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ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

บรรณาธิการ
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ฉบับนี้เป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ)
ประจาเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 เป็นฉบับพิเศษที่ตีพิมพ์ขึ้นเนื่องในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาคือ
วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกันวันพุธที่ 10 พฤษภาคม พุทธศักราช 2560 ขึ้น 15 ค่าเดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสาคัญ
สากลทางพระพุทธศาสนาสาหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวัน
สาคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์
สาคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคดมพุทธเจ้า โดย
ทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่า เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็น
วันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า
"การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทิน
จันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยในประเทศไทย
ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทาในวันเพ็ญเดือน 7 แต่ประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และไม่ได้
ถือคติตามปฏิทินจันทรคติไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 แม้ในปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหนตามปฏิทิน
จันทรคติไทยก็ตามส่วนในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกายที่นับถือว่า เหตุการณ์ทั้ง 3 นั้นเกิดในวันต่างกันไป จะมี
การจัดพิธีวิสาขบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ซึ่งไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถร
วาท
วั น วิ ส าขบู ช า นั้ น ได้ รั บ การยกย่ อ งจากพุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ ว โลกให้ เ ป็ น วั น ส าคั ญ สากลทาง
พระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งจากเป็ นวั น ที่ บั งเกิ ด เหตุ ก ารณ์ สาคั ญ 3 เหตุ การณ์ ที่เ กี่ ย วเนื่อ งกั บ พระพุ ท ธเจ้ า และ
จุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปใน
สมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสา
ลพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน ) และเหตุการณ์ต่อมา เมื่อ 45 ปี ก่อน
พุทธศักราช เป็น "วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า" ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้าเนรัญชรา ตาบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน ) และ
เหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดีย
ในปัจจุบัน) โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวัน
เพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สาคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบ
พิธีบาเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะราลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน
วิสาขบูชา มีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศที่ นับถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาท
ทุกนิกายมาช้านานแล้ว ในบางประเทศเรียกพิธีนี้ว่า "พุทธชยันตี" (Buddha Jayanti) เช่นใน อินเดีย และศรีลังกา
ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศไทย ประเทศ
พม่า ประเทศศรี ลังกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น (ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่นับถือ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมากที่สุด) ในฝ่ายของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทในปัจจุบัน ส่วนใหญ่
ได้รับคติการปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบูชามาจากลังกา (ประเทศศรีลังกา) ในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่ามีการจัด
พิธีวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

วันวิสาขบูชา ถือได้ว่าเป็นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เพราะชาวพุทธทุกนิกายจะพร้อมใจ
กันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก (ซึ่งไม่เหมือนวันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา ที่เป็นวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่นิยมนับถือกันเฉพาะในประเทศไทย, ลาว, และกัมพูชา) และด้วยเหตุนี้ ประชุมใหญ่สมัชชา
สหประชาชาติจึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น "วันสาคัญสากล" (International Day) ตามข้อมติสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติที่ 54/112 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรม
วงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และประชาชน จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การ
เวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชาราลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สาคัญ 3 เหตุการณ์ดังกล่าว ที่ถือได้ว่า
เป็นวันคล้ายวันที่ "ประสูติ" ของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ "ตรัสรู้" เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงกอปรไป
ด้วย "พระบริสุทธิคุณ", "พระปัญญาคุณ" ผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม คือ ความจริงของโลก แก่ชนทั้ง
ปวงโดย "พระมหากรุณาธิคุณ" จวบจนทรง "เสด็จดับขันธปรินิพพาน" ในวาระสุดท้าย ทั้งสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สืบเนื่องในวันเพ็ญเดือน 6 นี้ทาให้พระพุทธศาสนาได้บังเกิดและสืบต่อมาอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน
ปีพุทธศัก ราช 2560 นี้ ในโอกาสสาคัญที่ ม หาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิท ยาลัย วิ ท ยาเขต
นครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจาปี 2560 ทางคณะกองบรรณาธิการ
ได้ประชุมมีมติให้ดาเนินการตีพิมพ์วารสารฉบับพิเศษขึ้น เพื่อเผยแพร่เป็นที่ระลึกเผยแพร่ในกิจกรรมดังกล่าว แต่
กระบวนการกลั่นกรองบทความยังคงยึดตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation
Index Centre) อย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นฐานที่จะพัฒนาขึ้นสู่ TCI ฐาน 1 ต่อไปได้ ฉะนั้น ฉบับนี้เป็นการนาเสนอ
บทความวิชาการ 21 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัย และบทความวิชาการภายใน 9 เรื่อง และภายนอก 12
เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาสาระในเล่มประกอบด้วยนักวิชาการและเรื่องดังที่ปรากฏในเล่มนี้
คณะกองบรรณาธิการขอขอบคุณ และเจริญพรขอบคุณเจ้าของผลงานบทความทุกท่านที่ได้มีส่วน
ร่วมทาให้วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณะตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการกลั่นกรองทุกท่านที่ได้
ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะ แนะนาให้มีการปรับปรุงแก้ไขผลงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่าน
และเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายที่สุดขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้จัดทาให้มีวารสาร
ฉบับนี้และโปรดติดตามฉบับต่อไป
ด้วยความปรารถนาดียิ่ง
(พระเทพปริยตั ิเมธี, ผศ.ดร.)
บรรณาธิการ
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กองบรรณาธิการ
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ
บทบรรณาธิการ
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สานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
: อุทัยวรรณ ภู่เทศ
การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากดนตรีพื้นบ้านโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
: ภิญโญ ภู่เทศ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครู
ในศตวรรษที่ 21
: ทองแดง สุกเหลือง
รูปแบบการบริหารงานบุคคลเชิงพุทธของวิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือ

1

15
29

41

: วรกฤต เถื่อนช้าง, อานนท์ เมธีวรฉัตร

การประเมินหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา

59

: ทรงศักดิ์ พรมดี

แนวคิดการสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลงครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

71

: วศิน ล่าสัน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท

81

: พระครูอุทิศธรรมคุณ,พระอธิการภูมสิ ิษฐ์ ปิยสีโล

การประยุกต์ใช้พรหมวิหารธรรมในการบริหารงาน

93

: พระครูอุทัยสุตกิจ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร : องค์กร
: พระครูอุทัยกิจพิพัฒน์ ,พระครูอุทิศธรรมพินัย, พระครูอุเทศธรรมสาทิศ
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: พระอธิการจรัญ สีลโชโต, พระครูอุทิศธรรมคุณ, สุวิชัย อินทกุล

การสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ : กับการพัฒนาเยาวชน

137

: พัททดล เสวตวรรณ, พระครูอุทัยสุตกิจ

การพัฒนาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา

153

: สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ , ดิลก บุญอิ่ม, จีระศักดิ์ ปันลา

แนวการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษาตามหลักศีล 5

169

: พระครูปลัดเอนก ปุณฺณวุฑฺโฒ (แก้วดวงดี)

เวชสาอาง” การนิยามศัพท์เพื่อการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย
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: รัฐวัฒน์ สรรสรวิสุทธิ์, คณิตพัฒน์ นาคะรัต, โสฬส วัฒนศิลป์

หลักการและเทคนิคการบริหารตนเองตามแนวพุทธธรรม
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อุทัยวรรณ ภู่เทศ*
บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของชุม ชนในการประยุก ต์ใช้ภูมิปั ญญาด้า น
หัตถกรรมพื้นบ้านจักสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัยที่ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม มีทีมวิจัยชาวบ้านร่วมกระบวนการวิจัย โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย เช่น การจัดเวที
สนทนากลุ่มย่อย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การจัดเวทีรวบรวมข้อมูล
และการทดลองปฏิบัติจริง พร้อมทั้งได้มีการจัดเวทีนาเสนอต่อชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยน และ
ระดมความคิดเห็นในการดาเนินการวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า
ปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้า น
หัตถกรรมพื้นบ้านจักสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ คนในชุมชนไม่เห็นความสาคัญต่อ
คุณค่าในวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรชุมชน ขาดการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนให้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวบ้านภายในชุมชน และขยายผลไปสู่
ชุมชนอื่นๆภายในตาบล เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสร้างการพึ่งตนเองที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไป
จากสภาพปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย
พบว่า ชุมชนเกิดความตระหนักในปัญหาที่เกิ ดขึ้นและเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
แก้ปัญหาโดยร่วมออกแบบกิจกรรมในการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพด้วยไม้ไผ่
อันทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่ายภายในชุมชนมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่ง
จะนาไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ คนในชุมชนตาบลบางมะฝ่อ ปัจจุบันยอมรับว่าสังคมจะอยู่รอดได้
อย่างยั่งยืนนั้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการแก้ปัญหาจะช่วย
*
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ลดความเสี่ยงต่อการล่มสลายของครอบครัว ชุมชน และยังช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ อีกทั้งยังมีความภูมิใจในคุ ณค่าและวัฒนธรรมของตนมากขึ้น ให้ความสาคัญกับ
การใช้หัตถกรรมพื้นบ้านจักสานเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และใช้เป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
และสังคม
คาสาคัญ: การพัฒนาศักยภาพของชุมชน, การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา, หัตถกรรมพื้นบ้านจักสาน
เศรษฐกิจชุมชน

ABSTRACT
The research on Development of Community Potential in Local
Wisdom Application of Wickerwork for Community Economic
Development according to Sufficiency Economy is a qualitative research.
Using participatory action research (PAR) with villagers' participation. The
research tool were organizing workshop, sharing forum, filed visiting,
data collecting, and real practicing as well as presentation to the
community for sharing opinions and brainstorming to encourage
community to use participle learning process in problem solving.
Descriptive analysis was used for this research.
The result found that : The problem of local wisdom
application of wickerwork for community economic development is that
people in the community do not realize the importance of lifestyle,
cultural and community resources, including lack of promoting
occupational activities in the community to be learning center for
villagers and extend to other communities within sub district in order
to develop the potential community and make sustainable self-reliance.
According to the problems above, the researcher had a small
group discussion. It was found that the community realized the
problems and began to participate with the community to solve the
problems by designing the occupational activities. The activities can
help villagers to make an income. Using natural resource and
environment that can be found within the community is used as a
raw material in the production which will leading to self sustainable
community.
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In addition, people in Ban Mapho community admitted that the
society could be existed with the local wisdom. Bringing local wisdom
into development will help decrease the risk of the collapse of
families and the societies. In addition it also helped the community
make self -reliance. Besides they were more proud of their own
cultures. Giving the importance of using wickerwork as the identity of
a community, and use of them economically and socially.
Keywords: Development of Community Potential, Local Wisdom Application,
Wickerwork, Community Economic

1. บทนา
การพัฒนาประเทศในอดีตที่ผ่านมา นับตั้งแต่ระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-7 (พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2539) สรุปได้ว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมี
ปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน ” เนื่องจากการพัฒนาตั้งอยู่บนฐานคิดเรื่องความทันสมัยและ
การพึ่งพิงทุนจากภายนอก (พัชรินทร์ สิรสุนทร. 2554 : 225) จึงทาให้แผนพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) ได้ปรับ
แนวคิดการพัฒนาประเทศใหม่จากเดิ มที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเด็น
หลั ก มาเป็ น การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาคนและสั งคมไปพร้ อ มกั น และยั ง เป็ น
จุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” จวบจนกระทั่งปัจจุบัน
โดยให้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิ ตที่ดีขึ้น และเปลี่ยนวิธีการ
พัฒนาเป็นแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างสมดุล
สังคมไทยได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการพึ่งตนเองตามวิถีไทย โดยการน้อมนาแนวพระราช
ดารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวิตทั้งส่วนบุคคล ชุมชน และสังคมไทยโดยรวม เพราะโดยพื้นฐานสังคมไทยมี
ทุนทางสังคมที่มีคุณค่ามหาศาลอยู่ในตัวอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานจากการที่ประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรม ความอุดมสมบูรณ์ด้านพืชพรรณธัญญาหาร ศิลปวัฒนธรรม
ความหลากหลายในภูมิปัญญาไทยที่สั่งสมมายาวนาน และมีการกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ
ตาบลบางมะฝ่อ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นชุมชนชนบทที่เก่าแก่
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ขนานตามแนวแม่น้าเจ้าพระยา ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทานาเป็นหลัก มีทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทาง
เศรษฐกิจมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ทุนทางวัฒนธรรม พบว่ามีแหล่งโบราณสถานต่างๆ
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ได้แก่ วัดบางมะฝ่อ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เคยเสด็จประพาสต้น
ทุนทางสังคม พบว่า ชุมชนยังคงสืบทอดประเพณีข้าวแช่มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทุน
ทางเศรษฐกิจ พบว่า ชุมชนมีป่าไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นสมบัติตกทอดมาตั้งแต่สมัย
โบราณกาล ขึ้นอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ และถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตาบลบางมะฝ่อ อีก
ทั้งยังใช้เป็นวัสดุในผลิ ตหัตถกรรมจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน และยึดเป็นอาชีพที่
ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงมายาวนานตั้งแต่คนรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ทาให้ชุมชนมีการผลิตสินค้า
จากต้นไผ่แทบทุก ครัว เรือ นควบคู่กั บการประกอบอาชีพท านา (วราวุ ฒิ รัตนวรสุ ทธิ์ ,
สัมภาษณ์ 1 พฤศจิกายน 2558)
จากการสารวจข้อมูลภาคสนามเบื้องต้นและจากการประชุมหารือร่วมกันกับแกน
นาชุมชนเพื่อค้นหาศักยภาพของชุมชน พบว่า พื้นที่ตาบลบางมะฝ่อ อาเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ต้องประสบปัญหาน้าท่วมซ้าซากทุกปี เกษตรกรจานวนมากต้อง
แบกรับภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้เงินธนาคารหรือจากแหล่งเงินกู้นอกระบบอื่นๆ ทาให้เกิด
ปัญหาความยากจนเป็นห่วงโซ่ และสาหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจากอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านจัก
สาน คือ จานวนครั วเรื อนที่ ประกอบอาชีพ หัตถกรรมพื้นบ้ านจั กสานนี้ลดลงไปมาก
คงเหลือแต่ช่างฝีมืออยู่เพียงบางคนหรือบางกลุ่มเท่านั้นที่มี ความถนัดทางจักสานเป็นพิเศษ
ขาดโอกาสในการสร้างและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ การขาดผู้สืบทอดความรู้ อีก
ทั้งคนรุ่นใหม่ในชุมชนยังไม่ตระหนักถึงความสาคัญของภูมปิ ัญญาพื้นบ้านจักสานหันไปทางาน
ที่อื่นที่มีรายได้ดีกว่า และไม่เห็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์ป่าไผ่ในฐานะทุนทางเศรษฐกิจที่
มีอยู่ในชุมชนที่เคยเป็นเศรษฐกิจฐานรากทารายได้ให้กับชุมชนมาแล้วในอดีต และคาดว่า
คุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาน่าจะสูญหายไปจากชุมชนในไม่ช้า
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า เมื่อปัญหาส่วน
ใหญ่อยู่ที่สังคมฐานรากจึ งควรมุ่งที่จะพัฒนายกระดับเศรษฐกิจของคนจนในชุมชนชนบท
เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปากท้องและเศรษฐกิจของชุมชน โดยการพัฒนาต่อยอด
ภูมิปัญญาพื้นบ้านงานจักสานบนพื้นฐานของทักษะ กระบวนการ และเทคโนโลยีที่เรียบง่าย
แต่เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่มมูลค่าให้แก่งานจักสานในเชิงพาณิชย์
อันเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาพึ่งตนเองด้วยการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านงานจักสานไม้ไผ่
เป็นฐานในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน สร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นกลไก
ในส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ท้องถิ่น
สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม
พื้นบ้านจักสานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม
พื้นบ้านจักสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยในด้านต่างๆ ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนาภูมิปัญญาพื้นบ้านหัตถกรรมพื้นบ้านจักสาน
มาใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
2. การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม
พื้นบ้านจักสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขอบเขตด้านประชากร
กลุ่มคนในตาบลที่บางมะฝ่อ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีความสนใจ
ร่วมกันในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการหัตถกรรมพื้นบ้านจักสาน จานวน ๕๐ ครัวเรือน
ขอบเขตด้านพื้นที่
ตาบลบางมะฝ่อ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมี
ส่วนร่วม
ขั้นตอนที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมพื้นบ้านจักสาน
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Selection) ซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยใช้
วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก พู ด คุ ย สนทนากลุ่ ม และการสั ง เกตร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ วิ จั ย
นักวิชาการ และชุมชนตาบลบางมะฝ่อ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในการวิจัย
เชิงคุณภาพนั้น “มนุษย์” เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ใช้กระบวนการกลุ่ม
โดยใช้เทคนิค AIC ผสมผสานกับเทคนิค PRA เพื่อให้เกิดแนวคิดร่วมกันในการวิเคราะห์
ปัญหาของเศรษฐกิจชุมชน และการนาภูมิปัญญาพื้นบ้านหัตถกรรมจักสานมาใช้เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และใช้เทคนิคในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยเข้าไปร่วมกิจกรรม
ต่ า งๆของชุ ม ชน ทั้ ง ในด้ า นวั ฒ นธรรมประเพณี วิ ถี ชี วิ ต การประกอบอาชี พ และ
สังเกตการณ์ตลอดช่วงระยะการดาเนินการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) เนื่องจากผู้วิจัย
ต้องการข้ อมู ล ที่เ ป็ น ความจริ งหรื อ ใกล้ เ คี ยงความเป็น จริ งมากที่ สุ ด ผู้ วิ จัย จึ งได้ เ ข้า ร่ ว ม
กิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนดาเนินการ เช่น ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ แบบแผนวิถีการดาเนิน
ชีวิต เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น บันทึ กสิ่งที่สังเกตได้เพื่อป้องกันการลืมและป้องกันความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูล
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลักอาศัยแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยกาหนดประเด็นที่จะศึกษาไว้เรียบร้อยแล้ว และระหว่างการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้วิธีการพูดคุย สอบถามเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ
เป็นกันเองและความไว้วางใจ โดยประเด็นการสัมภาษณ์ดังที่กล่าวไว้ในส่วนของเครื่องมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลข้างต้น
3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่มและร่วม
ปรึกษาหารือกับผู้นาชุมชนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ โดยการ
จัดทาเวทีชาวบ้านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์หาศักยภาพ แนวพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละหาบทสรุปร่วมกัน ดังนั้นทุกคนจึงมี
อิส ระอย่ างเต็ มที่ ในการแสดงความคิ ดเห็น และให้เ หตุ ผลตามประสบการณ์ ที่ต นมี เพื่ อ
ถ่ายทอดให้กับสมาชิกในวงสนทนา โดยการสนทนานี้อาจมีทั้งเห็นด้วยและมีข้อโต้แย้งใน
บางส่วนที่ไม่เห็นด้วย แต่จากการสนทนากลุ่มนี้จะได้รับคาตอบที่กลั่นกรองจากสมาชิก ในวง
สนทนาแล้ว
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และตรวจสอบข้อมูล จะดาเนินการไปพร้อมๆ
กั น กั บ การรวบรวมข้ อ มู ล โดยมี โ อกาสซั ก ถามและตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าด้ ว ยการ
แลกเปลี่ยนคาถาม และแยกแยะข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ พร้อมกับการพิจารณาถึงความ
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พอเพี ย งและความสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล โดยน ามาเปรี ย บเที ย บกั บ กรอบแนวคิ ด และ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี วิ ธี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามเส้ า
(Triangulation) ซึ่งเป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาต่างๆของข้อมูลด้านต่างๆ คือ การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธี
รวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) โดยทุกครั้งที่มีการซักถามและพูดคุย
กับผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้พยายามตั้งคาถามให้ชาวบ้านและผู้ให้ข้อมูลหลักช่วยคิดวิเคราะห์
เพื่อให้ได้ทัศนะของคนในแต่ละมุม ซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
และนาข้อมูลที่ได้ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม
พื้นบ้านจักสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ผู้ให้ข้อมูล
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และนักวิชาการ รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย
1. เทศบาลตาบลบางมะฝ่อ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 2 คน
2. ปราชญ์ชาวบ้านตาบลบางมะฝ่อ 1 คน
3. นักวิชาการจากสานักงานพัฒนาชุมชน 1 คน
4. ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน 3 คน
5. ชาวบ้านตาบลบางมะฝ่อ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 4 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้วิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อนาเสนอผลการศึกษา
ต่อผู้ให้ข้อมูลหลักที่ให้ข้อมูลดังกล่าว และเป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสนทนา
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันคิด วิพากษ์วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
ผลการวิจัย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลบางมะฝ่อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ประสานงานขอความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูลทั้ง 11 คน
2. กาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
2.1 เตรียมทีมวิทยากร จานวน 2 คน
2.2 เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เช่น ปากกาเคมี กระ
ดาษบรู๊ฟ สมุดจดบันทึกการประชุม เทปอัดเสียง เป็นต้น
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพัฒนาศักยภาพของชุมชนใน
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมพื้นบ้านจักสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับพื้นที่
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
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ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ และจาแนก
ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นสาคัญๆ โดยการ
พรรณนาวิเคราะห์ถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้าน
หัตถกรรมพื้นบ้านจักสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลบาง
มะฝ่อ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

5. ผลการวิจัย
5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้ภูมิปญ
ั ญาด้านหัตถกรรมพื้นบ้านจักสาน
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พูดคุย สนทนากลุ่ม และการสังเกต ร่วมกันระหว่าง
ผู้วิจัย นักวิชาการ และชุมชนพบว่า คนในชุมชนไม่เห็นความสาคัญต่อคุณค่าในวิถีชีวิต
วัฒนธรรม และทรัพยากรชุมชน ขาดการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มชุมชนให้เป็นพื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวบ้านภายในชุมชน และขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆภายในตาบล การ
ถ่ า ยทอดความรู้ สู่ ค นรุ่ น ใหม่ ใ นชุ ม ชนยั ง มี น้ อ ย คนในชุ ม ชนไม่ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
ทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน ความรู้ด้านหัตถกรรมจักสานส่วนใหญ่เป็นองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล การแลกเปลี่ยนความรู้ และการสอนงานกัน จึงมีอยู่ภายใน
สมาชิกครัวเรือนของตนเอง ขาดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วน
ร่วม ขาดการส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน
ชาวบ้านขาดการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพจักสาน ไม่ได้ ส่งเสริมหรือจัด
ร้านค้าชุมชนเพื่อให้กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มออกมาขายหรือ
แลกเปลี่ยนกับกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนอื่นๆ เพื่อที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจชุมชน การพึ่งตนเอง และการทางานเป็นกลุ่ม
เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์และความรู้
5.2 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมจัก
สานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมจักสาน
เป็ น การสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า นอาชี พ หั ต ถกรรมจั ก สานเพื่ อ พั ฒ นา
เศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตาบลบางมะฝ่อ อาเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในวันที่ 6 เมษายน
2559 ณ เทศบาลตาบลบางมะฝ่อ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ประกอบไปด้วย ผู้
ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นา
ชุมชน และตัวแทนกลุ่มอาชีพ เพื่อออกแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการนาภูมิปัญญา
พื้นบ้านจักสานไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
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กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มอาชีพ พบว่า มีการจัดกิจกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆ ที่สนใจ
โดยมี หน่ วยงาน/องค์ก ารภายนอกชุ มชนเป็น ผู้ส นับ สนุ น เช่ น การศึก ษานอกโรงเรี ย น
(กศน.) พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นต้น เช่น การฝึกอบรมจักสาน
เข่ งปลาทู การฝึก อบรมจั กสานเข่งใส่ ใ บบั ว การฝึ กอบรมจัก สานสุ่ม ไก่ โ คมไฟ โดยใช้
ลักษณะการสอนแบบตัวต่อตัว และปล่อยให้ผู้เรียนทาได้เอง โดยผู้สอนเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังมีการเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการทางานที่ดี
(Best Practice) ของชุมชน หรือของชุมชนอื่นมาศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อเป็น
บทเรีย นส่ งเสริม การแลกเปลี่ ยนและการเรีย นรู้ กับ ผู้ที่ เคยทาหรื อก าลั งทากิจ กรรมนั้น ๆ
เพื่อให้เห็นตัวอย่างจริง และได้แลกเปลี่ยนกันในระดับบุคคลและกลุ่ม สร้างแรงบันดาลใจ
และเข้าใจในเรื่องนั้นๆ เพื่อนามาปรับและพัฒนาการทางานของตนเอง

6. การอภิปรายผล
1. ปัญหาและอุปสรรคในการนาภูมิปัญญาพื้นบ้านหัตถกรรมจักสานมาใช้เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่สาคัญคือ ขาดกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้าน
เครื่องจักสาน เนื่องจากว่าปัจจุบันความเจริญของวัตถุนิยม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ท าให้ เ ยาวชนและคนรุ่ น ใหม่ ใ นชุ ม ชนไม่ ต ระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค่ า ของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน ซึ่งพบว่า ครอบครัวใดที่มี สมาชิกใน
ครอบครัวมีทักษะในการจักสาน จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจักสานให้แก่คนในครอบครัว
เท่านั้น โดยอาจเป็นเพราะถูกฝึกหัดในการทาจักสานมาตั้งแต่ อายุยังน้อย องค์ความรู้ต่างๆ
จะได้มาจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เกิดจากการเรียนรู้ที่มีพัฒนาการตามวัย แรงจูงใจ
ในการเรีย นรู้ สิ่งที่ ได้รับ ถ่ายทอดจากบรรพบุ รุษโดยจากแนวคิดของ เอมอร กฤษณะ
รังสรรค์ (2546 : 5-6) ซึ่งกล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้านวัยวุฒิเป็นกระบวนการ
เปลี่ ยนแปลงเชิงคุณ ภาพทางด้านร่า งกายและจิต ใจอย่ างเป็น ระเบี ยบแบบแผนต่ อเนื่อ ง
ตามลาดับขั้น ส่วนแรงจูงใจเป็นความต้องการหรือความปรารถนาที่ผลักดันให้คนกระทา
พฤติกรรมอย่างมีจุดมุ่งหมาย แรงจูงใจที่แตกต่างกันทาให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันใน
ที่นี้แรงจูงใจคือรายได้เสริมที่เข้ามาจากการจักสาน ยิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการคิดค้นขึ้นมาใหม่
ได้รับความนิยม ทาให้ขายได้ราคาดีขึ้น ยิ่งส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น
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2. ในส่วนการพัฒนาศักยภาพของชุนในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม
พื้นบ้านจักสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านตาบลบางมะฝ่อ อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้
วิธีส าธิต คือการสานให้ดูเ ป็นตั วอย่ า ง การลงมือท าจริ ง มีการลองผิด ลองถูก และการ
รวมกลุ่มกัน เพื่อคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปฐม นิคมานนท์ (2535 :
34) ซึ่งได้ศึกษาวิจัย เรื่องการค้นหาความรู้และระบบถ่ายทอดความรู้ในชุมชนชนบทไทย
พบว่ า รูปแบบการเรียนรู้กับ การถ่ายทอดความรู้จ ะมีรู ปแบบเหมือนกันคื อการสืบ ทอด
ความรู้ภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาชีพของหมู่บ้านที่แทบทุกครัวเรือนทาเหมือนๆ กัน
และเป็นอาชีพรองจากการทานา ทาไร่ ปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อาชีพนั้น ได้แก่
บรรพบุรุษประกอบอาชีพนั้นสืบทอดต่อกันมานานแล้ว บรรพบุรุษอพยพมาจากถิ่นอื่น โดยมี
ความรู้ความชานาญติดตัวมาก่อนแล้วมาอยู่ในพื้นที่ที่ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอานวย
จึงประกอบอาชีพนั้นและถ่ายทอดสืบต่อกันมา มีนายทุนแนะนาและส่งเสริมการลงทุนในรูป
ของธุ ร กิ จ ชาวบ้ า นและกลายเป็ น อาชี พ ของหมู่ บ้ า นแล้ ว มี ก ารถ่ า ยทอดไปสู่ รุ่ น ลู ก หลาน
สืบเนื่องกันมา และการมีหน่วยงานและองค์กรภายนอกให้การสนับสนุน ก่อให้เกิดอาชีพ
ของหมู่ บ้ า นเป็ น การสื่ อ ความรู้ ค วามชานาญที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะบุ ค คล โดยเฉพาะพวก
ครอบครัวเป็นการฝึกจากผู้รู้ ผู้ชานาญ เฉพาะอย่างมีการฝึกฝน และค้น คว้าด้วยตนเอง
เป็นต้น ในส่วนของแรงจูงใจที่ทาให้เกิดการถ่ายทอดความรู้คือ การจักสานทาให้เกิดรายได้
และผู้รับการถ่ายทอดมีความภาคภูมิใจที่หัตถกรรมเครื่องจักสานได้เป็นสัญลักษณ์จังหวัด
นครสวรรค์ ได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ และเป็นภูมิปัญญาที่เพิ่มพูน
คุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นอันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้นอีก
ด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ เอมอร กฤษณะรังสรรค์ (2546 : 137) ที่กล่าวว่า
คนมีแรงจูงใจได้หลายลักษณะ เช่น แรงจูงใจปฐมภูมิเป็นแรงจูงใจที่เป็นความต้ องการทาง
ชีวภาพเพื่อการอยู่รอด ในที่นี้คือ รายได้เพื่อมาเลี้ยงครอบครัว แรงจูงใจภายนอกเป็น
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แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากแรงจูงใจที่อยู่ภายนอกตัวบุคคล เช่น เงิน ผลของแรงจูงใจคือช่วย
เพิ่มระดับของพลังและกิจกรรมของบุคคล ดังนั้น การจะสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใน
ชุมชน จะต้องให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายระยะสั้นสาหรับตนเอง โดยกาหนดเป็นเป้าหมายเชิง
การกระทาที่ตนสามารถกระทาได้ ซึ่งเป้าหมายลักษณะนี้ ต้องให้เกิดการเรียนรู้ที่ตรงกับ
ความสนใจ จะช่วยให้ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมพื้นบ้านจักสานคงอยู่ต่อไปได้
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7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของการจักสาน
แก่กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้มากขึ้น เนื่องจากว่าปัจจุบันความเจริญของวัตถุ
นิยม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้เกิดการย้ายแรงงานจากชุมชนสู่เมือง หน่วยงาน
ภาครัฐควรเข้าไปดูแลในส่วนการสร้างแรงจูงใจ เช่น การสร้างรายได้ การหาแหล่งทุนหา
ตลาด เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์ความรู้ท้องถิ่น
ดังนั้น จึงต้องร่วมกันในการสร้างความตระหนักให้กับลูกหลานเยาวชนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะอาชีพการจักสานที่พ่อแม่ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพ
บุรุษให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน
2. การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หัวใจหลักคือ กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ของ
ชุมชนในการจักสานนั้น เริ่มแรกเกิดมาจากคนในครอบครัวและผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ ซึ่งในช่วงหลังการถ่ายทอดความรู้นั้นมีหน่วยงานราชการเข้าไปแนะนา
และสถานที่ราชการ หรือโรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกอบรม ดังนั้น ควรมีการพัฒนาการเรียนรู้
เรื่องการจักสานผ่านระบบการศึกษา การถ่ายทอดความรู้การจักสานเชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนในชุมชนอันเป็นสถานที่เรียนรู้ในหลักสูตรการพัฒนาอาชีพ ควรเป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างแท้จริง ครูซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเป็นสื่อกลางในการประสานสัมพันธ์ สร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูกหลานในครัวเรือน รวมทั้งคณะกรรมการ
และสมาชิกกลุ่มอาชีพจักสาน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้
อาชีพจักสาน หากองค์กรชุมชนร่วมมือกับโรงเรียนท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้อาชีพจักสาน
จะช่วยให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีชีวิตในท้องถิ่น และเรียนรู้วิธีการทามาหากินของผู้ปกครอง
ร่วมโรงเรียนก็ได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนตรงตามสภาพที่เป็นจริง เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตอันยาวนาน
3. ควรมีการพัฒ นาหลักสู ตรท้ องถิ่ น โดยโรงเรีย นในชุมชนร่ว มมือ กับองค์ก ร
ท้องถิ่นหรือภาครัฐในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาในชุมชนเป็นตัวตั้ง
ด้วยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ พัฒนาหลักสูตรสาหรับเยาวชนให้เยาวชนได้
เรียนในโรงเรีย น ในที่นี้คือ การผลิตเครื่องจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการ
ดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาที่ว่าความรูข้ องพ่อแม่ที่ใช้ในการประกอบอาชีพไม่ได้รับการถ่ายทอด
ให้ลูกหลานที่อยู่ในระบบการศึกษา ยิ่งลูกหลานเข้าเรียนในระบบโรงเรียนยิ่งห่างจากชุมชน
มากขึ้นตามลาดับ ลูกหลานไม่สามารถสืบทอดต่ออาชีพที่พ่อแม่ได้ทาไว้
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
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2. การศึกษาบทบาทของหน่วยงานราชการท้องถิ่น หรือภาครัฐ ในการสนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะในส่วนของการสร้างงาน ให้การอบรม แนะนา และแหล่งทุน
และศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค ของการดาเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่นในปัจจุบันที่เกิดขึ้น
พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหา
3. ควรมีการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แนวทางในการปรับเปลี่ยนรายวิชาที่สอน ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ที่
อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทางการศึกษาต่อไป
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ภิญโญ ภู่เทศ*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่ผู้สอน
ผู้เรียน ในระดับอุดมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรในระดับชุมชน 2.
เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้มาพัฒนาบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการของ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับชุมชน และ 3. เพื่อพัฒนาศูนย์
การเรีย นรู้วัฒนธรรมท้ องถิ่นที่ ชุมชนมี ส่วนร่ว มให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ กลุ่ม ตัวอย่า งที่ใช้ใ น
การศึกษาในครั้งนี้ คือ พ่อเพลง แม่เพลง และลูกคู่ ที่ยังสามารถจดจาเนื้อร้องและร้องเพลง
พื้นบ้านได้ จานวน 20 คน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน จานวน 80 คน คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ในระดับอุดมศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรในระดับชุมชน เป็นการดาเนินการร่วมกันระหว่างผู้วิจัย
ชุมชน และสถานศึกษา (มหาวิ ทยาลัย และโรงเรี ยน) ซึ่งเป็น กิจกรรมที่ร่ วมกันพั ฒนา
กระบวนการเรียนรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อัน
เกิ ด จากความต้ อ งการของชุ ม ชนและแนวทางการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ซึ่ ง ผ่ า น
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและหลักสูตรท้องถิ่น เป็นแนวทางที่ได้จากความต้องการของ
ชุมชน
2. การสังเคราะห์องค์ความรู้มาพัฒนาบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับชุมชน เริ่มจากการ
ถดบทเรียน จากนั้นจัดทาชุดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสาระการเรียนรู้ แล้วทาการถอดประสบการณ์ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ของกลุ่มคน 3 กลุ่ม โดยเริ่มจากประวัติชุมชนและเชื่อมโยงเข้าสู่การอนุรักษ์ พัฒนา และ
ใช้ประโยชน์จากดนตรีพื้นบ้าน
*

Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Rajabhat University
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3. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชุมชนมีส่วนร่วมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ มี 2 รูปแบบ คือ 1. ใช้เป็นฐานการเรียนรู้ 2. ใช้เป็นสถานที่เยี่ยมเยียนและเป็น
เครือข่าย ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมอย่างต่อเนื่อง และนาองค์ความรู้และกระบวนการที่ได้มาจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับชุมชน
คาสาคัญ: ดนตรีพื้นบ้าน, การอนุรักษ์, พัฒนา, การใช้ประโยชน์จากดนตรีพื้นบ้าน
ABSTRACT
This research were 3 objectives 1. to develop the learning
process for instructors learners in higher education basic education and
personnel at the community level. 2. to synthesize knowledge to the
develop local wisdom lessons appropriate to the development of
higher education students basic education and to the community level.
And 3. to develop a local cultural learning center where the
community participates as a learning resource. The samples used in
this study were 20 both male and female local singers who were
able to memorize the lyrics and folk songs. 80 youths were selected
by random sampling. In this study, research tools include an in-depth
interview guideline was used for data collection. Descriptive analysis.
The research found that
1. Development of learning process for instructors students in
higher education basic education and community-based personnel was a
collaborative effort between community researchers and academics
(universities and schools), who were involved in the development of
folk music learning processes. Engage due to the needs of the
community and the way to develop the learning process. Through
classroom research and local curriculum. The approach is based on
the needs of the community.
2. The synthesis of knowledge to develop local wisdom lessons
appropriate to the development of higher education students basic
education and community level has starting from the lesson. Then
develop a learning package that is consistent with the learning
standards basic education and the subject matter. Then take the
experience. By sharing the learning of three groups of people, starting
from the history of the community and linking to the conservation,
development and utilization of folk music.
3. The development of a local cultural learning center where
the community participates as a learning resource has two main forms:
1. It is used as a learning base. 2. It is used as a visiting and
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networking place. At present, the local culture learning center
continuously engages in participatory learning activities. And bring the
knowledge and processes that have been learned in the appropriate
learning in higher education basic education and community level.
Keywords: Folk Music, Conservation, Development, Utilization of Folk Music

