการพัฒนาและเป็นเครื่องมือสาหรับพัฒนา คือเป็นการ
พัฒนาคนขึ้นไป โดยพัฒนาตัวคนทั้งคนหรือชีวิตทั้งชีวิต ตัวการพัฒนานั้นคือการศึกษา เมื่อผู้เรียนมี
การศึกษาอย่างนี้แล้วก็จะเอาคุณสมบัติที่ตัวมีซึ่งเกิดจากการศึกษานี้ไปเป็นเครื่องมือในการดาเนิน
ชีวิต และสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ การศึกษาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือการพัฒนารูปแบบของไตรสิกขา
ประกอบด้ ว ยส่ ว นประกอบที่ส าคั ญดั งนี้ คือ ๑) ปั จจั ยแห่ ง สั ม มาทิฐิ ห รือ บุพ ภาคของการศึ กษา
๒)กระบวนการฝึกตามหลักของไตรสิกขา๓) วัดและประเมินผลการใช้ไตรสิกขาในการบริหารจัด
การศึกษาจากหลักการและแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบประกอบด้วยส่วนประกอบที่สาคัญ คือ ๑) ปัจจัย
นาเข้า หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน ได้แก่บุคลากรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การ
บริหารจัดการ และแรงจูงใจ ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรสาคัญในการปฏิ บัติงานขององค์การ
๒) กระบวนการ การนาเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการดาเนินงาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อยๆ รวมกันอยู่หลายระบบครบวงจร
ตั้งแต่การบริหาร การจั ดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เป็นต้น
เพื่อให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) ผลลัพธ์ เป็นผลที่เกิดจาก
กระบวนการของการนาเอาปัจจัยมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ๔) ผล
กระทฐเป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คาดไว้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่า
จะเกิดขึ้น
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หลักธรรมเกี่ยวกับการอภัยโทษในพระพุทธศาสนา

Dhamma about for Giveness In Buddhism
พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต
บทคัดย่อ
คาสอนของพระพุทธเจ้าในหลักการที่สาคัญ ๓ประการคือให้งดเว้นจากความชั่ว ให้ทาแต่
ความดีและชาระจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์มีผลต่อการพัฒนาจิตใจเป็นจุดเริ่มใหม่ของการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์เป็นการยุติผลกรรมข้ามภพข้ามชาติและเป็นการสร้างมหากุศลที่
เป็นมหาทาน การอภัยโทษในเบื้องต้นพระพุทธศาสนาสอนให้เรามี สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบและ
ยึดหลักธรรมที่สาคัญคือบุญกิริยาวัตถุ ๓ ศีล ๕ มรรคมีองค์ ๘ สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ และ
สาราณียธรรม ๖ เป็นแนวปฏิบัติเป็นหลักการที่สอดคล้องกับแนวคิดในพระพุทธศาสนาดังนั้นใน
อนาคตภาครัฐ ควรมีการน าเอาการอภัยโทษในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้นเพื่อลด
ปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดองในสังคมไทย
คาสาคัญ : หลักพุทธธรรม, การอภัยโทษ, พระพุทธศาสนา
ABSTRACT
The three main teachings of Lord Buddha are not to do evil, to do
goodness and purify the mind, have the effect on the mental development. It is
the beginning of good relations creation to human beings. It is the end of action
across over next world and make merit as great charity and forgiveness. In the
beginning , Buddhism teaches us to have the right view , are the right understand
and stick on the main Dhamma are Merit Action 3 or Boonkiriyawathu 3, Five
precepts, Noble Eightfold Path, Sanghavatthu 4, Promvihara 4, Saraniyadhamma 6
as the practical guidance, are the principle along with the concept of Buddhism.
Therefore, in the future, the government should use the forgiveness in Buddhism to
be applied more for the reduction of the conflict problemand create the
compromise in Thai society.
Keywords : Principle of Buddha-Dhamma, forgiveness, Buddhism
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๑. บทนา

ด้วยสภาวะของสังคมศาสนาและศีลธรรมกาลังเสื่อมถอยสังคมไม่มีความสุขร่มเย็นเพราะ
มนุ ษย์ ในสังคมมักจะมีความเห็ นแก่ตัว โดยไม่ได้คานึงถึงศีล ธรรมในสังคมผู้ คนกาลังปฏิเสธหลั ก
ศีลธรรมของศาสนา๑ คาว่าทานแปลว่าการให้การให้นี้มีอยู่ ๒ อย่างด้วยกันประการแรกให้สรรพ
สิ่งของต่างๆอย่างนี้เรียกว่าอามิสทานประการที่สองธรรมทานคือการบอกธรรมคาสั่งสอนของพระ
พุทธองค์การให้ธรรมทานจะเกิดปัญญาธรรมทานอีกส่วนหนึ่งคือการให้อภัยจัดว่าเป็นทานที่ไม่ต้อง
ลงทุนเป็นปรมัตถทานการให้ทานทั้งหลายเป็นปัจจัยไปสู่สวรรค์การบาเพ็ญอภัยทานเป็นการบาเพ็ญ
เมตตาการุณาธรรมให้ความไม่มีภัยแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์บกสัตว์บินและสัตว์น้า ๒ พระพุทธศาสนา
มีหลักคาสอนที่ให้เว้นจากการเบียดเบียนกันโดยสิ้นเชิงถึงขั้นที่ว่าไม่มีการเจตนาฆ่าที่จะนาไปใช้อ้าง
ในการรุกรานทาร้ายกัน

๒. ความหมายของการอภัยโทษ

การอภัยโทษแก่กันมีพื้นฐานมาจากคาว่าอภัยหรือให้อภัยซึ่งใช้ในความหมายทั่วไปรวมถึง
เป็นคาแฝงในสังคมและยังมีความหมายเฉพาะในทางกฎหมายเจาะจงไปเรื่องการขอพระราชทาน
อภัยโทษซึ่งมีความหมายคล้ายอภัยทานแต่อภัยทานมีความหมายกว้างกว่าอภัยทานสามารถให้ได้
แม้จะยังไม่มีการกระทาเช่นเขตอภัยทานการอภัยโทษนั้นเป็นการให้ที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อประโยชน์
ต่อการที่จะไม่ต้องสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและไม่สูญเสียชีวิตของทรัพยากรบุคคลที่สามารถ
จะกลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ความหมายเฉพาะ
อภัยทานในพระพุทธศาสนาเถรวาทหมายความรวมถึงการอภัยโทษอภัยทานเป็นคาใน
ภาษาบาลีประกอบขึ้นจากอ+ภย+ทานหมายถึงการให้ความไม่มีภัยหรือปลอดภัย ๓ ในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ได้ให้ความหมาย “อภัยทาน” ว่าการให้ความไม่มีภัย๔ เช่นเดียวกัน
อภัยทานเป็นการให้ที่เป็นมหาทานคือเป็นทานอันยิ่งใหญ่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ใน
อภิสันทสูตร๕ ดังนี้
ภิกษุทั้งหลายทาน๕ประการนี้เป็นมหาทานที่รู้กันว่าล้าเลิศรู้กันมานานรู้กันว่าเป็นอริ
ยวงศ์เป็นของเก่าในอดีตไม่ถูกลบล้างแล้วไม่เคยถูกลบล้างในปัจจุบันไม่ถูกลบล้า งในอนาคตก็จักไม่
๑

จานงค์อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสนาชีวิตและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๗), หน้า๑๒๑.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), อ้างในอภัยทาน : การให้ที่ยากและยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ ,
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, ม.ป.ป.), หน้า๖๘ – ๗๘.
๓
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่
๑๒,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖), หน้า๓๘๐.
๔
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, ๒๕๔๖), หน้า๑๓๓๑.
๕
องฺอฎฐก.(ไทย) ๒๓/๓๙/๓๐๐-๓๐๑
๒
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ถูกลบล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้านทาน ๕ ประการได้แก่ ๑) เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์
อริยสาวกผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์แล้วชื่อว่าให้ความไม่มีภัยให้ความไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียน
แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มี ภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนอัน
ไม่มีประมาณนี้เป็นทานประการที่ ๑ เป็นมหาทานที่รู้กันว่าล้าเลิศรู้กันมานานรู้กันว่าเป็นอรินี้เป็น
ห้วงบุญห้วงกุศลนาสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อ
สุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ ๒)อริยสาวกเป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ ๓) อริยสาวกเป็นผู้
ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม ๔) อริยสาวกเป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ ๕) อริยสาวก
เป็นผู้ละเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทชื่อว่าให้
ความไม่มีภัยไม่มีเวรให้ความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์ทั้งหลาย
จะเห็นได้ว่าอภัยทานที่กล่าวถึงในพระไตรปิฎกนั้นแท้ที่จริงคือศีล ๕ นั่นเอง และเป็นการ
ให้ที่ยิ่งใหญ่อันเป็นมหาทานซึ่งจะมีความหมายที่แตกต่างไปจากความหมายเพียงแค่การให้อภัยที่เรา
เข้าใจกันทั่วไปว่าเป็ นเฉพาะการยกโทษให้ ไม่โ กรธเคืองกันเมื่อเวลาเกิดเรื่องทะเลาะกัน คุณค่า
ขึ้ น อยู่ กั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ถ้ า ข้ อ เท็ จ จริ ง เป็ น เท็ จ องค์ ป ระกอบทางคุ ณ ค่ า ก็ เ ปล่ า ประโยชน์ แ ละไม่
สมเหตุสมผล๖
ดังนั้นความหมายทั่วไปของการอภัยทานคือการให้อภัยอโหสิกรรมปลงหรือปล่อยวางจึงมี
ความหมายเกี่ยวเนื่องหรือคาบเกี่ยวกันในลักษณะที่ว่าให้อภัยก็คือยกโทษให้เพราะมีเจตนาที่จะเลิก
แล้วต่อกันไม่เอาโทษกันและที่ตั้งใจเลิกแล้วต่อกันได้เพราะสามารถปลงหรือปล่อยวางได้เนื่องจากได้
ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความจริงเช่นอาจเห็นว่าการให้อภัยหรือการไม่พยาบาทจองเวรเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าในตัวเองเพราะสภาวะจิตที่ให้อภัยช่วยลบความเจ็บปวดขุ่นแค้นรุ่มร้อนที่รุมเร้าจิตใจ (ช่วยละ
กิเลสที่เรียกว่าโทสะ) และเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นฯ ในสังคมอย่างสันติการรักษาศีล
๕ นั้นเราจึงได้ให้อภัยทานอยู่ตลอดเวลาโดยไม่จาเป็นที่อภัยทานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทะเลาะกัน
หรือมีปัญหาขัดแย้งกัน

๓. แนวคิดเกี่ยวกับการอภัยโทษ

อภัยทานตามหลักพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นธรรมที่สาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้หรืออีก
นัยหนึ่งคือทานนั่นเองคาว่าทานแปลว่าการให้การให้นี้มีอยู่ ๒ อย่างด้วยกันที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าท่านตรัสไว้ให้สรรพสิ่งของต่างๆอย่างนี้เรียกว่าอามิสทานการบอกธรรมคาสั่งสอนของพระ
พุทธองค์เรียกว่าธรรมทานการให้ธรรมทานเป็นสิ่งที่ดีเพราะบุคคลที่ได้อ่านหรือได้ฟังจะเกิดปัญญา
สิ่งใดที่ไม่เคยรู้จะได้มีความรู้เมื่อรู้แล้วจะเกิดความมั่นใจมีปัญญาเกิดขึ้นถ้ามีปัญญามากก็หลีกหนี
ความทุกข์ได้มากปัญญาน้อยก็หลีกหนีความทุกข์ได้น้อยดีกว่าคนที่ไม่มีปั ญญาเลยที่ต้องทนกับความ
ทุกข์ธรรมทานอีกส่วนหนึ่งคือการให้อภัยจัดว่าเป็นทานที่ไม่ต้องลงทุนเป็นปรมัตถทานการให้ทาน
ทั้งหลายเป็นปัจจัยไปสู่สวรรค์อภัยทานก็คือการให้อภัยซึ่งกันละกัน หมายความว่าคนใดก็ตามที่ทา
๖

GunapalaDharmasiri,Fundamental of Buddhist Ethics,(U.S.A. Golden Leaves,
1989),pp. 25-26.
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ให้เราขุ่นเคืองทาให้เราไม่ชอบใจไม่ว่ากรณีใดก็ตามถ้าเขาด่า เราเราคิดว่าโอกาสสักวันหนึ่งข้างหน้า
เราจะด่าตอบเขาตีเราเราคิดว่าเราจะตีตอบแต่โอกาสมันยังไม่มีคิดไว้ในใจว่าเราจะเอาคืนบ้างอย่างนี้
พระพุทธองค์กล่าวว่าเป็นอาฆาตคือพยาบาทเป็นไฟเผาผลาญดวงจิตเพราะคนที่เราคิดจะด่าหรือ
ประทุ ษร้ ายก็ดี เขายั งไม่ ทัน รู้ ตั ว เขามีค วามสุ ข ดี อ ยู่เ ราคนที่คิ ดจะท าเขานั่ นแหละตั้ งแต่แ รกหา
ความสุขไม่ได้ไฟแห่งความพยาบาทมันเข้าเผาผลาญโดยที่เราไม่รู้สึกตัวบางครั้งอาจคิดวางแผนการ
ต่างๆ นาๆ เพื่อจะทาร้ายเขาโดยไม่ให้ผิดกฎหมายอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าอานาจโทสะเข้าสิงใจเป็น
โทษแก่ร่างกายการให้ทานถือเป็นบุญกิริยาวัตถุที่อยู่ในใจของชาวพุทธแทบทุกคนและเป็นที่กล่าวจน
ติดปากว่าทานศีลภาวนา๗ ทานจึงเป็นวิธีการที่สาคัญมากในการยกคุณภาพของจิตใจให้เป็นผู้ที่รู้จัก
เสียสละและแบ่งปันให้ผู้อื่นโดยมิได้นึกเสียดายทรัพย์หรือสิ่งของตลอดจนถึงการให้อภัยทานด้วย
จุดมุ่งหมายของการให้ทานของคนเรามีหลายอย่างเช่น
๑. ให้เพื่อบูชาคุณเช่นให้แก่พระสงฆ์พ่อแม่หรือครูอาจารย์ผู้มีคุณแก่ตนและสังคมโดย
ส่วนรวม
๒. ให้เพื่อสาธารณประโยชน์เช่นมอบเงินทองหรือสิ่งของให้แก่พระศาสนาหรือเพื่อเป็น
สาธารณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
๓. ให้เพื่ออนุเคราะห์เช่นให้แก่ญาติพี่น้องลูกหลานผู้น้อยเพื่อช่วยเหลือหรือให้ด้วยความ
รักความเอ็นดู
๔. ให้เพื่อสงเคราะห์เช่นให้แก่คนตกทุกข์ได้ยากคนประสบภัยพิบัติหรือแก่สัตว์เดรัจฉาน
เป็นต้น
๕. ให้เพื่อชาระกิเลสเพื่อสร้างความดีเช่นให้ทานเพื่อสาเร็จมรรคผลหรือการบาเพ็ญทาน
บารมีของพระพุทธเจ้าเพื่อสาเร็จพระโพธิญาณ
การให้ทานทุกชนิดย่อมมีผลทั้งสิ้นแม้แต่บุคคลเทน้าลงในหลุมหรือบ่อเล็กๆ ด้วยหวังว่า
จะให้สัตว์ตัวเล็กๆ ได้อาศัยน้านี้เป็นอยู่พระพุทธองค์ยังตรัสว่าเป็นบุญไม่จาเป็นต้องพูดถึงทานที่
ให้แก่มนุษย์แต่ทานที่ให้ผลมากได้นั้นก็ต้องเป็นทานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
๑. ของที่ให้เป็นทานนั้นเป็นของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่ของที่โกงหรือลักจากผู้อื่น
มา
๒. ของที่ให้นั้นเป็นของดีของบริสุทธิ์หรือของมีค่ามาก
๓. ปฏิคาหกผู้รับทานเป็นผู้มีคุณธรรมสูงมีกิเลสเบาบางปฏิบัติเพื่อทาลายกิเลสหรือ
ปราศจากกิเลส
๔. ให้แก่สงฆ์คือเป็นสังฆทาน
๕. ทายกผู้มีใจเลื่อมใสในกาลทั้ง๓คือ
๑) ปุพพเจตนาก่อนให้มีใจยินดี
๒) มุญจนเจตนากาลังให้มีใจเลื่อมใส
๗

องฺ.อฎฐก.(ไทย) ๒๓/๓๖/๒๙๘.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

99

๓) อปรเจตนาให้เสร็จแล้วมีใจเบิกบาน
คาว่า “อภัยโทษ” นั้นถูกพบครั้งแรกในช่วงยุคแรกของกฎหมายฝรั่งเศสและเป็นคาที่
ได้ ม าจากภาษาลาติ น แปลว่ า การให้ อิ ส รภาพซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ของขวั ญ ที่ ก ษั ต ริ ย์ ไ ด้ ม อบให้ แ ก่
ประชาชน๘
หลักธรรมที่เป็นธรรมปฎิบัติของผู้ปกครอง ๓ หมวดได้รับการยอมรับเป็นระบบธรรมเพื่อ
การปกครองของพระมหากษัตริย์โดยตลอดในสมัยปัจจุบันก็ยังยึดถือหลักทศพิธราชธรรม ว่าเป็น
หลั กธรรมของพระมหากษั ตริ ย์ ร วมทั้ง ได้ก ารประยุ ก ต์ใ ห้ เ ป็น หลั ก ธรรมส าหรั บ ผู้ ท าหน้า ที่ก าร
ปกครองบริหารงานในระดับต่างๆ ด้วย ๙การให้อภัยโทษมีแนวคิดมาจากหลักธรรมของการให้ทาน
อภัยทานเป็นการให้ในลักษณะที่มิใช่วัตถุทานก็ ถือว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุเสมอกันพระมหากษัตริย์
ผู้ปกครองประเทศไทยก็ได้ทรงปฏิบัติทศพิธ ราชธรรมและบาเพ็ญทศบารมีมาช้านานมีพระราช
อานาจในการที่จะพระราชทานอภัยโทษแก่พสกนิกรผู้ต้องอาญาแผ่นดินได้อันเป็นการบาเพ็ญทาน
บารมีแผ่ เมตตาไปยังพสกนิ กรของพระองค์เมื่อมีการลงโทษในการปกครองก็มักจะปรากฏเห็ น
เสมอๆ ว่ามีพระภิ กษุผู้ ใหญ่ในแต่ล ะยุ คสมัยไปขอบิ ณฑบาตชีวิตนั กโทษประหารให้ ล ะเว้น การ
ประหารเพื่อเป็นทาน

๔. ความสาคัญของการอภัยโทษ

ปกติการดาเนินชีวิตของคนเรานั้นจะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมจึงย่อมมีโอกาสที่จะเกิด
ความขัดแย้งหรือการกระทบกระทั่งกันในหลายระดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานคือคนในครอบครัวเพื่อน
ผู้ร่วมงานหรือแม้กระทั่งกับคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ตามและเมื่อมีบุคคลหนึ่งกระทาผิดต่อ เรา
อารมณ์โกรธความขุ่นเคืองความไม่พอใจไม่ชอบใจย่อมเกิดขึ้นจนกระทั่งบางครั้งมีความรู้สึกที่รุนแรง
จนถึงขั้นประทุษร้ายให้ฝ่ายตรงข้ามย่อยยับหรือพินาศไปในที่สุดซึ่งความโกรธความประทุษร้าย
ความพยาบาทความเกรี้ยวกราดความที่จิตไม่เบิกบานตามหลักพระพุทธศาสนาจัดเป็นธรรมฝ่ าย
อกุศลทั้งสิ้นซึ่งจะนาไปสู่ผลลบในการทาลายตนเองสังคมและประเทศชาติ
ดังนั้นการให้อภัยจึงมีคุณค่าและความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อวิถีการดาเนินชีวิตและการ
ด ารงอยู่ ข องมนุ ษ ย์ ใ นหลายมิ ติ ด้ ว ยกั น ท่ า นพุ ท ธทาสภิ ก ขุ ไ ด้ แ ยกประเภทอภั ย ทานว่ า มี อ ยู่ ๓
ประเภท๑๐คือ
๑. การให้อภัยโทษการยอมรับการขอขมาโทษเรียกว่าให้อภัยโทษ
Bryan A. Garnor,Black,s Law Dictionary, Eighth Edition, (U.S.A. : Thomsom west
publishing Co., 2004), p.1144.
๙
สุภาพรรณ ณ บางช้าง,“พุทธธรรมเป็นรากฐานสังคมไทยก่อนสมัยสุโขทัยถึงก่อนการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง”, รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า
๑๗๔-๑๙๓.
๑๐
พุทธทาสภิกขุ, ทานศีลภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๓๓), หน้า๒๙ – ๓๑.
๘
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๒. การไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายใครที่เรียกกันว่า “ศีล” คืออภัยทานเราไม่ประทุษร้าย
ไม่เบียดเบียนแก่ชีวิตแก่ร่างกายหรือแก่น้าใจไม่ทาลายชีวิตของใครทุกระดับนับตั้งแต่สัตว์เดรัจฉาน
ขึ้นมาจนถึงมนุษย์จนกระทั้งเทวดาหรือพรหม
๓. การแผ่เมตตาจิตอยู่เป็นปกติทุกวันทุกคืนทุกเวลาหายใจเข้าออกเป็นการให้อภัยทานที่
ไม่ต้องลงทุนสักสตางค์หนึ่งถ้าเราต้องสร้างโบสถ์หลังหนึ่งต้องเสียหลายแสนแต่ว่าการทาอภัยทาน
ประเภทนี้ไม่ต้องให้สตางค์ยังจะมีผลสูงเสียกว่าด้วย
๑.การให้อภัยโทษเป็นการพัฒนาจิตใจ
มนุษย์ประกอบด้วยกายกับจิตจิตคือส่วนที่รู้รู้สึกสุขทุกข์ชอบไม่ชอบจาได้หมายรู้และบง
การให้ร่างกายทาตามความปรารถนาของจิตจิตจึงมีอานาจเหนือกายกายเป็นวัตถุหรือรูปจิตไม่ใช่
วัตถุเป็นนามกายที่ไม่มีจิตก็ทาอะไรไม่ได้ขณะเดียวกันถ้าร่างกายแตกดับจิตก็ตั้งอยู่ไม่ได้เรียกว่า
สภาพซึ่ ง อาศั ย กั น และกั น เป็ น กายจิ ต ตาสมาสั ย แต่ จิ ต มี อ านาจเหนื อ กายดั ง ที่ ว่ า จิ ต เป็ น ใหญ่
วิทยาศาสตร์ในรอบ ๔๐๐ ปี ที่ผ่านมาไม่สนใจจิตเพราะจับต้องและวัดไม่ได้แม่นยาแท้ที่จริงทุกคน
ควรสนใจเรื่องจิตรู้จิตของตัวเองและพัฒนาจิตจิตที่พัฒนามีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆ๑๑
๒. การให้อภัยโทษเป็นจุดเริ่มใหม่ของมิตรภาพที่ยั่งยืน
มิตรภาพเป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่หล่อเลี้ยงมนุษย์ในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่าง
ปกติสุขและสามารถทางานหรือดาเนินกิจการต่างๆในทิศทางที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้เมื่อ
เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนในสังคมทาให้สัมพันธภาพได้ถูกทาลายลงไปการที่บุคคล
จะกลับมามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้อีกครั้งเป็นสิ่งที่น่าพึงปรารถนาและมนุษย์มีความสามารถที่
จะทาได้ฉะนั้นการให้อภัยจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่งในการที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันไว้และเป็นสิ่ง
ที่จะช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ได้ถูกทาลายลงไปให้กลับมามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันใหม่
๓. การให้อภัยโทษเป็นการสร้างมหากุศล
ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงอภัยทานนี้ว่าเป็น “มหาทาน”๑๒ หรือทานที่ยิ่งใหญ่และผลที่
ได้รับเป็นห้วงบุญห้วงกุศลนาสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อ
สิ่งที่น่ าปรารถนาน่าใคร่ น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอภัยทานจัดอยู่ในธรรมทาน
อภัยทานเป็นการชนะเหนือทานอื่นๆ เป็นการพัฒนามาจากภายในใจของผู้ให้และหากเมื่อเทียบดูใน
ธรรมทานให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกจะเห็นได้ว่าอภัยทานนั้นมีคุณค่าเหนือกว่าการให้ธรรมเพราะการให้
อภัยทานนั้นจะต้องใช้ความอดทนต่อการกระทาของผู้หนึ่งผู้ใดที่เป็นสาเหตุทาให้เกิดความไม่พอใจ
ความผูกโกรธความอาฆาตพยาบาทโดยการไม่โต้ตอบไม่ถือโทษโกรธเคืองเป็นลักษณะแห่งการยับยั้ง
หักห้ามไม่ให้สัญชาตญาณแห่งอานาจฝ่ายต่าเข้าครอบงาจิตใจจนเป็นเหตุให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้หรือ
การล่ ว งละเมิ ด เบี ย ดเบี ย นชี วิ ตใดๆ ซึ่ ง ท าให้ บ างครั้ ง การให้ อภั ย ทานอาจดู เ หมื อ นว่ า เป็ น การ
๑๑

ประเวศวะสี , บรรณาธิการ, ธรรมชาติของสรรพสิ่ง : การเข้าถึงความจริงทั้งหมด,
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์, ๒๕๔๗), หน้า๔๑.
๑๒
องฺ.อฎฐก. (ไทย) ๒๓/๓๙/๓๐๐.
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เสียเปรียบไม่ได้รับความยุติธรรมเนื่องจากได้ยอมยกโทษให้คู่กรณีที่เคยล่วงละเมิดทาให้เราประสบ
ความทุกข์หรือความเจ็บปวดแต่สาหรับเรื่องของจิตใจนั้นเมื่อให้อภัยแล้วจิตจะเบาสบายเป็นอิสระ
ทันทีจากความโกรธความอาฆาตแค้นทาให้ปราศจากการกระทาที่เป็นอกุศลจึงเป็นที่ประจักษ์ได้ว่า
อภัยทานเป็นมหากุศลและเป็นการสะสมบุญที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง
๔. การอภัยโทษเป็นการยุติผลกรรมข้ามภพข้ามชาติ
ทุกชีวิตล้วนมีภัยภัยของชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีภัยที่เกิดจากภายนอกไม่ร้ายแรง
เท่ากับภายในมนุษย์อื่นที่ทาลายเราทาได้เพียงขณะหนึ่งแต่จิตใจไม่ให้อภัยอาฆาตพยาบาทผูกเวรจะ
ทาลายเราข้ามภพชาติดังเช่นอดีตชาติแห่งนางจิญจมาณวิภาในเรื่องเล่าว่าคณะสงฆ์ในวัดเชตะวันได้
สนทนากันถึงเรื่องนางจิญจมาณวิภาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จดาเนินสู่ธรรมศาลาและได้ตรัสเล่า
ถึงนางจิญจมาณวิภาว่ามิได้แต่เพียงชาตินี้เท่านั้นที่นางได้กล่าวร้ายป้ายสีพระองค์นางเคยได้กระทา
เยี่ยงนี้มาแล้วในชาติปางก่อนคณะสงฆ์จึงอาราธนาให้ตรัสเล่าพระพุทธองค์ตรัสเล่าดังนี้๑๓
เมื่อครั้งพระองค์เสวยพระชาติเป็นพระราชโอรสแห่งบรมกษัตราธิราชพระองค์หนึ่งซึ่ง
ทรงมีพระมเหสี ห ลายพระองค์ม เหสี น้ อยองค์ห นึ่ งมีโ ฉมงามสคราญตาแต่มีใจขี้ อิจฉาริ ษยานาง
กล่าวโทษพระราชโอรสว่าประทุษร้ายข่มเหงตนนางได้กราบทูลฟ้องพระบรมกษัตริย์ว่าถูกพระราช
โอรสข่มเหงทางชู้สาวโดยนางมิได้มีใจปรารถนาแต่ประการใดพระบรมกษัตราธิราชได้ฟังมเหสีน้อย
กราบทูลดังนั้นก็พิโรธโกรธายิ่งนักตรัสสั่งให้อามาตย์จับพระโอรสไปทิ้ งลงในเหวบังเอิญในเหวนั้นมี
ถ้าๆหนึ่งเป็นที่สถิตแห่งเทวดาเทวดาองค์นั้นได้ช่วยรับร่างของพระราชโอรสประดิษฐานไว้บนศีรษะ
ของนาคราชพญานาคราชอัญเชิญไปประทับยังนาคพิภพต่อมาพระราชโอรสได้เสด็จออกบรรพชา
เป็นดาบสมิช้ามินานก็บรรลุฌานสมาบัติและอภิญญามีบุรุษผู้หนึ่งเป็นพรานป่าได้สัญจรไปยังสถานที่
นั้นระลึกได้ว่านี้คือพระราชโอรสจึงกลั บไปกราบทูลพระบรมกษัตราธิราชพระองค์ได้เสด็จไปยัง
สานักของพระราชโอรสและอาราธนาให้ลาสิกขาจากเพศบรรพชิตแล้วกลับไปครองเมืองพระราช
โอรสปฏิเสธแต่ทรงขอให้พระราชบิดามีพระราชวินิจฉัยในคดีความต่างๆให้ ถ้ว นถี่พ ระองค์ก็จัก
จาเริญสุขสถาพรปราศจากภัยแห่งราชบัลลังก์ในกาลข้างหน้าเมื่อพระบรมกษัตราธิราชเสด็จกลับ
พระนครได้พิจารณาคดีเรื่องพระราชโอรสอีกครั้งก็พบว่าพระมเหสีน้อยใส่ความกล่าวร้ายพระราช
โอรสจึ ง ตรั ส สั่ ง ให้ อ ามาตย์ น ามเหสี น้ อ ยองค์ นั้ น ไปทิ้ ง เหวและก็ ท รงครองราชย์ ส มบั ติ ด้ วย
ทศพิธราชธรรมตลอดชั่วอายุขัยแห่งพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าจบแล้วกล่าวเป็นภาษิตว่า
“บุคคลผู้ใดละความสัตย์เสียแล้วและกล่าวมุสาวาทด้วยจิตมัวหมองแล้วอันว่าบุคคลนั้นน่าที่จะลงไป
ไหม้อยู่ในนรกสิ้นกาลนานจะปราศจากสมบัติทั้ง ๓คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไปใน
ปรโลกเบื้ อ งหน้ า แม้ ว่ า จะบั ง เกิ ด ในชาติ ใ ดๆก็ จ ะมี น้ าใจเป็ น อกุ ศ ลสาละวนอยู่ แ ต่ ว่ า จะกระท า
บาปกรรมสืบต่อไปในภายเบื้องหน้าครั้นสิ้นอินทรีย์แล้วก็จะกลับลงไปทุกขเวทนาในอบายภูมิทั้งสี่
๑๓

หลวงพ่อจรัญฐิตธัมโม, สมุดภาพคาถาพาหุงพระพุทธเจ้าชนะมาร : บทสวดมนต์ความเป็นมา
และปฏิหาริย์แห่งพระคาถาพาหุงมหากา, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาสถาบันบันลือธรรม,ม.ป.ป.), หน้า๘๗ –
๘๘.
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เป็นเที่ยงแท้หนักหนา”จากตัวอย่างการจองเวรของนางจิญจมาณวิภาปริพาชกรับจ้างพวกเดียรถีย์
เพื่อทาลายพระพุทธศาสนาโดยวิธีการสกปรกโสมมคือใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธองค์ในเรื่องชั่วร้ายต่างๆ
ในชาติก่อนผูกความอาฆาตแค้นต่อพระพุทธเจ้ากรรมนั้นได้ส่งผลข้ามภพชาติเป็นตัวอย่างของการ
ไม่ให้อภัยโทษ

๕. หลักธรรมที่เกี่ยวกับการอภัยโทษในพระพุทธศาสนา

หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้อุทิศตนแสวงหาด้วยการบาเพ็ญพระบารมีอย่างยิ่งยวดในสมัย
ที่เป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติต่างๆ ตลอด ๔ อสงไขยแสนกัปป์จนกระทั่งตรัสรู้ทาหน้าที่พระบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเผยแผ่แก่พหุชนตลอด ๔๕ ปี คืออริยสัจ ๔ อันมีจุดหมายสูงสุดคือ
ความดับทุกข์ความเป็นอิสระจากกิเลสความหลุดพ้นจากความยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงในพระพุทธศาสนา
เมื่อกุลบุตรผู้มีศรัทธาจานวนมากออกบวชดาเนินชีวิตตามทางสายกลางเพื่อประโยชน์แห่งความดับ
ทุกข์พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติ “วินัย” เป็นการประพฤติปฏิบัติต่างๆที่ดีงามยิ่งขึ้นไปของพระภิกษุ
เพื่อเป็นเครื่องเกื้อหนุนวิถีสมณะของพระภิกษุสงฆ์และเพื่อคณะสงฆ์ส่วนรวมในการดาเนินชีวิตทาง
สายกลางเพื่อความดับทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติ “วินัย” ที่เป็น“สิกขาบท” หรือ “อาทิพรหม
จริยกาสิกขา” ตามลาดับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งหมายถึงสิกขาบท ๒๒๗ ข้อที่มาในพระปาฏิโมกข์
ความหมายของวินัยจะชัดแจ้งสมบูรณ์ต่อเมื่อสัมพันธ์เชื่อมต่อกับความหมายของธรรมธรรมเป็นส่วน
เนื้อหาและหลักการของความประพฤติและความเป็นอยู่แบบพุทธวินัยเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ
ธรรมเพื่อให้บุคคลอยู่ในกรอบและเส้นทางของการดาเนินชีวิตเพื่อนาไปสู่เส้นทางของอริยะมรรคผล
นิพพาน
จากการที่มนุษย์เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างกันในเชิงสังคมความ
ขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้ทุกขณะทุกสถานที่และทุกเวลาการกระทบกระทั่งหรือการทะเลาะวิวาทของ
มวลมนุษย์นั้นมักเริ่มเกิดจากความคิดที่แตกต่างกันหรือจากความเห็นที่ไม่ลงรอยกันเพราะเป็ นไป
ไม่ได้ที่คนๆ เดียวจะทาให้คนทั้งหลายคิดเหมือนกันได้ดังนั้นความขัดแย้งกันเป็นเรื่องธรรมชาติยาก
ต่อการจะหลีกเลี่ยงปุถุชนคนธรรมดานั้นย่อมมีชีวิตทางจริยธรรมทั้งสองด้านทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่
ดีทุกคนมีโอกาสพลาดทาผิดได้ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นนั้นแสดงให้เห็นว่ าในชีวิตที่ผ่านมาของเราทุก
คนอาจต้องเคยทาผิดมาบ้างไม่มากก็น้อยในบางครั้งความผิดพลาดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งลงเอยได้
ด้ว ยการอภัย ทานหรื อให้ อภัย ทาให้เกิดความสงบสันติทั้งต่อตนเองต่อผู้ อื่นและสั งคมรวมไปถึง
ประเทศชาติอีกด้วยจริงอยู่ถ้าทุกคนมีจิตใจที่จะให้อภัยกันได้ปัญหาของความขัดแย้งหรือปัญหาอื่นๆ
ที่เกิดขึ้นจะไม่บานปลายจบลงได้โ ดยง่ายซึ่งทุกคนก็อาจจะรู้และพยายามทาความเข้าใจกันอยู่
แล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะไม่จบลงอย่างสงบดังข่าวคราวที่ปรากฏตามสื่อ
ต่างๆ และกลับมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงปัญหาอยู่ที่ว่าทาอย่างไรจึงจะอภัยโทษให้กันได้
หลักธรรมสาคัญที่เป็นพื้นฐานสาคัญของการอภัยทานมีดังนี้
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๑. บุญกิริยาวัตถุ ๓
บุญกิริยาวัตถุ๓ประการอะไรบ้างคือ ๑. บุญกิริยาวัตถุที่สาเร็จด้วยทาน ๒. บุญกิริยาวัตถุ
ที่สาเร็จด้วยศีล ๓. บุญกิริยาวัตถุที่สาเร็จด้วยภาวนา๑๔
ทานหมายถึงการให้เพื่อหวังลดความโลภมี๓ประการคือ
๑. อามิสทานการให้วัตถุสิ่งของแก่คนที่ควรให้
๒. ธรรมทานการให้ธรรมคือคาแนะนาสั่งสอนให้รู้บาปบุญคุณโทษ
๓. อภัยทานการให้อภัยคือการให้ความปลอดภัยการไม่เอาโทษการลดโทษการทาบุญ
ด้วยการรักษาศีลสีลมัย
การรักษาศีลคือการประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามคนเราอย่างน้อยต้องรักษาศีลให้ได้ที่เรียกว่าศีล
๕
การทาบุญด้วยการภาวนาภาวนามัย
ภาวนาหมายถึงการฝึกฝนจิตใจให้สงบเยือกเย็นเพื่อเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญารู้แจ้งในสัจ
ธรรมการภาวนามี ๒ ชนิด คือ
๑. สมถภาวนาการฝึกอบรมจิตใจเกิดความสงบ
๒. วิปัสสนาภาวนาการศึกษาอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้ง
๒.ศีล ๕ หรือเบญจศีล
อภัย ทานในความหมายทางพระพุท ธศาสนานั้ น มีความหมายที่ กว้า งและครอบคลุ ม
มากกว่าความหมายทั่วไปที่เข้าใจกันว่าเป็นการหายโกรธหรือยกโทษให้เท่านั้นและจากความหมาย
ของอภัยทานที่หมายถึงการรักษาศีล ๕ นั้นเราจึงสามารถที่จะให้อภัยทานได้อยู่ตลอดเวลาในคัมภีร์
มังคลัตถทีปนีพระสิริมังคลาจารย์กล่าวถึงอภัยทานไว้ว่า
...อริยสาวกย่อมให้อภัยกล่าวคือย่อมทาอภัยทานคือสมาทานวิรัติกล่าวคือเบญจศีล (ศีล
๕) ศีลชื่อว่าเป็นทานโดยความเป็นอภัยทานหรือเจตนาเป็นการงดเว้นด้วยการให้สภาวะที่ปลอดภัย
หรืออภัยหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งหมายถึงเจตนาของบุคคลผู้ให้อภัยทานที่ต้องการเลี้ยงหรือรักษาหมู่
สัตว์ไว้ด้วยเจตนาดังกล่าวเอง๑๕
ดังนั้นอภัยทานในคัมภีร์มังคลัตถทีปนีจึงหมายถึงการให้ใ นลักษณะของเจตนาเป็นเครื่อง
งดเว้นเป็นคุณธรรมเพราะหมายถึงเจตนาในการกระทามากกว่าเป็นการกระทาทางกายวาจาใน
ระดับทั่วไปการให้อภัยทานนั้นทาได้ทั้งแก่มนุษย์ด้วยกันเช่นการให้อภัยการไม่ถือสาหาความการไม่
โกรธตอบบุคคลผู้โกรธหรือประทุษร้ายตอบบุคคลผู้ประทุษร้ายตนเองและการให้อภัยแก่สัตว์ที่ตน
ได้มาด้วยประสงค์จะฆ่าให้ตายหรือการให้อภัยแก่สัตว์ที่ตนต้องการเพื่อประโยชน์แก่ตน

๑๔
๑๕

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๐; องฺ.อฏฺฐก.(ไทย) ๒๓/๑๒๖/๒๔๕; ขุ.อิติ.(ไทย) ๒๕/๒๓๘/๒๗๐.
มงฺคล. (ไทย) ๓/๒, ๒๔๗ – ๒๔๘.
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ท่านพุทธทาสภิกขุได้ให้ความหมายของ “อภัยทาน”๑๖ ว่าหมายถึงให้อภัยคาว่าอภัยทาน
แปลว่าไม่ต้องกลัวให้อภัยคือเราให้ความไม่ต้องกลัวแก่บุคคลนั้นแปลว่าบุคคลนั้นไม่ต้องกลัวเราบาง
คนอาจคิดว่านี่ มันไม่ใช่ให้ทานเป็น การพูดไปทั้งที่ไม่รู้ว่าการให้ อย่างนี้เรียกว่าให้ทานแต่เรียกว่า
“อภัยทาน” เป็นสิ่งที่ให้กันได้ทั้งทางกายให้ได้ทั้งทางวาจาให้ได้ทั้งทางจิตใจทางร่างกายเขามาขอ
ขมาขออภัยเราก็รับทางวาจาบอกอโหสิกรรมทางจิตใจเราก็สลัดความโกรธความอาฆาตจองเวรศีล
๕ เป็นข้อปฏิบัติเพื่อทาให้เกิดการละเว้นจากการกระทาความชั่วและควบคุมพฤติกรรมให้ตั้งอยู่ใน
ความดีงาม ๕ ประการเป็นจริยธรรมพื้น ฐานตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นข้อปฏิบัติสาหรับ
มนุษย์ศีล๕เป็นเครื่องมือในการดาเนินชีวิตดังนี้
๑. การดาเนินชีวิตที่เป็นอภัยทานโดยยึดหลักตามศีลข้อที่ ๑และ ๒ เป็นการให้ความไม่มี
ภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นนั่นคือการเคารพและให้เกียรติในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น
๒. การดาเนินชีวิตที่เป็นอภัยทานในการยึดหลักปฏิบัติตามศีลข้อ ๓ เป็นการให้ความไม่มี
ภัยต่อคู่ครองของตนเองเกิดความไว้วางใจกันและกันนั่นคือไม่ละเมิดทางเพศล่วงเกินขอบเขตแห่ง
ความเป็นสามีภรรยาเป็นการเคารพให้เกียรติต่อคู่ครองของตนเองและผู้อื่น
๓. การดาเนินชีวิตที่เป็นอภัยทานโดยการยึดหลักการปฏิบัติตามศีลข้อ ๔เป็นการให้ความ
ไม่ มี ภั ย ทางค าพู ด โดยไม่ ล ะเมิ ด ทางวาจาเป็ น ความเคารพและใส่ ใ จในความทุ ก ข์ ข องผู้ อื่ น อั น
เนื่องมาจากคาพูดของเราเพราะคาพูดที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการพูดเท็จส่อเสียดคาหยาบคายยุยงให้แตก
กันนั้นจะทาให้เกิดการทะเลาะวิวาทขาดความสามัคคี
๔. การดาเนินชีวิตที่เป็นอภัยทานโดยยึดหลักการปฏิบัติตามศีลข้อ๕เป็นการให้ความไม่มี
ภั ย ด้ ว ยการงดเว้ น การดื่ ม สุ ร าเมรั ย หรื อ ของมึ น เมาต่ า งๆ การด าเนิ น ชี วิ ต ตามศี ล ข้ อ นี้ ถื อ ว่ า มี
ความสาคัญมากเพราะการดื่มสุราหรือของมึนเมาจะทาให้ขาดสติที่จะควบคุมตนเองขาดความยั้งคิด
เมื่อขาดสติแล้วก็ทาชั่วได้ทุกอย่างอาจทาให้ละเมิดศีลอีก ๔ ข้อได้เกิดอันตรายเป็นภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้อื่นและรวมทั้งตัวเองด้วย๑๗
ศีล๕หรือเบญจศีลหมายถึงความประพฤติชอบทางกายวาจาการรักษาวาจาให้เรียบร้อย
การรักษาปกติตามระเบียบวินัยข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่วและการควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความ
ไม่เบียดเบียน
๑. ปาณาติปาตาเวรมณีคือเว้นจากการปลงชีวิตเว้นจากการฆ่าประทุษร้าย
๒. อทินนาทานาเวรมณีคือเว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้เว้นจากการลักโกงละเมิด
กรรมสิทธิ์ทาลายทรัพย์สิน
๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากกการล่วงละเมิดสิ่ง
ที่ผู้อื่นรักใคร่หวงแหน
๔. มุสาวาทาเวรมณีคือเว้นจากการพูดเท็จโกหกหลอกลวง
๑๖
๑๗

พุทธทาสภิกขุ, ทานศีลภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๓๓), หน้า๒๙.
องฺ.อฏฐก. (ไทย)๓๑/๓๙/๒๙๙-๓๐๐.
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๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณีคือเว้นจากน้าเมาสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความประมาทเว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ๑๘
๓. มรรคมีองค์๘หรืออัฏฐังคิกมรรค
มรรคมีองค์๘ได้ชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติอันดีที่จะนาไปสู่
จุดหมายแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระดับทุกข์ปลอดปัญหาไม่ติดข้องในที่สุดทั้งสองคือกามสุขัลลิกานุ
โยคและอัตตกิลมถานุโยคองค์ ๘ ของมรรคจัดเข้าในธรรมขัน ธ์ ข้อ ๓,๔,๕ เป็นศีล ข้อ๖,๗,๘ เป็น
สมาธิ ข้ อ๑,๒ เป็ น ปั ญญาดังนั้ น การพัฒ นาของการเกิดอภัย ทานจะต้ องเริ่ม ต้นที่สั มมาทิฏ ฐิ คื อ
ความเห็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงซึ่งมีบทบาทสาคัญมากในการพัฒนาชีวิต
และสังคมของมนุษย์เป็นบ่อเกิดและส่งเสริมกุศลธรรมทั้งปวง
เพื่อถึง “ธรรม” คือความอิสระจากกิเลสด้วยการมีปัญญาแจ้งชัดในความจริงของ
ธรรมชาติและมีการดาเนินชีวิตที่สอดคล้องสมดุลกับธรรมชาติอย่างถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงแสดงวิถี
แห่งการดาเนินชีวิตตามทางสายกลาง – มัชฌิมาปฏิปทา ๑๙คือ
๑. สัมมาทิฎฐิความเห็นชอบคือการเห็นแจ้งอริยสัจจะ ๔ โดยกิจ ๔ คือ
๑.๑ เห็นแจ้งทุกขสัจจะด้วยปริญญากิจการกาหนดรู้
๑.๒ เห็นแจ้งสมุทยสัจจะด้วยปหานกิจการละ
๑.๓ เห็นแจ้งนิโรธสัจจะด้วยสัจฉิกรณกิจการทาให้แจ้ง
๑.๔ เห็นแจ้งมัคคสัจจะด้วยภาวนากิจการเจริญ
๒. สัมมาสังกัปปะความดาริชอบคือ
๒.๑ ความดาริในการออกจากกามคุณอารมณ์
๒.๒ ความดาริในการไม่พยาบาทประกอบด้วยเมตตา
๒.๓ ความดาริในการไม่เบียดเบียนประกอบด้วยกรุณา
๓. สัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบคือการเว้นจากวจีทุจริตทั้ง ๔ เว้นจากการพูดเท็จเว้น
จากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคาหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพ
๔. สัมมากัมมันตะการงานชอบคือการเว้นจากกายทุจริตทั้ง ๓ เว้นจากการปลงชีวิตเว้น
จากการถือเอาของที่เขามิได้ให้เว้นจากการประพฤติผิดในกามที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพ
๕. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบคือการเว้นจากวจีทุจริต ๔ และกายทุจริต ๓ ที่เกี่ยวกับ
อาชีพ
๖. สัมมาวายามะความเพียรชอบคือความเพียรที่ดาเนินไปตามสัมมัปปธานทั้ง ๔
๖.๑. ความเพียรระวังหรือเพียรปิดกั้นคือเพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่
เกิดมิให้เกิดขึ้น
๑๘

ปัญญาใช้บางยางและคณะ, ธรรมาธิบาย : หลักธรรมในพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร :
ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๘.), หน้า๒๒๒.
๑๙
รายละเอียดดูเพิ่มเติมในแม่ชีวิมุตติยา (สุภาพรรณณบางช้าง), พระวินัยปิฎก, หน้า๙๙ – ๑๐๑.
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๖.๒. ความเพียรละหรือเพียรกาจัดคือเพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
๖.๓. ความเพียรเจริญหรือเพียรก่อให้เกิดคือเพียรทากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดมี
๖.๔. ความเพียรรักษาคือเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและให้ความ
เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์
๗. สัมมาสติความระลึกชอบคือความระลึกที่ดาเนินไปตามสติปัฎฐานทั้ง ๔ ได้แก่
๑. กายานุปัสสนาสติปัฎฐานการตั้งสติกาหนดพิจารณากายให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า
เป็นแต่เพียงกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา
๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฎฐานการตั้งสติกาหนดพิจารณาเวทนาให้รู้เห็นตามเป็น
จริงว่าเป็นเพียงเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา
๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฎฐานการตั้งสติกาหนดพิจารณาจิตให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า
เป็นแต่เพียงจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา
๔. ธัมมานุปัสสนาสติปัฎฐานการตั้งสติกาหนดพิจารณาธรรมให้รู้เห็นตามเป็นจริง
ว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา
๘. สัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบคือความตั้งมั่นในอารมณ์ส มถะและวิปัสสนา
กรรมฐาน
มัชฌิมาปฎิปทาหรือกล่าวสรุปรวมคือศีลสมาธิปัญญานี้เป็น “ธรรม” คือจริยธรรมที่
มนุษย์ต้องฝึกฝนพัฒนาในการฝึกฝนพัฒนาศีลสมาธิปัญญาเพื่อความดับทุกข์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น
มนุษย์จาต้องมี “วินัย” คือการจัดระบบชีวิตตลอดจนสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลแก่การศึกษาปฏิบัติตาม
ความมุ่งหมายสัมมาทิฏฐิถือว่าเป็นจุดกาเนิดหรือเป็นตัวผลักดันให้เกิดการกระทากรรมในมรรคองค์
อื่นๆเช่นการเจราจาชอบและการกระทาการงานชอบเป็นต้นดังพุทธพจน์ที่ว่า
...ทางนั้นชื่อว่าทางตรงทิศนั้นชื่อว่าไม่มีภัยรถชื่อว่าไม่มีเสียงดังประกอบด้วยล้อคือธรรมมี
หิริเป็นฝามีสติเป็นเกราะกั้นธรรมรถนั้นมีสัมมาทิฏฐินาหน้าเป็นนายสารถี๒๐
สัมมาทิฏฐิจึงเป็นเหมือนนายสารถีผู้รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดีจึงสามารถนารถคือชีวิตไปสู่
จุดหมายได้
๔.สังคหวัตถุ๔
สังคหวัตถุคือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคลให้มีความสามัคคีเพื่อให้เกิดความ
นิยมชมชอบและความเคารพนับถือแก่ผู้อื่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้ว่า
... สังคหวัตถุ๔ธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคือยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้
ในสามัคคีจัดเป็นหลักการสงเคราะห์บุคคลอันประกอบด้วยทานการให้คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละ
แบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้ความรู้และแนะนาสั่งสอนปิยวาจาวาจาเป็นที่รักหรือ
วาจาซาบซึ้งใจกล่าวคาสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคีให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถืออัตถ
จริยาการประพฤติประโยชน์คื อขวนขวายช่วยเหลือกิจการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดถึงช่วย
๒๐

ส.ส. (ไทย) ๑๕/๔๖/๖๐.
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แก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมสมานัตตตาความมีตัวตนทางานเสมอต้นเสมอปลายปฏิบัติ
สม่าเสมอกันในชนทั้งหลายตลอดถึงวางตนเหมาะสมแก่ฐานะภาวะบุคคลเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม
ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี๒๑
สังคหวัตถุจึงเป็นหลักปฏิบัติตนตามจิตวิทยาสังคมเพื่อให้เกิดความนิยมชมชอบและความ
เคารพนับถือแก่ผู้อื่นหรือสังคมชุมชนต่างๆในทางมนุษย์สัมพันธ์๒๒ ดังนี้คือ
๑. ทานคือการให้ปันสิ่งของของตนแก่คนอื่นที่ควรให้ปัน
๒. ปิยวาจาคือการเจรจาใช้คาพูดของตนต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยนให้เหมาะสมแก่
กาละเทศะเหมาะสมแก่สังคมชุมชนทุกชั้นเพื่อให้ชุมชนหรือบุคคลเหล่านั้นนิยมชมชอบเคารพนับถือ
ตน
๓. อัตถจริยาคือการสอนให้บุคคลมีหน้าที่ทางมนุษยสัมพันธ์ทุกระดับชั้นและทุกคนมี
หน้าที่ช่วยเหลืออุปการะหรือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถช่วยตนเองได้หรือ
ประสบอุ บั ติ เ หตุ เ คราะห์ ก รรมใดๆมี ห น้ า ที่ เ ป็ น ฝ่ า ยที่ จ ะต้ อ งช่ ว ยเหลื อ อุ ป การะฝ่ า ยแรกให้ มี
ความสามารถในการครองชีพและดารงชีพคืนเข้าสู่สภาพปกติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้
ปัจเจกบุคคลผู้มีหน้าที่ทางมนุษยสัมพันธ์ทุกคนให้คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมต่างๆเพื่อให้
การดาเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคมนั้นดาเนินไปอย่างสม่าเสมอและไม่สะดุดหยุดยั้ง
๔. สมานัตตตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักในการปฏิบัติการเข้าสังคมของบุคคล
ผู้ซึ่งมีหน้าที่ทางมนุษยสัมพันธ์ทุกระดับชั้นให้ปรับปรุงตนเองเพื่อให้เข้ากับสังคมต่างๆ ได้ทุกระดับ
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการผนึกพลังสามัคคีของสังคมของชุมชนต่างๆ ให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาและเพื่อใช้
พลังเหล่านี้พัฒนาท้องถิ่นหรือรัฐนั้นๆให้เจริญในด้านต่างๆพระองค์จึงทรงวางแนวทางดังกล่าวให้
ปัจเจกบุคคลเหล่านี้ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนให้เข้ากับบุคคลอื่ นๆ ได้ทุกชั้นทุกสังคมโดยไม่ถือตัว
เย่อหยิ่งเช่นคิดว่าตนเป็นบุคคลเกิดในตระกูลสูงหรือเป็นบุคคลในสังคมชั้นสูงหรือเป็นบุคคลได้รับ
การศึกษาสูงหรือได้รับการศึกษาจากต่างประเทศมาแล้วจะคบค้ากับสามัญชนหรือบุคคลซึ่งมีความรู้
ต่ากว่าตนไม่ได้หรือถือว่าตนเองมียศศักดิ์ตาแหน่งที่ สูงคบค้าสมาคมกับคนชั้นกลางหรือชั้นต่าไม่ได้
เพราะจะทาให้เสื่อมเกียรติของตนเหล่านี้เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งประมุข
ของประเทศเช่นประธานาธิบดีหรือพระมหากษัตริย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักจริยศาสตร์
สังคมในเรื่องการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองให้เข้ากับประชาชนพลเมืองของประเทศตนให้มาก
ที่สุดโดยพระองค์ทรงวางหลักจริยศาสตร์สังคมเรื่องมัททวังไว้ให้ถือปฏิบัติในทศพิธราชธรรม๑๐
ประการหรือให้ใช้กิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนกับประชาชนหรือสังคมชุมชนต่างๆในขณะที่จะต้องเข้า
ไปเกี่ยวข้องหรือปรากฏกาย

๒๑
๒๒

๕๓๖ – ๕๕๐.

องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๒๔/๒๖๗
ชะลออุทกภาชน์, พุทธศาสนากับสังคมศาสตร์เล่ม ๒, (พระนคร : แพร่พิทยา, ๒๕๑๔), หน้า
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๕.พรหมวิหาร๔
พรหมวิห าร๔เรี ย กอีกอย่ างหนึ่ งว่าอัป ปมั ญญา ๔ แปลว่ าธรรมที่แผ่ ไ ปไม่มีป ระมาณ
หมายถึง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่แผ่ไปในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างกว้างขวางสม่าเสมอ
กันไม่จากัดขอบเขตพรหมวิหารมีในผู้ใดย่อมทาให้ผู้นั้นประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลแก่ผู้อื่น
อนึ่งในการที่จะเข้าใจและปฏิบัติพรหมวิหาร ๔ ให้ถูกต้องพึงทราบรายละเอียดบางอย่าง
โดยเฉาพะสมบัติของธรรม ๔ ประการ ดังนี้
๑. เมตตามีน้าใจเยื่อใยใฝ่ประโยชน์สุขแก่คนสัตว์ทั้งหลายหรือน้าใจปรารถนาประโยชน์
สุขที่เป็นไปต่อมิตรเมตตาในสถานการณ์ที่คนอื่นอยู่เป็นปกติในลักษณะเป็นไปโดยอาการเกื้อกูลแก่
คนสัตว์ทั้งหลายน้อมนาประโยชน์เข้าไปให้แก่เขาผลปรากฏกาจัดความอาฆาตแค้นเคืองให้หมดไป
ทาให้เห็นภาวะที่น่าเจริญใจของคนสัตว์ทั้งหลาย
๒. กรุณาในสถานการณ์ที่คนอื่นตกทุกข์เดือดร้อนในลักษณะเป็นไปโดยอาการปลด
เปลื้องทุกข์แก่คนสัตว์ทั้งหลายไม่นิ่งดูดายทนนิ่งอยู่ไม่ได้ต่อทุกข์ของคนสัตว์ทั้งหลายผลปรากฏไม่
เบียดเบียนอวิหิงสาทาให้เห็นภาวะไร้ที่พึ่งสภาพน่าอนาถของคนสัตว์ทั้งหลายที่ถูกทุกข์ครอบงา
๓. มุทิตาในสถานการณ์ที่คนอื่นมีสุขสาเร็จหรือทาอะไรก้าวไปด้วยดีในลักษณะพลอย
ยินดีด้วยไม่ริษยาหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อความริษยาผลปรากฏขจัดความริษยาความไม่ยินดีหรือความ
ทนไม่ได้ต่อความสุขสาเร็จของผู้อื่นเห็นความสาเร็จของคนสัตว์ทั้งหลาย
๔. อุเบกขาในสถานการณ์รักษาธรรมตามความรับผิดชอบต่อกรรมที่เขาทาในลักษณะ
เป็นไปโดยอาการเป็นกลางต่อคนสัตว์ทั้งหลายมองเห็นความเสมอภาคกันในสัตว์ทั้งหลายผลปรากฏ
ระงับความขัดเคืองเสียใจและความคล้อยตามดีใจมองเห็นภาวะที่ทุกคนเป็นเจ้าของกรรมของตนว่า
สัตว์ทั้งหลายจักได้สุขพ้นทุกข์ไม่เสื่อมจากสมบัติที่ได้ที่ถึงตามใจชอบได้อย่างไร๒๓
พรหมวิหาร๔คือธรรมอันเป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐธรรมประจาใจอันประเสริฐหลัก
ความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกากับความประพฤติจะทาให้ดาเนิน
ชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์ตลอดจนสัตว์ทั้งหลายโดยชอบประกอบด้วยเมตตาความรักใคร่
ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขกรุณาความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้อง
บาบัดความทุกข์ยากความเดือดร้อนของปวงสัตว์มุทิตาความยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุขมีจิตผ่องใส
บันเทิงกอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดารงในปกติสุขพลอยยินดีด้วย
เมื่อเขาได้ดีมีสุขมีความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอุเบกขาความวางใจเป็นกลางจะทาให้ดารงอยู่ในธรรม
ตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาคือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่งไม่เอนเอียงด้วยรักและชั่วรวมทั้ง
รู้จักวางเฉยสงบใจมองดูในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทาเพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้วเขาสมควรรับผิดชอบ
ตนเองหรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน๒๔
๒๓

ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๐๙/๓๗๔,๓๑๕/๓๘๑.
ปัญญาใช้บางยาง, ธรรมาธิบาย : หลักธรรมในพระไตรปิฎก, กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและ
สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๘), หน้า๗๓.
๒๔
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๖.สาราณียธรรม๖
สาราณียธรรม ๖ ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน, หลักการอยู่ร่วมกันคือ
๑. เมตตากายกรรม ๒. เมตตาวจีกรรม ๓. เมตตามโนกรรม ๔. สาธารณโภคี ๕. สีล
สามัญญตา ๖. ทิฏฐิสามัญญตา๒๕
...เมตตากายกรรมตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับ หลั งคือ
ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสุภาพเคารพนับถือกันทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง, เมตตาวจีกรรมตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังคือ
ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนแนะนาตักเตือนด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพแสดงความ
เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง, เมตตามโนกรรมตั้งมโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้า
และลับหลังคือตั้งจิตปรารถนาดีคิดทาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันมองกันในแง่ดีมีหน้าตายิ้มแย้มต่อกัน ,
สาธารณโภคีได้ของที่ชอบธรรมมาก็แบ่งปันไม่หวงไว้ผู้เดียวใช้อัปฎิวิภัตตโภคีได้ , สีลสามัญญตามีศีล
บริสุทธิ์เสมอกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังคือมีความประพฤติสุจริตดีงาม
ถูกต้องตามระเบียบวินัยไม่ทาตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะทิฏฐิสามัญญตามีทิฏฐิ ดีงามเสมอกัน
กับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังคือมีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการสาคัญที่
จะนาไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์หรือขจัดปัญหาธรรม๖ประการนี้มีคุณคือเป็นสารณียะทาให้เป็นที่
ระลึกถึงเป็นปิยกรณ์ทาให้เป็นที่รักเป็นครุกรณ์ทาให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ความ
กลมกลืนเข้าหากันเพื่อความไม่วิวาทเพื่อความสามัคคีและเอกภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน๒๖
หลักธรรมที่เกี่ยวกับการอภัยโทษล้วนมีพื้นฐานมาจากภายในจิตใจที่มีความเมตตารู้จักให้
ทานโดยเฉพาะการให้อภัยเป็นทานจะนาไปสู่การอภัยโทษในสังคมหลักธรรมที่ พระพุทธเจ้าแสดงไว้
ล้วนมีความลึกซึ้งและสามารถนามาประพฤติปฏิบัติหรือเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับชีวิตประจาวันก็
สามารถที่จะนาไปใช้แก้ไขปัญหาได้รวมถึงสามารถสร้างพื้นฐานการปรองดองในสังคมป้องกันการ
เกิดความขัดแย้งและเหตุที่จะทาให้ได้รับโทษภัยต่างๆ ได้

๖. สรุป

หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการอภัยโทษที่สาคัญคือทานทาให้คนเห็นแก่ตัวน้อยลงศีล ๕ ซึ่ง
จัดว่าเป็นมหาทานเป็นการให้ความปลอดภัยไม่เบียดเบียนผู้อื่นมรรคมีองค์ ๘ ได้ชื่อว่าเป็นข้อปฏิบัติ
อันพอดีที่จะนาไปสู่จุดหมายแห่งความหลุดพ้นสังคหวัตถุ ๔ เป็นธรรมที่ยึดเหนี่ยวและประสานใจหมู่
ชนให้ส ามัคคีเป็นหลักการสงเคราะห์พรหมวิหาร ๔ เป็นธรรมที่มีไว้เป็นหลักใจและกากับความ
ประพฤติต่อตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบสาราณียธรรม ๖ เป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความ
ระลึกถึงเป็นหลักการอยู่ร่วมกันหลักธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวกับการอภัยทานมี
๒๕

องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๑/๔๒๖.
ปัญญาใช้บางยาง, ธรรมาธิบาย : หลักธรรมในพระไตรปิฎก, กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและ
สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๘),หน้า๑๒๕.
๒๖
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ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่หากทุกคนปฏิบัติแล้วจะทาให้สังคมมีความสุข
แม้จะยังไม่มีการกระทาผิดต่อเราก็สามารถให้อภัยทานได้
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ในการดําเนินแกไขปญหาความแตกแยก ความขัดแยงและความรุนแรงในสังคมไทยในยุคปจจุบันได
อยางดีเยี่ยม
คาสาคัญ: หลักสามัคคีธรรม, พระพุทธศาสนาเถรวาท
ABSTRACT
To behave according to principle of harmony by using Saraniyadhamma 6,
Sappurisadhamma 7, Nathakoranadhamma 10 in daily life. To help each other,
advising and forgiveness, will help the society directly. Thai people have more calm
and peace in the village, community and the country due to the harmony. The
harmony is the root to solve the problems of no unity,the conflict and violence in
the Thai society at the present excellently.
Keywords: Principle of Harmony, Therawada Buddhism

๑. บทนา

หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา เรื่องสามัคคีธรรมเปนคุณธรรมประการหนึ่งที่เป
นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเปนอันมาก กอใหเกิดความรมเย็นเปนสุขและความราบรื่นใน
สังคม ถาเปรียบประเทศชาติเปนตนไมใหญ รากแกวของตนไมก็เปรียบเสมือนความสามัคคีราก
ของตนไมทําหนาที่ยึดลําตนเปรียบเหมือนประชาชนที่ประกอบดวยความซื่อสัตยสุจริต ความเมตตา
ความเห็นอกเห็นใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และคุณงานความดีตางๆ ประกอบกันก็เปรียบเหมือนเป


ครูสอนปริยัติธรรมและเจ้าอาวาสวัดซากผักกูด ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง Email : raktong2556@hotmail.com
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นรากฝอยของตนไมที่ทําหนาที่ คอยซึมซับน้ํา อาหาร และแรธาตุต างๆ ไปหลอเลี้ยง ดอกใบ ผล
และลําตน ใหเจริญเติบโตแข็งแรง สามารถทนตอพายุ ฝนทนตอความแหงแลง ทนตออุทกภัยและ
ภัยอื่นๆ ไดหากตนไมขาดรากแกวก็ไมสามารถมีชีวิตอยู ไดคงจะคอยๆ เหี่ยวเฉาและจากไปในที่สุด
เปรียบดังประเทศชาติที่ไรความสามัคคี ขาดคุณธรรมที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจในการครองตน ครองคน
ครองงาน ก็อาจจะนํ าพาใหเสื่อมและถึงหายนะไดหลั กธรรมในทางพระพุทธศาสนา เปนหลั ก
ประพฤติปฏิบัติที่ทุกๆ คนในสังคมตั้งแตสังคมครอบครัวจนถึงสังคมสวนใหญและสังคมประเทศจะต
องรวมจิตรวมใจกระทํา ดังคําวา ความสามัคคีสรางคนและคนสรางชาติใหเจริญ๑ดังนั้น หลักสามัคคี
ธรรมที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท ในประเด็นเหลานี้คือความหมาย หลั กความสามัคคีใน
พระพุทธศาสนา อิทธิพลของความสามัคคีในพระพุทธศาสนาต อสั งคมไทย โทษและประโยชน
รวมทั้งวิธีการแกปญหาสังคมและพัฒนาชีวิตเพื่อปลูกจิตสํานึกใหคนในสังคมมองเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของสามัคคีธรรมเพื่อเปนวิธีการในการวางรากฐานชีวิตที่ดีในสังคมตอไป

๒. ความหมายของสามัคคีธรรม

สามัคคีธรรม เปนคําเรียกในมิติทางศาสนา หรือเปนศัพทเฉพาะทางศาสนา ซึ่งในมิติทาง
สังคม ก็คือ ความสามัคคีนั่นเอง ความสามัคคีคือ ความพรอมเพรียงกัน ความปรองดองกันความไม
แตกแยกกัน การรวมกันเปนหนึ่งเดียวใจประสานใจ หนวยงานใดที่สมาชิกมีความสามัคคีกัน หนวย
งานนั้นยอมปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสบชัยชนะอยางงายดายความสามัคคีเปนตนเหตุแห
งความสุขความเจริญ เพราะความสามัคคีก อใหเกิดผล ๒ อยางคือ “กําลัง” และ “อํานาจ” ดังใน
รายละเอียดต่อไปนี้
๑. ความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ไดใหความหมายของคําวาความ
สามัคคีและคําอื่นๆ ที่มีความหมายคลายคลึงกันไววา “ความสามัคคีหมายถึงความพรอมเพรียงกัน
ความปรองดองกัน กิริยาที่พรอมเพรียงกันทําที่ร วมมือรวมใจกันทํา เชน กฐินสามัคคีผาปาสามัคคี
นอกจากคําวา สามัคคีแลว ในพจนานุกรมยังมีศัพทที่ใชแบบเดียวกันอีก ที่เรียกวาไวพจน คําเรียก
แบบเดียวกัน ของคําวาสามัคคีคือ
สมัครสมาน หมายถึง เชื่อมสามัคคีเชน จะทําการงานอะไรขอใหสมัครสมานกัน
ปรองดอง หมายถึง ออมชอม ประนีประนอม ยอมกัน ไมแกงแยงกัน ตกลงกันดวยความ
ไกลเกลี่ยตกลงกันดวยไมตรีจิต
สมาน หมายถึง เสมอกัน เทากัน
สมานกิจ หมายถึงการดําเนินอยางเดียวกัน การมีความเห็นพองกันสมานฉันทหมายถึง
ความพอใจรวมกัน ความเห็นพองกัน เชน มีความเห็นเปนสมานฉันทรวม หมายถึงมีส วนรวมอยู
๑

พระมหาทองสา นาถวิริโย, สามัคคี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๒), หนา ๑.
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ด้วยกัน เชน รวมกิน รวมนอน มีสวนรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เชน รวมใจรวมสามัคคีมีสวนรวม
ในที่แหงเดียวกัน เชน รวมโรงเรี ยน รวมบาน รวมหองรวมหอ มีส วนรวมในภาวะหรือสถานะ
เดียวกัน เชน เพื่อนรวมชาติมีศัตรูร วมกัน ทําบุญรวมญาติร วมเปนรวมตาย รวมทุกขรวมสุขรวม
ชะตากรรมรวมใจ หมายถึง มีความนึกคิดอยางเดียวกัน เชนเพื่อนรวมใจรวมมือ หมายถึง พรอมใจช
วยกัน๒
พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพทไดใหความหมายของคําวา “สามัคคี” ไววา
“สามัคคีหมายถึง ความพรองเพรียงกันมีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
สมานฉันทหมายถึง มีความพอใจรวมกัน พรอมใจกัน”๓
พจนานุ กรม ฉบั บ เฉลิ มพระเกียรติไดใหความหมายไววา “ความสามัคคีคือการรวม
กําลังเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อทํางานอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จสมประสงคกําลังที่รวมกันนั้นเป
นไปไดทั้งกําลังกาย กําลังความคิด กําลังความรูโดยใชกําลังความสามารถเหลานี้รวมกันปฏิบัติงานด
วยความกลมเกลียวเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันโดยไมทะเลาะวิวาทหรือแกงแยงกัน”๔
จากความหมายขางตนนี้สรุปไดวา ความสามัคคี หมายถึง การแสดงออกซึ่งความรวม
มือรวมใจ รวมแรงทางกาย ทางวาจา และทางใจของผู คนในสังคมเพื่อกอใหเกิดความดีงามและผล
ประโยชนที่ทุกคนพึงไดรับอยางเทาเทียมกัน แตความสามัคคีมิใชจะเปนเรื่องที่จะทําหรือปฏิบัติไดง
ายๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ลวนขึ้นอยูกับเหตุปจจัยตางๆ ดวยเชน ทัศนคติจารีตประเพณีศรัทธาความเชื่อมั่น
การปฏิ บั ติ ห นาที่ข องผู คนที่ ไดรั บ ความมอบหมาย ผู นํ าและความตั้ งใจจริ ง ของผู ค นทุ ก คนใน
สังคมไทยเปนหลัก ความสามัคคีที่จะนําไปสูความสงบสุขและความเจริญรุ งเรืองของประเทศชาติจึง
จะสามารถเกิดขึ้นไดอยางแทจริง
๒. ความหมายตามทัศนะบุคคลทางพระพุทธศาสนาเถรวาท
ทัศนะเกี่ยวกับความหมายของ “สามัคคีธรรม” ของปจเจกบุคคลทางพระพุทธศาสนาเถร
วาท พอสรุปใจความสําคัญของความสามัคคีไดดังนี้
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ไดพระราชทานพระบรม
ราโชวาทในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม วันศุกรที่ ๙มิถุนายน
๒๕๔๙ มีใจความวาประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนส
วนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชน
และเปนธรรมประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ
ความดีประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวาจะด
๒

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :บริษัท
นานมีบคุ สจํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๑๗๘, ๑๑๒๙, ๖๕๒, ๑๑๓๐ และ ๙๒๖.
๓
พระธรรมปฎก (ป.อ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่๑๐,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส. อาร. พริ้นติ้งแมส โปรดักสจํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๒๕๔.
๔
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติพุทธศักราช ๒๕๓๐, (กรุงเทพมหานคร :
วัฒนาพานิช, ๒๕๓๐), หนา ๕๓๒.
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วยเหตุประการใดประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู จักเสียสละประโยชนส
วนนอยของตน เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง
คุณธรรม ๔ ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่ว
กันแลวจะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่น
คงกาวหนาตอไปไดดังประสงคเพื่อใหประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยู ดวยความรมเย็นเปนสุขทั้ง
ในปจจุบันและในภายหนา๕
จากพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดประทานแกประชาชนชาวไทย
ทุกตําแหนงหนาที่การงานนั้น สรุปใจความสําคัญที่ว าความเจริญรุ งเรืองความสงบสุขของชาติบ า
นเมืองและของตนสวนบุคคลแตละคนนั้นจะเกิดมีขึ้นไดก็ด วยความรู รักสามัคคีร วมมือรวมแรงกัน
ของทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของ หากตางคนตางแสวงหาหรือกระทําเพียงฝายเดียวแลว ความเจริญความ
สงบสุขก็ยากที่จะเกิดขึ้นไดแมเกิดเกิดขึ้นไดก็เปนความเจริญและความสงบสุ ขที่ไมยั่งยืนไดเลย
ฉะนั้น หากประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลารักพระเจาอยูหัว รักบานเมือง รักคนอื่น และรักตนเองแล
ว ทุกๆ คนลวนมีหนาที่จะจะตองปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมายเปนนักเรียน
นักศึกษาก็ตองตั้งอกตั้งใจเลาเรียนศึกษาหาความรู เปนขาราชการก็ตองใจปฏิบัติหนาที่อยางถูกตอง
ยุติธรรมเที่ยงตรง เปนบิดามารดาของบุตรธิดาก็ต องตั้งใจพร่ําสอนแตสิ่งที่ดีงามแกบุตรธิดา และเป
นพระภิกษุสงฆก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย ทําการสั่งสอนชาวบานโดยไมหวังแก
ลาภสักการะ ฉะนั้น ความเจริญ ความสุขความทุกขของสังคมลวนมีเหตุปจจัยมาจากประชากรใน
สังคมนั้นๆ เอง หาใชสิ่งอื่นไมแมวาปจจัยภายนอกจะมีอยู บางก็ตาม แตหากประชาชนผูเปนสมาชิก
ของสั งคมซึ่งเปนปจจั ยภายในมีความสามัคคีรักใครปรองดองกัน แลว ก็ส ามารถตานทานหรื อ
ทําลายปญหาอุปสรรคที่เกิดจากปจจัยภายนอกนั้น
สมเด็จพระญาณสั งวร สมเด็จพระสั งฆราช สกลมหาสั งฆปริณายกได ประทานพรแก
ประชาชนชาวไทยวา ทั้งพระภิกษุสงฆและชาวบานทุกคนตองทําหนาที่ของตนใหสมบูรณถูกตอง
สามารถเปนตัว อยางที่ดีของอนุ ช นรุ น หลั งไดมีใจความวาพระสงฆจะตองอบรมแนะนําสั่งสอน
ประชาชนและกระทําตนใหเปนแบบอยางที่ดีฆราวาสตองใชหลักธรรมอบรมตนเองและประพฤติ
ปฏิ บั ติธ รรมรั บผิ ดชอบสั งคมบานเมือระดับตาง ๆ ใหความสํ าคัญสนับ สนุน การศึกษาธรรม เป
นตัวอยางแกผู อยู ในปกครองของตน ฉะนั้น สิ่งที่สําคัญที่จะนําไปสู การประพฤติปฏิบัติธรรมใหแก
ประชาชนโดยที่ทุกฝายตองชวยกันสนับสนุนสงเสริมการกระทําที่ถูกตองเปนธรรมและพยายาม
กระทําสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมใหเปนนิสัยของชีวิตและสังคม และในขณะเดียวกันก็ต องไมสนับสนุนส
งเสริมการกระทําที่ไมถูกตองไมเปนธรรมและรังเกียจตอตานการกระทําเชนนั้น ชวยกันสรางนิสัย
รังเกียจความชั่วความผิดใหเปนนิสัยของชีวิตและสังคม เพราะการทําความดีต องรวมกันทําทุกคน
๕

กระทรวงวัฒนธรรม, สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรม “ฉลอง ๖๐ ปครองสิริราชสมบัติ ”,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๑.
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ผลดีจึงจะปรากฏแกสวนรวมอยางแทจริงมีความสามัคคีรวมมือรวมแรงชวยกันทําจึงจะไดรับผลดีเป
นความสุขรวมกัน๖
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงความสามัคคีของมวลมนุษยวาทุกคน
สามารถปฏิบัติไดเพื่อการอยูรวมกันในสังคม เพื่อความสงบสุขความเจริญของโลกไววา มนุษยทุกคน
สามารถรวมมือกัน มีความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งกันเดียวกันในการสรางสรรคโลกไดดวย
การปฏิบัติตนตามหลั กพรหมวิห าร ๔ ประการ ไดแก เมตตากรุณา มุทิตา และอุเบกขา เพราะ
หลักธรรมดังกลาวนี้พระพุทธเจาทรงสอนไวเพื่อใหมนุษยทุกคนเปนพรหม คือเปนผู สรางสรรค
อภิบาลโลก ชวยกันบํารุงรักษาโลกนี้ใหมีสันติสุขดวยเรี่ยวแรงความพากเพียรของมนุษยเอง โดยไมต
องรอเทพเจาหรืออํานาจวิเศษใดๆ มาบันดาลให ๗จากทัศนะเกี่ยวกับความสามัคคีของพระพรหม
คุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดงใหทราบและเขาใจวาในสังคมปจจุบันมนุษยทุกคนสามารถปฏิบัติอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสงบสุขความเจริญไดโดยทุกคนตองรวมมือกัน มีความสมัครสมาน
สามัคคีเปนอันหนึ่งกันเดียวกันในการสรางความเจริญของโลกโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศสานา
ปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร ๔
สรุปไดวา หากผู คนในสังคมไมมีศีล ๕ ปญหาวุ นวายตางๆ จะตองเกิดมีอยางแนนอน
ฉะนั้น การที่จะชวยใหสังคมหรือโลกทั้งหมดอยู ดวยกันอยางมีความสุขนั้น ผู คนจําตองปฏิบัติตาม
หลักศีลธรรมอันดีงามในทางพระศาสนาเพื่อสรางความสามัคคี
พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม) ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับความสามัคคีก็คือการ
ปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติ กรรมฐานไววาการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติกรรมฐาน เจริญกุศลภาวนา เปนกา
รสรางชีวิตใหแจมใส ทําใจใหสะอาด ทําใจใหหมดจด สามัคคีกาย สามัคคีจิต กายกับจิตสามัคคีกัน
โดยกําหนดกายเวทนาจิตธรรม ใหเกิดสามัคคีธรรม การเจริญกรรมฐาน ตองการใหจิตสามัคคีกับ
กายกายสามัคคีกับจิ ตตองการใหมีสติสามัคคีกับจิต เปนเรื่องสําคัญดวยสติป ญญาก็จะแสดงออก
บอกใหทราบวา เรารู ทันเหตุการณของอารมณเราไดเชน อารมณดีอารมณไมดีเปนตน การเจริญ
กรรมฐานจึงมีประโยชนมากแกไขปญหาชีวิต ทําใหแจงแกปญญา รักษาจิตไดไมผิดพลาดออกไป
นอกประเด็นนี้จิตจะเขาสูภาวะที่ดีไดโดยไมโกรธ ไมเกลียดไมลงโทษผูกพยาบาทอาคาดจองเวร ไมมี
อิจฉาริษยาตอทานผูใดเพราะมีเมตตาถาเรามีเมตตาแลว จิตมันก็ไมอาฆาตเคียดแคนกับใคร จิตก็ดี
ไมฆาสัตวตัดชีวิต ไมเบียดเบียนทรัพยไมลวงประเวณีจิตใจไมหลอกลวงโลกหวังเอาลาภเขาการมี
สติสัมปชัญญะดวยการกําหนดจิต จะเปนประโยชนแกทานทั้งหลาย มีประโยชนแกชีวิตประจําวัน

๖

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, บทประทานสัมภาษณ, พิมพ
ครั้งที่๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธีรพงษการพิมพ, ๒๕๓๖), หนา ๒๙ - ๓๐.
๗
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), กรณีธรรมกาย, พิมพครั้งที่ ๑๕, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพอําไพ, ๒๕๔๘), หนา ๓๒๖.
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ของเรา ตัวกําหนดเปนตัวบอกความสามัคคีของชีวิตถาเราอยูในครอบครัวอยูคนเดียวจิตกับกายมัน
ไมเขากันมันแตกกันตลอดไมสามัคคีกันทานก็จะอยูไมได๘
สรุปธรรมบรรยายเรื่องความสามัคคีของพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม) ไดกล
าววาการที่จะมีความสามัคคีอันจะนําไปสู ความดีงามทั้งแกตน และสังคมสวนรวมนั้น ผู คนตอง
ปฏิบัติธรรม กลาวคือ ทําจิตใจใหอยูในปกติมีสติสัมปชัญญะ รอบรู ดวยปญญา มีความตั้งใจแนวแน
ในการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบั ติงานดานตาง ๆ ของตน กายกับจิตใจตองมีความสามัคคีกันจึงจะ
สามารถนํ าไปสู ผ ลตางๆ ที่ต องการไดความมีไมตรีความเป็นมิตรและการมีความรักให้ กับผู้ อื่น
นอกจากนี้ความเมตตาเกิดขึ้นจากจิตใจของตนเองที่จะเผื่อแผ่ความรักความเป็นมิตรให้ผู้อื่นโดยไม่มี
ความเห็น แก่ตัวและโดยความบริสุทธิ์ใจ ๙ การปกครองแบบสามัคคีธรรมนี้มีนักวิชาการเรียกชื่อ
แตกต่างกันออกไปเช่น รามะศังกรตริปถิเรียกว่าสมาพันธรัฐเนื่องจากลักษณะรัฐเกิดจากการรวมตัว
กันอย่างหลวมๆของรัฐเล็กๆ๑๐
กนกวลีเองฉวน ไดใหความหมายไววา “ความสามัคคีหมายถึง การแสดงออกใหบรรลุเปา
มายรวมกัน ไมคิดเอาดีหรือเดนแตตัวเอง มีความจงรักภักดีตอหมูคณะ เห็นแกประโยชนสวนรวมไม
กอใหเกิดความแตกแยกในหมูคณะ”๑๑
ประเวศ วะสีไดกลาวถึงความเขมแขงของชุมชนไทยวาตองประกอบดวยองคธรรม๕
ประการ จึงจะสามารถสรางความสามัคคีปรองดองนําไปสู ความเจริญของชาติบ านเมืองไดพอสรุป
ใจความไดวา ในการสรางสังคมสันติประชาธรรมใหสําเร็จตองคํานึงถึงองคประกอบหรือขันธของ
สังคมใหครบทั้ง ๕ คือศีลธรรมเขมแข็ง ปญญาเขมแขง เศรษฐกิจถูกต้อง รัฐถูกตองและสังคมเขมแข
ง ทั้ง ๕ คือเบญจขันธของสังคม ขันธ๕ มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงและมีผลถึงกันตองพัฒนาใหครบ
ทั้ง ๕ ประการอยางเชื่อมโยงกันจึงจะเกิดสังคมสันติประชาธรรมมีความสามัคคีปรองดองกัน การ
พัฒนาอยางใดอยางหนึ่งโดยเอกเทศจะเปนเศรษฐกิจก็ดีศีลธรรมก็ดีจะไมไดผลในองคประกอบทั้ง ๕
สังคมเขมแข็งเปนเครื่องพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศีลธรรม เพราะสังคมเขมแข็ง หมายถึง สังคมที่
มีการรวมกลุ มกันในรูปตางๆ เชน ชมรม สมาคม มูลนิธิสหกรณชุมชน หรือประชาคม เมื่อมีการ

๘

พระราชสุทธิญาณมงคล, (จรัญ ฐิตธมฺโม) “ความสามัคคี”, รวมธรรมบรรยายจากหลวงพอ,
(กรุงเทพมหานคร : สหธรรมมิก, ๒๕๔๗), หนา ๔๕.
๙
Venerable Sujiva Kota Tinggi, Loving-kindness Meditation, (Malaysia : Buddha
DharmaEducation Association Inc., 2000), p. 4.
๑๐
Rama Shankar Tripathi, History of Ancient India, (Delhi: Motital Banarsidass,
1981),p. 83.
๑๑
กนกวลี เองฉวน, การสรางแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพความมีน้ําใจนักกีฬา, ปริญญานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต, (การวัดผลการศึกษา), (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
๒๕๒๙), หนา ๖.
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รวมตัวกันเปนชุมชนหรือประชาคม จะเกิดพลังสรางสรรคที่สามารถปองกันสิ่งรายและสรางสิ่งดีทุ
กอยางทั้งเศรษฐกิจจิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การเมืองและสุขภาพ๑๒
สรุปผลไดวา หากสังคมใดตองการความเจริญรุงเรืองไมวาดานใดๆ ก็ตามเปาหมายแรก
ที่ตองปฏิบัติ ก็คือ ทําสังคมใหเขมแข็ง หมายความวา ทําผูคนในสังคมนั้นใหมีศักยภาพทางกระทํา
ทางความคิดเกิดความสามัคคีปรองดองกันฉันทพี่นอง กลาวคือ สามารถรู ดีรูชั่วในสิ่งตางๆ ไดพรอม
ทั้งมีการศึกษาปฏิบัติตามความรูที่ดีนั้น โดยแบงภาระหนาที่ของผูคนในสังคมวาตองรับผิดชอบ เชน
ในครอบครัวก็เปนหนาที่ของบิดามารดา ในโรงเรียนก็เปนหนาที่ของครูอาจารยในสังคมอื่น ๆ ก็เป
นหนาที่ของนักบริหารสถาบันทางสังคมเหลานั้นรับผิดชอบ เปนตน

๓. ลักษณะและประเภทของสามัคคีธรรม

๑. ลักษณะของความสามัคคี
ลักษณะของความสามัคคีตามทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท คือแนวความคิดและ
การปฏิบั ติที่เกี่ยวกับการกระทําโดยตรงและเพื่อสงเสริ มความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของความ
สามัคคีไดอยางถูกตองดวยเหตุนี้การแสดงออกซึ่งการกระทําจึงเปนอีกวิธีหนึ่งของความสามัคคี
และเปนหลักสําคัญที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงแนวความคิดเรื่องความสามัคคีในพระพุทธศาสนาเถร
วาทไดอยางตรงไปตรงมาความหมายของความสามัคคี ก็คือ การกระทําใน ๓ ลักษณะกลาวคือ
กรรม๑๓ ทางไตรทวาร ไดแกกายทวาร ประตูทางกายวจีทวาร ประตูทางวาจาและมโนทวาร ประตู
ทางใจ๑๔ ดังนี้
๑. การกระทําทางกาย คือความสามัคคีรวมแรงกายของผู คนในสังคมในการกระทําตางๆ
ที่ ถู ก ตองดี ง าม เปนประโยชนแกตนและสวนรวม เชน การรวมแรงกั น ทํ า ความสะอาดถนน
สวนสาธารณะแหลงน้ํา เปนตน
๒. การกระทําทางวาจา คือ ความสามัคคีของผู คนในสังคมในการพูดจาติ ดตอสื่อสาร
กันดวยคําพูดที่จริง เหมาะสม ออนหวาน เชน การขาราชการพูดไพเราะตอประชาชนผู มาติดต
อราชการตางๆ ฝายประชาชนก็พูดชัดเจน ไพเราะออนหวานตอบ เปนตน
๓. การกระทําทางใจ คือ ความสามัคคีของผูคนในสังคมในการคิดพิจารณาในการแกไขป
ญหา และการปฏิบั ติที่มีป ระโยชนตอสั งคมประเทศชาติเชน รวมใจกัน ปฏิบัติธ รรมเนื่องในวัน
สําคัญตางๆ มีการทําสมาธิฟงพระธรรมเทศนา
ลักษณะของการกระทําทั้ง๓ ขางตนนี้รวมเรียกวาสุจริตกรรมแบงออกเปน๓ประการได
แก
๑๒

ประเวศ วะสี , ยุ ท ธศาสตรชาติ เพื่ อ ความเขมแข็ ง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและศี ล ธรรม,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพหมอชาวบาน, ๒๕๔๑), หนา ๖๔-๖๕.
๑๓
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๕๗/๕๕.
๑๔
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๐.
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๑. กายสุจริต ไดแกการประพฤติชอบทางกาย มี ๓ อยาง ไดแก เวนจากการฆาสัตวเว
นจากการลักขโมยและเวนจากการประพฤติผิดในกาม
๒.วจีสุจริต ไดแกการประพฤติชอบทางวาจา มี๔ อยาง ไดแกไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียดไม
พูดคําหยาบ และไมพูดเพอเจอ
๓.มโนสุจริต ไดแกการประพฤติชอบทางใจ มี๓ อยางไดแกอนภิชฌา ไมเพงอยากไดของ
ผูอื่น อพยาบาท ไมมีจิตประทุษรายใครและสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบ๑๕
๒. ประเภทของสามัคคีธรรม
คนที่มีใจสามัคคีกันนั้นแมวาจะอยูหางกันคนละเมืองหรือคนละประเทศแตมีจิตใจรักใคร
นับถือกัน ก็จัดวามีใจสามัคคีสวนใจกับกายอยางไหนที่ทําใหเกิดความสามัคคียากงายกวากันนั้น ก็ต
องพิจารณาเปนเรื่องๆ ไป ในบางครั้งเมื่อคนมารวมกันประชุมกันแลวแตก็ยังมีความคิดเห็นแตกตาง
กันในหัวขอประชุมบางคนมีความเห็นขัดแยงกันในเรื่องเดียวกันบางคนก็มีความเห็นสอดคลองกัน
หรือเห็นดีเห็นชอบดวยกัน ดังนั้น เมื่อวาโดยประเภทแลวสามัคคีธรรมมีอยู ๒ ประเภทไดแก
๑. ความสามั ค คี ท างกายคื อ การทํ า งานด วยกํ า ลั ง กายคนที่ ช วยกั น แบกหาม หรื อ
นักศึกษามาชุมนุมกันเพื่อทํากิจกรรมาอยางใดอยางหนึ่ง เรียกวา มีความสามัคคีทางกายพฤติกรรม
อยางนี้ตรงกับที่เราแปลความสามัคคีวา “ความพรอมเพรียง” นั้นเองกลาวคือ หมูสัตวผูอาศัยแผนดิ
นอยูอาศัยยอมเปนตาง ๆ กัน เชน หมูมนุษยเพียงประเภทเดียว ยอมเปนตางๆ กัน โดยสัญชาติโดย
ภาษา โดยรู ป พรรณสั ณฐานภายนอก และโดยใจโดยอัธ ยาศัย โดยคุณสมบัติ โดยธรรมภายใน
กรรมยอมจําแนกใหเปนตาง ๆ กันออกไปอีกเปนคนดีเปนคนเลว เปนคนชั้นสูงคนชั้นต่ํา เปนคนมั่ง
มีเปนคนจน เปนคนเจริญเปนคนเสื่อม มีเครื่องแตงกายชวยเพิ่มความงามแหงรูปสมบัติ หรือชวย
ดัดแปลงความไมสวยใหดีขึ้น มีขนบธรรมเนียมปรุงความงามแหงกิริยาชวยประกอบ ตางพยายาม
เพื่อเลี้ยงชีวิตของตน ตางขวนขวายในการงานที่เปนอุปการะแกกัน ตางสามัคคีชวยทําความสะดวก
ใหแกกัน “ทําสิ่งเกื้อกูลแกความเปนอยู ทั้งของกินของใชใหบริบูรณยิ่งขึ้น เมื่อสามัคคีกันแลวก็ย
อมเปนผูแตงโลกใหงามขึ้นใหบริบูรณขึ้นกวาที่เปนมาโดยธรรมดาแตหากเปนอริกันไมมีความสามัคคี
กันแลว ก็ยอมเปนผูทําลายโลกใหยับเยินตลอดจนชีวิตของตนและคนอื่นได”๑๖
๒. ความสามัคคีทางใจ หมายถึงคนที่มีความรักใครนับถือกัน ใจตรงกัน และหวังดีต อกัน
หากมีป ญหาวากายสามัคคีทําไดงาย หรือใจสามัคคีทําไดยากแตถาใชคําวา “สามัคคีธรรม ก็ต อง
ถือวาจิตใจเปนสําคัญ คือใจสามัคคีนั้นดีเลิศประเสริฐแน”๑๗

๑๕

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๐.
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ธรรมวิจารณหลักสูตรนักธรรมเอก, พิมพครั้งที่ ๒๐, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๐๑), หนา ๓-๔.
๑๗
ชั ย วั ฒ น อั ต พั ฒ นและวิ ธ านสุ ชี ว คุ ป ต, หลั ก การด ารงชี วิ ต ในสั ง คม, พิ ม พครั้ ง ที่ ๔ ,
(กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๘), หนา๑๔๙.
๑๖
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สรุปได้ว่า ลักษณะของความสามัคคีตามทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ ลักษณะ
ของความสามัคคีไดอยางถูกตอง การกระทําใน ๓ ลักษณะ กลาวคือ กรรม ทางไตรทวาร ไดแก
กายทวาร ประตูทางกายวจีทวาร ประตูทางวาจาและมโนทวาร ประตูทางใจ

๔. โทษของการแตกความสามัคคี

สังคมครอบครัวไทยสังคมเมืองไทยไมวาจะเปนสังคมบรรพชิตหรือสังคมฆราวาสเมื่ออยู ร
วมกันดวยความปรองดองความสงบสุขในชีวิตครอบครัว ที่มีหลักสามัคคีธรรมก็จะสังคมที่มีความสุข
ความสบง แตเมื่อใดคนไทยที่อยูในสังคมไทยนั้น ขาดหลักธรรมที่สรางความสามัคคีแลวการทะเลาะ
วิวาท ขัดแยงกัน ทําใหเกิดความแตกแยกเกิดขึ้น ความสงบสุขในชีวิตครอบครัวและสังคมไทยที่พึง
ปรารถนาก็จะถูกทําลายไป โทษของการขาดความสามัคคีก็คือการที่คนในสังคมไทยไม ประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมในในพระพุทธศาสนาดังที่ไดกลาวไวแลว เชน หลักกุศลกรรมบถ หลักสาราณีย
ธรรม หลั ก อปริ ห านิ ย ธรรม เปนตนแตกลั บ ไปประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ นฝายอกุ ศ ลกรรมแทน ซึ่ ง ได
กําหนดการกระทําที่ไดกระทําตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาพอสามารถสรุปไดดังนี้ ๑) มีอายุสั้น
เพราะฆาสัตวตัดชีวิต ๒) มีโรคภัยไขเจ็บมากเพราะเบียดเบียนสัตว ๓) มีผิวพรรณทรามเพราะมัก
โกรธ ๔) มีศักดายศนอยเพราะมักริษยา ๕) มีโภคทรัพยสมบัติน อยเพราะไมใหทาน ๖) เกิดใน
ตระกูลต่ําเพราะกระดางถือตัวไมออนนอม๗) มีปญญาทรามเพราะไมเขาไปหาสมณะพราหมณ๑๘
ในมหาปรินิพพานสูตรวาดวย พระเจาอาชาติศัตรูแหงแควนมคธ ทรงใหอํามาตยวัสสะ
การพราหมณทําอุบายทําลายความสามัคคีของกษัตริยแควนวัชชีที่มีความเปนปกแผน และปกครอง
ประเทศดวยความสามัคคีโดยเขาเปนครูสอนศิลปวิทยาแกราชกุมารทั้งหลายไดโอกาส ก็ทําอุบายให
ศิษยแตกราวฉานกันจนเกิดการวิวาท และเปนเหตุใหความสามัคคีในหมูกษัตริยลิจฉวีถูกทําลายลง
เมื่อนั้น พระเจาอชาติศัตรูจึงไดกรีธาทัพสูเมืองเวสาลีสามารถปราบแควนวัชชีลงได้
มองเห็นไดวาโทษของการแตกความสามัคคีของแควนวัชชีทําใหเกิดการแตกราวฉานจน
เสียเมือง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมืองไทยในอดีตไดมีความขัดแยงไดเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมาถึง
สองครั้ง ในป พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๓ ประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่ไดรับความเสียหายจากการ
แตกความสามัคคีของกลุ มชนในชาติไทย มีความคิดขัดแยงกัน เกิดการแบงพวกในสังคมแบงเปนสี
เสื้อตางๆ จนคนไทยสวนใหญสับสน มองเห็นวาผลประโยชนของกลุมไมสอดคลองกันตามความตอง
การ การคาดหวังในกลุ มนั กการเมื องของตน เกิดการโตตอบซึ่งกันและกัน เกิดการสู ญเสี ยทั้ ง
กําลังทรัพยของตนเองและชาวบานคนไทยที่ไมรูเรื่องราวเกิดความเสียหาย บานไมมีอยูเพราะถูกเผา
อาหารไมมีจะกินเพราะออกมาซื้อไมได การจราจรก็ถูกปดถนนทําการสัญจรไปมาไมสะดวก ตอง
หลบอยูในที่กําบังมิใหเกิดอันตรายจากกลุมคนที่บอกวารักประเทศไทย รักคนไทยดวยกันสรางความ
เสียหายใหแกทรัพยสินที่อยูอาศัย จิตใจของคนไทยคนในชาติเสียใจซึมเศรารูสึกผิดหวังในสิ่งที่หวัง
โกธรในฝายตรงขาม อับอายชาวตางชาติวาคนไทยทะเลาะวิวาทแตกความสามัคคีขาดความเคารพ
๑๘

ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๕๗๙-๕๙๗/๒๘๗-๒๙๒.
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เชื่อฟงผู นําเศรษฐกิจเสียหาย ตางประเทศงดการทองเที่ยวในไทยเกิดความเสียหายทางการทอง
เที่ยวการคาขายกับตางประเทศอีกดวย
สรุปการแตกความสามัคคีนั้นเกิดจากกิเลสภายในของคนไดแกความไมพอใจความมี
มานะทิฏฐิถือตน ความโลภหลงในโลกียะสุข ที่แสดงออกมาทางความคิดเห็นที่ไมตรงกัน การขัดผล
ประโยชนกัน และการมีเปาหมายที่ไมตรงกันแลว ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือสิ่งแวดลอม
ในทางลบ ไดแกความคิดเห็น คําพูด วาจาของผูที่อยูรอบขางที่นําเสนอความแตกราวใหเกิดรองรอย
มากยิ่งขึ้นทําความเสียหายเกิดขึ้น