1.บทนา
สังคมไทยได้ชื่อว่าเป็นสังคมที่กาลังเผชิญหน้ากับความหลากหลายของวัฒนธรรม
โลกในศตวรรษที่ 21 หรือสังคมยุคโลกาภิวัตน์ และก้าวเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียนเมื่อปี
2558 ส่งผลให้ค่านิยมต่าง ๆ ของคนไทยในปัจจุบันกาลังเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนถึงการ
ดาเนิน ชีวิ ตที่ไ ม่ไ ด้มี การปรั บหรือ ปรุ งแต่ งให้เ ข้ากั บภู มิปั ญญาไทยให้เ หมาะสมกั บสภาพ
ท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว ทาให้เกิดปฏิกิริยาในหมู่ผู้ที่รักและรู้คุณค่าในศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่ง
เป็นคนกลุ่มน้อยอยู่ในชุมชน การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วอย่างขาดเหตุผล มิได้
คานึงถึงสภาพแวดล้อมและขีดความสามารถของสังคมในเรื่องที่เกี่ยวข้องย่อมมีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิต ดังนั้นความเข้าใจ รู้คุณค่า และความเป็นมาของวัฒนธรรมของตนย่อมจะทาให้
สามารถพิ จ ารณาความเหมาะสมที่ จ ะด ารงรั ก ษา หรื อ ยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ข
วัฒนธรรมบางอย่างของตนโดยไม่กระทบต่อความมั่นคงทางสังคมที่รุนแรงเกินไป ดังพระ
ราชดารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไว้ว่า
“...นอกจากการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ล้ ว ยั งสอนให้ อ นุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมเพราะเป็นสิ่งที่เป็นรากฐานชีวิตของ นักเรียนทุกคน เมื่อรู้ว่าท้องถิ่นของ
ตนมีอะไรดีบ้าง ก็จะทาให้เกิดความภาคภูมิใจ มีการบันทึกสิ่งที่เป็นของมีคุณค่าที่
เป็ น ความคิ ด ของมนุ ษ ย์ เป็ น จิ ต วิ ญ ญาณของบุ ค คล ให้ ร่ ว มกั น ท างานอนุ รั ก ษ์
พร้อมๆ กับงานพัฒนาชุมชน...”
และดังพระราชนิพนธ์ เรื่อง เด็กและดนตรี ในหนังสือมณีพลอยร้อยแสงของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ความตอนหนึ่ง ว่า
“...ถึงแม้จะไม่ได้เล่นดนตรีเก่งเป็นอาชีพ แต่เสียงดนตรีจะช่วยกล่อม
จิต ใจให้ สงบร่ มรื่ น ฝึก สมองท าให้ มีส มาธิขึ้ น การได้ เล่ น ดนตรีเ ป็ น หมู่ เ ป็น การ
ส่งเสริมความ สามัคคี ได้พบปะสังสรรค์กัน ได้สร้างความสัมพันธ์ในฐานะนัก
ดนตรีด้วยกัน ในฐานะเพื่อน ฐานะครูกับศิษย์...”
เนื่ อ งจากจั งหวั ด นครสวรรค์ มี วั ฒ นธรรมดนตรี พื้ น บ้ า นที่ โ ดดเด่ น และเข้ ม แข็ ง
สะท้อนให้เห็นถึงความมีเอกลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งจากหลักฐานดังที่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
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เธอกรมพระยาดารงราชนุภาพ ทรงบันทึกเหตุการณ์ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เสด็จประภาสต้นมณฑลนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2449 ว่า “วันที่
28 สิงหาคม ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) เสด็จพระราชดาเนินผ่านอาเภอเก้าเลี้ยว ได้มี
ผู้หญิงตีเถิดเทิงประโคมรับเสด็จ” ทาให้ทราบว่า ชาวนครสวรรค์มีการเล่นเถิดเทิงหรือกลอง
ยาวโดยใช้ผู้หญิงเป็นผู้บรรเลงมาแล้วกว่า 110 ปี อย่างไรก็ตาม การสืบทอดดนตรีพื้นบ้าน
เป็นผลมาจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐเป็นสาคัญ แม้สามารถทาให้วัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบทอดต่อมา แต่กลับทาให้กลายเป็นการแสดงเพื่อการอนุรักษ์อย่างมี
แบบแผน ขณะที่ดนตรีพื้นบ้านที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดาเนินชีวิตของคนในสังคม ซึ่ง
ชาวบ้านทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรมค่อย ๆ หมดไปพร้อมกับการเปลี่ ยนแปลงของสภาพ
สังคม
การสร้างจิตสานึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความเป็นชาติ
ไทย สิ่งสาคัญประการหนึ่ง คือ การได้เรียนรู้ในด้านดนตรีพื้นบ้าน เพราะดนตรีพื้นบ้าน เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทยโดยได้ผสมผสานภูมิ
ปัญญาในแต่ละเรื่องไว้อย่างกลมกลืนและชาญฉลาด เมื่อเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความ
เป็นมา รู้คุณค่า และเกิดทักษะทางด้านดนตรีพื้นบ้าน จะทาให้เกิดความซาบซึ้ง รักและหวง
แหน ความภาคภูมิใจและรักท้องถิ่นของตน ทั้งนี้จิตวิญญาณของดนตรีพื้นบ้านซึ่งซึมซับอยู่
ในหมู่เด็กและเยาวชนจะเป็นแรงผลักดันสาคัญช่วยรักษา อนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีให้คงอยู่
ได้ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นและกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วน
ร่วมโดยทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น เพื่อการคงอยู่แบบยั่งยืนของความรู้และวัฒนธรรมดนตรี
พื้นบ้าน โดยการบันทึกในเชิงวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดในท้องถิ่นควบคู่
ไปกับการใช้ผลงานวิจัยตอบสนองต่อชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องในรูปของนวัตกรรม
ชุดการเรียนรู้ สามารถนาไปใช้ได้จริง อันก่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อน เกิดการติดอาวุธทาง
ปัญญาแก่ชุมชน และบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแห่งการดารงชีวิตที่สมดุลในทุกมิติ อันจะส่งผลถึง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของสังคมไทยสืบไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ในระดับอุดมศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรในระดับชุมชน
2. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้มาพัฒนาบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับชุมชน
3. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่ นที่ชุมชนมีส่วนร่วมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้
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3. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยในด้านต่างๆ ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. ศึกษาความหลากหลายของแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน และ
การอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมบน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
3. การสังเคราะห์องค์ความรู้ทไี่ ด้จากกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อ
พัฒนาบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเ้ รียนในระดับอุดมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาหรับชุมชน
4. เครือข่ายวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีพื้น
ขอบเขตด้านประชากร
1. กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) ได้แก่ พ่อเพลง แม่เพลง และลูกคู่ ที่ยังสามารถ
จดจาเนื้อร้องและร้องเพลงพื้นบ้านได้
2. กลุ่มบุคคลทั่วไป (General Informants) เป็นบุคลทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตพื้นที่การศึกษา คือ จังหวัดนครสวรรค์

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมี
ส่วนร่วม
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม
1. ศึ ก ษารวบรวมเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากวารสาร งานวิ จั ย บทความ จาก
ฐานข้อมูลต่างๆ
2. ประชุมชี้แจงโครงการวิจัยระหว่างนักวิจัยและนักวิจัยในพื้นที่ เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมทั้งทาแผนปฏิบัติการร่วมกัน
3. จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้านดนตรีพื้นบ้านในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย
4. เก็บรวบรวมข้อมูลดนตรีพื้นบ้านร่วมกันในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกับชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นดาเนินการ
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1. จัดเวทีระดมความคิดและสร้างความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี
พื้นบ้าน
2. ระดมความคิดเห็นการอนุรักษ์ พัฒนา และการใช้ประโยชน์จากดนตรีพื้นบ้าน
3. สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านดนตรีพื้นบ้านเพื่อ
การพัฒนาชุมชนและสังคมเรียนรู้บนภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้
1. ระดมความคิดและถอดบทเรียนเกี่ยวกับกลไกการบูรณาการความรู้ด้านดนตรี
พื้นบ้าน
2. ส่งเสริมและสร้างกลไกในการเรียนรู้ร่วมกันด้านดนตรีพื้นบ้าน
3. ดาเนินการบูรณาการองค์ความรู้ดา้ นการอนุรกั ษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จาก
ดนตรีพื้นบ้าน ทั้งความรู้ของบุคคล ความรู้ของชุมชน สู่การปรับปรุง และการปฏิบัติ เพื่อ
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. จัดประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนในการอนุรักษ์ พัฒนา และการใช้ประโยชน์
จากดนตรีพื้นบ้านบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการวิเคราะห์และการประเมินผล
1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปภาพรวมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนา และการ
ใช้ประโยชน์จากดนตรีพื้นบ้านโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
4.2 กลุ่มประชากรเป้าหมาย
ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบบอล
หิมะ (Snowball Sampling) จากผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆของการ
ศึกษาวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านพ่อเพลง แม่เพลง และ
ลูกคู่ ที่ยังสามารถจดจาเนื้อร้องและร้องเพลงพื้นบ้านได้ จานวน 20 คน
2. กลุ่มบุคคลทั่วไป (General Informants) เป็นบุคลทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากดนตรีพื้นบ้าน ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชน จานวน 80 คน
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์
(Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) สาหรับการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม
โดยมีหลักการสาคัญดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างและสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

21
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

2. เครื่องบันทึกภาพ (กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ) ใช้ในการ
เก็บข้อมูลของบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ สภาพพื้นที่ที่ทาการศึกษา และกิจกรรมการละเล่นเพลง
พื้นบ้านต่างๆ
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการ
วิจัยด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้
1. ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ เป็ น การศึ ก ษาจากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น
การศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องจากรายงานวิจัย หนังสือและบทความต่างๆ โดย
ค้นคว้าและอ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายงานครั้งนี้ เช่น ประวัติความเป็นมาของจังหวัด
นครสวรรค์ หนังสือประเพณี และวัฒนธรรมไทย, หนังสือศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชนตาบลเขาทอง เอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดนตรี เอกสารทางวิชาการที่เป็น
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน และการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
เป็นต้น
2. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงภาคสนาม ในกิจกรรม
ดังนี้
2.1 จัดประชุมทีมวิจัยเพื่อเตรียมคณะทางาน และสร้างความเข้าใจเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยร่วมกัน
2.2 การค้นหาชุมขชนเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ที่
เกิดจากการชุมชนเอง และที่เกิดจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆในพื้นที่สนับสนุน
2.3 ประชุมแนะนาโครงการวิจัย และการประชุมชุมชนเป้าหมายที่ยังคงใช้
เพลงพื้นบ้าน เพื่อนามาเป็นกรณีศึกษา สาหรับการถอดองค์ความรู้และสังเคราะห์บทเรียน
2.4 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารกั บ ชุ ม ชนตั ว อย่ า งที่ จ ะท าการศึ ก ษา ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ตัวแทนองค์กร ผู้ประสานงาน และตกผลึกความคิดร่วมกันถึงแนว
ทางการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งจะนาไปสู่การระดมความ
คิดเห็นในการวางแผนพัฒนากิจกรรมที่จะดาเนินการร่วมกัน มีการเรียนรู้ ไปพร้อมๆกัน
ระหว่างคณะผู้วิจัยกับชุมชน โดยร่วมกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยว วันสาคัญและประเพณี
ต่างๆที่ชุมชนร่วมกันจัดขึ้น มีการจัดเวทีชาวบ้านในพื้นที่วิจัย จานวน 2 ครั้ง
2.5 สนับสนุนกิจกรรมให้ชุมชน เพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้ประโยชน์จาก
ดนตรีพื้นบ้านในการขยายผลต่อยอดต่อไป ได้แก่ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเทคนิคที่
จ าเป็ น เช่ น การตี ก ลอง การร้ อ ง เป็ น ต้ น การจั ด ท าหลั ก สู ต ร แผ่ น พั บ หรื อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
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จากการศึกษามีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพื่อเป็นการอธิบายถึงลักษณะการ
อนุรักษ์ พัฒนา และการใช้ประโยชน์จากดนตรีพื้นบ้าน จังหวัดนครสวรรค์ การวิเคราะห์
ข้อมูลจากการที่ผู้วิจัยได้ทาการจดบันทึก บทสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การบันทึกภาพ
การแสดง และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เรียบเรียง
เขียนลงในโครงงานวิจัย และนาเสนอข้อมูลด้วยการเขียนเชิงพรรณนา

5. ผลการวิจัย
5.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ในระดับอุดมศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรในระดับชุมชน
การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ แ ก่ ผู้ ส อน ผู้ เ รี ย นในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคคลกรในระดับชุมชนนี้ เป็นการดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นการดาเนินการ
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย ชุมชน และสถานศึกษา (มหาวิทยาลัยและโรงเรียน) ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อดนตรีพื้นบ้านในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม เนื่องจากกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านดนตรีพื้นบ้าน เกิดจากความ
ต้องการของชุมชนและแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งผ่านกระบวนการวิจัยในชั้น
เรียนและหลักสูตรท้องถิ่น เป็นแนวทางที่ได้จากความต้องการของชุมชน กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนี้ ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายคือ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับชุมชน จานวน 100 คน โดยการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน แหล่งดนตรีพื้นบ้าน การอนุรักษ์
และส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันกาหนดประเด็นการพัฒนาสู่
การเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม ผสมผสานเทคนิ ค กระบวนการกลุ่ ม ผ่ า นการเรี ย นรู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ 4 องค์ ป ระกอบ ดั งนี้ คื อ ขั้ น ประสบการณ์ ต รง ขั้ น การสะท้ อ นและ
อภิปราย ขั้นความคิดรวบยอด และขั้นทดลอง/ประยุกต์ ตามประเด็นที่จะพัฒนาให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย
ในกระบวนการเรียนรู้แบบส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาศักยภาพด้านความรู้
ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากเพลงพื้นบ้าน จาก
การเล่าประสบการณ์ของสมาชิกจากการรับรู้ข้อมูลที่แท้จริงและถูกต้อง การพูดคุย การได้
แสดงข้อคิดเห็น การมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของกระบวนการ โดยกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้
เกี่ย วกั บ การรั บรู้ข้ อมู ล และปัญ หาร่ วมกัน น าไปสู่ก ารปรับ ทัศ นคติมุม มองของดนตรี
พื้นบ้าน ขั้นสร้างความตระหนัก และขั้นกาหนดประเด็นพัฒนา กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้
การใช้ข้อมูล การตัดสินใจ การยอมรับเสียงส่วนใหญ่ ในขั้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ การทางานเป็นทีม การมี ส่วนร่วม และขั้นสร้างสรรค์โครงกรและ
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การประยุกต์ใช้ความรู้ กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้การนาศักยภาพของตนเองสู่การปฏิบัติ รู้
คุณค่าของตนเอง และความเป็นเจ้าของความคิดเจ้าของผลงาน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติที่ต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน

5.2 สังเคราะห์องค์ความรู้มาพัฒนาบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับชุมชน
สั งเคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ เ พื่ อ มาพั ฒ นาบทเรี ย นภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ เ หมาะสมกั บ
พัฒนาการของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับชุมชน โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน ครู อาจารย์ นักวิชาการในท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน
นักศึกษา ร่วมกันสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน เพื่อนามา
สร้างบทเรียนที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน พบว่า รูปแบบในการพัฒ นาบทเรียน
มี 3 รูปแบบ ได้แก่
1. รูปแบบบทเรียนระดับอุดมศึกษา ได้แก่ เรื่อง ความหลากหลายของเพลง
พื้นบ้าน การถอดโน้ตเพลงพื้นบ้าน และอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน
2. รูปแบบบทเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เรื่องง ประวัติความเป็นมา
ของดนตรีพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้าน เครื่องดนตรี
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3. รูปแบบบทเรียนระดับชุมชน ได้แก่ รูปแบบการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ชีวิตกับ
ดนตรี การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ดนตรีพื้นบ้าน การเรียนรู้ทักษะต่างๆทางดนตรีพื้นบ้าน
ทั้งนี้วิธีการพัฒนาบทเรียน เริ่มจากการถดบทเรียน จากนั้นจัดทาชุด การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาระการเรียนรู้ แล้วทาการ
ถอดประสบการณ์ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มคน 3 กลุ่ม โดยเริ่มจากประวัติ
ชุมชนและเชื่อมโยงเข้าสู่การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากดนตรีพื้นบ้าน
5.3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชุมชนมีส่วนร่วมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
จังหวัดนครสวรรค์ได้มีศูนย์การเรียนรู้ประจาตาบลอยู่แล้ว แต่ทางชุมชนต้องการ
ให้มีศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นด้านดนตรีพื้นบ้าน ทั้งนี้ที่ประชุมได้ตระหนักถึงปัญหาความต้องการ
ดังกล่าว จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
และสร้างบทเรียนวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการเรียนรู้ โดยการ
ถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น จากเด็กสู่เยาวชน และครอบครัวสู่
ชุมชนในรูปแบบของของบทเรียน เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีปัจจัยด้าน
บุคลากร สถานที่ และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้มากกว่าศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนที่เกิด
เป็นจุดๆ ตามการรวมกลุ่ม
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชุมชนมีส่วนร่วมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มี 2 รูปแบบ คือ 1. ใช้เป็นฐานการเรียนรู้ 2. ใช้เป็น
สถานที่เยี่ยมเยียนและเป็นเครือข่าย ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดาเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และนาองค์ความรู้และกระบวนการที่ได้มา
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมในระดับอุดมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับชุมชน
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1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ในระดับอุดมศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรในระดับชุมชน พบว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เป็น การด าเนิน การร่ วมกัน ระหว่ างผู้วิ จัย ชุมชน และสถานศึก ษา (มหาวิท ยาลัย และ
โรงเรียน) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านในลักษณะ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อันเกิดจากความต้องการของชุมชนและแนวทางการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและหลักสูตรท้องถิ่น เป็น
แนวทางที่ได้จากความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ของ สุมณฑา พรหมบุญ และคณะ (2544: 34) กล่าวคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเป็นการนาหลักการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยอาศัยการเรียนรู้
แบบมี ส่ วนร่ วมโดยพื้ นฐานส าคัญ ประการแรกคื อ การเรี ย นรู้ เ ชิงประสบการณ์ และ
ประการที่ 2 คือ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
2. การสังเคราะห์องค์ความรู้มาพัฒนาบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เหมาะสมกับ
พัฒนาการของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับชุมชน พบว่า เริ่ม
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จากการถดบทเรี ย น จากนั้ น จั ด ท าชุ ด การเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการเรี ย นรู้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาระการเรียนรู้ แล้วทาการถอดประสบการณ์ โดยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มคน 3 กลุ่ม โดยเริ่มจากประวัติชุมชนและเชื่อมโยงเข้าสู่การอนุรักษ์
พัฒนา และใช้ประโยชน์จากดนตรีพื้นบ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของมาชัย ไพศาลธน
สมบัติ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการอนุรักษ์ วัฒนธรรม และ
ความเชื่อของชุม ชนชาวมอญในจั งหวัด ปทุมธานี ผลการศึ กษา พบว่า 1. ด้านการใช้
ทรัพยากร มีการคัดเลือกคนที่มีความรู้ มีการสร้างจิตสานึก และปลูกฝังความคิด ในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม และความเชื่อโดยเริ่มจากครอบครัวของชาวมอญเอง 2. ด้านการรักษา
ให้คงอยู่ โดยการจัดทาสื่อเผยแพร่ใ นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ และจัดหาบุคลากรที่มีความรู้เข้า
ฟื้นฟูอนุรักษ์ 3. ด้านการป้องกัน มีผู้นาชุมชน ชาวบ้าน วัด โรงเรียน เข้ามามีส่วนร่วม
เป็นแกนนาของการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการติดตาม
ตรวจสอบการเผยแพร่ของสื่อที่มีผลต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรม 4. ด้านการฟื้นฟู มีการจัดตั้ง
สมาคม เพื่อการจัดกิจกรรม การสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีชาวมอญ
เป็นผู้นาเสนอวัฒนธรรมของตนเองต่อสังคม และ 5. ด้านการคงคุณค่าให้เกิดประโยชน์
ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีมอญ และสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของมอญโดยใช้วัด
และอาหารพื้นบ้านเป็นจุดเด่น
3. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชุมชนมีส่วนร่วมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ พบว่า มี 2 รูปแบบ คือ 1. ใช้เป็นฐานการเรียนรู้ 2. ใช้เป็นสถานที่เยี่ยมเยียน
และเป็นเครือข่า ย ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และนาองค์ความรู้และกระบวนการที่ได้มาจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมในระดับอุดมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับชุมชน ส อด ค ล้ อง
กับงานวิจัยของภิญโญ ภู่เทศ เรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเพลง
พื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ (2558 : 83) พบว่า ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย สายใย
ชุมชนตาบลเขาทอง เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่เป็นตัวแทนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ถ่ายทอด
และการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
เน้นให้ประชาชนพึ่งพาตนเองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และนาเอาองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งได้มา
จากปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดจนแสวงหาแนวทางวิธีการที่เหมาะสมมาแก้ปัญหาชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการสร้างผู้รู้ องค์ความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ สาหรับตาบล อาเภอ และ
จังหวัดต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทนา เห็มทอง (2554 :บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวไทยทรงดา ตาบลคุยม่วง อาเภอบาง
ระกา จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษา พบว่า มติที่ประชุมสรุปความต้องการเร่งด่วนการ
พั ฒ นาการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมไทยทรงด าในต าบลคุ ย ม่ ว ง ในด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี
วัฒนธรรมไทยทรงดาการเล่นกลอน และลาแคนในเทศกาลสงกรานต์ในวันที่ 16 เมษายน
ของทุกปี และการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับไทยทรงดาในตาบล เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ท่องเที่ยวท้องถิ่นการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจตลอดจนการประสานงานทั่วไป
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7.ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. เพื่อให้เกิดการขยายผลควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านพร้อมกับการ
พัฒนา และเน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
2. หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรมีบทบาทกระตุ้นหนุนเสริมและให้ความ
ร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เช่ น สนั บ สนุ น งบประมาณ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และทาง
อินเทอร์เน็ต
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
.
1. ควรมีก ารวิ จัยเกี่ยวกับรู ปแบบการเรี ยนรู้ แบบมีส่ว นร่ว มที่มี ต่อการอนุรัก ษ์
วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน
2. ควรมี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ แนวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้ ด นตรี พื้ น บ้ า นเพื่ อ ส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจชุมชน
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1

ทองแดง สุกเหลือง

บทคัดย่อ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1) เพือ่ สร้างหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการ
สอนด้ านการจัดการเรียนรู้ ของครูในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อ ทดลองใช้ หลักสู ตรฝึก อบรม
สมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 3) เพื่อประเมินหลักสูต ร
ฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21
ผลการวิจัยพบว่า 1)หลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของ
ครูในศตวรรษที่ 21 มีค่าดัชนีความสอดคล้องที่ระดับ 0.60 -1.00 2) ผลการทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรี ยนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ผลการวัด
ความรู้ความเช้าใจหลังได้รับการฝึกอบรมสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.01
3) การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม
สมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมในดับมาก ทุกองค์ประกอบ โดยมีระดับความพึงพอใจใน
ด้านด้านกระบวนการมากที่สุดรองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนาเข้า และด้าน
ผลผลิต
คาสาคัญ : หลักสูตรฝึกอบรม
ABSTRACT
The purpose of this study were, 1) to develop the training program for
teachers on 21st Century learning management competencies, 2) to experiment
the training program for teachers on 21st Century learning management
competencies, and 3) to evaluate the training program for teachers on 21st

1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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Century learning management competencies. The experiment research design
method was used as the methodology.
The results found that, 1 ) the training program for teachers on 21st
Century learning management competencies has Index of Item-Objective
Congruence (IOC) at 0.60 – 1.00. 2 ) the results from the experiment of training
program for teachers on 21st Century learning management competencies
showed that, there were posttest score higher that pretest score of knowledge
test at .01 level of significance. 3 ) the evaluation of training program for
teachers on 21 st Century learning management competencies showed that, the
participants feel satisfaction toward the training program at high level in all
elements especially the most satisfaction on training process followed by the
environment, input process, and production respectively

1. บทนา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2542 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2545 แนวการจั ด
การศึกษาคือ ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศั กยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและในการจัดกระบวนการเรียนรู้ควรให้
ความสาคัญกับการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้ ม าใช้ เ พื่ อ ปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา ส่ งเสริ ม การจั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น
สถาบันผลิตครูไม่สามารถผลิตครูให้มีคุ ณลักษณะตามที่สังคมต้องการได้ สาเหตุ
ส าคั ญ ที่ ท าให้ ก ารผลิ ต ครู มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่ า ถ้ า พิ จ ารณาจากหลั ก สู ต รการผลิ ต ครู จ ะพบว่ า
หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่กาหนดจากส่วนกลางและผูกติดกับแนวคิดสากลมากกว่า
ท้องถิ่น เน้นทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติจริง เน้นองค์ความรู้มากกว่าวิธีแสวงหาความรู้ วิชาที่
สอนเป็นแบบแยกส่วน ขาดความเชื่อมโยงและบูรณาการ มีผลให้ผู้เรียนไม่ได้พัฒนาทักษะและ
วิธีการมองปัญหาในเชิงองค์รวมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อผลิตครูยังเน้นครูเป็นศูนย์กลาง
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้มากกว่าการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ รักที่จะเรียนรู้
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลฝุายเดียว ผู้เรียนไม่มีส่วน
ร่วม และที่สาคัญการจัดการเรียนการสอนขาดการประสานสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของท้องถิ่นและ
ชุมชน ทาให้นักศึกษาครูไม่สามารถเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพครูให้เหมาะสมกลมกลืนกับวิถี
ชีวิตของสภาพแวดล้อมได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ สื่อนวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้ในสถาบัน
ผลิตครูไม่เอื้อให้นักศึกษาครู แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง การวัดผลและประเมินผล
เน้ น การสอบวั ด เนื้ อ หาวิ ช าการมากกว่ า การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ที่ ชี้ น าแนวความคิ ด และ
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คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นครูในอนาคต และที่สาคัญ หลักสูตรการผลิตครูไม่ได้สร้างขึ้น
เพื่อรองรับการผลิ ตครูรุ่นใหม่ซึ่งต้อ งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความพร้อมทั้ งความรู้ในเนื้อหา
วิชาการความสามารถในการชี้นาความรู้ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและมีคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งสามารถปรับใช้เทคโนโลยีในวิชาชีพได้ (สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ,2540) สภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันยังมุ่งเน้นการสอนที่ครูเป็นศูนย์กลางจึงไม่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้
จากสภาพจริงหรือจากการปฏิบัติจริง(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 4)และครูยังยึดการสอน
โดยเป็นผู้ให้ความรู้เพียงฝุายเดียว เน้นการเรียนการสอนในห้องเรียน ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ไม่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีลักษณะ“มอง
กว้าง คิดไกล ใฝุรู้ ”พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน คือ การนั่งฟัง จดบันทึก การสอนจะให้
ผู้เรียนมีคุณภาพนั้นจะต้องเตรียมสื่อ กิจกรรม แหล่งข้อมูล ที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมให้ ม าก เน้ น กระบวนการคิ ด กระบวนการกลุ่ ม น าความรู้ ไ ปใช้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 47)
การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้ง
ความรู้ ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ตัวอย่างเช่น สมรรถนะการบริการที่ดี ซึ่ง
อธิบายว่า“สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ ” นั้นหากขาดองค์ประกอบต่างๆได้แก่
ความรู้ในงานหรือทักษะที่เกี่ยวข้องและคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นคนใจเย็น อดทน ชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่นแล้ วบุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีด้วยการให้บริการที่
ผู้รับบริการต้องการได้กล่าวอีกนัยหนึ่ง สมรรถนะ ซึ่งก็คือลักษณะเชิงพฤติกรรมเป็นกลุ่ม
พฤติกรรมที่องค์การต้องการจากข้าราชการ เพราะเชื่อว่าหากข้าราชการมีพฤติกรรม การ
ทางานในแบบที่องค์การกาหนดแล้ว จะส่งผลให้ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัตงิ านดี และส่งผล
ให้องค์กรบรรลุเปูาประสงค์ที่ต้องการไว้ (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2548 :
6) สมรรถนะ(Competency) คือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ
ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทาให้บุคคลสร้างสรรค์ผลงานให้โดดเด่นในองค์กร
สมรรถนะ (Competency) มีแนวคิดพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล
เช่นในเรื่องเชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในองค์การ ซึ่งเป็นเรื่องที่
นักจิตวิทยาองค์การได้ศึกษากันมาเป็นเวลานานแล้ว กล่าวกันว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
สมรรถนะ (Competency) ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือไปจากการวัดเชาวน์ปัญญา
สมรรถนะCompetency เปลี่ยนการเน้นการวิเคราะห์คนมากกว่าการวิเคราะห์งาน เพื่อให้
สอดคล้องกับรูปแบบองค์การสมัยใหม่ที่เน้นการทางานเป็นโครงการ และลักษณะงานที่กว้าง
และหลากหลาย สมรรถนะ(Competency)เริ่มใช้เมื่อปี 1973 McClelland ซึ่งเป็ น
นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง ต่อมาบริษัทในกลุ่มบริษัท เฮย์กรุ๊ป ได้มีการนามาใช้เพื่อเป็นเกณฑ์ใน
การคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทางานและเริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลาย รวมทั้งภาคเอกชนของไทย
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ด้วย ส่วนภาคราชการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมกับบริษัทเฮย์กรุ๊ปได้
จัดทาCompetency Model ของระบบราชการไทย เพื่อให้ได้ต้นแบบสมรรถนะ หรือ
Competency Modelสาหรับระบบราชการไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการ
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และส่งเสริมให้ ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น ทาให้
แนวคิดในการจัดการศึกษาทุกระดับต้องมีความทันสมัยและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคของ
สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลในแต่ละองค์กรโดย
กระบวนการที่สามารถพัฒนาองค์กรของสถาบันอุดมศึ กษาที่ต้องผลิตบัณฑิต และให้บัณฑิต
สามารถน าความรู้ ไ ปใช้ ใ นอนาคตได้ นั้ น ต้ อ งอาศั ย กระบวนการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น
ประสบการณ์ตรงของคณาจารย์และนักศึกษาได้ปฏิบัติร่วมกันในขณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัย
สมรรถนะของการพัฒนามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษาตามหลักทฤษฏี
ของcompetency based curriculum นั้นต้องอาศัยหลักของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตามกรอบของผลลัพ ธ์ ที่ ต้ อ งการให้ เกิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว ผู้ เ รี ยนซึ่ งต้ อ งใช้ เ ครื่ องมื อ การวั ด ผลและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับโครงสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ โดยการเรียนรู้นั้นต้องอาศัย
แนวทางการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยกระบวนการบูรณาการสาระวิชาที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะของนักศึกษา
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดสมรรถนะการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู ในการผลิตครู
ให้มีคุณภาพอันจะนาไปสู่การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาประเทศต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใน
ศตวรรษที่ 21
2. เพื่อทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใน
ศตวรรษที่ 21
3. เพื่อประเมินหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใน
ศตวรรษที่ 21

3.วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของ
ครูในศตวรรษที่21 ครั้งนี้ เป็นการศึกษาในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) ซึ่งมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้
ของครูในศตวรรษที่ 21
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1. ศึกษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดทฤษฎี
ที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม แนวคิดการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ การเรียนรู้
และเนื้อหาของแต่ละแผนการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน
3. สร้างเอกสารหลักสูตร ประกอบด้วย หลักการและเหตุ ผล จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรฝึกอบรมโครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม เนื้อหาสาระของหลักสูตร กิจกรรมการ
ฝึก อบรม ระยะเวลาในการฝึ ก อบรมสื่ อ และแหล่งการเรีย นรู้ การวั ด และประเมิน ผลการ
ฝึ ก อบรม และเอกสารประกอบหลั ก สู ต รประกอบด้ ว ยคู่ มื อ ส าหรั บ ผู้ ใ ห้ ก ารฝึ ก อบรม
ประกอบด้วย คู่มือดาเนินการฝึกอบรมและแผนการฝึกอบรม
โดยแผนการฝึ ก อบรมแต่ ล ะหน่ ว ยมี อ งค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ ชื่ อ หน่ ว ย สาระส าคั ญ
จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการฝึ ก อบรม เนื้ อ หาการฝึ ก อบรม กิ จ กรรม
ประกอบการฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม และการวัดและประเมินผล
4. นาหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการ
จัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอน ตรวจสอบความ
สอดคล้องของการนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใน
ศตวรรษที่21 ไปใช้ โดยใช้แบบประเมินหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการ
เรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 และแบบประเมินเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะ
การสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งจากการวิเคราะห์ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ของหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของ
ครูในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องที่ระดับ
0.60-1.00 สามารถนาหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรไปใช้ได้
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการ
เรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21
ขั้นตอนการดาเนินการทดลอง
1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมทาแบบทดสอบการจัดทาหลักสูตรสมรรถนะการสอนด้านการ
จัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21
2. ดาเนินการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้
ของครูในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้วิจัยสร้าง การฝึกอบรมโดยใช้เวลาในการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 10
ชั่วโมง
3. เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้วให้ผู้เข้ารับการอบรมทาแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม
การจัดทาสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทาแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม
สมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้าน
การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจทีมีต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21
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ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบทดสอบประมาณค่า (Rating Scale) มีขั้นตอน
การสร้างดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัย ที่เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร
2. กาหนดประเด็นเนื้อหาที่ต้องการประเมิ น ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมิน
หลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
รูปแบบการประเมินเชิงระบบCIPPเป็นแนวในการประเมิน 4 ด้าน คือ
1. การประเมิ น สภาวะแวดล้ อ ม ( Context) เกี่ ย วกั บ หลั ก การ
วัตถุประสงค์ เปูาหมายของหลักสูตรฝึกอบรม และการเตรียมการดาเนินการฝึกอบรม
2. การประเมินปัจจัยนา ( Input) เกี่ยวกับ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
และงบประมาณ
3. การประเมินกระบวนการ ( Process) เกี่ยวกับ การดาเนินงาน กิจกรรม
การดาเนินงานตามหลักสูตรฝึกอบรม และการประเมินผล
4. การประเมินผลผลิตผลิต ( product ) เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานตาม
หลักสูตรฝึกอบรม และคุณภาพของผู้เข้ารับการอบรม
3. สร้างแบบประเมินตามประเด็นเนื้อหาที่กาหนด ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ซึ่งมีอยู่ 5ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด
4. นาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่ มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม
สมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่าแบบประเมินความพึงพอใจมีค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.60 – 1.00
5. นามาปรับปรุงและจัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไข
เป็นฉบับจริงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. หลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วยหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร คือ คู่มือสาหรับผู้ให้การอบรมและแผนการ
จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ใช้เวลาในการจัดฝึกอบรม 10 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้าน
การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
3. แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ตัวเลือก
จานวน 15 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในขั้นตอนการดาเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ทดลองใช้หลักสูตรฝีกอบรมสมรรถนะการ
สอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 จานวน 10 ชั่วโมง
1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมทาแบบทดสอบการจัดทาหลักสูตรสมรรถนะการสอนด้านการ
จัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21
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2. ดาเนินการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้
ของครูในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้วิจัยสร้าง การฝึกอบรมโดยใช้เวลาในการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 10
ชั่วโมง
3. เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้วให้ผู้เข้ารับการอบรมทาแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม
การจัดทาสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทาแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม
สมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21

4. ผลการวิจัย
1. การสร้างหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้าน
การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21
ผลการสร้ า งหลั ก สู ต รท าให้ ไ ด้ ห ลั ก สู ต รและเอกสารประกอบหลั ก สู ต รซึ่ งในตั ว
หลักสูตรจะประกอบด้วย หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรม โครงสร้าง
ของหลั กสู ตรฝึ กอบรมเนื้ อหาสาระของหลัก สูตร กิ จกรรมการฝึ กอบรม ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม ส่วนเอกสารประกอบ
หลักสูตร ได้แก่ ได้แก่ คู่มือสาหรับผู้ให้การฝึกอบรมประกอบด้วย คู่มือดาเนินการฝึกอบรมและ
แผนการฝึกอบรม โดยแผนการฝึกอบรม มีองค์ประกอบได้แก่ชื่อหน่วย สาระสาคัญ จุดประสงค์
การเรียนรู้ ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม เนื้อหาการฝึกอบรมกิจกรรมประกอบการฝึกอบรม
สื่อประกอบการฝึกอบรม และการวัดและประเมินผล
จากการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21
ของผู้ เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ หาค่ า ดั ชนี ค วามสอดคล้ อง (IOC) มี ค่ าอยู่ ใ นระดับ 0.60 – 1.00 เมื่ อ
พิจารณาองค์ประกอบของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูต รฝึกอบรมสมรรถนะการสอน
ด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21แล้วพบว่า แต่ละองค์ประกอบมีความเหมาะสม
สอดคล้องสามารถนาหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรไปใช้ได้
2. การทดลองใช้หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอน
ด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21
ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใน
ศตวรรษที2่ 1สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะ
การสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะ
การสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 พบว่า มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับ
มาก โดยมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ รองลงมาได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย
นาเข้า และด้านผลผลิตตามลาดับ
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5.อภิปรายผล
การสร้ า งหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมสมรรถนะการสอนด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู ใ น
ศตวรรษที่ 21 ได้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะ
การสอนด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู ใ นศตวรรษที่ 21 การทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
สมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการ
จัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 จากผลการวิจัยครั้งนี้ นามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. การสร้างหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้าน
การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลปรากฏว่าหลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่า
อยู่ ใ นระดั บ 0.60 – 1.00 เมื่ อ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รและเอกสารประกอบ
หลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 แล้วพบว่า
แต่ละองค์ประกอบมีความเหมาะสมซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนในการ
จัดทาอย่างเป็นระบบตามวิธีการเขียนหลักสูตรโดยศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 คู่มือการเขียนหลักสูตรสถานศึกษา คู่มือเกี่ยวกับการฝึกอบรมและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการ
สอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรี ยนรู้อย่าง
เป็นขั้นตอนตามรูปแบบของหลักสูตร อีกทั้งหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการ
จัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่21 ยังได้ผ่านการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะการ
ประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ส่งผลให้หลักสูตรฝึกอบรม
สมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 มีประสิทธิภาพตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ ซึ่งสงัด อุทรานันท์ (2532, หน้า 236-241) ได้ให้แนวคิดว่าทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการ
ออกแบบในลักษณะใดก็ตาม จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบ
หลักของหลักสูตร ซึ่งมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกันอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ จุดมุ่งหมาย
ทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ เนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผล ซึ่ง
จุดมุ่ งหมายทั่วไปและจุ ดมุ่ งหมายเฉพาะเป็น ส่วนประกอบที่ มีความสาคั ญอย่างยิ่ง เพราะ
จุดมุ่งหมายจะเป็นเครื่องชี้ ถึงเปูาหมายและเจตนารมณ์ของหลักสูตรว่าต้องการให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะเป็นเช่นใดและจาเป็นต้องสัมพันธ์สอดคล้องกันในทุกๆองค์ประกอบ อาจกล่าวได้ว่า
ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถนาไป
ทดลองใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้เนื่ องจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของผู้วิจัยในครั้งนี้
ดาเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทาบา ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อนาผลทีได้จากการศึกษามากาหนดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้ อ งการ ตลอดจนมี ก ารตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต รจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญก่อนนาไปใช้จริง
2. การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใน
ศตวรรษที่ 21ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรมก่อน
และหลังการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าในในการฝึกอบรมหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าหลักสูตรที่
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พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้จริง ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากหลักสูตรฝึกอบรมได้ ให้ความสาคัญในการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เนื่องจากเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูในโรงเรียนเดียวกันจึงมีบริบทที่เอื้อต่อการสื่อสาร
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมมีเนื้อหาสาคัญที่สารมารถนาไปปฏิบัติการสอนได้จริงใน
สถานศึกษาซึ่งหลักสูตร ที่สร้างขึ้นได้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจในปัจจุบันเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาละเอียด ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถศึกษาด้วยตนเองหรือทบทวนเพื่อทาความเข้าในให้แม่นยายิ่งขึ้น และอีกประการหนึ่ง
คือกิจกรรมการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการฝึก
ปฏิบัติจริง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สงบ บุญมาก
(2542) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับสุริยุปราคาสาหรับครู
ประถมศึ ก ษา สมพร หวานเสร็ จ (2545)ที่ ไ ด้ ท าวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม
ผู้ปกครองเพื่อฟื้นฟูสรรมถภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปฐมวัย ศิริพงษ์
สาเภายน (2545) ที่ได้ทาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการจั ด การกั บ ความขั ด แย้ งของต ารวจชุ ม ชน ซึ่ งมี จุ ด มุ่ งหมายเพื่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการ กับความขัดแย้งของตารวจชุมชน สมภพ
สุทัศน์วิริยะ (2546) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านเรื่องการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ และ นารีรัตน์ ทับทอง และคณะ (2547)
ที่ได้จัดทาการวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการเย็บผ้าด้วยมือ จากการศึกษา
งานวิจัยข้างต้นพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จากการฝึกอบรมมีคะแนนหลังการอบรมสูง
กว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ .05 ทั้งสิ้น
3. ด้านการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้าน
การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ฝึกอบรมในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการมากที่สุด รองลงมา คือ ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้ านปัจจั ยนาเข้า และ ด้ านผลผลิต ผู้เข้ ารับการอบรมมี ความพึงพอใจต่ อ
หลั ก สู ตรอบรมสมรรถนะการสอนด้ านการจัด การเรี ย นรู้ ของครูใ นศตวรรษที่ 21 ด้ า น
สภาพแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.31,S.D.= 0.72) ด้า นปัจจัยนาเข้าใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.27,S.D. = 0.85) ความพึงพอใจในด้านกระบวนการฝึกอบรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =4.34,S.D.= 0.70) ความพึงพอใจในด้านผลผลิตในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก( X =4.21,S.D.= 0.60) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมในการฝึกอบรมทาให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจง่ายสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองรวมถึงเนื้อหาสาระการจัดเรียง
เนื้ อ หาที่ เ รี ย งจากง่ า ยไปสู่ ย าก เน้ น จากทฤษฎี ไ ปสู่ ก ารฝึ ก หั ด และปฏิ บั ติ จ ริ งท าให้ เ ป็ น ไป
ตามล าดั บ ขั้ น ตอนการเรี ย นรู้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ น าไปใช้ ฝึ ก อบรมมี ก าร
เตรียมการเป็นอย่างดีทั้งในด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรผ่านผู้เชี่ยวชาญและมี
การพัฒนาปรับปรุงตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมเป็น
ผู้ เ ชี่ ย วชาญในการจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสามารถถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
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6.ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูใน
ศตวรรษที่ 21 ไปใช้ ผู้ให้การอบรมควรศึกษาคู่มือ รูปแบบ วิธีการ เทคนิค ให้เข้าใจเป็นอย่างดี
ก่อนและการจัดกิจกรรมให้มีความเข้าใจในขั้นตอนการจัดกิจกรรม และวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบต่าง ๆ ที่จะนามาใช้ เพื่อจะได้นาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครู
ในศตวรรษที่ 21 เป็นการอบรมที่มีการทางานกลุ่ม จึงควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้า
รับการอบรม หรือฝึกทักษะการทางานร่วมกัน ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่น และ
ฝึกทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการฝึกอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอนใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจะสามารถดาเนินการเพิ่ม
สมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 และนากลับไปใช้ได้จริงใน
สถานศึกษาของตนเอง
2.2 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะการสอนด้านการจัดการเรียนรู้
ของครูในศตวรรษที่ 21 ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจั ดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไปสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริง และเพื่อปรับหลักสูตรให้
เหมาะสมกับสถานศึกษายิ่งขึ้น
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วรกฤต เถื่อนช้าง*
อานนท์ เมธีวรฉัตร