๕. หลักธรรมที่เกี่ยวกับสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนา

ในสังคมยุคแรกของพระพุทธศาสนานั้นไดมีรูปแบบการอยูรวมกันในลักษณะสังคมของ
บรรพชิตที่เรียกวา สังฆะหมายถึง หมูหรือกลุมบุคคลมีจํานวนสมาชิกตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ซึ่งจะพบวา
ระบบสังฆะนี้เองที่เปนบอเกิดของพระวินัยคือกฏเกณฑที่สังคมพึงยอมรับและปฏิบัติร วมกันทั้งในส
วนที่เปนขอหามและขออนุญาต โดยคําวา สังฆะนั้นยังมีความหมายอีกนัยหนึ่งก็คือหมายถึง พระ
สงฆจํานวน ๔ รูป๑๙ ขึ้นไปซึ่งเปนจํานวนของพระสงฆที่สามารถทําสังฆกรรมและประกอบพิธีกรรม
บางอยางของสังคมไดแลวยังหมายถึงจํานวนพระภิกษุสงฆสามเณรที่รวมกันอยูเปนสังคม ที่มีการทํา
กิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธตางๆ รวมกัน ซึ่งนับเปนเรื่องธรรมดาของสังคมโดยทั่วๆ ไปที่จะตองมีป
ญหาอันเนือ่ งมาจากการมีปฏิสัมพันธดังกลาวเราจะพบวาในการตั้งสังฆะยุคแรกๆ ของพระพุทธองค
นั้น สมาชิกสวนมากลวนเปนพระอรหันตจึงไมมีปญหาในเรื่องของการกระทบกระทั่งหรือการกอป
ญหา ทั้งนี้เพราะสมาชิกลวนแตเปนผูมีแตปญญาเปนเครื่องชี้นําและไมมีกิเลส
ดังนั้น การกําหนดรูปแบบของเงื่อนไขการอยู ร วมกันที่เรียกวาศีล หรือวินัยอันเปนข
อบังคับทางสังคมจึงไมปรากฏ ตอมาเมื่อสังคมสงฆไดขยายตัวมากขึ้นอันเนื่องมาจากการเปดรับ
สมาชิกเขามาบวชทําใหจํานวนสมาชิกในสังคมสงฆนั้นมีมากขึ้นตามไปดวยหรือที่เรียกวาสงฆไดถึง
ความเปนสังคมที่มีลักษณะสังฆพหุลตาคือ ความเปนสังคมที่มีความหลากหลาย อันจะทําใหยากต
อการดูแลของผู มีหนาที่ปกครองเพราะผู ที่เขามาบวชในระยะตอมาตางเปนเสขบุคคลคือผู ยังตอง
ศึกษาและมีกิเลสเปนพื้นฐาน ดังนั้น การจะหลีกเลี่ยงจากปญหาภายในจึงเปนสิ่งที่เปนไปไดยาก
ดังนั้นพระพุทธเจา จึงกําหนดหลักธรรมไวเพื่อเปนแนวทางในการใหพุทธบริษัทประพฤติเพื่อใหเกิด
ความสามัคคีดังนี้
การยึดหลักสามัคคีธรรมในพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อความเจริญรุ งเรืองเพื่อความดีงาม
ในชี วิ ต ของผู คนและความสงบสุ ข ของสั ง คมนั้ น ที่ จ ริ ง แล วก็ คื อ หลั ก การปฏิ บั ติ ต นให เกิ ด
ความสามารถแกไขความแตกราวความขาดสามัคคีความเห็นแกตัวของผู คนในสังคมไทย ทั้งนี้ก็
เพราะมนุษยมีศักยภาพเพีย งพอที่จ ะรวมมือรวมแรงกายใจของแตละคนเพื่อแกไขปญหาความ
๑๙

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๒๙๕.
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เดือดรอนตาง ๆ ในชีวิตของตน สามารถชวยคนอื่นไดดวยและยังชวยทําใหสังคมมนุษยนาอยูยิ่งขึ้น
เปนสังคมแหงสันติสุขที่แทจริงดวยหลักสามัคคีธรรม
๑. หลักสาราณียธรรม
หลักธรรมที่กอใหเกิดความสามัคคีที่กลาวไวในพระพุทธศาสนาเถรวาท ในแงที่จะทําให
ประชาชนภายในชาติและสังคมอยู กันดวยความสามัคคีทําใหเปนเอกภาพ เรียกวาสาราณียธรรม๒๐
หากจัดการประพฤติปฏิบัติของผูคนในสังคมโดยแยกเปนเพศบรรพชิตและฆราวาสแลวก็ไดสาราณีย
ธรรม ๖ ประการใน ๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. สาราณียธรรม ๖ ประการสําหรับบรรพชิต สาราณิยธรรมสูตรที่ ๑ ไดแก ๑) เขาไป
ตั้งกายกรรมประกอบดวยเมตตาทั้งตอหนาและลับหลัง ๒) เขาไปตั้งวจีกรรมประกอบดวยเมตตา
ทั้งตอหนาและลับหลัง ๓) เขาไปตั้งมโนกรรมประกอบดวยเมตตาทั้งต่อหนาและลับหลัง ๔) แบง
ปนลาภทั้งหลายที่ประกอบดวยธรรมไดมาโดยธรรม แมโดยที่สุดบิณฑบาตยอมบริโภครวมกันกับ
เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผู มีศีล ๕) เปนผู มีศีลไมขาดไมทะลุไมดางไมพรอยเปนไทยอันวิญ ูชน
สรรเสริญ เปนไปพรอมเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง๖) มี
ทิฐิอันเปนอริยะ เปนเครื่องนําออก นําออกไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกผูกระทําตาม เสมอกัน
กับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายทั้งตอหนาและลับหลัง๒๑
๒. สาราณียธรรม ๖ ประการสําหรับฆราวาสในสาราณิยสูตรที่๒นี้ พระพุทธเจาไดตรัส
ถึงองคประกอบของธรรมะอันเปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันหรือการรู รักสามัคคีดังคําโบราณวา
“อยูใหเขาสบายใจไปใหเขาคิดถึง” ไดแก ๑) การมีพฤติกรรมทางกายที่ประกอบดวยเมตตา ไดแก
การกระทําตอกันดวยเมตตาคือแสดงไมตรีและความหวังดีต อเพื่อนรวมงาน รวมกิจการรวมชุมชนด
วยการชวยเหลือกิจธุระตาง ๆ โดยเต็มใจแสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกันทั้งตอหนาและลับ
หลัง ๒) การมีพฤติกรรมทางวาจาที่ประกอบดวยเมตตา ไดแกการพูดดวยเมตตา คือกลาวแตสิ่งที่เป
นประโยชนสั่งสอนหรือแนะนําตักเตือนกันดวยความหวังดีและแสดงความเคารพนับถือกันทั้งตอหน
าและลับหลัง ๓) การมีพฤติกรรมทางใจที่ประกอบดวยเมตตา ไดแกการคิดถึงตอกันดวยเมตตาคือ
ตั้งจิตปรารถนาดีคิดทําสิ่งที่เปนประโยชนแกกัน ๔) การแบงปนเฉลี่ยลาภที่ไดมาโดยชอบ ไดแกการ
ไดวัตถุสิ่งของมาแลวแบงกันกินแบงกันใชคือ แบงปนลาภผลที่ไดมาโดยชอบธรรม แมเปนของเล็กน
อยก็แจกจายใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคทั่วกัน ๕) การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนผูมีศีลที่บริสุทธิ์
เสมอกับเพื่อนพรหมจรรย ไดแกการประพฤติใหดีเหมือนเขาคือ มีความประพฤติสุจริต ดีงาม รักษา
ระเบียบวินัยของสวนรวมไมทําตนใหเป็นที่นารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแกหมูคณะ ๖) การพัฒนาตนให
มีทิฏฐิที่เปนไปเพื่อความพนทุกขเสมอกับเพื่อนพรหมจรรยไดแกการพยายามปรับความคิดเห็นเข

๒๐
๒๑

ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๗/๒๕๗.
องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๑/๔๒๖-๔๒๗.
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ากันไดคือเคารพ รับฟงความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบรวมกัน ตกลงกันไดในหลักการสําคัญยึดถือ
อุดมคติหลักแหงความดีงาม หรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน๒๒
สาราณียธรรม ๖ ประการ สะทอนใหเห็นถึงความรักใครความระลึกนึกถึงกันดวยความ
รักที่เปนสาราณียะซึ่งประกอบไปดวยความปรารถนาดีต อกันทั้งทางกาย วาจา และใจขณะเดียวกัน
ก็มีความรู ความเขาใจในหลั กการแกปญหา หรื อแกทุกขอยางถูกตองเสมอกัน มีแนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติที่เปนไปเพื่อการแกปญหาโดยเสมอกัน และก็มีการแบงปนชวยเหลือเกื้อกูลกัน
หลักธรรมทั้งหลายเหลานี้แตละอยางๆ ชื่อวาสาราณียธรรม แปลวา ธรรมเปนที่ตั้งแหงความให
ระลึกถึงกัน ชื่อวาปยกรณธรรม ธรรมเครื่องทําความรักกัน ชื่อวาครุกรณธรรม ธรรมเครื่องทําให
เคารพกันเปนไปเพื่อสงเคราะหชวยเหลือกันเพื่อไมทะเลาะวิวาทโตเถียงกันเพื่อความพรอมเพรียงเป
นอันเดียวกัน
๒. หลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ
ตามทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาทถือวาฆราวาสผู ปกครองบานเมืองทั้งหลายจะตอง
ปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรมซึ่งเปนหลักปฏิบัติสําหรับผูปกครองบานเมืองเพื่อสรางภาวะของผูนําให
รูถึงการสรางความสามัคคี
๑. ธัมมัญ ุตา รู หลักและรู จักเหตุรูหลักการและกฎเกณฑของสิ่งทั้งหลายที่ตนเขาไป
เกี่ยวของในการดําเนินชีวิต ในการปฏิบัติภารกิจหนาที่ต าง ๆ รู และเขาใจในสิ่งที่ตนตองประพฤติ
ปฏิบัติตามเหตุตามผลลดความขัดแยงเพื่อสรางความสามัคคี
๒. อัตถัญ ุตารูความมุงหมายและรูจักผลเขาใจวัตถุประสงคของกิจการที่ตนกระทํา รู
วาหลักการนั้นๆมีความมุงหมายและเพื่อประโยชนอยางไรเมื่อทําไปแลวจะบังเกิดผลเปนอยางไร
๓. อัตตัญ ุตา รูจักตน คือรู ตามเปนจริงวาตนมีฐานะ ภาวะ เพศกําลังความรู ความรู้
ความสามารถอยางไร แลวประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม
๔. มั ต ตั ญ ุต า รู จั กประมาณ คื อ ความพอดี เ ชนรู จั ก ประมาณในการบริ โ ภครู จั ก
ประมาณในการใชจายทรัพยรูความเหมาะสมในการคบหาบุคคล ตลอดถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวข
องกับวิถีดําเนินชีวิตของตน
๕. กาลัญ ุตา รูกาลเวลาที่เหมาะสมที่พึงใชในการประกอบกิจการกลาวคือใชเวลาเปน
ถูกตองและเหมาะสม
๖. ปริสัญ ุตารู จักชุมชน ไดแกรู จักถิ่น สถานที่ชุมชน รู กาลที่ควรประพฤติปฏิบัติว
าชุมชน สังคมนั้นนั้นวาจะตองปฏิบัติตนอยางไรเมื่อเขาไปสูชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ
๗. ปุคคลัญ ุตา รู จักบุคคลไดแกรู จักและเขาใจในความแตกตางของบุคคลวาโดย
อัธยาศัยความรูความสามารถ หรือคุณธรรมของคนนั้น ๆ และรู จักวาจะตองปฏิบัติตนอยางไรกับผู
คนนั้น ๆ ที่ตองเขาไปเกี่ยวของดวย๒๓
๒๒
๒๓

องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๒/๔๒๗-๔๒๘.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓.
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หลักธรรมทั้ง ๗ ประการนี้ ฆราวาสจะตองปฏิบัติโดยหลักคือรู สาเหตุ รู ผล รู ตน รู
ประมาณ รู กาล รูบริษัท รูบุคคลใหไดอยางถองแทนอกจากนี้หลักปฏิบัติสําหรับทําใหตนเปนที่พึ่ง
ของตนเองได พรอมที่จะรับผิดชอบตนเองไดไมทําตัวใหเปนปญหาหรือเปนภาระของสังคมยังสราง
ความสามัคคีใหเกิดขึ้นกับหมูคณะอีกดวย
๓. หลักนาถกรณธรรม ๑๐ ประการ
พระพุ ทธศาสนาเถรวาทชี้ ว าสั ง คมมนุ ษ ยที่ ส ามารถชวยใหผู คนเกิ ดความสามั ค คี
ปรองดองรักใครกันไดนั้น ผูคนในสังคมนั้นจะตองปฏิบัติตามหลักนาถกรณธรรม ๑๐ ประการอันเป
นการเริ่มตนในการปฏิบัติตนเพื่อกาวสูความมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพื่อความผาสุก ความเจริญรุ งเรือง
ของสังคม ๑๐ ประการ
๑. ศีล ประพฤติดีมีวินัยไดแกการดําเนินชีวิตอยู ในกรอบโดยสุจริตทั้งทางกาย ทาง
วาจามีระเบียบวินัยและประกอบสัมมาชีพ
๒. พาหุสัจจะ ไดศึกษาสดับมากไดแกการศึกษาเลาเรียนสดับตรับฟงมากในสายวิชาที่
ตนศึกษา เกิดความรูความชํานาญ มีความเขาใจกวางขวางลึกซึ้ง
๓. กัลยาณมิตตตา รูจักคบคนดีไดแกการมีกัลยาณมิตร รูจักเลือกคบคน เขาหาปรึกษา
หรือรับคําแนะนําจากกัลยาณชน
๔. โสวจัสสตา เปนคนวางาย ไดแก ไมดื้อรั้นกระดาง รูจักรับฟงเหตุผลและขอเท็จจริง
พรอมที่จะแกไขปรับปรุงตน
๕. กิงกรณีเยสุทักขตาขวนขวายในกิจของหมูคณะไดแกการเอาใจใสชวยเหลือธุระและ
กิจการของชนรวมหมูคณะญาติพี่นองรูจักใชปญญาไตรตรองหาวิธีดําเนินการที่เหมาะใหสําเร็จในกิจ
นั้น ๆ
๖. ธรรมกามตา เปนผูใครในธรรม คือรักธรรม ชอบศึกษาคนควา สอบถามหาความรู
ความจริง รู จักพูดรู จักรับฟง สรางความรู สึกสนิทสนมสบายใจชวนใหผู อื่นอยากเขามาหาปรึกษา
และรวมสนทนา
๗. วิริยารัมภะ มีความขยันหมั่นเพียร พยามหลีกเวนความชั่ว หมั่นประกอบกุศลบาก
บั่นมั่นคงในหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ
๘. สันตุฏฐีมีสันโดษรูความพอดีไดแกการยินดีพอใจในลาภผลและความสําเร็จตางๆ ที่
ตนสรางหรือแสวงหามาไดดวยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามของตนโดยชอบธรรม
๙. สติมีสติมั่นคงไดแกรูจักจดจํา ระลึกรู ในสิ่งที่ทําจะทําอะไรก็รอบคอบยับยั้งชั่งใจไม
ประมาทเปนเหตุใหทํากิจการงานผิดพลาดจนเกิดความเสียหาย
๑๐. ปญญา ไดแก มีป ญญารู เหตุรู ผลรู ดีรู ชั่วรู ประโยชนและไมใชประโยชนมองสิ่ง
ทั้งหลายดวยปญญาใหรูเห็นตามสภาพความเปนจริง ทํากิจการงานตาง ๆ ดวยปญญา๒๔
๒๔

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๒๗.
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หากบุคคลที่มีธรรม ๑๐ อยางนี้แมเพียงอยางใดอยางหนึ่งถาปฏิบัติใหบริบูรณจริง ๆ ก็
ชื่อวามีธรรมทําที่พึ่งอยู ภายใจตนครบทุกอยาง ตนเองยอมเปนที่พึ่งของผู อื่นดวยและตนเองพึ่งพา
อาศั ย ผู อื่น ไดดวยยอมมีค วามสุ ขทั้ งสองฝายดังพระพุ ทธพจนวา ดูก รภิก ษุทั้ง หลาย การที่ เธอ
ทั้งหลายเกิดความหมายมั่นกอความทะเลาะวิวาทกันขึ้น ทิ่มแทงกันและกันดวยหอก คือ ปากอยู นี้
เปนกรรมไมสมควรแกเธอทั้งหลาย ผู เ ปนกุล บุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายธรรม ๑๐ ประการนี้เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน ยอมเปนไป
เพื่อความสงเคราะหกันและกัน ไมวิวาทกันสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ธรรม ๑๐ ประการเป
นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูมีศีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวย
อาจาระและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยู ในสิกขาบททั้งหลายดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูมีศีล ฯลฯ แมนี้เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน ทําใหเปนที่รัก ที่
เคารพกัน เปนไปเพื่อความสงเคราะหกันและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน๒๕

๕. สรุป

การใช้หลักธรรมคือ สารณียธรรม ๖ สัปปุริสธรรม ๗ ประการและนาถกรณธรรม ๑๐
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไวไมใหเกิดความแตกแยกในสังคมครอบครัวหากบุคคลในครอบครัวใน
สังคมไดรับการหลอหลอมดวยหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนามาเปนเวลายาวนาน ตั้งแต
กําเนิดและใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดํารงชีวิตเปนที่ยึดเหนี่ยวทางกาย ทางวาจา ทาง
ใจอยางตอเนื่อง ยอมสรางความสามัคคีมีความสงบสุข บุคคลที่ใชหลักธรรมดํารงชีวิตก็จะไดรับ
ประโยชนจากหลักธรรมที่ปฏิบัตินั้น ทั้งตนเองและครอบครัวสังคมประเทศชาติบุคคลใดไมไดรับการ
สอนอบรมหลักธรรมในการดํารงชีวิตแลว ก็ไมสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมไดการแสดงออกทาง
กายวาจา ใจ มักจะรบกวน กอความรําคาญใหแกคนรอบขางจะเกิดความแตกแยกขัดแยง สราง
ความไมปรองดองในครอบครัวและสังคมประเทศชาตินั้นๆ ได

๒๕

องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๕๐/๘๑-๘๔.
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ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ

The Five Precepts as the Base of Peace
พระครูชลธารคุณากร (ถาวโร)
บทคัดย่อ
การนาศีล ๕ มาเป็นรากฐานของสันติภาพนั้น สามารถทาได้ด้วยการนาไปเป็นรากฐาน
ของสันติภาพควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กระบวนการยุติธรรม
และการศึกษา เพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริมโครงสร้างสังคมระดับจุลภาคจนถึงระดับมหัพภาค ซึ่งเป็น
การเชื่อมโครงสร้างและสถาบันสังคมให้ยึดโยงอยู่กับศีล ๕ อันเป็นพื้นฐานของแนวทางสันติวิธี ส่วน
อีกรูปแบบหนึ่งคือรากฐานของสันติภาพเชิงคุณค่า ซึ่งเป็นมโนธรรมสานึกที่ทาให้เกิดความตระหนัก
ถึงมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนสากล ทั้งความเสมอภาค ความยุติธรรม ภราดรภาพ สัมพันธภาพ
ดุลยภาพและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะทาให้สังคมเป็นแบบสวัสดิการที่ทุกคนมีสิทธิเท่า
เทียมกัน มีความตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต และการไม่ใช้ความรุนแรงทุกกรณี ทาให้ชีวิตปราศจาก
ภัยคุกคาม รวมไปถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากลาบาก ทาให้มีสวัสดิภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งจะทาให้สันติภาพมีรากฐานที่มั่นคง ทั้งใน
ระดับจุลภาคและมหัพภาคอย่างยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ : วิเคราะห์, ศีล ๕, สันติภาพ
ABSTRACT
To use the five precepts as the base of peace, can be the root of peace
along with social structured change of politics, economy, society, justice process
and education for helping to support the social structure in the micro level to
macro level that it is connected to the structure and social institution by five
precepts as the base of peace method and one more model for the base of peace
in quality is the mental concept that realize to human rights and international
human right such as equality, justice, eternality, human relations, balance and
dignity of human beings that will make the society to be the welfare model for
every human to have the equal rights and realize the quality of life and no
violence and to live without fear including to help the victims and suffering people,
to have the good welfare and standard of living, safety life and assets that will


ชลบุรี

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและเจ้าอาวาสวัดกาแพง ตาบลมะขามหย่ง อาเภอเมือง จังหวัด
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make peace as the base of security in both micro and macro levels sustainably
forever.
Keywords: Analysis, Five precepts, Peace

๑. บทนา

ทุกศาสนาจึ งมีส่ ว นส าคัญในการสร้ างสั นติภ าพแก่มวลมนุษยชาติ ในมุมมองของ
พระพุทธศาสนาเห็นว่าสันติภาพเป็นภาวะและลักษณะของความสงบ ที่ปราศจากการเบียดเบียน
หรือความรุนแรง และมองว่าสันติภาพเป็นแนวทางการอยู่ร่วมกัน ทั้งในมิติของบุคคลและสังคม ซึ่ง
เป็นหลักประกันของความมั่นคงในชีวิต “เพราะหากปราศจากความมั่นคงเสียแล้ว สันติภาพที่ถาวร
ก็ไม่อาจหาได้ในโลกนี้”๑ พระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ เพราะประวัติศาสตร์
ของพระพุทธศาสนาไม่เคยมีครั้งใดเลยที่สนับสนุนหรือก่อให้เกิดสงคราม เนื่องจากมีหลักปฏิบัติที่
ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ไม่ให้ล่วงละเมิดหรือเบียดเบียนผู้อื่น ซึ่งเป็นต้นต่อแห่งความขัดแย้งและ
ความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ศีล ๕ ที่ทาให้เกิดความสงบทั้งในระดับปัจเจกชน สังคม
ประเทศชาติ และสังคมโลก”๒ ซึ่งก่อให้เกิดความสงบและสันติสุขอย่างแท้จริง

๒. ความหมายของสันติภาพ

ภาวะที่คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเป็นภาวะที่มนุษย์มีความต้องการ เป็นภาวะ
ที่ไม่ทาร้ายหรือใช้ความรุนแรงต่อกัน ภาวะนั้นอาจมีชื่อเรียกขานที่แตกต่างกันไป บางครั้งเรียกว่า
สันติ บางครั้งเรียกว่าความสงบ บางครั้งเรียกว่าสันติสุข แต่ภาวะดังกล่าวนิยมเรียกรวมกันว่า
สันติภาพ ซึ่งนักปราชญ์ได้นิยามสันติภาพไว้หลายความหมาย ดังต่อไปนี้
๒.๑ สันติภาพในความหมายของความสงบ
ในหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของสันติภาพไว้ว่า หมายถึง
“ความสงบ เช่น โลกต้องการสันติภาพ จงร่วมมือกันรักษาสันติภาพของโลก”๓ ประเด็นนี้แสดงให้
เห็นว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่โลกต้องการ ซึ่งไม่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่ต้องการ แต่ยังรวมถึงสรรพสัตว์
และธรรมชาติด้วย ในขณะที่สันติภาพในความหมายของความสงบที่แสดงให้เห็นถึงความไม่วุ่นวาย
หรือเร่าร้อนของสังคม คือ คาว่า “สันติ แปลว่า ความสงบ ยิ่งมีมากยิ่งยุ่งน้อย เราควรจะรู้ว่าเรามี

๑

Henry Steel Commager, An Economic Bill of Rights, (New York : Appleton
Century Crofts, 1968), pp. 484-485.
๒
เขมานันท์ เขมานันโท, สันติภาพ ทางเลือกเดียวและศีล ๕ (ปัญจศีล) พุทธวิธีสู่โลกสันติ, หน้า
๔๐.
๓
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๖, หน้า ๑๑๖๖.
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ส่วนช่วยกันสร้างโลกที่มีสันติสุขหรือสันติภาพ”๔ ซึ่งเป็นภาวะที่สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดระดับของสันติภาพ สังคมมีความวุ่นวายน้อยเพียงใดยิ่งทาให้ระดับของสันติภาพมี
มากขึ้นเท่านั้น
๒.๒ สันติภาพในความหมายที่สัมพันธ์กับความขัดแย้ง
สันติภาพกับความขัดแย้งมิใช่สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกัน เพราะความขัดแย้งที่ถูกเก็บกดมิให้
แสดงออกอย่างสันติต่างหากจึงเป็นชนวนไปสู่ความรุนแรง อันเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับสันติภาพ๕
เป็นการมองสันติภาพและความขัดแย้งว่าเป็นสิ่งเดียวกัน เหตุที่ทาให้มองความขัดแย้งกับสันติภาพ
ต่างกันก็เพราะมองเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นการจัดการกับความขัดแย้งไม่ได้จนทาให้ยกระดับ
ไปสู่การใช้ความรุนแรงเป็นผลที่ทาให้สันติภาพถูกทาลายลง แต่หากสามารถจัดการกับความขัดแย้ง
ให้อยู่ในวงจากัดได้ แม้ยังมีความขัดแย้งอยู่ก็ถือว่าสันติ ภาพยังไม่ถูกทาลาย ดังนั้น การให้
ความหมายสันติภาพลักษณะนี้จึงเป็นเชิงสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งกับสันติภาพ หากระงับความ
ขัดแย้งไม่ให้แสดงออกด้วยการใช้ความรุนแรงก็ถือว่าความขัดแย้งยังอยู่ในฝั่งเดียวกันกับสันติภาพ
แต่เมื่อใช้ความรุนแรงครั้งใดก็แสดงว่าความขัดแย้ งกับสันติภาพถูกความรุนแรงกีดกันออกจากกัน
จึงทาให้มองเห็นความเป็นอื่นหรือสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม
๒.๓ สันติภาพในความหมายของภาวะของการไม่ใช้ความรุนแรง
สันติภาพ หมายถึง “ความสงบ หรือสภาพที่มีระเบียบข้อบังคับที่เป็นระบบหนึ่งของการ
แก้ปัญหาโดยไม่ใช้กาลัง”๖ เป็นความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เมื่อ
เกิดปัญหาแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา สันติภาพลักษณะนี้เป็นการให้ความหมายเชิง
วิธีการและเป้าหมาย “สันติภาพ หมายถึง สภาวะที่ปราศจากความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรง
เชิงโครงสร้าง หรือความรุนแรงในมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วทาให้สังคมปราศจากสันติสุข๗
๒.๔ สันติภาพในความหมายของการปราศจากสงคราม
เนื่ องจากมีการนิ ยามความหมายของสั นติภ าพที่หลากหลายความหมาย แต่เท่าที่
ประวัติศาสตร์โลกได้บันทึกไว้ ล้วนไม่มีช่วงใดเลยที่ละเว้นการให้ความหมายของสันติภาพในมิติ ของ
ภาวะที่ปราศจากสงคราม “สันติภาพตามความหมายเก่าจึงหมายถึงช่วงเวลาที่ปราศจากพลังทาง
การทหาร”๘หรือภาวะที่ปราศจากการทาสงคราม ซึ่งเป็นสภาวะที่บ่งบอกถึงการขาดสันติภาพอย่าง
๔

หน้า ๓๙.

๕

ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, วาทะธรรมว่าด้วยสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : บ้านลานธรรม, ๒๕๔๙),

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความ
ขัดแย้ง, หน้า ๑๐๙.
๖
ประชุมสุข อาชวอารุง, ประมวลความรู้เรื่องสันติภาพ, หน้า ๑๓๓.
๗
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี กรณี
ลุ่มน้าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, หน้า ๑๒.
๘
ปีเตอร์ ดรัคเกอร์, โลกใหม่ไร้พรมแดน, แปลโดย สุเรษฐ บัวชาติ, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ภาพ
พิมพ์, ๒๕๓๗), หน้า ๑๗๘.
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รุนแรง ซึ่งการทาสงครามเป็นการสูญสิ้นสันติภาพ “มองว่าสันติภาพคือสัจจะที่ตรงกันข้ามกับ
สงคราม การใช้กาลัง การเผชิญหน้าโดยใช้อาวุธ หรือการเผชิญหน้าอื่นๆ”๙
๒.๕ สันติภาพในความหมายของความไม่เห็นแก่ตัว
ความหลากหลายทางชาติพันธ์มาเป็นเบ้าหลอมให้เกิดความร่วมมือเพื่อแสวงหาหนทาง
ให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข โดยลดความต้องการฟุ่มเฟือยของตนเองลง
และเผื่อแผ่ให้ผู้ขาดแคลน สันติภาพในความหมายนี้จึงเชื่อว่าหากลดความเห็นแก่ตัวลงก็จะรักคนอื่น
เหมือนกับรักตนเอง ไม่ทาลายหรือเบียดเบียนเพียงเพราะเขามีความเห็นไม่ตรงกับเรา ผู้ที่ลด
ความเห็นแก่ตัวจึงจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ “ความเชื่อเรื่องสันติ ภาพ เป็นการร่วมมือกัน
ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนด้อยกว่า”๑๐
๒.๖ สันติภาพในความหมายเชิงอุดมคติ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของ “อุดมคติ” ไว้ว่า หมายถึง
“จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงามและความจริง ทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่า
เป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน”๑๑ฺ แสดงว่าสันติภาพเป็นแรงปรารถนาที่มนุษย์โหยหามาทุกยุคสมัย
เมื่อมองถึงสภาพความเป็ นจริ งทางสังคมก็จะเห็นว่าการไม่ใช้ความรุนแรงในสั งคมก็คืออุดมคติ
“สันติภาพคือสภาพสังคมอันเป็นอุดมคติซึ่งมนุษย์ไม่กระทาความรุนแรงต่อตนเอง ต่อเพื่อนมนุษย์
ต่อสิ่งมีชีวิตและต่อธรรมชาติแวดล้อม”๑๒ สันติภาพจึงเป็นมาตรฐานของความดีงาม และเป็นความ
จริงทางประวัติศาสตร์ที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้หากใช้ความรุนแรงต่อกัน
สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับสันติภาพว่าเป็นสิ่งดีงามอันเป็นอุดมคติสูงสุดที่จะต้องดาเนิน
ไปให้ถึง
๒.๗ สันติภาพในความหมายเชิงวิธีการที่สัมพันธ์กับเป้าหมายของสังคม
สันติภาพยังมีความหมายมุ่งเน้นในเชิงสังคมเป็นหลัก ทั้งในเชิงการดาเนินชีวิตและเชิง
ปรากฏการณ์ “สันติภาพ หมายถึง ความสงบสุขอย่างแท้จริงที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ ของสังคม
เริ่มตั้งแต่องค์ประกอบระดับพื้นฐานที่สุดคือมนุษย์แต่ละบุคคลซึ่งมีมนุษยธรรม มิตรภาพ ศีลธรรม
และธรรมะ แล้วขยายไปจนถึงระดับโลกซึ่งเป็นสังคมขนาดใหญ่ที่สุด ”๑๓ นอกจากนี้สันติภาพยังมี
ความหมายซึ่งถือเป็นเจตจานงทางสังคม ในขณะที่ผู้นิยมความรุนแรงก็จะขาดความชอบธรรมใน
การกระทาความรุนแรง และถูกปฏิเสธจากสังคม เพราะจะเกิดความวุ่นวายและไร้ระเบียบขึ้น
๙

ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, มนุษย์กับสันติภาพ, หน้า ๘๓.
สันสิทธิ์ ชวลิตธารง, รัฐศาสตร์ภาพกว้าง, (กรุงเทพมหานคร : สวิชาญการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า

๑๐

๖.

๑๑

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , หน้า ๑๓๘๑.
ประชุมสุข อาชวอารุง, ประมวลความรู้เรื่องสันติภาพ, หน้า ๒๙๖.
๑๓
คัทลียา รัตนวงศ์, “แนวคิดเรื่องสันติภาพของซัยยิด กุฏุบ”, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐), หน้า ๓๒.
๑๒
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นอกจากสันติภาพจะมีความหมายโดยตรงถึงความสงบแล้ว ยังมีความหมายกว้างไปถึง “ภาวะที่มี
ความสมานฉันท์ ภราดรภาพ และความสามัคคีกลมเกลียวในสังคมมนุษย์ ระหว่างประเทศ ระหว่าง
เชื้อชาติ มีความอยู่ดีกินดีและมีเสรีภาพ”๑๔
๒.๘ สันติภาพในความหมายเชิงคุณค่า
บางลั ทธิให้ความหมายของสั นติภาพว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสงคราม “ความคิด
เกี่ยวกับสันติภาพของตะวันตก โดยเฉพาะลัทธิสันติภาพสมบูรณ์ ถือว่าสันติภาพเป็นความดีอย่าง
เด็ดขาด และสงครามเป็นความชั่วอย่างเด็ดขาด”๑๕ แนวคิดลักษณะนี้ให้ความหมายของสันติภาพ
เชิงปฏิเสธความรุนแรง มองการใช้ความรุนแรงว่าเป็นความชั่วร้ายที่อยู่ตรงกันข้ามกับความดีงาม
ส่วนสันติภาพเป็นฟากฝั่งของความดีงามที่อยู่ตรงกันข้ามกับการใช้ความรุนแรง ซึ่งเป็นการให้
ความหมายแบบแยกส่วนระหว่างสันติภาพและความรุ นแรงว่าเป็นสิ่งที่ตัดขาดจากกัน แสดงให้เห็น
แง่มุมของการตีค่า เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างคุณค่ากับการทาลายสันติภาพใน
ความหมายนี้จึงสุ่มเสี่ยงต่อการเลือกข้างขาดการยอมรับจากผู้ใช้ความรุนแรง ซึ่งอาจทาให้เป็นชนวน
ที่ทาให้เกิดความรุนแรงในรูปแบบใหม่ที่ไม่ป รากฏรูป ซึ่งจะทาให้ความรุนแรงซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
สันติภาพในความหมายเชิงคุณค่าจึงเป็นคุณประโยชน์ส่วนความรุนแรงถือเป็นสิ่งชั่วร้าย
๒.๙ สันติภาพในความหมายของสภาวะที่ปราศจากความขัดแย้งและความรุนแรง
ในสภาพความเป็นจริงทางสังคมย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะทาให้คนในสัง คมไม่มีความขัดแย้ง
กัน เพราะความขัดแย้งทาให้เกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง หากเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์
เรียกว่าเป็นการพัฒนา แต่หากเปลี่ยนแปลงในทางร้ายก็จะทาให้เกิดความรุนแรง ซึ่งแทบเป็นไป
ไม่ได้เลยที่จะทาให้คนในสังคมไม่มีความขัดแย้งกัน แม้แต่การอยู่ตามลาพังก็ ยังมีความขัดแย้งกับ
ตัวเอง แต่มีสภาวะหนึ่งที่เป็นสภาวะของความไม่ขัดแย้งและไม่มีความรุนแรง ที่กลุ่มนักคิดทาง
ศาสนาเรียกว่าสันติภาพ โดยเฉพาะนักคิดทางพุทธศาสนา ผู้เขียนได้วิเคราะห์ไว้ว่า “สภาวะแห่ง
สันติภาพกับสภาวะแห่งนิพพานว่าเป็นสิ่งเดียวกัน ท่านได้นิยามสันติภาพไว้ว่า สันติ แปลว่า ความ
สงบ เป็นชื่อหนึ่งของพระนิพพาน คือ คาที่ใช้แทนกันได้ สรุปว่า สันติ คือ นิพพานนั่นเอง”๑๖
สันติภาพที่ปราศจากความขัดแย้งและความรุนแรงจึงมีความหมายกินความไปถึงความสงบภายนอก
คือความไม่ขัดแย้งและความไม่รุนแรง รวมไปถึงสันติภาพภายในคือการที่ จิตสงบระงับจากกิเลส

๑๔

ชลธิรา สัตยาวัฒนา, กึ่งศตวรรษขบวนการสันติภาพ : การรับรู้ ความจริงทางประวัติศาสตร์
ด้วยกระบวนทัศน์ของฝ่ายประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : หจก.บี.เจ.เพลท โปรเซสเซอร์, ๒๕๔๕), หน้า ๒-๓.
๑๕
โคชิโร โอคาคุระ, ขบวนการปลดปล่อยประชาชาติ เอเชีย อาฟริกา ลาตินอเมริกา, แปลโดย
วิภาษและรักษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเคล็ดไทย จากัด, ๒๕๒๓), หน้า ๒๕๑.
๑๖
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพื่อสันติภาพ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๕.
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ตัณหา ซึ่งเป็นสภาวะเดียวกับนิพพาน “นิพพานเป็นสภาพที่ดับกิเลสและกองทุกข์ ภาวะที่เป็นสุข
สูงสุด เพราะไร้กิเลสไร้ทุกข์ เป็นอิสรภาพสมบูรณ์”๑๗
๒.๑๐ สันติภาพในความหมายของสิ่งสากล
สันติภาพยังได้รับการจากัดความง่ายๆ ว่าเป็นภาวะที่ปราศจากสงคราม ทั้งที่อาจมี
แนวทางในการนิยามให้กว้างและลึกกว่านั้น ด้วยเหตุนี้เอง “การแสวงหาสันติภาพจึงมักถูกมองว่า
เป็นเรื่องเพ้อฝัน ห่างไกลจากความเป็นจริงและไม่อาจทาให้เป็นความจริงขึ้นมาได้ ”๑๘ จึงเป็นปัญหา
ให้ต้องขบคิดว่าสันติภาพแบบใดที่สามารถทาให้เป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยศัก ยภาพของมนุษย์เอง และ
สามารถสัมผัสได้ในเชิงปรากฏการณ์สากล “สันติภาพสากล (International Peace) จึงหมายถึง
สันติภาพซึ่งจะนาความสงบปลอดภัย และความสุขมาสู่ประชากรของทุกประเทศ จึงมีความหมาย
และขอบเขตกว้างขวางกว่าภาวะปลอดสงคราม สันติภาพสากลจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อได้ข จัดความ
ทารุณโหดร้ายทุกรูปแบบให้หมดไป”๑๙
๒.๑๑ สันติภาพในความหมายของสภาวะที่ปราศจากความรุนแรงแต่ขัดแย้งกันได้
กลุ่มนี้เห็นว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ในทางปรากฏการณ์จริง “สันติภาพเป็น
ความรับรู้ต่อสิ่งที่มีอยู่จริง เป็นรูปธรรมที่มนุษย์และสังคมพึงปรารถนา”๒๐ นิยามความหมายของ
สันติภาพโดยสรุป มีความหมายในเชิงรุก คือ การไม่ใช้ความรุนแรงต่อตนเอง ผู้อื่น และธรรมชาติทุก
รูปแบบ นอกจากนี้ยังมีความหมายเชิงรับคือการดาเนินชีวิตด้วยความสงบสุขและปลอดภัย
ดังนั้น การศึกษาสันติภาพจึงต้องศึกษาทั้งความขัดแย้งความรุนแรง สันติวิธีและสันติภาพ
เพราะเป็นโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกันใน ๒ ลักษณะ คือ โครงสร้างที่เป็นอุปสรรคต่อสันติภาพและ
โครงสร้างที่ส่งเสริมสันติภาพ โดยโครงสร้างที่เป็นอุปสรรคของสันติภาพประกอบไปด้วยความ
ขัดแย้งและความรุนแรง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการขาดสันติภาพ ส่วนโครงสร้างที่ส่งเสริมสันติภาพ
ได้แก่ สันติวิธี ซึ่งเป็นวิธีการที่มีความสัมพันธ์กับเป้าหมาย สันติวิธีจึงเป็นมรรควิธีไปสู่สันติภาพ

๓. ความสาคัญของสันติภาพ

สันติภาพมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตไม่ใช่มีความสาคัญเฉพาะกับมนุษย์เท่านั้น แต่ยังมี
ความสาคัญกว้างไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยประเด็นสาคัญจึงอยู่ที่ว่าจะทาอย่างไรจึงจะเห็นความสาคัญ
ของสันติภาพ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะเห็นความสาคัญของสันติภาพก็ต่อเมื่ออยู่ในภาวะที่
๑๗

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่
๑๖, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส.อาร์พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๖๖.
๑๘
ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, มนุษย์กับสันติภาพ, หน้า ๔๐.
๑๙
พระมหามหรรถพงศ์ กวิวโส (ศรีสุเมธิตานนท์), “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องสิทธิ
ของจอนห์น ล็อค กับพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘).
๒๐
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , มนุษย์กับสังคม, (กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๓๐.
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รู้สึกเดือดร้อนในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การขาดแคลนอาหารทาให้คนเดือดร้อน การก่อความรุนแรง
ทาให้ เ กิ ด ภาวะคุ กคามการเอารั ด เอาเปรี ย บหรื อ ขาดความยุ ติ ธ รรมท าให้ ค นอี ก กลุ่ ม หนึ่ ง รู้ สึ ก
เดือดร้อน เป็นต้น ดังนั้น สันติภาพจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญในฐานะเป็นส่วนสาคัญต่อชีวิต และเป็น
ความต้องการสากล เพราะจะทาให้เกิดความสงบสุขจากการศึกษาพบว่าสันติภาพมีความสาคัญใน
ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ความสาคัญในฐานะที่เป็นเป้าหมายของชีวิต
เป้าหมายของทุกชีวิตล้วนมีความมุ่งหมายที่จะดาเนินอยู่บนเส้นทางของความสงบสุข
แม้แต่สัตว์ก็ต้องการจะมีชีวิตที่มีความสุข เพียงแต่จะแตกต่างกันทางเจตจานงเท่านั้นเอง สัตว์บาง
จาพวกอาจมีความสุขกับการมีอาหารกินมีที่อยู่ไม่อยู่ในภาวะของการถูกคุกคาม เป็นต้น ทุกชีวิตจึงมี
เป้าหมายเดียวกันคือการอยู่อย่างไม่เดือดร้อน ทั้งในแง่ของส่วนตนและสังคมส่วนรวม ความต้องการ
เหล่านั้นล้วนเป็นเป้าหมายของชีวิต “สันติภาพ เป็นสังคมแห่งเป้าหมายที่มนุษยชาติมุ่งหวังที่จะอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นเป้าหมายของชีวิตและสังคม”๒๑ เป็นเป้าหมายสาธารณะที่ชีวิตต้องการ
อยากจับต้อง และพยายามแสวงหาเมื่อรู้สึกว่าตนเองบกพร่องจากสภาวะหรือสภาพของความสงบ
สุข
๓.๒ ความสาคัญในฐานะที่เป็นสิ่งจาเป็นต่อสิ่งมีชีวิต
สันติภาพมีความเกี่ยวข้องกับชีวิต และเป็นปัจจัยที่มีความจาเป็นพื้นฐานที่ผูกติดอยู่กับ
ปัจจัยพื้นฐานของการดาเนินชีวิต การมีอาหารกิน มีเครื่องนุ่งห่ม มีที่อยู่อาศัยและมียารักษาโรคเป็น
สิ่งจาเป็นต่อชีวิต แต่ความจาเป็นเหล่านั้นยังไม่สามารถสนองความสุขที่แท้จริงได้หากยังมีภัยคุกคาม
อยู่ หลวงพ่อพุทธทาสจึงกล่าวว่า “สันติภาพมีความสาคัญอยู่ในตัวของมันเอง มีความจาเป็นสาหรับ
ชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าชีวิตระดับไหนล้วนแต่ต้องการสันติภาพหรืออยู่ได้ด้วยความมีสันติภาพ”๒๒ ชีวิตไม่
สามารถดารงอยู่ได้โดยปราศจากสันติภาพ มนุษย์พยายามแสวงหาปัจจัยต่างๆ เพื่อสนองความ
ต้องการของตนเอง ความต้องการของมนุษย์ไม่ได้อยู่นอกเหนือไปจากความสุขในชีวิต “สันติภาพ
เป็นยอดปรารถนาของประชาชนทั้งปวง โดยไม่จากัดเพศ วัย อาชีพ ชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา พรรค
การเมือง และลัทธิ”๒๓
๓.๓ ความสาคัญในฐานะเป็นอุดมการณ์ทางศาสนา
ศาสนาเป็นความเชื่อถือของมนุษย์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตอันประเสริฐ ศาสนาเป็นความเชื่อที่ว่าด้วยความดีงาม มีอุดมการณ์เพื่อทาให้ศาสนิกเป็น
คนดี สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข “ทุกศาสนาจึงมีความรับผิดชอบที่จะผลักดันสันติภาพขึ้น
๒๑

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความ
ขัดแย้ง, หน้า ๙๑.
๒๒
พุทธทาสภิกขุ, สันติภาพของโลก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๔๑),
หน้า ๑.
๒๓
ชลธิรา สัตยาวัฒนา, กึ่งศตวรรษขบวนการสันติภาพ : การรับรู้ความจริงทางประวัติศาสตร์
ด้วยกระบวนทัศน์ของฝ่ายประชาชน, หน้า ๔๐.
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ในโลก แต่น่าเศร้าที่พบว่าศาสนาได้กลายมาเป็น สาเหตุของความขัดแย้งเสียเอง”๒๔ อุดมการณ์ของ
การก่อตั้งศาสนาเป็นไปเพื่อให้โลกสงบร่มเย็นซึ่งถือว่าเป็นหลักการที่ดีแต่มนุษย์มักจะเอาหลักการดี
เหล่านั้นไปรับใช้การเมืองเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการเอารัดเอาเปรียบหรือทาลายฝ่ายตรง
ข้ามอุดมการณ์ของศาสนาไม่ใช่เพื่อทาลายร้าง แต่เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
มนุษย์กับสัตว์ หรือระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวศาสนาที่ยึดแนวทางสันติภาพจึงเป็นศาสนาแห่ง
โลกหรือศาสนาสากล
๓.๔ ความสาคัญในฐานะเป็นเครื่องมือในการสร้างสมดุลเชิงอานาจ
การที่มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่าง ก็เพราะว่ามนุษย์รู้จักการปรับ
สมดุลเชิงอานาจ แม้จะมีผู้ใช้อานาจแต่ก็ไม่ให้อิสระในการใช้อานาจตามอาเภอใจ ผู้ใช้อานาจจะมี
อานาจได้ก็เพราะใช้อานาจด้วยความชอบธรรม ส่วนผู้ที่อยู่ใต้อานาจก็จะยอมรับเฉพาะการใช้
อานาจที่ชอบธรรมเท่านั้น หากใช้อานาจโดยขาดความชอบธรรมอานาจนั้นก็จะถูกสั่นคลอน เพราะ
จะถูกต่อต้านจากผู้อยู่ใต้อานาจ เพื่อความรอมชอมกับผู้อยู่ใต้อานาจ ผู้มีอานาจจึงใช้อานาจด้วย
ความระมัดระวัง และไม่ลุแก่อานาจ เช่นเดียวกับโครงสร้างระดับบน “องค์การสหประชาชาติทา
หน้าที่รอบด้าน ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ การพัฒนา การทหาร วัฒนธรรม และอื่นๆ เพื่อช่วย
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ แจกแจงอานาจและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐ อันเป็น
การลดความขัดแย้งลง”๒๕
๓.๕ ความสาคัญในฐานะเป็นเครื่องมือที่ทาให้โลกอยู่รอดจากภัยคุกคาม
ภัยคุกคามทาให้เกิดความหวาดหวั่น และสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อ
โลกมีภัยคุกคาม มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย โดยภัยคุกคามโลกแบ่ง
ออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ ภัยคุกคามแบบเก่า เกิดจากการใช้กองกาลังทหารเข้าทาการรบ และยังรวม
ไปถึงการบ่อนทาลาย ก่อวินาศกรรม จารกรรม หรือที่มีการกระทาในลักษณะรัฐต่อรัฐ เช่น ในยุค
สงครามเย็นที่สหรัฐ ฯ และสหภาพโซเวียตต่างมีสถานะที่เป็นภัยคุกคามต่อกัน ทาให้ต่างฝ่ายต่าง
สะสมอาวุธนิวเคลียร์จนถึงขั้นสามารถทาลายล้างโลกได้ ภัยคุกคามแบบดั้งเดิมที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงแห่งชาติ บูรณภาพแห่งดินแดน และอธิปไตยเหนือดินแดน เช่น ภัยคุกคามจากลัทธิล่า
อาณานิคม หรือการสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
๓.๖ ความสาคัญในฐานะที่เป็นเป้าหมายของสันติวิธี
วัตถุประสงค์ที่สาคัญอันดับแรกของการก่อตั้งไว้ว่า “เพื่อธารงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันและกาจัดการคุกคามต่อสันติภาพ และเพื่อระงับยับยั้งการ
กระทารุกราน หรือการทาลายสันติภาพโดยวิธีการอื่นๆ และจะดาเนินการโดยสันติวิธี โดย
สอดคล้องกับหลักการแห่งความยุติธรรม และกฎหมายระหว่างประเทศในการแก้ไขหรือระงับข้อ
๒๔

สาธุคุณซันเมียง มูน, ในฐานะพลเมืองผู้รักสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้น
ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน), ๒๕๕๔), หน้า ๕.
๒๕
อภิญญา รัตนมงคลมาศ, ความขัดแย้งระหว่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๒๕.
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พิพาทหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศอันจะนาไปสู่การทาลายสันติภาพ”37 กฎบัตรสหประชาชาติ
มุ่งเน้นให้เกิดสันติภาพ และยุติข้อพิพาทอันจะนาไปสู่ความรุนแรงในโครงสร้างระดับบน และยัง
สามารถเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในประเทศที่มีการใช้ความรุนแรงอย่างชัดเจน เพื่อยุติความ
รุนแรงและสร้างสันติภาพขึ้น โดยยึดแนวทางสันติวิธี สันติวิธีจึงเป็นวิธีการที่จะทาให้เกิดสันติภาพ
๓.๗ ความสาคัญในฐานะที่เป็นความมั่นคงของสังคมโลก
นอกจากสันติภาพจะมีความสาคัญต่อโลกเชิงมหัพภาคแล้ว “สันติภาพยังเป็นยอดของ
ความสงบในทางธรรมและทางโลก เป็นเงื่อนไขของการอยู่อย่างเสถียรภาพทางสังคม การเมือง การ
ต่อสู้เพื่อการปลดปล่อยมวลมนุษยชาติออกจากแอกของการกดขี่ ขูดรีด การถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
และเพื่อคุณค่าอื่นๆ ในทางสังคม”๒๖ แม้แต่กฎบัตรสหประชาชาติ “มาตรา ๑ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ
จะผดุงสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ”๒๗ ช่วงเวลาที่โลกมีสันติภาพย่อมเป็นช่วงที่โลกอยู่
ในสถานะของความมั่นคง ซึ่งจะนาให้โลกมีความมั่นคง แน่นหนา และตั้งอยู่ได้อย่างคงทนถาวร
สันติภาพมีความสาคัญต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติ สิ่งเหล่านี้จะทาให้มนุษย์กับธรรมชาติ
และโลกสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นคงต่อไป
เห็นได้ว่าสันติภาพมีความสาคัญต่อชีวิต สังคม ธรรมชาติและโลก เนื่องจากสันติภาพมี
ลักษณะเป็นความสงบ เมื่อใดที่มีความสงบย่อมไม่มีการเบียดเบียนหรือทาร้ายกัน ก่อให้เกิดการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ พัฒนา และแบ่งปันกันอย่างยุติธรรม ทาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
แม้จะยังมีความขัดแย้งแต่ก็ไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน ไม่ทาให้มนุษย์เป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ด้วย
กันเอง ไม่เป็นภัยคุกคามต่อธรรมชาติ และไม่เป็นภัยคุกคามต่อโลกด้วย สันติภาพจึงเป็นเป้าหมาย
ของชีวิตและเป็นสิ่งจาเป็นที่สังคมโลกขาดไม่ได้ เพราะถ้าขาดสันติภาพเมื่อใดก็จะเกิดความวุ่นวาย
และเดือดร้อนทันที นอกจากนี้สันติภาพยังเป็นบ่อเกิดหรือความเชื่อทางอุดมการณ์ทางศาสนาด้วย
เพราะทุกศาสนาล้วนมีแนวทางมุ่งไปสู่สันติ และสันติภาพยังป้องกันไม่ให้ใช้อานาจในเชิงคุกคาม
เมื่อมีความขัดแย้งรุนแรงสันติภาพก็จะเป็นอุดมคติหรือเป้าหมายของการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
รุนแรง ดังนั้น สันติภาพเป็นสิ่งสากลที่มีความสาคัญกับมนุษย์ทุกชาติพันธ์ และมีความสาคัญต่อ
ความมั่นคงของโลกด้วย