บทคัดย่อ
รู ป แบบการบริ ห ารงานบุ ค คลเชิ ง พุ ท ธของวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ก ลุ่ ม ภาคเหนื อ
ประกอบด้ ว ย 1)ด้ า นการคั ด เลื อ กและสรรหาบุ ค ลากร ตามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม 7 เป็ น
โครงสร้างที่มีแนวทางพัฒนาคุณเครื่องแห่งการเตรียมตน การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน
และสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่า และสร้างความเป็นธรรมต่อ
บุคคล หรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างชาญฉลาด 2) ด้านการธารงรักษาบุคลากร ตาม
หลักอิทธิบาท 4 เป็นโครงสร้างที่มีแนวทางการธารงรักษาพนักงานมีคุณค่าเป็นพิเศษ ทาให้
องค์การมีบุคลากรที่ดีมีความสามารถและความชานาญจัดเจนเพิ่มจานวนมากขึ้นอยู่เรื่อยๆ
ลดอัตราการเข้าออกงาน เกิดทีมงานที่มั่นคงมีความรักความผูกพันและเข้าใจกัน พนักงานที่
มีทักษะในงานสูงสามารถช่วยแบ่งเบาหน้าที่งานให้แก่ผู้บังคับบัญชาได้มากกว่าพนักงานที่อยู่
ระหว่างการเรียนรู้งาน และองค์การจะเกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 3) ด้านการพัฒนา
บุคลากร ตามหลักพรหมวิหาร 4 เป็นโครงสร้างที่มีแนวทางกล่าวคือ ด้านเมตตาคือ ควร
สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรประสบความส าเรจ จ ในหน้ า ที่ ก ารงาน ด้ า นกรุ ณ า คื อ ส่ งเสริ ม และ
ช่ว ยเหลือ ให้ บุ ค ลากรประสบความส าเรจจ ในด้ า นต่ า งๆ ด้ า นมุ ทิ ตา คื อ ผู้บ ริ ห ารเอาใจใส่
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้บุคลากรครู ด้านอุเบกขา ผู้บริหารรับฟังความคิดเหจนของบุคลากร
ทุกคน ทั้งนี้ที่ต้องทาเพื่อชี้นาหน่วยงานให้มุ่งไปสู่ ความสาเรจจ โดยสนับสนุนให้บุคลากรเกิด
ความก้าวหน้า ให้ศึกษาต่อ ให้อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การวิจัยเพื่อ
นามาใช้ปรับปรุงในองค์กร ส่งเสริมให้ทาผลงานวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้กันในหน่วยงานและนอกหน่วยงานมากขึ้นและ 4) ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน
*

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
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ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นโครงสร้างที่มีแนวทางกล่าวคือ การให้พ้นจากงาน ด้านการศึกษา
กับธรรมาภิบาล กล่าวคือ การให้พ้นจากงาน มีหลายกรณี เช่น ลาออก ลดพนักงาน ตาย
ปลดเกษียณ เลิกจ้าง ซึ่งแต่ละกรณีมีการใช้หลักธรรมาภิบาลเข้าไปกากับควบคุ ม โดยใช้
กฎระเบียบ เกิดความเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดาเนินการรับฟังความคิดเหจนจาก
บุคลากร เพื่อรับรู้รับผิดชอบร่วมกัน นอกจากนี้ยังใช้หลักความคุ้มค่าในการบริหารด้านการให้
พ้นจากงานด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียบุคลากรที่ดีขององค์กร
คาสาคัญ : รูปแบบการบริหารงานบุคคลเชิงพุทธ, วิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือ

ABSTRACT
The model of the Buddhist personnel administration in Northern Buddhist
Colleges consisted of 1) the selection and recruitment according to the
Sappurisadhamma 7 that was the structure of the guideline for the development of
the self-preparation and the management of the human and environment with
considering the morality and ethics, and giving the fairness to the people or the society
cleverly , 2) the maintenance according to the Iddhipada 4 that was the structure of
the guideline for the maintenance of the personnel valuable. The organizations could
increase the personnel having the capability and the expert, decrease the Turn Over
Rate, and build the stable team. The personnel had the high skills in working, and the
organization made the development continuously. 3) The development according to
the Brahmavihara 4 that was the structure of the guideline for the development in the
Metta (loving-kindness) : the administrators should support the personnel for the
achievement in working, the Karuna (compassion) : the administrators should promote
and help the personnel for the achievement in every aspect, the Mudita (sympathetic
joy) : the administrators should help and solve the problems to the personnel, and
the Upekkha (equanimity) : the administrators should listen to the opinion of the
personnel, support the personnel for the development, support the personnel for the
higher education and training to increase the knowledge, promote the personnel for
learning and researching to improve the organizations, promote the personnel for
doing the academic works, and promote the knowledge sharing inside and outside the
organizations. Moreover, 4) the termination of the employment according to the good
governance was the structure of the guideline for the termination of the employment.
The termination of the employment had the various cases: resignation, decreasing the
personnel, death, retirement and layoff. Each case should apply the good governance
for controlling with the regulations, the fairness, the transparency in listening to the
opinion from the personnel to know together, and the cost–effectiveness for the
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administration in the termination of the employment to not lose the good personnel
in the organizations.
Keyword : The model of the Buddhist personnel administration , Northern
Buddhist Colleges

1.บทนา
พระบาทสมเดจจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ทรง
ให้ความสาคัญยิ่งต่อพระพุทธศาสนา จึงได้ให้พระราชทานนามของพระองค์เป็นชื่อของมหา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฝ่ายมหานิกาย มีนามว่า “มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและ
วิ ช าการชั้ น สู ง ส าหรั บ พระภิ ก ษุ ส ามเณรและคฤหั ส ถ์ ทั่ ว ไป และได้ ย กสถานะขึ้ น เป็ น
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 แม้
ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย กจได้บัญญัติให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา
และวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนา
แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์รวมทั้งการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม1
มหาวิ ทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ยเป็ นสถาบันจั ดการเรีย นการสอน
ระดับอุดมศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ที่ว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของรั ฐ” มีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร อุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป
ที่จะเป็นทั้งศาสนทายาทที่ทรงคุณค่าสามารถนาทฤษฎีทั้งทางโลกและทางธรรมมาบูรณาการ
เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในส่ วนคฤหัสถ์จัดเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
โดยหลักสากลการจัดการศึกษาจาเป็นจะต้องให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคมเศรษฐกิจและ
การเมือง เมื่อปัจจัยทั้งสามประการนี้ มีความเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าของโลก
การจัดการศึกษาจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพการเปลีย่ นแปลงต่างๆดังกล่าว
ด้วย 2
ในหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งพัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อก้าวสู่ค วามเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาการวิจัยด้ านพระพุทธศาสนาและ
1

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . รายงานประจาปี 2555. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2555) หน้า 3.
2
พระราชปริยัติ, การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2549) หน้า 2.
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ปรัชญาระดับนานาชาติ ในเบื้องต้นปรากฏภาพชัดจากการจัดงานวิสาขบูชาวันสาคัญสากล
ของโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ดาเนินการจัดประชุม มีผู้นาชาว
พุทธทั่วโลกกว่า 60 ประเทศเข้าร่วมประชุม นาไปสู่ข้อตกลงร่วมกัน ในการให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก มหาวิ ทยาลัยได้ดาเนินงานตามพันธกิจ โดยมุ่งพัฒนา
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดการเรียน การสอน ที่ส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ ส่งเสริมการวิจัย ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ขยายการ
บริการวิชาการแก่สังคมเช่น การจัดทาหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธ การให้บริการฝึกอบรมด้าน
พระพุทธศาสนา การบริการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อต่าง ๆรวมทั้งการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งส่งเสริมองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุในท้องถิ่น3
เมื่อมีความก้าวหน้า และพัฒนาการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยแผ่ออกไปยัง
ส่วนภูมิภาคต่างๆ ของประเทศตามนโยบายและพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทาให้มีความ
จาเป็นที่ต้องมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยรองรับจึงทาให้ต้องมีการสร้างวิทยาเขต วิทยาลัย
สงฆ์ หน่วยวิทยบริการรวมทั้งห้องเรียนต่างๆ เกิดขึ้ นมากมาย เพื่อรองรั บความต้องการ
ทางการศึกษาของคณะสงฆ์และประชาชนในส่วนภูมิภาคนั้นๆ ซึ่งในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมี
วิทยาเขตรวมทั้งหมด 10 แห่งและยังไม่มีนโยบายให้มีเพิ่มอีก แต่สาหรับวิทยาลัยสงฆ์นั้นใน
ปัจจุบันมีถึง 12 แห่งซึ่งประเดจนปัญหาที่ผู้วิจัยให้ความสาคัญคือ การขับเคลื่อนองค์กรของ
วิทยาลัยสงฆ์แต่ละแห่งมีหัวใจสาคัญอยู่ที่ทรัพยากรบุคคลหรือการบริหารบุคคลนั่นเอง
การบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคลมีความสาคัญอย่างมากในการดาเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา เพราะทรัพยากรบุคคลของสถาบัน โดยเฉพาะตัวคณาจารย์จะเป็น
กลุ่มบุคลากรสาคัญที่จะดาเนินงานให้เป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา คือ ความเป็นเลิศทาง
วิชาการมี ความส าเรจ จได้ นอกจากนั้ น ผู้บ ริ ห ารเองกจ มี ส่ ว นอย่า งส าคั ญ ในการผลั ก ดั น
นโยบายความเป็นเลิศทางวิชาการให้บรรลุผลสาเรจจเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานทางวิชาการอื่นๆ
ที่จะเป็นกาลังสาคั ญของสถาบันอุดมศึกษาในทุกๆ ด้าน ดังนั้นการจัดการในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งของสถาบันอุดมศึกษา
สาหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษานั้นหากว่า ปฏิบัติงานอยู่นานเท่าใด ความ
รอบรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยิ่งมีมากขึ้น หน่วยงานจะได้รับประโยชน์จากบุคคล
เหล่านั้นมากขึ้นด้วย แต่ถ้าหน่วยงานใดไม่พยายามจูงใจให้บุคคลทางานอยู่กับองค์กรนานๆ
หรือปล่อยให้มีการลาออกบ่อยๆ กจเท่ากับหน่วยงานนั้นๆ ต้องสูญเสียหรือขาดคนที่มีความรู้
ความสามารถในการทางานไป แม้หน่วยงานจะสามารถหาคนใหม่ เข้ามาแทนได้ แต่กว่าที่
หน่วยงานนั้นจะฝึกฝนให้บุคคลเหล่านั้นมีความรู้ความชานาญ และมีประสบการณ์เท่าคนเก่า
จะต้องใช้เวลาและเงินในการฝึกอบรมเป็นอันมาก ในการดาเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุจุดประสงค์ได้นั้นจะต้องอาศัยบุคลากรหลายๆ ฝ่า ยได้แก่
อาจารย์ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ธุรการอื่นๆ ซึ่งอาจารย์คือบุคลากรหลักของมหาวิทยาลัย
3

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รายงานประจาปี 2555, หน้า 7.
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เหมื อ นที่ ท หารฝ่ า ยรบคื อ บุ ค ลากรหลั ก ของกองทั พ ในมหาวิ ท ยาลั ย ถ้ า ได้ อ าจารย์ ที่ ดี มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอ งานตามจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยกจจะบรรลุผลเป็นอย่างดี 4
การที่ ป ระเทศจะเจริ ญ ก้ า วหน้ า ได้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ท รั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความคิด ความสามารถจานวนมาก โดยเฉพาะการศึกษาในระดับ อุดมศึกษานั้นนั บว่า มี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ ในบรรดาทรัพยากรการบริหาร อันประกอบด้วย M’S ต่างๆ ได้แก่ คน (Man)
เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร (Machine) การจัดการ (Management) นั้น
เป็นที่ยอมรับกันอย่างเป็นสากลว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดขององค์การ จนกล่าว
ได้ว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพย์ (Assets) ที่มีคุณค่าและเกียรติภูมิ ทั้งนี้เพราะทรัพยากร
บุคคลจะทาหน้าที่บริหารทรัพยากรอื่นๆ ดังนั้นองค์การใดที่สามารถสรรหา พัฒนาและธารง
ไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม องค์กรนั้นย่อมมีศักยภาพที่
จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5
ในฐานะที่มหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย เป็นสถาบันการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาที่จะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 (แก้ ไขเพิ่มเติ ม ฉบับที่ 2,2545) ตามที่รัฐ บาลได้ประกาศใช้ใ นมาตรา 28 ไว้ว่ า
“หลักสูตรการศึกษาต่างๆให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลให้ เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ สาระของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและ
วิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดี
งามและความรับผิดชอบต่อสังคม สาหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุ ดมศึกษา นอกจาก
คุณลักษณะในวรรคหนึ่งวรรคและวรรคสองแล้ว ยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาชีพ
ชั้นสูง และการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม” ด้วย และตามเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดไว้
ตามพันธกิจด้านการพัฒนาวิชาการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้กาหนดทิศทางในการดาเนินงาน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาฯระยะที่ 11 (2555-2559) ที่กาหนดไว้
ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือมีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นาด้านจิตใจ
และปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีโลกทัศน์ที่
4

ทรงพล โสภณ.การพั ฒนาแผนรู ป แบบการจั ด การทรัพ ยากรบุ ค คลในสถาบั น ราชภั ฏ .
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2546)
หน้า 23.
5
วรกฤต เถื่อนช้าง,ผศ.,การพัฒนาแผนรูปแบบการจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมหา
จุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย .วิ ท ยานิ พนธ์ ป รั ช ญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิช าการบริห ารอุ ดมศึก ษา ,(บั ณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคกลาง,2552) หน้า 3.
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กว้างไกล มีศัก ยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ให้เพี ยบพร้อมด้ วยคุ ณลักษณะและจริ ยธรรม มี
ศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม6
เมื่อมีเหตุผลน่าสนใจและความสาคัญในแง่การศึกษาว่าการบริหารงานบุคคลของ
วิทยาลัยสงฆ์ซึ่งในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเฉพาะวิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือ เนื่องจากวิทยาลัย
สงฆ์ทั้ง 12 แห่ง ประกอบด้วย 1.กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม,
วิทยาลัยสงฆ์เลย,วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์และวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 2.กลุ่มภาคเหนือ ได้แก่
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์,วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช,วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ,
วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง,วิทยาลัยสงฆ์ลาพูนและวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 3.กลุ่มภาคใต้ได้แก่
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และ4.กลุ่มภาคกลาง ได้แก่วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ปัญหาของการวิจัยคือการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือที่มี
จานวนมากที่สุดถึง 6 แห่งหากจะเทียบในแต่ละภาค มีความน่าสนใจในประเดจนที่ว่าวิทยาลัย
สงฆ์กลุ่มภาคเหนือมีนโยบาย แนวทางบริหารจัดการอย่างไรหรือมีรูปแบบเชิงพุทธที่ประยุกต์
จากหลักพุทธธรรมใดที่จะสามารถนามาแก้ไขหรือพัฒนาให้การบริหารงานบุคลากรทุกส่วน
งานของวิทยาลัยสงฆ์สามารถปฏิบัติงานได้เตจมศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นผลทา
ให้วิทยาลัยสงฆ์ก ลุ่มภาคเหนือแต่ล ะแห่งมีแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิ ภาพและกาหนดรู้
ทิศทางขององค์กรต่อไปจนสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นวิทยาเขตหรือมีมาตรฐานทางการศึกษา
ที่ดีและได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ภาคเหนือ

2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ก ลุ่ ม

2.2 เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานบุคคลเชิงพุทธ
ของวิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือ
2.3 เพื่อนาเสนอรูปแบบการบริหารงานบุคคลเชิงพุทธของวิทยาลัยสงฆ์กลุ่ม
ภาคเหนือ

3.วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบ
การวิจัยอนาคต (Future Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร
และงานวิจั ยที่เ กี่ยวข้ อง การเกจบข้อ มูลจั ดทาร่ างรู ปแบบการบริหารงานบุคคล ด้ว ยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบุคลากรของ
วิทยาลัยสงฆ์แต่ละแห่งในกลุ่มภาคเหนือ โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยเป็น 2 ภาคด้วยกัน
ประกอบด้วย
6

เรื่องเดียวกัน, หน้า 5
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ภาคที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยศึกษาคัมภีร์ฝ่ายเถร
วาท ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา คัมภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทที่เป็น
ข้อมูลในการจัดทาร่างรูปแบบการบริหารงานบุคคลเชิงพุทธเพื่อพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ของวิ ท ยาลัย สงฆ์ รวมทั้ งศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล,
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ, แผนพัฒนาระยะที่ 11 (2555-2559) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยและวิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือทุกแห่ง, กลุ่มเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลสถาบันอุดมศึกษาและกลุ่มเอกสารการพัฒนาแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลทางอุดมศึกษาตามแนวคิดของ Gilbert (1999 เป็นต้น
ภาคที่ 2 ศึกษาข้อมูล สัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อนามาสังเคราะห์
ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือและการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือ เพื่อนามา
สังเคราะห์เป็นร่างรูปแบบเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมต่อไป
3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจาทั้งในงบและนอกงบของวิทยาลัยสงฆ์ กลุ่มภาคเหนือ
ทั้ง 6 แห่ง จานวน 212 รูป/คน 7
1.วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จานวน 72 รูป/คน
2.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จานวน 40 รูป/คน
3.วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
จานวน 37 รูป/คน
4.วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง จานวน 19 รูป/คน
5.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
จานวน 32 รูป/คน
6.วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
จานวน 12 รูป/คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาโดยสุ่มแบบเจาะจง (Purpose Sampling) เพื่อ
จัดเกจบข้อมูลด้านการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแห่งละ 5 รูป/คน รวมทั้งหมด 30 รูป/คน
และการประชุ ม เพื่ อ รั บ รองร่ า งรู ป แบบการบริ ห ารงานบุ ค คลเชิ ง พุ ท ธด้ ว ยรู ป แบบการ
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship Model) ประกอบด้วยผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์,
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรูปแบบ,ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จานวน 9 รูป/คน
จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการตรวจสอบรู ป แบบโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(Connoisseurship Model) มาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทารูปแบบการบริหารงานบุคคลเชิง
พุทธของวิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือ เพื่อนาเสนอรายงานการวิจัยต่อไป
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือ ได้สร้างตามลักษณะของเครื่องมือดังนี้
7

ข้อมูลสถิติอย่างเป็นทางการจากฝ่ายบุคคลของวิทยาลัยสงฆ์แต่ละแห่งกลุ่มภาคเหนือ (29
กรกฎาคม 2557)
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1. แบบวิเคราะห์เอกสาร เป็นแบบวิเคราะห์ตามแนวการวิเคราะห์สาระของ
Krippendorff (1980) เพื่อใช้วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภาพอนาคตความต้องการ
ทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือ
2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นแบบที่สร้างขึ้นจากข้อมูล การประยุกต์
หลักธรรม และจากประเดจนสภาพและปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์เอกสารของวิทยาลัยสงฆ์
กลุ่ ม ภาคเหนื อ และเอกสารที่ เ ป็ น แนวคิ ด และหลั ก การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลใน
สถาบันอุดมศึกษาของ Gilbert (1999) เป็นหลักและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. แนวคาถามในการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการตรวจสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จากข้อมูลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมาสังเคราะห์เป็น
แนวทางจัดทารูปแบบการบริหารงานบุคคลเชิงพุทธของวิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือ
3.3 การเกจบรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2540 , แผนพั ฒ นา
การศึกษาฉบับที่ 11 (2555-2559) ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 , กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2552 ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา,กลุ่มเอกสารแนวคิดและหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา, กลุ่ ม เอกสารการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ อุ ด มศึ ก ษา ของส านั ก งานคระ
กรรมการการการอุดมศึกษา และทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษา ของ Gilbert (1999) เป็นหลักเป็นต้นโดยยึดหลักการบริหารงานบุคคล 4
ด้านประกอบด้วย 1)ด้านคัดเลือกและสรรหาบุคลากร 2)การธารงรักษาบุคลากร 3)การ
พัฒนาบุคลากร และ4)การให้บุคลากรพ้นจากงาน
2. ผู้วิจัยส่งหนังสื อ ขอความอนุเคราะห์ จากผู้บริหารในแต่ละแห่งของ
วิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ในการสัมภาษณ์เพื่อเกจบข้อมูลการบริหารงานฝ่ายบุคคล จากทั้งหมด
6 แห่ง
3. ผู้ วิจัย เกจบข้ อมูลจากการสัม ภาษณ์ ผู้บริห ารและคณาจารย์ ของ
วิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือ 6 แห่ง ๆ ละ 5 ท่านรวมทั้งหมด 30 รูป/คน โดยส่งหนังสือเชิญ
พร้อมเอกสารแนวคาถามล่วงหน้า 2 สัปดาห์
4. ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จัดทาเป็นร่างรูปแบบเพื่อ
เสนอการประชุมรับรองความเหมาะสมของรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด รวม 9 รูป/คน
โดยส่งจดหมายและเอกสารร่างรูปแบบล่วงหน้า 2 สัปดาห์
5. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ พร้อมทั้งสรุปผลการวิจัย
6. จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์
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3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1.ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ส าระ (Content Analysis) จากเอกสาร
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาฉบั บ ที่ 11 (2555-2559) ของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมสาหรับการบริหารงานบุคคลในวิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ตามหลักของ Krippendorff (1980) และอุทุมพร จามรมาน (2533)
ดังนี้
1.1 จัดกลุ่มเอกสารที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ออกเป็นกลุ่มข้อมูล ด้าน
4 ได้แก่ 1)การคัดเลือกและสรรหา 2)การธารงรักษาบุคลากร 3)การพัฒนาบุคลากรและ 4)
การให้บุคลากรพ้นจากงาน ซึ่งเป็นข้อมูลในวิทยาลัยสงฆ์แต่ละแห่ง
1.2 นาข้อ มูล จากกลุ่ มเอกสารมาทาการวิ เคราะห์ส าระ (Content
Analysis) สรุปประเดจนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 4 ด้าน
1.3 แยกประเดจนในแต่ละกลุ่มออกเป็น 2 ด้านคือด้านการบริหารงาน
บุคคลและด้านการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมของวิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือ
1.4 อ่านวิเคราะห์เนื้อหาประเดจนหลักและประเดจนรองในแต่ละกลุ่ม
แล้วน าผลการวิ เคราะห์ สาระมาเขียนเป็น ร่ างรู ปแบบการบริหารงานบุค คลเชิ งพุท ธของ
วิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือ
2.วิ เคราะห์ข้ อมู ล บุค ลากรในวิท ยาลัยสงฆ์ กลุ่ม ภาคเหนือ เรี ยกว่า สาย
วิชาการและสายปฏิบัติการ (ประจาและชั่วคราว) โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลสถิติของ
วิ ท ยาลั ย สงฆ์ แ ต่ ล ะแห่ ง จากกองแผนงาน ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มจร ส่ ว นกลาง ท าการ
วิเคราะห์แยกประเภทบุคลากรเป็นประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจาและลูกจ้าง
ชั่วคราวและแยกสายงานบุคลากรเป็น 2 สายงานคือ สายวิชาการและสายปฏิบัติการ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ บริหาร คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่สายงานบุคลากรจานวน 30 รูป/คน และจากข้อมูลการตรวจสอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
9 รูป/คน ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
3.1 แยกประเภทข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและคณาจารย์ตาม
แนวคิดการบริหารงานบุคคล 5 ด้าน ของ Gilbert (1999) ได้แก่ การสรรหาและการ
คัดเลือกอาจารย์ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเสริม การพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
บทบาทหัวหน้างาน และการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน แล้วสังเคราะห์เป็น
หลักการบริหารงานบุคคล 4 ด้าน ประกอบด้วย 1)การคัดเลือกและสรรหาบุคลากร 2)การ
ธารงรักษาบุคลากร 3)การพัฒนาบุคลากรและ 4)การให้บุคลากรพ้นจากงาน
3.2 ลดทอนข้อมูล (Data reduction) โดยการเลือกจับสาระสาคัญ
ปรับให้เข้าใจง่ายและบันทึกข้อมูลในลักษณะการเขียนให้ชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
3.3 จัดระเบียบข้อมูล (Data display) โดยการจัดข้อมูลที่วิเคราะห์
และลดทอนแล้วให้เป็นกลุ่ม หมวดหมู่ มีความต่อเนื่องตามลาดับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
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3.4 สรุปความ (Conclusion drawing) เป็นการให้ความหมาย และ
หาผลข้อเทจจจริงต่างๆ ของข้อมูลนั้น ๆ

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 สภาพเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือ พบว่า
โดยภาพรวมมีการบริหารองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย โดยก าหนดแผนงานหรื อ โครงการต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มขององค์ ก ร
แผนงานหรือโครงการ จะช่วยเน้นย้าให้คนในองค์กร เกิดความภาคภูมิใจและตระหนักถึง
คุณค่าของวัฒนธรรมองค์กรมากยิ่งขึ้น ซึ่งค่านิยมที่กาหนดขึ้นจะต้องมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และภารกิจหลักขององค์กรที่ยึดถือปฏิบัติแล้วจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร
ประสบความสาเรจจ สาหรับวิทยาลัยสงฆ์กลุ่มภาคเหนือ สังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยควรมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวในบริหารงานในทุกๆ ด้าน และ
การดาเนินงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
ยึดหลักการบริหารงานบุคคล 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร
2) ด้านการธารงรักษาบุคลากร 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร และ 4) ด้านการให้บุคลากรพ้น
จากงาน
4.2 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมสาหรับการบริหารงานบุคคลของวิท ยาลัยสงฆ์
กลุ่มภาคเหนือ โดยภาพรวมส่วนใหญ่พบว่า 1) สัปปุริสธรรม 7 ประยุกต์ใช้การบริหารงาน
บุคคลด้านการคัดเลือกและสรรหา 2) อิทธิบาท 4 ประยุกต์ใช้กับการบริหารงานบุคคลด้าน
การธารงและรักษาบุคลากร 3) พรหมวิหาร 4 ประยุกต์ใช้กับการบริหารงานบุคคลด้านการ
พัฒ นาบุค ลากร และ 4) ธรรมาภิบ าล ประยุก ต์ใ ช้กั บการบริ หารงานบุค คลด้า นการให้
บุคลากรพ้นจากงาน
4.3 รู ป แบบการบริ ห ารงานบุ ค คลเชิ ง พุ ท ธของวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ก ลุ่ ม ภาคเหนื อ
ประกอบด้ ว ย 1)ด้ า นการคั ด เลื อ กและสรรหาบุ ค ลากร ตามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม 7 เป็ น
โครงสร้างที่มีแนวทางพัฒนาคุณเครื่องแห่งการเตรียมตน การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน
และสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่า และสร้างความเป็นธรรมต่อ
บุคคล หรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างชาญฉลาด 2) ด้านการธารงรักษาบุคลากร ตาม
หลักอิทธิบาท 4 เป็นโครงสร้างที่มีแนวทางการธารงรักษาพนักงานมีคุณค่าเป็นพิเศษ ทาให้
องค์การมีบุคลากรที่ดีมีความสามารถและความชานาญจัดเจนเพิ่มจานวนมากขึ้นอยู่เรื่อยๆ
ลดอัตราการเข้าออกงาน เกิดทีมงานที่มั่นคงมีความรักความผูกพันและเข้าใจกัน พนักงานที่
มีทักษะในงานสูงสามารถช่วยแบ่งเบาหน้าที่งานให้แก่ผู้บังคับบัญชาได้มากกว่าพนักงานที่อยู่
ระหว่างการเรียนรู้งาน และองค์การจะเกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 3) ด้านการพัฒนา
บุคลากร ตามหลักพรหมวิหาร 4 เป็นโครงสร้างที่มีแนวทางกล่าวคือ ด้านเมตตาคือ ควร
สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรประสบความส าเรจ จ ในหน้ า ที่ ก ารงาน ด้ า นกรุ ณ า คื อ ส่ งเสริ ม และ
ช่ว ยเหลือ ให้ บุ ค ลากรประสบความส าเรจจ ในด้ า นต่ า งๆ ด้ า นมุ ทิ ตา คื อ ผู้บ ริ ห ารเอาใจใส่
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ช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้บุคลากรครู ด้านอุเบกขา ผู้บริหารรับฟังความคิดเหจนของบุคลากร
ทุกคน ทั้งนี้ที่ต้องทาเพื่อชี้นาหน่วยงานให้มุ่งไปสู่ความสาเรจจ โดยสนับสนุนให้บุคลากรเกิ ด
ความก้าวหน้า ให้ศึกษาต่อ ให้อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การวิจัยเพื่อ
นามาใช้ปรับปรุงในองค์กร ส่งเสริมให้ทาผลงานวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้กันในหน่วยงานและนอกหน่วยงานมากขึ้นและ 4) ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นโครงสร้างที่มีแนวทางกล่าวคือ การให้พ้นจากงาน ด้านการศึกษา
กับธรรมาภิบาล กล่าวคือ การให้พ้นจากงาน มีหลายกรณี เช่น ลาออก ลดพนักงาน ตาย
ปลดเกษียณ เลิกจ้าง ซึ่งแต่ละกรณีมีการใช้หลักธรรมาภิบาลเข้าไปกากับควบคุม โดยใช้
กฎระเบียบ เกิดความเป็นธรรม มี ความโปร่งใสในการดาเนินการรับฟังความคิดเหจนจาก
บุคลากร เพื่อรับรู้รับผิดชอบร่วมกัน นอกจากนี้ยังใช้หลักความคุ้มค่าในการบริหารด้านการให้
พ้นจากงานด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียบุคลากรที่ดีขององค์กร

5. อภิปรายผล
5.1 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร พบว่า
กระบวนการการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลัก
พุทธบริหารการศึกษา ด้านการได้มาซึ่งบุคลากร อยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้
เหจนว่าองค์กรให้ความสาคัญกับการได้มาซึ่งบุคลากร โดยที่ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการบริหารจัดการ การวางแผน และแนวทางการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถ
สรรหาบุคลากรที่เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามความถนัด
และความสามารถเข้าปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมระหว่างคนกับงานมาปฏิบัติงาน โดยให้ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มารดารัตน์ สุขสง่า8 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ขีดความสามารถหลักที่
พึงประสงค์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์กรชั้นนาในประเทศไทยกรณีศึกษา :
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)” ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรบนพื้นฐานขีดความสามารถหลักของบุคลากร (Core Competency) ใช้แนวคิด
“การบริหารขีดความสามารถ” (Competency Based Management) ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ระบบการสรรหาและคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระบบการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรมการดาเนินธุรกิจตลอดจนดูแลผลตอบแทน
สวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทางานให้สอดคล้องกับความหลากหลายของพนักงาน
โดยเฉพาะกระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ที่ดีที่สุดเสมอ นั่นคือ Best recruit and retain
เน้นการสัมภาษณ์บนพื้นฐานของ Competency Based Interview เพื่อให้ได้ทั้งคนเก่งและ
8

มารดารัต น์ สุ ข สง่ า . “ขี ดความสามารถหลั ก ที่พึ งประสงค์ใ นการสรรหาและคั ด เลื อ ก
บุคลากรขององค์กรชั้นนาในประเทศไทยกรณีศึกษา : บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)”. รายงานวิจัย,
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554), บทคัดย่อ.
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คนดี มีคุณภาพสูงและซื่อสัตย์เข้ามาร่วมงานโดยบุคลากรหรือผู้สมัครที่จะผ่านการสัมภาษณ์
และเข้าสู่กระบวนการอื่นขององค์กรต่อไปได้นั้น คะแนนการสัมภาษณ์จะต้องมีเสียงเป็นเอก
ฉันท์เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ9 ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา” ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการสรรหาและ
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การวางแผนความต้องการกาลังคน 2) การกาหนด
คุณสมบัติของผู้สมัคร 3) เทคนิควิธีการสรรหา 4) วิธีการสมัคร และ 5) ช่องทางการสมัคร
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือก ประกอบด้วย 1) แนวทางการคัดเลือก 2) วิธีการคัดเลือก 3) เกณฑ์
การตัดสิน 4) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 5) การกาหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
และ 6) ช่องทางการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
5.2 ด้ า นการธ ารงรั ก ษาบุ ค ลากร จากการศึ ก ษา พบว่ า กระบวนการการ
บริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ตามหลั ก พุ ท ธบริ ห าร
การศึกษา ด้านการบารุงรักษาบุคลากร อยู่ในระดับมาก จากข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้
ทราบว่าด้านการบารุงรักษานั้นองค์กรได้ให้ความสาคัญ ซึ่งผู้บริหารเผยแพร่ผลพิจารณาความ
ดีความชอบและสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรอย่างโปร่งใส พิจารณาความดีความชอบและ
สวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรอย่างยุติธรรมต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามีการวางแผนล่วงหน้าทุกครั้งเพื่อ ให้เกิดความคล่องตัวและเกิด
ประสิทธิผลตามเวลาที่กาหนดไว้ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิรมย์ เจริญพานิช10 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
“รูปแบบการเสริมสร้างการธารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ” ผลการวิ จั ย พบว่ า สภาพการด าเนิ น งานในปั จ จุ บั น มี ผ ลต่ อ การ
เสริมสร้างการธารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความผูกพันของบุคลากรระดับปฏิบัติการค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันและสภาพความเป็นจริ ง
เกี่ยวกับปั จจัย แต่ล ะประเดจ นค่า เฉลี่ ยส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานอยู่ใ นระดับปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก

9

กิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ . “การพัฒนารูปแบบการสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา”. วิทยานิพนธ์ดุษฎี
นิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. (คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), บทคัดย่อ.
10

ภิรมย์ เจริญพานิ. “รูปแบบการเสริมสร้างการธารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ
อุ สาหกรรมและทรั พ ยากรมนุษ ย์ . (ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิล ปะศาสตร์ป ระยุก ต์ : มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ, 2558).
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ผลการสร้างรูปแบบการเสริมสร้างการธารงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก พบว่า รูปแบบที่สร้างขึ้นประกอบด้วย องค์ประกอบความผูกพัน
3 ด้าน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรระดับปฏิบัติการมีทั้งหมด 13 ปัจจัย
ซึ่งประกอบด้วย 1) ความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 2) ความน่าเชื่อถือขององค์กร 3)
การได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสปรับปรุงและแก้ไขปัญหาวิธีการทางานให้ดีขึ้น 4) เงินเดือน
ที่ได้รับ 5) ความมีอิสระในการทางาน 6)โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 7) บทบาท
หน้าที่ในการทางาน 8) นโยบายและการบริหารงานขององค์กร 9) ทัศนคติที่ดีต่องานที่ทา
10) ความสาคัญของงานที่รับผิดชอบ 11) ความสะดวกสบายในการเดินทางมาทางาน 12)
ความมั่นคงในงาน 13) โอกาสในการได้รับการพัฒนา เช่น ฝึกอบรม / ดูงาน / ศึกษาต่อ ผล
การจัดทาคู่มือแนวทางปฏิบัติและกลยุทธ์ในการเสริมสร้างการธารงรักษาบุคลากร พบว่ามี
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการนาไปประยุกต์ใช้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
ครูสุนทรวัชรกิจ(บุญธรรม ธมฺมิโก)11 ได้ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี” ผลการวิจัย พบว่า การธารงรักษา มีกลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ด้าน
การธารงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของคณะสงฆ์ จะทาให้เกิดความรัก ความผูกพันความนั บถือ
การร่วมมือร่วมใจ ความจงรักภักดี และความสาเรจจในงานของคณะสงฆ์ การปรับเปลี่ยน
ตาแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์
5.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร จากการศึกษา พบว่า สามารถนาประสบการณ์มา
ใช้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง จะ
ขอคาแนะนาจากผู้บังคับบัญชาเสมอ แล้วกจมุ่งมั่นทางานจนสาเรจจด้วยดี มีความพอใจในการ
ที่จะปฏิบัติ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย งานที่ตรงกับความรู้ความสามารถจะมีความสนใจในการเข้ารับ
การฝึกอบรม/ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ สาหรับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประสิทธิ์ ชุมศร12 ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จาก
การปฏิ บั ติเ พื่อ การประกั น คุณ ภาพภายในสถานศึก ษาของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2” ผลการวิจัย พบว่า ต้องการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม การสร้าง
เครือข่ายการทางาน การพัฒนาต่อเนื่องการบูรณาการ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี และการเป็นองค์ กรแห่งการเรียนรู้กระบวนการประกอบด้ วย การวางแผน การ
ปฏิบัตจิ ริงการตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าการปรับปรุงและต่อยอดสู่วิธีที่ดีที่สุดและ
ขั้นตอนประกอบด้วย 1) เตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะทาหน้าที่นิเทศ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2)กาหนดประเดจนปัญหาที่ได้จาก
11

พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก). “กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะ
สงฆ์จั งหวัดเพชรบุ รี ”. วิท ยานิพนธ์ พุท ธศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต (การจัดการเชิงพุทธ). (บั ณฑิตวิ ทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557), บทคัดย่อ.
12
ประสิทธิ์ ชุมศร. “รูป แบบการพัฒนาบุ คลากรด้ว ยการเรีย นรู้จ ากการปฏิบั ติเพื่อ การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธ านีเขต 2”.
รายงานวิจัย, (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กระทรวงศึกษาธิการ, 2555), บทคัดย่อ.
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การนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3) แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเหจนเพื่อคัดเลือกปัญหาหาสาเหตุของปัญหา
และหาทางแก้ปัญหา 4) สร้างความรู้และตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ 5) สร้างผลงานที่
เป็นวิธีการปฏิบัติอย่างมีระบบ (How to) หรือนวัตกรรมที่จะแก้ปัญหาระบบการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา 6) เสนอผลงานร่วมกั นให้คาเสนอแนะและปรับปรุงงาน 7) นา
ผลงานที่เป็นนวัตกรรมไปปฏิบัติในสถานศึกษา 8) ประเมินผลงานและสรุป 9) ประเมิน
ค่ า นิ ย มรู ป แบบพั ฒ นา 10) เผยแพร่ ผ ลงานให้ ห น่ ว ยงานอื่ น ทราบ และสอดคล้ อ งกั บ
ประโยชน์ คล้ายลักษณ์13 ได้ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการทางานเป็น
ทีมของบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา” ผล
การศึ ก ษา พบว่ า 1.บุ ค ลากรผู้ ป ฏิบั ติ งานในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษา
ต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านการทางานเป็นทีมในมิติเกี่ยวกับ การกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ การไว้เนื้อเชื่อใจ และการยอมรับ
นับ ถื อ โดยต้ องการวิธี ก ารพัฒ นาสมรรถนะในลั ก ษณะการฝึ ก อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร การ
ฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติงานกับผู้เชี่ยวชาญ 2.รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการทางาน
เป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มีลักษณะเป็น หลักสูตรการฝึกอบรม และคู่มือการฝึกอบรมที่ประกอบด้วยโครงสร้างสาคัญ
6 ส่วน ได้แก่ หลักการและเหตุผ ล จุดมุ่ งหมายของหลั กสูตร โครงสร้างหลักสูตรเนื้อหา
หลั ก สู ต รและกิ จ กรรมการฝึ กอบรม กระบวนการฝึ ก อบรม การวั ด และประเมิ น ผลการ
ฝึกอบรม รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการทางานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้น ได้รับการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติในลักษณะเหจนชอบถึงความเหมาะสม ความสอดคล้อง
ความเป็นไปได้และความถูกต้องครอบคลุม ในระดับมาก
5.4 ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน จากการศึกษา พบว่า กระบวนการการ
บริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ตามหลั ก พุ ท ธบริ ห าร
การศึกษา ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน อยู่ในระดับมาก จากข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้
ทราบว่าด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน บุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเหจนต่อกระบวนการ
การบริหารเพื่อให้เกิดการมีสว่ นร่วมที่เหมาะสมกับหน่วยงาน ความรับผิดชอบงานตามความรู้
และความสามารถของตน จัดสรรตาแหน่งบุคลากรผู้มีความชานาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติ
หน้าที่เข้าทางานอย่างเหมาะสมคุ้มค่า ผู้บริหารงานยึดหลักความถูกต้องมีคุณธรรมและปฏิบตั ิ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาความเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรได้รับ