๔. วิเคราะห์รากฐานของสันติภาพตามแนวทางศีล ๕

๔.๑ รากฐานของสันติภาพตามแนวทางของศีล ๕
รากฐานเป็นหลักสาคัญอันเป็นพื้นฐานรองรับ ส่วนที่เป็นพื้นรองรับสาหรับการพัฒนา
๒๘
ต่อไป จากการศึกษาหัวข้อที่ผ่านมาทาให้เห็นรากเหง้าของศีล ๕ ว่าเป็นส่วนสาคัญของสันติภาพ
๒๖

ชลธิรา สัตยาวัฒนา, กึ่งศตวรรษขบวนการสันติภาพ : การรับรู้ความจริงทางประวัติศาสตร์
ด้วยกระบวนทัศน์ของฝ่ายประชาชน, หน้า ๒.
๒๗
กรันต์ ธนูเทพ, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองภาคสงคราม, (กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ม.ป.พ.), หน้า ๑๒๙.
๒๘
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, หน้า ๙๔๗.
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เป็นทั้งสันติภาพโดยสภาพ เพราะมีลักษณะเป็นปกติพื้นฐานมาจากจิตที่เป็นสันติภาพภายในก่อน
และโครงสร้างของศีลก็ยึดโยงผู้ปฏิบัติให้ประพฤติอยู่ในกรอบของการไม่ใช้ความรุนแรง ศีล ๕ จึง
เป็นรากฐานของสันติภาพทุกระดับ โดยแบ่งระดับของศีล ๕ ออกเป็นระดับจุลภาคและมหัพภาค
ดังต่อไปนี้
๔.๑.๑ รากฐานของสันติภาพตามแนวทางของศีล ๕ ระดับจุลภาค
ศีล ๕ เชิงจุลภาคยึดโยงอยู่ในระดับบุคคลและสังคม ซึ่งถือว่าเป็นส่วนย่อยระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และสังคมในวงแคบ เป็นศีล ๕ ในระดับที่เหมาะแก่บุคคลและสังคมกลุ่มเล็กๆ
โดยบุคคลจะเกี่ยวเนื่องกับการควบคุมพฤติกรรมส่วนตัวไม่ให้ก่อความเดือดร้อนกับตัวเองและผู้อื่น
การไม่เบียดเบียนชีวิต ทรัพย์ ครอบครัว การไม่สื่อสารด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ และการไม่ดื่มเครื่องมึน
เมา มีลักษณะยึดโยงอยู่กับสันติภาพภายใน และเป็นสันติภาพเชิงลบที่มุ่งละเว้นพฤติกรรมอันจะ
กระทบตนเองและผู้อื่นในทางร้าย ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นในวงแคบ และมีระดับความรุนแรงน้อย กิน
เวลาสั้น เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดสันติภาพในระดับปัจเจกชน แบ่งรากฐานของศีล ๕ ระดับจุลภาค
ออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับสังคม ดังต่อไปนี้
๑. รากฐานของสันติภาพระดับบุคคล
การปฏิบัติตามหลักศีล ๕ มีองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอก ศีลทุกข้อมีความผูกพัน
อยู่กับพฤติกรรมทางกาย วาจาและใจ รากฐานของสันติภาพระดับบุคคลจึงเป็นพฤติกรรมทางใจ ซึ่ง
เป็นคุณธรรมผลักดันให้ปฏิบัติตามศีล ๕ แม้จะไม่รู้จักศีล ๕ ก็จะรู้สึกว่าการทาร้ายผู้อื่น การคดโกง
การละเมิดบุคคลในรูปของความใคร่หรือดูถูกเหยียดหยาม การบิดเบือนข้อเท็จจริง และการเสพสิ่ง
เสพติดเป็นสิ่งไม่สมควร และมักจะทาให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผู้กระทาและผู้ถูกกระทา ซึ่ง
อาจขยายผลไปเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มได้ ถูกยกระดับไปสู่การใช้ความรุนแรง มโนธรรมสานึก
ดังกล่าวเป็นพื้นฐานของสันติภาพภายใน ผู้ปฏิบัติตามก็จะเป็นผู้มีสันติภาพ แต่การปฏิบัติก็เป็นวงจร
ที่เป็นเหตุและผลที่บุคคลรอบข้างสามารถสัมผัสได้ ศีลข้อที่ ๑ ผู้ที่ไม่ฆ่าหรือเบียดเบียนสภาพชีวิ ต
ของผู้อื่น จะมีลักษณะมีเมตตาจิต ไม่มีพฤติกรรมอาฆาตพยาบาทหรือก้าวร้าวรุนแรง รู้จักให้อภัย
ชอบช่วยเหลือผู้ที่กาลังเผชิญอยู่กับความทุกข์ยาก บุคคลที่อยู่รอบข้างจะรู้สึกผ่อนคลายสบายใจ
การแสดงออกของบุคคลรอบข้างก็จะย้อนกลับมาให้ผลในลักษณะเดียวกัน ในขณะที่ศีลข้อที่ ๒ จะ
ทาให้ผู้ปฏิบัติมีความโปร่งใสและเป็นสุจริตชน ศีลข้อที่ ๓ จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีครอบครัวที่อบอุ่น
และเข้มแข็ง ศีลข้อที่ ๔ จะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นคนมีสัจจะ และศีลข้อ
สุดท้ายจะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีสติปัญญา ป้องกันความประมาทในชีวิต หากมองในแง่ของปัจเจกวิถี
ก็จะเห็นว่าศีลข้อที่ ๑-๔ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติและบุคคลอื่น ส่วนศีลข้อที่ ๕ เป็นการปฏิเสธที่
จะนาปัจจัยอันเป็นพิษเข้ามาสู่ร่างกายตนเอง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อตนเองโดยตรง ส่วนอาการและ
พฤติกรรมของผู้เสพจึงกระทบต่อบุคคลอื่น
๒. รากฐานของสันติภาพระดับสังคม
ส่วนสันติภาพในระดับสังคมจะมุ่งเน้นพฤติกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม
มีความยึดโยงอยู่กับศีลระดับโครงสร้างสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต
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ศีลข้อที่ ๑ เป็นสันติภาพในรูปของการไม่ใช้ความรุนแรงโดยตรงและโครงสร้ างที่ไม่
ส่งเสริมความรุนแรงหรือวัฒนธรรมที่ไม่ให้ความชอบธรรมกับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ควบคุม
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ก่อความรุนแรง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้อานาจมาเป็นวัฒนธรรมแห่ง
เมตตา ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เห็นว่าการใช้ความรุนแรงหรือเหยื่อของความรุนแรงเป็นเรื่องของคน
อื่น ไม่มีผลกระทบกับตนเอง จึงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว มาเป็นสานึกความรับผิดชอบต่อชีวิตอื่น
เหมือนกับชีวิตตนเอง หากมีการกระทาความรุนแรงต่อเหยื่อย่อมส่งผลกระทบต่อคนในสังคมด้วย
ศีลข้อที่ ๒ เป็นสันติภาพที่เกี่ยวกับทรัพย์ อาชีพและความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ
นอกจากการไม่มีพฤติกรรมลักขโมยโดยตรง เช่น “การถือเอา การตัดรอน การทาลายสิทธิในคุณค่า
ของทรัพย์สินที่มีเจ้าของสิทธิครอบครองหวงแหน ด้วยการปล้น การขโมย การยักยอก การ
สับเปลี่ยน การซ่อนไว้ การเลี่ยงภาษี การปลอมแปลงสินค้า การโกงด้วยเครื่องตวงเครื่องวัด การ
ละเมิดศีลข้อนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการกระทาของตนเอง ด้วยการสั่งให้คนอื่นทา ด้วยการยกย่องพวก
ขโมย ด้วยการพอใจยินดีในของที่ได้มาด้วยการทุจริต”๒๙
ศีลข้อที่ ๓ เป็นสันติภาพที่เกี่ยวกับความรักใคร่หรือเกี่ยวกับกามระหว่างบุคคล เมื่อแสดง
ความรักใคร่ต่อบุคคลที่ตนเองเป็นผู้ครอบครองไม่ถือว่าผิดศีล ตราบใดที่ยังไม่ใช้ความรุนแรง หรือยัง
ไม่ได้ทาลายเกียรติยศและพันธสั ญญาต่อกัน คนทั่วไปมักเข้าใจว่าการละเมิดศีลข้อนี้คือการมี
เพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ตนเองไม่ได้ครอบครองเท่านั้น ผู้เขียน กล่าวว่า “มีแต่เซ็กส์ในสมรส
เท่านั้นที่จะหลีกเลี่ยงการทาความเป็นมนุษย์เสื่อมถอยได้ เพราะเป็นเวลาที่คนสองคนมอบตัวตน
ให้แก่กันและกัน ไม่เฉพาะสมรรถภาพทางเพศเท่านั้น เซ็กส์จะเป็นได้มากกว่าการแปลงคนเป็น
สิ่งของ มีเพียงห้วงเวลาที่คู่นอนแบ่งปันตัวตน ร่างกาย และจิตวิญญาณ ร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกแง่มุม
กิจกรรมทางเพศของเขาจะนาไปสู่การหลอมรวมของมนุษย์ ”๓๐ ศีลข้อนี้เป็นรากฐานของสันติภาพ
เพราะส่งเสริมสัมพันธภาพภายในครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยย่อยหน่วยแรก และเป็นบรรทัดฐาน
เบื้องต้นของสังคม เพื่อป้องกันความรุนแรงที่มีสาเหตุมาจากกามคุณ
ศีลข้อที่ ๔ มีโครงสร้างเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างสั นติ โดยยึดโยงอยู่กับความจริงและการ
ไม่ยั่วยุให้ใช้ความรุนแรง ไม่สื่อสารด้วยข้อมูลเท็จ ไม่สื่อสารด้วยข้อมูลและอาการส่อเสียด ไม่สื่อสาร
ด้วยคาหยาบคายและไม่สื่อสารด้วยข้อมูลหรืออาการเพ้อเจ้อ ศีลข้อนี้มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะ
เป็นเครื่องมือที่ถูกนามาใช้ในการอธิ บายความ การทาความเข้าใจกัน การเจรจา การไกล่เกลี่ย การ
ทาข้อตกลงร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในสังคมทุกระดับ ซึ่งถือเป็นความโปร่งใส
ทางด้านข้อมูล
ศีลข้อที่ ๕ มีความเกี่ยวข้องกับสติปัญญาและการควบคุมตัวเองไม่ให้เกิดความประมาท
การไม่นาวัตถุมึนเมา สิ่งเสพติดและสารพิษทุกชนิดเข้าสู่ร่างกาย ไม่เอาปัจจัยการนาเข้าที่มี
๒๙

พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), นิเทศธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ลิเบอร์
ตี้เพรส, ๒๕๓๙), หน้า ๑๘๖-๑๘๗.
๓๐
Immanuel Kant, Lectures on Ethics, (Cambridge : Hackett Publishing, 1981), p.
167.
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ผลกระทบต่อสติและปัญญา การไม่บริโภคสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกาย โดยศีลข้อนี้นอกจากจะไม่เสพเอง
แล้ว ยังส่งเสริมการควบคุมธุรกิจที่ก่อให้เกิดความมึนเมาหรือมอมเมา ป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจาก
ความมึนเมาและความประมาท ทาให้รู้จักยับยั้งชั่งใจ ไม่ก่ออาชญากรรมตามอานาจของกรรมกิเลส
(ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม บิดเบือนข้อมูล) โดยศีลข้อนี้มีความยึดโยงกับสังคมระดับ
จุลภาคอยู่ ๔ สถานะ คือ ๑) สถานะของการส่งเสริมร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคภัยอันมี
สาเหตุมาจากสิ่งมึนเมา ๒) สถานะที่ส่งเสริมการมีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ ๓) สถานะของการมีสติซึ่ง
เป็นตัวควบคุมกายและวาจาไม่ให้ก่อกรรมกิเลส ๔) สถานะของปัญญาที่ไม่ถูกกดทับ ส่งเสริม
สติปัญญา มีเหตุมีผล ไม่ถูกชักจูงหรือมอมเมาด้วยความเชื่อ อุดมการณ์และค่านิยมที่ผิดพลาด เช่น
อุดมการณ์อานาจนิยม บริโภคนิยม และการนิยมความรุนแรง เป็นต้น
๔.๑.๒ รากฐานของสันติภาพตามแนวทางของศีล ๕ ระดับมหัพภาค
รากฐานของสันติภาพระดับมหัพภาค เป็นภาพใหญ่ของสังคมที่มีความซับซ้อนและ
หลากหลายทางชาติพันธ์ ที่ยึดโยงอยู่กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อมองในเชิงขอบเขต
ก็ถือเอาระดับชาติและระดับโลก ซึ่งเป็นสันติภาพที่ครอบคลุมทั่วโลก ในหัวข้อนี้มุ่งชี้ให้เห็นประเด็น
ของสันติภาพที่มีรากฐานมาจากศีล ๕ ในระดับมหัพภาค ที่มีความยึดโยงกับสังคมระดับชาติ
ระหว่างชาติและระดับโลก มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต ทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วย ดัง
จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้
๑. รากฐานของสันติภาพระดับมหัพภาคในรูปของศีลข้อที่ ๑
การปฏิบัติตามศีลข้อที่ ๑ จะทาให้เกิดสันติภาพโดยตรง เมื่อปฏิบัติตามศีลข้อนี้จะทาให้
เกิดสันติภาพทางตรงได้ทันที เพราะจะงดเว้นจากการฆ่า ทาร้ายหรือเบียดเบียนกันทางกายภาพ แต่
ศีลข้อนี้มีเจตนารมณ์เชิงมหัพภาค มีความเป็นสากลและซับซ้อนมากกว่าระดับจุลภาค เพราะ
นอกจากการไม่ฆ่าแล้วยังรวมไปถึงการปฏิบัติที่ไม่ส่งเสริมให้มีการเบียดเบียนชีวิตกันในทุกกรณี
ดังต่อไปนี้
รากฐานของสันติภาพในรูปของการไม่กดขี่ ได้แก่ การไม่กดขี่ทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม การให้ความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกันด้านสิทธิเสรีภาพ สิ่งที่เห็นเป็นปรากฏการณ์ของ
การกดขี่ทุกยุคสมัย คือ การกดขี่แรงงาน การใช้แรงงานทาส การกดค่าแรง การทาร้ายผู้ใช้แรงงาน
รากฐานของสันติภาพในรูปของการบริโภค ได้แก่ การบริโภคและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
เพราะทรัพยากรมีอยู่อย่างจากัด ขณะที่จานวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นตลอดเวลา การบริโภครวมอยู่
ในการกินและการใช้ (สินค้า) การบริโภคนิยมและวัฒนธรรมการบริโภคที่รุนแรง ก่อให้เกิดการ
ทาลายร้างสูง ทั้งด้านมลภาวะและอัตราการเสียสมดุลของห่วงโซ่อาหาร เช่น แต่ละปีมีฉลามถูก
สังหารราว ๗๐ ล้านตัว หั่นครีบเพื่อนาไปทาหูฉลาม ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมการบริโภคที่โหดร้ายของ
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มนุษย์ จนลืมตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิต “หากเราตระหนักรู้ถึงวิถีชีวิตของเราวิถีการบริโภค
วิธีการมองสิ่งมีชีวิตต่างๆ เราจะรู้วิธีการสร้างสันติภาพ”๓๑
รากฐานของสันติภาพในรูปของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ “การไม่ใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหาหรือการดาเนินชีวิต นอกจากจะมีนัยที่มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหา โดยปราศจากความ
รุนแรงแล้ว ยังมีนัยที่สะท้อนให้เห็นการดารงอยู่โดยไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและสัตว์ต่างๆ ด้วย”๓๒
๒. รากฐานของสันติภาพระดับมหัพภาคในรูปของศีลข้อที่ ๒
ศีลข้อนี้มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิในการครอบครองทรัพย์ ซึ่งรวมไปถึงการแสวงหาทรัพย์
อาชีพและเศรษฐกิจที่ไม่ก่อให้ เกิดความรุนแรงด้วย ในระดับมหัพภาคจะมีความเกี่ยวข้องกับ
สันติภาพดังต่อไปนี้
รากฐานของสันติภาพในรูปของการเคารพในสิทธิการครอบครอง ได้แก่ การครอบครอง
ระดับชาติจะมีขอบเขตของความเป็นรัฐชาติ ซึ่งอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนการครอบครอง โดยชาติอื่นไม่
สามารถเข้ามาแทรกแซงในพื้นที่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมจากรัฐผู้ครอบครอง ปัญหาการ
แย่งชิงพื้นที่ถือครองเป็นชนวนที่กระตุ้ นให้เกิดสงครามอยู่เสมอ โดยเฉพาะชาติที่มีพื้นที่ติดกัน ก็
มักจะมีปัญหาเรื่องเขตแดนอยู่เสมอ รากฐานของสันติภาพในรูปของการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ
ในระดับมหัพภาคส่วนใหญ่จะมีความยึดโยงอยู่กับรัฐ การลงทุนในบรรษัทระหว่างชาติ ธุรกิจใหญ่ๆ
จะมีอิทธิพลอย่างมากในการกาหนดนโยบายของแต่ละประเทศ เพราะชาตินั้นๆ จะอาศัยการเติบโต
ของ GDP จากธุรกิจเหล่านั้นมาเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้วย แม้ว่าบางครั้งธุรกิจนั้น
จะมีความเสี่ยงสูงมากน้อยแค่ไหนก็ตาม บางธุรกิจมีกิจการใหญ่โต ทาให้เกิดการจ้างงานมาก เมื่อ
เศรษฐกิจตกต่า สถานะทางการเงินมีปัญหาแทบจะปิดกิจการ แต่รัฐก็ให้ทุนสนับสนุนจานวน
มหาศาลเพื่อพยุงสถานะทางการเงินให้อยู่รอด ในขณะที่การอุดหนุนภาคการเกษตรน้อยลง ทาให้
เกิดภาวะผันผวน เพราะบางธุรกิจได้รับการโอบอุ้มจากรัฐ แต่ภาคอื่นถูกลดคุณค่าลง ทาให้เกิดความ
เหลื่อมล้าทางอาชีพ รากฐานของสันติภาพในรูปของเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจมีความยึดโยงกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของพลเมืองโลก ชาติที่มีเศรษฐกิจดีก็จะทาให้พลเมืองมีชีวิตความเป็นอยู่ดีด้วย แต่หาก
มีการกดดันบีบคั้นทางเศรษฐกิจขึ้นก็จะทาให้กระทบต่อสันติภาพ เพราะจะทาให้คนตกงาน เป็นหนี้
ไร้ที่อยู่อาศัย การโยกย้ายถิ่นฐาน การแย่งชิงอาชีพ การอดอยากและความหิวโหย เป็นต้น
๓. รากฐานของสันติภาพระดับมหัพภาคในรูปของศีลข้อที่ ๓
ศีลข้อนี้ในระดับจุลภาคจะยึดโยงอยู่กับการสารวมในกามคุณที่เจาะจงในเรื่องของการ
ล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งในลักษณะการบังคับหรือสมยอม แต่เจตนารมณ์ของศีลข้อนี้จะมีลักษณะเป็น
การสร้างและส่งเสริมสัมพันธภาพของมนุษย์ทุกระดับ การสร้างสัมพันธภาพจึงอาศัยความไว้วางใจ
๓๑

ติช นัท ฮันห์, สันติภาพทุกย่างก้าว, แปลโดย ประชา หุตานุวัตรและสุภาพร พงศ์พฤกษ์, พิมพ์
ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๕๓), หน้า ๑๔๓.
๓๒
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุญยากร), “รูปแบบแผนปฏิบัติการสันติวิธีเชิงพุทธ : ศึกษากรณี
การแก้ไขความขัดแย้งของชาวศากยะและชาวโกลิยะ”.
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การให้เกียรติ การยกย่อง การยอมรับในอัตลักษณ์ของกันและกัน ไม่ดูถูกเหยียดหยามบุคคลหรือสิ่ง
ที่ภาคภูมิใจ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น
๔. รากฐานของสันติภาพระดับมหัพภาคในรูปของศีลข้อที่ ๔
ศีลข้อที่ ๔ มีความโดดเด่นทางด้านการสื่อสารเพื่อสันติ เป็นเครื่องมือสาคัญในการทา
ความเข้าใจ แก้ปัญหาความขัดแย้ง ทั้งในรูปของการเจรจา การไกล่เกลี่ย การทาข้อตกลง เป็นต้น
ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สาคัญของสันติภาพ ดังต่อไปนี้
๑) รากฐานของสันติภาพในรูปของการไม่ก้าวก่ายแทรกแซงทางข้อมูล ได้แก่ ปัจจุบัน
ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยสาคัญในการสื่อสาร มีการผลิตเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว ฉับไว และ
แม่นยามากขึ้น ประเทศที่มีแหล่งข่าวที่ดีย่อมได้เปรียบในการกาหนดยุทธศาสตร์ประเทศ จึงทาให้มี
การแข่งขันด้านข้อมูลข่าวสารกันสูงขึ้น
๒) รากฐานของสันติภาพในรูปของการไม่กระตุ้นความรุนแรง ได้แก่ การไม่นาเสนอ
ข้อมูลสาธารณะที่มีแนวโน้มกระตุ้นความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการปลุกกระแสชาตินิยม ให้เกิด
ความรู้สึกโกรธเกลียดเคียดแค้นเชื้อชาติอื่น การปลูกฝังทัศนคติเกลียดชังทางเชื้อชาติ ไม่บีบบังคับ
หรือข่มขู่คุกคามให้เปิดเผยข้อมูลลับของชาติ ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในทางร้าย ไม่รุกรานทางข้อมูล ไม่
นาข้อมูลไปเป็นเครื่องมือกระตุ้นเพื่อให้ได้รับความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรง
๓) รากฐานของสันติภาพในรูปของการไม่ปล่อยข่าวลวง ได้แก่ การไม่ปล่อยข่าวเพื่อให้
ตื่นตระหนก ไม่เต้าข่าวโดยไม่มีมูล ไร้หลักฐาน ทาให้โอกาสการแข่งขันไม่เป็นธรรม
๔) รากฐานของสันติภาพในรูปของการไม่โฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริง ได้แก่
ปัจจุบันแต่ละประเทศมักนาการโฆษณาประชาสัมพันธ์มาใช้เพื่อเผยแผ่ผลงาน และเพื่อจูงใจให้
ต่างชาติเข้ามาลงทุนภายในประเทศ แต่ส่วนใหญ่ข้อมูลที่นาไปประชาสัมพันธ์มักจะมีลักษณะ
โฆษณาเกินจริง
๕) รากฐานของสันติภาพในรูปของการทาพันธสัญญา ได้แก่ การที่มนุษย์จะสามารถอยู่
ร่วมกันได้นั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องทากฎเกณฑ์ทางสังคมร่วมกัน เพื่อเป็นกรอบการ
ดาเนินชีวิตไม่ให้ก่อปัญหาแก่สังคม ทั้งในรูปของวัฒนธรรม ประเพณี จารีต ศีลธรรมและกฎหมาย
ในส่วนของระดับมหัพภาคก็เช่นเดียวกัน แม้ว่าพลเมืองโลกจะมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและประเพณีก็ตาม ก็ยังมีการปฏิบัติตามหลักสากลร่วมกันในหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญา อนุสัญญาและปฏิญญา ซึ่งอาจมีความผูกพันในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี
เป็นเครื่องมือที่มนุษย์ร่วมกันทาขึ้นเป็นพันธสัญญา
๖) รากฐานของสันติภาพในรูปของการป้องกันสงครามข่าวสาร ได้แก่ สงครามข่าวสาร
หมายถึง การนาข้อมูลข่าวสารมาเป็นเครื่องมือก่ อความรุนแรง การรุกคืบเข้ายึดครองพื้นที่สื่อ ซึ่ง
เป็นสงครามคลื่นลูกใหม่ที่น่าหวาดกลัว การยึดกุมข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าย่อมมีโอกาสกาชัยชนะ
ได้มากกว่า ทั้งสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ข่าวสารถูกนามาเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่มีพลานุภาพมาก
ในการทาสงครามทุกครั้งจะมีการนาข้อมูลข่าวสารมาใช้กาหนดยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี
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๗) รากฐานของสันติภาพในรูปของความสมมาตร ได้แก่ ความขัดแย้งและความรุนแรง
หรือความวุ่นวายในโลก ล้วนเป็นตัวชี้วัดสภาวะไร้สมมาตรของสังคมโลก
๘) รากฐานของสันติภาพในรูปของการไม่ละเมิดสิทธิในการรับรู้ ได้แก่ สังคมสมัยใหม่มี
ความเป็นสังคมแห่งการรับรู้ ทุกคนมีเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ทาให้เกิดการ
เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนและการปรับตัว ในขณะที่ข่าวสารบางอย่างกลับเป็นประโยชน์ในการป้องกัน
ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ศีลข้อนี้ส่งเสริมให้มีความเคารพสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันมีผล
ต่อการดาเนินชีวิต
๙) สันติภาพในรูปของการไม่สรรเสริญความรุนแรง ได้แก่ ส่วนสาคัญของการใช้ความ
รุนแรงเกิดมาจากการได้รับความชอบธรรมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการยกย่องวีรบุรุษทาง
สงครามว่าเก่งกล้าสามารถ จนลืมตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมในรูป ของการปลูกฝังค่านิยมความ
รุนแรง เมื่อถูกปลูกฝังนานเข้าก็กลายมาเป็นอุดมการณ์ของพวกหัวรุนแรง ซึ่งกลุ่มนี้จะมีความชื่นชม
และสรรเสริญผู้ใช้ความรุนแรง ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของการยกย่องภารกิจการก่อการร้าย การ
พลีชีพเพื่อให้บรรลุภารกิจ
๑๐) สันติภาพในรูปของการยุติภัยคุกคาม ได้แก่ ภัยคุกคามต่อโลกมีหลายลักษณะ ไม่ว่า
จะเป็นภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ ส่วนภัยจากมนุษย์นั้นสามารถยุติได้
ด้วยการทาความเข้าใจกันเพื่อลดความหวาดระแวงกัน เมื่อได้ปฏิบัติตามศีลข้อที่ ๔ โดยไม่รู้ตัว แต่
การรักษาสัจจะที่มีต่อกันเป็นเจตนารมณ์สาคัญของศีลข้อนี้ การถือสัจจะจึงเป็นรากฐานสาคัญของ
สันติภาพ
๑๑) รากฐานของสันติภาพในรูปของการสื่อสารเพื่อสันติ ได้แก่ การจะทาให้มีความเข้าใจ
กันได้นั้นสิ่งสาคัญขึ้นอยู่ที่การสื่อสารให้เข้าใจกัน เป็นการเปิดพื้นที่ในการสร้างความสัมพันธ์กัน เมื่อ
มีการทาสงครามทั้งในรูปของสงครามแบบเป็นระบบหรือไม่เป็นระบบก็ตาม ทุกฝ่ายมักจะหา
ช่องทางสื่อสารกันเพื่อเป็นทางออกอยู่เสมอ ทั้งการสื่อสารทางตรงหรือทางลับ
๕. รากฐานของสันติภาพระดับมหัพภาคในรูปของศีลข้อที่ ๕
ศีลข้อนี้มีความยึดโยงอยู่กับการป้องกัน การแก้ปัญหาอบายมุขและปัญหาอาชญากรรม
นอกจากนี้ยังมีมิติของการส่งเสริมสติปัญญา การคิดค้น การพัฒนา การสร้างสรรค์ รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น และวัฒนธรรม ป้องกันการมอมเมาด้วยลัทธิอุดมการณ์แบบ
มิจฉาทิฏฐิ ซึ่งมีความยึดโยงอยู่กับความสงบสุขของสังคมโลก โดยศีลข้อนี้ในระดับมหัพภาคจะเป็น
รากฐานของสันติภาพต่อไปนี้
รากฐานของสันติภาพในรูปของการป้องกันอบายมุข ได้แก่ อบายมุขมีส่วนสาคัญอย่างยิ่ง
กับความสงบสุขของสังคม ช่วงเวลาใดที่สามารถควบคุมปริมาณของอบายมุขได้สังคมก็จะมีความ
สงบสุข เพราะอบายมุขเป็นวงจรของความเสื่อมทรามทางสังคม สังคมที่มีอบายมุขแพร่หลายมักจะ
เป็นสังคมที่มีปัญหา ทั้งปัญหาในรูปของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษา อบายมุขเป็น
เส้นทางของความเสื่อมที่กระทบต่อสังคมทุกด้าน บ่อนทาลายทรัพยากรมนุษย์ และบ่อนทาลาย
ศักยภาพในตัวมนุษย์ เป็นต้น
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๕. สรุป

ความรุนแรงเป็นภาพสะท้อนสัญชาตญาณความโหดร้ายของมนุษย์ ก่อนที่จะมีการใช้
ความรุนแรง มนุษย์ได้จาลองภาพของความโหดร้ายเอาไว้ในจิตใจ แล้วจึงแสดงออกทางพฤติกรรม
ซึ่งเป็นความรุนแรงที่เป็นผลพวงพัฒนาการของมนุษย์ก็เป็นไปพร้อมกับการยกระดับความรุนแรง มี
การประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือก่อความรุนแรงให้มีสมรรถนะการทาลายล้างสูงขึ้น รุนแรงขึ้น กินพื้นที่
กว้างขึ้นและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จนบางครั้งเงื่อนไขของการทาสงครามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความ
ขัดแย้ง แต่เป็นความต้องการที่จะทดลองยุทธภัณฑ์ใหม่ว่าใช้ได้จริงหรือไม่ และจะเป็นเวทีอวด
ยุทธภัณฑ์ต่อชาวโลก ซึ่งจะทาให้ได้ผลประโยชน์ ๓ สถานะ คือ เพื่อแสดงแสนยานุภาพของความ
เป็นมหาอานาจให้เป็นที่ยาเกรงของชาติอื่น , เพื่อดารงและเพิ่มสถานะของอานาจการต่อรอง, และ
เพื่อขยายตลาดการค้าอาวุธหรือยกระดับทางเศรษฐกิจ ส่วนมูลค่าของยุทธภัณฑ์กาหนดตาม
อานุภาพของการทาลายล้าง โดยการนาเอาชีวิตมนุษย์มาเป็นเครื่องต่อรองสินค้าแต่จะมีความโล่งใจ
ที่มีชีวิตรอดกลับมาได้ ในขณะที่เครื่องมือที่นามาใช้ก่อความรุนแรงที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในปัจจุบัน
และอนาคตกลับเป็นเศรษฐกิจ โดยที่มนุษย์มีศักยภาพที่จะใช้ทุกอย่างก่อความรุนแรงได้เสมอ ชีวิต
จึงเต็มไปด้วยความสุ่มเสี่ยงต่อ ภัยคุกคามที่รุนแรงทั้งในฐานะผู้ก่อและเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจาก
การใช้ความรุนแรง
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การแก้ปัญหาความโลภในสังคมปัจจุบันตามหลักพระพุทธศาสนา

The solution greed in society in Buddhism

พระครูสุทธิพงศ์มุนี
บทคัดย่อ
ปั ญ หาสั ง คมที่ เ กิ ด จากความโลภของคนในปั จ จุ บั น กั บ ในอดี ต ที่ ป รากฏในคั ม ภี ร์
พระพุ ทธศาสนาเถรวาทมี พ ฤติ ก รรมเหมื อ นกั น คื อการละเมิ ด ศี ล ๕ ซึ่ งส่ ง ผลกระทบให้ บุ ค คล
ผู้กระทาและสังคมต้องเดือดร้อนเมื่อมองในแง่ของวงจรปฏิจจสมุปบาทคือกิเลสกรรมวิบากจะพบว่า
กิเลสคือ ความโลภเป็นเหตุให้อยากได้ในทางที่ผิดศีลธรรมกรรมเป็นส่วนของการกระทาทุจริตและ
วิบ ากเป็ น ส่ ว นที่ต้ องรั บ ผลของการกระท า เช่ น ถู กจั บ ดาเนิ น คดี ต ามกฎหมาย หลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาทพบว่าองค์ธรรมที่สามารถนามาปรับประยุกต์ใช้เป็นวิธีการแก้ปัญหาความ
โลภในสังคมคือทานการให้วัตถุสิ่งของต่างๆ แก่ผู้อื่นเพื่อตัดความโลภความตระหนี่ออกจากใจศีล
เป็นข้อห้ามทางกายวาจาเพื่อการไม่ละเมิดในทรัพย์สินและบุคคลที่เป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้อื่น การ
บรรเทาความโลภและส่งเสริมการลดละความโลภเพื่อสันติสุขแก่สังคม
คาสาคัญ : การแก้ปัญหา, ความโลภ, หลักพุทธศาสนา
ABSTRACT
The social problems caused by the greed of the present with the past
appears in scripture Theravada Buddhism is the same behavior is a violation of five
precepts of which affect the individual offender and society have suffered. When
viewed in terms of the cycle of Dependent Originations are the defilements, action,
effect, will find that the defilement is the greed as the cause of bad action and bad
action is bad behavior or corruption and effect is an acceptance of action such as
to be caught by the law. The principle of Dhamma in Therawada Buddhism finds
that principles of Dhamma can be applied to solve the greed problem in the
society are charity is to give the materials to reduce the greed from the mind. The
precept is the forbidding of body and speech for no violation the other assets and
persons and relieve the greed and promote to reduce the greed for the peace of
society.
Keyword: The problem solution, greed, Principle of Dhamma
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๑. บทนา

หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท “ความโลภจัดเป็นอกุศลมูล”๑ เป็นสภาวธรรม
ฝ่ายชั่วเป็นกิเลสที่จะต้องกาจัดให้ออกไปจากจิตใจของตนเพราะทาให้จิตใจเศร้าหมองและจะต้องหา
วิธีบรรเทาให้ลดน้อยลงจนหมดไปจากจิตใจในที่สุด “เพราะความโลภเป็นสาเหตุทาจิตใจให้เศร้า
หมองความโลภที่เกิดทางใจนั้นเป็นอาการของจิตที่อยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ ตนยังไม่ได้ยังไม่
มียังไม่เป็นจนทาให้ต้องดิ้นรนไขว่คว้าแสวงหาปรารถนาเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาครอบครองอันเป็นอาการ
ของกิเลสที่เป็ นความชั่ว ทางใจ”๒ได้แก่การพยายามแสวงหาช่องทางคิดกลอุบ ายหลอกลวงเอา
ทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเพราะความโลภที่รุมเร้าจิตใจจึ งเป็นเหตุให้ทาความชั่ว
ทางวาจาได้แก่การพูดเลียบเคียงเพ่งเล็งทรัพย์สินของผู้อื่นเพื่อนามาเป็นของตนเพราะถูกความโลภ
ครอบงาจิตจึงเป็นเหตุให้บุคคลทาความชั่วทางกายซึ่งผิดหลักศีลธรรมคือย่อมทาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง
ไปย่อมถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้ย่อมประพฤติผิดในชายหญิงที่ไม่ใช่คู่ครองของตนย่อมกล่าวคา
เท็จชักชวนผู้อื่นในทางที่เสื่อมเสีย๓

๒. ความหมายของความโลภ

การนิยามความหมายของความโลภได้มีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะต่างๆไว้ดังนี้

คาว่า “โลภ” มาจากลุภฺ (คิทฺธิย) ในความอยากได้, ณปัจจัยมีรูปวิเคราะห์ว่าลุพฺภนโลโภ,
หมายถึงความอยากได้ชื่อว่าความโลภ, หรือตัณหา,๔
พระธรรมกิตติวงศ์ได้ให้ความหมายของคาว่าโลภคืออาการเป็นเหตุให้อยากได้หรืออาการ
ที่อยากได้เสียเอง (ลุพฺภติเตนาติสยลุพฺภตีติโลโภ)๕
พจนานุกรมฉบับบั ณฑิตยราชสถานพ.ศ. ๒๕๔๒ได้ให้ ความหมายของคาว่าโลภคือ
“ความอยากได้ไม่รู้จักพอ”๖

๑

องฺ. ติก. (บาลี) ๒๐/๗๐/๑๙๖, องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๗๐/๒๗๕.
พระเทพดิลก (ระแบบ ิตญาโณ), อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท,(กรุงเทพมหานคร :
ธรรมสภา, ๒๕๓๕), หน้า ๕๖.
๓
องฺ.ติก. (บาลี) ๒๐/๖๖/๑๘๔, องฺ.ติก.(ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๗.
๔
พันตรีประยุทธ์หลงสมบุญ , พจนานุกรมมคธ - ไทย, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์,
๒๕๔๐), หน้า ๖๒๑.
๕
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดีสุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ศัพท์วิเคราะห์
,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐), หน้า ๕๗๔.
๖
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนาอินเตอร์พ
ริ้นท์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๔๖.
๒
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พระคันธสาราภิวงศ์ได้ให้ความหมายว่า “ความโลภเป็นสาเหตุของความประพฤติใน
ปัจจุบันที่เป็นอกุศลทางกายวาจาหรือใจ”๗
พระภาสกรภูริวฑฺฒโนกล่าวไว้ในหนังสือปฏิจจสมุปบาทสาหรับคนรุ่นใหม่ว่า “สภาวะของ
จิตในขณะที่ป รุงแต่งเป็น บาปเป็น โลภมูลจิตคือจิตโลภในเวลาที่มีกามารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็น
อารมณ์เครื่องยึดเหนี่ยว”๘
จากทัศนะของนักวิชาการที่ได้ให้คานิยามความหมายของความโลภดังกล่าวพอสรุปความ
ได้ว่าความโลภเป็นอาการของจิตที่อยากได้ไม่รู้จักพอเป็นความเศร้าหมองของจิตซึ่งทาให้บุคคล
แสวงหาสิ่งที่ต้องการในทางทุจริตเป็นรากเหง้าของอกุศลมูลเป็นกิเลสที่โน้มน้าวเข้าหาอารมณ์คือ
กามคุณ ๕ เป็นสภาวะของจิตในขณะที่ปรุงแต่งเป็นบาปเป็นสาเหตุของความประพฤติที่เป็นอกุศล
ทางกายวาจาโดยการละเมิดในทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งเกิดจากโลภมูลจิต

๓. สาเหตุของความโลภ

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลเพราะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแสดงความ
เป็นเหตุและผลของสิ่งทั้งปวงตามแนวคิดที่ว่าสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นดารงอยู่และดับไปล้วนอิงอาศัยกัน
และกันในลักษณะสัมพันธ์ต่อกันเป็นกระแสหรือกระบวนการหามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้นเหตุหรือเป็น
จุดเริ่มต้นของสิ่งทั้งปวงไม่ในพระอภิธรรมปิฎกพระพุทธองค์ตรัสว่า “กิเลสประเภทความโลภแม้จะ
ชื่อว่าเป็น เหตุแห่ งความทุกข์ ”๙ ก็ตามแต่บางขณะจิตความโลภยังอิงอาศัยกิเลสชนิดอื่นเกิดขึ้น
เพราะเป็นสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุกล่าวคือ “โลภะ เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุ
เพราะโมหะโมหะเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเพราะโลภะโทสะเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเพราะ
โมหะโมหะเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุเพราะโทสะ”๑๐
พระพุทธโฆสาจารย์ อธิบายสาเหตุของความโลภที่เกิดขึ้นตามวิถีแห่งโลภมูลจิต ๘ ดวงว่า
เมื่อใดบุคคลทาความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีเป็นต้นให้ออกหน้าเป็นผู้ร่าเริง
ยินดีบริโภคกามทั้งหลายเชื่อถือทิฏฐมงคล (สิ่งที่ตนได้เห็นเป็นมงคล) โดยว่าเป็นสาระด้วยจิตที่กล้า
เองมิได้ถูกใครๆชักจูงเมื่อนั้นอกุศลจิตดวงที่หนึ่ง (คือ โสมนัสสหคตทิฏฐิคตสัมปยุตอสังขารร่วมกับ
โสมนัสประกอบด้วยความเห็นผิดไม่มีใครชักจูง) ย่อมเกิดขึ้นในกาลใดบุคคลมีจิตเฉื่อยชาคนอื่นชักจูง
(จึงทาอย่างนั้น) ในกาลนั้นอกุศลจิตดวงที่ ๒ (คือที่เป็นโสมนัสสหคตทิฏฐิคตสัมปยุตสสังขารร่วมกับ
โสมนัสประกอบด้วยความเห็นผิดมีใครๆ ชักจูง)ย่อมเกิดขึ้น
ในกาลใดบุคคลมิได้กระทาความเห็นผิดให้ออกหน้าเพียงแต่ร่าเริงยินดีอย่างเดียวย่อมเสพ
เมถุนบ้างเพ่งเล็งอยากได้สมบัติของผู้อื่นบ้างย่อมลักทรัพย์ของผู้อื่นบ้างมีจิตกล้าแข็งเองไม่มีใครๆชัก
๗

พระคันธสาราภิวงศ์, โพธิปักขิยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บุญศิริการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๔๔.
พระภาสกรภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล), ปฏิจจสมุปบาทสาหรับคนรุ่นใหม่, (เชียงใหม่ : บริษัท นันทพันธ์
พริ้งติ้งจากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๙.
๙
อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๐๘๓/๑๔๘, อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๘๓/๒๗๖.
๑๐
อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๐๘๕/๑๔๘, อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๐๘๕/๒๗๖-๒๗๗.
๘

148

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

จูงเลยในกาลนั้นอกุศลจิตดวงที่ ๓ (คือที่เป็นโสมนัสสหคตทิฏฐิคตวิปยุต สังขารไม่ประกอบด้วย
ความเห็นผิดไม่มีใครชักจูง) ย่อมเกิดขึ้นในกาลใดบุคคลมีจิตเฉื่อยชามีคนอื่นชักจูง (จึงทาอย่างนั้น)
ในกาลนั้ น อกุศลจิ ตดวงที่ ๔ (คือที่เป็นโสมนัส สหคตทิฏ ฐิคตสั มปยุต สสั งขารร่ว มกับโสมนัส
ประกอบด้วยความเห็นผิดมีใครๆชักจูง) ย่อมเกิดขึ้น
ในกาลใดบุคคลปราศจากวิกัปทั้ง๔เพราะอาศัยความไม่พร้อมแห่งกามทั้งหลายบ้างเพราะ
ความไม่มีเหตุแห่งโสมนัสอื่นๆ บ้าง จิตที่ประกอบด้วยอุเบกขา๔ดวงที่เหลือจึงเกิด๑๑
สาเหตุของความโลภในด้านปัจจัยภายในย่อมมาจากสภาพจิตใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวนั่นคือ
โมหะความลุ่มหลงมัวเมาซึ่ง เป็นอกุศลมูลข้อที่๓ “โมหะเป็นสาเหตุให้เกิดความโลภที่เนื่องมาจาก
การตรึกนึกคิดของตนเองด้วยความอยากได้เพราะไม่มีโยนิโสมนสิการ”๑๒ ความโลภมีอยู่ประจาใจ
ของปุถุชนทุกคนไม่มากก็น้อยโดยไม่เคยเลือกหน้าเลยว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเหตุการณ์เช่นว่ามานี้
ให้เราทดลองสังเกตดู ในชีวิตประจาวันก็ได้เพราะเหตุว่าความโลภมีหลายระดับคือละเอียดกลาง
หยาบดังที่กล่าวมาแล้วคนส่วนมากจะรู้ว่าเป็นความโลภก็ต่อเมื่อปรากฏอาการที่รุนแรงเพราะว่า
โลภะที่แรงกล้าเป็นราคะหรือตัณหาขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะปรากฏขณะนั้นโลภะย่อม
เกิดจิตเกิดดับเร็วมากสาหรับปุถุชนไม่อาจรู้ความโลภเกิดในขณะที่สภาวธรรมปรากฏในทวารใด
ทวารหนึ่งในชีวิตประจาวัน
สาเหตุของความโลภในด้านของปัจจัยภายนอกคือกามคุณที่เป็นรูปมากระตุ้นในเวลาที่มี
เหตุปัจจัยพร้อมก็ทาให้บุคคลกระทาทุจริตทางกายวาจาได้ทันทีเมื่อบุคคลต้องการอานาจความเป็น
ใหญ่ที่เกิ นขอบเขตดังกรณีของพระราชาที่ปรากฏในอรรถกถามงคลสูตรว่าพระราชาผู้ ตกอยู่ใน
อานาจของความโลภเพราะมีตัณหาเป็นกาลังสนับสนุนเป็นแรงจูงใจสาเหตุเพราะอยากจะได้ราช
สมบัติสองสามประเทศมาครอบครองไว้ในอานาจของตนเลยถูกท้าวสักกะปลอมตัวเป็นชายหนุ่ม
เพื่อให้พระองค์เกิดสานึกตนด้ว ยเครื่องจูงใจว่าจะตีเมืองทั้ง ๓เมืองมาถวายเมื่อชายนั้นหายตัวไปไม่
มาตามสัญญาพระราชาผู้มีความโลภจัดในราชสมบัตินั้นเมื่อระลึกถึงจึงเกิดความเสียดายพระวรกาย
เร่าร้อนทาให้พระอุทรปั่นป่วนเป็นโรคโลหิตปักขันธิกาพาธ (คือโรคอาเจียนเป็นโลหิต) ไม่หยุดเกิน
กาลังของแพทย์ที่จะเยียวยาให้หายได้ต้องประสบกับความทุกข์ปางตาย๑๓
ในประเด็นนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าบุคคลต้องระทมทุกข์ปางตายเพราะอานาจตัณหาที่เป็น
กาลังสนับสนุนความโลภจนจิตใจต้องคล้อยตามอารมณ์ของความอยากสรุปได้ว่าในกรณีนี้สมุฏฐาน
ของโรคเกิดจากความอยากได้ที่เกินขอบเขตนั่นเอง

๑๑

วิสุทฺธิ. (บาลี) ๓/๒๔-๒๕, วิสุทฺธ.ิ (ไทย) ๓/๑/๔๙.
อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๙๓๖/๔๕๕, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๓๖/๕๘๖.
๑๓
มงฺคล. (บาลี) ๒/๕๔๙/๔๕๘, มงฺคล.(ไทย) ๕/๕๙๔/๑๔๑.
๑๒
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๔. ปัญหาที่เกิดจากความโลภในสังคมปัจจุบัน

ในสังคมไทยปัจจุบันกาลังประสบกับปัญหาสังคมต่างๆ เช่น อาชญากรรมปล้นฆ่า การลัก
ทรัพย์ผู้อื่นหลอกลวงฉ้อโกงคอร์รัปชั่นปัญหายาเสพติดปัญหาเศรษฐกิจกล่าวได้ว่า สาเหตุของปัญหา
ต่างๆ ดังกล่าวมานี้ มีสมุฏฐานเริ่มจากปัจเจกบุคคลบ้างนโยบายของรัฐบ้างแต่โดยสภาพทั่วๆไปแล้ว
ปัญหาเหล่านี้จะเริ่มที่ตัวบุคคลเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการบริหารของรัฐเข้าไม่ถึงหรือ
ได้รับการบริการด้านสวัสดิการจากรัฐไม่เป็นธรรมคนเหล่านี้จึงกลายเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐ
จากสภาวการณ์ดังกล่าวนี้นับว่ามีผลโดยตรงต่อตัวบุคคลเป็นสาคัญเพราะเหตุนี้เองจึง
เป็นที่มาของปัญหาความโลภอยากได้และการแสวงหาในทางที่ผิดศีลธรรมในที่สุดมนุษย์ทุกคนล้วน
มี ค วามต้ อ งการด้ า นปั จ จั ย สี่ คื อ อาหารที่ อ ยู่ อ าศั ย เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม และยารั ก ษาโรคด้ ว ยกั น ทั้ ง สิ้ น
นอกจากนี้ความต้องการของมนุษย์บางคนในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดๆก็ตามคือ ต้องการกินกาม
เกียรติเช่นกันเมื่อต้องการแล้วไม่ได้ดังที่ต้องการย่อมทาให้จิตใจกระสับกระส่ายด้วยอานาจของ
ความโลภซึ่งเป็ นมโนทุจ ริ ตหมายความว่าทุจริ ตทางใจตามหลั กพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็ น ๓
ประการคือ ๑. คิดโลภอยากได้ของคนอื่นหรือของที่ไม่ควรจะได้ ๒. คิดอาฆาตปองร้ายผู้อื่น
๓. คิดเห็นผิดจากทานองคลองธรรม๑๔
เรื่องมโนทุจริตนี้เรามักเห็นกันมากในสังคมไทยเช่นเดียวกันทุกวันนี้จะเห็นว่าคนเรามี
ความโลภไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด ร่ ารวยมากแล้ ว ก็ ยั ง ไม่ พ อยั ง หาช่ อ งทางทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบกอบโกย
ผลประโยชน์เข้าตัวมากขึ้นไปอีกคิดโลภไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งความโลภนี้ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ที่เป็น
การประพฤติทุจริตตามมาเช่นการประกอบอาชญากรรมด้วยการปล้นฆ่าลักทรัพย์ผู้อื่นการเล่นการ
พนันเพื่อหวังรวยทางลัดการเล่นหวยเถื่อนเป็นต้น ๑๕ เหล่านี้ล้วนสร้างปัญหาในเชิงลบให้แก่สังคม
ทั้งสิ้น
ดังนั้น จะแยกประเด็นปัญหาที่เกิดจากความโลภในสังคมปัจจุบันออกเป็น ๓ส่วนส่วนที่
หนึ่งเป็นการศึกษาปัญหาสังคมที่เกิดจากความโลภเริ่มจากการพิจารณาความโลภเชิงวัตถุนิยมละ
ความโลภทางสังคม
๔.๑ ปัญหาสังคมที่เกิดจากความโลภ
การศึกษาปัญหาความโลภและผลที่กระทบต่อสังคมไทยปัจจุบันตั้งแต่พ . ศ. ๒๕๔๕๒๕๕๐เท่านั้นอนึ่งความโลภเมื่อแสดงตัวออกมาเป็นความพยายามทุกวิถีทางเพื่อโน้มน้าวสิ่งที่ตน
หมายปองเข้ามาเป็นสมบัติของตนหรือพยายามเหนี่ยวรั้งเข้ามาอย่างไรก็ตามบทบาทของความโลภ
ได้กลายเป็นปัญหาบีบคั้นเบียดเบียนจิตใจของปุถุชนบางคนอยู่ทุกวันทางพระพุทธศาสนาเถรวาท