13

ประโยชน์ คล้ายลักษณ์. “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการทางานเป็นทีมของบุคลากร
ทางการศึก ษา ผู้ป ฏิ บั ติงานในสานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา”. วิ ท ยานิพ นธ์ ดุษ ฎีบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการศึกษา. (คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556), บทคัดย่อ,
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เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสินี ใยโพธิ์ทอง14 ศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพการบริหาร
และปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ” ผลการวิจัย
ด้านการพ้นออกจากงาน พบว่า ส่วนมากบุคลากรของหน่วยงานพ้ นออกจากงาน ด้วยการ
ลาออก ด้ า นการเตรี ย มการเกี่ ย วกั บ การพ้ น ออกจากงานของบุ ค ลากรในกรณี ต่ า งๆ
หน่ ว ยงานมี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ร าชการในแต่ ล ะปี เ พื่ อ เตรี ย มวางแผน
อัตรากาลังทดแทน การให้บุคลากรพ้นจากงาน ประกอบด้วยแนวทางดังนี้ 1) ลาออก
เป็ น ของธรรมดาที่ สุ ด ในการพ้ น จากงานของบุ ค ลากร ซึ่ ง มั ก เกิ ด จากความต้ อ งการของ
บุคลากรมากกว่าของระบบงาน เช่น อาจมีเหตุผลในเรื่องการต้องการค่าตอบแทนสูงขึ้น การ
เจจบป่วย การเลื่อนตาแหน่ง การย้ายที่อยู่ใหม่ ความต้องการเป็นแม่บ้าน เป็นต้น โดยที่การ
ลาออกย่อมก่อให้เกิดปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลเพราะอย่างน้อยจะต้องมีการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลใหม่มาปฏิบัติงานแทน ถ้าเป็นตาแหน่งที่ต้องการความรู้ ความสามารถ
ความมีประสิทธิภาพสูง
กจจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการสรรหา และ การคัดเลือกรวมทั้ง
เสียเวลาในกระบวนการดังกล่าว 2) ลดจานวนพนักงาน วิธีนี้จะเป็นวิธีการสุดท้ายของกรณี
ที่บุคลากรเกินกว่าภาระงาน ซึ่งวิธีการนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเช่นกัน จะกระทากจ
ต่อ เมื่ อ หน่ วยงานหรือ องค์ก รไม่ส ามารถที่ แบกรั บภาระค่ าใช้จ่ ายอีก ต่อ ไป ต้อ งท าการ
Layoff พนักงานออก บางส่วน หรือปิดกิจการ ซึ่งการดาเนินการในลักษณะนี้ ผู้บริหาร
องค์กรจะมอบหมายให้หัวหน้าแต่ละสายงานเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินลูกน้องในสังกัด
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ บางองค์กรกาหนดเกณฑ์กรณี การลดพนักงานลง โดยการเลือก
พนักงานที่มีประสิทธิภาพการทางานไม่ดี ไม่มีคุณภาพพนักงานที่ใกล้เกษียณอายุ พนักงานที่
ยังไม่ผ่านทดลองงาน พนักงานที่มีอายุงานมาก พนักงานที่มีอายุงานน้อย 3) ตาย เมื่อ
บุคลากรตายกจต้องหมดสภาพพ้นจากตาแหน่งหน้าที่โดยปริยาย ในกรณีเช่นนี้ โดยทั่วไปกจ
จะต้องให้บาเหนจจแก่ทายาท และถ้าหากเป็นการตายในระหว่างการปฏิบัติงานกจควรที่จะต้อง
พิจารณาบาเหนจจให้เป็นกรณีพิเศษ 4) ปลดเกษียณ จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพื่อให้ได้
ทราบว่าการทางานในแต่ละรอบปีจานวนผู้ที่จะเกษียณอายุมีจานวนมากน้อยเพียงใด เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 5) เลิกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการบริห ารบุคคลกาหนด ผู้ใดได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานพิเศษ
ใดๆ หกพ้นกาหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ไม่สามารถกลับมาปฏิบัติงานตามปกติได้ ให้อธิการบดี
สั่งให้ผู้นั้นออกจากงาน หรือเลิกจ้างได้ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น 6) พ้นจาก
ตาแหน่ง จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ และให้เหมาะสมว่า สาเหตุจากพฤติกรรมของบุคลากร
นั้นเหมาะสมที่จะต้องออกจากหน่วยงานนั้นไปหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสินี
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ใยโพธิ์ทอง ศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพการบริหารและปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ” ผลการวิจัย ด้านการพ้นออกจากงาน พบว่า ส่วนมาก
บุคลากรของหน่วยงานพ้นออกจากงาน ด้วยการลาออก ด้านการเตรียมการเกี่ยวกับการพ้น
ออกจากงานของบุ คลากรในกรณีต่างๆ หน่วยงานมีการรวบรวมข้ อมูลผู้ที่จะเกษียณอายุ
ราชการในแต่ละปีเพื่อเตรียมวางแผนอัตรากาลังทดแทน

6.ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งของวิ ท ยาลั ย สงฆ์ ก ลุ่ ม ภาคเหนื อ สั ง กั ด
มหาวิท ยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย และภาคต่างๆ ในประเทศไทยที่ มี วิท ยาเขต
วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ ห้องเรียนหรือสถาบันสมทบควรพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการ
บริหารงานบุคคลเชิงพุทธในแต่ละด้านที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับสภาพ
ปัจจุบันอั นจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มี ศักยภาพสูงสุด ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของคณะสงฆ์ไทยและสังคมได้อย่างเตจมประสิทธิภาพ
2.ข้อค้นพบจากการวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ บริหารของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทุกส่วนงานที่สังกัด ในการนาไปประยุกต์ใช้ ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคล ตามหลักการอุดมศึกษาต่อไป
3.ควรเลือกกลยุทธ์หลักและแผนปฏิบัติการมาใช้ในการแก้ปัญหาที่จาเป็น
และเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์
เช่น อาจารย์ในสาขาวิชาไม่เพียงพอและบุคลากรเสริมในสายงานไม่เพียงพอ เป็นต้น
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. ผู้ บริ หารและบุคลากรในองค์ กรควรมีค วามรู้ ความเข้า ใจเกี่ ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน เพื่อนาเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของ
หน่วยงานได้
2. ควรมีการฝึกอบรมและพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการ
บริหาร การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการดาเนินการต่างๆ แก่ผู้บริหารและ
บุคลากรเพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรนาวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การมากาหนดเป็น
แนวทาง ในการบริหารบุคลากรและดาเนินการอย่างมีส่วนร่วม
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4.ควรประยุก ต์แนวคิด ทฤษฎีก ารบริ หารงานบุค คล มาใช้ใ นการบริหาร
บุคลากรขององค์กรให้มากขึ้น
6.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรมี การศึก ษาเกี่ย วกับ การพัฒ นาแผนกลยุ ทธ์ก ารจั ดการทรัพยากร
บุคคลในระยะสั้นทุก 5 ปี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.ควรมี การศึก ษาเกี่ย วกับ การพัฒ นาแผนกลยุ ทธ์ก ารจั ดการทรัพยากร
บุคคลในส่วนงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เช่น วิทยาเขต หน่วย
วิทยบริการ เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลในมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีอัตลักษณ์ใกล้เคียงมจร เช่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4. ควรจะศึ กษากลยุ ทธ์ ในด้า นอื่ นๆ ของมจร เช่น ด้ านการบริห ารองค์
ความรู้ ด้านการบริหารวิชาการในวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
5. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แผนกลยุ ท ธ์ ท างด้ า นผลตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานและรูปแบบการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินหลักสูตรศาสนศาตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิท ยาลัย วิ ทยาเขตล้า นนา ด้า นบริบ ท ปัจ จัย นาเข้ า กระบวนการ และผลผลิต 2) เพื่ อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ที่มี เพศ อายุ
สาขาวิชา สถานภาพทางการศึ กษา และสถานภาพการทางาน แตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยตรงอันประกอบไป
ด้วย คณะกรรมหารบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 2กลุ่มคือ
นักศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนและรั กษาสถานภาพเป็น นัก ศึ ก ษาตั้งแต่ ปีก ารศึก ษา 2555-2557 และ
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตร พ.ศ. 2554- 2558 รวม 5 ปีการศึกษา การ
เก็บข้อมูล ใช้การสุ่ ม ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากการใช้ตาราง
สาเร็จรูปของ เคิจชี่แอนท์มอแกน (Krejcie and Morgan) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 44 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลในเชิงลึก
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่า T-test และ ค่า F-test ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะ
ทดสอบความแต่งต่างข่าค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least-Significant Different)
แล้วนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามประเมินหลักสูตรศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดย รวมทั้งทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูดได้แก่ ด้านปัจจัย
นาเข้า มีค่าเฉลี่ย ที่ 4.32 มีค่าแปรผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยที่
4.27 มีค่าแปรผลอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ย 4.10 มี
ค่าแปรผลอยู่ในระดับมาก 2) จากการศึกษาโดยการตอบแบบสอบถามและการสุ่มสัมภาษณ์
พบว่า ด้านบริบท คือ สภาพแวดล้อม บรรยากาศของการศึกษาตลอดถึงการสร้างแรงจูงใจใน
การศึกษาสาขาวิชาพุ ทธศาสนาและปรัชญา ยังต้องปรับปรุงแก้ไขด้าน ปัจจัยนาเข้า โดยเน้น
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคา
1

หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา E-Mail. Promdee1979@ hotmail.com
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กร เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังต่อสังคมที่ สูง จึงต้องมีความเชี่ยวชาญและมี
ศักยภาพที่สูงในการทางานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านกระบวนการ ควรเน้นการจัดกิจกรรมใน
ด้าน เสริมสร้างหลักสูตรให้มากขึ้น เช่น จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน และเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกที่
ส่งเสริม ให้ เกิ ดทั กษะและองค์ค วามรู้ ในด้า นศาสนาและปรัชญามากยิ่ งขึ้ น ด้า นผลผลิต คื อ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรโดยตรงที่จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ จากการศึกษาในครั้งนี้ทาให้
ทราบถึ งข้ อ มู ล ในเชิ ง ลึ ก ทั้ ง หมดที่ จ ะน ามาปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขให้ ห ลั ก สู ต รนี้ มี คุ ณ ภาพตาม เกณฑ์
มาตรฐานของ (สกอ) ต่อไป 3) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถาม โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่ แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมี
นัยสาคัญ 4) ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม การสัม ภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ส่ว นใหญ่ต อบคาถามไปในแนวทาง
เดีย วกั นว่ า ปัญ หา อุป สรรคของหลัก สูต ร ควรมีก ารพัฒ นาปรั บปรุงอย่ างต่อ เนื่ อง ควรเพิ่ ม
กระบวนการการศึกษาด้านศาสนาและปรัชญาในการสอนให้มากขึ้น และควรนานักศึกษาไปศึกษา
นอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาอบรมเพิ่มทักษะและวิชาการ เป็นต้น
4) ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อการการประเมินหลักสูตรศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยมหากุฏราช
วิทยาลัย วิ ทยาเขตล้านนาโดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้ร่ วมสนทนาส่ วนใหญ่ตอบคาถามไปใน
แนวทางเดียวกันว่า ปัญหา อุปสรรคของหลักสูตร ควรมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ควรเพิ่ม
กรบวนการการศึกษาด้านศาสนาและปรัชญาในการสอนให้มากกว่านี้ และควรนานักศึกษาไป
ศึกษานอกสถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรผู้ทรงความรู้มาอบรม เป็นต้น
คาสาคัญ: การประเมิน/หลักสูตร/พุทธศาสนาและปรัชญา

ABSTRACT
The research consisted of 3 objectives as follows; 1) To evaluate Master
of Arts in Buddhism and Philosophy, faculty of Religion and
Philosophy (Revised course 2011) in Mahamakut Buddhist University (Lanna
campus) in context, input, process and outcome. 2) To contrastive analyze the
evaluation of students in Master of Arts in Buddhism and Philosophy, faculty of
Religion and Philosophy (Revised course 2011) in terms of the differences of
gender, age and work status. 3) To study counsel regarding the evaluation of Master
of Arts in Buddhism and Philosophy, faculty of Religion and
Philosophy (Revised course 2011) Representative sample in research is related
persons of Master of Arts in Buddhism and Philosophy, faculty of Religion and
Philosophy (Revised course 2011) in Mahamakut Buddhist University (Lanna
campus) which consisted of executive committees of the course, lecturers, active
students and graduates. The study sampling subjects were 44 people; Purposive
Sampling is used as a research method with a number of 44 related persons.
Research tools are questionnaire and interview. Statistics used in data analysis are
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way
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ANOVA). If the difference of statistical significance is found, multiple comparisons
will be tested by LSD (Least-Significant Different) and present in a form of table with
lecture.
Results of the research were as follows: 1) Representative sample
answered questionnaire in evaluation of Master of Arts in Religion course, faculty
of Religion and Philosophy (Revised course 2011) in Mahamakut Buddhist
University (Lanna campus) of 4 factors generally in a high level. While consider each
factors by ranking the highest mean to the lowest mean, it was found that the
result revealed that input has the highest mean at 4.32 percent, it was ascribed that
it is in a high level. The second rank is outcome which has the mean at 4.27
percent; it was ascribed that it is in a high level. The third tank is context, with the
mean at 4.10 percent; it was ascribed that it is in a high level. The lowest rank is
context, with the mean at 4.10 percent; it was ascribed that It is in a high level. 2)
According to the study by creating a questionnaire and purposive Sampling interview
technique, the result revealed that the context factor which has to be improved are
environment and study atmosphere to build motivation to study in Religion and
Philosophy course. For input, personnel, executive of the course and executive
committee need to be quickly developed the potential in work to meet the
demand and a high expectation from society. Therefore, they must be apparent in
every aspect. In processing, the number of related activity and other activities such
as observation is quite less. Therefore, the activity or learning process in Buddhism
and philosophy should be increasingly provided. Input is the objective of the study
and a quality indicator in a research. The study revealed all insights which will be
improved to develop this course as per standard quality and indicators of OHEC
(Office of the Higher Education Commission) in further. 3) Hypothesis testing result
of the research of a student representative sampling group in evaluation of Master
of Arts in Buddhism and Philosophy, faculty of Religion and
Philosophy (Revised course 2011) in Mahamakut Buddhist University (Lanna
campus) revealed that the students who have different gender, age, course, study
status and work status have given the answers to questionnaire of evaluation of
Master of Arts in Buddhism and Philosophy, faculty of Religion and
Philosophy (Revised course 2011) in Mahamakut Buddhist University (Lanna
campus), and the answers are not different in total 4 factors which is not as
previous hypothesis statistically significant at the level 0.05.
4) Suggestion regarding challenges and method of problems solving in
evaluation of Master of Arts in Buddhism and Philosophy, faculty of Religion
and Philosophy (Revised course 2011) in Mahamakut Buddhist University (Lanna
campus) in four factors revealed that most of the participants answered the
question in the same way. The participants suggested that the development should
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be provided continuously, learning process in religion and philosophy teaching
should be increased and field visit such as observation or inviting an educational
expert to give guidance to the students and so on.
Keyword: To evaluate/ Master of Arts in Buddhism and Philosophy

1.บทนา

พระราชบัญญั ติก ารศึ กษาแห่ งชาติ พุ ทธศั กราช 2542 และแก้ไ ขเพิ่ มเติม(ฉบับ ที่2)
พุทธศักราช 2545 ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหาร และการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ
และเสมือนเป็นกฏหมายปฎิรูปการศึกษาเพราะสาระสาคัญในพระราชบัญญัตินี้ได้ให้ความสาคัญ
กับการปฏิรูปการศึกษาในทุกด้าน รวมทั้งด้านหลักสูตรการศึกษาไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรมี
ความสาคัญต่อการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรเป็นตัวกาหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหา สาระ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน โดยมุ่งให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่มีคุณภาพต่อไป( วิโรจน์ สารรัตนะ
,2548, หน้า 4) สานักงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
(2547,หน้า 15)ระบุว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 ได้บัญญัติในมาตรา 28 ให้บัญญัติให้สาระของหลักสูตรทั้งที่เป็น
วิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความดีงาม
และความรั บผิ ด ชอบต่อ สั งคม ซึ่งแสดงให้ เ ห็น ว่า ผู้บ ริ หารจะต้ องมี การบริ ห ารจั ดการให้ มี
หลั ก สู ต รสถานศึก ษาขึ้ น ในสถานศึ ก ษา โดยอาศั ย หลั ก การมีส่ ว นร่ ว มขากบุค ลากรทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งจะต้องร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริบทของชุมชนอย่างแท้จริง
การประเมิ น หลั ก สู ต รเป็ น ส่ ว นที่ มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ งต่ อ คุ ณ ภาพของ
หลักสูตรทั้งนี้เพราะการประเมินหลักสูตรจะทาให้รู้คุณค่าและผลที่ได้จากการใช้หลักสูตรว่าเป็น
อย่างไรสามารถจะนาไปใช้ได้ดีเพียงใดข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณค่าและคุณภาพที่ดีขึ้นอันจะเป็นผลในการนาหลักสูตรไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับการศึกษาและการผลิตบุคลากรให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะนาไปพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรในด้านเนื้อหาของหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนและการบริ ก ารและเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ งการเรี ย นการสอนและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของมหาบัณฑิตต่อการพัฒนาประเทศประกอบกับนามาอ้างอิงเป็นตัวบ่งชี้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึก ษา พ.ศ.2553 (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ (16) กาหนดการพัฒนาหลักสูตรโดย
ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเป็นระยะๆอย่างน้อยทุกๆ 5 ปีและมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาเป็นหลักสูตรที่เปิด
ใช้ ม าตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2554 ถึ งปัจ จุ บั น ซึ่งเมื่ อ นั กศึ ก ษาจบการศึ กษาจากสถาบั น ไปแล้ ว และ
จาเป็นต้องนาความรู้ดังกล่าวไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทางานสาหรับในการจัดการเรีย นการ
สอนของหลักสูตรนั้นสอดคล้องกับสภาวะของสังคมในปัจจุบันมากน้อยเพียงใดนั้นหรือต้องมีการ
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ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้นในการนาไปใช้ประกอบกับคณาจารย์
ของสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาซึ่งมีส่วนร่วมในการดาเนินการบริหารหลักสูตรต่างก็ต้องการ
ทราบถึงคุณภาพของหลักสูตรที่กาลังใช้อยู่นี้ว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใดจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการประเมินหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาเพื่อ
พิจารณาให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบันและจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆยังไม่ปรากฏว่า
มหาวิทยาลั ยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้มีการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาพุทธ
ศาสนาและปรัชญาด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะทาการประเมินหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ต่อความจาเป็นและความต้องการต่างๆข้างต้น

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินหลักสูตรศาสนาศาสตร์มาหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ด้านบริบท
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต
2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการประเมินหลักสูตรศาสนาศาสตร์มาหาบัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตล้านนา ที่มี เพศ อายุ สาขาวิชา สถานภาพทางการศึกษา และสถานภาพการทางาน
แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรศาสนาศาสตร์มาหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุท ธศาสนาและปรั ชญา (หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิท ยาลั ยมหากุฏ ราช
วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

3.วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีดาเนินการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ประชากรและกลุ่ ม
ตัวอย่างในการเก็บข้อมูล ได้กาหนดเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ ผู้บริหารวิทยาเขต
ล้านนา คณะกรรมการประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาที่ยังคงสถานภาพนักศึกษา และ
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรแล้ว จานวน 52 คน และผู้วิจัยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของ Kerjcie and Morgan ได้จานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 44 คน โดยมีเทคนิคและ
วิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1.เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งประชากรออกเป็น 5 กลุ่ม
ดังนี้
กลุ่มที่ 1. นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ที่จบการศึกษา ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2554 ถึง ปีการศึกษา 2558 จานวน 15 คน
กลุ่มที่ 2. นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ที่กาลังศึกษาอยู่ระหว่าง
ปีการศึกษา 2554 ถึง ปีการศึกษา 2558 จานวน 15 คน
กลุ่มที่ 3. อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา วิทยานิพนธ์
จานวน 10 คน
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5 คน

กลุ่มที่ 4. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการผู้บริหารวิทยาเขต จานวน

กลุ่มที่ 5. เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชา
พุทธศาสนาและปรัชญา วิทยาเขตล้านนา จานวน 7 คน
ดังนั้น จึงได้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จานวน 52 คน และผู้วิจัยได้กาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Kerjcie and Morgan ได้จานวนประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง 44 คน และใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratifird Random Sampling) แล้วนามา
หาอัตราส่วนของประชากร เพื่อหากลุ่มตัวอย่างแยกแต่ละปีการศึกษา ตามสูตรนี้ (กัลยา
วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19)
สูตรการคานวณกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
Ni(n)
N1
=

N

N1

=

จานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละปีการศึกษา

Ni

=

จานวนประชากรแต่ละปีการศึกษา

n

=

จานวนกลุ่มตัวอย่างรวมทุกปีการศึกษา

N

=

จานวนประชากรทั้งหมด

จึงทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แยกออกเป็นแต่ละปีการศึกษา ดั งรายละเอียดในตาราง
แสดงจ านวนประชากรและการสุ่ม กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ ล งทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
หมายถึงผู้ยังไม่จบการศึกษา และนักศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ดังนี้
ปีการศึกษา
2555

2556

2557

ผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม(Ni)

นักศึกษาที่ยังไม่จบ
การศึกษา

15

นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว

4

นักศึกษาที่ยังไม่จบ
การศึกษา

8

นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว

5

นักศึกษาที่ยังไม่จบ
การศึกษา

10

กลุ่มตัวอย่าง (N1)

15(44) = 12.6
52 13



4(44) = 3.3  3
52
8(44) = 6.7  7
52
5(44) = 4.2  4
52
10(44) = 8.3  8
52
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2558

นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว

6

นักศึกษาที่ยังไม่จบ
การศึกษา

9

นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว

2

รวม

52 (N)

6(44) = 5.0  5
52
9(44) = 7.6  7
52
2(44) = 1.6  2
52
44 (n)

ที่มา : สถิตินักศึกษาประจาปีการศึกษา 1/2554 (ธัญญรัตน์ โปธา, 2554, อัดสาเนา) เมื่อได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 44 คน ดังกล่าวแล้ว จึงใช้วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) โดยการใช้แบบเจาะจงตามกลุ่มตัวอย่างที่ได้กาหนดไว้
1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2554) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
โดยได้แบ่งขอบเขตด้านเนื้อหาออกเป็น จานวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริบทของหลักสูตร 2) ด้าน
ปัจจัยนาเข้า 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต
1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตาบลพระสิงห์ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1.4.4 ระเบียบวิธีวิจัย มีขั้นตอนดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการบริหารกลุ่มวิชาในหลักสูตร โดยการศึกษาจาก
เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาการและงานทะเบียน
ขั้นที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้ที่เกี่ยงข้อง อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาด้วยการใช้แบบสอบถามแบบ
ขั้นที่ 3 การสัมภาษณ์ เป็นการหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร ในด้าน
ต่างๆ เช่น จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร คุณภาพของหลั กสูตร งบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย สื่ออุปกรณ์ การจัดผู้สอน กระบวนการเรียนการสอน และผลที่เกิดกับนักศึกษา
โดยเน้นใน 4 ด้าน เป็นเกณฑ์วิจัยตามที่กล่าวไว้ คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวน
และด้านผลผลิต
ดังนั้น ผู้วิจัยได้กาหนดรูปแบบและวิธีการดาเนินการวิจัยที่ได้ศึกษาใน 3 ขั้นตอนแรกมา
กาหนดรูปแบบตามระเบียบวิธีวิจัย โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. สร้างเครื่องมือ ที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยให้ผู้เชียวชาญจานวน 3 ท่านตรวจ
สอเครื่องมือก่อนนาออกไปใช้ โดยหาค่า (IOC)
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2. การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ อาศัยเครื่องมือแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา เป็น
คาถามในประเด็นเกี่ยวกับด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านคุณภาพของบัณฑิต
ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู้ ข้อมูลที่ได้ถูก
ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้อง ครบถ้วนของแบบสอบถามทุกฉบับ
3. บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสาเร็จรูป ก่อนการวิเคราะห์ทางสถิติได้มี
การทดสอบได้มีการทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ โดยการวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความ
สอดคล้องภายในของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาช
4. การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ของข้อคาถามในแบบสอบถาม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทาการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง และการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่มีข้อคาถามที่เป็นแบบ
มาตรประเมิน (Rating Scale) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาช (The
Coefficient of Alpha)

4.ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบแบบสอบถามประเมิ น หลั ก สู ต รศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดย รวมทั้งทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูดได้แก่ ด้านปัจจัย
นาเข้า มีค่าเฉลี่ย ที่ 4.32 มีค่าแปรผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยที่
4.27 มีค่าแปรผลอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ย 4.10 มี
ค่าแปรผลอยู่ในระดั บมาก 2) จากการศึกษาโดยการตอบแบบสอบถามและการสุ่มสัมภาษณ์
พบว่า ด้านบริบท คือ สภาพแวดล้อม บรรยากาศของการศึกษาตลอดถึงการสร้างแรงจูงใจใน
การศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ยังต้องปรับปรุงแก้ไขด้าน ปัจจัยนาเข้า โดยเน้น
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคา
กร เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังต่อสังคมที่สูง จึงต้องมีความเชี่ยวชาญและมี
ศักยภาพที่สูงในการทางานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านกระบวนการ ควรเน้นการจัดกิจกรรมใน
ด้าน เสริมสร้างหลักสูตรให้มากขึ้น เช่น จัดสัมมนา ศึกษาดูง าน และเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกที่
ส่งเสริม ให้ เกิ ดทั กษะและองค์ค วามรู้ ในด้า นศาสนาและปรัชญามากยิ่ งขึ้ น ด้า นผลผลิต คื อ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรโดยตรงที่จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ จากการศึกษาในครั้งนี้ทาให้
ทราบถึ งข้ อ มู ล ในเชิ ง ลึ ก ทั้ ง หมดที่ จ ะน ามาปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขให้ ห ลั ก สู ต รนี้ มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของ (สกอ) ต่อไป

5.อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตรศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและ
ปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา” ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 3 ประการดังนี้คือ 1) เพื่อประเมินหลักสูตรศาสนาศาสตร์
มาหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยมหากุฏ
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ราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ด้านบริบท ปัจจัยนาเข้า กระบวนการและผลผลิต 2) เพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบการประเมินหลักสูตรศาสนาศาสตร์มาหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ที่มี เพศ อายุ
สาขาวิชา สถานทางการศึกษา และสถานภาพการทางาน แตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ ยวกั บการประเมิ นหลั กสู ตรศาสนาศาสตร์ มาหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาพุ ทธศาสนาและปรั ชญา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ซึ่งผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น CIPP Model เพื่อนามากาหนด
กรอบแนวคิ ดในการวิ จั ย โดยได้ ตั้ งสมมติ ฐานของการวิ จัยว่ า นัก ศึ ก ษาที่ มี เ พศ สาขาวิ ชา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น แตกต่างกัน มีผลต่อ การจัดการศึกษาของหลักสูตรศาสนศาสตรมหา
บัณฑิ ต สาขาวิ ชาพุ ทธศาสนาและปรั ชญา มหาวิ ทยาลั ยมหากุฏราชวิ ทยาลั ย วิ ทยาเขตล้านนา
แตกต่างกัน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มตัวอย่างประชากรจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็น
นักศึ กษาตั้ งแต่ปี การศึ กษา1/2554-2558 ปัจ จุบั น ซึ่งกาลังศึก ษาในปีก ารศึก ษาที่ 2/2558
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ตาบล
พระสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 52 คน และได้ใช้วิธีการคานวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธกี ารกาหนดสัดส่วน
(Quota Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 44 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิด มีจานวน 49 ข้อ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท จานวน 17 ข้อ 2) ด้านปัจจัยนาเข้า จานวน 10 ข้อ 3)ด้าน
กระบวนการ จานวน 16 ข้อ และ 4) ด้านผลผลิต จานวน 6 ข้อ ผู้วิจัยใช้ลักษณะคาถามแบบ
มาตราส่วน 5 ระดับโดยใช้หลักของ Likert Scale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
และเป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
ศาสนาศาสตร์ มาหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาพุ ทธศาสนาและปรั ชญา (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มีจานวน 4 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมาน
หรืออ้างอิง ได้แก่ ทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย
วิธีการของ LSD (Least-Significant Different) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถสรุปผลของการวิจัยตามข้อค้นพบได้ดังต่อไปนี้
ผลการวิเ คราะห์ ปั จจั ยส่ วนบุ คคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม พบว่ า นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 17 คน ส่วนใหญ่เป็น คิดเป็นร้อยละ เพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 รองลงมา เป็นสมณะเพศ คือพระนักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์ คิดเป็นร้อยละ 41.2
และเป็นหญิงน้อยที่สุดคิดเป็นร้ อยละ 5.9 ดังนั้นจานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนก
ตามเพศโดยรวมเท่ากับ 70.6 ด้านวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่าง จบตรงสายในสาขาวิชาด้านพุทธศาสนาและปรัชญาในระดับปริญญาตรีมา จานวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 ส่วนในสาขาวิชาไม่เกี่ยวข้องด้านพุทธศาสนาและปรัชญา มีจานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.0 ดังนั้น จานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยรวมเท่ากับ 17.6 ด้านสถานภาพการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพทางการศึกษาปัจจุบัน คือ กาลังศึกษาอยู่ จานวน 14 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 74.2 รองลงมาจบการศึกษาแล้ว จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ดังนั้น จานวนร้อยละ
ของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานภาพการศึกษาโดยรวมเท่ากับ 17.6 และ
เมื่อศึกษาใน ด้านสถานภาพการทางานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
สถานภาพการทางานปัจจุบันมากที่สุดคือ ทางานอื่นๆ เช่น รับราชการหรือเป็นพนักงานของรัฐ
อื่นๆ มีจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมา คือ ทางานกิจการส่วนตัว มีจานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.5 และน้อยที่สุดไม่ได้ทางานอยู่ระหว่างการศึกษา จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
17.6 ดังนั้น จานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานภาพการ
ทางานรับราชการเป็นพนักงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 52.9 กิจการส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 23.5
คือ ทางานกิจการส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 29.4 ไม่ได้ทางานอยู่ระหว่างการศึกษา คิดเป็นร้อยละ
47.1 และทางานเอกชน คิดเป็นร้อย 5.9
ผลการวิเคราะห์นักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม การประเมินหลักสูตรศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัย
มหากุ ฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้ านนา พบว่า นั กศึ กษากลุ่ม ตัว อย่ า งตอบแบบสอบถามการ
ประเมินหลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554) มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาโดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ด้านปัจจัยนาเข้า มีค่าเฉลี่ยที่ 4.32 มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านผลผลิต มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.27 มี ค่าแปลผลอยู่ใ นระดับมาก และ ด้านที่มีค่ าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ด้า นบริ บท มี
ค่าเฉลี่ย 4.10 มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1) ด้านบริบท พบว่า นักศึกษากลุ่ม ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม การประเมิ น
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ด้านบริบท โดยรวมทั้ง 17 ข้อ อยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ข้อที่ 6
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีค่าเฉลี่ยที่ 4.47 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือข้อ
ที่ 15 เนื้อหารายวิชาสามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในปัจจุบันของท่าน มีค่าเฉลี่ย
ที่ 4.29 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือข้อที่ 4 หลักสูตรมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของตลาด การจ้างงาน มีค่าเฉลี่ยที่ 3.41 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่
ในระดับมาก 2) ด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม การประเมิน
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ด้านปัจจัยนาเข้า ทั้ง 10 ข้อ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ข้อที่ 5 อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และอธิบายได้
ชัดเจนเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย 4.53 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ข้อที่ 4 อาจารย์
ผู้สอนมีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถ ในเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.47 ซึ่งมีค่า
แปลผลอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือข้อที่ 2 การกาหนดแผนการศึกษาให้สามารถ
สาเร็จการศึกษาภายในกาหนดระยะเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.06 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 3) ด้าน
กระบวนการ พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม การประเมินหลักสูตรศาสนศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยมหา
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กุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ด้านกระบวนการ โดยรวมทั้ง 16 ข้อ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ ข้อที่ 2 ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย
4.53 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือข้อที่ 12 อาคารสถานที่ห้องเรียนมีความสะอาด
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.12 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือข้อที่ 13
อุปกรณ์และเครื่องอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.94 ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 4) ด้าน
ผลผลิต พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม การประเมินหลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตล้านนา ด้านผลผลิตของหลักสูตร โดยรวมทั้ง 6 ข้อ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ โดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อที่ 4
จากการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปวิเคราะห์และตัดสินใจในงานที่
รับผิดชอบอย่างมีเหตุผล ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือข้อที่ 3 การศึกษาใน
หลักสูตรนี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
ข้อที่ 1 ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรมีความเพียงพอกับความต้องการของท่าน ซึ่งมีค่า
แปลผลอยู่ในระดับมาก
สรุปได้ว่า โดยรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ศาสนาศาสตรมาหาบั ณฑิต สาขาวิ ชาพุ ทธศาสนาและปรั ชญา (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554)
มหาวิทยาลั ยมหากุ ฏราชวิ ทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ด้านบริบท ปั จจัยนาเข้า กระบวนการและ
ผลผลิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทาการปรับปรุงจากหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2549 เพื่อให้
เป็นไปตามกรอบของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
โดยกาหนดจุดมุ่งหมายให้มีเนื้อหาที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สังคม และ
ตลาดแรงงาน สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง เน้นการฝึกทักษะทางด้านคิดวิเคราะห์ สร้างองค์
ความรู้ทางด้านความเชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาและปรัชญา มีลักษณะที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ มี
ระเบียบการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจนและมีการพัฒนาและปรับปรุงทางด้านหลักสูตรอยู่เสมอ ส่วน
อาจารย์ผู้สอนนั้นมีทั่งอาจารย์ฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ และอาจารย์พิเศษที่ได้รับการเชิญ
จากภายนอกมาปฏิบัติหน้าที่ในการสอนจึงต้องมีความรอบรู้ทันเหตุการณ์ โดยเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ
และวิชาการที่เพียบพร้อม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา มีความยุติธรรมไม่ลาเอียง มีความรัก
และเอาใจใส่ แ ละปรั บ ปรุ ง ใช้ เ ทคนิ ค การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆให้ เ หมาะสมกั บ นั ก ศึ ก ษา แม้ ว่ า
มหาวิทยาลัยจะได้จัดให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย แต่ด้วยข้อจากัดด้าน
สถานที่ คือ มหาวิทยาลัยได้อาศัยวัดเป็นที่ตั้ง แม้จะมีข้อดีต่อการศึกษาด้านพุทธศาสนาและปรัชญา
แต่ก็มีจุดด้อยด้านพืน้ ที่การก่อสร้างอาคารพี่ใช้เป็นห้องเรียนไม่เพียงพอ ทาให้การจัดการด้านอาคาร
สถานที่ไม่สามารถทาได้ตามที่ต้องการ ปัญหาการค้นหาหนังสือเพื่อที่จะนามาเขียนวิทยานิพนธ์
และการค้นหาหนังสือที่ต้องการยาก จึงเกิดขึ้นได้ อีกประการหนึ่งในการแก้ปัญหาเบื้องต้นในการ
จั ด ซื้ อ หนั งสื อ ห้ อ งสมุ ด ได้ ท าการจั ด ซื้ อ โดยการผ่ า นตั ว แทนส านั ก พิ ม พ์ ต่ า ง ๆ หรื อ แจ้ งให้
สานักพิมพ์ต่าง ๆ มาเสนอรายการหนังสือ เพื่อให้ผู้สอนในแต่ละสาขาวิชาเลือกก่อน ที่จะสั่งซื้อเข้า
ห้องสมุด
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6.ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อการการประเมินหลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตล้านนาโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ผู้ร่วมสนทนาส่วนใหญ่ตอบคาถามไปในแนวทางเดียวกันว่า
ปั ญ หา อุ ป สรรคของหลั ก สู ต ร ควรมี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ควรเพิ่ ม กรบวนการ
การศึกษาด้านศาสนาและปรัชญาในการสอนให้มากกว่านี้ และควรนานักศึกษาไปศึกษานอก
สถานที่ เช่น ศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรผู้ทรงความรู้มาอบรม เป็นต้น
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วศิน ล่่าสัน*

บทคัดย่อ
การวิจัยเล่มนี้เป็นการวิจัยในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ เพื่อน่าเสนอประเด็นส่าคัญของการ
สร้างแนวคิดการสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลงครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1. เพื่อสร้างสรรค์บทเพลง
ครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ 2. เพื่อ
อธิ บ ายแนวคิ ด การสร้ า งสรรค์ บ ทเพลงครบรอบ 40 ปี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์บทเพลงประจ่างานครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แล้วได้น่าไปใช้ในงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
2. แนวทางในการสร้างสรรค์การประพันธ์ค่าร้องบทเพลง “หยั่ง หยัด ยืน ยง” ผู้วิจัยได้
อาศัยแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ให้แนวคิดในการจัดงานเป็นหลัก โดยอาศัย
ประวัติการพัฒนาของหน่วยงานมาประกอบ จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ปรับทัศนคติของตนเองให้เป็นไป
ตามแนวคิดในการจัดงานที่ให้ภาพของต้นไม้เป็นหลัก แล้วใช้ค่าร้องมาจับกับภาพให้เห็นถึงทุกส่วน
ของต้นไม้ ที่เริ่มตั้งแต่ราก ล่าต้น จนแผ่กิ่งก้านใบ ออกดอกและผล ซึ่งเปรียบเสมือนกับคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาไป
ตามระยะเวลาตลอด 40 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบุคลากรทุกๆส่วนในคณะได้มีความตั้งใจ
ในการพัฒนาหน่วยงาน จนท่าให้ได้ผลผลิตซึ่งก็คือบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ มีคุณภาพออกไป
พัฒนาสังคมและประชาติสืบต่อไป

*

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ในส่วนของการสร้างสรรค์แนวทางในการประพันธ์ท่านองบทเพลง “หยั่ง หยัด ยืน ยง”
ผู้วิจัยได้ค่านึงถึงผู้ฟังเป็นอันดับแรกก่อนการประพันธ์ท่านอง โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมงาน
และจะได้รับฟังบทเพลงนั้นมีตั้งแต่ระดับมัธยมตอนต้นจนถึงผู้บริหารและคณาจารย์ที่เกษียณอายุ
ราชกาลไปแล้ว ผู้วิจัยจึงเลือกใช้จังหวะปานกลางเพื่อที่ผู้ฟังจะสามารถฟังได้ทุกกลุ่ม อีกทั้งยังเลือก
บันไดเสียงในทาง Major เนื่องจากบันไดเสียงนี้จะให้ความสู้สึกในด้านสว่างและสง่างามมากกว่า
ทาง Minor พร้อมทั้งใช้ฟอร์มเพลงที่กระชับคือ : A / B and C ( Verse / Chorus and Bridge )
เพื่อง่ายต่อการคุ้นหู ที่ส่าคัญที่สุดคือ ท่านองเพลงต้องสอดคล้องและท่าหน้าที่ส่งเสริมค่าร้องทุก
ค่าให้ท่าหน้าที่ตามที่ผู้วิจัยต้องการสื่อสารออกไปให้ได้มากที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุด

ABSTRACT
This is a research project on descriptive analyzes to present the issue of
creating the concept of the song originally authored the 40th anniversary of
Humanities and Social Sciences. Nakhonsawan Rajabhat University The objective
of the research is as follows. 1. To create the theme song 40th anniversary of the
Faculty of Humanities and Social Sciences. Nakhonsawan Rajabhat University. And
2. To explain the concept of the the theme song creative the 40th anniversary of
Humanities and Social Sciences. Nakhonsawan Rajabhat University And in
accordance with the current era.
The research found that.
1.Researchers have created the theme song for the 40th anniversary of
the Faculty of Humanities and Social Sciences. Nakhonsawan Rajabhat University It
has applied to the work is completed.
2. Guidelines for the creative of a petition composer the lyrics "Yung Tud
Yeon Yong" the researchers relied on the inspiration and creativity of the concept
of the event is based on history, development agency attributed. Then the
researchers adjusted their attitude to the idea of organizing a photo of the tree is
then use the application to capture images of every part of the tree. Starting at
the roots, stems, leaves, flowers and branches, which are like the Faculty of
Humanities and Social Sciences. Nakhon Sawan Rajabhat University. The agency
has developed over time throughout the duration of 40 years ago, people in
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every part of it with the intention of development agencies the yield, which is the
Bachelor and Master of Social Development and the quality of the assets.
In terms of creative approach to compose the theme song like "Yung Tud
Yeon Yong" the researchers take into account the audience first, the melody
composer. The target group will attend and listen to the theme song that range
from junior high school to administrators and faculty upon his retirement then.
The researchers chose a moderate pace so that the listener can listen to all
groups. The selection of scale in the Major scale because this would make it feel
brighter and more elegant in the Minor. The form compact song is: A / B and C
(Verse / Chorus and Bridge), so easy to sound familiar. Most importantly, Melody
and harmony must act to promote the application of all the acts, according to
the researchers want to communicate as much as possible and complete.

1. บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจใน
การผลิตบัณฑิต วิจัย พัฒนาการเรียนการสอน บริการวิชาการ ท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และสิ่ ง เสริ ม วิ ท ยฐานะครู โดยมี ค ณะทั้ ง หมด 5
คณะ คื อ คณะครุ ศ าสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถือเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ที่มีบทบทในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ระดับท้อ งถิ่นไปจนถึงสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ
ให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นและ
ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ในปี พ.ศ.2518 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานในหมวดศิลปศาสตร์ และวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตในระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตที่ส่าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และมีความเข้าใจในคุณค่าของการด่าเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม การสร้างความเจริญแก่สังคม ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่สังคมพึงประสงค์อันเป็นการสนองตอบความต้อ งการด้านก่าลังคนและการพัฒนา
ประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในด้าน การค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาการด้าน มนุษยศาสตร์แก่
ชุมชน ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาทและพื้นที่ใกล้เคียงโดยด่าเนินการ มาเป็นล่าดับ
ดังนี้
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ส่าหรับปี 2559 นี้ ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถือว่ามีอายุครบรอบ 40 ปี
เต็ม ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเป็นคณะ ซึ่งทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ถือโอกาสนี้ในการจัด
งานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ในวันที่ 7 – 8 กันยายน พ.ศ.2559 โดยในงานนี้จะมีการจัด
นิทรรศการของทุกสาขาวิชาและทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นิทรรศการเชิดชูเกียรติบุคคลส่าคัญของคณะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ อดีตคณบดี เจ้าหน้าที่
ดีเด่น อาจารย์ดีเด่น ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นที่ประสบความส่าเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็น
บุคคลส่าคัญที่ร่วมสร้างความส่าเร็จให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จนมีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ
แนวคิดในการจัดงานครบรอบ 40 ปีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ คือ เปรียบระยะเวลา 40 ปี ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์กั บ
ภาวการณ์เติบโตของต้นไม้ ตั้งแต่กล้าไม้เล็กๆ จนเป็นไม้ใหญ่ที่งดงาม จนท่าให้เกิดค่าสั้นๆแต่มี
ความหมายที่ ลึก ซึ้ ง คื อ ค่า ว่ า “หยั่ ง หยั ด ยื น ยง” ซึ่ งค่ า ว่า “หยั่ ง” คื อรากที่ ห ยั่งลงพื้ น ดิ น
“หยัด” คือร่างของต้นไม้ที่แข็งแรง “ยืน” คือล่าต้นที่ดูมั่นคง และ “ยง” คือความงดงามของต้นไม้
ด้ ว ยแนวคิ ด ในการจั ด งานประกอบกั บ นิ ท รรศการเชิ ด ชู เ กี ย รติ ที่ ยิ่ งใหญ่ ท่ า ให้ งาน
ครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องมี บทเพลงประจ่างานเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และเพื่อให้ผู้ฟังได้รับทราบถึงแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ โดยผู้ประพันธ์บทเพลง
ประจ่างานครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้น่าแนวคิดของค่าว่า “หยั่ง หยัด
ยืน ยง” มาขยายความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้นและได้ใส่ท่านองให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน โดย
ใช้แนวคิดค่าว่า “หยั่ง หยัด ยืน ยง” มาตั้งเป็นชื่อบทเพลงครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
บทเพลงหรือดนตรีเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งต้องในการสร้างสรรค์ตอ้ งใช้ความละเมียดละไม
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ทางด้านค่าร้องที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาให้ผู้ฟังได้
เข้าใจได้อย่าง่ายและลึกซึ้ง หรือจะเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์ท่านองให้ไพเราะ
และเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังให้คล้อยตามได้มากที่สุด ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้นั้น ผู้ประพันธ์บทเพลงจะเป็น
ผู้ที่มี ประสบการณ์ใ นการประพั นธ์ มี จิน ตนาการในการสร้า งแนวทางในการประพั นธ์ ต้ องมี
ความสามารถในด้านดนตรี และที่ส่าคัญที่สุดคือผู้ประพันธ์ต้องมีความสารถในการสร้างสรรค์บท
เพลงได้ตามแนวคิด ไม่ว่าแนวคิดนั้นจะเป็นของตนหรือของใครก็ตาม จึงถือว่าผู้ประพันธ์ประสบ
ความส่าเร็จในการประพันธ์บทเพลงนั้นๆ
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กรอบความคิดในการเขียนเพลงก่อนอื่นจะต้องบอกวัตถุประสงค์ของเพลงเสียก่อน ว่า
เพลงนี้ใช้ยังไง? เช่น เป็นเพลงของใคร ลักษณะ การร้องเป็นเพลงเดี่ยว เพลงคู่ หรือ เพลงหมู่ เพื่อ
อะไร และเพลงลักษณะนั้นๆ เหมาะกับโครงสร้างเพลงที่เท่าไรและสุดท้ายเพลงนั้นควรเป็นเพลง
จังหวะอะไร ทั้งหมดนี้ถือเป็นแนวความคิดเบื้องต้นก่อนลงมือเขียน กล่าวคือ การรู้ว่าเป็นเพลง
ของใครนั้น ใครเป็นตัวเอกของเพลง เช่น เพลงของโรงเรียน เพลงในกองทัพ เพลงของบริษัทห้าง
ร้าน หรือเพลง ของชายคนหนึ่ง หรือหญิงคนหนึ่ง ฯลฯ(ธงชัย เล็กกัมผล. 2546: 13)
การสร้างท่านองเพลงก็ไม่แตกต่างอะไรกันกับนักประพันธ์ที่คิดผูกเรื่องขึ้นมาแล้วด่าเนิน
ข้อความไปตามแนวทางที่ตนได้ผูกเอาไว้ ทุกๆคนอาจเป็นนักเขียนได้ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าข้อเขียนนั้น
จะงามหรือไม่ หรือจะจูงใจให้คนอื่นสนใจหรือไม่ นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นักเขียนที่ดีย่อมต้องมี
ความรู้ในเรื่องที่ตนเขียน มีความรอบคอบ มีความละเอียดอ่อนต่อการสังเกตถึงวัตถุต่างๆ ที่ตน
น่ามาเขียน รวมทั้งต้องมีการฝึกฝนจนเกิดความช่านาญและเข้าใจถึงการเขียน ดังที่เรียกว่า ตีบท
แตก ผู้ ป ระพั น ธ์ เ พลงที่ มี ชื่อ เสี ย งทั้ งหลาย นอกจากจะอาศั ย ความสามารถที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว เอง
ประสบการณ์การฝึกฝนเพื่อให้เกิดความช่านาญ และการค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอแล้ว ยังต้อง
อาศัยจินตนาการที่สูงด้วยที่เราเรียกว่า “ฝัน” ทั้งยังต้องรู้จักสังเกตในทุกรูปแบบของเสียงดนตรีไม่
ว่า เสียงดนตรีในระดับใด แม้ว่าจะเกิดจากเสียงเด็กเป็นผู้กระท่า และต้องยอมรับในเสียงดนตรีนั้น
ในเรื่องนี้ พระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี) ปรมาจารย์ในด้านดนตรีไทยท่านหนึ่ง ท่านเคยปรารภ
กับศิษย์ของท่านไว้ว่า “...เราเป็นนักดนตรีเราต้องฟังเสียงดนตรีที่เกิดจากบุคคลทุกฝ่าย อย่าคิดฟัง
หรือยอมรับแต่ลูกเล่นของนักดนตรีที่มีชื่อเสียงเพียงอย่างเดียว แม้แต่เสียงของเด็กบางครั้งท่าให้
เราเกิดความคิดที่จะน่ามาประดิษฐ์เป็นท่านองที่แปลกๆออกไปได้(สงัด ภูเขาทอง. 2532: 77)
จากแนวคิดในการประพันธ์บทเพลงที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ก่อให้เกิดผลคือการสร้างสรรค์
ผลงานคือบทเพลงประจ่างานครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งผู้วิจัยนั้นได้เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา ตีความหมาย และอธิบายแนวคิด
ส่ า หรั บ ผู้ ที่ ศึ ก ษาและสนใจในการพั น ธ์ บ ทเพลง ทั้ งนี้ เ พื่ อ เป็ น แนวทางและประโยชน์ ใ นการ
สร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปในอนาคต

2.วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่ อ สร้ า งสรรค์ บ ทเพลง ครบรอบ 40 ปี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.เพื่ออธิบายแนวคิดการสร้างสรรค์บทเพลงครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน
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3. ขอบเขตการวิจัย
ประพั น ธ์บ ทเพลงโดยใช้ แ นวคิด จากงานครบรอบ 40 ปี คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจัดงานในวันที่ 7 – 8 กันยายน พ.ศ.2559 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและสิ่งพิมพ์ ข้อมูลที่มีการบันทึกในรูปแบบ
เอกสารที่เกี่ยวกับ ประวัติการก่อตั้งและความเป็นมาขอคณะมนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4.1.2 ข้อมูลจากการปฏิบัติภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ อาจารย์อาทิตย์ ดรุ
นั ย ธร ผู้ ใ ห้ ค่ า จ่ า กั ด ความตามแนวคิ ด ในการจั ด งานครบรอบ 40 ปี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4.2 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและรวบรวม ผู้วิจัยได้น่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
และจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและสิ่งพิมพ์ มาศึกษาและตีความให้ข้อมูลสอดคล้องกัน
จากนั้นจึงน่ามาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดค่าร้องและท่านองที่สามารถบ่งบอกความเป็นมา 40 ปี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

5.ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท่าการสรุปผลโดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อดังนี้
1. เพื่ อสร้า งสรรค์บ ทเพลง ครบรอบ 40 ปี คณะมนุษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งสรรค์ บ ทเพลงประจ่ า งานครบรอบ 40 ปี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แล้วได้น่าไปใช้ในงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
2. เพื่ออธิบายแนวคิดการสร้างสรรค์บทเพลงครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ตามประวัติได้มีการเริม่ งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 มีผู้ด่ารงต่าแหน่งผู้บริหารสูงสุด
ในหน่วงงานจนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และ

77
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม- สิงหาคม 2560

สังคมศาสตร์ได้ด่าเนินงานตาม ปรัชญาและวิสัยทัศน์ รวมถึงพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซึ่งมีดังต่อไปนี้
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา สร้างคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
วิสัยทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็ นคณะที่มุ่งเน้นให้การศึกษา โดยน่า
ทรัพยากรสารสนเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความ
เป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กันไปกับการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจในการพัฒนาคณะในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการจัดการศึกษา วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. ด้านการวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริ
3. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
4. น่าเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยสู่ชุมชนและท้องถิ่น
5. ด้านท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. ด้านการบริหารจัดการ
จากข้อมูลในเชิงวิชาการที่ได้สรุปมานั้น ผู้วิจัยอ่านเพื่อท่าความเข้าใจถึงบริบทประวัติ
ความเป็ น มารวมถึ งวิ เ คราะห์ ถึ งประวั ติ ก ารพั ฒ นาในด้ า นต่ า งๆของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ จึ งได้ เ ห็ น ความตั้ ง ใจจริ งของคณะผู้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ บุคลากร ตั้ งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงในยุคปัจจุบัน ที่ได้ร่วมคิดและร่วมลงมือท่าให้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่น
และจากบทสัมภาษณ์ของอาจารย์อาทิตย์ ดรุนัยธร ถือก่อให้เกิดแรงบันดาลในการปรับ
ทัศนคติเพื่อสร้างแนวทางในการสร้างสรรค์ บทเพลงแนวในการจัดงานกับผู้วิจัยเป็นอย่างมาก ผู้วิ
จังได้น่า ข้อมูลทางวิชาการที่ได้ศึ กษาและวิเคราะห์ประวัติ เป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มารวมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ซึ่งเน้นไปในทางสร้างจินตนาการ แรงบันดาล
ใจ และสร้างทัศนคติ ที่จะก่อให้เกิดผลงานในเชิงรูปธรรม จนในที่สุด จากข้อมูลทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้
รวบรวม ก็ท่าให้เกิดบทเพลงที่ประพันธ์จากแนวคิดของการจัดงานตามที่ผู้วิจัยได้มอบหมายให้
ประพันธ์บทเพลงขึ้นมา 1 บทเพลง โดยผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดค่าว่า “หยั่ง หยัด ยืน ยง” มาเป็นชื่อ
เพลง และได้ใช้แรงบันดาลใจของผู้ ให้แนวคิดนี้มาปรับทัศนคติของตนเองในการที่จะสร้างสรรค์
ผลงานคือการประพันธ์บทเพลงขึ้นมาให้เป็นรูปธรรม โดยผู้วิจัยได้ประพันธ์ค่าร้องไว้ดังต่อไปนี้
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เพลง หยั่ง หยัด ยืน ยง
ค่าร้อง/ท่านอง วศิน ล่่าสัน
หยั่งหยัดยืนยง ยังคงงดงามใต้ฟ้าสีครามที่กว้างใหญ่
หยั่งหยัดยืนยง รากลงหยั่งลึก ดั่งต้นไม้ให้เราได้อาศัย
ผลิดอกผลมากมาย...
หยั่งหยัดยืนยง ยังคงก้าวไปพร้อมใจทุกคนที่มุ่งมั่น
สร้างสิ่งดีงาม สร้างความสร้างสรรค์ สร้างความฝันให้เจอกับจุดหมาย
เปลี่ยนชีวิตมากมาย…
จากวันนั้น จนวันนี้ เวลาหมุนผ่านตามสิ่งที่ตั้งใจ
40 ปี สร้างชีวิต ความดีงดงาม ออกสู่ที่หลากหลาย
และจะเดินด้วยกันอย่างมั่นคง จับมือกันสร้างวันพรุ่งนี้ให้มีความหมาย
ดุจดั่งต้นไม้ที่งดงาม...
กว่าที่รากจะลงมั่นคงในพื้น กว่าล่าต้นจะยืนหยัดยงตรงนี้
จะต้องใช้เวลา จะต้องใช้ความดี ทุกๆวินาที ที่จะสร้างจนวันนี้
ให้หยัดยืนยง ให้คงยั่งยืน ใต้ผืนนภาที่กว้างใหญ่
หยั่งหยัดยืนยง รากลงหยั่งลึก ดั่งต้นไม้ให้เราได้อาศัย
ผลิดอกผลมากมาย...
จากวันนั้น จนวันนี้ เวลาหมุนผ่านตามสิ่งที่ตั้งใจ
40 ปี สร้างชีวิต ความดีงดงาม ออกสู่ที่หลากหลาย
และจะเดินด้วยกันอย่างมั่นคง จับมือกันสร้างวันพรุ่งนี้ให้มีความหมาย
ดุจดั่งต้นไม้ที่งดงาม...
หยั่งหยัดยืนยง ยังคงงดงามใต้ฟ้าสีครามที่กว้างใหญ่
หยั่งหยัดยืนยง รากลงหยั่งลึก ดั่งต้นไม้ให้เราได้อาศัย
หยั่งหยัดยืนยง ให้คงยั่งยืนใต้ผืนนภาที่กว้างใหญ่
หยั่งหยัดยืนยง รากลงหยั่งลึก ดั่งต้นไม้ให้เราได้อาศัย ดุจดั่งต้นไม้ที่งดงาม...
จากค่าร้องทั้งหมดของบทเพลง “หยั่ง หยัด ยืน ยง” ผู้วิจัยได้ประพันธ์ค่าร้องโดยอาศัย
แรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ให้แนวคิดในการจัดงานเป็นหลัก จากนั้นผู้วิจัยจึงได้
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ปรับทัศนคติของตนเองให้เป็นไปตามแนวคิดในการจัดงานที่ให้ภาพของต้นไม้เป็นหลัก แล้วใช้ค่า
ร้องมาจับกับภาพให้เห็นถึงทุกส่วนของต้นไม้ ที่เริ่มตั้งแต่ราก ล่าต้น จนแผ่กิ่งก้านใบ ออกดอกและ
ผล ซึ่งเปรียบเสมือนกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาไปตามระยะเวลาตลอด 40 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบุคลากร
ทุกๆส่วนในคณะได้มีความตั้งใจในการพัฒนาหน่วยงาน จนท่าให้ได้ผลผลิตซึ่งก็คือบัณฑิตและ
มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประชาติสืบต่อไป
การสร้ า งแนวทางในการประพั น ธ์ ท่ า นองของบทเพลงตามแนวคิ ด ของงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายนั้น ผู้วิจัยได้ค่านึงถึงการประพันธ์ท่านองที่ร่วมสมัย คือสามารถเข้าถึงผู้ฟังให้ได้มาก
ที่สุดในทุกเพศและทุกวัย โดยมีองค์ประกอบของโครงสร้างบทเพลงดังนี้
- Time Signature
: 4/4
- Tempo
: 110 (Moderato)
- Key Signature
: G major
- Form
: A / B and C ( Verse / Chorus and Bridge )
ผู้วิจัยได้ค่านึงถึงแนวคิดของงานที่จะน่าบทเพลงไปใช้เป็นหลัก โดยต้องก่าหนดแนวทาง
ให้ เ ป็ น ไปตามแนวคิ ด ที่ ว่ า บทเพลงนี้ จ ะใช้ ใ นงานครบรอบ 40 ปี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในงานนี้จะมีผู้เข้าร่วมทุกเพศ และมีอายุน้อยสุด
คือ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมต้ น อายุ ม ากที่ สุ ด ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มโครงการคื อ คณาจารย์ แ ละผู้ บ ริ ห ารที่
เกษียณอายุราชการไปแล้ว (อายุประมาณ 60 – 70) ดังนั้นท่านองของบทเพลงจึงเป็นสิ่งส่าคัญ
ที่ว่าจะท่ายังไงให้ผู้คนที่มาร่วมงานทกคนเข้าถึงเพลงได้มากที่สุด จึงเป็นที่มาของการประพันธ์
ท่านองบทเพลงตามที่กล่าวมาทั้งหมด

6.การอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด การสร้ า งสรรค์ ป ระพั น ธ์ บ ทเพลงครบรอบ 40 ปี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล และได้ท่า
การวิจัยในเชิงพรรณนาวิเคราะห์เพื่อน่าเสนอประเด็นส่าคัญ จนได้ผลสรุปตามความมุ่งหมาย และ
มีข้ออภิปรายเพิ่มเติมดังนี้
1. การสร้างแนวทางการสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลงตามแนวคิดของงานที่ได้รับ
มอบหมาย คืองานครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ พบว่าการที่เราจะประพันธ์ค่าร้องนอกจากต้องอาศัยประสบการณ์ในการประพันธ์ค่า
ร้องแล้ว ผู้ประพันธ์ค่าร้องยังมีทัศนคติที่ดี คือพร้อมเปิดรับข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นจาก
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การศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเองจากเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือจะเป็นการยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น เพื่อที่จะได้น่าข้อมูล เหล่านั้นมาสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองในการประพันธ์เพลงตาม
โจทย์ต่างๆได้ อีกทั้งค่าร้องยังต้องสามารถสร้างจินตนาการให้กับผู้ฟังให้เห็นภาพและความรู้สึกที่ผู้
ประพันธืต้องการได้ตามโจทย์ที่ถูกก่าหนดไว้ ส่วนในเรื่องของการประพันธ์ท่านอง ผู้ประพันธ์ที่ดี
จะต้องนึกถึงกลุ่มผู้ฟังเป็นอันดับแรก เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังตามโจทย์ที่ได้รับให้มากที่สุด ที่ส่าคัญ
คือ ค่ าร้ อ งกับ ท่ า นองต้อ งด่ าเนิ น เป็ น ไปในแนวทางเดี ยวกั น จึ งจะท่ า ให้ บ ทเพลงๆนั้ น ประสบ
ความส่าเร็จ
2. ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยแนวทางสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลงตามแนวคิดของงานที่
ได้รับมอบหมาย คืองานครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ คือเป็นการสร้างแรงจูงใจและความท้าทายให้กับผู้ประพันธ์บทเพลง นอกจากนั้นแล้ว
ยังท่าให้ผู้ประพันธ์บทเพลงได้มีโอกาสหาความรู้เพิ่มเติม และเมื่อประพันธ์บทเพลงเสร็จสมบูรณ์
แล้วได้น่าไปใช้ในงานดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นไปตามความตั้งใจของผู้ประพันธ์ คือต้องการให้เพลง
ฟังง่าย เข้าถึงความรู้สึกของทุกเพศทุกวัยที่มาร่วมงาน และบางคนยังสามารถร้องตามหรือฮัมเพลง
ตามได้เมื่อได้ฟังรอบแรกแล้ว อีกทั้งยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของการจัดงานให้เป็นรูปธรรมมาก
เนื่องจากผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ตามแนวคิดของสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานคือต้นไม้นั่นเอง

7.ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด การสร้ า งสรรค์ ป ระพั น ธ์ บ ทเพลงครบรอบ 40 ปี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. สามารถท่าการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ท่านอง โน้ต หรือทางคอร์ด ในบทเพลงนี้ต่อ
ได้ ซึ่งอาจจะน่าผลจากแบบสอบถามหรือแบบประเมิน (ตามข้อเสนอแนะที่ 1) มาวิเคราะห์ใน
ท่านองท่อนนั้นๆ
2. ควรส่งเสริมให้ท่าการวิจัยในเชิงนี้ เพราะนอกจากผู้ท่าการวิจัยจะได้ศึกษาข้อมูลจาก
หลากหลายที่แล้ว ผู้ท่าวิจัยยังได้ฝึกการเปิดกว้างทัศนคติ ฝึกจินตนาการ ฝึกความคิดสร้างสรรค์
ฝึกสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน ที่ส่าคัญที่สุดคือเมื่อท่าการวิจัยในเชิงเชิงนี้เสร็จเรียบร้อย
แล้ว นอกจากรูปเล่มวิจัย เรายังจะได้ผลงานบทเพลงเพิ่มขึ้นซึ่งถือว่าเป็นรูปธรรมและเข้าถึงสังคม
ได้มากกว่ารูปเล่มงานวิจัย
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พระครูอุทิศธรรมคุณ1
พระอธิการภูมิสิษฐ์ ปิยสีโล2

บทคัดย่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท นั้น
เป็นการร่วมกันของประชาชนทั้งจังหวัดที่จะสืบสานประเพณีอันมีมาแต่โบราณ ซึ่งในงานนี้จะ
ประกอบไปด้ วยขบวนแห่น าคหมู่ ของ 8 อาเภอ ทุ กตาบลในอาเภอหนองฉาง และอีก 2
เทศบาลรวมทั้งสิ้น มี 18 ขบวนทุกๆขบวนจะประกอบไปด้วย นาคหมู่ ราหน้านาค สารับคาว
หวานมีชาวบ้านแต่งชุดมอญหาบมาเป็นคู่ๆ ภายในงานมีการจัดแสดงวิถีของชาวอู่ไท สาธิต
การท านา อุ ป กรณ์ ก ารท าการเกษตร มี ค รกกระเดื่ อ งที่ ใ ช้ ส าหรั บ ต าข้ า ว เครื่ อ งสี โ ยก
เครื่องมือในการจับสัตว์น้า มีลอบ ไซ
จังหวัดอุทัยธานีในปัจจุบันนี้ มีหลายชาติพันธ์ หลายเชื้อชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ แต่
ในงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไทนั้นเป็นงานประเพณีของชาวมอญ ซึ่งเป็น
กลุ่ ม ที่ อ าศั ย อยู่ ม าก่ อ นชาติ พั น ธ์ อื่ น ๆ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ทุ ก วั น นี้ อุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ปด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ยังรักษาศิลปวัฒน-ธรรมของบ้านเมืองไว้เป็นอย่างดี จนมีคาพังเพย
กล่าวไว้ว่า “ดาน้าสามผุด ไม่หลุดอุทัย” และ “อยู่อุทัยไม่ต้องอุทธรณ์ ค่ามืดก็นอนที่อุทัย”

1 วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี
อาจารย์พิเศษ หน่วยวิทยบริการ ฯ อุทัยธานี วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.
2
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บทความนี้นาเสนอ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชาวอุทัยธานี และการจัดงานบุญ
เดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ซึ่งชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดเพราะมีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง ต่อมาพัฒนาเป็นงานระดับจังหวัด ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตาม
หน้าที่ แต่ก็ยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวอู่ไทไว้
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, ประเพณี, วิถชี าวอู่ไท

Abstract
Participation of the people in the third month of the traditions of the
Wu. It is the common people of the province that will inherit the ancient
tradition. The event will consist of Naga Parade of 8 districts in Nong Chang
District and 2 other municipalities. There are 18 parades. Each procession will
consist of a group of naga dance. Becomes a couple. At the show, the Wuyi
people demonstrate their farming practices. The mortar is used for pounding
rice, rocking tools, tools for catching aquatic animals.
Participation of the people in the third month of the traditions of the
Wu. It is a common people in the province to continue in Uthai Thani today.
There are many variants. Many ethnic people come to live. But in the third
month of the tradition of the Tu Tai is a tradition of the Mon. This is a group
that lived before other nations. Uthai Thani Today Rich with natural resources.
The well-being of the country as well. There is a saying that "dive three not
fall Uthai" and "Uthai does not appeal. Darkness sleeps at the heart.
This article is offered. History The life of the Uthai Thani people. And
the third month of tradition. The villagers participate in the arrangement
because of their faith in Buddhism. Later developed into a provincial level. All
sectors participate in the function. But it is also a tradition of good people of
the Tai.
Keywords: Public participation, tradition, Way of life Uthai
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1.บทนา
งานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีชาวอู่ไทนั้น เดิมมีชื่อเรียกว่า งานประจาปีวัด
หนองขุนชาติ จัดให้มีงานในวันขึ้น 14 ค่า - วันแรม 1 ค่า เดือน 3 ทุกปี ซึ่งเดิมเป็นงาน
นมัสการพระพุทธบาทจาลอง ต่อมาการจัดงานได้รับความนิยมมาก จึงได้จัดให้มีขึ้นเป็น
ประจาทุกปี จนถึง พ.ศ.2553 พระอุทัยธรรมมานุวัตร (สมณะศักดิ์ในขณะนั้นและเป็นรองเจ้า
คณะจังหวัดอุทัยธานี) ได้เสนอแผนเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี ทางจังหวัดได้มี
คาสั่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอทุกอาเภอในจังหวัดอุทัยธานี เทศบาลในอาเภอ
หนองฉาง องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอหนองฉาง ดาเนินงานร่วมกับประชาชนใน
ชุมชนที่อยู่โดยรอบวัดหนองขุนชาติ นับจากนั้นมาถือว่าเป็นงานบุญเดือนสาม ระดับจังหวัด
ของชาวอุทัยธานี เพราะมีคาว่า อู่ไท ซึ่งเป็นชื่อเดิมของจังหวัดอุทัยธานี
ประชาชนในชุมชนที่อยู่โดยรอบวัดหนองขุนชาตินั้นส่วนใหญ่เป็นชาวมอญที่สืบเชื้อ
สายต่อๆกันมา เช่นที่บ้านเก่า ตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านเก่า อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ชุมชน
แห่งนี้เป็นชุมชนมอญขนาดเล็ก ชุมชน มอญ บ้านเก่าแห่งนี้จึงสืบเชื้อสายมาจากชาวมอญแต่
ครั้งอดีต รวมทั้งชาวมอญที่อพยพขึ้นไป ตั้งแต่สมัยอยุธยา และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ปัจจุบันชาวบ้านวัยกลางคนขึ้นไป ยังใช้ภาษามอญในการสื่อสารกันภายในหมู่บ้าน ชุมชน
มอญบ้านเก่า มีวัดป่าช้าเป็นวัดมอญประจาชุมชน และที่น่ายินดีก็คือ เมื่อปีการศึกษา 2548
ผู้นาชุมชนหลายท่านที่หวงแหนความเป็นมอญ เช่น ร้อยเอกเสริม นิยม โดยดาริของท่านเจ้า
อาวาสวัดป่าช้า ได้นิมนต์พระอาจารย์ที่แตกภาษามอญจากบางกระดี่ ไปสอนหนังสือมอญ
ให้แก่เด็ก ๆ ในชุมชน โดยเปิดเป็นวิชาเลือกให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ และมีนักเรียน
รวมทั้งผู้ปกครองให้ความสนใจกันอย่างมากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทาไร่ ทานา อยู่ใกล้
แม่น้าสะแกกรัง และเขาสะแกกรัง ซึ่งมีประวัตศาสตร์เกี่ยวข้องกับชาวมอญ และพระราชวงศ์
จักรี ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกให้เมืองอุทัยธานี เป็นเมืองของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
และยังมีตานานที่กล่าวถึงเมืองอุทัยธานี ในสมัยกรุงสุโขทัย รวมทั้งชุมชนมอญโบราณด้วย
ตามตานานกล่าวว่า ในสมัยสุโขทัย ท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า (อาเภอ
หนองฉาง) แล้วพาคนไทยมาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยง และหมู่บ้านมอญ จึงเรียกว่า
"เมืองอู่ไทย" ตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย ต่อมาเกิดความแห้งแล้ง กระแสน้าเปลี่ยนทาง
เมืองจึงถูกทิ้งร้าง ในสมัยอยุธยาชาวกะเหรี่ยงชื่อ "พะตะเบิด" เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทย โดย
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ขุดทะเลสาบขังน้าไว้ใกล้เมือง และเป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยเก่าคนแรก ชื่อเมืองจึงเรียกเพี้ยน
เป็น "เมืองอุไทย" ตามสาเนียงชาวกะเหรี่ยงและมีฐานะเป็นหัวเมืองหน้าด่านชั้นนอก สกัดกั้น
กองทัพพม่าที่จะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา

2.การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณี
ชาวอู่ไทเพราะมีผลในทางจิต ใจเป็นอย่ างยิ่ง กล่ าวคือผู้ที่เ ข้ามามีส่ว นร่วมย่อมเกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมต่างๆภายในงานบุญเดือนสาม ความคิดเห็น
ถูกรับฟังและนาไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนางานบุญเดือนสามให้พัฒนาจากงานวัดในชุมชุนจน
กลายเป็ น งานระดั บ จั ง หวั ด และที่ ส าคั ญ ผู้ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มจะมี ค วามรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของงาน
ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีชาวอู่ไท
ให้ดีทสี่ ุด
ผลดีต่อการบริหารจัดการ
1.ทาให้การบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหามีความหลากหลาย
เป็นไปอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ เพราะเป็นการระดมแนวคิด จากบุคคลที่มีความหลากหลายทั้ง
จังหวัด ทั้งความรอบรู้ และประสบการณ์
2.ทาให้มีการถ่วงดุลอานาจซึ่งกันและกัน โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจมาก
เกินไป ซึ่งอาจนาไปสู่การใช้อานาจในทางที่ไม่ถูกต้องอันเกิดผลเสียหายแก่เครือข่ายได้
3.เป็นการขจัดปัญหา มิให้การดาเนินนโยบายใด ๆ มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาก
หรือน้อยเกินไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุติธรรมในการดาเนินการต่อทุกฝ่ายได้
4.ก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี ทาให้การบริหารงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณี
ชาวอู่ไทเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือง่าย
5.การรวมตั ว กัน ของบุค คลเป็น เครื อ ข่า ยจะก่อ ให้เ กิด พลังที่เ ข้ มแข็ ง สามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงเป้าหมาย โดยทุ กคนมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีชาวอู่ไท ร่วมกัน
หลักการมีส่วนร่วม
หลักของการมีส่วนร่วม ในความหมายของการบริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดกับ “การตัดสินใจ” นั่นคือ การมีส่วนร่วม จะนาไปสู่การตัดสินใจอย่างมีคุณค่า
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และอย่างชอบธรรม และต้องเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (meaningful participations)
ไม่วางระบบไว้ให้ดูเหมือนว่าได้จัดกระบวนการให้มีส่วนร่วมแล้วเท่านั้น
ถ้าการตัดสินใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ต้อง
นาไปปฏิบัติ แต่ถ้าผู้มีอานาจเห็นว่าการตัดสินใจนั้นไม่ เหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมี
ส่วนร่วม ก็จะต้องอธิบายได้โดยมีมาตรฐานแห่งความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจเช่นนั้น
โดยที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้
ถ้าเห็ นว่าการตั ดสินใจนั้น อาจมี ผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสี ยก็ค วรจะต้องมี
“การปรึกษาหารือ ” ก็ถือว่ามีส่วนร่วมในระดั บที่สูงขึ้นมาอีกเล็กน้อย คือได้รับฟังความ
คิดเห็นก่อนตัดสินใจ วิธีการที่มักจะหยิบขึ้นมาทากันบ่อยๆในระดับนี้คือ “การทาประชา
พิจารณ์” หรือ “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” ต้องเน้นย้าว่ากระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องทาตั้งแต่เริ่มคิด และตระหนักถึงปัญหา (ไม่ใช่ทา
เมื่อได้ตัดสินใจไปแล้วและได้รับการประท้วง) เช่น ตระหนักว่ามีปัญหาเรื่องจานวนขยะที่
เพิ่มขึ้น มีความจาเป็นที่จะต้องจัดเก็บ ในงานนี้พระภิกษุ สามเณรจะเก็บกวาดกันทุกคืน
หลังจากกิจกรรมต่างๆยุติลงจนดึกดื่นเป็นประจาทุกคืน
การให้คนมามีส่วนร่วมเพื่อคิดหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน กระบวนการมีตั้งแต่ จัดเวที
คุยกันในกลุ่มเล็ก เคาะประตูบ้าน แล้วประมวลข้อมูลเพื่อนาเสนอต่อผู้มีอานาจเพื่อตัดสินใจ
การตัดสินใจก็ต้องฟังประเด็นต่างๆ พิจารณาทุกประเด็น และตอบคาถามให้ได้ทุกประเด็น
การตัดสินใจต้องมีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับได้ หากไม่ทากระบวนการมีส่วนร่วมเหล่านี้ แต่
มาทาเพียงวิธีการรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการครั้งเดียวหรือสองครั้ง ก็จะเกิดเป็น
ปัญหา เพราะกลายเป็นเวทีที่แต่ละฝ่าย คือ ฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายค้านมาแสดงจุดยืน ตอก
ย้าความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มายืนยันว่า ฉันถูก เธอผิด เวทีนี้จึงมักจะไม่เหมาะที่จะเป็น
เวทีแห่งการมาพูดคุยกัน
หากมีข้อขัดแย้งกันมาก การปรึกษาหารือหรือการรับฟังความคิดเห็นเฉยๆจะไม่
เหมาะสม จาเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่ระดับสูงกว่า คือการร่วมเจรจาหาข้อยุติ
(negotiation) หรือ เจรจาโดยมีคนกลางกากับกระบวนการ (mediation) คนกลางที่มา
กากับกระบวนการจะต้องไม่ใช่ผู้ที่มีอานาจหน้าที่ในการตัดสินใจ ผู้ที่จะทาหน้าที่ตัดสินใจคือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายหรือคู่เจรจา หาทางออกที่ดีที่สุดโดยกระบวนเรียนรู้ร่วมกันจน
ทุกๆฝ่ายพอใจ
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ส่วนกระบวนการมีส่วนร่วมระดับสูงสุดคือการลงประชามตินั้น แม้จะดูดีที่แต่ละคน
สามารถลงมติ แต่ละคนทีละคนได้ แต่การลงมติลงได้เพียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรือ “เอา”
หรือ “ไม่เอา” อาจจะยิ่งก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความแตกแยกขึ้นอีก ถ้าสังคมยังไม่เข้าใจ
กระบวนการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
“กระบวนการมีส่วนร่วม” เป็นกระบวนการที่จะกระจายอานาจจากผู้มีอานาจที่แต่
เดิมมักจะใช้อานาจเหนือ (power over หรือ power against) ตามทฤษฎีผู้มีอานาจจะชอบ
ที่จะใช้อานาจเหนือ เช่น แม่ซึ่งมีอานาจมากกว่าลูก ก็มักจะใช้อานาจเหนือลูก สั่งให้ลูกกลับ
บ้านก่อนค่า มาถึงวันหนึ่งลูกซึ่งโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว ก็จะขอกลับบ้านดึก เพราะจะ
ไปงานวันเกิดเพื่อน แม่ก็ยังใช้อานาจเหนือให้กลับบ้านภายในหกโมงเย็น ถามว่าลูกสาวจะยัง
เชื่อและปฏิบัติตามไหม ตามทฤษฎีแล้ว หากผู้มีอานาจยิ่งใช้อิทธิพลเหนือไปเรื่อยๆ อานาจ
นั้นๆ ก็จะใช้ไม่ได้ เพราะอานาจที่มีหรือไม่มีนั้น ไม่ใช่ว่าเรา “มี” หรือ “ไม่มี” “อานาจ”
อย่างเดียว แต่อยู่ที่คนอื่น ๆ ที่อยู่รอบข้ างหรือที่เราใช้อานาจเหนือเขานั้น เขามองว่าเรา
เหมาะสมที่จะมีอานาจเหนือหรือไม่ ซึ่งบางครั้งสาคัญกว่าด้วยซ้าไป ฉะนั้นแทนที่แม่จะใช้
อานาจเหนือ หันมาใช้อานาจร่วมกับ (power with) ลงมาพูดคุยกับลูก หาทางออกที่ดีกว่า
แทนการสั่งอย่างเดียว ลูกก็จะยินดีปฏิบัติและเชื่อฟังแม่ต่อไป
การทางานแบบมีส่วนร่วมนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับ
ชุมชน ระดับวัด มีความสาคัญอย่างยิ่งในกระบวนทัศน์ปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วม
เกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ (ownership) และจะทาให้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียนั้น ยินยอมปฏิบัติตาม (compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (commitment) ได้
อย่ า งสมั ค รใจ เต็ ม ใจ และสบายใจ ได้ มี ก ารด าเนิ น การแก้ ปั ญ หาความไม่ เ รี ย บร้ อ ยใน
ห้องเรียนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม หลังจากพยายามด้วยวิธีการใช้ไม้เรียว ใช้กฎกติกาที่ครู
อาจารย์อ อกกฎ หรือวางระเบียบให้นักเรีย นปฏิบัติ แต่การยอมรับก็ยั งไม่ได้ผ ลดีนัก ครู
ประจาชั้นได้ชวนนักเรียนในห้องให้ร่วมกัน “ตระหนัก” ถึงปัญหาในห้องเรียน เช่น ความ
สกปรก การแต่งกายนักเรียน การไม่มีระเบียบในห้องเรียน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมที่จะวาง
กติกากันเอง จนในที่สุดได้ระเบียบปฏิบัติประจาห้องที่ครูรับ เอามาจัดพิมพ์ติดไว้ในห้อง
ปรากฏว่าได้รับการยอมรับและการปฏิบัติตามอย่างดีกว่ากฎกติกาที่ครูกาหนดกติกานั้น
ตั ว อย่ า งเช่ น นี้ เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ส ามารถจะน าไปใช้ ใ นองค์ ก ารหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ จ ะสร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่วมที่จะเป็นเครื่องมือของการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพต่อไป
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3.ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม
1. เพิ่มคุณภาพในการตัดสินใจ (ตรงตามความต้องการ)
2. สร้างฉันทามติ (ลดความขัดแย้ง)
3. เพิ่มความง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ (ความเป็นเจ้าของร่วม)
4. ดารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ/ชอบธรรม
ทาไมประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม
1. ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ
2. เพื่อแก้ปัญหาสังคม “ปัญหาของเรา”
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน
4. เพื่อสร้างผู้นาในอนาคต
5. สร้างแนวในการแก้ปัญหาร่วมกัน
6.มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา

4.ความหมายการมีส่วนร่วม
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วม (Participation) โดยมาก
มักจะใช้ในความหมายตรงข้ามกับคาว่า “การเมินเฉย (Apathy)” ฉะนั้น คาว่าการมีส่วนร่วม
ตามความหมายข้างต้น จึงหมายถึง การที่บุคคลกระทาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็น
ที่บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการเพื่อแสดงถึงความสนใจอย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม
และไม่จาเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ แต่การมีทัศนคติ
ความคิดเห็น ความสนใจ ห่วงใย ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมได้ และยังได้ให้
คาจากัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” หมายถึง
การที่กลุ่มประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระทาการออกมาในลัก ษณะของ
การทางานร่วมกัน ที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความต้องการที่
จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการดาเนินการร่วมกัน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด อิ ท ธิ พ ลต่ อ รองอ านาจ มติ ช น ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม หรื อ การ
ดาเนินการเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพ
ทางสังคมในกลุ่มชุมชน ซึ่งตามทฤษฎีนี้มีความสอดคล้องกับพุทธสุภาษิตที่ว่า สุขา สังฆัสสะ
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สามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนาความสุขมาให้ สามัคคี แปลว่า ความพร้อมเพรียง
หมายความว่าความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คุณธรรมนี้นับว่าสาคัญมากในหมู่
คณะ เพราะถ้าหากหมู่คณะมีความสามัคคีกันแล้ว สามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันย่อมจะทาให้กิจการงานที่ทานั้นประสบความสาเร็จได้
ก่อให้เกิดความสงบสุข ความเจริญขึ้นในสังคมนั้น
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า หมายถึงการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสว่ นร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาการตัดสินใจ การปฏิบัติและ
รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเองการที่สามารถทาให้ประชาชนเข้า
มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชนบทเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและน ามาซึ่ งสภาพความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชนที่ดีขึ้นได้นั้น ผู้นาการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับปรัชญาพัฒนาชุมชนที่ว่า มนุษย์ทุก
คนมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเป็ นที่
ยอมรับของผู้อื่นและพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันต้องยอมรับด้วย
ความบริสุทธิ์ใ จด้วยว่า มนุ ษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ถ้า มีโอกาสและได้รับการชี้แนะอย่า ง
ถูกต้อง ซึ่งตามทฤษฎีนี้มีความสอดคล้องกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ข้อ ทานการเสียสละ
ความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่คน
อื่น ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันกัน แบ่งปันไปมา
วิ รั ช วิ รั ชนิ ภ าวรรณ ให้ ค วามหมายของการมี ส่ ว นร่ ว มว่ า คื อ กระบวนการที่
ส่งเสริม ชักนา สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ชาวบ้านทั้งในรูปของส่วนบุคคลและกลุ่มคนต่าง
ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมโดยจะต้อง
เป็นไปด้วยความสมัครใจมิใช่เข้ามาร่วมเพราะการหวังรางวัลตอบแทนและที่สาคัญคือการมี
ส่วนร่วมนั้นจะต้องไม่สอดคล้องกับชีวิตความจาเป็นความต้องการและวัฒนธรรมของคนส่วน
ใหญ่ในชุมชนด้วย ซึ่งตามทฤษฎีนี้มีความสอดคล้องกับหลักฆราวาสธรรม ข้อสัจจะ คือความ
จริง ตรง แท้ มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน เพราะการ
เข้าร่วม กิจกรรมและดาเนินกิจกรรมนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจมีใจบริสุทธิ์มิใช่เข้า
มาร่วมเพราะการหวังรางวัลตอบแทน

5.รูปแบบของการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมที่ดาเนินอยู่โดยทั่วไป สามารถสรุปได้เป็น 5 รูปแบบ
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1. การรับรู้ข่าวสาร (Public information) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ ประชาชนผู้
มีส่ว นได้ ส่วนเสีย และบุค คลหรือหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง จะต้องได้รั บการแจ้ งให้ ทราบถึ ง
รายละเอียดของโครงการที่จะดาเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับ
แจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจดาเนินโครงการ
2.การปรึกษาหารือ (Public Consultation) การปรึกษาหารือ เป็นรูปแบบการมี
ส่วนร่วมที่มีการจัดการหารือ ระหว่างผู้ดาเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับ
ผลกระทบ เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม หรือประกอบการจัดทา
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การปรึกษาหารือยังเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
เข้ า ใจในโครงการและกิ จ กรรมมากขึ้ น และเพื่ อ ให้ มี ก ารให้ ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ ประกอบ
ทางเลือกในการตัดสินใจ
3.การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) การประชุมรับฟังความคิดเห็น
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน และฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และผู้มีอานาจ
ตัดสินใจในการทาโครงการหรือกิจกรรมนั้นได้ใช้เวทีสาธารณะในการทาความเข้าใจ และ
ค้นหาเหตุผลที่จะดาเนินโครงการหรือกิ จกรรมในพื้นที่นั้นหรือไม่ การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นมีหลายรูปแบบ รูปแบบที่พบเห็นกันบ่อย ได้แก่
1) การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) การประชุมลักษณะนี้
จะต้องจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรม
จะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมเพื่ออธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการ และผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น และตอบข้อซักถาม การประชุมในระดับนี้อาจจะจัดในระดับที่กว้างขึ้นได้
เพื่อรวมหลาย ๆ ชุมชนในคราวเดียวกัน ในกรณีที่มีหลายชุมชนได้รับผลกระทบ
2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) สาหรับ
โครงการที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการ จาเป็นจะต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ในเชิง
วิชาการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายซักถาม และให้ความเห็น
ต่อโครงการ การประชุมอาจจะจัดในที่สาธารณะทั่วไป ผลการประชุมจะต้องนาเสนอต่อ
สาธารณะ และผู้เข้าร่วมประชุมต้องได้รับทราบผลดังกล่าวด้วย
3) การประชาพิจ ารณ์ (Public Hearing) เป็ น การประชุ มที่ มีขั้ น ตอนการ
ดาเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบัง ทั้งฝ่าย
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เจ้าของโครงการ และฝ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ การประชุมและคณะกรรมการ
จัดการประชุมจะต้องมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมที่เป็นยอมรับ มีหลักเกณฑ์ และประเด็นใน
การพิจารณาที่ชัดเจน และแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบทั่วกัน ซึ่งอาจมาจากการร่วมกันกาหนดขึ้น
ทั้งนี้รูปแบบการประชุมไม่ควรจะเป็นทางการมากนัก และไม่เกี่ยวข้องกั บนัยของกฎหมาย ที่
จะต้องมีการชี้ขาดเหมือนการตัดสินในทางกฎหมาย การจัดประชุมจึงอาจจัดให้หลายวัน และ
ไม่จาเป็นว่าจะต้องจัดเพียงครั้งเดียว หรือสถานที่เดียวตลอดไป
4. การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ซึ่งในทางปฏิบั ติที่จะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ
ไม่สามารถดาเนินการให้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ อาจดาเนินการให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เลือก
ตัวแทนของตนเข้าไปนั่งในคณะกรรมการใดคณะหนึ่ง ที่มีอานาจตัดสินใจ รวมทั้งได้รับเลือก
ในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์กร ที่ทาหน้ าที่เป็นผู้แทนประชาชนในพื้นที่ซึ่งประชาชนจะมี
บทบาท ชี้นาการตัดสินใจได้เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคณะกรรมการพิเศษนั้นๆ
ว่าจะมีการวางน้าหนักของประชาชนไว้เพียงใด
5. การใช้กลไกทางกฎหมาย (Law) รูปแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยตรงในเชิงของการป้องกันแก้ไข แต่เป็นลักษณะของการเรียกร้อง และป้องกัน
สิทธิของตนเอง อันเนื่องมาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม และเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่
ตนเองคิดว่าจะได้รับ โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.2550 ได้ให้หลักการเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายๆด้าน (ใช้หลักสารานียธรรม 6)
สุ พั ฒ น์ สมจิ ต รสกุ ล ได้ ก ล่ า วว่ า การจ าแนกรู ป แบบของการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนว่ า เป็ น เรื่ อ งของการตั ด สิ น ใจ Decision
making การด าเนิ น การ
Implementation ผลประ โยชน์ Benefits และการ ประเมิ น ผล Evaluation ดั ง มี
รายละเอียดต่อไปนี้
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นลักษณะของการกาหนดความต้องการ
และการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ต่ อ จากนั้ น ก็ เ ลื อ กนโยบายและประชากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การ
ตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องดาเนินการไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่การตัดสินใจในช่วง
เริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงดาเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่
วางไว้
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2) การมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งาน ในส่ ว นที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบของการ
ดาเนินงานโครงการจะได้มาจากคาถามที่ว่า ใครจะทาประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะ
ทาประโยชน์ได้ด้วยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือทรัพยากร การบริหารงาน ประสานงาน การขอ
ความช่วยเหลือ เป็นต้น
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นั้น
นอกจากความสาคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว จะต้องพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน์ ภ ายในกลุ่ ม ด้ ว ย ผลประโยชน์ ข องโครงการนี้ ร วมทั้ ง ผลที่ เ ป็ น
ผลประโยชน์ ในทางบวกและผลที่เ กิด ขึ้น ในทางลบที่ เป็ นผลเสี ยของโครงการ ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้นสิ่ง
สาคัญที่ต้องสังเกตก็คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง
(Expectations) ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ ซึ่ง
ตามทฤษฎีนี้มีความสอดคล้องกับพุทธสุภาษิตที่ว่า สมคฺคาน ตโป สุโข
ความเพี ย รของหมู่ ชน ผู้ พ ร้ อ มเพรี ย งกั น ท าให้ เ กิ ด สุ ข คนในชุ ม ชนร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ คือ ในช่วงงานบุญเดือนสามมีเม็ ดเงินสะพัด คนในชุมชนมี
โอกาสได้ทาบุญใหญ่

6.สรุป
การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท นั้น
เป็นการร่วมกันของประชาชนทั้งจังหวัดที่จะสืบสานประเพณีอันมีมาแต่โบราณ ซึ่งในงานนี้จะ
ประกอบไปด้ วยขบวนแห่น าคหมู่ ของ 8 อาเภอ ทุ กตาบลในอาเภอหนองฉาง และอีก 2
เทศบาลรวมทั้งสิ้น มี 18 ขบวนทุกๆขบวนจะประกอบไปด้วย นาคหมู่ ราหน้านาค สารับคาว
หวานมีชาวบ้านแต่งชุดมอญหาบมาเป็นคู่ๆ ภายในงานมีการจัดแสดงวิถีของชาวอู่ไท สาธิต
การท านา อุ ป กรณ์ ก ารท าการเกษตร มี ค รกกระเดื่ อ งที่ ใ ช้ ส าหรั บ ต าข้ า ว เครื่ อ งสี โ ยก
เครื่องมือในการจับสัตว์น้า มีลอบ ไซ เป็นต้น
ปัจจุบันมีการออกร้านจาหน่ายสินค้ามีมากมายหลากหลายแบบให้เลือกซื้อ มีทั้ง
ของกิน ของใช้ กลางคืนมีมหรสพตลอดงาน สร้างความครึกครื้นในงานตลอด 10 วัน 10 คืน
มีเม็ดเงินสะพัดในชุมชนเป็นจานวนมาก เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

92
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท นั้น
ประชาชนรอบๆวัดหนองขุนชาติ ทุกภาคส่วนราชการในจังหวัดอุทัยธานี ร่วมมือกันจัดขึ้น
เพื่อย้อนเวลา แสดงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวอุทัยธานี ซึ่งในปัจจุบันนี้หาดูได้ยาก และเป็น
การย้าเตือนให้คนรุ่นปัจจุบันได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบเก่าๆ ของชาวอุทัยธานี
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พระครูอุทัยสุตกิจ,ดร.๑

บทคัดย่อ
การจะเป็น ผู้ บริ ห ารนั้ น นอกจากจะต้ องมี ความรอบรู้ ใ นหลั ก การบริ ห ารแล้ ว
จะต้ อ งมี ค วามรู้ ก ว้ า งขวางรอบด้ า น ที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ ผู้ บ ริ ห ารที่ ดี จ ะต้ อ ง
บริหารงานด้วยคุณธรรม และมีสัมพันธ์อันดีกับคนภายในองค์กร หากผู้บริหารเชื่อมั่นว่า
ตนเองเก่งและรอบรู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่จาเป็นต้องสนใจกับคนอื่นๆ ในองค์กร เท่ากับว่าการ
บริหารงานนั้นๆ ล้มเหลวไปแล้วครึ่งหนึ่ง เพราะคนเพียงคนเดียวไม่สามารถจะทางานให้
สาเร็จลงได้โดยสมบูรณ์ ดังนั้นการนาหลักพรหมวิหารธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา จึงต้องมี
พรหมวิหาร 4 เป็นธรรมะประจาใจในการบริหารงานในองค์กร ดังนี้ มีจิตใจที่มีเมตตาและ
กรุ ณ าต่ อ บุ ค ลากรภายในองค์ ก ร มี มุ ทิ ต าจิ ต ก็ ย่ อ มยิ น ดี กั บ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ใ นสถาน
ประกอบการที่ ดี ขึ้ น ของบุ ค ลากรในองค์ ก ร มี อุ เ บกขา บุ ค ลากรในองค์ ก รไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรการความปลอดภัยก็จะพิจารณาได้ว่าบุคลากรในองค์กรจะต้องได้รับอันตรายจากการ
ฝุาฝืนมาตรการความปลอดภัย แต่ก็ไม่ป ล่อยให้ได้รับอันตรายจากการกระทานั้น ยังมีความ
ปรารถนาดี
ผู้ที่เป็นผู้บริหารหรือเจ้านายจึงต้องไม่หลงคิดว่าตนเองเป็น เจ้านายหรือเจ้าชีวิต
ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และเข้าใจผิดคิดว่าลูกน้องคือทาสรับใช้ จะเรียกใช้งานอย่างไร เวลาใด
ก็ได้โดยไม่ต้องคานึงถึงเวลาที่เป็นส่วนตัวของลูกน้อง ไม่ทาตัวเป็นผู้ที่คอยบังคับและสั่งให้
ลูกน้องต้องทาตามที่สั่งทุกเรื่องไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกต้องตามทานองคลองธรรมหรือไม่ เพราะเห็น
ว่าลูกน้องคือผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้คาสั่งจะสั่งให้ทาสิ่งใดก็ได้ตามใจชอบไม่ว่า
สิ่งนั้นจะชอบธรรมหรือไม่ หากกระทาได้เช่นนี้ผู้บริหารย่อมจะได้รับความไว้ใจ และการ
ยอมรับอย่างจริงใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา มีภาวะผู้นาที่โดดเด่น และได้ชื่อว่า เป็นผู้บริหารที่ดี
มีคุณธรรม
คาสาคัญ : การบริหารงาน, พรหมวิหารธรรม, การประยุกต์
๑

อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐศาสตร์ หน่วยวิทยบริการฯอุทัยธานี วิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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ABSTRACT
To be an executive. In addition to being well versed in management
principles. Must have extensive knowledge around. Good governance must be
managed by virtue. And good relationships with people within the
organization. If management believes that they are good and well-informed.
There is no need to pay attention to other people in the organization. Half
failed Because only one person can not complete the task. Therefore,
applying the principles of Dharma to apply in the management is another
factor that encourages the management to be accepted by the subordinate.
Four sublime states of mind are the moral of the management of the
organization as follows: Have a compassionate and kind spirit towards the
personnel within the organization. If you do not follow the security measures,
then the personnel in the organization will be harmed by the violation of the
measures. Security But do not let the danger of doing it. There are also good
wishes.
The manager or the boss must not think that he is. The boss or the
life of the subordinate. And mistakenly think that the servants are slaves to
serve. How do I run it? Any time, regardless of the personal time of the
followers. Do not act as a mandatory and instruct your subordinates to follow
all orders, whether that thing is sanctioned or not. That is a subordinate. If this
is done, the management will be trusted. And the sincere acceptance of the
subordinates. Has outstanding leadership. And was named A good executive
with morality.
Keywords : Administration, Four sublime states of mind, Application

1.บทนา
ในยุคโลกาภิวัตน์ของสังคมปัจจุบัน การสื่อสารที่รวดเร็ว และทันสมัย การแข่งขัน
ทางธุรกิจที่เข้มข้น ผู้ที่มีความพร้อมและเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วกว่า ย่อมได้โอกาสดีกว่าและ
ได้เปรียบ ซึ่งสิ่งเหล่ามีความสาคัญยิ่งต่อผู้ที่ทาหน้าที่ในการบริหารไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด เล็ก
หรือใหญ่ การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินงาน
ขององค์การ เพราะเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะชี้ให้เห็นความสาเร็จ หรือความล้มเหลว ความมี
ประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึง
ความเจริญก้าวหน้าของสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ การบริหารเป็นมรรคที่
สาคัญจะนาไปสู่ความก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการทางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลใน
องค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะต้องคานึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัย
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สั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการ
บริหาร ชีวิต ประจาวันของมนุษย์ไม่ว่า ในครอบครั วหรือองค์การใดย่อมเกี่ย วข้องกับการ
บริหารอยู่เสมอ ดังนั้นการบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสาคัญมีความจาเป็นต่อการที่จะ
ดารงชี วิ ตของมนุ ษ ย์ใ นสั งคม และเป็ นสิ่ งจ าเป็ นที่ ทุ ก ๆ องค์ ก รพึ งต้อ งศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ ละ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับองค์กรของตน
ในขณะเดียวกัน เมื่อการพัฒนาโดยส่วนมากมุ่งเน้นไปที่วัตถุนิยม แต่กลับ
ทิ้งแนวทางในการพัฒนาจิตใจ ความชอบธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารจึงไม่ได้รับการ
ยอมรั บ จากภายในองค์ ก ร จึ งปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า ผู้ บ ริ ห ารจ าเป็ น อย่ า งยิ่ งที่ จ ะต้ อ งเป็ น ผู้ มี
คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าในการบริหารงานของ
องค์การนั้นผู้นา (Leader) เป็นปัจ จัยที่สาคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งต่อความสาเร็จของ
องค์ก ารนั้น ๆทั้งนี้เ พราะผู้ นามีภ าระหน้ าที่ และความรับ ผิด ชอบโดยตรงที่จ ะต้อ งท าการ
วางแผนสั่งการดูแลและควบคุมให้บุคลากรขององค์การสามารถปฏิบัติงานต่างๆให้ประสบ
ความสาเร็จปัญหาที่เป็นที่สนใจของนักวิชาการและบุคคลทั่วไปอยู่ตรงที่ว่าผู้นาจะต้องทา
อย่างไรหรือมีวิธีการนาอย่างไรจึงทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตามเกิดความผูกพันกับงานแล้ว
ทุ่มเทความสามารถและพยายามที่จะทาให้งานสาเร็จด้วยความเต็มใจในการปฏิบัติงานให้
สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ๒
ธรรมะ เป็นข้อปฏิบัติในการทุกๆ อย่างโดยเหมาะสม เช่น ในทางการ
ปกครองทางการศึกษา ทางสังคม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญเหมาะสมแก่
สภาพการณ์สภาวการณ์ เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปกครองในทาง
เกื้อกูล ในทางก่อให้เกิดสุข เรียกสั้นๆ ด้วยคาในปัจจุบันว่าเพื่อความสุขความเจริญ
นอกจากนี้ยังเป็นหลักธรรมที่นา ไปปฏิบัติได้ตลอดไปทุกกาลสมัย

2. การบริหารงาน
การบริหารถือเป็นเรื่องของการวางแผนงานเพื่อดาเนินงานตามกระบวนการเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งต่อการดาเนินงานขององค์กร
ความหมายและหลักการในการบริหาร
มีผู้ให้ความหมายของการบริหารไว้หลายนัยด้วยกัน ดังเช่น การบริหารเป็น
วิธีการทางานให้สาเร็จโดยอาศัยผู้อื่น (Getting things done other people)๓ หรือเป็น
กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ดาเนินกิจการตามขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัย
ความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด ความ
ต้องการและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การ
๒

วิโรจน์สารรัตนะ, ภาวะผู้นา : หลักการและทฤษฎี, (กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน์ ,
2539), หน้า 533.
๓
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 4,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), หน้า 3-5.
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ควบคู่ไปด้วยองค์ การจึงจะสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ ๔ ซึ่งสอดคล้องกับการให้
ความหมายว่า การบริหารคือศิลปะ ในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอก
องค์การ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ๕ จึงอาจสรุปได้ว่า การบริหาร
หมายถึง วิธีการทางานที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยอาศัย กระบวนการในการบริหารงาน
บุคคลากรภายในองค์ก ร และทรั พยากรที่ อยู่ เพื่อ ให้อ งค์กรบรรลุผลตามวัตถุ ประสงค์ ที่
กาหนดไว้
ทฤษฎีหลายทฤษฎีที่ถูกนามาใช้ในการบริหาร หรือจะเรียกว่าหลักของการบริหาร
ก็ไม่ผิดนัก เช่นหลักการของเดมมิ่ง ที่เรียกว่า PDCA ๖ ซึ่งประกอบด้วย
1. การวางแผน (Plan) การดาเนินการใดๆ ตองมีการวางแผน การดาเนินงานของ
องค์กรก็เช่นกัน จะต้องมีการจัดทาแผนการดาเนินการเพื่อให้มีแนวทางที่จะนาองค์กรไปสู่
ความสาเร็จอันเป็นเปูาประสงค์ที่วางไว้ ขั้นตอนการวางแผน ตองมีการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้แผนที่วางไวสมบูรณและดีที่สุด ถาการวางแผนดี มีประสิทธิภาพแล
วจะทาให้การดาเนินกิจกรรมประสบผลสาเร็จตามเปูาหมายที่กาหนดไว
2. การปฏิ บั ติ (DO) เมื่ อ วางแผนเสร็ จ แล้ ว ต้ อ งน าแผนไปสู ก ารปฏิ บั ติ โดย
ดาเนินการตามแผนที่ ไดวางไว ไม่ใช่วางแผนไวอีกอย่าง แต่ไปทาอีกอย่าง เพราะหากเป็น
เช่นนั้นการที่องค์กรจะประสบความสาเร็จก็คงเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง เนื่องจากเมื่อไม่ทาตาม
แผนการทางานที่ วางไว้ การทางานย่อมไม่มีทิศ ทางและเอกภาพในการทางาน ส่งผลให้
เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์คลาดเคลื่อนและไม่ประสบความสาเร็จ
3. ตรวจสอบ (Check) ในระหว่างการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อยู่นั้น ตองมีการ
ตรวจสอบหรือประเมินควบคู กันไป เพื่อวิเคราะห์ผลว่าประสบผลสาเร็จหรือไม หรือยังมี
ปัญหาข้อบกพร่องอย่างไร อันจะเป็นข้อมูลที่จะนามาใช้ในการพัฒนาหรือการทางานครั้งต่อๆ
ไป
4. การปรับปรุงแกไข (Action) เมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรค ตองวิเคราะห์หาสาเหตุ
เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นหรือหากประสบผลสาเร็จก็วางแผนปรับปรุงให้ไดผลดียิ่งขึ้น
เรื่อยๆ
หรือหลักการ “POSDC” ซึ่งพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวไว้
ประกอบด้วย๗

๔

พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, 2542),

หน้า 36.
๕

สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2545), หน้า 61.
สุมน อมรวิวัฒน์ และคณะ, การพัฒนาการศึกษาด้วยกระบวนการPDCA., (กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์, 2545), หน้า 11-13.
๗
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 4,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), หน้า 3-5.
๖
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1. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
เพื่อความสาเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อกาหนด
ทิศทางขององค์กร
2. O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองค์กร เป็นการกาหนดโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันทาและการ
กระจายอานาจ
3. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
4. D คือ Directing หมายถึง การอานวยการ เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดการ
ดาเนินการตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้นา
5. C คือ Controlling หมายถึง การกากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร
ผู้เขียนจึงสรุปว่า ทฤษฎีหรือหลักการในการบริหารนั้น ถึงแม้จะมีหลากหลายและ
แตกต่างกันไปในรายละเอียด โดยยังคงมีจุดมุ่งหมายหลักเหมือนกัน คือการนาพาองค์กรไปสู่
ความสาเร็จ สัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่องค์กรวางไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดย
มีองค์ประกอบหลักๆ ก็คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การกากับ
ดูแลและควบคุม (Controlling) และการปรับปรุงแก้ไข (Action)
ภารกิจสาคัญในการบริหารไว้ 7 ประการ คือ
1.การวางแผน หมายถึง การกาหนด โครงการอย่างกว้างๆ ว่ามีอะไรบ้างที่
จะต้องลงมือปฏิบัติตามลาดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น
ก่อนลงมือปฏิบัติการ
2.การจัดองค์การ หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหาร
โดยกาหนดอานาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือตาแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน
พร้อมด้วยกาหนดลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามลาดับชั้นแห่งอานาจหน้าที่สูงต่า
ลดหลั่นลงไป
3.การจัดคนเข้าทางาน หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของ
หน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าว รวมตั้งแต่การแสวงหาคนทางานมาบรรจุ การแต่งตั้ง
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล การบารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ลดขั้น ตลอดจนการพิจารณา
ให้พ้นจากงานและการบารุงรักษาสภาพของการทางานให้ดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่
ต่อไป
4.การสั่งการ หมายถึง การอานวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการได้
วิเคราะห์และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคาสั่งนั้น ๆ
5.การประสานงาน หมายถึง การประสานงานหรือติดต่อ สัมพันธ์กับ
หน่วยงานย่อยหรือตาแหน่งต่างๆ ในองค์การ เพื่อก่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
การทางานที่ ซ้าซ้ อนหรื อขั ดแย้งกั น สามารทางานประสานความกลมกลื นกั น เพื่ อ
วัตถุประสงค์หลักขององค์การ
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6.การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยั ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบนและล่าง เพื่อทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะสะดวกแก่การ
ประสานงานอื่นจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน ตลอดจนเป็นการบารุงขวัญไปในตัว
ด้วย
7.การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการทางบประมาณ
การเงินวางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชีและการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน
โดยรอบคอบ
และรัดกุม๘

3. พรหมวิหารธรรม
พรหมวิห ารธรรม หรื อ พรหมวิ หาร 4 เป็น หนึ่ งในหลั กธรรมที่ อ งค์ สมเด็ จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เป็นหลักธรรมที่ผู้บริหารทุกคนควรที่จะศึกษาและฝึกฝนพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้บริหารที่ดี และส่งเสริมให้ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมาโดยไม่ต้องฝืนใจ
ความหมายของพรหมวิหารธรรม
ในพระไตรปิ ฎกได้ ใ ห้ค วามหมายของพรหมวิห ารธรรมไว้ว่ า พรหมวิ ห ารธรรม
หมายถึง ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมประจาใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่
ประเสริฐบริสุทธิ์ หลักธรรมข้อนี้นับว่าเป็นสิ่งสาคัญสาหรับผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองที่จาเป็น
จะต้องประพฤติปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ๙ ซึ่งมีคาอธิบาย
ดังนี้
1. เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิด
ทาประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า
2. กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝุใจในอันที่จะปลดเปลื้องบาบัด
ความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์
3. มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการ
แช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข
เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป
4. อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรม
ที่สัตว์ทั้งหลายกระทาแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะ
วินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทา๑๐
๘

ติน ปรัชญพฤทธิ์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
,2539), หน้า 24-26.
๙
ที.ปา (ไทย) 11 / 228 / 232.
๑๐
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
(กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร์พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จากัด ,พิมพ์ครั่งที่ 16, 2551), หน้า 161.
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พรหมวิหารธรรม หมายถึง หลักธรรมสาหรับผู้ใหญ่ มี 4 ประการ ได้แก่
1. เมตตา คือ ความรัก ความหวังดี ที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีวามสุข นักบริหารจะต้องมี
ความรักและความหวังดีแก่เพื่อนร่วมงานความรักจะเกิดได้ถ้านักบริหารรู้จักมองแง่ดี หรือ
ส่วนดีของเพื่อนร่วมงาน
2. กรุณา คือ ความสงสารเห็นใจ ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้น ทุกข์ เมื่อเพื่อนร่วมงาน
ประสบเคราะห์กรรม นักบริหารต้องมีความสงสาร หวั่นใจ และคิดหาทางช่ วยให้เขาพ้นทุกข์
นั้นความสงสารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนักบริหารเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
3. มุทิตา คือ ความรู้สึกพลอยชื่นชมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมสี ุข นักบริหารต้องมีความรัก
นักบริหารต้องส่งเสริมให้คนทางานมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถจนได้เลื่อนตาแหน่ง
สูงขึ้นโดยไม่กลัวว่าลูกน้องจะขึ้นมาทาบรัศมี เขาไม่กีดกันใคร แต่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทา
งานแสดงความสามารถเต็มที่ และพลอยชื่นชมยินดีในความก้าวหน้าของคนร่วมงาน มุทิตา
จะทาลายความริษยาในใจนักบริหารยุติธรรมในการให้รางวัลและลงโทษ ข้อสาคั ญคือนัก
บริหารต้องรู้เท่าทันคนร่วมงานทุกคน
4. อุเบกขา คือ ความรู้สึกวางเฉยเป็นกลางไม่ลาเอียงเข้าข้างคนใดคนหนึ่งนั่นคือ
ความนักบริหารที่ไม่รู้เท่าทันเพื่อนร่วมงาน ไม่รู้เท่าทันสถานการณ์อาจวางเฉยได้เหมือนกัน
แต่การวางเฉยเช่นนั้น เรียกว่า “อัญญาณุเบกขา” คือวางเฉยเพราะโง่ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดี๑๑
ผู้เขียนจึงสรุปได้ว่า พรหมวิหารธรรม หมายถึง ธรรมะที่ผู้เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ปกครอง
ควรที่จะนาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อที่จะครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการแสดงออกในด้าน
ความรัก ความปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขและให้มีจิตใจสงสาร คิ ดช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้ง
สัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ รวมถึงด้านจิตใจ พลอยยินดีกับคนที่เขาได้ดีมีสุข รวมถึงอาการที่
แสดงออกด้วยความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม ไม่ลาเอียงด้วยรักและชังใคร ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว
ผู้ใดมีพรหมวิหารธรรม 4 ผู้นั้นย่อมมีจิตใจที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ของตนเองและผู้อื่น ซึ่ง
ประกอบด้วย
1. เมตตา คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข ความสุขเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายและ
ทางใจ ได้แก่ ความสุขจากการมีทรัพย์ ความสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ ความสุขจากการไม่เป็น
หนี้ และความสุขจากการทางานที่ปราศจากโทษหรือปราศจากอันตราย
2. กรุณา คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ความทุกข์ คือ สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียน
ให้เกิดความไม่สบายกายและความไม่สบายใจ และเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน
พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่าความทุกข์มี 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
- ทุ ก ข์ ป ระจ าหรื อ ทุ ก ข์ โ ดยสภาวะที่ สิ่ ง ที่ มี ชีวิ ต จะต้ อ งประสบ ซึ่ งเกิ ด จาก
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกจะต้อง
ประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เรียกว่า กายิกทุกข์
- ทุ ก ข์ จ รหรื อ ทุ ก ข์ ท างใจ เป็ น ความทุ ก ข์ ที่ เ กิ ด จากสาเหตุ ภ ายนอก เมื่ อ
ปรารถนาแล้วไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ การพลัดพราก
จากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เรียกว่า เจตสิกทุกข์
๑๑

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, หน้า 76-78.
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3. มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี คาว่า "ดี" หมายถึง การมีความสุขหรือมี
ความเจริญก้าวหน้า ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจงึ หมายถึงความปรารถนาให้ผอู้ ื่นมีความสุขความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น โดยที่ไม่มีจิตใจอิจฉาริษยา
4. อุเบกขา คือ การรู้จักวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็น
ว่า ใครทาดีย่อมได้ดีตามกฎแห่งกรรม ใครทาสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมตอบสนองคืนบุคคลผู้กระทา
เมื่อเห็นใครได้รับผลกรรมในทางที่เป็นโทษก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้าเติมในเรื่องที่เกิดขึ้น ควรมี
ความปรารถนาดี คือ พยายามช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้องตาม
ทานองคลองธรรม

4. การประยุกต์ใช้พรหมวิหารธรรมในการบริหารงาน
การประยุกต์ หมายถึง การนาบางสิ่งมาใช้ประโยชน์ โดยปรับใช้อย่างเหมาะสมกับ
สภาวะที่เฉพาะเจาะจง โดยสิ่งนั้นอาจเป็นทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ใดเรื่ อ งหนึ่ ง ซึ่ งการน ามาใช้ ด้ ว ยการปรั บ ให้ เ ข้ า กั บ บริ บ ทแวดล้ อ มอย่ า งเหมาะสม การ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมก็เช่นกัน ก็คือการนาหลักธรรมอันเป็นคาสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้ามาปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การดาเนินชีวิตประจาวัน การทางาน การศึกษา
ฯลฯ
การประยุกต์ใช้พรหมวิหารธรรมในการบริหารงาน ก็คือการนาหลักพรหมวิหาร
ธรรมมาปรับใช้กับการบริหารงาน เพื่อให้การบริหารงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบ
ความสาเร็จ เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาย่อมมีความผูกพันและยอมรับในตัวผู้บริหารที่มีคุณธรรม
และจริยธรรม ซึ่งการประยุกต์ใช้พรหมวิหารธรรมในการบริหารงานงานนั้น อาจจะสรุปเป็น
แนวทางได้ดังนี้
เมตตา : ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุข
ในสภาวะที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุข หน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวดาเนินไปได้
อย่างราบรื่น ผู้บริหารก็ควรสนับสนุน ส่งเสริม ที่สาคัญคือผู้บริหารต้องสังเกตและสอบถาม
อยู่เสมอๆ ถึงความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ว่ามีสิ่งใดที่เป็นปัญหาบ้าง การกระทาแบบนี้
จะทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าผู้บริหารเอาใจใส่ ห่วงใย และมีความจริงใจกับเขา จะเป็น
สายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคลากรในองค์กร อันจะส่งผลไปถึง
การทาให้การบริหารงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กรุณา : ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์
ในสภาวะที่ผู้ใต้บังตับบัญชาประสบกับปัญหาในการทางานหรือปัญหาส่วนตัว การที่
ผู้บริหารหรือเจ้านายยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ซึ่งอาจจะเป็นการให้คาแนะนา การให้คาปรึกษา
หรือการร่วมเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นตามความเหมาะสม อันเป็นสิ่งที่ค วรจะทา เพราะ
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เวลาเช่นนี้เป็นเวลาที่คนเราต้องการการสนับสนุนมากที่สุด บางทีเขาอาจจะแค่ต้องการเพียง
คาพูดที่จะให้กาลังใจหรือเป็นแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นการที่
ผู้บริหารไม่ทอดทิ้งในเวลาที่เขาประสบปัญหา จะเป็นกาลังใจที่สาคัญให้กับเขาอีกด้วย
มุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
ในสภาวะที่ผู้ใต้บังคับบัญชาประสบความสาเร็จ ทาผลงานได้ดี ได้เลื่อนขั้นเลื่อน
ตาแหน่ง ผู้บริหารหรือเจ้านายก็ควรแสดงความยินดีด้วยจากใจจริงไม่ใช่การเสแสร้ง อย่ากลัว
ว่าเขาจะได้ดีจนขึ้นมาเสมอกับตนหรือล้าหน้าตนเอง ตรงกันข้ามผู้บริหารควรจะต้องส่งเสริม
และภาคถูมิใจ เนื่องจากผู้ที่ตนดูแลและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้รับความก้าวหน้าใน
หน้ า ที่ ก ารงาน อั น เป็ น เสมื อ นว่ า เราได้ ดู แ ลเขาและฝึ ก ฝนเขามาอย่ า งดี จนเขาได้ รั บ
ความก้าวหน้าตามความเหมาะสมกับความสามารถที่เขามีและความทุ่มเทให้กับองค์กร
อุเบกขา : การรู้จักวางเฉย ทาใจเป็นกลาง ไม่ปฏิบัติเอนเอียงด้วยความรักหรือชัง
อย่างไรก็ตาม การใช้หลักพรหมวิหารธรรมทั้ง 3 ประการข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น เมตตา
กรุณา หรือมุทิตา ก็ตาม ควรจะมีขอบเขตและความยุติธรรม เสมอภาคกับทุกคน และใช้ไป
ในทางที่ถูกที่ควร ไม่ใช่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาความผิดไม่ว่าจะผิดกฎหมายหรือผิด
ศีลธรรม เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชามีการยักยอก คดโกงบริษัท ทาผิดกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้ต่อให้
เป็นลูกน้องคนสนิทก็ไม่ควรยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ ควรปล่อยให้เขาได้รับผลจากการกระทาไป
ตามที่ควรจะเป็น ซึ่งก็คือการวางอุเบกขา การวางเฉยเป็นกลาง ไม่มีอคติเป็นที่ตั้ง