๑๔

อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๙๑๓/๔๔๔, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๙๑๓/๕๗๑.ดูเทียบในพระราชธรรมนิเทศ
(ระแบบ ิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน์๒, (อธิบายธรรมวิภาคปริเฉทที่๒), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๘๖.
๑๕
สุพัตราสุภาพ, ปัญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๕), หน้า๘๒-๘๓.
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ตระหนั ก ถึง ปั ญหาข้ อนี้ จึ งจั ด ความโลภเป็น ปัญ หาพื้ นฐานของสั งคมประการหนึ่งเมื่อ พิจารณา
ลักษณะของความโลภตามที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบันพอสรุปออกเป็น๒ลักษณะคือ๑๖
๔.๑.๑ ความโลภเชิงวัตถุนิยม
ความโลภเชิงวัตถุนิยมหมายถึงความอยากมีเงินทองอยากได้วัตถุสิ่งของต่างๆเริ่มตั้งแต่
ต้องการมีเครื่องอานวยความสะดวกในชีวิตประวันเช่นเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องสื่อสารสมัยใหม่เครื่องเล่นเพื่อความสนุกสนานนานาชนิดตลอดจนเครื่องแต่งกายที่ทันสมัย๑๗
สิ่งเหล่านี้อานวยความสะดวกสบายทาให้บริโภคจนเพลิดเพลินบางครั้งก็เกินความพอดี
การพิจารณาความโลภเป็นเรื่องของวัตถุนิยมนี้คือการที่บุคคลมุ่งจะเสริมสร้างสถานของ
ตนเองให้มั่งคั่งร่ารวยในทรัพย์สินพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้รู้ประมาณและบรรเทาแต่ต้ องไม่โลภ
อยากได้ของบุคคลอื่นแต่บุคคลสามารถใช้ความเพียรพยายามกาลังสติกาลังทรัพย์กาลังความคิดของ
ตนเพื่อสร้างสถานะทางความร่ารวยได้ตราบใดที่ยังไม่ละเมิดในทางทรัพย์สินผลประโยชน์ของบุคคล
อื่นตราบนั้นก็ยังชื่อว่าอยู่ในขอบข่ายของศีลธรรม๑๘
อนึ่งในระดับที่สูงขึ้นไปหรือมองให้ละเอียดลงไปอีก “การสะสมทรัพย์สินไว้มากเกินความ
จาเป็นถือว่าเป็นความโลภเหมือนกันเท่าไรเรียกว่าเกินความจาเป็นจุดนี้ทุกคนรู้พอดีด้วยตนเองท่าน
มหาตมะคานธีก ล่าวว่า การสะสมทรัพย์ไว้เกินความจาเป็นเป็นการขโมย”๑๙ อธิบายได้ว่า ทรัพย์
สมบัติในโลกเป็นของกลางเป็นของโลกมีไว้เพื่อคนในโลกใครที่สะสมถือกรรมสิทธิ์ไว้เป็นส่วนตัวมาก
เกินไปย่อมทาให้ผู้อื่นขาดแคลนยากในการแสวงหาและบริโภคใช้สอย
ในประเด็น ความโลภเชิ งวั ตถุ นิย มนี้ มองในแง่ ของจิ ตนิ ยมคือ ความหมกมุ่น พัว พัน ใน
ทรั พย์ สิ น ของตนเฝ้ าพิทักษ์รั กษาเอาใจจดจ่อจนกลายเป็น เครื่องกังวลหรือไปไหนไม่ได้มีความ
ตระหนี่เหนียวแน่นอย่างยิ่งอาการอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นความโลภอย่างละเอียดเหมือนกันต้องแก้ด้วย
การพิจารณาเนืองๆ ถึงโทษของการหวงแหนว่าเป็นสนิมของใจทาตนให้ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีก็จะ
ลดอาการความโลภชนิดนี้ลงได้บ้าง
บุคคลที่มีความโลภไม่รู้ประมาณในการแสวงหาและอยากได้จนเกินความจาเป็นก็จัดว่า
เป็นความโลภอย่างกลางเช่นกัน “ตามทฤษฎีวิเคราะห์ความโลภในระดับนี้จะปรากฏขึ้นในจิตสานึก

๑๖

ผศ. อุทิศเชาวลิต, “เพื่อความแตกต่าง”, วารสารพ.ส.ล. ปีที่๓๔ฉบับที่๒๓๒ ( พฤศจิกายนธันวาคม๒๕๔๕) : ๓๑-๓๒.
๑๗
แสงจันทร์งาม, พุทธศาสนาวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, ๒๕๑๒), หน้า ๑๕๕.
๑๘
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน์๒, (อธิบายธรรมวิภาคปริเฉทที่๒), หน้า
๖๓.
๑๙
วศินอินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐๗.
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หรือก่อนจิตสานึก”๒๐“ความโลภอยากได้ของผู้อื่นในทางที่ไม่ชอบธรรมจนต้องโกงหรือแย่งชิงเขา
เป็นต้นก็จัดอยู่ในประเภทของความโลภอย่างหยาบ”๒๑
อนึ่งเมื่อมองในแง่บริโภคนิยมทาให้วิเคราะห์ได้ในมิติของกาม ๒ อย่างคือ“กิเลสกาม
หมายถึงกิเลสเป็นเหตุใคร่ซึ่งเป็นเจตสิกที่เศร้าหมองชักใจให้อยากได้ได้แก่ราคะโลภะอิจฉาความ
อยากได้”๒๒
กิเลสกามคือกิเลสสายโลภะที่มีอยู่ภายในจิตใจบุคคลที่ทาให้บุคคลมีความพอใจยินดีรัก
ใคร่ปรารถนาไขว่คว้าต้องการจะได้สิ่งต่างๆ ที่เป็นวัตถุกามหรือพัสดุอันน่าใคร่เนื่องจากโลกของเรา
เป็นโลกแห่งสัมผัสสิ่งที่ใจของบุคคลมีความใคร่ความพอใจยินดีซึ่งได้แก่สิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสเย็น
ร้ อนอ่อนแข็ งที่ใ จไปกาหนดว่ารู ป สวยเสี ยงไพเราะกลิ่ นหอมรสอร่อยสิ่ งนั้นน่า จับต้องความพอ
ใจความยินดีความต้องการความกาหนัดความโลภในสิ่งนั้นก็จะบังเกิดขึ้น
กิเลสกามกับวัตถุกามจึงมีความเกี่ยวเนื่องกันถ้ามีเพียงอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งไม่มีความ
เปลี่ ย นแปลงภายในจิ ตใจคนก็เกิดขึ้น ไม่ได้เช่นมีวัตถุสิ่ งของอยู่แต่บุคคลไม่ได้กาหนดหรือสร้าง
เงื่อนไขว่าสิ่งนั้นเป็นของมีค่าความพอใจยินดีในสิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้น๒๓
ดังนั้นวัตถุกามคือรูป (สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเช่นโทรทัศน์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องสื่อสาร
สมัยใหม่เครื่องเล่นเพื่อความสนุกสนานนานาชนิด ) เสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะหรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่ากามคุณแปลว่ากลุ่มสิ่งของที่บุคคลไปกาหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นของมีอยู่โดย
ธรรมชาติตามธรรมดาสิ่งเหล่านี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ้นแก่ใจบุคคลหรือไม่ก็มีอยู่ที่
บุคคลเหล่านั้น มีกิเลสอยู่ภ ายในจิ ตใจหรือไม่ส าหรับปุถุชนแล้ วมีความยินดีมีความพอใจมีความ
กาหนัดรักใคร่ในอารมณ์ต่างๆ เมื่อเห็นรูปหรือเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมากระทบถ้ากาหนดว่าดีกิเลส
สายโลภะคือความโลภอยากได้ก็เกิดขึ้น
ด้วยเหตุนี้บุคคลจึงไม่ควรโลภจัดและไม่ควรสะสมทรัพย์ไว้เกินความจาเป็นเพราะว่าถ้า
เราเป็นคนที่มีความสามารถมากก็จะมีโอกาสสะสมทรัพย์สินไว้เป็นส่วนตัวได้มากจนเกินความจาเป็น
คนที่ มี ค วามสามารถน้ อ ยด้ อ ยปั ญ ญาก็ จ ะขาดแคลนล าบากในการแสวงหาทรั พ ย์ ม าเลี้ ย งชี พ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ก็จะตกอยู่เฉพาะในมือของผู้มีอานาจทางการเงินทรัพยากรธรรมชาติใน
โลกนี้น่าจะเพียงพอเลี้ยงชาวโลกได้อีกนานถ้าชาวโลกช่วยกันละความละโมบโลภมากลงเสียบ้างดังที่
ท่านมหาตมคานธีกล่าวว่า “ทรัพยากรธรรมชาติมีเพียงพอสาหรับทุกคนในโลกแต่ไม่พอเพียงสาหรับ
๒๐

๕๘-๕๙.

๒๑

จาลองดิษยวณิช, จิตวิทยาของความดับทุกข์, (เชียงใหม่ : กลางเวียงการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า

วศินอินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, หน้า ๑๐๖.
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่
๙,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๘.
๒๓
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน์ ๒, (อธิบายธรรมวิภาคปริเฉทที่๒),
หน้า๑๓.
๒๒
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คนโลภเพียงคนเดียว”๒๔ เมื่อเป็นอย่างนี้สภาพปัญหาสังคมก็จะออกมาในลักษณะที่ว่าคนที่มั่งมีก็มี
มากเกินไปคนที่ยากจนก็ขาดแคลนเกินไปทาให้ประเทศชาติพัฒนาได้ช้า
๔.๑.๒ ความโลภทางสังคม
ความโลภทางสังคมหมายถึงสภาพที่บุคคลเกี่ยวข้องทางสังคมและมีความต้องการให้
สังคมยอมรับมากขึ้นเช่นการอยากมีชื่อเสียงการอยากเป็นคนเด่นคนดังการซื้อตาแหน่งหน้าที่การ
งานที่สูงขึ้นความต้องการเป็นผู้บังคับบัญชาและการอยากเป็นนักการเมืองเป็นต้นความโลภทาง
สังคมนี้ ห ากอยู่ ในจุดที่ควบคุมไม่ได้ย่ อมดิ้นรนไปในลั กษณะของความทะเยอทะยานแล้ ว มักจะ
ดาเนินไปในทางที่ผิดศีลธรรม
อนึ่งความอยากของมนุษย์นั้นมีหลายรูปแบบ “คนที่อยากเด่นดังในสังคมจนเสแสร้งเป็น
คนดีศรีสังคมก็มีคนที่อยากมียศตาแหน่งจนต้องแสวงหาด้วยการติดสินบนก็มีผู้ที่ถูกความโลภที่เป็น
กิเลสครอบงาจิตใจอย่างรุนแรงอย่างนี้เรียกว่าคนโลภจริต”๒๕
ความอยากของมวลมนุษย์โ ดยสรุปก็จาแนกออกเป็น ๒ลั กษณะได้แก่ความอยากด้าน
เศรษฐกิจหรื อความอยากด้านวัตถุเช่น อยากมีเงินทองมากๆรถยนต์ที่มีร าคาแพงเครื่องรับ วิทยุ
โทรทัศน์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องสื่อสารสมัยใหม่เป็นต้นและความอยากทางด้านสังคมเช่นอยาก
เป็นคนมีชื่อเสียงทางสังคมอยากเป็นนักการเมืองเป็นต้นความอยากด้วยอานาจกิเลสนั้นนาไปสู่การ
ดิ้นรนแสวงหาในทางที่ผิดศีลธรรมอันดีงามของสังคมทาให้ปัญหาต่างๆ ติดตามมาไม่มีที่สิ้นสุด๒๖

๕. การแก้ปัญหาความโลภในสังคมปัจจุบันตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

วิธีการแก้ปัญหาความโลภด้วยการให้ทาน
วิธีการแก้ปัญหาความโลภด้วยการให้ทานคือการปรับเปลี่ยนทัศนะและป้องกันพฤติกรรม
ของบุคคลที่มีความโลภโดยนาเอาคาสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตามความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับลักษณะของปัญหาแต่ละกรณี
อนึ่งเนื่องจากเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหามีจานวนมากจึงเป็นการยากที่จะนาเอาเหตุ
ปัจจัยเหล่านั้นทั้งหมดพร้อมกับวิธีการแก้ปัญหามาแสดงอย่างครบบริบูรณ์ด้วยเหตุนี้จึงนาเสนอ
เฉพาะหลักธรรมที่สาคัญและวิธีการแก้ปัญหาบางส่วนกล่าวคือ :
การให้ทานคือการเสียสละสิ่งของต่างๆของตนหรือให้ความรู้ทั้งทางธรรมและทางโลกเพื่อ
เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็จะสามารถนามาเป็นอุบายวิธีการแก้ปัญหาความโลภในสังคมปัจจุบันได้ตาม
ความเหมาะสมทานตามความหมายคือ

๒๔

วศินอินทสระ, พุทธจริยศาสตร์, หน้า ๑๐๗.
พระมหาธีรพลสุขแสง, “การศึกษาคาสอนเรื่องกิเลสในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๘.
๒๖
ผศ. อุทิศเชาวลิต, “เพื่อความต่าง”, วารสารพ.ส.ล. ปีที่๓๔ (พฤศจิกายน-ธันวาคม) : ๓๑-๓๒.
๒๕
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ทานหมายถึงการตั ดหมายความว่าตั ดความตระหนี่ ช าระความตระหนี่ ออกจากขัน ธ
สัน ดานของตนตัดความโลภช าระความโลภออกจากสั นดานของตน ๒๗“ทานกาจัดความตระหนี่
เหนี่ยวแน่นที่นอนจมอยู่อันเป็นอาสวะชนิดหนึ่ง”๒๘“ทานกาจัดความโลภได้”๒๙
ค าสอนในพระพุ ท ธศาสนากล่ า วว่ า การให้ ท านหมายถึ ง การให้ สิ่ ง ของที่ ใ ห้ ต รงกั บ
ภาษาอังกฤษว่า alms : money, clothes and food that are given to poor people. หรือ
Dãna ; to give, to deal out,giving, dealing out, alms giving๓๐ ซึ่งเชื่อมโยงกับความสาเร็จ
ได้แก่เรื่องของความสามารถสิ่งที่ได้รับเรื่องของโชค๓๑
ลักษณะของทานการให้ที่ประพฤติปฏิบัติกันมี ๔ อย่างคือ
๑. การให้เพื่อชาระกิเลสคือความตระหนี่ในใจของผู้ให้เรียกว่าบริจาคทานการให้ด้วยการ
เสียสละเพื่อกาจัดความขุ่นมัวแห่งจิตโดยไม่คานึงถึงผู้รับว่าจะเป็นใครก็ตาม
๒. การให้เพื่อตอบแทนคุณความดีเรียกว่าปฏิการทานหมายถึงการให้เพื่อตอบแทนหรือ
บูชาคุณความดีแก่ผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าเช่นการให้สิ่งของแก่บิดามารดาครูอาจารย์และบุคคลต่างๆ
เป็นต้น
๓. การให้เพื่อสงเคราะห์เรียกว่าสังคหทานหมายถึงการให้เพื่อผูกมิตรยึดเหนี่ยวน้าใจกัน
ในกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กับตนโดยมุ่งที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับเป็นสาคัญ
๔. การให้เพื่ออนุเคราะห์เรียกว่าอนุคหทานหมายถึงการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คน
ยากจนด้วยจิตเมตตาสงสารไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร๓๒
ทานในพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น๓ประเภทคือ
๑. อามิสทานหมายถึงการให้วัตถุสิ่งของต่างๆ และทรัพย์สินเงินทองภายนอกทั้งสิ่งที่เป็น
ที่รักมากเช่นอวัยวะเลือดดวงตาเป็นต้นเป็นทาน
๒. ธรรมทานหมายถึงการให้ในส่วนของจิตใจ ๓๓ เช่น การให้ธรรมะการให้ความถูกต้องดี
งามแนะนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ (สพฺพทานธมฺมทานชินาติ)
๒๗

มงฺคล. (บาลี) ๒/๓/๒, มงฺคล.(ไทย) ๓/๓/๓.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี , “ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,พระ
ราชวิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๕), หน้า๑๖๑.
๒๙
พระบุดดาถาวโร, ชีวิตการงานหลักธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา), ๒๕๓๗, หน้า ๑๐๕.
๓๐
A.S.Hornby ,Dictionary of Current English,(Great Britain : Antony Rowe
Ltd,Chippenham, Wiltshire), p. 30.
๓๑
Brophy, Jere. ON MOTIVATINGSTUDENTS.Occassional Paper No. 101.
EastLansing, Michigan: lnstitute for Research on Teaching, Michigan State University Octoter
1986. 73 pages.ED 276 724.
๓๒
พระมหาสุวิทย์วิชฺเชสโก, ทานก้าวแรกแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
ฟองทองเอ็นเตอร์ไพรซ์จากัด, ๒๕๔๑), หน้า๒๑-๒๒.
๓๓
องฺ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๑๔๒/๘๗, องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๑๔๒/๑๒๐.
๒๘
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๓. อภัยทานหมายถึงการยกเว้นการประทุษร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีชีวิตอยู่ร่วมกัน
โดยไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันมีจิตคิดเมตตาในคนและสัตว์หากผิดพลาดก็ไม่ถือโทษโกรธตอบ๓๔
อามิสทานแบ่งตามทายกคือผู้ให้มีประเภท๓ดังนี้
๑. ทานทาสหมายถึงการที่บุคคลให้ของที่ตนไม่บริโภคใช้สอยเองเช่นเมื่อได้สิ่งของที่
ประณีตก็ใช้เองเมื่อจะให้ก็ให้สิ่งของที่ไม่ประณีต
๒. ทานสหายหมายถึงบุคคลให้ของที่เสมอกันกับที่ตนบริโภคใช้สอยตนใช้บริโภคใช้สอย
ของอย่างไรถึงคราวจะให้ผู้อื่นก็ให้ของอย่างนั้น
๓. ทานสามีหมายถึงบุคคลให้ของที่ดีประณีตกว่าของที่ตนบริโภคใช้สอยโดยเลือกเอา
สิ่งของที่ดีที่สุดให้ไป๓๕
จากความหมายของทานตามที่กล่าวมาแล้วนั้นบ่งชี้อยู่ในตัวเองว่าทานทาหน้าที่ในเวลา
เดียวกันได้แก่ (๑) สงเคราะห์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แจกจ่ายสิ่งของให้แก่ผู้อื่นบ้าง (อามิสทาน) (๒)
ประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยเจตนาอันงดงามเป็นแบบอย่างที่ดีบ้าง (ธรรมทาน) (๓) การให้ความ
ปลอดภัยให้ความไม่มีภัยแก่ตนและผู้อื่นไม่ถือโทษโกรธเคืองในการล่วงละเมิดของผู้อื่น (อภัยทาน)
การให้อภัยเป็นการให้ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเป็นการให้ที่ง่ายแต่คนเราทาได้ยากเพราะมีกิเลสอยู่ใน
ใจต้องอาศัยการฟังธรรมจึงจะเห็นคุณปะโยชน์ของการให้อภัยแล้วจะให้อภัยได้ง่ายดังมีข้อความ
ปรากฏในอรรถกถาขุททกนิกายจริยาปิฎกว่า “ทานเป็นปฏิปักษ์ต่อโลภะ”๓๖ “ทานมีการบริจาค
เป็นลักษณะมีการกาจัดโลภะความอยากได้เป็นรส”๓๗
เมื่อมองย้อนไปที่กรณีพนักงานชายของรัฐวิสาหกิจในประเด็นนี้วิธีการแก้ปัญหาความ
โลภในจิตใจนายค. ควรเคารพในสิทธิทางคู่ครองผู้อื่นโดยสร้างสานึกว่าคู่ครองของใครใครก็รักใครก็
หวงการละเมิดในคู่ครองผู้อื่นเป็นการสร้างภัยให้เกิดแก่ตนเองในกรณีนี้ถ้าฝ่ายนายก. ยอมเสียสละ
คู่รักของตนให้เป็นทาน (สงเคราะห์ในอามิสทาน) แก่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นการตัดความตระหนี่คือความ
หวงแหนออกจากใจในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้อภัยทานโดยไม่โกรธตอบเหตุการณ์รักสามเส้า
และคดีปัญหาอาชญากรก็จะไม่เกิดหากมองเผินๆจะดูเหมือนว่าการให้อภัยเป็นการให้ประโยชน์สุข
แก่ผู้อื่นทาให้ผู้อื่นมีความสุขสบายใจแต่ที่จริงแล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์สุขมากที่สุดก็คือตนเองเพราะ
ทุกครั้งที่ให้อภัยได้จะรู้สึกปลอดโปร่งเบากายสบายใจมีความสุขในขณะที่กาลังให้สิ่งที่เป็นประโยชน์
เหล่านั้นอยู่ก็เป็นกระบวนการกาจัดความโลภออกไปจากจิตใจด้วย
จานง ทองประเสริฐ อธิบายความสาคัญของการให้ทานหรือการเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่สิ่งของ
ให้แก่ผู้อื่นโดยใช้หลักการของลัทธิโซลิดาริสม์ (Solidarism) ซึ่งท่านเรียกง่ายๆ ว่าลัทธิสังคหนิยม
พวกโซลิดาริสม์ ถือว่ามนุษยชาติต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งสิ้นลมปราณ
ทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมด้วยกันเพราะการกระทาของผู้หนึ่งผู้ใดย่อมกระทบกระเทือน
๓๔

ขุ.จริยา.อ. (บาลี) ๑/๓๕๒-๓๕๔, ขุ.จริยา.อ. (ไทย) ๙/๓/๖๑๘.
พระมหาสุวิทย์วิชฺเชสโก, ทานก้าวแรกแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต, หน้า๒๔.
๓๖
ขุ.จริยา.อ. (บาลี) ๑/๓๕๑, ขุ.จริยา.อ. (ไทย) ๙/๓/๖๑๖.
๓๗
ขุ.จริยา.อ. (บาลี) ๑/๓๒๘, ขุ.จริยา.อ. (ไทย) ๙/๓/๕๗๘.
๓๕
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ถึงผู้อื่นเสมอมากหรือน้อยแล้วแต่จะอยู่ใกล้หรือไกลเหมือนกับเราทิ้งก้อนหินลงไปในน้าเราจะเห็น
คลื่นแตกกระจายออกไปเป็นวงกลมโดยรอบตรงใกล้ก้อนหินก็เป็นคลื่นสูงใหญ่ห่างๆ ไปก็จะเล็กลง
ทุกทีจนเกือบมองไม่เห็นแต่ความเป็นจริงน้าที่อยู่ไกลออกไปก็ถูกกระทบกระเทือนเหมือนกันแต่
อาจจะน้ อ ยลงไปตามล าดั บ การกระท าทุ ก อย่ า งของเราย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี แ ละผลร้ า ย
กระทบกระเทือนถึงผู้อื่นด้วยฉะนั้นหากมีคนบางคนยากจนทุกข์ยากเราก็ต้องช่วยเหลือด้วยเหตุ ๒
ประการคือ
๑) เพราะการกระทาของเราอาจมีส่วนสร้างความลาบากให้แก่เขาดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ที่
จะต้องช่วยเหลือเขา
๒) เรารู้ว่าตัวของเราหรือลูกหลานของเราอาจจะต้องได้รับทุกข์อันเป็นผลจากการกระทา
ของคนอื่นเช่นเกิดโรคระบาดอาจติดผ่านถึงเราฉะนั้นการที่เราได้เกื้อกูลผู้อื่นก็เท่ ากับเราเกื้อกูลเพื่อ
ประโยชน์ของเราด้วย๓๘
ความเห็นของลัทธินี้ตรงกับมติทางพระพุทธศาสนาในเรื่องการช่ว ยเหลือกันหรือการ
สงเคราะห์ กัน ซึ่งเรี ย กว่าสั งคหวัตถุห มายถึงข้อปฏิบัติส าหรับเกื้อกูล กันโดยเริ่มจากการให้ ทาน
เช่นเดียวกันด้วยกระบวนการ“เอาใจเขามาใส่ใจเรา”พิจารณาเห็นคุณค่าแห่งชีวิตของปัจเจกชนและ
ของสังคมก็จะทาให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยท่าทีที่อ่อนโยนและมีเมตตาคิดจะให้ทานเพื่อเกื้อกูลต่อ
ผู้อื่นและบรรเทาความโลภในใจของเราด้วย
การปรับฐานความคิดให้เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
แล้วจะทาให้เราตัดความตระหนี่ไม่คิดกอบโกยเอาแต่ฝ่ายเดียวแต่กลับจะสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่เรื่อยไป
ดังนั้นทานจึงเป็นความเต็มใจที่จะให้เต็มใจที่จะเปิดเผยไม่ปกป้องตัวเองด้วยความตระหนี่ให้เกิด
ความกลัดกลุ้มใจไม่หวังผลว่าจะได้ตอบแทนหรือไม่๓๙
การศึกษาในมิตินี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีพฤติกรรมทางสังคมที่พึงประสงค์ด้วย
การแบ่งปันการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเว้นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์คือการเอารัดเอาเปรียบด้วย
การกอบโกยเฉพาะประโยชน์ส่ วนตัว ด้ว ยความโลภตลอดจนเกื้อหนุนให้เกิดการประพฤติอย่าง
ต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมปัจจุบันหรือที่เรียกว่าเรียนเพื่อให้รู้จักอยู่ร่วมกัน
การนาองค์ธรรมคือทานมาปรับประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาความโลภในสังคมปัจจุบัน
กล่าวคือบุคคลในสังคมควรปลูกจิตสานึกในการแบ่งปันวัตถุสิ่งของๆตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นบ้าง
ไม่สะสมไว้มากจนเกินความเป็นซึ่งเป็นอุบายตัดความโลภความตระหนี่ออกจากใจ
ทานคือการแจกจ่ายแบ่งปันที่เป็นหลักธรรมกลุ่มเดียวกันกับศีลคือเจตนาที่ไม่ละเมิดและ
เบี ย ดเบี ย นผู้ อื่ น ที่ เ ป็ น วิ นั ย พื้ น ฐานของสั ง คมเมื่ อ บุ ค คลในสั ง คมปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทคือมีการให้ทานและมีศีลเป็นเครื่องพัฒนากายวาจาตนเองและสังคมก็ไม่
๓๘

จานงค์ทองประเสริฐ, ศาสนาปรัชญาประยุกต์ , พิมพ์ครั้งที่๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
คอมแพคท์พริ้นท์จากัด, ๒๕๓๙), หน้า๓๔๘-๓๕๐.
๓๙
เชอเกียมตรุงปะ, รินโปเช, ลิงหลอกเจ้าลอกคราบวัตถุนิยมทางศาสนา, แปลโดยวีระสมบูรณ์
และพจนาจันทรสันติ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๘), หน้า๒๒๙.
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เดือดร้อนก็จะสามารถปรับประยุกต์นาเอาหลักธรรมกลุ่มนี้มาเป็นวิธีการแก้ปัญหาความโลภในสังคม
ปัจจุบันได้
วิธีการแก้ปัญหาความโลภด้วยศีล
คาสอนและหลั ก ปฏิบั ติทางพระพุ ทธศาสนาส่ ว นที่ เกี่ยวข้อ งกับสั ง คมและสะท้อนถึ ง
เจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมได้มากที่สุดก็คือคาสอนและหลัก
ปฏิบัติในขั้นศีลเพราะศีลเป็นระบบการควบคุมชีวิตด้านนอกที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางกายวาจา
เป็นระเบียบว่าด้วยความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ด้วยกันการดาเนินกิจการต่างๆของหมู่ชนการจัดการสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อย
และเกื้อกูลการดารงอยู่ด้วยดีของหมู่ชนนั้นศีลขั้นพื้นฐานหรือระดับเบื้องต้นที่สุดก็คือ “การไม่
เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายหรือวาจาและการไม่ทาลายสติสัมปชัญญะที่เป็นตัวคุ้มศีลของตนศีลขั้นต้นนี้
เรียกว่าศีล๕หรือสิกขาบท๕”๔๐ ดังมีข้อความว่า “คนมีศีลไม่ถือเอาสิ่งของๆผู้อื่นแม้แต่เส้นหญ้าเป็น
ผู้ไม่โลภ”๔๑
จะสรุปหลักทั่วไปของศีลขั้นพื้นฐานที่เป็นวิธีการแก้ปัญหาความโลภสาหรับประชาชน
ทั่วไปในสังคมปัจจุบันมานาเสนอพอเป็นแนวทางประกอบความเข้าใจในเรื่องศีลให้เห็นความหมาย
และขอบเขตพร้อมทั้งเนื้อหาของศีลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นศีลขั้นพื้นฐานคือศีลที่เป็นหลักกลางซึ่งเป็น
ความหมายของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะที่เป็นองค์ของมรรคได้แก่การพูดการ
กระทาการประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที่ประกอบด้วยเจตนาซึ่งปราศจากความทุจริตหรือ
ความคิดเบียดเบียน
๑. สัมมาวาจาเจรจาชอบได้แก่
๑) ละมุสาวาทเว้นจากการพูดเท็จรวมถึงสัจจวาจาพูดคาจริง
๒) ละปิสุณวาจาเว้นจากการพูดส่อเสียดรวมถึงพูดคาสมานสามัคคี
๓) ละผรุสวาจาเว้นจากการพูดคาหยาบรวมถึงพูดคาอ่อนหวานสุภาพ
๔) ละสัมผัปลาปะเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อรวมถึงพูดคามีประโยชน์๔๒
๒. สัมมากัมมันตะกระทาชอบได้แก่
๑) ละปาณาติบาตเว้นจากการทาลายชีวิตรวมถึงการกระทาช่วยเหลือเกื้อกูล
๒) ละอทินนาทานเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้
๓) ละกาเมสุมิจฉาจารเว้นจากการประพฤติผิดในกามรวมถึงสทารสันโดษ
๓. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบได้แก่ละมิจฉาชีพเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีพรวมถึงความ
ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สุจริตเว้นจากการค้าที่เป็นโทษ ๕ อย่าง๔๓ แต่สาหรับบุคคลที่
ครองเรือนไม่สามารถปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วก็มีการผ่อนลงเอาสาระของศีลพื้นฐานนี้มาแสดงเป็น
๔๐

ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๕/๒๐๘, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒-๓๐๕.
ขุ.จู.อ. (บาลี) ๑/๓๓๕, ขุ.จู.อ. (ไทย) ๙/๓/๕๘๙.
๔๒
องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๔๘-๑๔๙/๑๘๙, องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๑๔๘-๑๔๙/ ๒๑๒.
๔๓
องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๑๗๒/๑๙๒, องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๗๒/๒๘๗.
๔๑
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ข้อกาหนดขั้นต้นที่สุดในทางความประพฤติของมนุษย์เท่าที่จาเป็นพอที่จะให้สังคมมนุษย์อยู่กันโดย
ปกติสุขและแต่ละคนก็มีชีวิตที่ไม่เป็นโทษภัยแก่กันเรียกข้อกาหนดนี้ว่าสิกขาบท ๕๔๔ หรือต่อมา
เรียกว่าศีล๕ได้แก่
๑. เว้นจากปาณาติบาตคือการดาเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านชีวิต
ร่างกาย
๒. เว้นจากอทินนาทานคือการดาเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้าน
ทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์
๓. เว้นจากกาเมสุมิจฉาจารคื อการดาเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้าน
คู่ครองบุคคลที่รักหวงแหนไม่ผิดประเพณีทางเพศไม่นอกใจคู่ครองของตน
๔. เว้นจากมุสาวาทคือการดาเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจาเท็จโกหก
หลอกลวงตัดรอนประโยชน์หรือแกล้งทาลาย
๕. เว้นจากของเมาคือสุร าและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดาเนินชีวิตที่
ปราศจากความประมาทมัวเมาเนื่องจากการใช้สิ่งเสพติดที่ทาให้เสียสติสัมปชัญญะ
อนึ่งการจะกาหนดว่าจะละเมิดศีลหรือไม่ประเด็นนี้พิจารณาได้ที่องค์ประกอบของการ
กระทาแต่ละกรณีหรือที่เรียกว่าองค์สาหรับตัดสินต่อเมื่อกระทาการครบทั้งหมดขององค์ประกอบคือ
ศีลข้อ๑ปาณาติบาตมีองค์ ๕ คือ (๑) สัตว์มีชีวิต (๒) รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต (๓) จิตคิดจะฆ่า
(๔) มีความพยายามฆ่า (๕) สัตว์ตายด้วยความเพียรนั้น
ศีลข้อ๒อทินนาทานมีองค์ ๕ คือ (๑) ของผู้อื่นหวงแหน (๒) รู้อยู่ว่าเขาหวงแหน(๓) จิต
คิดจะลัก (๔) มีความพยายาม (๕) ลักของนั้นมาด้วยความพยายามนั้น
ศีลข้อ๓กาเมสุมิจฉาจารมีองค์ ๔ คือ (๑) อคมนียวัตถุได้แก่สตรีหรือบุรุษที่ไม่ควรละเมิด
(๒) จิตคิดจะเสพ (๓) มีความพยายามในการเสพ (๔) ยังมรรคคืออวัยวะสืบพันธุ์ให้ถึงกัน
ศีลข้อ๔มุสาวาทมีองค์ ๔ คือ (๑) เรื่องไม่จริง (๒) จิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน (๓) มี
ความพยายามเกิดจากจิตที่คิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อนนั้น (๔) ผู้อื่นเข้าใจความที่พูดนั้น
ศีลข้อ๕สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานามีองค์ ๔ คือ (๑) สิ่งนั้นเป็นของเมา (๒) จิตใคร่จะดื่ม
(๓) มีความพยายามเกิดจากจิตที่ใคร่จะดื่มนั้น (๔) กลืนให้ล่วงลาคอลงไป
จากการพิจารณาปัญหาความโลภที่เกิดในสังคมปัจจุบันโดยส่วนใหญ่แล้วบุคคลจะทาไป
เพราะต้องการเงินมากที่สุดให้ความสาคัญแก่เงินในการดารงชีวิตประจาวันจนลืมกรอบของศีลธรรม
ที่ดีงามทางพระพุทธศาสนาไปในประเด็นนี้พระพุทธศาสนาเถรวาทมีท่าทีต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง
เงิน(โภคทรัพย์)ในหลายแง่ดังนี้คือ
ก. ในแง่บุคคลควรดาเนินตามพุทธปฏิปทาที่นิยมยกย่องคนมีทรัพย์เฉพาะผู้ที่ร่ารวย
ขึ้ น มาโดยความขยั น หมั่ น เพี ย รโดยทางสุ จ ริ ต ชอบธรรมและใช้ ท รั พ ย์ นั้ น ท าสิ่ ง ที่ ดี ง ามบ าเพ็ ญ
๔๔

อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๗๐๓/๓๔๙, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๐๓/๔๔๗; ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๓๑๕/๒๐๘, ที.
ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒-๓๐๕.
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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ประโยชน์คือยกย่องคนดีมีประโยชน์เหนือคนมีทรัพย์โดยเฉพาะจะต้องฝึกสอนคนรุ่นใหม่ให้มีค่านิยม
ที่เห็นเป็นความดีงามต่อเมื่อได้สร้างสมโภคทรัพย์ด้วยความเพียรสุจริต
ข. ในแง่สังคมตามหลักพระพุทธศาสนาทรัพย์เป็นอุปกรณ์หรือเป็นปัจจัยอุดหนุนชีวิต
ไม่ใช่จุดหมายของชีวิตทรัพย์จึงควรเป็นเครื่องช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกมากขึ้นและพร้อมมากขึ้น
ในการที่จะดาเนินชีวิตที่ดีงามและทากิจที่ดีงามเพื่อเข้าถึงสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไป
ค. ในแง่รัฐพระพุทธศาสนามองเห็นความสาคัญของทรัพย์ในสังคมของชาวโลกว่าความ
จนเป็นทุกข์ในโลก”๔๕ “ความยากไร้ขาดแคลนเป็นสาเหตุ สาคัญของอาชญากรรมและความชั่วร้าย
ต่างๆในสังคม”๔๖ เช่นเดียวกับความโลภและสัมพันธ์กันกับความโลภด้วยและถือว่าเป็นหน้าที่ของ
รัฐที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลจัดสรรปันทรัพย์ให้แก่ผู้ยากไร้ต้องอาศัยวิธีการต่างๆประกอบกันและที่
เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการจัดให้ราษฎรทุกคนมี ทางทามาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตการ
ส่งเสริมอาชีพการจัดสรรเกี่ยวกับทุนและอุปกรณ์การควบคุมการกระทาที่ไม่ชอบธรรมการเอารัดเอา
เปรียบเป็นต้นเมื่อภาครัฐดาเนินตามนโยบายนี้ได้ปัญหาความยากจนก็จะลดน้อยลงและเป็นการ
แก้ปัญหาความโลภที่เกิดจากการเพ่งเล็งในทรัพย์สินผู้อื่นซึ่งเป็นที่มาปัญหาของอาชญากรรมใน
สังคม
ฉะนั้นการนาหลักศีล ๕ ไปประยุกต์ใช้ในสังคมกล่าวคือทุกคนควรมีจิตสานึกในศีล ๕ ที่
เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ควรเบียดเบียนหรือทาลายชีวิตกันไม่ละเมิดสิทธิ์
ในทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ละเมิดสิทธิ์ทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับสิ่งเสพติดอันขัดต่อกฎหมาย
ค่านิยมที่ผิดต่อสังคมและเป็นทางแห่งความเสื่อมเพราะความโลภเกินขอบเขตเมื่อบุคคลได้นาไป
ปฏิบัติกับชีวิตประวันแล้วตนเองและสังคมย่อมประสบกับความสุขไม่เดือดร้อน

๖. สรุป

การแก้ปัญหาความโลภในสังคมปัจจุบันตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเด็นนี้
ผู้เขียนจะยกหลักธรรมในระดับทานขึ้นกล่าวก่อนซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติที่บรรเทาหรือข่ม
ความโลภในระดับต้นๆหรือขั้นหยาบได้แก่หลักธรรมในระดับทานที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและใน
อรรถกถานอกเหนือจากการให้เพื่อตัดความตระหนี่เหนียวแน่นนอนจมอยู่ภายในใจก็ตามถึงกระนั้น
ก็ยังหมายรวมถึงข้อปฏิบัติที่เป็นส่วนหลักอีกส่วนหนึ่งซึ่งสามารถขยายไปสู่หลักธรรมอีกหลายหมวด
และแต่ละหมวดก็แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันเช่นศีลเป็นหลักธรรมที่พัฒนากายวาจาให้อยู่ใน
ระดับปกติไม่ละเมิดกฎบัญญัติของสังคมเมื่อมีศีลเป็นเครื่องควบคุมความประพฤติแล้วย่อมไม่คิด
เบียดเบียนชีวิตหรือละเมิดในทรัพย์สินและคู่ครองผู้อื่นยินดีพอใจด้วยสิ่งของๆตน

๔๕
๔๖

ม.ม. (บาลี) ๑๓/๔๔/๔๒๘, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๔/๕๕๒.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับขยายความ, หน้า ๗๙๕.
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หลักธรรมส่งเสริมความซือ่ สัตย์ของครอบครัว

The Principle of Dhamma to Promote the Truth
and Honesty of family
พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต)
บทคัดย่อ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาส่งเสริมความซื่อสัตย์ มี๓แนวทางดังนี้ ๑) ศีล ๕ เป็น
แนวทางการแก้ปัญหาความประพฤตินอกใจคู่ครองเป็นข้อปฏิบัติสาหรับควบคุมพฤติกรรมทางกาย
ทางวาจาของคู่สามีภรรยาให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม ๒) ฆราวาสธรรม ๔ เป็นแนวทางการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ งเป็ น หลั กธรรมส าหรั บ การใช้ชีวิตคู่ผู้ ที่ครองเรือนให้ เกิดความสงบสุ ขราบรื่นเพื่อเป็นข้ อ
ป้องกันไม่ให้ครอบครัวแตกแยกหรือหย่าร้างกัน ๓) ทิศ ๖ เป็นแนวทางการแก้ปัญหาการล่วงละเมิด
ทางเพศเป็นหลักธรรมสาหรับสร้างมนุษย์ สัมพันธ์ต่อบทบาทหน้าที่แก่บุคคลในครอบครัวและสังคม
ให้เกิดความสงบสุข
คาสาคัญ : ความซื่อสัตย์, หลักธรรม, ครอบครัว
ABSTRACT
The principle of Buddhism promotes the truth and honesty, has three
methods as following: 1) the five precepts are the solution for partner infidelity
scandal to be thepractice to control the bodily action and verbal action of couples
to have the morality. 2) The four virtues of good householders are the guideline to
solve the conflict problem as the principle of Dhamma for the happy couples and
for broken family or divorce protection. 3) The six directions are the guidelines to
solve the sex harassment as the principle of Dhamma for human relation creation
to the role and duty of individual in the family and society to have the happiness.
Keywords : Truth and Honesty, principle of Dhamma, family
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๑. บทนา

พระพุทธศาสนามีความสาคัญในการที่จะนาความซื่อสัตย์มาแก้ปัญหาในสังคมปัจจุบัน
เป็น อย่างยิ่งควรสร้ างค่านิ ยมหรือพฤติกรรมหลั กให้ ยึดถือโดยการปลูกฝังให้เป็นคนซื่อสัตย์เห็ น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนรักชาติศาสน์กษัตริย์ ๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยมนี้ล้วนเป็ นข้อ
ปฏิบัติที่เนื่องด้วยมีการกาหนดกรอบในการปฏิ บัติเอาไว้คร่าวๆว่าไม่เบียดเบียนประทุษร้ายต่อคน
และสัตว์มีเมตตากรุณาไม่เห็นแก่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่า
ประโยชน์ส่ว นตัวไม่พูดปดไม่ยุ ยงให้ แตกร้าวไม่พูดคาหยาบไม่พูดเหลวไหลมีความประพฤติดีใน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและทางเพศเว้นสิ่งเสพติดมีสติสัมปชัญญะมีความละอายและความเกรง
กลัวต่อการกระทาความชั่วมีความอดทนอดกลั้นมีความกตัญญูกตเวทีมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงละชั่วประพฤติดี ทาจิตใจให้ผ่องใสเชื่อกฎแห่งกรรมเช่น ทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่ว๒ ผู้หญิง
ในโลกนี้กว่าครึ่งเคยมีประสบการณ์ การถูกทาร้ายโดยบุคคลในครอบครัวมาตลอดอย่างต่อเนื่อง ๓
สาหรับประเทศที่พัฒนาแล้วก็ไม่ต่างไปจากประเทศกาลังพัฒนานักในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมี
ผู้หญิงถึงร้อยละ๒๒และ๓๐ถูกคู่ของตนทาร้ายตามลาดับ๔

๒. ความหมายของครอบครัว

คาว่าครอบครัวความหมายตามพจนานุกรมหมายถึง “ผู้ร่วมครัวเรือนได้แก่สามีภรรยา
และบุตร” คาว่าครอบครัวหมายถึงสมาชิกอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์ทางเพศและทางเศรษฐกิจเป็น
หลักมีลักษณะของการร่วมมือกันเสมอในครอบครัวจะต้องมีผู้ใหญ่ ๒ เพศ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทาง
เพศต่อกันและเป็นที่ยอมรับกันในสังคมมีบุตรหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งคนไม่ว่าจะเป็นบุตรแท้หรือบุตร
บุญธรรม๕ การที่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาอยู่รวมกันโดยมีความสัมพันธ์กันด้วยการแต่งงานหรือมี
ความผู กพั น กัน ทางสายโลหิ ตหรื อด้ ว ยการรับ เป็ นบุ ตรบุ ญธรรมและอาศั ยอยู่ ภ ายในครั ว เรือ น

๑

ณรงค์เส็งประชา, วิทยาศาสตร์สังคม : ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคม,
(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๓๘), หน้า ๙๓.
๒
แหวนน้อยคูณ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์จริยธรรมในมโหสถชาดก”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรม
หาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒.
๓
ธนะชัยผดุงธิติ, “มิติทางกฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ”, วารสารข่าว
กฎหมายใหม่ (Law Digest), ปีที่๕ฉบับที่๙๐ (ธันวาคม๒๕๕๐), หน้า ๓๔-๓๕.
๔
Heise, Ellsberg and Gottenmoeller, (1999–2000) - Kevin Browne & Martin Herbert,
PreventingFamily Violence, (England : John Wiley & Sons Ltd., 1997), pp. 1-2.
๕
นิ ย พรรณวรรณศิ ริ , มานุ ษ ย์ วิ ท ยาสั ง คมและวั ฒ นธรรม, (กรุ ง เทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๑๘๙.
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เดียวกันและครอบครัวจะเป็นครอบครัวโดยสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่ อมีลูกเท่านั้น๖ นักสังคมวิทยาและ
นักจิตวิทยาต่างก็ให้ความหมายของครอบครัวในลักษณะที่แตกต่างกันไว้ดังนี้
ความหมายทางสังคมวิทยาครอบครัวคือรูปแบบของการที่บุคคล ๒ คน หรือกลุ่มบุคคล
สร้างแบบหรือโครงสร้างของการอยู่ร่วมกันความหมายของนักจิตวิทยาครอบครัวคือสถาบันทาง
สั ง คมแห่ ง แรกที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น จากความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ต่ อ กั น เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของสถาบั น สั ง คม
ภายนอกที่จะปลูกฝังความเชื่อค่านิยมและทัศนคติกับสมาชิกรุ่นใหม่ของสังคมที่มีชีวิตอุบัติขึ้นใน
ครอบครัว๗
เมื่ อ พิ จ ารณานิ ย ามความหมายของครอบครั ว ทางวิ ช าการหนั ง สื อ พั ฒ นาการของ
ครอบครัวและเด็กฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๑๑ จัดพิมพ์จาหน่ายโดยสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อธิบายคาว่าครอบครัวดังต่อไปนี้
Burgess กับ Locke ได้ให้คาจากัดความของครอบครัวว่าจะต้องมีลักษณะสาคัญ หลาย
๘
ประการ ดังต่อไปนี้คือครอบครัวประกอบด้วยบุคคลที่มาอยู่ร่วมกันโดยการสมรสหรือความผูกพัน
ทางสายโลหิตหรือการมีบุตรบุญธรรมการสมรสแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภริยาส่วน
ความผูกพันทางสายโลหิตคือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกรวมทั้งบุตรบุญธรรมด้วย
สมาชิกของครอบครัวเหล่านี้อยู่รวมกันภายในครัวเรือนเดียวกันหรือบางครั้งก็แยกกันไป
อยู่ต่างหากสมัยโบราณครัวเรือนหนึ่งจะมีสมาชิก ๓-๔-๕ ชั่วอายุคนปัจจุบันครัวเรือนโดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาจะมีขนาดเล็กประกอบด้วยสามีภรรยาและลูกหนึ่งหรือสองสามคนขึ้นไปหรือไม่มีเลย
ครอบครัวเป็นหน่วยของการกระทาระหว่างกันเช่นสามีภริยาพ่อแม่ลูกพี่น้องโดยสังคมแต่ละแห่งจะ
กาหนดบทบาทของแต่ละครอบครัวไว้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเพณีของแต่ละแห่งซึ่งหมายความว่าไม่ใช่
เพียงต่างคนต่างกินต่างคนต่างอยู่แต่ต่างคนต่างมีปฏิกิริยาเชิงสัมพันธ์ต่อกันเช่นรักกันเอาใจใส่กันสั่ง
สอนกันจิตใจผูกพันกันเป็นต้น
สรุปได้ว่าครอบครัวหมายถึงกลุ่มบุคคลที่มาอยู่ร่วมกันด้วยวิธีการสมรสมีบุตรธิดาด้วยกัน
ไว้สืบสายโลหิตโดยมีความสัมพันธ์ต่อกันในฐานะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกชายลูกสาวพี่น้องดังนั้น
ครอบครัวคือชายหญิงตกลงแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันกินอยู่ด้วยกันโดยมีผู้ใหญ่ ทั้งสองฝ่ายยินยอมถูกต้อง
ตามกฎหมายสามารถเลี้ยงดูบุตรธิดาได้เพื่อให้สืบทอดวงศ์ตระกูลต่อกันไปและอีกอย่างหนึ่งลูกจ้าง
ที่มาทางานที่รับใช้ในบ้านมาอาศัยอยู่กินกับเราบุคคลเหล่านี้ก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่
นายจ้างต้องดูแลรับผิดชอบด้วย
๖

จ านง อดิ วั ฒ นสิ ท ธิ์ แ ละคณะ, สั ง คมวิท ยา, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๘ , (กรุ งเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า๗๙.
๗
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, จิตวิทยาครอบครัว, พิมพ์ครั้งที่๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเท็กซ์
แอนด์เจอร์นัลพับลิเคชั่นจากัด, ๒๕๔๕), หน้า๔.
๘
สุพัตรา สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทยค่านิยมครอบครัวศาสนาประเพณี , พิมพ์ครั้งที่๑๐,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชจากัด, ๒๕๔๒), หน้า๓๕-๓๖.
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๓. สภาพปัญหาการขาดความซื่อสัตย์ในครอบครัวไทย

บุคคลที่ขาดความประพฤติที่ดีงามการขาดความจริงใจหรือพฤติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรม
และคุณธรรมจากปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายในครอบครัวและภายนอกครอบครัวไม่มีความจริงใจขาด
ความซื่อสัตย์ไม่มีความซื่อตรงต่อบทบาทหน้าที่ของตนซึ่งเป็นสาเหตุให้คู่สามีภรรยาทะเลาะกันและ
หย่าร้างกันในที่สุดครอบครัวแตกแยกกันจึงกลายเป็นปัญหาของครอบครัวและสังคมไทยดังต่อไปนี้
๓.๑ สภาพปัญหาทั่วไปของครอบครัว
สภาพครอบครัวไทยในปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมปัญหาครอบครัวเป็น
ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลทางสั ง คมตามมาเป็ น อั น มากไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หายาเสพติ ด
อาชญากรรมและปัญหาต่างๆอีกมากมายเนื่องมาจากปัญหาครอบครัวในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีความ
อบอุ่ น ขั ด แย้ ง กั น ความไม่ เ ข้ า ใจกั น ระหว่ า งคนในครอบครั ว การเสี ย ระบบหรื อ การพิ ก ารของ
ครอบครัวสมัยใหม่ (Disorganizations of Modern Family) ค่อยๆ กลายเป็นครอบครัวที่เสีย
ระบบเพิ่มมากขึ้นทุกที่นิมิตหมายของการปรากฏการณ์ที่บ่งบอกว่าครอบครัวสมัยใหม่เสียระบบมาก
ขึ้นนั้นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในครอบครัวได้ด้วยนิมิตหมายได้แก่
ขาดความเป็นเอกภาพในครอบครัวหมายถึงครอบครัวที่อยู่ร่วมกันบ้านเดียวกันอยู่กันไป
เพีย งรั บประทานอาหารและพักผ่ อนนอนหลับเท่านั้นสามีภ รรยาเหมือนนายจ้างกับลู กจ้างขาด
เอกภาพต่างคนต่างไปต่างความคิดความเห็นความเยื่อใยในครอบครัวเหลือน้อยเต็มที ในที่สุดก็จะทา
ให้ ครอบครั วเสี ยระบบหย่ อนการควบคุมในครอบครัวหมายถึงการควบคุมครอบครัว สมาชิกใน
ครอบครัวลดน้อยลงไปอย่างน่าใจหายไม่มีใครฟังใครใครจะสอนก็ไม่เชื่อไม่ฟังในยุคใหม่นี้คาสอน
ของบิดามารดาหรือบรรพบุรุษเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายต่างคนก็ไม่อยากให้ใครมาสอนบังคับ ควบคุม
พยายามปลีกตัวออกไปทันทีครอบครัวสมัยใหม่เสียระบบที่ดีในครอบครัวไปเสียการปกครองขาด
ความเยื่อใยความกตัญญูกตเวทีก็ลดน้อยลงครอบครัวกาลังจะถดถอยไปสู่สังคมบรรพกาลมีเรื่อง
ทะเลาะถกเถียงกันในครอบครัวหมายถึงเรื่องทะเลาะถกเถียงกันในครอบครัวในปัจจุบันนี้มีมากขึ้น
เนื่องจากครอบครัวขาดการควบคุมและขาดความรู้สึกในความเป็นเอกภาพในระหว่างสมาชิกของ
ครอบครัวจึงทาให้ครอบครัวที่เคยมีความสามัคคีปรองดองกันกลายเป็นครอบครัวที่เสียระบบไป
ในทันทีมีการใช้พละกาลังการฟ้องร้องกันเป็นต้นไม่ทาหน้าที่ของกันและกันในครอบครัวหมายถึงใน
ครอบครัวนั้นการสมรสจะเป็นเครื่องผูกพันขั้นพื้นฐานความผูกพันทางการสมรสที่อ่อนแอจะเป็นผล
ให้ความผูกพันทางครอบครัวอ่อนไปด้วยทุกวันนี้การสมรสของชนบางเผ่าพันจะไม่ใช้พิธีทางศาสนา
อีกต่อไปแล้วแต่จะเป็นการสมรสที่เป็นสัญญาประชาคมที่จะถูกยกเลิกเพิกถอนหรือถูกบอกล้างได้
โดยง่ายฉะนั้น การหย่ าร้างจึ งมีมากขึ้นเช่นสิทธิของหญิงได้รับการยอมรับมากขึ้นหญิงต้องการที่
เรียกร้องสิทธิตนให้เท่าเทียมกับชายแต่ชายไม่ยอมให้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมของตนผลก็คือต้องผิดใจ
กันต้องทะเลาะกันต้องทุ่มเถียงกันสิ่งนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทาให้ครอบครัวเสียระบบเช่นกัน
ขัดแย้งกันระหว่างบิดามารดากับบุตรหมายถึง ปัจจัยที่ทาให้ครอบครัวขัดแย้งกันระหว่าง
บิดามารดากับบุตรระบบที่คนสูงอายุควบคุมคนหนุ่มสาวจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนคนหนุ่มสาวใน
สมัยนี้จะไม่เชื่อฟังบิดามารดาของตนที่จะมาควบคุมพฤติกรรมการแต่งงานหรือสังคมเป็นต้นความ
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ไม่เข้ าใจกั นระหว่างบิ ดามารดากับ บุ ตรธิ ดาเช่ น นี้ทาให้ ค รอบครัว เสี ยระบบไปขาดการปกป้อ ง
อารักขาหมายถึงการขัดแย้งระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดาสามีภรรยาความมั่นคงปลอดภัยทาง
จิตใจน้อยลงความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกันเสื่อมลงครอบครัวแตกสลายไม่มีชิ้นดีเพราะขาดการ
รักขา๙ ไฮส์ (Heise), เอลสเบิร์ก (Ellsberg) และกอตเตนมูเลอร์ (Gottenmoeller) ชี้ชัดว่า
สถานการณ์ความรุ น แรงโดยเฉพาะในชีวิตคู่เป็นเรื่องสากลที่ส ามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ ห ญิงในทุก
ภูมิภาคทุกสังคมทั้งตะวันตกตะวันออกและในสังคมสมัยใหม่หรือสังคมแบบดั้งเดิม๑๐
จากสาเหตุที่กล่าวมานั้นได้ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า ทาให้ครอบครัวในปัจจุบันเสีย
ระบบครอบครัวซึ่งเคยเป็นครอบครัวใหญ่มาก่อนได้เปลี่ยนแปลงเป็นครอบครัวเล็กลงหญิงม่ายได้
เพิ่มจานวนมากขึ้นความใกล้ชิดสนิทสนมกันและกันที่เคยเห็นแทบจะหมดไปเหลียวแลไปทางใดก็
พบแต่ความเห็นแก่ตัวและพบข้อบกพร่องอันสาคัญของระบบครอบครัวร่วมกันของทุกฝ่ายทาให้เกิด
ความเสียหายแก่ครอบครัว
๓.๒ปัญหาการขาดความซื่อสัตย์ของครอบครัวไทย
ชายและหญิงเมื่อถึงวัยอันสมควรก็จะมีครอบครัวด้วยการแต่งงานและอยู่อย่างฉันสามี
และภริยาซึ่งทั้งสองฝ่ายควรจะมีความรักความซื่อสัตย์ สุจริตความเชื่อใจความเข้าใจการรู้จักเอาใจ
กันการผ่อนหนักเป็นเบาการให้อภัยต่อกันการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
และราบรื่นตลอดไปและหากมีบุตรบุตรก็จะได้อยู่ในครอบครัวที่มีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีที่
จะช่วยให้เด็กเจริญเติบโตทั้งทางร่ างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเราต้องยอมรับทุก
ครอบครัวว่าไม่อาจจะเป็นสุขได้เสมอไปมีครอบครัวไม่น้อยที่ประสบความแตกร้าวและมีปัญหาที่ทา
ให้ความสงบสุขในครอบครัวลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปเหตุที่เป็นเช่นนั้นอาจจะมีสาเหตุต่างๆ เช่น
ทั้งสามีและภริยาไม่พยายามปรับตัวเข้าหากันไม่ซื่อสัตย์ต่อกันหรือนอกใจกันโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไป
คบชู้สู่สาวการพยายามมีอานาจเหนือกันและกันไม่ยอมให้อภัยแก่กันปัญหาด้านการเงินไม่ซื่อตรงต่อ
กันในเรื่องการเงินไม่ยอมให้ต่างฝ่ายใช้จ่ายตามสมควรความเฉื่อยชาในเรื่องเพศบุต รก็ขาดความ
กตัญญูต่อพ่อแม่จึงเป็นปัญหาของสังคมครอบครัวการแต่งงานต้องสมบูรณ์เสมอไปบกพร่องไม่ได้
การแต่งงานที่อยู่กินอย่างถาวรนั้นเป็นเพราะ “ทนข้อบกพร่อง” ความเหลวและเลวของกันและกัน
ได้ไม่เรียกร้องให้มากจนเกินไป๑๑

๙

ประยงค์สุวรรณบุบผา, สังคมปรัชญาแนวคิดตะวันออก-ตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร : โอ.
เอส.พริ้นติ้งเฮาส์, ๒๕๓๗), หน้า ๙๐.
๑๐
Kevin Browne & Martin Herbert, Preventing Family Violence, (England : John
Wiley &SonsLtd., 1997), pp. 1-2.
๑๑
สุพัตราสุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทยค่านิยมครอบครัวศาสนาประเพณี, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๖๑.
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๔. สาเหตุการขาดความซื่อสัตย์ของครอบครัวไทย

สภาพปัญหาสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งได้รับอิทธิพลค่านิยมจาก
วัฒนธรรมของประเทศที่พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์นี้ส่งผลกระทบต่อด้านจิตใจให้
เปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีนักคือมีความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบขาดความเคารพยาเกรงไม่เห็น
บุญคุณของผู้ ที่มีพระคุณไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมที่ว่าทาดีได้ดี ทาชั่ว ได้ชั่ว และไม่ตั้งอยู่ในศีล ธรรม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมโดยเฉพาะสถาบั น ครอบครั ว จะต้ อ งรี บ เร่ ง ออกไปท างานหาเงิ น มาจุ น เจื อ
ครอบครัว เวลาอยู่ กับลู กก็ล ดน้อยลงทาให้ ขาดความรักความอบอุ่น ทาให้ห่ างเหิ นกันส่ว นคู่ส ามี
ภรรยาก็ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันด้วยพฤติกรรมประพฤตินอกใจคู่ครองตนแอบไปมีชู้ทาให้ครอบครัว
แตกแยกหรือหย่าร้างกันก็กลายเป็นปัญหาของสังคมและครอบครัวในที่สุด สาเหตุที่ทาให้ขาดความ
ซื่อสัตย์ของคู่สามีภรรยามีดังต่อไปนี้
๔.๑ สาเหตุทางด้านส่วนบุคคล
สาเหตุการแตกแยกของครอบครัวที่เกิดจากคุณสมบัติส่วนตัวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่สื บ
เนื่องมาจากคู่สมรสเป็นประการสาคัญได้แก่ลักษณะบุคลิกภาพหมายถึงลักษณะส่วนตัวเกี่ยวกับ
อุปนิสัยหรือทัศคติอย่างใดอย่างหนึ่งของสามีภรรยาเป็นสาเหตุให้ครอบครัวแตกแยกในที่นี้ได้แก่การ
ไม่บรรลุนิติภาวะทางด้านบุคลิกภาพและความผิดปกติในลักษณะส่วนตัว
พฤติกรรมของคู่สมรสหมายถึง ความประพฤติหรือการกระทาบางอย่างของสามีภรรยา
เป็นเหตุให้ครอบครัวแตกแยกได้แก่การทอดทิ้งและขาดความรับผิดชอบในครอบครัวการดื่มเหล้า
และการติดการพนัน การไม่ซื่อสั ตย์ ห รือการนอกใจกันและการหยาบคายทารุณไม่ให้เกียรติกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ครองหมายถึงสภาพความผูกพันเกี่ยวข้องของคู่สามีภรรยาเป็ นสาเหตุให้เกิด
ความแตกร้าวในครอบครัวได้แก่การขัดแย้งในบุคลิกภาพการขัดแย้งหรือไม่สมดุลกันในเรื่องเพศการ
ขัดแย้งกันของบทบาทในครอบครัวและการขาดความรักความเข้าใจกัน๑๒
๔.๒ สาเหตุทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
สาเหตุการแตกแยกของครอบครัว มีผลสื บเนื่องมาจากสภาพแวดล้ อมทางสั งคมและ
เศรษฐกิจของคู่สมรสในขณะนั้นมีส่วนเสริมให้ครอบครัวเกิดการแตกแยกได้ง่ายขึ้นได้แก่
บทบาทของสตรี ที่เปลี่ ยนแปลงไปหมายถึงการที่ส ตรีในปัจจุบัน มีบ ทบาทและหน้าที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการเป็นเพียง “แม่บ้าน” ดังแต่ก่อนมามีบทบาทในการประกอบอาชีพเลี้ยง
ครอบครัวได้เท่าเทียมบุรุษนั้นเป็นสาเหตุให้สตรีมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีโอกาสสัมพันธ์กับบุรุษ
อื่นนอกจากสามีมากขึ้นนั้นย่อมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ครอบครัวแตกหักได้ง่ายขึ้น

๑๒

สินดาวงษ์ทน, อ้างใน, สุพรรษาประสงค์สุข, “การศึกษาวิเคราะห์งานเขียนสารคดีเกี่ยวกับปัญหา
ครอบครัวไทยของอรสมสุทธิสาคร : แนวคิดและกลวิธีการนาเสนอ”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๐-๑๑.
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การเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางการหย่าร้างหมายถึงการที่คนในสังคมมีแนวโน้มยอมรับการ
หย่ า ร้ างมากขึ้ น กว่า เดิ ม เพราะมี แ นวคิ ด ว่ าการหย่า หรื อแยกทางกั นดี ก ว่ า การอยู่ร่ ว มกัน อย่ า ง
ปราศจากความสุขนั้นมีส่วนทาให้ครอบครัวแตกแยกได้มากขึ้น
ความเสื่อมทางด้านศีลธรรมของบุคคลในสังคมหมายถึงการที่คนในสังคมไม่เอาใจใส่หรือ
เคร่งครัดในศีลธรรมและเกรงกลัวบาปน้อยลงนั้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้สามีภรรยาหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องประพฤติผิดขาดความเอาใจใส่และรับผิ ดชอบต่อหน้าที่ในครอบครัวและอาจนาไปสู่การ
แตกร้าวของครอบครัวได้๑๓
จะเห็นได้ว่าสาเหตุการขาดความซื่อสัตย์ของครอบครัวที่ได้กล่าวมาแล้วหลักสาคัญของ
ปัญหามีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในครอบครัวคือสามีภรรยาขาดความซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงต่อบทบาท
หน้าที่ของตนส่วนสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกของครอบครัวคือเกิดจากระบบเศรษฐกิจทาง
สังคมและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอยู่ใกล้แหล่งอบายมุขทุกชนิด

๕. หลักธรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์ของครอบครัว

ครอบครั ว เป็ น สั ง คมเล็ กที่ สุ ดมี อิ ท ธิพ ลต่อ สั งคมเป็ น อย่า งมากโดยเฉพาะในปัจ จุ บั น
สถาบันครอบครัวกาลังล้มเหลวอย่างรวดเร็วเนื่องจากเกิดปัญหาทางครอบครัวมีการหย่าร้างทะเลาะ
วิวาทกันคู่สามีภรรยาประพฤตินอกใจกันปัญหาการดื่มสุราเป็นต้นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะว่า
บุคคลของครอบครัวได้ขาดศีลธรรมและความซื่อสัตย์ต่อกันทางด้านความคิดการพูดการกระทาและ
หน้าที่การงานของตนและผู้อื่นดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับความ
ซื่อสัตย์เพื่อนามาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวดังไปนี้
๑. เบญจศีล/เบญจธรรม
ในพระพุทธศาสนามีหลักปฏิบัติพื้นฐานของมนุษย์เรียกว่า “มนุษยธรรม” ได้แก่ผู้ที่
ปฏิบัติตามหลักพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งเป็นธรรมจริยาและเป็นอารยธรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทาให้
เจริญขึ้นพร้อมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจและท่านสอนว่าผู้นั้นควรควบคุมตนให้ได้ในทางกาย
และทางวาจาก่อนเป็นอย่างน้อย๑๔ โดยเฉพาะบุคคลของครอบครัวควรตั้งตนอยู่ในข้อปฏิบัติพื้นฐาน
ของมนุษย์ด้วยการฝึกขัดเกลาตนทางกายและทางวาจาให้สมบูรณ์แบบเพื่อเกิดความสงบและความ
สามัคคีของบุคคลในครอบครัว และสังคมดังนั้นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานของมนุษย์ควรนามาใช้กับ
บุคคลในครอบครัวของตนอย่างจริงใจหรือถือปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ต่อเบญจศีล-เบญจธรรมดังต่อไปนี้
เบญจศีลคือความประพฤติชอบทางกายและวาจาการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยการ
รักษาปกติตามระเบี ยบวินั ยข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว การควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความไม่
เบียดเบียนมีอยู่ ๕ ข้อได้แก่
๑. ปาณาติปาตาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการฆ่าชีวิต
๑๓
๑๔

อ้างแล้ว, หน้า๑๑.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, หน้า ๑๙.
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๒. อทินนาทานาเวรมณี เจตนางดเว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้
๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
๔. มุสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ
๕. สุราเมรยมชัชปมาทัฏฐานาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุร าและ
เมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท๑๕
เมื่อเราได้ปฏิบัติตามหลักของศีล ๕แล้วคุณธรรมที่ปรากฏมาคู่กับศีล ๕ เรียกว่าเบญจ
ธรรมหรือคุณธรรมอันดีงาม ๕ ข้อดังนี้เบญจธรรมคือธรรมอันดีงาม ๕ อย่างคุณธรรม ๕ ประการคู่
กับเบญจศีลเป็นธรรมที่อุดหนุนเกื้อกูลแก่การรักษาเบญจศีล ผู้รักษาเบญจศีลคุณธรรมนี้จะปรากฏ
ขึ้นอยู่ในใจเป็นประจามีอยู่ ๕ ข้อได้แก่ ๑) เมตตาและกรุณาหมายถึงความรักใคร่ปรารถนาให้มี
ความสุขความเจริญและความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์คู่กับศีลข้อที่ ๑๒) สัมมาอาชีวะหมายถึงการ
หาเลี้ยงชีพในทางสุจริตคู่กับศีลข้อที่ ๒๓) กามสังวรหมายถึงการสังวรในกามความสารวมระวังรู้จัก
ยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณ์ไม่ให้หลงใหลในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสคู่กับศีลข้อที่ ๓๔) สัจจะ
หมายถึงความซื่อสัตย์ความซื่อตรงคู่กับศีลข้อที่ ๔๕) สติสัมปชัญญะหมายถึงระลึกได้และรู้ตัวอยู่
เสมอคือฝึกตนให้เป็นคนรู้จักยั้งคิดรู้สึกตัวเสมอว่าสิ่งใดควรทาและไม่ควรทาระวังมิให้เป็นคนมัวเมา
ประมาทคู่กับศีลข้อที่ ๕๑๖
จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล ๕ ข้อขึ้นเพื่อให้ชาวพุทธได้ถือปฏิบัติขั้นเบื้องต้น
เป็นแนวเดียวกันซึ่งเป็นข้องดเว้นหรือควรละเว้นและศีลสามารถควบคุมความประพฤติข องมนุษย์
ทางกายและวาจาให้ เรียบร้ อยส่ วนเบญจธรรมคือคุณธรรมอัน ดีงาม ๕ ประการเป็นข้อปฏิบัติที่
สนับสนุนคุณธรรมอันดีงามของศีลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สรุปว่าเบญจศีลเป็นข้องดเว้นคู่กับเบญจธรรมเป็นข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติ
ศีล ๕ ข้อ เพื่อเป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานสาหรับพุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติและศีลสามารถควบคุม
ความประพฤติให้เรียบร้อยได้ ๒ ทางคือทางกายคือศีลควบคุมความประพฤติทางกายให้เรียบร้อย
และไม่เบียดเบียนเคารพสิทธิผู้อื่นและทางวาจาคือศีลควบคุมความประพฤติทางวาจาให้เรียบร้อย
และให้ระวังคาพูดจาไม่โกหกหลอกลวงพูดจาไพเราะพูดแต่เรื่องที่เป็นความจริงเป็นประโยชน์ดังนั้น
ผู้ที่ตั้งอยู่ในศีลแล้วคุณธรรมอันดีงามของศีลจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ตกไปในทางที่เสื่อมเสียและมี
ความเจริญในชีวิตมีเกียรติชื่อเสียงขจรไป
๒.ฆราวาสธรรม๔
ฆราวาสธรรมคือธรรมสาหรับฆราวาสธรรมสาหรับการครองเรือนหลักการครองชีวิตของ
คฤหัสถ์มีอยู่ ๔ ประการได้แก่ ๑) สัจจะหมายถึงความจริงซื่อสัตย์ ๒) ทมะหมายถึงการข่มใจการ
ฝึกฝน ๓) ขันติหมายถึงความอดทน ๔) จาคะหมายถึงการบริจาคความเสียสละ๑๗
๑๕

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒–๓๐๓, อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๗๐๕-๗๑๑/๔๔๗-๔๕๓.
อ้างแล้ว,หน้า๑๗๖.
๑๗
ส.ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕/๓๑๖, ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๑๑/๓๖๑.
๑๖
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ฆราวาสธรรม คือ หลักธรรมสาหรับการครองชีวิตคู่ของครอบครัวหรือหลักประกันชีวิต
ครอบครัวให้มีความสุขความปรารถนาของผู้อยู่ครองเรือนย่อมปรารถนาที่จะให้ชีวิตในครอบครัวมี
ความราบรื่นไม่ต้องการให้เกิดความแตกแยกหรือทะเลาะเบาะแว้งกันถ้าบุคคลอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความซื่อสัตย์ไว้ว างใจกันและกันก็จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ให้ เกิดขึ้นได้การ
ปฏิบัติตามหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์คือฆราวาสธรรม ๔ จะได้อธิบายความหมายดังต่อไปนี้
สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ความจริงต้องมีความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อคู่ครองชีวิตของตนมี
ความรับผิดชอบมีความจริงใจต่อคู่ครองซื่อสั ตย์ต่อตนเองจริงใจพูดจริงทาจริงจะทาอะไรก็ให้เป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจได้ไม่ฝืนทาความชั่วทั้งปวงและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นโดยเฉพาะคู่ชีวิตของเราไม่
ประพฤตินอกใจคู่ครองไม่โกหกหลอกลวงมีความจริงใจบริสุทธิ์ใจมีความรับผิดชอบประพฤติในสิ่งที่
ดีงามตามสัจจะแห่งธรรมอยู่กันอย่างเปิดเผยให้ทั้งสองฝ่ายมองเห็นกันชัดเจนไม่มีอะไรเป็นความลับ
อันตนจะต้องพึงปิดบังแก่กันครอบครัวของสามีภรรยาไม่จริงใจซื่อสัตย์ต่อกันจะหาความสุขไม่ได้เลย
ทาให้สมาชิกในครอบครัวคือบุตรธิดาพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยก่อให้เกิดปัญหาทางครอบครัว
หลายประการตามมาเช่นปัญหาการหย่าร้างทะเลาะวิวาทกันเป็นต้น
ทมะ คือ ความข่มใจฝึกฝนตนเองข่มใจไม่ให้โกรธข่มใจไม่ให้หลงมัวเมาในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่จะ
เป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบสุขขึ้นไม่ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขซึ่งเป็นสาเหตุที่นาความหายนะมาสู่ตน
และครอบครัวได้สิ่งใดที่เห็นว่าไม่ดีต้องข่มใจที่จะไม่ทาบังคับควบคุมตนเองให้ได้รู้จักปรับตัวเข้ากับ
บุคคลอื่นโดยเฉพาะคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันใหม่จะต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับญาติของอีกฝ่ายให้ได้
เช่น ภรรยาไปอยู่บ้านของสามีต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับพ่อแม่ของสามีให้ได้เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย
ในที่สุดก็เป็นญาติกันได้อย่างสนิทใจเป็นต้น
ขันติ คือ ความอดทนต้องมีความอดทนต่อความยากลาบากต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวอดทนต่อความลาบาก
ในการประกอบอาชีพอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างความ
ลาบากขัดเคืองให้เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจอดทนต่อความยากลาบากในการเลี้ยงดูบุตรและ
ญาติพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวกล้าที่จะอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตคู่ ต้อง
เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งสามารถกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ด้วยจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวตั้งใจมุ่ง
หน้าทาหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างไม่ท้อถอยแล้วความสุขจะเกิดขึ้นในครอบครัวได้
อย่างสมบูรณ์
จาคะ คือ ความเสียสละเสียสละทรัพย์สินเงินทองของตนไม่หวงแหนของกินของใช้ต่างๆ
หรือแม้แต่คู่ครองของตนเสียสละความสุขส่วนตัวให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่มีพระคุณต่อเราผู้ที่อยู่ใน
ความดูแลและอยู่ใต้การปกครองผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเราผู้ที่มีฐานะยากจนลาบากยากแค้น ฉะนั้น
การเสียสละผู้นาต้องเป็นคนใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือต่อทุกคนที่ร่วมสุขร่วม
ทุกข์ด้วยกันมีความโอบอ้อมอารีต่อคู่ครองต่อเพื่อนบ้านและญาติมิตรของตนหรือสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว
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สรุปว่าความปรารถนาชีวิตของครอบครัวให้มีชีวิตราบรื่นหรือหลักประกันชีวิตสาหรับผู้
ครองเรือนมีข้อปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์เรียกว่าฆราวาสธรรมเป็นหลักประกันชีวิตของครอบครัว
ได้แก่ สัจจะ คือ คู่ชีวิตมีความรักจริงใจซื่อสัตย์ต่อครอบครัว ทมะ คือการฝึกฝนอบรมข่มใจปรับตัว
ให้สู้กับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในครอบครัวขันติคืออดทนอดกลั้นไม่หวาดหวั่นต่อการฝึกฝนข่มใจต่อ
ปัญหาและรู้จักปรับตัวให้เรียนรู้ อยู่กับปัญหาที่เข้ามาในครอบครัวอย่างเข้มแข็งทั้งร่างกายทั้งจิตใจ
และไม่ย่อท้อจาคะคือครอบครัวรู้จักเสียสละทรัพย์สินเงินทองเพื่อขจัดความตระหนี่ออกจากจิตใจ
และสามีภรรยาต้องรู้จักความเสียสละช่วยเหลือญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายและสงเคราะห์สังคมอื่น
๓.ทิศ ๖
ในการดารงชีวิตครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กันด้วยวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปตามสถานะทางสังคมที่กาหนดไว้คือวิธีการปฏิบัติที่บุคคลต้องยึดมั่นด้วย
ความซื่อสัตย์ต่อความสัมพันธ์อันดีของบุคคลในครอบครัวและสังคมซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรั สเรียก
ด้วยคาเปรียบเทียบทิศ ๖ ว่า “อริยสาวกเป็นผู้ปิดป้องทิศ๖เป็นอย่างไรคหบดีบุตรเธอพึงทราบทิศ ๖
นี้ คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าพึงทราบว่าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาพึงทราบว่าบุตร
และภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังพึงทราบว่ามิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายพึงทราบว่าทาสและกรรมกรเป็น
ทิศเบื้องล่างพึงทราบว่าสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบน”๑๘
บุคคลทั้ง ๖ ประเภทนี้ ต่างก็มีความเกี่ยวข้องสั มพันธ์ทางสังคมดุจดังทิศที่อยู่รอบตัว
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลปฏิบัติต่อกันหรืออนุเคราะห์ช่วยเหลือกันและกันให้
ครบถ้วนซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นหน้าที่บุคคลต้องปฏิบัติต่อทิศ ๖ ด้วย
ความจริงใจได้แก่การปฏิบัติระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดาหรือบุตรธิดากับบิดามารดาครูอาจารย์
กับศิษย์หรือศิษย์กับครูอาจารย์สามีกับภรรยาหรือภรรยากับสามีมิตรกับมิตรนายจ้างกับคนรับใช้
และคนงานและสมณะพราหมณ์นั กบวชกั บคฤหั ส ถ์ ป ระชาชนหรื อ คฤหั ส ถ์กั บสมณะพราหมณ์
ดังต่อไปนี้
๑. ปุรัตถิมทิศ หมายถึง ทิศเบื้องหน้าคือทิศตะวันออกได้แก่มารดาบิดาเพราะท่านทั้งสอง
เป็นผู้ให้กาเนิดชีวิตและให้จุดเริ่มต้นชีวิตใหม่แก่บุตรธิดาบิดามารดาเป็นผู้มีกระทาอุปการะแก่บุตร
ธิดามาก่อนผู้ที่เป็นบุตรธิดาต้องตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองที่ได้ชุบเลี้ยงเรามาเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้นหน้าที่ต้องปฏิบัติด้วยความจริงใจต่อกันระหว่างบุตรธิดากับบิดามารดาหรือบิดามารดากับบุตร
ธิดาควรปฏิบัติดังนี้
ก) หน้าที่ของบุตรธิดาต่อบิดามารดา : บุตรธิดาพึงบารุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้า
ด้วยหน้าที่๕ประการได้แก่ (๑) ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ (๒) จักทากิจของท่าน (๓) จัก
ดารงวงศ์สกุล (๔) จักประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท (๕) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว
ทาบุญอุทิศให้ท่าน
๑๘

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๖/๒๑๒.
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ข) หน้าที่บิดามารดาต่อบุตรธิดา : บิดามารดา ผู้เป็นทิศเบื้องหน้าย่อมอนุเคราะห์บุตร
ธิดาด้วยหน้าที่๕ประการได้แก่ (๑) ห้ามไม่ให้ทาความชั่ว (๒) ให้ตั้งอยู่ในความดี (๓) ให้ศึกษา
ศิลปวิทยา (๔) หาภรรยาที่สมควรให้ (๕) มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควร๑๙
จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของบุตรธิดาต่อบิดามารดาในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงบุตรธิดามีอยู่
๓ประเภทคือ (๑) อภิชาตบุตรคือบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาหรือดีเลิศกว่าพ่อแม่ (๒) อนุชาตบุตรคือ
บุตรที่ตามเยี่ยงบิดามารดาหรือเสมอด้วยพ่อแม่ (๓) อวชาตบุตรคือบุตรที่ต่าลงกว่าบิดามารดาหรือ
เสื่อมทรามทาลายวงศ์ตระกูล๒๐บุตรธิดาที่บารุงเลี้ยงดูบิดามารดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าด้วยหน้าที่ ๕
ประการได้ชื่อว่าเป็นลูกที่ดีของบิดามารดาหรือเป็นลูกที่มีคุณธรรมของคนดีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
“กตัญญูกตเวที” คือผู้รู้อุปการะที่ท่านกระทาแล้วและตอบแทนรู้จักบุญคุณของผู้อื่นนั่นเอง
ส่วนหน้าที่ของบิดามารดาที่เลี้ยงดูอนุเคราะห์บุตรธิดาด้วยหน้าที่ ๕ ประการนี้ ได้ชื่อว่า
“เป็นผู้เอาใจใส่บุตรธิดา” เพราะว่าบิดามารดาเป็นผู้เลี้ ยงดูคอยปกป้องบุตรธิดาไม่ให้ตกไปในทาง
อบายมุขและได้รับการศึกษาเพิ่มพูนปัญญาดารงวงศ์ตระกูลสืบต่อไปดังนั้นบิดามารดาจึงได้เป็นพระ
อรหันต์และพระพรหมในบ้านของบุตรธิดาดังนั้นบุตรธิดาที่ดีคือผู้ที่รู้จักอุปการคุณที่เขากระทาก่อน
แล้วและตอบแทนหรือรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณเรียกว่า “กตัญญูกตเวที” ส่วนบิดามารดาที่ดีคือ
ผู้ทาอุปการะก่อนหรือเป็นผู้ให้ชีวิตอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดาป้องกันไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วทาแต่ความดี
เพิ่มพูนปัญญาหาคู่ครองให้สืบวงศ์ตระกูลเรียกว่า “บุพการี”
๒. ทักษิณทิศหมายถึงทิศเบื้องขวาคือทิศใต้ได้แก่ครูอาจารย์เพราะเป็นผู้สร้างเครื่องคุ้ม
ภัยในสารทิศหมายถึงสอนฝึกศิษย์ให้ใช้วิชาเลี้ยงชีพได้จริงและรู้จักดารงตนด้วยดีที่จะเป็นประกันให้
ดาเนินชีวิตดีงามโดยสวัสดีมีความสุขความเจริญ ๒๑ เพราะฉะนั้นครูอาจารย์จึงเป็นผู้ที่ควรแก่การ
คุณทักขิไณยบุคคลและเป็นผู้ที่มีอุปการคุณแก่ศิษย์อย่างยิ่งดังนั้นหน้าที่ต้องปฏิบัติด้วยความจริงใจ
ต่อกันระหว่างศิษย์กับครูอาจารย์หรือครูอาจารย์กับศิษย์ควรปฏิบัติดังนี้
ก) หน้าที่ศิษย์ต่อครูอาจารย์ : ศิษย์พึงบารุงครูอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาด้วยหน้าที่ ๕
ประการได้แก่ (๑) ลุกต้อนรับ (๒) เข้าไปคอยรับใช้ (๓) เชื่อฟัง (๔) ดูแลปรนนิบัติ (๕) เรียน
ศิลปวิทยาโดยเคารพ
ข) หน้าที่ครูอาจารย์ต่อศิษย์ : ครูอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วย
หน้าที่๕ประการได้แก่ (๑) แนะนาให้เป็นคนดี (๒) ให้เรียนดี (๓) บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่าง
ด้วยดี (๔) ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหาย (๕) ทาความป้องกันในทิศทั้งหลาย๒๒
จะเห็นได้ว่าลูกศิษย์บุคคลใดตั้งใจศึกษามีองค์ประกอบของพหูสูตได้แก่ฟังมากจาได้คล่อง
ปากขึ้นใจเข้าใจทฤษฎีเรียกว่า “ผู้ได้เรียนมากหรือผู้คงแก่เรียน” และครูอาจารย์ตั้งใจสอนแก่ศิษย์
๑๙

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา,
๒๕๔๑), หน้า ๕๔.
๒๑
อ้างแล้ว, หน้า ๖๕.
๒๒
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๘/๒๑๓.
๒๐
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จนได้รับผลสาเร็จตามความมุ่งหมายในเรื่องการสอนได้แก่การสอนให้เข้าใจได้จริงเห็นความจริงทา
ให้ได้จริงนาไปปฏิบัติได้ผลจริงเรียกว่า “ผู้ตั้งใจประสิทธิ์ความรู้”
๓. ปัจฉิมทิศหมายถึงทิศเบื้องหลังคือทิศตะวันตกได้แก่บุตรภรรยาเพราะมีขึ้นภายหลัง
และคอยเป็นกาลังสนับสนุนอยู่ข้างหลังบุคคลผู้มาทีหลังก็คือบุตรธิดาสามีภรรยาเมื่อสามีภรรยาและ
บุตรธิดาอยู่ด้วยกันแล้วให้กาลังใจซึ่งกันและกันเช่นภรรยาคอยเป็นกาลังใจอยู่ที่บ้านให้สามีที่ไ ป
ทางานสิ่งสาคัญที่สามีภรรยาต้องการก็คือ “กาลังใจให้กันและกัน” ดังนั้น หน้าที่ต้องปฏิบัติด้วย
ความจริงใจต่อกันระหว่างสามีภรรยาควรปฏิบัติดังนี้
ก) หน้าที่ของสามีต่อภรรยา : สามีพึงบารุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังด้วยหน้าที่๕ประการ
ได้แก่ (๑) ให้เกียรติยกย่อง (๒) ไม่ดูหมิ่น (๓) ไม่ประพฤตินอกใจ (๔) มอบความเป็นใหญ่ให้ (๕) ให้
เครื่องแต่งตัว
ข) หน้าที่ของภรรยาต่อสามี : ภรรยาย่อมอนุเคราะห์สามีผู้เป็นทิศเบื้องหลังด้วยหน้าที่ ๕
ประการได้แก่ (๑) จัดงานดี (๒) สงเคราะห์คนข้างเคียงดี (๓) ไม่ประพฤตินอกใจ (๔) รักษาทรัพย์ที่
หามาได้ (๕) ขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง๒๓
จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของสามีที่บารุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังด้วยหน้าที่ ๕ ประการได้ชื่อ
ว่า “เป็นช้างเท้าหน้า” คือสามีคอยปกป้องภัยอันตรายต่างๆ มอบความรักให้เกียรติกันอย่างจริงใจ
รักเดียวไม่ประพฤตินอกใจคู่ครองตนมอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ดูแลรักษาเป็นเสาหลักให้เมื่อ
ภรรยามีปั ญ หาทุก ข์ร้ อ นใจช่ ว ยปลอบใจและช่ว ยเหลื อภรรยาดูแลบุตรธิ ดาจึ งเรีย กว่า “รั ก
ครอบครัว” ส่วนหน้าที่ของภรรยาที่อนุเคราะห์ต่อสามีผู้เป็นทิศเบื้องหลังด้วยหน้าที่ ๕ ประการได้
ชื่อว่า “เป็นช้างเท้าหลัง” คือภรรยาคอยเป็นกาลังสนับสนุนอยู่ข้างหลังของสามีมอบความรักให้
เกียรติไม่คิดนอกใจจริงใจต่อคู่ครองและรักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ให้ความอนุเคราะห์แก่ญาติ
ทั้งสองฝ่ายและพร้อมที่จะเป็นคู่ชีวิตคู่สุขคู่ทุกข์ร่วมกันไม่หวาดหวั่นต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ เมื่อ
สามีมีความทุกข์ใจก็คอยปลอบให้กาลังใจกันและกันดังนั้นสามีเป็นช้างเท้าหน้าเพราะว่าเป็นผู้นา
ของครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีคอยปกป้องภัยให้สมาชิกในครอบครัวส่วนภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง
เพราะว่าเป็นผู้คอยดูแลกิจต่างๆ ภายในครอบครัวหน้าที่สามีภรรยาข้อที่เหมือนกันคือ “ไม่ประพฤติ
นอกใจ” เพราะจะทาให้คู่ครองมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน
๔. อุตตรทิศหมายถึงทิศเบื้องซ้ายคือทิศเหนือได้แก่มิตรสหายคือคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือ
ผู้ร่วมงานเพราะว่ามิตรสหายช่วยเหลือให้ข้ามพ้นปัญหาและอุปสรรคอันตรายเมื่อเรามีความทุกข์
เดือดร้อนใจนอกเหนือจากพ่อแม่สามีภรรยายังมีมิตรสหายที่ช่ว ยย้าเตือนสติไม่ให้ ประมาทหลง
กระทาผิดกฎหมายหรือศีลธรรมเป็นกาลังสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายประสบผลสาเร็จได้อย่างไรก็
ตามมิตรสหายก็เป็นเพื่อนที่สาคัญสาหรับเราเหมือนกับคาสุภาษิตโบราณว่า “มีสุขร่วมเสพมีทุกข์
ร่วมต้าน” ดังนั้น หน้าที่ต้องปฏิบัติด้วยความจริงใจระหว่างบุคคลกับมิตรสหายหรือมิตรสหายกับ
บุคคลควรปฏิบัติดังนี้
๒๓

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๙/๒๑๔.
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ก) หน้าที่ของบุคคลพึงบารุงมิตรสหาย : บุคคลพึงบารุงมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายด้วย
หน้าที่๕ประการได้แก่ (๑) การให้ (๒) กล่าววาจาเป็นที่รัก (๓) ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์
(๔) วางตนสม่าเสมอ (๕) ไม่พูดจาหลอกลวงกัน
ข) หน้าที่ของมิตรสหายย่อมอนุเคราะห์ตอบ : มิตรสหายย่อมอนุเคราะห์ตอบด้วยหน้าที่
๕ประการได้แก่ (๑) ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว (๒) ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว (๓) เมื่อมี
ภัยก็เป็นที่พึ่งพานักได้ (๔) ไม่ละทิ้งในยามอันตราย (๕) นับถือตลอดถึงวงศ์ตระกูลของมิตร๒๔
จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของบุคคลบารุงมิตรสหายผู้ที่เป็นทิศเบื้องซ้ายด้วยหน้าที่ ๕ประการได้
ชื่อว่า “มิตรแท้” คือผู้ที่ช่วยเหลือเพื่อนยามเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจจะอยู่เคียงข้างเมื่อเพื่อน
มีความทุกข์ก็ทุกข์ด้วยมีสุขก็สุขด้ว ยหรือเอาใจเขามาใส่ใจเรามิตรด้วยใจจริงเรียกว่า “มิตรแท้”๒๕
ส่วนเพื่อนที่มีภัยมาก็ไม่ช่วยเตือนภัยให้ยังส่งเสริมกันไปในทิศทางที่เสื่อมเสียอีกด้วยและเป็นศัตรูมา
ในร่างของมิตรเรียกว่า “มิตรเทียม”๒๖ ดังนั้น การคบมิตรในพระพุทธศาสนามีอยู่ ๒ ประการคือการ
คบมิตรเทียมคือมิตรไม่มีความจริงใจต่อกันเป็นบุคคลที่นาความเดือดร้อนความหายนะมาให้แก่ชีวิต
พระพุทธเจ้าให้หลีกเลี่ยงการคบมิตรเทียมเสียส่วนการคบมิตรแท้คือมิตรที่มีความจริงใจต่อกันและ
เป็นบุคคลที่นาความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชีวิตพระองค์ทรงสนับสนุนให้คบมิตรแท้ประเภทนี้
๕. เหฏฐิมทิศ หมายถึง ทิศเบื้องล่างได้แก่คนรับใช้และคนงานเพราะเป็นผู้ช่วยทาการ
งานต่างๆเป็นฐานกาลังให้กับการทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังนั้นหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างจริงใจ
ระหว่างนายกับคนรับใช้และคนงานหรือคนรับใช้และคนงานกับนายมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
ก) หน้าที่ของนายต่อคนรับใช้และคนงาน : นายพึงบารุงคนรับใช้และคนงานผู้เป็นทิศ
เบื้องล่างด้วยหน้าที่ ๕ ประการได้แก่ (๑) จัดการงานให้ทาตามสมควรแก่กาลัง (๒) ให้อาหารและ
ค่าจ้าง (๓) ดูแลรักษายามเจ็บป่วย (๔) ให้อาหารมีรสแปลก (๕) ให้หยุดงานตามโอกาส
ข) หน้าที่ของคนรับใช้และคนงานต่อนาย : คนรับใช้และคนงานย่อมอนุเคราะห์นายด้วย
หน้าที่ ๕ ประการได้แก่ (๑) ตื่นขึ้นทางานก่อนนาย (๒) เลิกงานเข้านอนทีหลังนาย (๓) ถือเอาแต่
ของที่นายให้ (๔) ทาการงานให้ดีขึ้น (๕) นาคุณของนายไปสรรเสริญ๒๗
จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของนายพึงบารุงคนรับใช้และคนงานผู้เป็นทิศเบื้องล่างด้วยหน้าที่ ๕
ประการได้ชื่อว่า “หัวหน้าและนายจ้าง” ผู้ที่เป็นนายจ้างหรือหัวหน้าต้องฉลาดในการใช้บุคคล
ทางานตามความสามารถไม่เห็นลูกจ้างเป็นเหมือนทาสรับใช้เมื่อลูกจ้างทางานเสร็จแล้วนายจ้างต้อง
มีผลตอบแทนลูกจ้างเพื่อให้ลูกจ้ างไว้วางใจและทางานตอบแทนอย่างบริสุทธิ์ใจตัวอย่างเช่นลูกจ้าง
เกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็ให้การรักษาพยาบาลผู้ที่เป็นนายจ้างขยันให้ค่าตอบแทนหรือโบนัสเป็นต้นส่วน
หน้าที่ของคนรับใช้และคนงานย่อมอนุเคราะห์นายจ้างด้วยหน้าที่ ๕ ประการได้ชื่อว่า “ลูกจ้างที่
ซื่อสัตย์” ลูกจ้างอนุเคราะห์นายจ้างด้วยการทางานอย่างซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ขยันทางานให้คุ้มค่ากับ
๒๔

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๐/๒๑๔-๒๑๕.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๐-๒๖๔/๒๐๙-๒๑๑.
๒๖
ดูรายละเอียดในที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๕๔-๒๕๘/๒๐๗-๒๐๙.
๒๗
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๑/๒๑๕.
๒๕
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ค่าตอบแทนและเคารพนับถือสรรเสริ ญให้เกียรตินายจ้างเป็นต้นดังนั้นนายจ้างที่ดีคือเป็นผู้ที่ให้
ค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างที่ขยันทางานอย่างซื่อสัตย์และให้ความช่วยเหลือเมื่อเขาได้รับความเดือดร้อน
ส่วนลูกจ้างที่ดีคือเป็นบุคคลที่ขยันทางานให้แก่นายจ้างให้เหมาะสมกับค่าจ้างและเคารพนับถือให้
เกียรติแก่เจ้านายด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ
๖. อุปริ มทิศ หมายถึง ทิศเบื้องบนได้แก่สมณพราหมณ์คือพระสงฆ์ห รือนักบวชใน
พระพุทธศาสนามีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติพระธรรมแล้วเผยแผ่พระธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนามี
คุณธรรมและหลักความประพฤติปฏิบัติมากมายและเป็นเนื้อนาบุญของชาวพุทธอย่างยิ่งเพราะเป็น
ผู้สูงด้วยคุณธรรมและเป็นผู้นาทางจิตใจดังนั้นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความจริงใจต่อกันระหว่าง
คฤหัสถ์กับสมณพราหมณ์หรือสมณพราหมณ์กับคฤหัสถ์ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
ก) หน้าที่ของคฤหัสถ์บารุงต่อสมณพราหมณ์ : คฤหัสถ์ย่อมบารุงสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศ
เบื้องบนด้วยหน้าที่๕ประการได้แก่ (๑) จะทาสิ่งใดก็ทาด้วยเมตตา (๒) จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา
(๓) จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา (๔) เปิดประตูต้อนรับ (๕) ถวายปัจจัยเครื่องยังชีพ
ข) หน้าที่ของสมณพราหมณ์ย่อมอนุเคราะห์ต่อคฤหัสถ์ : สมณพราหมณ์ย่อมอนุเคราะห์
คฤหัสถ์ด้วยหน้าที่๖ประการได้แก่ (๑) ห้ามไม่ให้ทาความชั่ว (๒) ให้ตั้งอยู่ในความดี (๓) อนุเคราะห์
ด้วยน้าใจอันดีงาม (๔) ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง (๕) อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง (๖)
บอกทางสวรรค์๒๘
จะเห็ น ได้ว่าหน้ าที่ของคฤหั ส ถ์บารุงต่อสมณพราหมณ์ผู้ เป็นทิศเบื้องบนด้ว ยหน้าที่ ๕
ประการได้ชื่อว่า “อุปัฏฐากพระศาสนา” คืออุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ที่ทานุบารุงให้พระสงฆ์ได้
ประพฤติปฏิบั ติธ รรมเพื่อให้สื บ ทอดพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและเป็น กาลังสนับสนุน
พระสงฆ์ได้ศึกษาพระคัมภีร์เผยแพร่พุทธศาสนาสืบต่อไปจึงได้ชื่อว่า “ผู้อุปัฏฐากพระพุทธศาสนา”
อุบาสกอุบาสิกาที่ดีมีคุณสมบัติที่เรียกว่าอุบาสกธรรม๕ประการ๒๙ คือ (๑) มีศรัทธาเชื่อและมีเหตุผล
มั่นในคุณพระรัตนตรัย (๒) มีศีลอย่างน้อยดารงตนได้ในศีล ๕ (๓)ไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมไม่เชื่อ
มงคลมุ่งหวังผลจากการกระทามิใช่จากโชคลางหรือสิ่งที่ตื่นกันไปว่าขลังศักดิ์สิทธิ์ (๔) ไม่แสวงหา
ทักขิไณยนอกหลักคาสอนนี้ (๕) เอาใจใส่ทานุบารุงและช่วยกิจกรรมพระพุทธศาสนาหลักธรรมทั้ง ๕
ประการนี้เป็นคุณสมบัติสาหรับอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาที่แท้จริงส่วนหน้าที่ของสมณพร
หาหมณ์ที่อนุเคราะห์ต่อคฤหัสถ์ด้วยหน้าที่ ๕ประการได้ชื่อว่า “เนื้อนาบุญของชาวพุทธ” คือ
พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ซึ่ ง เป็ น บรรพชิ ต ในพระพุ ท ธศาสนามี ห น้ า ที่ ศึ ก ษาเผยแผ่ ค าสอนผู้ สื บ ต่ อ
พระพุทธศาสนาเป็นการเกื้อกูลประโยชน์แก่ผู้อื่นจึงได้ชื่อว่า “เนื้อนาบุญของชาวพุทธ”

๒๘

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา,
๒๕๔๑),

๒๙

หน้า๗๒.
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๖. สรุป

หลักธรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์ของครอบครัวได้แก่หลักธรรมสาหรับผู้ครองเรือนเรียกว่า
ฆราวาสธรรม ๔ หลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขคือศีล
๕และเบญจธรรมโดยเฉพาะข้อที่ ๓ ว่าด้ ว ยการห้ ามประพฤติผิ ดในกามหรื อประพฤติน อกใจกั น
สาหรับผู้ชายยินดีในภรรยาของตนเรียกว่า สทาร สันโดษ ส่วนผู้หญิงยินดีในสามีของตนเรียกว่าปติ
วั ต รและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ ข องบุ ค คลในครอบครั ว และสั ง คมเรี ย กว่ า ทิ ศ ๖
ประโยชน์ของความซื่อสัตย์มีความสาคัญต่อตนเองคือเป็นบุคคลที่มีความประพฤติจริงด้วยความดี
งามครอบครัวคือเป็นคู่สามีภรรยาที่มีความซื่อสัตย์ต่อกันที่ไม่ประพฤตินอกใจกันมิตรเป็นมิตรที่
จริงใจต่อกันเรีย กว่ามิตรแท้ดังนั้นความซื่อสัตย์จึงมีความสาคัญต่อครอบครัวส่งเสริมให้บุคคลใน
ครอบครั ว มีความเข้ มแข็งเป็ น คนที่จริงใจต่อกันตรงต่อหน้าที่ การงานเป็นคนแท้ที่ ส มบูรณ์ด้ว ย
คุณธรรมเมื่อบุคคลในครอบครัวมีความซื่อสัตย์ต่อกันส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขเพราะบุคคลนั้น
ตั้งมั่นรักษาความซื่อสัตย์นั่นเอง

บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย

(๑) หนังสือ :
จ านงค์ อ ดิ วั ฒ นสิ ท ธิ์ แ ละคณะ. สั ง คมวิ ท ยา. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๘ ,
กรุ ง เทพมหานคร
:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐.
ณรงค์เส็ ง ประชา. วิทยาศาสตร์ สังคม : ความเข้า ใจเกี่ ยวกับปรากฏการณ์ ท างสังคม.
กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๓๘.
นิ ย พรรณวรรณศิ ริ . มานุ ษ ย์ วิ ท ยาสั ง คมและวั ฒ นธรรม . กรุ ง เทพมหานคร
:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐.
ประยงค์สุวรรณบุบผา. สังคมปรัชญาแนวคิดตะวันออก-ตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้
นติ้งเฮาส์, ๒๕๓๗.