5. สรุป
การจะเป็นผู้บริหารนั้น นอกจากจะต้องมีความรอบรู้ในหลักการบริหารแล้ว จะต้อง
มีความรู้กว้างขวางรอบด้าน ที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้บริหารที่ดีจะต้องบริหารงานด้วย
คุณธรรม และมีสัมพันธ์อันดีกับคนภายในองค์กร หากผู้บริหารเชื่อมั่นว่าตนเองเก่งและรอบรู้
แต่เพียงผู้ เดียว ไม่จาเป็น ต้องสนใจกับคนอื่ นๆ ในองค์กร เท่ ากับว่าการบริ หารงานนั้น ๆ
ล้มเหลวไปแล้ วครึ่งหนึ่ง เพราะคนเพียงคนเดีย วไม่สามารถจะทางานให้สาเร็จลงได้โดย
สมบูรณ์ ดังนั้นการนาหลักพรหมวิหารธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานจึงเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา
“ผู้บริหาร” เป็นผู้ที่ต้องดูแลทุกข์และสุขของบุคลากรในองค์กร จึงต้องมีพรหม
วิหาร 4 เป็นธรรมะประจาใจในการบริหารงานในองค์กร ดังนี้
เมื่อ “ผู้บริหาร” มีจิตใจที่มีเมตตาและกรุณาต่อบุคลากรภายในองค์กร คือ มีความ
ปรารถนาให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขและพ้นจากความทุกข์ คือ ปรารถนาให้บุคลากร
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ภายในองค์ ก รได้ ท างานในสภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย ไม่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต จะให้
ความสาคัญกับการนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง โดยไม่เห็นว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระของการ
ประกอบกิจการ
การที่ “ผู้บริหาร” มีมุทิตาจิตก็ย่อมยินดีกับชีวิตความเป็นอยู่ในสถานประกอบการ
ที่ดีขึ้นของบุคลากรในองค์กร โดยไม่มีความรู้สึกที่ไม่ยินดีกับสิ่งดี ๆ ที่บุคลากรในองค์กรจะ
ได้รับ หรือไม่มีความรู้สึกที่ไม่ต้องการที่จะทาให้บุคลากรในองค์กรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
หรือไม่มีอกุศลจิตเมื่อพบบุคลากรในองค์กรมีเวลาว่างจากการทางานคือการไม่ทางาน
การมีอุเบกขาของ “ผู้บริหาร” คือ หากพบว่าบุคลากรในองค์กรไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการความปลอดภัยก็จะพิ จารณาได้ว่าบุคลากรในองค์กรจะต้องได้รับอันตรายจากการ
ฝุาฝืนมาตรการความปลอดภัย แต่ก็ไม่ปล่อยให้ได้รับอันตรายจากการกระทานั้น ยังมีความ
ปรารถนาดี คือ พยายามที่จะทาทุกวิถีทางให้บุคลากรในองค์กรพ้นจากโอกาสของการได้รับ
อันตรายนั้น และหาวิธีให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติต ามมาตรการความปลอดภัยให้ได้ในที่สุด
ไม่ใช่ไม่ใส่ใจโดยเห็นว่ามีมาตรการความปลอดภัยแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามเองจึงเป็นสิ่งที่ช่วย
ไม่ได้
ผู้ที่เป็น ผู้บริหารหรือเจ้านายจึงต้องไม่หลงคิดว่าตนเองเป็น เจ้านายหรือเจ้าชีวิต
ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และเข้าใจผิดคิดว่าลูกน้องคือทาสรับใช้ จะเรียกใช้งานอย่างไร เวลาใด
ก็ได้โดยไม่ต้องคานึงถึงเวลาที่เป็นส่วนตัวของลูกน้อง ไม่ทาตัวเป็นผู้ที่คอยบังคับและสั่งให้
ลูกน้องต้องทาตามที่สั่งทุกเรื่องไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกต้องตามทานองคลองธรรมหรือไม่ เพราะเห็น
ว่าลูกน้องคือผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้คาสั่งจะสั่งให้ทาสิ่งใดก็ได้ตามใจชอบไม่ว่า
สิ่งนั้นจะชอบธรรมหรือไม่ หากกระทาได้เช่นนี้ผู้บริหารย่อมจะได้รับความไว้ใจ และการ
ยอมรับอย่างจริงใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา มีภาวะผู้นาที่โดดเด่น และได้ชื่อว่า เป็นผู้บริหารที่ดี
มีคุณธรรม
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บทคัดย่อ
ในการบริหาร เป็นงานที่สาคัญที่สุด ในการอานวยประโยชน์ให้มนุษย์สามารถ
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ (effective and efficiency) ใน
สังคมปัจจุบัน ตั้งแต่ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน หน่วยงาน องค์กร สถาบัน ประเทศชาติ และ
ระดับโลก เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสินค้าโอทอป สถานีตารวจ โรงเรียน โรงแรม โรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวง องค์การสหประชาชาติ
องค์การทั้งภาครัฐ และเอกชน ธุรกิจการค้า และอุตสาหกรรม ต่างๆ ทุกขนาด ทุก
ประเภท จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการ เพื่อที่จะสามารถให้บริการแก่สังคม ตามที่สังคม
ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
บทความนี้นาเสนอความรู้ เบื้องต้ น การบริ หาร การจัดการองค์ก ร และสะท้อ น
ปัญหาภายใน ซึ่งทุกองค์กรย่อมมีมากบ้าง น้อยบ้าง และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เป็นสิ่งที่ดีงาม
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ การรักษาสืบทอด เช่น วัฒนธรรมของส่วนงานวิทยาเขตนครสวรรค์ มี
ดังนี้ 1.ยิ้ม เป็นการเปิดประตูหัวใจ แสดงถึง มิตรไมตรี 2.ทักทาย เป็นการแสดงความเป็น
กันเอง 3.ไหว้ เป็นธรรมเนียมอันดีของคนไทย 4.ขอโทษ เมื่อเราทาผิด หรือมาช้า 5.ขอบคุณ
เมื่อคนหนึ่งให้สิ่งของแก่เรา หรือช่วยเหลือเรา

1

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการฯอุทัยธานี วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
2
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการฯอุทัยธานี วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
3
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการฯอุทยั ธานี วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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ABSTRACT
Management is the most important task. To facilitate human
interaction By effectiveness And effective and efficient in today's society. From
families, villages, communities, organizations, institutions, nations and the
world, such as housewives, OTOPs, police stations, schools, hotels, factories,
industries, ministries, the United Nations.
Public and private organizations, trade and industry of all sizes need
to be managed. To be able to serve the society. As society needs efficiently.
This article introduces the administrative knowledge. Enterprise
management And reflect on internal problems. All organizations are very
small and good corporate culture. Is good Value for conservation. The
inheritance treatment, such as the culture of the Nakhonsawan campus, are
as follows. 1. Smile is the opening of the heart's door to friendship. 2. Greeting
is a friendly gesture. 3. Pay respected is a good Thai people. 4. Sorry when we
make mistakes or come late. 5. Thank you when someone gives us something.
Or help us
Keywords: Basic knowledge, Management, Organization

1.บทนา
หลายรูป หลายท่านคงได้ผ่านการทางานในองค์การ มาบ้าง คงเคยได้ยิน คาว่าการ
บริหาร มาบ้างพอสมควร เป็นเรื่องปกติของปุถุชน การติฉินนินทา การด่า การพูดลับหลัง
ย่อมมีบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา หากท่านเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ก็จะว่า ผู้บังคับบัญชา เป็นพวก
อนุรักษ์นิยม พวกหัวเก่าไม่ทันสมัย ในยุค Thailand 4.0 ทางานตกยุค บริหารงานใช้แต่หลัก
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คิดแบบเดิมๆ คือสั่งการอย่างเดียว ความคิดคนอื่นผิดหมด เผด็จการทางความคิด บริหารงาน
แบบรวบอานาจ เป็นผู้บริหารไม่ดี ไม่กล้าคิดกล้าลองสิ่งใหม่ๆ รับแต่ความชอบส่วนความผิด
เป็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่กล้าตัดสินใจ เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์น้อย เห็นแก่ตัว หูเบา มีการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่มีหลักคุณธรรมโดยเฉพาะหลัก อคติ 4 ประการ คือ
1) ฉันทาคติ มีความลาเอียงเพราะรัก 2) โทสาคติ มีความลาเอียงเพราะโกรธเกลียด 3)
โมหาคติ มีความลาเอียงเพราะเขลา 4) ภยาคติ มีความลาเอียงเพราะกลัว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่
ผู้ใต้บังคับบัญชามองว่า เป็นการถ่วงความเจริญของหน่วยงาน เป็นการสร้างรอยร้าวฉาน
แตกแยกในองค์การ
ในมุมมองของผู้บริหาร ก็มองว่าลูกน้องตนเองทางานไม่เป็น ทางานไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่มีความรับผิดชอบ เป็นพวกเฉื่อยชา มีศักยภาพน้อย เวลาสั่งให้ทาอะไรก็ทาไม่สาเร็จหรือ
ทาได้ไม่ถูกใจตนเอง ทางานแบบเช้าชามเย็นชาม ไม่พัฒนาฝึกฝนตนเอง ชอบเล่น facebook
ชอบเล่น Line ไม่ทุ่มเทให้กับงานที่รับผิดชอบ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทั้งสองฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับล่าง จนถึงผู้ปฎิบัติการณ์ ควรหา
แนวทางในการทางานร่วมกันเพื่อที่ให้องค์การก้าวเดินต่อไปได้ คือ การทางานอย่างไรให้
ประสบความสาเร็จ โดยผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจกับการบริหาร ชื่นชมการบริหาร
และยกย่องผู้บริหารว่ามีความสามารถที่จะนาพาองค์การไปรอดหรือมีความเจริญก้าวหน้า มี
คุณธรรมในการบริหาร ผู้บริหารเองก็อยากได้ยินได้ฟัง ผู้บริหารก็คงอยากให้เกิดความรู้สึกที่ดี
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และมีความคิดที่ดีว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองเป็นคนเก่งทางานได้ผลดี
ให้ความร่วมมือในการทางานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนผู้ที่ไม่เคยทางานหรือมีประสบการณ์มานั้น อาจเคยได้ยินได้ฟังปัญหาความ
ขัดแย้งในหน่วยงานก็คงไม่เข้าใจ อาจจะเข้าใจไปตามความเข้าใจของตนเองหลายคนอาจมี
ความรู้สึกว่าการบริหารงานนั้นไม่ยาก หากเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็พยายามทางานของเรา
อยากสุดความสามารถเอาอกเอาใจผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงเท่านี้ก็จะประสบความสาเร็จในการ
ทางาน หากได้รับมอบหมายให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานก็ง่ายใหญ่ สามารถหาคนเก่งเข้า
มาร่วมงานได้คนไหนทางานดีก็ให้รางวัลตอบแทนเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงานโดยพา
ไปเลี้ยงเมื่อว่างจากงาน พาไปศึกษาดูงานเป็นการผ่อนคลาย เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ
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ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา จะได้มีกาลังแรงกายแรงใจในการทางาน สอบถามสารทุกข์สุขดิบของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทัง้ เรื่องงานเรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว เป็นการสร้างความสนิทสนม
หลายคนมองว่าการบริหารนั้นเป็นเรื่องของศิ ลป์ของแต่ละคนสอนกันไม่ได้สอนได้
เพีย งหลัก การเท่า นั้น ในเวลาปฏิ บัติ การจริงการแก้ ปัญ หาของแต่ละคนแตกต่ างกัน บาง
คนทางานสาเร็จเป็นเรื่องความสามารถเฉพาะตัวในส่ วนนี้มีทั้งผู้ที่เห็นว่าการบริหารงานนั้น
เป็นเรื่องของศิ ลป์ แต่ก็มีอีกหลายคนที่เห็นว่าการบริหารงานนั้นเป็นเรื่องของศาสตร์ ซึ่ง
หมายถึงวิชาที่สามารถศึกษาแล้วนามาสอนกันได้เป็นองค์ความรู้ที่ถูกนามาใช้ในทางปฏิบัติที่
แน่นอนทาให้การปฏิบัติงานบรรลุผล ทั้งนี้การบริห ารงานนั้นเป็นเรื่องของศาสตร์และศิ ลป์
กล่าวคือผู้บริหารควรมีความรู้เรื่องศาสตร์การบริหารโดยศึกษาหาความรู้จากการฝึกอบรม
การประชุม การสัมมนา ในขณะเดียวกันต้องเป็นผู้มีศิลป์ในการบริหาร ซึ่งหมายถึงความ
ยืดหยุ่น หลักเกณฑ์ในการบริหารในความเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในการเป็นผู้นา แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าเก่ง

2. ความรู้
เป็นขั้นต้นของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจา อาจจะโดยการ
นึกได้ มองเห็น ได้ยิน หรือได้ฟัง ความรู้ในขั้นนี้ประกอบด้วย คาจากัดความ ความหมาย
ข้อเท็จจริง ทฤษฏี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ปัญหา หรือระลึกได้ โดยไม่จาเป็นต้องใช้ความคิด
ที่สลับซับซ้อน และไม่ต้องใช้สมองมากนัก การจาได้จึงเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่สาคัญ
และเป็นขั้นตอนที่จะนาไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ในการ
วิ เ คราะห์ การสั ง เคราะห์ และการประเมิ น ผล ซึ่ ง เป็ น ขั้ น ตอนที่ ไ ด้ ใ ช้ ค วามคิ ด และ
ความสามารถด้านสมองเพิ่มขึ้นเป็นลาดับ
ความรู้ตามแนวพุทธธรรม ซึ่งอาจแยกประเภทของความรู้ได้หลายนัย ดังนี้
จาแนกโดยสภาวะ หรือโดยธรรมชาติรู้ คือ การจาแนกตามหลักขันธ์ 5 ความรู้เป็น
นามธรรมจาพวกหนึ่งซึ่งกระจายอยู่ในนามขันธ์ (ขันธ์ที่เป็นนามธรรม หรือหมวดนาม) 3 ขันธ์
คือ สั ญญาขั นธ์ สั งขารขันธ์ และวิ ญาณขั นธ์ ความรู้ ที่จาแนกตามสภาวะของขันธ์ ได้แ ก่
สัญญา วิญญาณ และปัญญา
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สัญญา (Perception) คือ ความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในสัญญาขันธ์ ได้แก่ ความกาหนดได้
หมายรู้ รวมทั้งความรู้ที่เกิดจากการกาหนดหมาย หรือหมายรู้แล้วบันทึกเก็บรวบรวมไว้เป็น
วัตถุดิบของความคิดต่อ ๆ ไป ทาให้มีการรู้จัก จาได้ รู้ เข้าใจ และคิดได้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
สัญญา แบ่งตามอารมณ์ คือ สิ่งที่หมายรู้ หรือกาหนดจดหมายไว้ มี 6 ชนิด คือ รูป
สัญญา, สัททสัญญา, คันธสัญญา, รสสัญญา, โผฏฐัพพสัญญา, ธัมมสัญญา ว่าโดยสภาพปรุง
แต่ง แบ่งได้ 2 ระดับ คือ
สัญญาชั้นต้น ได้แก่ ความหมายรู้ลักษณะอาการตามสภาวะของสิ่งนั้น ๆ โดยตรง
สัญญาซ้อนเสริม ได้แก่ ความหมายรู้ตามความคิดปรุงแต่ง หรือความเข้าใจใน
ระดับต่าง ๆ
วิญญาณ (Consciousness) ได้แก่ความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในหมวดวิญญาณขันธ์
ปัญญา เป็นความรู้หลักในหมวดสังขารขันธ์
จาแนกโดยทางรับรู้ กล่าวตามพุทธธรรม “ผัสสะ” เป็นแหล่งความรู้ ความรู้ทั้งหมด
ทุกอย่างทุกประเภทเกิดจากผัสสะ หรือเกิดขึ้นที่ผัสสะ คือ อาศัยการรับรู้โดยผ่านอายตนะ
(แดนรับรู้) ทั้ง 6 หรือเรียกง่าย ๆ ว่าผ่านทวาร (ทางรับรู้) ทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ
ใจ ถ้าถือ อายตนะ หรือ ทวาร เป็นหลัก โดยฐานเป็นต้นทางของการรับรู้ ก็สามารถจัดกลุ่ม
ความรู้ได้ 2 ประเภท คือ
ความรู้ (ที่ได้) ทางทวาร หรือเบญจทวาร คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ได้แก่ความรู้
ชั้นต้นหลายอย่าง คือ ความรู้รูป (สี) เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ (สิ่งต้องกายทั้งหลาย ซึ่ง
สรุปลงได้ในปฐวี สภาวะแข้นแข็ง เตโช ความร้อน หรืออุณหภูมิ และวาโย ความสั่นไหว
เคลื่อนและเคร่งตึง)
ความรู้ (ที่ได้) ทางมโนทวาร (ใจ) ได้แก่ ธรรมารมณ์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ธรรม”
กล่าวคือ สิ่งทั้งหลายที่ใจรู้ที่ใจคิด
จาแนกโดยพัฒนาการทางปัญญา (ภายในบุคคล) เมื่อพิจารณาในแง่พัฒนาการ
ความรู้ที่อ ยู่ในขอบเขตของการฝึกอบรม จาแนกได้ 3 ประเภท เรีย งตามลาดั บแห่ งการ
พัฒนาการ หรือความเจริญแก่กล้า ที่ผลออกมาเป็นอย่าง ๆ ดังนี้
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สัญญา ความกาหนดได้ หมายรู้ ได้แก่ ความรู้ที่เกิดจากการกาหนดหมาย หรือจา
ได้หมายรู้ซึ่งบันทึกเก็บรวบรวมไว้สาหรับเป็นแบบและเป็นวัตถุดิบของการรู้และความคิดต่อ
ๆ ไป
ทิฏฐิ ความเห็น ความเข้าใจโดยนัยเหตุผล ได้แก่ ความรู้ที่ลงข้อสรุปอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง และประกอบด้วยความยึดถือโดยอาการผูกพันกับตัวตน อาจเป็น
ความรู้ที่มาจากแหล่งภายนอก แต่ได้คิดกลั่นกรองยอมรับเอาหรือสรุปเข้าเป็นของตน
ญาณ ความรู้ ความหยั่งรู้ เป็นไวพจน์หนึ่งของปัญญา แต่มักใช้ในความหมายที่
จาเพาะกว่า กล่าวได้ว่า ญาณ คือ ความรู้บริสุทธิ์ที่ผุดโพลงสว่างขึ้น มองเห็นตามสภาวะของ
สิ่ง นั้น ๆ หรือเรื่องนั้น ๆ
จาแนกโดยกิจกรรม และผลงานของมนุษย์ ความรู้ที่จัดโดยกิจกรรมของมนุษย์
ได้แก่ความรู้ที่เนื่องด้วยปฏิบัติการทางสังคม เช่น การสื่อสาร ถ่ายทอด แสวงหา เอ่ยอ้าง
สังกัด และที่เป็นมรดกตกทอดต่อกันมา เป็นสมบัติของมวลมนุษย์ พอจาแนกได้ 3 อย่าง คือ
สุตะ หรือสุติ ความรู้ที่ได้ส ดับ เล่าเรียน หรือถ่ายทอดต่อกันมาแบ่งย่อยเป็น 2
อย่าง
ความรู้ที่ได้สดับตรับฟัง บอกเล่า เล่าเรียน หรือถ่ายทอดต่อกันมา ความรู้ที่บาง
ศาสนาถือว่าได้รั บการเปิดเผยแจ้งดลใจจากองค์บรมทิฎฐิ ความเห็น ทฤษฎี ลัทธิ ความ
เชื่อถือต่าง ๆ
ญาณ ความรู้ ความหยั่งรู้ ความบริสุทธิ์ ความรู้ตรงตามภาวะ หรือปัญญาที่ทางาน
ออกผลเป็นเรื่อง ๆ หรือมองเห็นตลอดสายในด้านหนึ่ง ญาณเป็นความรู้ระดับสุดยอดของ
ปัญญามนุษย์ และเป็นผลสาเร็จสาคัญของมนุษย์

3.การบริหาร
การบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอย่างเป็นระบบ คือ มีหลักเกณฑ์
และทฤษฏีที่พึงเชื่อถือได้อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
โดยลักษณะนี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่ม เดียวกับวิชา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่
ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะทางาน
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ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายซึ่ งเป็ น การประยุ ก ต์ เ อาความรู้ หลั ก การและทฤษฎี ไ ปปรั บ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม การบริหารก็จะมีลักษณะเป็น
ศิลป์ (Arts)
ค าว่ า “การบริ ห าร” คื อ การบริ ห าร (Administration) จะใช้ ใ นการบริ ห าร
ระดับสูง มีหน้าที่เน้นหนักที่การกาหนดนโยบายที่สาคัญและการกาหนดแผน เป็นคาที่นิยมใช้
ในการบริ ห ารรั ฐ กิ จ (Public
Administration)
ในส่ ว นของค าว่ า การจั ด การ
(Management) จะเน้นการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนที่ได้วางไว้ นิยมใช้
สาหรับการจัดการธุรกิจ (Business Management)
การบริหาร เกิดขึ้นพร้อมกับสังคมมนุษย์ และพัฒนามาเรื่อยๆ ในช่วงแรก อาจ
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่นในครอบครัว หมู่บ้าน วัด ชุมชน และอื่นๆ ต่อมาเมื่อโลกมีความ
เจริญขึ้น สภาพแวดล้อมและสังคมมีการเปลี่ยนแปลง มนุษย์จึงมีความจาเป็นต้องทางาน
ร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม เพื่ อ ความอยู่ ร อด เช่ น การล่ า สั ต ว์ มี ก ารแบ่ ง งานกั น ท า เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์วางไว้
คานิยามความหมายประการหนึ่งของการบริหาร (Management) ที่ได้ยินกันบ่อย
ๆ ก็คือ การบริหารนั้น คือ การทาให้งานลุล่วงสาเร็จไปโดยใช้ให้ผู้อื่นกระทา (Management
is getting things done through other people)
นิยามความหมายอย่างกว้าง ๆ ว่าการบริหาร (Administration) หมายถึง กิจกรรม
ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน
(The activities of groups operating to accomplish common goals)
ความหมายของการบริหาร (Administration) ตามพจนานุกรมนั้นหมายถึงว่า เป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการหรือการจัดการเกี่ยวกับราชการ
การบริหาร คือ การดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้โดยอาศัยปัจจัย
คน เงิน วัตถุสิ่งของ เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
Administration มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า (Administrare) ซึ่งแปลว่าการรับ
ใช้ การจัดการ การปฏิบัติภารกิจ การอานวยการ (To serve, To manage, To conduct,
To direct) ในทางการบริหารเรามักจะเน้นความหมายของคาว่า (Administration) ไปในแง่
ของการรับใช้ เพราะถือว่าข้าราชการต้องเป็นผู้รับใช้ประชาชน มิใช่เป็นเจ้านายประชาชน
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ปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการบริหารของไทย ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการ
บริหารว่า หมายถึงการร่วมมือดาเนินการหรือปฏิบัติงานในองค์การใดๆ
การบริ ห าร คื อ การใช้ ศ าสตร์ แ ละศิ ล ป์ น าเอาทรั พ ยากรการบริ ห ารที่ มี อ ยู่
(Administration Resource) มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of
Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารงานเป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการทรัพยากรการบริหารอย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล
การบริหารงานบุคคล คือ การปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวบุ คคลหรือตัวเจ้าหน้าที่ ใน
องค์การใดองค์การหนึ่ง นับตั้งแต่การสรรหาคนเข้าทางาน การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง
โยกย้าย การฝึกอบรม การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน
การปกครองบังคับบัญชา การดาเนินการทางวินัย การให้พ้นจากงาน และการจ่ายบาเหน็จ
บานาญเมื่ อออกจากงานไปแล้ว การบริหารงานที่กล่ าวนี้ เพื่อที่ จะให้ได้ บุคคลที่มีค วามรู้
ความสามารถและใช้บุคคลนั้นให้เกิดประโยชน์แก่องค์การในด้านประสิทธิภาพของงาน และ
เกิดผลงานมากที่สุด ดังที่ศาสตราจารย์ในโกร (Felix B Nigro) ได้กล่าวอย่างกะทัดรัดว่า การ
บริหารงานบุคคลนั้นคือศิลปะในการเลือกสรรคนใหม่ และใช้คนเก่าในลักษณะที่จะให้ผลงาน
และบริการจากการปฏิบัติงานของบุคคลเหล่านั้นมากที่สุดทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ ถ้า
เปรียบเทียบทรัพยากรทางการบริหาร (Management Resources) ต่าง ๆ คือ คน (Man)
เงิน (Money) วัสดุ (Material) เครื่องจักร (Machine) และวิธีการ (Method) เราจะเห็นว่า
คนหรือทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญ เพราะ
ผู้บริหารจะต้องใช้คนให้ทางาน ต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด และคนจะเป็นผู้ใช้
ทรัพยากรอื่น ๆ ให้ทางานให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพของคนจะเป็น
ปัจจัยที่บ่งชี้ถึงความสาเร็จขององค์การธุรกิจ เพราะปัจจุบันองค์การต่าง ๆ สามารถจัดหาเงิน
เครื่องมือ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงกันแต่ถ้าคนไม่มีความสามารถ และ
ผู้บริหารไม่สามารถบริหารคนให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย และมีศักยภาพเหนือคู่แข่งขันได้
ธุรกิจก็อาจประสบความล้มเหลวในการดาเนินงาน โดยเฉพาะในปัจจุบัน และอนาคตที่การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และคาดเดายากคนจึงไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากร แต่เป็น
สินทรัพย์ที่องค์การต้องธารงรักษา และต้องพัฒ นางอกงามอยู่เสมอ ดังนั้นการจัดคนเข้า
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ทางาน (Staffing) จึงไม่ใช่แค่ขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการวางแผน และการจัดองค์การเท่านั้น
แต่เป็นขั้นที่สาคัญขั้นหนึ่งในกระบวนการจัดการ และเป็นการจัดหาบุคลากรให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของลักษณะงานทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ (Put the right man on the
right job at the right time.) เป็นหลักการสาคัญมากในการบริหารงานบุคคล (Personnel
Management) ในทุกองค์การ
หลักการบริหารในลักษณะของอักษรย่อ POLE ออกเป็น 4 ส่วนคือ 1.การวางแผน
(Planning) 2.การจั ดองค์ก าร (Organizing) 3. ภาวะผู้น า (Leading) 4. การประเมิน ผล
(Evaluating) ได้กล่าวว่า เริ่มเน้นที่ระบบของการประเมินผล และพบว่าการควบคุม การ
บังคับบัญชา การสั่งการ การจูงใจ การสื่อข้อความ มีลักษณะที่สัมพันธ์กันอย่างมาก และเป็น
ศิลปะที่ต้องอาศัยทักษะ ให้ศึกษารวมกันในส่วนที่เรียกว่าการนาองค์การ (Leading) ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้คือ
การวางแผน (P = Planning) หมายถึง การคิดหาวิธีการที่จะใช้ในการ
บริหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของงานที่จะทาในอนาคต ทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะให้งาน
ที่จะทานั้น ๆ บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้
การจัดองค์การ (O = Organizing) หมายถึงการจัดรูปงาน หรือการจัด
โครงสร้างขององค์การ หมายถึงการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในเชิง
กายภาพขององค์การเช่น การกาหนดตาแหน่ง อานาจหน้าที่ สายการบังคับบัญชา แผนภูมิ
ขององค์การ เป็นต้น
ภาวะผู้นา (L = Leading) ได้ให้ความเห็นว่า หมายถึง ภาวะผู้นาเป็น
กระบวนการที่บุคคลหนึ่ง (ผู้นา) ใช้อิทธิพลและอานาจของตนกระตุ้นชี้นาให้บุคคลอื่น (ผู้
ตาม) มี ค วามกระตื อรื อ ร้น เต็ ม ใจทาในสิ่ งที่ เ ขาต้อ งการโดยมี เป้ า หมายขององค์ การเป็ น
จุดหมายปลายทาง
การประเมินผล (E = Evaluating) หมายถึง การตรวจสอบเปรียบเทียบ
ผลงานที่ทาสาเร็จแล้ว เพื่อเปรียบเทียบกับแผนงานและวัตถุประสงค์ ผลของการประเมินจะ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนงาน และวิธีการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป
การนาองค์การให้ประสบความสาเร็จนั้นต้องอาศัยส่วนประกอบ 4 ประการ คือ
1) มีการวางแผนงานที่จะทา
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2) ต้องมีการจัดองค์การเพื่อกาหนดตาแหน่ง อานาจหน้าที่ เป็นต้น
3) มีความเป็นผู้นาทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นการทางานของแต่ละหน่วยงาน
4) มีการตรวจสอบประเมินผลงาน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงแผนงานให้ดีขึ้นในโอกาส
ต่อไป

4.ทฤษฎี : กระบวนการบริหาร POSDCoRB
ชื่อย่อที่ผสมจากอักษรตัวต้นของชื่อเต็มเพื่ออธิบายถึงหน้าที่การบริหาร และอักษร
ตัวต้นนั้นจะหมายถึง 1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดองค์การ (Organizing) 3. การจัด
คนเข้าทางาน (Staffing) 4.การสั่งการ (Directing) 5. การประสานงาน (Co - ordinating)
6. การรายงานผล (Reporting) 7. การงบประมาณ (Budgeting) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การวางแผน (P = Planning) หมายถึง ผู้บริหารต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทา
อย่างไร กาหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวขององค์การ และการวางกรอบแนวทางใน
การกระทาดังกล่าวนี้ ผู้บริหารต้องพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพิจารณาถึง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เช่น แผนงานที่วางไว้เพื่อภาวะเศรษฐกิจที่
รุ่งเรืองไม่อาจนาไปใช้ได้ในทางปฏิบัติในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า
การวางแผนเป็นการพิจารณาและกาหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้ าหมายที่
ปรารถนา เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันกับอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่
ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณากาหนดแนวทาง
ปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลพินิจ
การวางแผน คือ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
โดยมีการคาดคะเนปัญหาต่าง ๆ พร้อมกับระบุผลสาเร็จต่าง ๆ ที่ต้องการจะนากิจการมุ่งไปสู่
วัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งเอาไว้
ความสาคัญของการวางแผนไว้ 5 ประการ คือ
1) การวางแผนช่วยให้สามารถระบุเป้าหมายผลสาเร็จ นั่นคือ การระบุผลงาน
ที่วัดด้วยตัวเกณฑ์ต่าง ๆ จะสามารถกาหนดขึ้นมาได้ พร้อมกับแผนงานและกาหนดเวลาการ
ทางานตามแผน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานทุกระดับทราบถึงสิ่งที่ต้องการทาให้
สาเร็จลุล่วงไป ที่เป็นผลงานรวมขององค์การและผลงานย่อย ๆ ของแผนก ต่าง ๆ ด้วย
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2) การวางแผนช่วยในการกาหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องทาอะไร ด้วย
เหตุผลใด และต้องทาเมื่อไร ซึ่งจะช่วยให้สามารถเชื่อมโยงและรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
กระทาโดยหลาย ๆ ฝ่ายให้เข้ากันได้ในเวลาเดียวกัน ก็สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการทางานที่
ซ้าซ้อนกัน
3) การวางแผนช่ วยให้กิจการสามารถมีนโยบายที่ชัดเจน ที่จะนามาใช้เป็น
เครื่องชี้นาและประสานการทางานของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็แยกกันรับผิดชอบ
ทาการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในหน้าที่งานของตน
4) การวางแผนช่วยให้มีการคาดคะเนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า และทาการ
ป้องกันหรือแก้ไขก่อนความเสียหายจะเกิดขึ้น
5) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้วิธีการควบคุมที่คล่องตัวและให้งาน
สาเร็จผลลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ต้องอาศัยแผนงานต่าง ๆ คือวัตถุประสงค์ นโยบาย และ
แผนงานเป็ น เครื่ อ งก ากั บ ซึ่งสอดคล้ อ งกั บพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ ต้ อ งการให้ ค วบคุ ม ใน
เป้าหมายและหลักการ
การที่จะดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมายอย่า ง มีประสิทธิภาพนั้ น
ความสาคัญของการวางแผนอาจมีดังนี้
1) การวางแผนมีความสาคัญเท่ากับการทา
2) การวางแผนอาจช่วยให้ผู้บริหารพ้นจากความล้มเหลว
3) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารมีความหวังที่จะได้ผลงานที่ถูกต้องและใกล้เคียงกับแผน
ที่วางไว้
4) การวางแผนทาให้เกิดความเชื่อมโยง
5) การวางแผนไม่เพียงแต่เป็นการหาคาตอบให้แก่ปัญหาแต่ละปัญหาแต่ยังเป็น
วิธีการหรือแนวทางใหม่สาหรับดาเนินการด้วย
6) การวางแผนช่วยให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7) การวางแผนช่วยลดต้นทุนการปฏิบัติงาน
การจั ดองค์การ (Organizing) องค์ก ารหรื อหน่ วยงานจะเจริ ญก้าวหน้า และมี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพและคุณภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับความรู้ความสามารถของผู้บริหารด้วย หากผู้บริหารสามารถจัดการ
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เกี่ยวกันเรื่องคนได้แล้ว ปัญหา อื่น ๆ แทบจะหมดไปสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ในองค์การหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบัน ไม่ว่าปัญหาขาดคนทางาน บุคคลทางานไม่มีประสิทธิภาพ ล้วน
เป็นปัญหาที่เกิดจากการบริ หารบุคคลที่ขาดประสิทธิภาพของผู้บริหารหรือผู้จัดการ การ
บริหารงานบุคคลที่ดีจะช่วยแก้และลดปัญหาต่าง ๆ ได้หากผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการบริหารงานบุคคลที่ถูกต้อง
องค์การที่เป็นแบบแผนนั้น หมายถึงความร่วมมือกันระหว่างบุคคลหลายคนซึ่งมี
ความตั้งใจจริงที่จะร่วมกันดาเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์
แนวความ คิดเกี่ยวกับองค์การในลักษณะใหม่ โดยนิยามองค์การว่า คือ ระบบเปิด
ที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ประกอบด้วย สิ่ ง
นาเข้า (Input) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation) และผลผลิต (Output) (an
organization may be define as an open dynamic system, that is, which is
characterized by a continuing process of input, transformation and output)
องค์การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถจึงจาเป็นต้องจัดแบ่งหน้าที่การงานกัน
ก็ต้องจัดหมวดหมู่ของงานที่เป็นอย่างเดียวกันหรือมีลักษณะใกล้เคียงกันมารวมเข้าด้วยกัน
เรียกว่า ฝ่ายหรือแผนกงาน แล้วจัดให้คนที่มีความสามารถในงานนั้น ๆ มาปฏิบัติงานรวมกัน
ในแผนกนั้น และตั้งหัวหน้างานขึ้นรับผิดชอบควบคุม
การจัดองค์การอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะขององค์การย่อมก่อให้เกิดประโยชน์
ดังนี้
1) ทาให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ทาให้งานทุกอย่างในองค์การดาเนินไปด้วยความสาเร็จด้วยดี
3) ทาให้ประหยัดและคุ้มค่า เพราะไม่เกิดปัญหาความซ้าซ้อน
4) ทาให้องค์การสามารถพัฒนาและเจริญเติบโตต่อไป
5) ทาให้สมาชิกเกิดการร่วมแรงร่วมใจกันทางาน
6) ทาให้สมาชิกในองค์การมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
การจัดคนเข้าทางาน (S = Staffing) คือ การบริหารบุคคลเกี่ยวข้องกับการจัดหา
บุคคลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
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การดาเนินการบริหารงานบุคคลซึ่งเป็นกระบวนการของการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่หน่วยงาน มีการปฐมนิเทศและมอบหมายงานให้ทั้ง
บุคลากรใหม่และบุคลากรเก่า มีการบารุงรักษา สนับสนุน การเลื่อนตาแหน่ง มีการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร มีการพิจารณาความดีความชอบ และดูแลเรื่องสวัสดิการ
การสั่งการ (D = Directing) หมายถึง หน้าที่การสั่งการเกี่ยวข้องกับปัจจัยทาง
บุคคลภายในองค์การ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สมาชิกทุกคนภายในองค์การต่างรวมพลัง
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ผู้บริหารต้องมีหน้าที่ออกคาสั่ง ชี้แนะผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาว่า
จะต้องปฏิบัติงานอย่างไรเมื่อไรและต้องเป็นที่แน่ใจได้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทราบถึงความต้องการ
ของ ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
การสั่งการเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารในการกาหนดให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานหรือ
ดาเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือเป็นการตัดสินใจในการเลือกทางเดินขององค์การได้
การสั่ ง การ หมายถึ ง การใช้ อ านาจและอิ ท ธิ พ ลของผู้ บ ริ ห ารในการชั ก จู ง ให้
ผู้ปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมาย ตามตาแหน่งและอานาจหน้าที่ในแต่ละสายงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ
การสั่งการหรือการอานวยการยังหมายถึง การชี้นา (Leading) เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง
มิใช่เป็นการสั่งการแต่เพียงอย่างเดียว การอานวยการจะต้องทาให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มิใช่ใช้อานาจ สั่ง หรือบังคับ ให้ทา
ดังนั้นการอานวยการจึงควรประกอบด้วยกิจการหลายประการดังนี้
1) การตัดสินใจ (Decision-Making) หมายถึงการตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติซึ่ง
มีหลายทางเป็นแนวปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ การตัดสินใจนี้อาจเป็นการตัดสินใจที่จะ
กระทาการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งหลายอย่าง เพื่อความสาเร็จตรงตามเป้าหมายไว้ ในทาง
ปฏิบัติการตัดสินใจมักเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ ยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีวิธีการแก้ปัญหาให้
วินิจฉัยมากกว่าหนึ่งทางเสมอ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้วินิจฉัยปัญหาว่าจะเลือกสั่งการปฏิบัติ
โดยวิธีใดจึงจะบรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุดและบังเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์การนั้นการ
ตัดสินใจนี้บางท่านเรียกว่า การตัดสินใจสั่งการ
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2) สั่ งการ (Commanding) หมายถึ งการที่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรื อ หั ว หน้ า งาน
มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะมอบหมายโดยการสั่งด้วย
วาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
3) การจูงใจ (Motivation) หมายถึงการที่ผู้จัดการหรือผู้บริหารมีความเห็น
ตรงกันว่าพนักงานเป็นผู้ที่มีชีวิตจิตใจ ต้องให้ความสาคัญกับสวัสดิการ เพิ่มค่าจ้างให้สูงขึ้น
ปรั บ ปรุ งสภาพการท างานและเสริ ม กิ จ กรรมหลาย ๆ อย่ า งเพื่ อ จู ง ใจให้ ท างาน เพราะ
ความส าเร็จ ขององค์ก ารส่ว นใหญ่จ ะขึ้น อยู่กับ ความมากน้อ ยของการจูง ใจพนัก งานให้
ทางานด้วย
4) การสร้างขวัญในการทางาน (Morale building) หมายถึงความพึงพอใจ
และความตั้งใจในการทางานของบุคคลที่จะอุทิศทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น สติปัญญา แรงกาย เวลา
ทรัพย์สิน เพื่อสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์การ
5) การประสานงาน (CO = Co-ordinating) หมายถึงการจัดระเบียบการ
ทางานและการติดต่อกันเพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือปฏิบัติการเป็นน้าหนึ่งใจ
เดียว ไม่ทาให้งานซ้าซ้อนกัน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ากัน
6) การสื่อสาร (Communication) หมายถึงการส่งข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไป
อีกบุคคลหนึ่ ง โดยการออกคาสั่งหรือแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นกันในองค์การ เพราะการ
ติดต่อสื่อสารที่ดีนั้น ก็จะทาให้การดาเนินงานขององค์การราบรื่นไปสู่เป้าหมายได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
การประสานงาน (CO = Co- ordinating) หมายถึง การปฏิบัติงานของสมาชิก
ขององค์การต้องมีความเกี่ยวข้องระหว่างกัน ดังนั้นการประสานงานจะก่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ความหมายของการประสานงาน การประสานงาน คือจัดระเบียบการทางานไม่ให้
ก้าวก่ายกัน ติดต่อประสานงานให้หน่วยงานย่อยต่าง ๆ ขององค์การ และประสานคนให้
ทางานโดยราบรื่นไม่ให้ขัดแย้งกัน
การประสานงานมีความสัมพันธ์อย่างยิ่ง กล่าวคือ ต้องจัดระบบประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะนามาซึ่งความสาเร็จและกาไรขององค์การ และยังจะช่วยลดค่าใช้จ่าย
และความยุ่งยากต่าง ๆ ลงไปได้มาก
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การประสานงาน (Co - ordinating) หมายถึงการจัดให้มีวิธีการประสานกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกันขององค์การ
สาระสาคัญของการประสานงานมี 4 ประการ กล่าวคือ
1) การประสานนโยบายหรือวัตถุประสงค์ ในองค์การมีวัตถุประสงค์ 3 ระดับ
คือวัตถุประสงค์หลัก วัตถุประสงค์ในการบริหาร และวัตถุประสงค์ เฉพาะกรณีวัตถุประสงค์
เหล่ า นี้ แ ต่ ล ะวั ต ถุ ป ระสงค์ ยั ง มี ส่ ว นย่ อ ยลงไปอี ก จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งประสานงานระหว่ า ง
วัตถุประสงค์ให้ตรงกัน
2) ประสานเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบั ติ องค์ก ารโดยทั่วไปมีบุคลากรจ านวนมาก มี
ความรู้ ความสามารถ ทัศนะคติ และนิสัยต่าง ๆ กัน จาเป็นต้องมีการประสานงานให้เกิด
ความเข้าใจอันดีต่อกัน มิฉะนั้นการขัดแย้ง การริษยา และชิงดีชิงเด่นย่อมจะเกิดขึ้นโดยง่าย
3) ประสานการเงินและวัสดุ คือการจัดงบประมาณและวัสดุให้ ได้สัดส่วนกัน
และจัดเตรียมไว้ให้ทันฤดูกาลทางาน
4) ประสานกระบวนการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ การปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น
การจัดรูปงาน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และนโยบายขององค์การ
การรายงานผล (R = Reporting) หมายถึง การทารายงานเป็นหน้าที่
เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติได้ ในที่นี้
รวมทั้งการติดต่อสื่อสารด้วย การทารายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารู้ถึง
ความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อองค์การ
การจัดทารายงาน เป็นการแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นถึงรายละเอียดของงานที่ทาไป
ทาให้ผู้บริหารรู้ถึงผลงาน ความก้าวหน้าของงาน และอุปสรรคที่เกิดขึ้น
การทารายงานผล (Reporting) หมายถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานและการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์การในการบริหารงานนั้นเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องและบรรลุ
เป้ า หมายขององค์ ก ารหรื อ ไม่ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ จะได้ เ ป็ น การประเมิ น ผลงานขององค์ ก ารและ
ประเมิ น ผลการปฏิบั ติ งานของเพื่ อ นร่ ว มงานด้ ว ย และเป็ น ข้ อมู ล ในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
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การงบประมาณ (B = Budgeting) หมายถึง งบประมาณเป็นแผนงานชนิดหนึ่งที่
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การใช้ จ่ า ยเงิ น จ านวนหนึ่ ง เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ นอกจาก
งบประมาณจะเป็นแผนงานชนิดหนึ่งแล้ว งบประมาณยังเป็นแนวทางของการควบคุมด้วย
การจัดทางบประมาณนั้นควรพิจารณา ว่างบ ประมาณนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึ ง
รายละเอียดของการใช้จ่ายในรูปของบัญชีการเงินขององค์การซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินผลการทางานว่ามีการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง และชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้เงิน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการบริหารงาน
ความสาคัญและเป็นพื้นฐานในการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย คน เงิน วัสดุสิ่งของ และ
การจัดการด้านเครื่องมือ เครื่องจักรรวมถึงอานาจหน้าที่ระยะเวลาในการทางานและความ
สะดวกต่าง ๆ ในการทางานด้วย
หน้า ที่ข องนัก บริห าร คื อ ควรกาหนดว่ า นัก บริห ารควรมี หน้ าที่ใ นการกาหนด
นโยบายและจะต้องมีอานาจในการกาหนดและการบริหารด้วย
ปัจจัยขั้นมูลฐานที่ทาการบริหารงานประสบผลสาเร็จได้มี 5 ประการคือ ต้องมีการ
วางแผนงาน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน การควบคุม
องค์การในทุกวันนี้นับว่าได้มีปัญหาถูกผลกระทบจากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อมเป็นอันมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลในองค์การโดยตรง การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เท่าที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนที่เป็นเศรษฐกิจ เทคนิควิทยาการ
และสภาพสังคม ล้วนแต่เห็นได้ชัดแจ้งว่า จะมีผลกระทบทาให้การบริหารงานบุคคลต้องมี
ความสาคัญยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลของ
องค์การ อาจกล่าวได้ดังนี้ คือ
1) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง และความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเกือบจะควบคุม และแก้ไขไม่ได้ ทาให้มีผลกระทบต่อสภาพการผลิตของธุรกิจ
ตลอดไปจนถึงปัญหาระดับราคาสินค้าที่สูงขึ้นจากราคาน้ามัน และต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทา
ให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนยากลาบากยิ่งขึ้น และทานองเดียวกันปัญหาทางด้านการ
จ่ายผลตอบแทนที่พอเพียงสาหรับคนงานเพื่อให้ตามทันกับค่าครองชีพ ก็กลายเป็นปัญหา
หนักอกที่ทุกหน่วยงานจะต้องแก้ไข เพื่อให้ผลผลิตต่าง ๆ สูงขึ้นจากวิธีการบริหารงานบุคคลที่
สามารถทาได้ถูกต้อง
2) ปั จ จั ย ทางด้ า นเทคนิ ค วิ ท ยาการ การเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว มากของ
เทคโนโลยีที่ส่งผลให้เทคนิควิธีทางานต้องเปลี่ยนไปนั้น มีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพการ
ทางานในองค์การมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เครื่องจักรสมองกล และเครื่องมืออัตโนมัติหลาย ๆ
ชนิด ได้ถูกยอมรับและนาเข้ามาทางานแทนคนด้วยเหตุผลความจาเป็นหลาย ๆ ประการ ซึ่ง
ในกรณีเช่นนั้น ต้องแก้ไขไห้การอบรม และจัดสรรหน้าที่การงานตลอดจนปรับปรุงกาลังคน
ในจุดต่าง ๆ ใหม่ นับว่าเป็นสิ่งที่ต้องทา ซึ่งปัญ หาด้านการออกแบบงานใหม่ให้ถูกต้องหรือ
การต้องเร่งพัฒนาคนงานให้มีความสามารถในช่วงเวลาสั้น ๆ นั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยากที่
ต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ และการดาเนินงานด้วยวิธีการพิเศษหลาย ๆ ประการจึงจะได้ผล
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3) ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้ านสังคมนี้จะมี
ความสาคัญมากเป็นพิเศษ ในสังคมปัจจุบันที่คนมีการศึกษามากขึ้น ความต้องการต่าง ๆ
ย่อมมีมากขึ้น และเปลี่ยนชนิดไป ความพอใจในงาน และคุณภาพชีวิตนับว่าเป็นปัญหาสาคัญ
ที่สุดของคนในยุคปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้มีผลทาให้ทัศนคติ และค่านิยม ตลอดจนสิ่งจูงใจ
ต่ า ง ๆ ของคนในยุ ค ใหม่ โ ดยเฉพาะคนหนุ่ ม สาว ต่ า งไปจากเดิ ม เป็ น อย่ า งมาก การเข้ า
ตรวจสอบได้ถูกต้องและมีศิลปะในการจูงใจที่ไม่ซ้าแบบเดิม นับว่าเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้อง
ดาเนินการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การที่จะสามารถเผชิญกับปัญหาท้าทายต่าง ๆ เหล่านี้ จึงนับเป็นเรื่องสาคัญที่
องค์ ก ารธุ ร กิ จ ส่ ว นมากต้ อ งพยายามมุ่ ง สนใจในสิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ งานทางด้ า นการ
บริหารงานบุคคล คือ
1) ต้องพยายามเข้าใจถึงความต้องการทางจิตวิทยาหรือทางใจของคนงาน
2) ต้ อ งพิ จ ารณา และยกระดั บ ความสามารถของงานวิ ช าชี พ ด้ า นการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งความพยายามของสมาคมวิชาชีพ คือสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง
ปนระเทศไทยที่ได้มุ่งสร้างสรรค์ความรู้ และเทคนิคของงานด้านนี้ให้แพร่หลายมาช้านานแล้ว
นั้น นับได้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อสังคมธุรกิจ และประเทศชาติโดยส่วนรวม
3) ต้องให้ความสนใจกับการวิจัยศึกษาปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล เรื่องนี้
นับว่าขาดแคลนเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าหากได้ให้ความสนใจ ค้นคว้าวิจัยปัญหาอย่างลึกซึ้งทีละ
ด้านเรื่อยไปแล้ว ในระยะยาว การได้ข้อเท็จจริงหรือความรู้มากขึ้น จะช่วยให้การบริหารงาน
บุคคลมีคุณภาพและทาได้ผลมากยิ่งขึ้น