176

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

พรรณทิพย์ศิริวรรณบุศย์. จิตวิทยาครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ ๕ . กรุงเทพมหานคร : บริษัทเท็กซ์
แอนด์เจอร์นัลพับลิเคชั่นจากัด, ๒๕๔๕.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑.
สุพัตราสุภาพ. สังคมและวัฒนธรรมไทยค่านิยมครอบครัวศาสนาประเพณี . กรุงเทพมหานคร :
บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจากัด, ๒๕๔๒.
(๒) วารสาร :
ธนะชัยผดุงธิติ, “มิติทางกฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ”, วารสารข่าว
กฎหมายใหม่ (Law Digest), ปีท๕ี่ ฉบับที๙่ ๐ธันวาคม๒๕๕๐.
(๓) วิทยานิพนธ์ :
สินดาวงษ์ทน, อ้างใน, สุพรรษาประสงค์สุข, “การศึกษาวิเคราะห์งานเขียนสารคดีเกี่ยวกับปัญหา
ครอบครัวไทยของอรสมสุทธิสาคร : แนวคิดและกลวิธีการนาเสนอ”. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑.
แหวนน้อยคูณ, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์จริยธรรมในมโหสถชาดก”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

๒. ภาษาอังกฤษ

(i) Book :
Heise, Ellsberg and Gottenmoeller, (1999–2000) - Kevin Browne & Martin Herbert,
PreventingFamily Violence. England : John Wiley & Sons Ltd., 1997.
Kevin Browne & Martin Herbert, Preventing Family Violence. England : John Wiley
&SonsLtd., 1997.
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การส่งเสริมความสามัคคีในสังคมไทยตามหลักอธิษฐานธรรม๔

Harmony Promotion in Thai Society Accordance
With Athitthandhamma Four
พระสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก (อุกฤษโชค)
บทคัดย่อ
การส่งเสริมความสามัคคีในสังคมไทยตามหลักอธิษฐานธรรม ๔ ได้แก่ ปัญญา, สัจจะ,
จาคะ, อุปสมะ มาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยจากการศึกษาพบว่าสังคมไทยต้องการความเป็นหนึ่งเดียว
ของผู้คนในสังคมด้วยการรวมพลังกันปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามตามหลักการข้อบังคับกติกาและ
ศีลธรรมสิ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทยให้เดินหน้าไปสู่ความสามัคคีคือทุกคนใช้ปัญญาในการ
ทาหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ดารงมั่นในความจริงที่รู้ชัดด้วยปัญญามีการสละสิ่งทั้งหลายอันผิดพลาด
จากความจริงเสียได้และใช้วิถีทางสันติระงับโทษข้อขัดข้องมัวหมองวุ่นวายทาจิตใจให้สงบได้ถือ
ความสามัคคีเป็นใหญ่ย่อมส่งผลให้เกิดความสงบสุขทั้งแก่ตนและสังคมอย่างแท้จริง
คาสาคัญ : ความสามัคคี, สังคมไทย, อธิษฐานธรรม
ABSTRACT
To promote the harmony in Thai society accordance with
Athitthandhamma four such as wisdom, truth and honesty, generosity, contact, to
be applied in Thai society and found that Thai society wants to have the harmony
of people in the society and behave the right principle, regulations, rule and
morality. The thing will move Thai society to have the harmony , is every person to
use the wisdom to work own duty perfectly and live with wisdom , forget and
forgive the mistakes and use the peace way to stop the conflict and make the mind
calm by having the harmony that will effect on happiness to own selves and
society truly.
Keywords: Harmony, ThaiSociety, Athitthandhamma



จังหวัดราชบุรี
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๑. บทนา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น เครื่องยึดเหนี่ยวประพฤติปฏิบัติตนในสั งคมความ
เมตตากรุณาการแบ่งปัน การทาบุญการสงเคราะห์อนุเคราะห์เมื่อเกิดมีภัยพิบัติต่างๆคุณธรรมที่
แสดงออกด้วยการประพฤติตามหลั กธรรมย่อมก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่ชนปัจจุบัน
สังคมไทยแข่งขันกันพั ฒนาด้านวัตถุยิ่งพัฒนาและเจริญมากแค่ไหนเหมือนสิ่งเหล่านั้นจะทาให้คน
ไทยเหินห่างจากศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งสาคัญสาหรับสังคมไทยปัญหาของสังคมไทยที่
ผ่านมาส่ ว นใหญ่เป็ น เพราะห่ างไกลจากศีล ธรรมแม้ในปัจจุบันจะรณรงค์ให้ เห็ นความส าคัญแต่
เหมือนไม่ได้ปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมทุกวันนี้สังคมบางส่วนมักจะยอมรับความเลิศหรูตกอยู่ใน
ภาวะกระแสทุนนิยมและวัตถุนิยมขาดความภูมิใจในความเป็นไทยขาดความรักและความผูกพันกับ
ท้องถิ่น คนในสั งคมเริ่ มย่ อท้อต่อการหยิบยื่นไมตรีและความเอื้อเฟื้อให้ แก่ผู้ อื่นในสั งคมศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ทาให้คนแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นหากบุคคลและสังคมเจริญเพียงด้าน
วัตถุแต่ขาดศีล ธรรมสั งคมก็ขาดความสงบสุ ขสั งคมไทยจะน่าอยู่อาศัยหากช่ว ยกันแก้ไขบางสิ่ ง
บางอย่างรักษาสิ่งที่ดีไว้และพัฒนาสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้องสังคมไทยมีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
การดารงชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนเป็นจานวนมากในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนในสังคมใดก็ตามอาจจะมี
ความขัดแย้งหรือมีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นบ้างทั้งในด้านความคิดการพูดการกระทาเพราะแต่ละ
คนมีพื้นฐานการศึกษาและได้รับการอบรมทางจิตใจที่แตกต่างกันแม้ว่าในสังคมนั้นๆจะมีกฎกติกา
หรือระเบียบวินัยไว้คอยควบคุมก็ตาม๑

๒. สังคมไทย

คนไทยในอดีตทาไร่ทานาเป็นหลักชุมชนไทยดั้งเดิมมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยการเกษตรเป็นอาชีพหลักที่สาคัญที่สุดโดยมากการทานาของชาวบ้านเป็นการทาเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนเป็นหลักการทานาอาศัยแรงคนและวัวควายน้าฝนไถจอบคราดเป็นหลักชาวบ้านในอดีตทอ
ผ้าใช้เองใช้กี่ธรรมดาปลูกฝ้ายและเลี้ยงหม่อนสาหรับใช้ในการทอผ้าคนไทยจึงมีความเพียงพอในการ
ดารงชี พโดยไม่ เดื อ ดร้ อ นอาชีพ อีก อย่ า งหนึ่ ง ของคนไทยในชนบทคือ การหาของป่ า พืช ผั กและ
สมุน ไพรตีผึ้ ง ล่ าสั ตว์พื้ น ฐานทางด้ านปั จจัย ในการผลิ ตของเศรษฐกิ จแบบพอยังชี พของไทยคื อ
แรงงานและทรั พ ยากรธรรมชาติ ก ารผลิ ต อยู่ ใ นระดั บ แค่ พ อกิ น พอใช้ ใ นครั ว เรื อ นและชุ ม ชน
แรงงานคนจึ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ความช่ ว ยเหลื อ ซึ่ง กั นและกัน จึ งเป็ น เรื่ อ งที่ จ าเป็ น และเป็น การ
แสดงออกถึงความมีน้าใจให้แก่กันเด่นมากความสัมพันธ์ในการทางานของชุมชนคือความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการทาไร่ทานาการเก็บเกี่ยวและนวดข้าวเรียกว่าการ “ลงแขก” หรือการเอามือบาง
แห่งมีการช่วยกันยกคันนาด้วยจอบเรียกว่า “ยกนา” เพื่อกั้นน้าหรือช่วยกันฝัดข้าวตาข้าวและสีข้าว
ด้วยมือบางครั้งก็มีการเอาเครื่องมือในการผลิตมาช่วยกันอีกด้วยเอาควายเอาไถและคราดเอาเลื่อย
๑

แสวงอุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๓๓), หน้า๔๕.
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และขวานมาช่วยกันโดยใช้หลักว่าใครทาเสร็จแล้วไปช่วยผู้ที่ยังทาไม่เสร็จในการหาเลี้ยงชีพอื่นก็มี
การช่วยเหลือแรงงานซึ่งกันและกันด้วย๒
คิงส์เลย์เดวิส (Kingsley Davis) ได้อธิบายถึงหน้าที่ทางสังคมของสถาบันครอบครัวในทุก
สังคมไว้ดังนี้
๑. สร้างสมาชิกใหม่ ๒. เลี้ยงผู้เยาว์ ๓. กาหนดสถานภาพ ๔. อบรมสั่งสอนระเบียบของ
๓
สังคม
ฮอร์ตันและฮันท์ได้อธิบายหน้าที่ของครอบครัวไว้ดังนี้ ๔ ๑. บาบัดความต้องการทางเพศ
๒. สร้างสรรค์สมาชิกใหม่ ๓. การอบรมสั่งสอนระเบียบของสังคม ๔. ให้ความรักและความอบอุ่น
๕. กาหนดสถานภาพ ๖. ปกป้องคุ้มครอง ๗. ผลิตผลทางเศรษฐกิจ
สังคมไทยไม่อาจคงสภาพอยู่ได้แต่จะมีการเปลี่ยนแปลง (Dynamics) อยู่ตลอดเวลายิ่งใน
ยุคปัจจุบันวิทยาการต่างๆ เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงและมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น เป็นลาดับโดยเฉพาะความซับซ้อนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งนับว่าเป็นสิ่ ง
สาคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นในสังคมและก็เป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่จะขจัดปัญหาต่างๆ ใน
สังคมนั้นโดยที่มนุษย์เองจะเป็นผู้ค้นพบวิธีการตลอดจนเครื่องมือที่จะนามาใช้ในการแก้ปัญหา๕
สภาพสังคมไทยปัจจุบันเป็นผลมาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และค่านิยมที่คนไทย
สั่งสมกันมาเป็นเวลาช้านานการที่จะแก้ปัญหาสังคมไทยจาเป็นต้องมีความเข้าใจในปัจจัยที่หล่อ
หลอมสั งคมไทยรวมทั้ ง บุ ค ลิ กภาพและลั กษณะนิ สั ย ของคนไทยคนไทยสุ ข สบายสนุ กสนานไม่
เคร่งเครียดคนไทยมีความปล่อยวางคนไทยมีลักษณะกลมกลืนคนไทยชอบมีหน้ามีตาอวดแข่งฐานะ
คนไทยชอบเด่นคนเดียวไม่ยอมลงกันคนไทยชอบบริโภคมากกว่าผลิตคนไทยชอบเลียนแบบรากฐาน
ปัญหาของสังคมไทยคนไทยมีพื้นเพภูมิหลังและปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อความอ่อนแอหลายประการ
จนกระทั่งเป็นปัญหาขั้นพื้นฐานของสังคมไทยภูมิหลังและปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวมี
๑. เมืองไทยมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้าทาให้คนไทยขาดความกระตือรือร้นไม่สู้
ปัญหาและอ่อนแอ
๒. คนไทยเจอกับเทคโนโลยีสาเร็จรูปแบบบริโภคจากตะวันตกโดยไม่ต้องผ่านความ
ยากลาบากในการคิดค้นประดิษฐ์เองกลายเป็นปัจจัยใหม่หนุนปัจ จัยเก่าที่เคยสะดวกสบายทาให้คน
ไทยเป็นฝ่ายตามและลอกเลียนแบบ
๒

ฉัตรทิพย์นาถสุภา, เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต, พิมพ์ครั้งที่๓ (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์
สร้างสรรค์จากัดร่วมกับสานักพิมพ์หมู่บ้าน, ๒๕๓๓), หน้า๒-๑๐.
๓
Kingsley Davis, Human Society, (new York : The macmillan Company, 1969),
pp.394-395.
๔
Paul B Horton Chester,L. Hunt, Sociology, (New York : McGraw-Hill Book
Company, 1972), pp.205-208.
๕
ถวิลธาราโภชน์, จิตวิทยาสังคม, พิมพ์ครั้งที่๔, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้า, ๒๕๓๒),
หน้า๑.
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๓. คนไทยมีวัฒนธรรมน้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ส่วนใหญ่ใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องกล่าวคือการ
ช่วยเหลือกันในหมู่ญาติสนิทมิตรสหายจนกระทั่งละเมิดกติกาของสังคมหรือแม้แต่ละเมิดกฎหมายก็
มีการหวังพึ่งผู้ใหญ่หรือหวัง ให้คนอื่นช่วยเหลือทาให้กลายเป็นคนอ่อนแอการอ่อนแอของแต่ละคน
นั้นรวมเป็นสังคมก็คือไม่สามารรถทาให้สังคมพัฒนาก้าวหน้าได้
๔. คนไทยอ่อนแอไม่สู้ปัญหาหวังพึ่งอานาจจากภายนอกในทางสังคมก็หวังพึ่งผู้ใหญ่ที่มี
อานาจในทางจิ ตใจก็ห วังพึ่งอานาจดลบัน ดาลของสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ภ ายนอกทาให้ คนหั นเหออกจาก
หลักการพึ่งตนเองตามคาสอนในพระพุทธศาสนาไปพึ่งเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์ภายนอกนับเป็นความ
อ่อนแอในระดับลึกของสังคมไทย๖
สรุ ป จะเห็ น ได้ จ ากอดี ต การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ของคนไทยแสดงถึ ง ความมี น้ าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวรักใคร่นับถือกันฉันญาติพี่น้องการช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคมไทยการลงแขกเป็นวัฒนธรรมประเพณีแห่งความเอื้อเฟื้อและเกื้อกูลกัน
ของสัง คมไทยในอดีตที่นับ วัน จะสู ญหายไปเนื่องจากระบบเศรษฐกิจที่ใช้เงินตราเป็นตัวกาหนด
ชาวบ้านสมัยก่อนส่วนใหญ่จะทานาเป็นหลักเพราะเมื่อมีข้าวแล้วก็สบายใจอย่างอื่นพอหาได้จาก
ธรรมชาติเสร็จหน้านาก็จะทางานหัตถกรรมการทอผ้าทาเสื่อเลี้ยงไหมทาเครื่องมือสาหรับจับสัตว์
เครื่องมือการเกษตรและอุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็นหรือเตรียมพื้นที่เพื่อการทานาครั้งต่อไปชาวบ้านอยู่
อย่างพึ่งพาอาศัยกันยามเจ็บไข้ได้ป่วยยามเกิดอุบัติเหตุเภทภัยหรือเมื่อยามที่โจรมาขโมยวัวควาย
และสิ่งของก็ช่วยกันไล่ตามจับโจรการช่วยเหลือเอื้ออาทรกันจึงเกี่ยวข้องกับวิถีของชุมชนช าวบ้าน
ช่วยกันเก็บเกี่ย วสร้างบ้านหรื องานอื่น ที่ต้องการคนมากๆ เพื่อจะได้เสร็จโดยเร็ว ไม่มีการจ้างใน
ปัจจุบันคงมีอยู่แต่ในความทรงจ าที่ผ่านมาเพราะคนพึ่งพาวัตถุห รือเครื่องจักรกลแทนคนในการ
ประกอบอาชี พ ซึ่ ง ในอดี ต จากสั ง คมที่ เ คยพึ่ ง พาอาศั ย กั น และกั น จึ ง เป็ น สาเหตุ ท าให้ ค นที่ เ คย
ช่วยเหลือการงานและพึ่งพาอาศัยกันห่างเหินกันไปโดยปริยาย

๓. ความสามัคคี

สังคมไทยจะประสานสามัคคีกันได้ก็เพราะทุกคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้ความช่วยเหลือ
กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นหยิบสิ่งของส่งให้กันตักน้าให้ดื่มช่วยเหลือการงานของเพื่อนหรือ
งานสังคมส่วนรวมความสามัคคีนั้นเป็นคุณธรรมที่คอยเชื่อมประสานสังคมให้เป็นหนึ่งเดียวกันพระ
พุทธองค์ทรงเป็นแบบอย่างของการใช้แนวคิดสามัคคีครั้งใดที่เกิดวิกฤติการณ์ต่างๆอันก่อให้เกิด
ความแตกแยกพระพุทธองค์ก็ทรงใช้หลักสามัคคีธรรมนี้เข้าไปเป็น “ตัวเชื่อม”ในหมู่คณะใดหรือ
สังคมใดทาได้อย่างนี้ชื่อว่ามีความสามัคคีกันความสามัคคีมี ๒ อย่างคือสามัคคีทางกายกับสามัคคี
ทางใจ

๖

พิสิฐเจริญสุข, คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๔๒), บทนา
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๓.๑ ความหมายของความสามัคคี
สามัคคีแปลว่าความพร้อมเพรียงกันอันหมายถึงเป็นผู้กลมเกลียวกันมีใจเป็นอันหนึ่งอัน
เดีย วกัน มีความปรองดองกัน โดยเนื้อหาสาระของสามัคคีนั้นก็คือการที่คนตั้งแต่ส องคนขึ้นไปมี
กิจกรรมร่วมกันมีความคิดร่วมกันมีความรักใคร่และนับถือซึ่งกันและกันหมายความว่าจะรู้ว่าใครมี
ความสามัคคีกันหรือไม่ท่านให้สังเกตง่ายๆ ที่การแสดงออกทางกายและการแสดงออกทางจิตใจ
สามัคคีทางกายได้แก่การที่บุคคลหลายคนมาทางานร่วมกันช่วยกันแบกช่วยกันหามหรือ
มาชุมนุ มอย่ างพร้ อมเพรีย งกัน เพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่งพฤติการณ์อย่างนี้ตรงกับที่แปลความ
สามัคคีว่าความพร้อมเพรียงกันนั่นเองยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ เช่น กีฬาที่เล่นกันเป็นทีมนักกีฬาทุก
คนภายในทีม จะต้องมีค วามสมัค รสมานสามัค คีกั นมิ ฉะนั้ นนั กกี ฬาในทีม นั้นก็ ยากที่ จะประสบ
ความสาเร็จได้
สามัคคีทางใจได้แก่การที่บุคคลมีความรักใคร่นับถือซึ่งกันและกันไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม
กันมีความรักผูกพันกันมีใจประสานใจมีความหวังดีต่อกันและกันเมื่อกล่าวถึงเนื้อหารสาระของความ
สามัคคีต้องดูกันที่จิตใจที่มีความรักใคร่นับถือและหวังดีต่อกันเป็นสาคัญเพราะความพร้อมเพรียงกัน
ทางร่างกายเช่นเมื่อผู้คนเป็นจานวนมากมาทางานด้วยกันบางทีเป็นเพราะถูกบังคับให้มาทางาน
ร่วมกันโดยที่จิตใจไม่มีความสามัคคีกันเลยอย่างนี้จะเรียกว่าพวกเขามีความสามัคคีกันก็ไม่ถูกต้อง
เพราะพวกเขาไม่ได้มีจิตใจรักใคร่กันแต่สาหรับคนที่มีจิตใจรักใคร่กันแม้จะอยู่คนละหัวเมืองหรือคน
ละประเทศก็ถือว่าเป็นผู้มีความสามัคคีกัน
เมื่อกล่าวถึงหลักสามัคคีธรรมคาว่า“สามัคคี” หมายถึง “ความพร้อมเพรียงทั้งในเชิง
กายภาพที่แสดงผ่านกิจกรรมต่างๆ และจิตภาพที่แฝงตัวอยู่ภายในใจของคนหรือกลุ่มคนต่างๆ”
ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ให้เห็นถึงความสาคัญว่า “ธรรมอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อ
เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเกิดขึ้นเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”
“ธรรมอย่างหนึ่ง ” ดังกล่าวก็คือ “ความสามัคคี” ฉะนั้นการแสดงออกถึงความสามัคคีนั้น
พระพุทธเจ้าจึงมุ่งเน้นทั้งทางกายวาจาและจิตใจของคนหรือกลุ่มคนในสังคมซึ่งต้องประสมกลม
เกลียวกันทั้งสามมิติดังเช่นพระพุทธองค์ได้อุปมาว่าประดุจแม่มองนัยน์ตาบุตรหรือบุตรมองนัยน์ตา
แม่จากนัยข้างต้นพบว่าพระพุทธเจ้าได้ “ยืนยันคุณสมบัติ” ของ “ความสามัคคี” ว่าถ้าหากสังคมใด
ก็ตามเมื่อตั้งมั่นอยู่ใน “ป้อมสามัคคี” ดังกล่าวก็จะเป็นเรื่องยากที่ใครจะโจมตีหรือทาลายได้
นอกจากนั้นแล้วยังเป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ใน “ป้อม” ได้รับคุณประโยชน์ด้วยกัน
ทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ที่เ กิดขึ้นแก่ “ชุมชน” หรือ “หมู่คณะ” ดังที่พระพุทธองค์ได้
สรุปว่า “ความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์นาสุขมาให้ ” “กระบวนการสันติวิธีจะไร้ความหมายและไร้ผล
ในเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งสิ้ น เชิ ง หากคู่ ก รณี ห รื อ สั ง คมเป็ น สั ง คมที่ ไ ร้ พ ลั ง แห่ ง ความสามั ค คี ”
พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของการใช้ แนวคิดสามัคคีประสานพระภิกษุที่มีความแตกต่างในแง่
ของ “วรรณะ”“ลัทธิ” และ “ความคิด” ให้เกิดเป็น “สังคมสงฆ์” ขึ้นมาและครั้งใดที่เกิด
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วิกฤติการณ์ต่างๆ อันก่อให้เกิดความแตกแยกพระพุทธองค์ก็ทรงใช้หลักการนี้เข้าไปเป็น “ตัวเชื่อม”
อยู่เสมอ๗
สรุปสามัคคีอันหมายถึงเป็นผู้กลมเกลียวกันมีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความปรองดอง
กันสามัคคีทางกายได้แก่การที่บุคคลหลายคนมาทางานร่วมกันช่วยกันแบกช่วยกันหามหรือมาชุมนุม
อย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่งสามัคคีทางใจได้แก่การที่บุคคลมีความรักใคร่นับถื อ
ซึ่งกันและกันไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามกันมีความรักผูกพันกันมีใจประสานใจมีความหวังดีต่อกันและกัน
เป็นความสามัคคีที่มีความรักใคร่นับถือและหวังดีต่อกันเป็นสาคัญเป็นความสามัคคีที่มีคุณค่าแท้
ไม่ใช่ความสามัคคีที่อิงอาศัยอามิสเป็นเหยื่อล่อสามัคคีธรรมเป็นผลมาจากจิตเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกัน
ประสานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวพร้อมทั้งกายวาจาใจที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด้วยอธิษฐานธรรมเป็นปัจจัย
สาคัญในการสร้างสันติภาพสันติธรรมสันติสุขเมื่อไม่เบียดเบียนกันนั่นคือเหตุแห่งสันติภาพสันติสุข
และภราดรภาพ
๓.๒ความสามัคคีสร้างสังคมให้รุ่งเรือง
ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแต่ความปรารถนาจะเป็นจริง
หรือไม่นั้นขึ้นกับเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันเช่นต้องการให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญ
คุณธรรมศีลธรรมต้องเจริญด้วยจิตใจต้องมาก่อนเจริญด้วยธรรมะก่อนมีความรักและความสามัคคี
ให้แก่กันและกันเพราะความสามัคคีเป็นพลังช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เจริญรุ่งเรืองด้วยความเป็นน้า
หนึ่งใจเดียวกันเพราะความสามัคคีเป็นทางแห่งความสุขอย่างน้อยที่สุดก็คือได้ความสุขใจเพราะใจที่
มีความรักใคร่นับ ถือกัน ย่อมแช่มชื่นเบิกบานนี่คือความสุขอันแรกที่ผู้มีความสามัคคีกันจะได้รับ
นอกจากนั้นผลของความสามัคคีก็คือความสาเร็จในการดารงชีวิตมีการงานอยู่เป็นอันมากที่คนเพียง
คนเดียวทาไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้อื่นจึงจะสามารถทาให้สาเร็จได้เช่นการป้องกัน
ภัยทั้งส่วนตัวและส่วนรวมการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติการบริหารงานทั่วไปสิ่งเหล่ านี้ล้วน
จาเป็นต้องอาศัยความสามัคคีทั้งนั้นความสามัคคีมีอยู่ในหมู่ใดคณะใดย่อมทาให้หมู่นั้นคณะนั้นอยู่
กันอย่างสงบสุขโดยเฉพาะถ้าคนไทยทุกคนมีความสามัคคีกันแล้วก็จะทาให้ทุกคนมีความสนิทสนม
กลมเกลียวกันเป็นเสมือนผู้เกิดร่วมบิดามารดาเดียวกัน
แต่น่าเสียใจที่ประเทศไทยได้นามว่าดินแดนแห่งผ้ากาสาวพัตร์เป็นสยามเมืองยิ้มและมี
การเรียกขานว่าเป็นเมืองพุทธสัญลักษณ์ของความเป็นพุทธคือรู้ตื่นเบิกบานแต่คนไทยกลับมีปัญหา
เรื่องความรู้ขาดการตื่นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตสานึกที่ดีมีเหตุผลตามหลักของพระพุทธศาสนาที่
เป็นหลักปฏิบัติสรุปรวมได้แก่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาที่จะช่วยพัฒนาการทางจิตในระดับศีล ๕
เพียงข้อแรกก็สอบไม่ผ่านเพราะศีลข้อที่ ๑ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของจิตที่มีความสะอาดสงบ
ประณีตขึ้นไปตามลาดับดังต่อไปนี้

๗

ผศ.ดร. พระมหาหรรษาธมฺมหาโส, การบูรณาการพุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม,
(กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า๘๘-๘๙.
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“อริ ย สาวกในพระศาสนานี้ เป็ น ผู้ งดเว้น จากปาณาติบ าตไม่พกพาศาสตราวุธ มีความ
สารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายประกอบด้วยหิริโอตตัปปะมีจิตเมตตาเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งหลายมีจิตคิด
อนุเคราะห์ต่อสัตว์ทั้งหลาย” ในกรณีของสามัคคีธรรมที่เป็นเหตุมาก่อนและทาหน้าที่ให้เกิดผลเป็น
ความสุ ขในกาลต่อมาความพร้ อมเพรียงของหมู่ให้ เกิดสุ ขหมายความว่าความสุ ขนั้นเกิ ดมาจาก
สามัคคีแต่สามัคคีก็เป็นผลของจิตที่มีความรักความเคารพนับถือกันไม่ทะเลาะกันสร้างสรรค์ให้เกิด
เอกภาพขึ้นในกลุ่มคนเหล่านั้นอันเป็นอาการของสามัคคีเอกภาพกับสามัคคีจึงแยกจากันไม่ได้ที่ใด
สามารถสร้างเอกภาพทางความคิดทางกิจกรรมและผลประโยชน์ร่วมกันได้ในที่นั้นจะมีความสามัคคี
และความสุขก็ตามมาตามกระบวนการของกุศลธรรมที่สร้างสรรค์ความร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองอัน
เป็นความสงบสุขของสังคมไทย๘

๔. การประยุกต์อธิษฐานธรรม ๔ ในการส่งเสริมความสามัคคีในสังคมไทย

การประยุกต์อธิษฐานธรรม๔เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในสังคมไทยเป็นแนวทางในการ
ส่ งเสริ มช่ว ยให้ มีความสามั คคีในสั งคมไทยได้อย่างมี ประสิ ทธิภ าพหากทุกสถาบั นทุกองค์กรใน
สังคมไทยนาไปปฏิบัติซึ่งอธิษฐานธรรมนั้นประกอบด้วย ปัญญา ความรู้ชัดความรู้จริงความรอบรู้
สัจจะ ความจริงความซื่อสัตย์ จาคะ การสละและ อุปสมะ ความสงบก็จะช่วยให้เกิดความสามัคคีใน
สถาบันต่างๆ ในสังคมไทยให้มั่นคงเข็มแข็งยิ่งขึ้นอธิษฐานธรรมเริ่มด้วยปัญญาเมื่อทุกคนในสถาบัน
หรือหน่วยงานต่างๆ เพิ่มพลังปัญญาในการทางานให้ยิ่งๆ ขึ้นไปอีกคือไม่ประมาทในการแสวงหา
ปัญญาใส่ตนอยู่เสมอพร้อมกับความจริงในสิ่งที่ทาคาที่พูดและความจริงใจจาคะสละสิ่งที่เสียหาย
ออกจากตนมีความสงบเสงี่ยมทั้งภายนอกและภายในสังคมไทยก็จะเพิ่มความสุขด้วยพลังแห่งความ
สามัคคีมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
๔.๑ศึกษาปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามัคคี
การศึ ก ษาเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นทุ ก สถานที่ ทุ ก สถานการณ์ แ ต่ ใ นสั ง คมทุ ก สั ง คมจะจั ด ตั้ ง
สถาบันการศึกษาเพื่อเป็นสถาบันที่ถ่ายทอดความรู้ความคิดให้แก่สมาชิกในสังคมเพื่อให้เกิดความรู้
ระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมให้กับเยาวชนของสังคมผลิตแรงงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้
สังคมสร้างบุคลิกภาพทางสังคมให้แก่สมาชิกส่งเสริมให้รู้จักพัฒนาตนเองและสังคมนั้นๆ การศึกษา
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดช่วยให้มนุษย์พบกับสิ่งที่ประเสริฐได้ด้วยการเรียนรู้การศึกษาช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่ างกายและจิตใจสุ ขภาพกายและจิตใจจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีความรู้คนจะมีความรู้หรื อ
ปั ญญาก็ต้อ งมีการศึก ษาคนต้องการจะมีปั ญญาให้ เกิ ดในตนก็ต้ องรู้ จักวิธี แสวงหาปั ญญาซึ่งวิ ธี
แสวงหาปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นมีหลายประการเบื้องต้นที่ทุกคนเข้าใจโดยทั่วไปว่ามีบ่อ
เกิดของปัญญาคือเกิดจากการคิดเกิดการฟังหรือการศึกษาและการลงมือปฏิบัติให้รู้ชัดด้วยตนเองซึ่ง
มีดังต่อไปนี้
๘

หน้า๑๘๖.

พระมหาอุดมสารเมธี, ความสามัคคีนั้นสาคัญนัก, พิมพ์ครั้งที่๒, (นครปฐม : ระฆังทอง, ๒๕๕๐),
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๑. สุตมยปัญญาปัญญาเกิดแต่การสดับการเล่าเรียน
๒. จินตามยปัญญาปัญญาเกิดแต่การคิดพิจารณาหาเหตุผล
๓. ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดแต่การฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ๙
ปัญญาคู่กับการศึกษาเมื่อทุกคนต้องการความดีความงามความสามัคคีความสงบสุขของ
ประชาชนในชาติดังนั้นทุกสถาบั นในสังคมไทยโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาจะต้องจัดการศึกษา
พร้อมทั้งการอุทิศตนเสียสละแรงกายแรงใจในการให้ความรู้แก่เด็กหรือนักเรียนนักศึกษาอย่างเต็ม
ความสามารถของผู้เ ป็นครูอาจารย์ที่จะมอบให้แก่ศิษย์ได้อย่างเต็มที่แม้พระภิกษุผู้เป็นอุปัชฌาย์
อาจารย์เองก็ต้องเสียสละอย่างเต็มความรู้ของแต่ละท่านในการเทศนาสั่งสอนเพื่อประโยชน์สุขของ
สังคมไทยการเสียสละจึงเป็นสิ่งดีที่ให้ผลเป็นความสุข
ในการให้ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสามั ค คี นั้ น ควรใช้ ปั ญ ญาเฟ้ น หาหลั ก ธรรมใน
พระพุทธศาสนามาส่งเสริมให้เกิดการศึกษาการปฏิบัติตาม เช่น หลักสังคหวัตถุ ๔ คือการให้ทาน
การมีวาจาที่ไพเราะปิยวาจาการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์อัตถจริยาและความมีตนเสมอต้นเสมอ
ปลายสมานัตตตา ในที่นี้ หมายถึง การสงเคราะห์กันที่เป็นผลที่ทาให้เกิดการเผื่อแผ่กันการพูดดีต่อ
กันการปฏิบัติต่อกันที่เป็นประโยชน์อย่างเสมอต้นเสมอปลายซึ่งเป็นความชัดเจนในการเกื้อกูลกัน
การทาประโยชน์ให้ เกิดขึ้นแก่กันอย่างแท้จริงเพราะการเห็นในคุณค่าและศักดิศรีของความเป็น
มนุษย์ด้วยกันทาให้เกิดผลในวงกว้างและยั่งยืนกล่าวคือเป็นการกระทาต่อกันด้วยความดีงามอย่าง
สม่าเสมอสร้ างความสั มพัน ธ์ต่อกัน ให้ เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนบาบัดทุกข์บารุงสุ ขให้ แก่กันและกันได้
ถูกต้องตามครรลองคลองธรรมไม่ลบหลู่หรือเพิกเฉยในกิจอันดีงามที่ตนเคยได้กระทามาต่อผู้อื่นเช่น
การทาความเคารพอ่อนน้อมมีกิริยาวาจาไพเราะอ่ อนหวานหรือการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
อย่างจริงใจดังนี้๑๐ เป็นต้น
การศึกษาของประเทศไทยมุ่งไปสู่การจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมและจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุดเพื่อทาให้เกิดการพัฒนาลักษณะของคนไทยที่พึงปรารถนาคือดีเก่งและ
มีความสุขจึงต้องมีการศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจ
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดแก่เยาวชนเริ่มจาก
การปลูกฝังคุณธรรมอย่างมีระบบตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยการสอนคุณธรรมจริยธรรม
มีวิธีสอน ๒ ประการ
๑. การสอนระดับห้องเรียนมุ่งการอภิปรายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเน้นการหาเหตุและผล
ที่ดีในการประพฤติตนให้เป็นคนดีตามหลักจริยธรรมมีการยกกรณีปัญหาคุณธรรมจริยธรรมเป็นสื่อ
เป็นข้อมูลให้นักเรียนเป็นผู้คิดวิเคราะห์เพื่อหาความจริงที่ถูกต้องตามหลักเหตุและผล
๙

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑.
พระครูนิกรสุนทรกิจ (สมพงษ์นุ่มสกล) “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องความสามัคคีในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า๔๓.
๑๐
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๒. การสอนในหลักสูตรแฝงผู้เรียนจะเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมจากสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงเป็นหลักที่ครูผู้สอนในโรงเรียนไม่ได้รับรู้อย่างที่กาหนดไว้อย่างเป็นทางการแต่
มีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้เรียนอย่างลึกซึ้งและยาวนานมากกว่าหลักสูตรที่เป็นทางการในโรงเรียนหรือ
ในห้องเรียน๑๑
ปั จ จุ บั น มี ก ารกล่ า วกั น ทั่ ว ไปว่ า เป็ น ยุ ค โลกาภิ วั ต น์ แ น่ น อนว่ า การเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยีนั้นย่อมมีผลกระทบต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นชุมชนในเมืองหรือชนบท
การรวมกลุ่มเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมของชุมชนจะมีกระบวนการที่แปลก
แยกจากเดิมในส่วนของการเรียนรู้นั้นความหมายสูงสุดก็คือการกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอัน
พึงประสงค์ให้รู้จักคิดเป็นการให้รู้จักตัวของตัวเองให้รู้จักสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับตัวเองก็ตามคา
สอนในพระพุทธศาสนานั้นเป็นสัจธรรมที่คงอยู่คู่กับมนุษย์ดังนั้นการนาคาสอนของพระพุทธองค์ที่
เหมาะสมกับสภาพของความเปลี่ยนแปลงในทุกด้านมาใช้ทดแทนความเชื่อหรือปรัชญาและจิตวิทยา
จากต่างประเทศจึงน่าจะเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง๑๒
สรุปบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะได้อบรมปัญญาในทางธรรมความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ก็
เพราะการอาศัยปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องที่เรียกว่าปัญญาเป็นแก้วของนรชนปัญญาเป็นแสงสว่าง
ในโลกคือช่วยให้คนเข้าใจในปัญหาชีวิตช่วยให้ ประกอบกิจการงานต่างให้สาเร็จได้ด้วยดีเพราะมี
ปัญญาสอดส่องในภารกิจที่ตนกระทาการศึกษาเป็นบ่อเกิดของปัญญาเพื่อขจัดความไม่รู้หรือความ
หลงความโง่เขลาแต่ว่าการศึกษานั้นต้องเป็นเรื่องที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมครูผู้สอนต้องสอนใน
สิ่งที่ดีและถูกตรงตามหลักสูตรนาหลักธรรมที่ก่อให้เกิดปัญญาเช่นโยสิโสมนสิการเกสปุตติสูตรเป็น
ต้นเข้าไปในการจัดการศึกษาพร้อมทั้งฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ไม่ก่อให้เกิดโทษกับสังคมไม่
มีความเห็นผิดจากทานองคลองธรรมมีแต่ส่งเสริมความสามัคคีในสังคมเช่นนี้ชื่อว่าเป็นการศึกษาที่ดี
มีแต่คุณไม่เจือด้วยโทษเมื่อบุคคลและสถาบันทางสังคมไทยต่างๆมีปัญญาแล้วย่อมทาความสามัคคี
ให้มั่นคงแน่นแฟ้นในหมู่คณะได้เพราะมีปัญญาพิจารณาถึงความสวัสดีของหมู่คณะพิจารณารู้ถึง
ความจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยปัญญาแล้วจึงตัดสินใจเชื่อในสิ่งนั้นด้วยปัญญาจึงได้ชื่อว่าถือเอา
ประโยชน์จากปัญญาเป็นเครื่องดาเนินชีวิตหากสังคมไทยมีการจัดการศึกษาที่ดีสังคมไทยย่อมมีแต่
คนที่มีความเห็นถูกตามทานองคลองธรรม (ทิฎฐุชุกรรม) ความแตกแยกก็หมดไปมีแต่ความสามัคคี
พร้อมเพรียงกันก่อให้เกิดพลังในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองได้ตามที่ปรารถนาของ
ประชาชนคนไทยและสังคมไทย
๔.๒ สัจจะคือความจริงนามาซึ่งความสามัคคี
๑๑

ดร.รุ่งเรืองสุขารมณ์, รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมของประเทศต่างๆ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทยจากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๐-๑๑๒.
๑๒
ประจวบคาบุญรัตน์, หัวใจของการศึกษาศาสนาต้องเป็นรากฐาน. (กรุงเทพมหานคร :กรม
สามัญศึกษา : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๙), หน้า ๘๗-๘๘.
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ความจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนชื่นชอบและพอใจแต่ถ้ามีใครมาพูดโกหกเมื่อทราบในภายหลังก็
จะโกรธหรือเกลียดทันทีความจริงจึงเป็นสิ่งที่ดีงามความจริงที่เรียกว่าสัจจะมีหลายประการจริงโดย
วาจาคือพูดจริงทุกคนชอบคนที่พูดความจริงความซื่อสัตย์ทุกคนชื่นชอบลูกน้องที่ซื่อสัตย์เจ้านายยิ่ง
ชอบไปทางไหนก็จ ะเรี ยกใช้เพราะเขามีความซื่อสัตย์สัจธรรมเป็นความจริงแท้ในตัวของธรรมะ
นั้นเองมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นความจริง , ความซื่อสัตย์, ความแน่แท้, ความถูกต้องคาว่า
"ธรรม" ในที่นี้พระธรรมปิฎกให้นิยามไว้ว่าหมายถึงความจริงความถูกต้องความดีงามประโยชน์สุขที่
แท้จริงรวมทั้งหลักการที่จะให้เกิดความดีงามความถูกต้องสังคมไทยทุกวันนี้ต้องเฟ้นหาความจริง
ความดีความถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเพื่อที่จะยุติความแตกแยกในสังคมเพราะความจริงเท่านั้น
เป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้ องและยุติธรรมการแสวงหาความ
จริงไม่ว่าความจริงของสังคมหรือความจริงของสัจธรรมก็ต้องเริ่มที่ปัญญาเมื่อมีปัญญาจึงจะเข้าถึง
สัจจะอย่างถูกต้องและแท้จริงในสังคมไทยของเราควรที่จะศึกษาถึงความเป็นจริงของสังคมที่เกิด
ความแตกแยกเมื่อพบสาเหตุจึงจะพบข้อยุติเมื่อทุกอย่างยุติ ลงความสงบสุขความสามัคคีก็เกิดขึ้นใน
สังคมไทย
เพื่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในสังคมไทยมากขึ้นควรมีการประยุกต์อธิษฐานธรรม๔ข้อ
สัจจะหรือความจริงความซื่อสัตย์ความแน่แท้ความถูกต้องความดีงามประโยชน์สุขอันแท้จริงให้
ปรากฎขึ้นจริงในทุกสถาบันของสังคมไทยตั้งแต่ระดับตนเองระดับครอบครัวสถาบันปกครองสถาบัน
เศรษฐกิจเนื่องด้วยสถาบันดังกล่าวต้องยืนอยู่บนสัจจะจึงจะเกิดความสามัคคีมีความสุข
ในระดับตนเองการรักษาสัจจะความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรมการรู้จักละวางความไม่ซื่อความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ ส่วนน้อยของตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง๑๓ ก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นและส่งผลให้เกิด
ความร่ ว มมือเกิ ดความสามัคคีป ระสานประโยชน์ได้เป็นอย่างดี คนเองสั งคมชาติบ้านเมืองก็จ ะ
เจริญก้าวหน้า
การที่บุคคลในครอบครัวให้ความเคารพในสิทธิหน้าที่ซึ่งกันและกันยอมรับเคารพเชื่อฟังก็
เพราะทุกคนมีสัจจะหรือความจริงให้แก่กันและกันเมื่อสัจจะมีในบุคคลใดย่อมทาให้บุคคลผู้นั้นเป็น
คนที่ไว้วางใจได้เป็นคนไม่ทอดทิ้งการงานไม่ทิ้งเพื่อนฝูงแม้ในยามทุกข์ยากลาบากเป็นคนที่เ ชื่อถือได้
ย่อมมีคนอยากคบหาสมาคมเพราะเป็นคนมีความจริงใจมีสัจจะซื่อตรงไม่คดโกงใครแม้ในยามตก
ทุกข์ก็มีคนให้ความช่วยเหลือเพราะเชื่อมั่นในสัจจะที่เขามีอยู่ด้วยสัจวาจาของมารดาบิดาได้ช่วยให้
ลูกรอดจากความตายมาแล้วเช่นในอดีตที่มารดาได้อธิษฐานสัจจะวาจา
ฉะนั้นความจริ งสิ่งที่เรียกว่าสัจจะนั้นมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งสาหรับครอบครัวและ
สถาบันทางสังคมไทยในทุกสถาบันเพราะถ้าขาดเสียซึ่งสัจจะแล้วไซร้ก็จะพบกับปัญหาความวุ่นวาย
๑๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนทรัพย์เกตุวีระพงศ์ , การบูรณาการหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
ครู, สาระนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิตประจาปี ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๓๓๘ - ๓๓๙.
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ขาดความสามัคคีดังที่เป็นอยู่ในทศวรรษนี้สังคมไทยกาลังตกอยู่ในสภาวะขาดความสามัคคีมีอคติไม่
มีสัจจะต่อกันนามาซึ่งการแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นเหตุทาให้ขาดความสามัคคีในสังคมไทย
หากทุกคนมีสัจจะสังคมก็สงบสุขเพราะมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน
สรุปจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมความสามัคคีในสังคมไทยขอให้ทุกฝ่ายมีความจริงใจ
ต่อกันจับมือสมานสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าด้วยพลังแห่ง
ความสามัคคีขอให้ทุกคนใช้สติสัมปชัญญะพิจารณาถึงผลเสียที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทเมื่อทุกคนมี
สติหยุดการกระทาหรือคาพูดยุแหย่เสียดสีซึ่งกันและกันเสียได้ทุกอย่างก็จบความสงบก็จะมีขึ้นใน
ชาติบ้านเมืองอยากให้ทุกฝ่ายนึกถึงความจริงว่าคนไทยทุกคนมีสายเลือดเดียวกันเป็นพี่น้องกันอาศัย
ผืนแผ่นดินผืนเดียวกันได้รับการคุ้มครองเหมือนกันทาไมจึงต้องมาห้าหั่นกันเองเหมือนเถาถั่วต้ม
เมล็ดถั่วจึงขอให้ทุกฝ่ายใช้ปัญญาหาเหตุผลและนึกถึงประโยชน์ของชาติและประชาชนให้มากกว่า
ผลประโยชน์ของตนพึงศึกษาหาความสงบใจให้เกิดมีในตนเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับสังคมไทยจึง
หวังใจอย่างยิ่งว่าสังคมไทยคงเกิดความสามัคคีปรองดองเข้าสู่ความสงบสุขได้แน่นอน
๔.๓ จาคะเสียสละเพื่อความสงบสุขของสังคมไทย
การเสียสละในที่นี้คือเสียสละทั้งสิ่งของๆตนและเสียสละอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อความสงบ
ของใจการเสียสละทั้งสิ่งของที่เป็นวัตถุต่างๆ ที่ควรแก่การให้ทานการเสียสละที่เป็นจาคะคือไม่หวัง
สิ่งใดตอบแทนแม้แต่คาสรรเสริญหรือสิ่งที่เรียกว่าบุญก็ไม่หวังหรือไปยึดมั่นถือมั่นจึงได้ชื่อว่าจาคะ
คือการเสียสละจริงๆ อานิสงค์ของการเสียสละให้ทานระดับของทานในคัมภีร์ทางพระพุ ทธศาสนามี
ดังนี้
๑. อามิสทานได้แก่ทานที่มีการให้สิ่งของมีทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยเป็นการเพิ่มจาคะลด
ความเห็นแก่ตนกาจัดความโลภและความตระหนี่ออกจากใจได้
๒. อภัยทานคือการให้อภัยแก่ผู้เบียดเบียนเราย่อมมีอานิสงค์มากกว่าอามิสทานเพราะ
กาจัดความโกรธอออกจากจิตใจเสียได้
๓. ธรรมทานได้แก่การให้ธรรมะเป็นทานมีอานิสงค์มากกว่าทานทั้งปวงผู้ให้และผู้รับได้
ปัญญาสามารถนาตนให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
สังคหวัตถุ ๔ ประการเพื่อประโยชน์สุขของสังคม
๑. ทาน แปลว่า การให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเสียสละการแบ่งปันนี่คือจุดเริ่มต้นการ
ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเพราะมนุษย์อยู่กับวัตถุอยู่กับปัจจัย ๔ ชีวิตวุ่นวายกับเรื่องนี้เป็นเบื้องต้น
เมื่อคนมาอยู่รวมกันการเกื้อกูลจึงต้องมีการแบ่งปันให้กันเป็นอันดับหนึ่ง
๒. ปิยวาจา การพูดจาด้วยน้าใจรักปรารถนาดีต่อกันหรือมีวาจาน่ารัก
๓. อัตถจริยา การบาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือด้วยเรี่ยวกาลังความสามารถ
๔. สมานัตตตา ความมีตนเสมอสมานหรือทาตัวเสมอสมานเข้ากันได้โดยมีความเสมอ
ภาคกันเสมอกันโดยธรรมไม่ดูถูกดูหมิ่นกันไม่ลาเอีย งไม่เลือกที่รักผลักที่ชังไม่เอาเปรียบและร่วมสุข
ร่วมทุกข์กัน
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สถาบันการปกครองมีหลักธรรมในการบริหารการปกครองข้อหนึ่งคือปริจาคะการบริจาค
หรือการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวมเป็นคุณธรรมข้อที่๓ในทศพิธราชธรรมทั้ง ๑๐
ประการ ๑๔ ที่ข้าราชการผู้ รั บ ใช้ป ระเทศชาติจะต้องน ามาประพฤติป ฏิบัติเพื่อประโยชน์สุ ขของ
ประชาชนหากผู้บริหารข้าราชการหรือนักการเมืองในทุกระดับนาเอาคุณธรรมคือทศพิธราชธรรม
๑๐ ประการมาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักธรรมประจาตนประเทศนั้นบ้านเมืองนั้นข้าราชการคนนั้น
ย่ อ มมี แ ต่ ค วามผาสุ ก เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งและไม่ เ บี ย ดเบี ย นซึ่ ง กั น และกั น แม้ ท่ า นผู้ ป ระพฤติ ต นใน
ทศพิธราชธรรมหรือใช้ความยุติธรรมในการปกครองมีความเป็นธรรมอยู่กับตนแต่ความเป็นธรรมใน
ความหมายเป็นเรื่องยากที่จะเกิดได้จริงเพราะขึ้นกับมุมมองของแต่ละคนที่ได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน
มักถูกโต้แย้งเสมอไม่จ ากฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งแม้กระทั่งในชั้นศาลสถิตยุติธรรมคนส่วนใหญ่มักจะอ้าง
ความชอบธรรมในการทาการใดๆ มากกว่าคงไม่อาจอ้างความยุติธรรมได้แน่ซึ่งความยุติธรรมเป็นสิ่ง
ที่ค่อนข้างเป็นอุดมคติซึ่งผู้นาควรยึดถือไว้และพยายามทาให้ได้แม้ยากที่จะบรรลุ
นักการเมืองนักปกครองรัฐบาลและข้าราชการต้องช่วยกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและ
ต้องยอมรับความรู้ความสามารถของผู้บริหารหรือผู้นาช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนในเมื่อเห็นว่าจะ
นาพาหมู่คณะหรื อประเทศให้ เจริ ญรุ่งเรืองเพราะตัว แปรที่ส าคัญคือผู้ นาประเทศภาวะผู้ นาที่มี
เสถียรภาพการกาหนดวิสัยทัศน์ในการปกครองและพัฒนาความร่วมมือของคณะผู้บริหารในสถาบัน
ต่างๆรวมถึงประชาชนในสังคมผู้นาหรือรัฐบาลต้องส่งเสริมปัจเจกชนให้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาค
ภราดรภาพของพลเมืองเพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีจุดเด่นที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของมนุษย์ส่วนใหญ่โดยการยึดหลักการพื้นฐานสาคัญในการปกครองไว้ด้วยการถือหลักว่า
๑. มนุษย์มีความเท่าเทียมกัน
๒. มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลสามารถที่จะปกครองตนเองได้
๓. มนุษย์มีสิทธิเสรีภาพและต้องการมีหลักประกันในการใช้สิทธิเสรีภาพของตนโดย
๑๕
สมบูรณ์
สรุปจากการศึกษาพบว่าการปกครองต้องรู้จักเสียสละทุกอย่างหรือแม้ชีวิตก็ยอมสละได้
เพราะเมื่อผู้ใหญ่รู้จักเสียสละเป็นตัวอย่างแก่ผู้น้อยเมื่อผู้น้อยมีตัวอย่างในการทาความดีก็ย่อมมีสิ่งที่
สัมผัสและให้เห็นจนเกิดการกระตุ้นให้ทาตามในสิ่งที่ดีเช่นการให้วัตถุสิ่งของที่เ ป็นอามิสการให้อภัย
ซึ่งกันและกันการให้คาแนะนาหรือความรู้แก่ผู้น้อยย่อมก่อให้เกิดความรักและสนิทสนมต่อกันด้วย
ไมตรีจิตผู้นาที่ดีย่อมเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวมของประชาชนมาก่อนประโยชน์สุขส่วนตนผู้นาต้อง
นาไปในทางที่ดีเป็นผู้นาไปสู่ความสุขความเจริญดังธรรมภาษิตที่ว่ าเมื่อหัวหน้าโคข้ามน้านาฝูงโคไป
ตรงฝูงโคก็ตามไปตรงเมื่อหัวหน้าโคนาไปคดฝูงโคก็ตามไปคด ดังนี้ การปกครองสมัยปัจจุบันก็ยากที่
จะเป็นไปอย่างที่คิดเพราะใช้เสียงส่วนมากในการตัดสินว่าจะพัฒนาแบบไหนอย่างไรความซื่อตรง
๑๔

ขุ.ชา (ไทย) ๒๘/๑๗๒/๑๑๒.
ถวัลย์มาศจรัส, ประชาธิปไตย, กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา
ลาดพร้าว, ๒๕๔๒) หน้า๑๔-๑๕.
๑๕
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ความเสียสละการใช้ปัญญาและขันติธรรมเป็นสิ่ งที่ต้องนามาใช้อยู่เสมอในการปกครองโลกและ
สั งคมมี การเปลี่ ย นแปลงอยู่ ตลอดเวลาแผนพั ฒ นาประเทศก็ ต้อ งปรับ เปลี่ ย นอยู่เ สมอจึ งต้ องมี
การศึกษาเพิ่มพูนสติปัญญาสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความเจริญออกจากจิตใจความยึดมั่นถือมั่นใน
อุดมการณ์บางครั้งอาจจะต้องยอมเปลี่ยนไปบ้างหากเป็นประโยชน์และส่งเสริมความสามัคคีแก่
ส่วนรวมและประชาชนเพื่อความเจริญของประเทศชาติและสังคม
๔.๔ อุปสมะ ความสงบสันติในสังคมไทย
ความสงบสุขความสันติในสังคมจะบังเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสถาบันทางศาสนาเป็นเครื่อง
หล่อหลอมขัดเกลาอบรมจิตใจประชาชนหรือพลเมืองของประเทศนั้นๆทั้งในเอเชียและยุโรปด้วย
ศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งศาสนามีส่วนช่วยให้การพัฒนาด้านคุณธรรมของประชาชนในแต่ละ
ประเทศให้ มีวิ นั ย มี ความรั บ ผิ ดชอบและความซื่อสั ต ย์ของชนในชาติมีความโปร่ง ใสได้รั บความ
ไว้วางใจมีความละอายต่อการทาความผิดเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวมมีความตั้งมั่นและมุ่งมั่นมุ่งทา
ความดีมีชีวิตที่เรียบง่ายและการทางานด้วยความพร้อมเพรียงมีความขยันและความสามัคคีในการ
ทางานสิ่งดังกล่าวนี้เกิดจากความเชื่อในทางศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจให้มุ่งมั่นในการประพฤติ
ปฏิบัติตามแนวทางที่ตนได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยความศรัทธาเพราะศรัทธาเป็นกาลังผลักดันให้
เกิดสติสมาธิความเพียรและปัญญาส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขและเรียบง่ายที่
เพียบพร้ อมด้ ว ยความรักความสามัคคีต่อกันรู้จักเสี ยสละประโยชน์สุขส่ว นตนเพื่อประโยชน์สุ ข
ส่วนรวมด้วยการนาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องดาเนินชีวิตเพื่อให้เข้าใจสัจธรรม
ตามความเป็นจริง
พระพุทธศาสนานั้นประกอบด้วยลักษณะเด่นมีคาสอนทาให้สังคมโดยทั่วไปสงบร่มเย็น
และลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนานั้นแตกต่างจากศาสนาอื่นๆ คือ
๑. เป็นศาสนาแห่งความรู้และความรู้จริงพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความรู้เพราะเป็น
ศาสนาแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เองเกิดจากปัญญาของพระองค์เองและธรรมที่พระองค์ตรัสรู้
คืออริยะสัจจ์ ๔ ก็เป็นความจริงอย่างแท้จริงทรงตรัสรู้โดยไม่มีใครสั่งสอนนักปราชญ์ทั้งหลายทั้งใน
อดีตและปัจจุบันจึงกล่าวยกย่องว่าเป็นศาสนาที่ประกาศความเป็นอิสระของมนุษย์ให้ปรากฎแก่โลก
ยิ่งกว่าศาสนาใดๆ ที่มีมา
๒. เป็นศาสนาแห่งความอิสรเสรีภาพพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่ผูกติดกับผู้ดลบันดาล
หรือพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ผูกมัดตัวเองไว้กับพระเป็นเจ้าเชื่อในความสามรถของมนุษย์ว่ามีศักยภาพ
เพียงพอโดยไม่ต้องพึ่งอานาจใดๆ ภายนอกเชื่อว่ามนุษย์เองสามารถเปลื้องความทุกข์ได้โดยไม่ต้อง
รอการดลบันดาลพุทธศาสนาไม่มีการบังคับให้คนศรัทธาหรือเชื่อแต่ให้สามารถพิสูจน์ได้โดยตนเอง
๓. เป็นศาสนาอเทวนิยมนอกจากศาสนาเชนแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวที่ไม่เชื่อ
พระเจ้าเป็นผู้บันดาลทุกสิ่งผู้สร้างทุกสิ่งแม้กระทั่งโลกเพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนาไม่เชื่อในอานาจ
การดลบันดาลของพระเจ้าจึงเรียกว่าศาสนาอเทวนิยมคือศาสนาที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
๔. เป็นศาสนาแห่งสันติภาพในกระบวนการนักคิดของโลกศาสนาพุทธศาสนาได้รับการ
ยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นศาสนาแห่งสันติภาพอย่างแท้จริงเพราะไม่ปรากฏว่ามีสงครามเกิดขึ้นใน

190

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

นามของศาสนาหรือเผยแผ่ศาสนาโดยบังคับผู้คนให้มานับถือให้เสรีภาพในการพิจารณาให้มีปัญญา
กากับการศรัทธา๑๖
การประยุกต์อธิษฐานธรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้นพึงทราบว่า
ในหลักอธิษฐานธรรม ๔ นั้น ประกอบด้วย ๑. ปัญญาความรอบรู้และความรู้ชอบ ๒. สัจจะความ
จริงความซื่อสัตย์ ๓. จาคะการเสียสละทั้งที่เป็นสิ่งของและสละอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ก่อทุกข์โทษ
ให้กับตนเองและส่วนรวม ๔. อุปสมะความสงบใจสงบอารมณ์เสียได้ย่อมได้รับความสุขทั้งตนเอง
และบุคคลใกล้เคียงรวมถึงความสงบสุขของสังคมด้วย
บุคคลควรทาการศึกษาให้เข้าใจหลักของอธิษฐานธรรมทั้ง ๔อย่างแจ่มแจ้งเสียก่อนและ
พึงปฏิบัติตามหลักอธิษฐานธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
คุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้มีในสถาบันทางศาสนาซึ่งควรนามาศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีความสมานสามัคคีต่อกันและกันสถาบันศาสนาในที่นี้ได้แก่
พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับคนไทยและสังคมไทยมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรัฐบาลควรให้
การสนับสนุนและพัฒนาศาสนบุคคลได้แก่พระสงฆ์เจ้าอาวาส (พระสังฆาธิการ) อุบาสกอุบาสิกาแม่
ชีนักวิชาการศาสนาและอาจารย์ที่เป็นหลักในโรงเรียนเพื่อขยายผลต่อครูอาจารย์อื่นๆในโรงเรียน
เพื่อเพิ่มศักยภาพคุณภาพและประสิ ทธิภ าพในการพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมแก่ป ระชาชนและ
เยาวชนของชาติซึ่งเป็นการสอดคล้องหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนศึกษาหาความรู้ทางด้านปัญญาใน
พระพุทธศาสนา๑๗
ในการประยุกต์อธิษฐานธรรม๔เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในสังคมไทยที่ในทศวรรษนี้คน
ไทยเกิดความขัดแย้งกันมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหลายด้านจนแบ่งเป็นฝักฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดทุกฝ่าย
ต่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันถือเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ที่เรียกว่ามีอัตตาธิปไตยเต็มตัวโดย
ไม่ ย อมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของฝ่ า ยตรงข้ า มและบุ ค คลอื่ น ๆที่ เ สนอแนวทางในการแก้ ไ ขท าให้
เหตุการณ์ของบ้านเมืองไทยในทศวรรษนี้มีแต่ความขัดแย้งแตกความสามัคคีแม้แต่ในครอบครัวและ
หมู่ประชาชนซึ่งเป็นสาเหตุทาให้ประเทศชาติและสังคมส่วนรวมได้รับความเสียหายและขาดความ
เชื่ อ มั่ น จากต่ า งประเทศที่ จ ะเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วและลงทุ น ติ ด ต่ อ ท าการค้ า ขายสิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้
สถานการณ์ความขัดแย้ งคลี่ คลายและสงบลงได้นั้นทุกคนต้องเสียสละความคิดเห็ นของตนและ
คาพูดชี้นาจากบุคคลภายนอกให้หมดไปจากจิตใจพยายามใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผลให้เห็น
ความจริงในสิ่งที่ทาในคาที่พูดหันหน้าเข้าหากันเพื่อสร้างความสามัคคีให้บังเกิดขึ้นในสังคม
ความสามัคคีเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนกิจการต่างๆ ให้ประสบผลสาเร็จจึง
ขอให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงคุณค่าของความสามัคคีนาหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาช่วยแก้ไข
๑๖

พระมหาดาวสยามวชิ ร ปั ญ โญ, ประวัติศ าสตร์ พระพุ ท ธศาสนาในอิ น เดี ย ,พิ ม พ์ ค รั้ งที่ ๓
(กรุงเทพมหานคร: เม็ดทรายพริ้นติ้งจากัด, ๒๕๕๓), หน้า๕๙-๖๐.
๑๗
ดร.เจือจันทร์จงสถิตอยู่และดร.รุ่งเรืองสุขารมณ์, รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยคุณลักษณะ
และกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศต่างๆ,พิมพ์ครั้งที่๒ (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทยจากัด, ๒๕๕๐), หน้า๙๙.
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ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุ บันด้วยสติปัญญาและความเพียรหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาค้นหา
เหตุผลที่ตนสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยหยุดระลึกรู้ด้วยสติปัญญากับสภาพปัญหาสังคมใน
ปั จ จุ บั น ให้ เ ข้ า ใจอย่ า งชั ด เจนควรค านึ ง ถึ ง ส่ ว นรวมคื อ ประเทศชาติ แ ละประชาชนให้ จ งหนั ก
โดยเฉพาะผู้ บริ ห ารประเทศและผู้ ที่ช อบชี้ น าพยายามคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดกับ ประเทศและ
ประชาชนเป็นอันดับแรกมีความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมประจาใจตนอยู่ตลอดเวลาซื่อสัตย์ในการพูด
พูดจริงทาจริงในสิ่งที่พูดซื่อสัตย์ในหน้าที่ด้วยการทางานให้ดีให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จเห็นผลสาเร็จ
ตามที่ตั้งใจไว้เสียสละสิ่งชั่วในอารมณ์อันเคยชินหรือข้อที่เคยยึดถือไว้และสิ่งทั้งหลายอันผิดพลาด
จากความจริงให้ลดน้อยจนบางเบาระลึกรู้ด้วยสติปัญญาให้รู้ชัดถึงความจริงด้วยความสงบใจเพราะ
ได้เห็นโทษภัยในอารมณ์ที่ไปหลงยึดติดสัจจะทั้งสองอย่างทั้งที่เป็นสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะที่ได้
ศึกษาตามหลักไตรลักษณ์ (อนิจจังทุกขังอนัตตา) คือสภาวะความเป็นจริงที่เป็นกฎธรรมชาติของ
สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีสุขมีทุกข์ไม่มีอะไรคงที่แล้วนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันด้วย
การศึกษา
การปฏิบัติตามหลักอธิษฐานธรรม ๔ ได้แก่ปัญญาธิษฐานสัจจาธิษฐานจาคาธิษฐานอุป
สมาธิษฐาน บุคคลทุกคนทุกสถาบันในสังคมไทยมีปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องในการดาเนินชีวิตสิ่งใด
ถูกสิ่งใดผิดใช้ปัญญาเป็นเครื่องตัดสินสัจจะคือความจริงที่รู้ชัดในปัญหาทุกอย่างตามที่เป็นจริงที่ได้
พิจารณาแล้วด้วยปัญญาจาคะคือเสียสละสิ่งไม่ดีไม่เป็นคุณประโยชน์รวมทั้งความประพฤติเสียหายที่
เคยปฏิบัติมาแล้วขจัดออกจากตนเสียได้ด้วยปัญญาที่พิจารณาด้วยความจริงใจที่จะขัดเกลาตนเอง
ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมที่จะรับใช้สังคมอุปสมะคือความสงบใจความสงบกายและความสงบวาจาวิธี
รักษาใจที่จะไม่ให้ฟุ้งซ่านก็คืออยู่กับอารมณ์ที่ดีงามอยู่กับสิ่งที่ใจยึดถือจิตไม่ปรุงแต่งจิตก็ไม่ติดขัดมี
แต่ความปลอดโปร่งผ่องใสก็ไม่มีความทุกข์ไม่ปล่อยใจล่องลอยไปกับความนึกคิดทั้งหลายจิตใจนี้ก็จะ
เป็นจิตใจที่ดีงามเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านและไม่มีการปรุงแต่งจิตก็อยู่เป็นหลักเมื่อจิตอยู่เป็นหลักมีความ
มั่นคงสงบแน่วแน่ก็ไม่เศร้าหมองจะมีแต่ความผ่องใสมี ความสุขสงบ๑๘ เพื่อให้เกิดความสงบแก่ตน
และสังคมส่วนรวมเมื่อต้องการให้สังคมไทยมีความสามัคคีจึงต้องใช้ปัญญาในการรักษาตนคือรักษา
จิตใจให้สงบก็จะพบแสงสว่างทางปัญญาเมื่อมีปัญญาก็จะพบกับสันติสุขคือความสงบใจเมื่อทุกคนได้
อาศัยพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดาเนินชีวิตโดยมีพ ระรัตนตรัยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้าน
จิตใจมีพระสงฆ์ให้การอบรมสั่งสอนทาตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นเป็นแบบอย่างใน
ด้านการศึกษาและในด้านปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมเมื่อนั้นสังคมไทยก็สงบสุขมีความสามัคคีกลม
เกลียวกันอย่างแท้จริง

๕. สรุป
๑๘

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), รักษาใจยามป่วยไข้, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์สวย,
๒๕๓๑), หน้า๑๒-๑๖.
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หลักอธิษฐานธรรม ๔ คือ ๑. ปัญญา ๒. สัจจะ ๓.จาคะ ๔.อุปสมะ จะช่วยส่งเสริมความ
สามัคคีและนาความเปลี่ยนแปลงมาสู่ตัวบุคคลและสถาบันสังคมส่งผลต่อการดาเนินชีวิตไปในทางที่
พัฒนาขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่เพราะการปฏิบัติตามคุณธรรมที่กล่าวมานี้จะสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้น
แก่กันและกันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้อีกทางหนึ่งฉะนั้นผู้
ที่หวังความเจริญทั้งหลายจึงต้องมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันอันบุคคลจะมีความสามัคคีกันและ
สังคมจะมีความสงบสุขได้นั้นก็ด้วยการพร้อมเพรียงกันปฏิบัติในอธิษฐานธรรม ๔ ตามที่ได้อธิบาย
มาแล้วโดยยึดถือเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติให้สมบูรณ์เมื่อเกิดปัญหาขึ้นควรปรึกษาไต่ถาม
เนื้อความด้วยความพร้อมเพรียงเมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้สังคมและประเทศชาติย่อมสงบสุขเพราะความ
สามัคคีของหมู่ชนในสังคมไทย

บรรณานุกรม

๑. ภาษาไทย
(๑) หนังสือ :
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จริยธรรมาภิบาลสร้างสังคมคุณธรรมของวัยรุ่นยุคสังคมก้มหน้า

Moral Good Governance Build Social Morality
of Society Teenagers Face

ศรีพนา ศรีเชื้อ
บทคัดย่อ
ปั ญ หาของสั ง คมก้ ม หน้ า เพื่ อ สื่ อ สารของคนในโลกโซเชี ย ล ได้ ก ลายเป็ น สั ง คมที่ ใ ห้
ความสาคัญกับตัวเองเป็นหลัก ขาดความสนใจคนรอบข้างและขาดความระมัดระวังตัวจึงเกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา เพราะการขาดการนาหลักธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ “รู้จักผิดชอบ ชั่วดี”
“รู้ จักประมาณตน”เกิดการเอารัดเอาเปรียบสร้างความต้องการอยากมี อยากรวย ด้ว ยการน า
หลักการต่างๆ ที่ขาดคุณธรรมเอาเปรี ยบคนด้วยกัน หรือคนที่ขาดโอกาสในสังคม เนื่องจากขาด
หลักธรรมมายึดเหนี่ยวจิตใจ ดังนั้น ผู้เขียนจึงมองว่าสังคมจาเป็นที่จะต้องพึ่งจริยธรรมาภิบาลเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ประชาชนและสังคม โดยสิ่งที่จะทาให้เกิดระบบของสังคมที่มีความ
ยั่งยืน คือการประยุกต์ใช้หลักธรรมที่สาคัญ ๔ ประการ ได้แก่ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคห
วัตถุ ๔ และ สาราณียธรรม เพราะถือเป็นหลักธรรมสาหรับพัฒนาตนเองให้มีความเสียสละ ธรรมอัน
เป็นสิ่งให้ระลึกถึงกัน ซึ่งจะสามารถนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดาเนินชีวิตให้อยู่ร่วมกันได้
แห็นอกเห็นใจกัน เข้าใจกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สงบอย่างแท้จริง
คาสาคัญ ; จริยธรรม, ธรรมาภิบาล
ABSTRACTS
To face problems of social communication of the social. Have become a
society that cares primarily about themselves. Lack of interest and lack of a
peripheral careful so as to avoid problems. Because of the lack of principles as an
anchor for the soul, "Is wrong," "merits as", the exploitation of a desired want to be
rich. With the introduction of principles The lack of moral downtrodden people or
people with a lack of opportunities in society. Due to the lack of binding principles
come to mind. The author is a society that needs to rely on moral good
governance, to strengthen the organization, people and society. In what would
cause a social system that is sustainable. Is to apply the principles of the four
important respects; Iddhipada, Brahmavihara, Sangahavatthu, and Saraniyadhamma.
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It is a principle for the development of self-sacrifice. The fair thing to remember as
well. It can be an anchor to the soul in the life to live together outside แhe well
understood and sympathized coexist happily and a truly peaceful.
Keyword ; Ethics, Good Governance

๑. บทนา

ปัญหาส่วนใหญ่ในสังคมขณะนี้ เป็นยุค “สังคมก้มหน้า” ทั้งก้มหน้าสื่อสารกับสมาร์ทโฟน
แท็บเล็ด หรืออุปกรณ์อื่นๆ โดยไม่สนใจคนรอบตัว ดูเผินๆ ก็ไ ม่น่าจะก่อให้เกิดผลเสียอะไร แต่แท้ที่
จริงแล้ว ผลเสียมีมากกว่านั้น การเอาแต่ก้มหน้าเพื่อสื่อสารกับคนในโลกโซเชียล สะท้อนให้เห็นว่า
สังคมเรากลายเป็นสังคมที่ให้ความสาคัญกับตัวเองเป็นหลัก ขาดความสนใจคนรอบข้าง และขาด
ความระมัดระวังตัว มีข่าวมากมายให้เราเห็นว่า คนที่เอาแต่ก้มหน้าก้มตาแชท มักถูกปล้น ถูกทาร้าย
ร่างกาย และคนที่ถูกทาร้ายก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือ เพราะคนอื่นรอบตัวก็มัวแต่ก้มหน้าจนมองสิ่ง
อื่นไม่เห็น นอกจากเครื่องมือสื่อสารและปลายเท้าตัวเอง๑ จึงต้องแก้ด้วยจริยธรรมาภิบาล
“จริยธรรมาภิบาล” อาจเป็นคาที่หลายคนไม่คุ้นเคย แต่จริงแล้วคานี้เป็นคาที่เกิดจาก
การรวมกันของคาว่า “จริยธรรม” และ “ธรรมาภิบาล” ถ้ากล่าวถึงสองคานี้ผู้อ่านคงคุ้นเคยกันเป็น
อย่างดี เพราะสองคานี้เป็นคาที่นามาใช้ในทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน และ
ประชาชนโดยทั่วไป แต่สิ่งที่ขาดหายของสั งคมคือการนาไปปฏิบัติอย่างจริงจังในชี วิตประจาวัน ใน
การทาหน้าที่ของวัยรุ่นยุคสังคมก้มหน้า จนก่อให้เกิดผลเสียขึ้นในสังคมมากมาย และถือได้ว่าเป็น
ปัญหาระดับชาติ โดยเฉพาะเรื่องการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น ยุคสังคมก้มหน้า นับวันจะยิ่งทวี
ความรุนแรง การสร้างจริยธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมของวัยรุ่นเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างมากเพราะ
สังคมกาลังต้องการ “วัยรุ่นที่มีความรู้ คู่คุณธรรม สภาพปัญหาที่วัยรุ่นเผชิญอยู่ยุคสังคมก้มหน้านั้น
ได้ส ะท้อนเห็ นเรื่ องราวของวัย รุ่ น ในวัน นี้ให้ สั งคมได้รับรู้ถึงภาวะเสี่ยงต่อการสู ญเสี ยทรัพยากร
บุคคล๒ การปลูกฝังจิตสานึกในการบริหารครอบครัว บริหารองค์การ บริหารสังคม ที่มีคุณค่าต้องนา
แนวทางจริยธรรมภิบาล ที่มีความรอบคอบ รอบด้าน ในการบริหารงาน บริหารชีวิต ที่เน้นหนักใน
การปลูกฝังความรู้ที่แท้จริง ก่อเกิดเป็นความศรัทธา จนแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมอันดีงามที่สังคม
ยอมรับในการบริหารงานที่มีความเป็นธรรม ทุกคนในสังคมต้องร่ วมมือกันสร้างสังคมจริยรรมและ
คุณธรรมให้เป็นรากฐานที่ดีของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

๑

เสรีชัย,ดูแลวัยรุ่น ยุคสังคมก้มหน้า By Apirat Meng [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.
sereechai.com/index.php/ [ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙].
๒
บรรณาธิการ. ( ๘ ก.ย ๒๕๕๖ ). “วิกฤติคอร์รัปชั่น.” คมชัดลึก. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.komchadluek.net/detail.html [ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖].
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๒. แนวความคิดจริยธรรม

ความหมายของจริยธรรม (Ethics) คือ การกระทาทั้งกาย วาจา และใจ ที่ดีงาม เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคมซึ่งจริยธรรมนี้มีส่วนที่เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกและ
สภาวะของจิตใจ”๓ “ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎ ศีลธรรม”๔ “ผู้ดาเนินชีวิตตาม
มรรค หรือ ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทา ยึดหลักความประพฤติ หลักการดาเนินชีวิต หรือหลักการ
ครองชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ของมนุษย์ ที่จะนาไปสู่จุดหมายคือความดับทุกข์หรือความสิ้นสุดปัญหา
อยู่อย่างเป็นอิสระไร้ทุกข์”๕ และกล่าวว่า “จริยธรรม แปลว่า ธรรม คือ จริยะ หรือหลักแห่งจริยะ
ได้แก่ข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ จริยธรรมของชนกลุ่ม
หนึ่งอาจไม่เหมือนกันกับจริยธรรมของชน อีกกลุ่มหนึ่ง จริยธรรมนี้สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อ
ประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมของมนุษย์เพื่อให้สังคมของมนุษย์เป็นสังคมที่ดีเป็นไปเพื่อประโยชน์
เกื้อกูล และความสุขแก่มนุษย์นั่นเอง”๖
สรุปได้ว่า จริยธรรม คือ การกระทา หรือพฤติกรรมที่แสดงออก ทางกาย วาจา ใจ ที่
ถูกต้อง ดีงาม ทั้งภายนอก และภายใน ตามกฎเกณฑ์ของสังคม อันก่อให้เกิดประโยชน์และความสุข
ต่อตนเอง ผู้อื่น และต่อสังคม
องค์ ป ระกอบของจริ ย ธรรม (Ethics) องค์ ป ระกอบของจริ ย ธรรม นั้ น เกิ ด จากการ
ผสมผสาน องค์ความรู้ที่ประกอบกันเป็น แนวทางในการดารงชีวิต ของคนในสังคมที่มีการถ่ายทอด
ความคิด ความเชื่อของคนในสังคมจนกลายเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นที่ยอมรับของในสังคม
โดยมีการสรุปองค์ประกอบของจริยธรรมที่สาคัญๆ ได้แก่ การสรุปจริยธรรม เป็นกระบวนการอิสระ
ออกเป็น ๓ กระบวนการ คือ ๑) ความคิดทางจริยธรรม (moral thought) เป็นกระบวนการความ
เชื่อ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมและเป็นส่วนที่ใช้ในการตัดสินความถูกต้อง
และความเหมาะสมของพฤติกรรมทางจริยธรรม ๒) ความรู้สึกทางจริยธรรม (moral feeling) เป็น
กระบวนการทัศนคติเชิงจริยธรรมที่แสดงถึงความชอบหรือไม่ชอบต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ได้
ประสบหรือประพฤติ ๓) พฤติกรรมทางจริยธรรม (moral behavior) เป็นกระบวนการแห่งการ
กระทาอันมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการรูปธรรมที่ปรากฏให้ตัดสินได้ว่าถูกต้องหรือ

๓

กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางพัฒนาจริยธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
กรมการศาสนา, ๒๕๒๓), หน้า ๘.
๔
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาม
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๙๑.
๕
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๕๙๒.
๖
พระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน้า ๕๙๐ – ๕๙๑.
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เหมาะสมเพียงใด๗ จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของจริยธรรมครอบคลุมถึงองค์ประกอบด้านความรู้
ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้อง องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งเป็นความพึงพอใจ
ศรัทธา เลื่อมใสในการนาแนวคิดเชิงจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ และองค์ประกอบด้านพฤติกรรมเป็น
กระบวนการแห่งการกระทาอันมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
การสร้ า งและพัฒ นาจริ ย ธรรมเพื่ อ การสร้ า งคุ ณ ค่ า ของสั ง คม การส่ ง เสริม พั ฒ นา
จริยธรรมว่าสามารถทาได้หลายวิธี คือ ๑) การให้ความรู้ขั้นสูงขึ้น เป็นวิธีการฝึกฝนเด็กซึ่งให้หลัก
เหตุผลเชิง จริยธรรมขั้นต่าให้สามารถใช้เหตุผลในขั้นที่สูงขึ้นไป ๒) การอบรมทางศาสนา ประเพณี
ของผู้นับถือศาสนาพุทธได้เปิดโอกาสให้ ชาวบ้านเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนาและฝึกปฏิบัติ ๓) การ
ให้แสดงบทบาทสมมติ โดยให้เด็กแสดงบทบาทเป็นตัวสาคัญใน เรื่องที่มีปัญหาขัดแย้งทางจริยธรรม
จะเป็นเครื่องช่วยให้เด็กมีความผูกพันใกล้ชิดกับปัญหาของ ตัวเอกในเรื่องเหมือนกับเป็นปัญหาของ
ตนเอง ๔) การใช้กลุ่มให้เกิดการคล้อยตาม การแสดงเหตุผลเชิงจริยธรรมเพื่อเป็น การยกระดับ
จิตใจของเด็กนั้น อาจทาได้โดยการใช้อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ซึ่งแสดงออกทาง จริยธรรมในระดับ
เดียวกัน เด็กวัยรุ่นจะยึดเพื่อนเป็นแบบอย่างและคล้อยตามลักษณะของเพื่อน ๕) การให้เลียนแบบ
จากตัวแบบ การใช้ตัวแบบแสดงพฤติกรรมต่างๆ ให้ผู้ถูกทดลองเห็น เป็นวิธีหนึ่งที่จะทาให้ผู้ถูก
ทดลองทาพฤติกรรมนั้น ๆ ตามตัวแบบได้๘ และในการพัฒนาจริยธรรมนั้นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมซึ่งปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นมาจาก ๓ ปัจจัย คือ ๑) ปัจจัยทางด้าน
กระบวนการทางจิต (Cognitive Psychology) ๒) ปัจจัยการควบคุมตนเอง (Self – Control) ๓)
ปัจจัยทางด้านการบาบัดทางปัญญา (Cognitive Therapy) กล่าวได้ว่า การสร้างและพัฒนา
จริยธรรม เป็นการเรียนรู้ขององค์กรและสังคมในระยะยาว ซึ่งทาได้หลายวิธี แต่วิธีการให้เลียนแบบ
จากตัวแบบ เป็นวิธีการใช้ตัวแบบแสดงพฤติกรรมต่างๆ ให้ผู้ถูกทดลองเห็น เป็นวิธีหนึ่งที่จะทาให้ผู้
ถูกทดลองทาพฤติกรรมนั้น ๆ ตามตัวแบบโดยเฉพาะ ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาทางปัญญา มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการปรับ ดังนั้นการสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับบุคลกร
ในองค์กร ต้องเกิดจากการยอมรับของร่ ว มกัน ของคนในองค์กรและสั งคมซึ่งถือเป็นคุณค่าของ
จริยธรรมเป็นหัวใจหลักในการกล่อมเกลาคนในสังคมให้ประพฤติปฏิบัติดีไม่ว่าจะมีการบัญญัติเป็น
กฎหมายหรือไม่ก็ตาม แต่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีจะเปรียบเสมือนเกาะป้องกันตนในสังคมได้เป็น
อย่างดี

๗

Hoffman, M. L, Development of moral thought, feeling and behavior,
(American Psychologist, 1979), pp 958-966.
๘
ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ครูกับการปลูกฝังจริยธรรมแก่นักเรียน, สถาบันวิจัย พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุลสารฉบับที่ ๔, ๒๕๓๘, หน้า ๖๓-๖๗.
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๓. แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล (good governance) เป็นเรื่องของหลักการบริหารแนวใหม่ เป็นหลักการ
ทางาน ซึ่งหากมีการนามาใช้เพื่อการบริหารแล้วจะเกิดความเชื่อมั่นว่า จะนามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดี คือ
ความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดาเนินการเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล
ก็คือการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส มีจิตสานึกรับผิดชอบและให้ความสาคัญในเรื่อง
ของการตัดสินใจทุกๆด้าน ซึ่งแต่เดิมนั้นอาจจะถูกอิทธิพลครอบงาอาจนาไปสู่ การคอร์รัปชั่น การ
ทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) หาก
กระบวนการตัดสินใจขาดหลักธรรมาภิบาลที่สาคัญ ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ทุกหลักการมี
ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแล้วแต่ผู้ที่จะนาไปใช้จะให้ความสาคัญกับหลักการใดมากกว่ากัน
และการนาไปใช้นั้นต้องมีการเชื่อมโยงกลไก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้มีการ
สนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น อย่ า งสร้ า งสรรค์ กล่ า วได้ ว่ า ธรรมาภิ บ าล คื อ หลั ก การบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี เกิดจากแรงผลักดันของ กองทุนเงินกู้ระหว่ างประเทศ (IMF) ให้นาหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตทั้งปวง ด้วยระบบการบริหารที่
มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารโดยจะใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้ง
ระบบเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางการเศรษฐกิจ เกิ ดความเข้มแข็งทางสังคม และมีความสมดุล
ทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ตามแนวคิดของสานักและ
นักวิชาการต่างๆ ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี มี ๖ ประการ คือ ๑) หลักนิติธรรม
๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักการมีส่วนร่วม ๕) หลักความรับผิดชอบและ ๖)
หลักความคุ้มค่า
แนวคิ ด ที่ มี ก ารผสานกั น ระหว่ า ง จริ ย ธรรม กั บ ธรรมาภิ บ าล ที่ มี ค วามหมาย
องค์ประกอบ และคุณค่าของจริยธรรมภิบาล ยังหมายถึงแนวทางของการประพฤติปฏิบัติ ที่มีการ
นาความรู้ ความคิด ความเชื่อ ในการนาหลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักการมีส่วน
ร่วม
องค์ประกอบของจริยธรรมาภิบาล นั้นเป็นสิ่งมีการผสมผสานในการนากระบวนการ
เรี ย นรู้ ข องสั ง คมที่ ดี ง ามมาผนวกกั บ การบริ ห ารงาน องค์ ก าร สั ง คมที่ มี ค วามเป็ น ธรรม มี
องค์ประกอบสาคัญ คือ มีความรู้ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความรู้สึ กในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แสดงพฤติกรรมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง
การประพฤติ ปฏิบัติ ของ บุคลากรและประชานชน ในการนาหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารสังคม
ผลของจริยธรรมาภิบาล สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดของคนในสังคม คือ การอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สงบสุข ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว ในองค์กร ในสังคม ที่ไม่จาเป็นต้องออกกฎระเบียบ กฎหมาย
มากมายเพื่อแก้ปั ญ หาที่ป ลายเหตุ ไม่ ได้แก้ ที่ส านึกในใจของคนในสั งคมอย่ างแท้ จริง โดยการ
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บริหารงาน บริหารสังคม โดยการนาหลักจริยธรรมาภิบาลที่มีการปลูกฝัง ความรู้ ความเชื่อ ความดี
งาม ลงในจิตสานึกของคน จนเกิดการถ่ายถ่ายจากครอบครัว สู่องค์กร จากองค์กร สู่ สังคม จน
กลายเป็นแบบแผนในการบริหารของคนในสังคมที่มีความเป็นธรรม ไม่เบียดเบียน แก่งแย่งผลโยชน์
ซึ่งกันและกัน
ดังนั้น จึงต้องร่วมกันสร้างแนวทางในการดาเนินชีวิต ที่มีความดีงามของจริยธรรมเป็น
เกราะป้องกันจิตใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม และนาหลักการบริหารที่เป็นธรรมเป็นหลักในการ
บริหารชีวิต บริหารงาน และบริหารสังคม ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน เพื่อสร้างระบบงานคุณภาพ
และสังคมคุณธรรม ละสังคมนั้นสิ่งที่จาเป็นอย่างมากในการสร้างแรงยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม
ให้ประพฤติประฏิบัติชอบจนกลายเป็นวัฒนธรรมของคนสังคม นั่นก็คือการน้อมนาหลักธรรม ให้
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการประพฤติปฏิบัติ
๑) การประยุกต์ใช้หลัก อิทธิบาท ๔
เป็นบาทฐานแห่งความสาเร็จ เน้นสิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้บรรลุถึงความสาเร็จตามที่
ตนประสงค์ ผู้หวังความสาเร็จในสิ่งใด ต้องทาตนให้สมบูรณ์ จาแนกไว้เป็น ๔ ประการ คือ ฉันทะ
มีความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ ข้อนี้ เป็นกาลังใจ อันแรก ที่ทา
ให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ วิริยะ มีความพากเพียร หมายถึงการการะทาที่ติดต่อไม่ขาด
ตอนเป็นระยะยาว จนประสบความสาเร็จ คานี้มีความหมายของความกล้าหาญเจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง
จิตตะ มีความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้น ไปจากความรู้สึกของตัว ทาสิ่งซึ่งเป็น วัตถุประสงค์ นั้นให้เด่นชัด อยู่
ในใจเสมอ คานี้ รวมความหมาย ของคาว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่ วิมังสา มีความสอดส่องใน
เหตุและผลแห่งความสาเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา คานี้รวมความหมาย
ของคาว่าปัญญาไว้ด้วย
บุคคลเมื่อประกอบด้วย คุณธรรม ๔ อย่างนี้แล้ว ย่อมประสบความสาเร็จ ในสิ่งที่ ไม่
เหลือวิสัยของมนุษย์ ซึ่งโดยตรงทางหมายถึงความดับทุกข์โดยสิ้นเชิง ที่เรียกว่า นิพพาน ส่วนเรื่อง
อื่น นอกนั้นไป ถือว่าเป็น เรื่องพิเศษ และ ไม่มี ขอบขีดจากัด แม้ในสิ่งที่บางคน ถือว่าเป็นของ
เหลือวิสัยก็ตาม๙
๒) การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร ๔
หลักธรรมเปนที่อยู่ของพรหมหรือผู ประเสริฐ ผู มีจิตใจยิ่งใหญ่ กวางขวางประดุจพระ
พรหม ซึ่งเปนคุณธรรมที่บุคคลควรปฏิบัติต อกัน ตลอดจนถึงการปฏิบัติต อสัตวและธรรมชาติสิ่ง
แวดลอมดวย และโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลผู อยูในฐานะผูใหญ เปน การปกครองดวยหลักพระคุณ
ผสมกับพระเดชอย่างเหมาะสม แบง ออกเปน ๔ หลักการสาคัญ ไดแก ความเมตตา เป็นความรัก
ใครปรารถนาใหมีความสุขดวยจิตอันแผไมตรีและคิดทาประโยชนแก ผูอื่นและสิ่งอื่น ซึ่งเปน ความ
รักใครที่ปราศจากราคะความกาหนัดความรักความหวังดีความปรารถนาดีนั้น เป็นการแสดงออกซึ่ง
๙

พุทธทาส, หลักธรรม/ธรรมบรรยาย, [ ออนไลน์] . แหล่งที่มา : http://www.buddhadasa.com
[๒๖.มิถุนายน ๕๖ ].
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มิตรภาพไมตรีของมนุษยที่มีต อกันตลอดถึงสัตวและธรรมชาติสิ่งแวดลอมดวยตองการ มุงหวังแต
ความสุขแกเขา ไมหวังผลประโยชนตอบแทนสิ่งอื่นใดนอกจากใหเขาเปนสุข ความกรุณา เป็น
ความสงสาร คือ เมื่อเห็นเขาตกอยู ในความทุกขยากลาบากเดือดรอนก็คิดใฝใจในอันที่จะชวยปลด
เปลื้องใหเขาพนจากความทุกขยากลาบากเดือดรอนนั้น อยาก ชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความเดือดร
อน ปญหาหรืออุปสรรคทั้งหลาย โดยบริสุทธิ์ใจโดยไมหวังสิ่งตอบแทน ความมุทิตา เป็นความรูสึก
ยินดีดวยเมื่อเห็นผูอื่นหรือสิ่งอื่นอยูดีมีความสุข ตัวเองก็มีใจแชมชื่นเบิกบาน พลอยยินดีปราบปลื้ม
บันเทิงใจดวย เมื่อเห็นเขาเหลานั้นประสบความสาเร็จ มีความเจริญงอกงามในตาแหนงหนาที่การ
งานยิ่งขึ้นไป และ ความอุเบกขา เป็นความมีใจเปนกลาง คือ มองตามความเปนจริงโดยวางจิตเรียบ
สม่าเสมอ มั่งคงเที่ยงตรงดุจตราชั่งเมื่อมองเห็นบุคคลที่ไดรับผลของกรรมดีหรือกรรมชั่ว สมควรแก
เหตุที่ตนไดกระทาไวพรอมที่จะวินิจฉัยวางตนและปฏิบัติไปตามความเที่ยงธรรมไมเอนเอียงดวย
อคติ๑๐
๓) การประยุกต์ใช้สังคหวัตถุ ๔
สังคหวัตถุ เป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมูชนไวในความสมานสามัคคี
การกระทาการสงเคราะหที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจของกันและกัน ซึ่งเปนสิ่งจาเปน อยางยิ่งสาหรับ
คนทุกคนและทุกสังคม เชน ผูปกครองหรือผูบริหารกับผูใตบังบัญชา (บริวาร) ศิษยกับครูอาจารยเป
กาวหน
นตน เพราะเปนรากฐานแหงการแบงปนผลประโยชนทางวัตถุที่ลงตัวและความเจริญ
าทั้งสวนตัวและสวนรวมมี ๔ ประการ ได้แก่ ทาน การใหปนสิ่งของดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผ
เสี ย สละ ชวยเหลื อสงเคราะหดวยทุน หรือทรัพยสิ น และวัตถุสิ่ งของตลอดจนใหความรู และ
ศิลปวิทยานัยสาคัญของ “ทาน” ในสังคหวัตถุ นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเคราะหผูรับ เนนผูรับ เป
นสาคัญ ปิยวาจา การพูดถ้อยคาไพเราะอ่อนหวาน (วจีไพเราะ) นักบริหารที่ดีผูกใจคนด้วยคาพูด
อ่อนหวาน คาพูดหยาบกระด้างผูกใจใครไม่ได้ ตามปกติคนเราจะมัดสิ่งของใช้ของอ่อน เช่น เชือก
หรือลวดมัด ในทานองเดียวกัน เราจะมัดใจคนได้ก็ด้วยคาอ่อนหวาน อัตถจริยา การทาตัวให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อื่น(สงเคราะห์ประชาชน สมานัตตา การวางตัวสม่าเสมอ การวางตนพอดีเชื่อม
สมานความมีอัตตา ตัวตน ของคน หมู่มากให้เป็นหนึ่งเดียวกัน สามัคคีกันจึงจะสามารถสร้างพลังให้
การทางานเป็นทีมได้
เมื่อวัยรุ่ น ยุ คสังคมก้มหน้า มีสั งคหวัตถุทั้ง ๔ ประการ คือ โอบอ้อม อารี วจีไพเราะ
สงเคราะห์ประชาชนและวางตนพอดี เขามีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดีสามารถผูกใจคนไว้ได้ เป็นเรื่องของ
พฤติกรรมการแสดงออกภายนอกที่ ดีและพึงกระทาต่อกันของบุคคลในสั งคมที่ต้องยึดถือปฏิบัติ
ร่วมกัน๑๑
๔) การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม
๑๐

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุ ตฺ โ ต), พจนานุ ก รมพุ ท ธศาสตรฉบับ ประมวลธรรม, พิ ม พครั้ งที่ ๘,
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๔๘-๑๔๙.
๑๑
สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพธมฺมธโร), มงคลยอดชีวิต ฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา,
๒๕๒๘), หนา ๒๗๕–๒๘๐.
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พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบ ายว่า สาราณียธรรม คือ หลักธรรมสาหรับ พัฒนา
ตนเองให้มีความเสียสละ เมตตากรุณา กตัญญูกตเวที และสามัคคี (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ๖
ประการคือ เมตตากายกรรม ทาต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่ อเพื่อนร่วมงาน
ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพ
นับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมตตาวจีกรรม พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็น
ประโยชน์สั่งสอนหรือแนะนาตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือ
กันทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมตตามโนกรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดทาสิ่งที่
เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน สาธารณโภคี ได้มาแบ่งกันกินใช้
คือ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภค
ทั่วกัน สีลสามัญญตา ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัย
ของส่วนรวม ไม่ทาตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ และ ทิฏฐิสามัญญตา ปรับ
ความเห็นเข้ากันได้ คือ เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการ
สาคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน๑๒
หลักธรรมสาหรับนาบริหาร จึงเป็นหลักธรรมที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ
นั้น นามาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ จะทาให้การทางานในองค์กรเป็นไปด้วยความปกติสุขของส่วนรวม
มีหลักธรรมที่สาคัญ ๔ ประการ ได้แก่ อิทธิบาท คือ หลักธรรมที่เป็นฐานแห่งความสาเร็จ ตามที่
ตนประสงค์ โดยต้องทาตนให้สมบูรณ์ พรหมวิหาร คือ หลักธรรมเปนเครื่องอยู่ของพรหมหรือผู
ประเสริฐ ผูมีจิตใจ เปนการปกครองดวยหลักพระคุณ สังคหวัตถุ คือ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคล
และประสานหมู ชนไวในความสมานสามัคคี เปนสิ่งจาเปนอยางยิ่งสาหรับคนทุกคนและทุกสังคม
และ สาราณียธรรม คือ หลักธรรมสาหรับพัฒนาตนเองให้มีความเสียสละ ธรรมอันเป็นสิ่งให้ระลึก
ถึงกัน
คุณค่าของจริยธรรมาภิบาลต่อวัยรุ่นยุคสังคมก้มหน้านั้ นเกิดจากการสร้างความรู้ ความ
ศรัทธา ความเข้าใจ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าจริยธรรม โดยใช้ความเป็นปัจจุบันของสังคม ในการนา
หลักธรรมาภิบาลที่เป็นหลักพุทธธรรมมาใช้เป็นสื่อและตัวเชื่อมโยงจิตใจ และเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อนามาใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับวัยรุ่น
ในสังคม พร้อมทั้งสร้างความยั่งยืนโดยการนาหลักธรรม มาประยุกต์ให้เกิดของคุณภาพและ เพื่อ
สร้างสังคมคุณธรรมในวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัย

๔. บทสรุป

การสร้ า งดารงไว้ซึ่ งชี วิ ตที่ มีคุ ณภาพ และสั ง คมที่ มีคุ ณธรรมเป็ นสิ่ ง ที่ทุ กคนในสั ง คม
ต้องการเป็ นอย่ างยิ่ง เพราะปั ญหาในส่ว นต่างๆ ทั้งในองค์กร สั งคม ที่เป็นสั งคมอ่อนแอ มีการ
๑๒

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุ ตฺโ ต), พจนานุ กรมพุ ทธศาสตร์ ฉบั บประมวลธรรม, พิม พ์ค รั้งที่ ๘,
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๒๓๓ – ๒๓๔.
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คอร์รัปชั่น มียาเสพติด และสิ่งมัวเมาต่างๆ ทาให้สังคมเกิดช่องว่างความเลื่อมล้าในสังคมมากขึ้น
“รวยกระจุก จนกระจาย” คนที่มีรายได้น้อยก็ต้องกู้ยืมเงินมาบริหารชีวิต บริหารครอบครัว ส่งผลสู้
สังคมแห่งการเป็นหนี้สิน เพราะการขาดการนาหลักธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ “รู้จักผิด
ชอบ ชั่วดี” “รู้จักประมาณตน”เกิดการเอารัดเอาเปรียบสร้างความต้องการอยากมี อยากรวย ก็รวย
ขึ้นด้วยการนาหลักการต่างๆที่ขาดคุณธรรมเอาเปรียบคนซึ่งกั นและกัน คนที่ขาดโอกาสในสังคม
เพราะขาดหลักธรรมมายึดเหนี่ยวจิตใจ เช่นกัน แต่การจะสร้างบุคคลากรของสังคมให้มีคุณภาพ
และสั งคมคุณธรรมนั้ น คงไม่ส ามารถสร้างขึ้น ภายในวัน สองวัน แต่ต้องอาศัยเวลาในการสร้าง
จริยธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ทางสังคมในการสร้างความรู้ ความเชื่อ ความศรัทธา จน
ก่อให้ เกิดแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติ ที่ดีในการนาหลั กการปฎิบัติที่มีความเป็นธรรม ถ้านา
หลักการทางพุทธธรรมมาใช้ในครอบครัว องค์การ และสังคม จะก่อให้เกิดความรอบคอบ รอบด้าน
ในการที่จะควบคุมจิต ทาให้เกิดชีวิตที่มีคุณภาพในทุกด้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ องค์กร
ประชาชน และสังคม และสิ่งที่จะทาให้ เกิดระบบของสั งคมที่มีความยั่งยืนสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมที่สาคัญ ๔ ประการ ได้แก่ อิทธิบาท ๔ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ และ สา
ราณียธรรม หลักธรรมสาหรับพัฒนาตนเองให้มีความเสียสละ ธรรมอันเป็นสิ่งให้ระลึกถึงกัน มาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดาเนินชีวิต เมื่อเกิดการบูรณาการให้เกิดการเรียนรู้ของวัยรุ่นในสังคม
ยุคก้มหน้าให้มีจริยธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวัยรุ่นให้สังคมประกอบกับการสร้าง
ความยั่งยืนด้วยการประยุกต์ใช้หลักธรรมมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้การเรียนรู้ที่วัยรุ่นในสังคม
ได้รับนั้น เกิดการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความเต็มใจและยอมรับนับถือใน ครอบครัว สังคม องค์กร
ด้วยจริยธรรมาภิบาล ในที่สุดสังคมโดยรวมจะเป็นสังคมที่มีคุณภาพและสังคมคุณธรรมอย่างแน่นอน
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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.......................................................
(

)

216

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