5.สรุป

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดด้านการเมือง การปกครอง เสรีภาพของ
ประชาชน และเทคนิควิทยาการต่างๆ ทาให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ และองค์การ ทาให้
แนวคิดทางการบริหารเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์และพั ฒนาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ทุก
องค์การเกี่ยวข้องกับการบริหาร โดยองค์การใดบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทาให้
องค์การมีความก้าวหน้า และมั่นคง รวมทั้งมีส่วนให้สังคมเจริญรุ่งเรืองด้วย และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสาเร็จในการบริหารงานนั้น ต้องมีเงินงบประมาณ การติดต่อสื่อสารที่ดี การ
มีผู้นาที่มีความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการ ทั้งนี้ผู้บริหารที่ดีควรเปิดใจ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างเพราะถ้าช่วยกันคิดช่วยกันระดมมันสมอง
หลายๆคนแล้วเชื่อว่าการบริหารจัดการองค์กร นั้นคงเป็นเรื่องง่ายๆ ที่นาเสนอมานี้เพื่อนามา
ปรับปรุงแก้ไขให้องค์กรประสบความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล และมีความเจริญรุ่งเรือง
ต่อไป
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3

พระอธิการจรัญ สีลโชโต1,พระครูอุทิศธรรมคุณ2,สุวิชัย อินทกุล
บทคัดย่อ
มนุษย์ในอดีตยังขาดที่เพื่อ ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นใดก็ตามที่ มนุษย์ไม่
สามารถหาคําตอบได้ก็จะกล่าวอ้างว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าผู้มีอํานาจเหนือตนดลบันดาลให้เกิดขึ้น
มีขึ้น แม้แต่เรื่องการกําเนิดรัฐ พระเจ้าเป็นผู้ให้กําเนิดและสร้างรัฐ เชื่อว่าพระเจ้าสร้างรั ฐ
ขึ้นมาเพื่อปกครองมนุษย์ เพื่อลงโทษบาปที่มนุษย์ได้กระทําไว้ โดยปกติแล้วมนุษย์ในสภาพ
ธรรมชาติมีความรู้สึกอยากอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยเหตุนี้สังคมมีเจตนารมณ์ทั่วไป ซึ่งเป็นการ
พิทักษ์รักษา และให้สวัสดิการแก่ส่วนรวม และเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายทั้งมวล และเป็น
ตัวกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคม
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าไม่ได้มองเป็นประเด็นสําคัญ ไม่ได้ตรัส
ความหมายของรัฐเอาไว้โดยตรง แต่เท่าที่ได้ประมวลจากคําสอน ทําให้พอสรุปได้ว่า รัฐ ใน
ทัศนะของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าสถานที่ค้นหาสัจจะธรรมและการอยู่ดีกินดีของ
ประชาชน ทั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงมุ่งถึงเป้าหมายทางสังคมเป็นสําคัญมากกว่ารูปแบบของรัฐ
หรือการปกครอง
บทความนี้นําเสนอ ทฤษฎีการกําเนิดรัฐตามแนวคิดของนักปรัชญาตะวันตก ว่า
มนุษย์ มาอยู่ร่วมกันได้อย่างไร จนกลายเป็น ชุมชน สังคม เมือง รัฐ เป็นพัฒนาการทางสังคม
ของมนุษย์ตามลําดับ และนําเสนอหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ว่าการกําเนิดรัฐ ของ
มนุ ษ ย์ เกิ ด จาก กรรมคื อ การกระทํ า ของมนุ ษ ย์ นั่ น เอง กลุ่ ม ที่ มี ค วามคิ ด ความชอบ
เช่นเดียวกันก็จะ เป็นต้น
คาสาคัญ : ทฤษฎีกาเนิดรัฐ, พระพุทธศาสนา
Abstract
The man in the past lacked that. The mental attachment, whatever it
is. The man who can not find the answer will claim to be what God has
commanded him to do, even to the origin of the state. God created and
1

หน่วยวิทยบริการฯอุทัยธานี วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
หน่วยวิทยบริการฯอุทยั ธานี วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
3
หน่วยวิทยบริการฯอุทัยธานี วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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created the state. Believe that God created a state to rule the human race. To
punish the sin committed by man. Normally, human beings in a natural state
are eager to live together in society. For this reason, the society has a general
purpose. This is the treatment. And to the public. And is the source of all law.
And it determines the relationship between members of society.
Buddhist beliefs The Buddha is not looking at the point. Do not say
the meaning of the state directly. But as far as the doctrine. In conclusion, the
state in the view of the Buddha is no more than a place to search for truth
and prosperity of the people. The Buddha is more focused on social goals
than the form of government or government.
This article is offered. The theory of state origin is based on the
concept of Western philosophers, how humans come together to become a
social, political, and social community. And present the doctrine of Buddhism.
The birth of the human state of Karma is the act of man. Group with ideas
Like liking it will be.
Keywords: State Generalization Theory, Buddhism
1.บทนา

มนุษย์ได้พยายามแสวงหาคําตอบให้กับคําถามที่ว่า รัฐ กําเนิดมาได้อย่างไรนานนับ
ศตวรรษแล้ว แต่เนื่องจากขาดพยานหลักฐานทางประวัติศาสตร์และทางมานุษยวิทยาอย่าง
เพียงพอ ทําให้มนุษย์จําต้องยอมรับเอาสมมติฐาน (Hypothesis) หลายประการมาใช้ ซึ่ง
สมมุติฐานบางอย่างเหล่านั้นไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก ในบรรดาสมมติฐานทั้งหลาย ข้อคิด
เกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการน่าเชื่อถือที่สุด สอดคล้องแบบมีเหตุผลมากกว่าสมมติฐานอื่น ๆ รัฐ
น่าจะกําเนิดมาจากสถาบันครอบครัว ต่อมาได้เติบโตกว้างขวางขึ้น ขยายตัวเป็น เผ่าพันธุ์ มี
ลักษณะนิสัยใจคอเชื่อถือและเชื่อฟังผู้ใหญ่ที่มีอาวุโสกว่า โดยเริ่มจากการเคารพบิดามารดา
จนกลายมาเป็นสถาบันของเผ่าพันธุ์ ทําหน้าที่ปกครองประชาชนที่เป็นสมาชิกของเผ่าพันธุ์นนั้
รัฐบาลในความหมายที่เป็นองค์การที่ใช้อํานาจปกครองเริ่มมาตั้งแต่ยุคที่มนุษย์มีเลี้ยงเลี้ยง
สัตว์เป็นหลัก และเริ่มใช้หลักกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเอกชน เศรษฐกิจดังกล่าวก็ดี หลัก
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ดี ทําให้เกิดความจําเป็นที่จะต้องมีการควบคุมทางสังคมและมีผู้นํา
ประมุขในยุคแรก ๆ คือหลักในการสืบสกุล ในระยะหลังเมื่อประชาชนเริ่มมีมากขึ้นจนเกิน
กว่าอาหารทีม่ ีอยู่ ชนเผ่าเร่ร่อนพเนจรก็เริ่มตั้งหลักแหล่ง ณ ที่อุดมสมบูรณ์ที่อาจเพาะปลูกได้
จนเมื่อเกิดการยังชีพแบบเกษตรกรรม รัฐในความหมายที่มีดินแดนเป็นองค์ประกอบสําคัญก็
เกิดขึ้น ดินแดนจึงกลายเป็นปัจจัยสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ความผูกพันทางญาติ
มั่นคงยิ่งขึ้น สงครามและการครอบครองมีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดรัฐและรัฐบาล รัฐจึงเป็นผล
สืบเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ชีววิทยา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการใช้อํานาจ
ครอบครอง
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2.ทฤษฎีกาเนิดรัฐ
ลัทธิเทวสิทธิ์
พระเจ้าเป็นผู้ให้กําเนิดและสร้างรัฐ เช่นในตะวันออกไกลเชื่อว่าผู้ปกครองสื บเชื้อ
สายมาจากพระเจ้า พวกฮิบรูเชื่อว่าพระเจ้าสร้างรัฐขึ้นมาเพื่อปกครองมนุษย์ เพื่อลงโทษบาป
ที่มนุษย์ได้กระทําไว้ในสมัยกลางยังยอมรับลัทธิเทวสิทธิ์นี้อยู่ แต่ผู้ปกครองต้องได้รับอํานาจ
ผ่านทางศาสนจักรสมัยต่อมาพวกโปรเตสแตนท์อ้างว่า กษัตริย์ได้รับอํานาจโดยตรงจากพระ
เจ้า ซึ่งไม่ใช่เฉพาะอํานาจการปกครองเท่านั้น แต่กษัตริย์ได้รับอํานาจนี้จากพระกรุณาของ
พระเจ้าด้วย ซึ่งเรียกว่า ทฤษฎีอํานาจเทวสิทธิ์ของกษัตริย์ ต่อมาเมื่อมีชนชั้นกลางเกิดขึ้น ได้
เกิด ความคิ ดเรื่องอธิ ปไตยของปวงชนขยายตัว กว้ างขวางออกไป เห็น ได้ว่ าการปฏิวั ติใ น
ศตวรรษที่ 17 และ 18 นั้นได้มีการกล่าวอ้างนามของประชาชนต่อต้านอํานาจเด็ดขาดของ
กษัตริย์
ทฤษฎีสัญญาประชาคม
เนื่องจากทฤษฎีประชาคมเป็นเจ้าของอธิปไตยได้รับความนิยมสูง ทําให้ลัทธิเทว
สิทธิ์หมดความสําคัญลงไป ซึ่งทฤษฎีใหม่นี้มีแนวคิดว่า มนุษย์เป็นผู้เริ่มก่อตั้งรัฐ โดยวิธีการที่
ปัจเจกชนยินยอมพร้อมใจกันทําสัญญาประชาคม แต่มีการแปลความหมายแตกต่างกันไป
ตามนักทฤษฎีต่างๆในช่วงเวลาของการปฏิวัติของประชาชนในอังกฤษ ฝรั่งเศส และอเมริกา
ธอมัส ฮอบส์
มีแนวคิดส่งเสริมอํานาจเด็ดขาดของกษัตริย์ และมุ่งให้รัฐบาลมีอํานาจโดยสมบูรณ์
ซึ่งก็คือสมบูรณาญาสิทธิราช เนื่องจากเชื่อว่าเป็นระบอบที่มีความมั่นคงและมีความเป็น
ระเบียบที่สุดเชื่อว่าเริ่มแรกมนุษย์ยังไม่เป็นสังคม แต่แยกกันอยู่ในสภาพธรรมชาติ ซึ่งโดด
เดี่ยว ยากจน น่าเกลียด โหดร้าย และสั้น ซึ่งสภาพแบบนี้ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีความ
ยุติธรรม ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของคนที่แสวงหามาได้ เป็นสงครามที่มนุษย์ทุกคนต้องกระทํา
เพื่อความอยู่รอดของตน ซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนป่าเถื่อนตามความเชื่อของฮอบส์ มนุษย์จึงตกลง
ทําสัญญาประชาคมภายใต้องค์อธิปัตย์ องค์อธิปัตย์ไม่ใช่คู่สัญญา เพราะไม่ได้ร่วมทําสัญญา
ด้วย ประชาชนเป็นผู้มอบอํานาจให้องค์อธิปัตย์ปกครองโดยความสมัครใจของตนเองสัญญา
ประชาคมมีลักษณะถาวรและเรียกคืนไม่ได้ และบอกเลิกไม่ได้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสัญญา
ควรจะเป็นองค์อธิปัตย์ และสนับสนุนอํานาจสูงสุดของสภานิติบัญญัติ
จอห์น ล็อค
จอห์น ล็อค มีคิดเห็นตรงกับโธมัส ฮอบส์ในเรื่องสภาพธรรมชาติอธิบายให้เห็นถึง
สภาพธรรมชาติกับสภาพของสังคมที่มีการจัดระเบียบดีแล้ว โดยชี้ให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์
ของสภาพธรรมชาติ ใ นสภาพธรรมชาติ มนุ ษ ย์ เ ป็ นผู้ ตั ด สิ น คดี ใ นกรณีที่ มี ค วามผิ ด แต่ มี
ข้อบกพร่องคือ คําพิพากษาอาจไม่มีความยุติธรรมเพียงพอ ไม่มีกําลังเพียงพอที่จะบังคั บคดี
และบางคดีที่คล้ายกัน โทษที่ได้รับอาจแตกต่างกันมีวิธี 3 ประการคือ การจัดตั้งศาล เพื่อ
ตีความกฎหมายอย่างยุติธรรม การจัดตั้งฝ่ายบริหาร เพื่อรักษากฎหมาย และการจัดตั้งฝ่าย
นิติบัญญัติ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิพากษาคดีต่างๆมนุษย์จําเป็นต้องสละสิทธิให้
องค์กรที่จัดตั้งขึ้น เพื่อทําหน้าที่แทนทุกคน ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่สังคม ขั้นตอน
ทั้งหมดนี้กล่าวได้ว่าเป็นสัญญาคัดค้านการมีอํานาจสูงสุดของสภานิติบัญญัติ รัฐสภาต้องใช้
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อํานาจอย่างจํากัดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม อํานาจของรัฐสภาเป็นเพียงอํานาจที่ได้รับ
มอบหมายเท่านั้ น อํา นาจสูงสุด ยังเป็นของประชาชน ซึ่ งสามารถยุบสภาได้ สนับสนุนให้
เอกชนมีสิทธิในทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเป็นการปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลสังคมเกิดมาได้โดย
การยินยอมสมัครใจของสมาชิกสังคม ซึ่งปกครองโดยเสียงข้างมาก
ฌอง ฌาคส์ รุสโซ
ยอมรับความคิดของจอห์น ล็อคในเรื่องสภาพธรรมชาติและอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ
ในสภาพธรรมชาติ มนุษย์เป็นคนดี มีความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ยากของผู้อื่นมนุษย์โดย
สภาพธรรมชาติมีความรู้สึกอยากอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยเหตุนี้สังคมมีเจตนารมณ์ทั่วไป ซึ่ง
เป็นการพิทักษ์รักษา และให้สวัสดิการแก่ส่วนรวม และเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายทั้งมวล
และเป็นตัวกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมเจตนารมณ์เกิดขึ้นภายหลังจากการ
รวมเป็ น สั งคม และเป็ น สิ่ งสู งสุ ด ภายในรั ฐ โดยรั ฐ เป็ น เพี ย งตั ว แทนของเจตนารมณ์ ซึ่ ง
เจตนารมณ์ก็คืออํานาจอธิปไตยนั่นเองรัฐบาลสมควรให้เอกชนมีสิทธิเสรีภาพตามสมควร
ภายใต้กรอบกฎหมาย รัฐต้องมีหน้าที่ปกป้องเสรีภาพของประชาชน นอกเหนือจากปกครอง
และรั ก ษากฎหมายสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งคื อ สิ่ ง ที่ ก ระทํ า โดยเจตนารมณ์ ทั่ ว ไป สิ่ ง ใดผิ ด จึ ง ไม่ ใ ช่
เจตนารมณ์ทั่วไปข้อบกพร่องของหฤษฎีสัญญาประชาคมมนุษย์ทําสัญญากันเพื่อก่อตั้งรัฐ แต่
สมัยก่อนมนุษย์ไม่ น่ามีความรู้และความชํานาญเรื่องการปกครองเลยความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจเจกชนกับรัฐนั้นไม่ใช่สัญญาด้วยความสมัครใจ เพราะมนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการ
ควบคุมของรัฐได้หากพิจารณาจากสัญญา สัญญาจะผูกพันเฉพาะบุคคลที่เซ็นสัญญาเท่านั้น
รัฐจะมีสภาพต่อไปต้องมีการทําสัญญากันต่อไปอีกเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์ในสมัยโบราณไม่มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการอยู่รวมกันตามที่กล่าวอ้าง
ทฤษฎีธรรมชาติ
อริสโตเติล กล่าวว่ามนุษย์โดยธรรมชาตินั้นเป็นสัตว์การเมืองผู้ซึ่งสามารถสร้าง
ความสําเร็จให้กับตนเอง มนุษย์ที่ไม่ได้อาศัยในรัฐจะเป็นพระเจ้าหรือสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง
กิจกรรมการเมืองของมนุษย์เป็นเรื่องธรรมชาติ และมนุษย์กับการเมืองเป็นสิ่งที่แยกกันไม่
ออกรัฐเป็นธรรมชาติมีการเจริญเติบโตซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ และรัฐเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตชนิด
หนึ่ง สะท้อนให้เห็นได้ในปลายศตวรรษที่ 18 จากลัทธิอาณานิคม

3.ทฤษฎีกาเนิดรัฐตามแนวพระพุทธศาสนา
ทฤษฎีในอัคคัญญสูตร
มีพระสูตรที่กล่าวถึงเรื่องกําเนิดรัฐไว้ เช่น ในอัคคัญญสูตร พระสูตรนี้เริ่มต้นจาก
การที่สามเณรสองรูป คือ สามเณรวาเสฏฐะและสามเณรภารทวาชะได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
เพื่อประสงค์จะฟังธรรม สามเณรทั้งสองรูปนั้นเดิมเป็นพราหมณ์ที่นับถือศาสนาพราหมณ์มา
ก่อน กําลังอยู่ปริวาสกรรม เพื่อลดมานะ ละ ทิฏฐิความเห็นผิดต่างๆ ก่อนที่จะเป็นพระภิกษุ
ในพระพุทธศาสนา เมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าตรัสถามว่า ทั้งสองนั้นเคยเป็นพราหมณ์มาก่อน
เมื่อมาบวชเช่นนี้พวกพราหมณ์ไม่ด่าว่าบ้างหรือ สามเณรทั้งสองรูปก็กราบทูลว่า พวก
พราหมณ์พากันด่าว่าอย่างรุนแรง พระพุทธองค์จึงตรัสถามต่อไปว่า พวกพราหมณ์เหล่านั้นด่า
ว่าอย่างไรบ้าง สามเณรทั้งสองก็กราบทูลถึงคําด่าของพวกพราหมณ์ว่า
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พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะประเสริฐที่สุด เป็นวรรณะขาว บริสุทธิ์ เป็นบุตรเกิด
จากอุระ เกิดจากปากของพรหม มีกําเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ้น พวกอื่นเป็นวรรณะ
ดํา พวกอื่นนอกจากพราหมณ์หาบริสุทธิ์ไม่ เจ้าทั้งสองคนละวรรณะอันประเสริฐสุดเสียแล้ว
ไปเข้ารีตวรรณะที่เลวทราม คือ พวกสมณะที่ศรีษะโล้นเป็นพวกคฤหบดี เป็นพวกดํา เป็น
พวกที่เกิดจากเท้าพรหม ข้อนั้นไม่ดี ไม่สมควรเลย
พระผู้มีพระภาคทรงสดับแล้วจึงตรัสแก่สามเณรทั้งสองรูปนั้นว่า พวกพราหมณ์
เหล่านั้นระลึกถึงเรื่องเก่าของพวกเขามิได้จึงกล่าวอย่างนั้น พวกพราหมณ์เหล่านั้นเกิดมาจาก
โยนีของนางพราหมณีทั้งนั้น จะมาอ้างว่าตนสะอาดกว่าคนอื่นหรือเป็นวรรณะขาวอยู่พวก
เดียวได้อย่างไร จากนั้นตรัสเรื่องมนุษย์สี่วรรณะที่ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเหมือนกัน และตรัสเล่า
ถึงการที่พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงปฏิบัติต่อพระองค์ ซึ่งพราหมณ์ถือว่าเป็นพวกดําเพราะออก
บวช (ในความคิดของพราหมณ์คนที่โกนหัวโล้นเป็นคนจัญไร) ด้วยความเคารพ
แล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าถึงเรื่องราวดังกล่าว ที่พวกพราหมณ์เข้าใจผิดในเกณฑ์การ
ตัดสินหรือการแบ่งชนชั้นของมนุษย์ให้สามเณรทั้งสองรูปเข้าใจ โดยตรัสเล่าถึงการเริ่มต้นของ
สังคมมนุษย์ว่าโดยล่วงระยะกาลยืดยาวช้านานที่โลกจะพินาศ เมื่อโลกพินาศอยู่โดยมากเหล่า
สัตว์ย่อมเกิดในชั้นอาภัสสรพรหม สัตว์เหล่านั้นได้สําเร็จทางใจ มีปิติเป็นอาหารมีรัศมีซ่าน
ออกจากกายของตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยู่ในวิมานอันงาม สถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นกาลยืด
ยาวช้านาน แล้วทรงอธิบายถึงวิวัฒนาการของโลกที่กลับมาเจริญอีกครั้งหนึ่ง สัตว์เหล่านี้ก็มา
จุติในโลกนี้อีกมีสภาพความเป็นอยู่เหมือนกับตอนที่อยู่ในชั้นอาภัสสรพรหม คือ มีรัศมีในกาย
ไม่ต้องกินอาหาร สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ จักรวาลทั้งสิ้นเป็นน้ํา มืดมนไปหมด ยังไม่มี
ดวงดาว ไม่มีเพศ สัตว์ทั้งหลายดํารงชีพอยู่ด้วยความสุขสบายสิ้นกาลช้านาน ข้อความในพระ
สูตรต่อไปมีว่า โดยล่วงกาลยืดยาวช้านาน เกิดง้วนดินลอยอยู่บนน้ําทั่วไป ได้ปรากฏแก่สัตว์
เหล่านั้นเหมือนนมสดที่บุคคลเคี่ยวให้งวด แล้วตั้งไว้ให้เย็นจับเป็นฝาอยู่ข้างบนฉะนั้น ง้วนดิน
ถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น รส มีสีคล้ายเนยใสหรือเนยข้นอย่างดี มีรสอร่อยดุจรวงผึ้งเล็กอันหาโทษ
มิได้ฉะนั้น เมื่อเกิดง้วนดินขึ้นดังนี้ เกิดมีสัตว์ผู้หนึ่งเป็นคนช่างสงสัย ใช้นิ้วช้อนง้วนดิน
เหล่านั้นขึ้นมาชิมดู รสชาติของง้วนดินนั้นเกิดซาบซ่านไปทั่วร่างกาย ก็เกิดความพอใจและ
ความอยากขึ้น สัตว์เหล่าอื่น ๆ ก็พากันทําตามคนช่างสงสัย นั้น บางคนเริ่มปั้นง้วนดินเป็นคํา
ๆ แล้วบริโภค เมื่อบริโภคง้วนดินซึ่งเป็นอาหารหยาบทําให้รัศมีในกายหายไป ปรากฏดวง
จันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นมา ดาวเคราะห์ทั้งหลายก็ ปรากฏ ร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลง
ผิวพรรณก็เริ่มผิดแผกแตกต่างกันออกไป พวกที่ผิวพรรณดีก็ถือตัว ดูหมิ่นพวกที่มีผิวพรรณไม่
งาม เป็นเรื่องธรรมดาทีม่ นุษย์มีตัณหาอยู่ภายในจิตใจอยู่แล้ว เมื่อมีสิ่งเร้าซึ่งเป็นวัตถุภายนอก
จึงกระทําสิ่งต่าง ๆ ตามความอยากหรือตามความต้องการของกิเลสได้อย่างง่ายดาย เมื่อสัตว์
ผู้หนึ่งกระทําสัตว์อื่น ๆ ก็กระทําเลียนแบบกัน เมื่อมนุษย์มีพฤติกรรมที่ผิดแผกจากเดิมก็สง่ ผล
ให้ธรรมชาติมีความวิปริตแปรปรวนได้ การที่จิตใจของมนุษย์เริ่มตกต่ําลง เริ่มมีการถือตัว
เหยียดหยามกันเรื่องผิวพรรณวรรณะนั้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความตกต่ําในสังคม ต่อมา
ง้วนดินนั้นก็หายไป เกิดสะเก็ด เครือดินขึ้นมาแทนที่ตามลําดับ แต่มนุษย์ก็พากันดูหมิ่น
เหยียดหยามเรื่องผิวพรรณวรรณะกันมากขึ้น อาหารเหล่านั้นก็หายไปทุกครั้ง และทุกครั้งที่
อาหารหายไปพวกสัตว์เหล่านั้นต่างพากัน บ่นเพ้อถึงด้วยความเสียดายถึงรสชาติของอาหาร
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นั้น ๆ ผู้คนเป็นอันมากพอถูกความระทมทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบ ก็มักจะบ่นกัน
อย่างนี้ว่า สิ่งของของเราทั้งหลายได้เคยมีแล้ว แต่เดี๋ยวนี้สิ่งของของเราทั้งหลายได้สูญหายเสีย
แล้วเมื่ออาหารหายไปพวกสัตว์ก็จะมาประชุมกัน แต่ไม่ได้มาประชุมกันปรึกษาหารือเพื่อ
หาทางแก้ไขหรือหาทางป้องกันไม่ให้อาหารนั้นหายไปอีกแต่อย่างใด เพียงแต่จับกลุ่มกันบ่น
ถึงอาหารที่หายไปนั้นว่า ดีจริง ดีจริง ด้วยความเสียดาย พวกสัตว์เหล่านั้นเพียงแต่รู้ว่า
อาหารที่หายไปเป็นของดีเท่านั้น แต่ไม่รู้ชัดถึงว่าอาหารนั้นดีอย่างไร หลังจากเครือดินหายไป
ก็เกิดข้าวสาลีชนิดที่เป็นอาหารได้ เป็นข้าวที่ไม่มีรํา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาดมีกลิ่นหอม มีเมล็ด
เป็นข้าวสาร เมื่อเก็บไปบริโภคในตอนเย็นตอนเช้าก็จะงอกกลับขึ้นมาใหม่ สัตว์ทั้งหลายก็พา
กันบริโภคข้าวสาลีนั้นเป็นอาหาร ข้าวสาลีทําให้ร่างกายของมนุษย์มีวิวัฒนาการต่อไป
ผิวพรรณวรรณะก็แตกต่างกันมากขึ้น เกิดมีเพศหญิงเพศชายขึ้นมา ทั้งสองเพศต่างก็เพ่งมอง
ซึ่งกันและกันก็เกิดความกําหนัดขึ้น เกิดความเร่าร้อนภายในกาย และพากันเสพเมถุน สัตว์
อื่น ๆ เห็นก็พากันด่าว่า โปรยฝุ่นใส่ ขว้างปา สัตว์ที่เสพเมถุนนั้น พร้อมทั้งห้ามเข้ากลุ่มเดือน
หนึ่งบ้าง สองเดือนบ้าง ผู้ใดต้องการที่จะเสพเมถุนก็ต้องหลบซ่อน โดยการสร้างสถานที่กําบัง
ขึ้นมาปกปิดการกระทํานั้น
ในตอนนี้แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้ง และการใช้ความรุนแรงในสังคม และยังแสดง
ถึงจุดเริ่มต้นของสถาบันครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของรัฐ และข้อความใน
พระสูตรยังแสดงให้เห็นถึงการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคม เพราะไม่สามารถอดทนต่ออํานาจ
กิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตใจได้ และยังแสดงถึงการสะสมและเกิดทรัพย์สินของปัจเจกชน
ขึ้นครั้งนั้นสัตว์ผู้หนึ่งเกิดความเกียจคร้าน
หลังจากนั้นก็เริ่มเก็บสั่งสมไว้ 2 วันบ้าง 4 วันบ้าง 8 วันบ้าง สัตว์เหล่าอื่นๆ ก็พากัน
สั่งสมตามอย่าง เมื่อสั่งสมกันมากเข้า ข้าวสาลีก็กลายเป็นมีรําห่อเมล็ดบ้าง มีแกลบหุ้มบ้าง
ต้นที่ถูกเก็บเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกแทน จึงปรากฏว่าข้าวสาลีที่เก็บแล้วขาดเป็นตอน ๆ พวก
มนุษย์เหล่านั้นจึงประชุมปรึกษาหารือกันปรารภถึงความเสื่อมทรามที่เกิดขึ้นโดยลําดับ และ
หาทางแก้ไขปัญหานี้โดยการแบ่งข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกันขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความเกียจคร้านและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมา เมื่อมนุษย์เกิดความ
โลภทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจํากัดก็มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์จึงเกิด
การจัดสรรปันส่วนกันครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่หลังจาก
แบ่งปันดินแดนและผลผลิตกันครอบครองแล้ว เกิดมีคนที่โลภสงวนส่วนของตนไว้แล้วไป
ขโมยในส่วนของผู้อื่นมาบริโภค เมื่อถูกจับได้ 2 - 3 ครั้งแรกก็ได้แค่ตักเตือนสั่งสอน คนที่
ขโมยนั้นก็รับปากว่าต่อไปจะไม่ขโมย แต่ก็ไม่กระทําตามสัญญาภายหลังก็ขโมยอีก จึงมี
มนุษย์บางคนทนไม่ได้ถึงกับลงไม้ลงมือ พวกหนึ่งตีด้วยท่อนไม้ พวกหนึ่งก็ตีด้วยฝ่ามือ บ้างก็
ใช้ก้อนดินขว้างปา เมื่อเกิดเหตุการณ์วุ่นวายอย่างนี้พวกมนุษย์ผู้ใหญ่ก็ประชุมกันเพื่อหาทาง
แก้ไขปัญหา
พระสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงความเลวร้ายในสังคม ที่เป็นสาเหตุของการกําเนิดรัฐอย่าง
ชัดเจน โดยเริ่มต้นจากความตกต่ําทางศีลธรรมของมนุษย์ที่มีความโลภ เกิดมีอทินนาทาน มี
การมุสาวาทคือโกหกหลอกลวง เกิดการตั ดสินโทษแก่ผู้ที่ล่วงละเมิดตามความพอใจของ
ตนเอง เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้น ความวุ่นวายในสังคมดังกล่าวจึงเกิดสถาบันผู้ปกครองขึ้น
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เพื่อคอยปกป้องคุ้ มครองคนดี ลงโทษคนผิด เป็นผู้ค อยตัดสิน ว่าใครถู กใครผิด ด้วยเหตุ นี้
สถาบันผู้ปกครองจึงเกิดขึ้นจากการคัดเลือกของประชาชน โดยประชาชนพร้อมใจกันสละ
ผลประโยชน์ของตนหรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า ภาษี ให้เป็นค่าตอบแทน ซึ่งการที่ประชาชน
เป็นผู้คัดเลือกและมอบอํานาจให้กับผู้ปกครองนั้น มีส่วนคล้ายคลึงกับทฤษฎีพันธสัญญาของ
โทมัส ฮอบส์ แต่การมอบอํานาจในพระสูตรนี้ไม่ได้ให้เด็ดขาดเหมือนของโทมัส ฮอบส์ ถ้า
หากว่าผู้ปกครองใช้อํานาจไม่เป็นธรรม ประชาชนไม่พอใจ ก็สามารถเรียกร้องอํานาจนั้นคืน
มาได้ เพราะคําว่าราชา แปลว่า ผู้ทําความสุขใจ พอใจ หรือความชอบธรรมแก่บุคคลอื่น มี
ข้อความในพระสูตรว่า
ดูก่อนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุที่ผู้ที่เป็นหัวหน้าอันมหาชนสมมติดังนี้แล
มหาชนสมมติจึ งอุ บัติขึ้ นเป็น อันดั บแรก เพราะเหตุที่ ผู้ที่ เป็น หัว หน้ าเป็ นใหญ่ ยิ่งแห่งเขต
ทั้งหลายดังนี้แลอักขระว่ากษั ตริย์ กษัตริย์จึงอุบัติขึ้นเป็นอั นดับสอง เพราะเหตุที่ผู้ที่เป็ น
หัวหน้ายังชนเหล่าอื่นให้สุขใจได้โดยธรรมดังนี้แลอักขระว่าราชา ราชาจึงอุบัติ ขึ้นเป็นอันดับ
สามดังนี้แล พระสูตรนี้ได้กล่าวถึงกําเนิดของสังคมมนุษย์ แต่มิได้กล่าว ถึงปฐมสภาวะของ
มนุษย์หรือของโลกตั้งแต่แรกเริ่มทีเดียว เพราะก่อนหน้าที่โลกจะพินาศนั้น แสดงว่าโลกเคย
เจริญมาก่อนเมื่อโลกพินาศสัตว์โลกส่วนมากไปเกิดในชั้นอาภัสสรพรหม เมื่อโลกกลับมาเจริญ
อีกครั้งหนึ่ง เริ่มแรกยังไม่ได้กําเนิดขึ้นเป็นสังคมหรือเป็นรัฐ ยังไม่มีการปกครอง ในสภาพ
ดั้ งเดิ ม ของมนุ ษ ย์ นั้ น เป็ น สภาพที่ ส งบสุ ข มนุ ษ ย์ ดํ า รงชี พ อยู่ ไ ด้ ด้ ว ยทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ต าม
ธรรมชาติ แต่ต่ อมาเกิด ความโลภ ความเกียจคร้า นขึ้ นทํา ให้มี การสั่งสมอาหาร เกิด การ
แบ่งปันเขตแดนเพื่อครอบครองผลผลิต เกิดมีสถาบันครอบครัวกิเลสตัณหา มานะทิฏฐิทําให้
เกิดความขัดแย้งกันขึ้นในสังคมมนุษย์ การดูถูกดูหมิ่นกันระหว่างพวกที่มีผิวพรรณงามกับไม่
งามนี้เป็นมานะ กิเลสทําให้เกิดการทําร้าย ทะเลาะวิวาทกันในสังคม จึงเกิดมีผู้ทําหน้าที่ใน
การระงับความขัดแย้ง คอยปกป้องคนดีลงโทษคนผิด เรียกว่าเกิดมีสถาบันผู้ปกครองขึ้นมา
ผู้ป กครองทํ าหน้ า ที่ ปกครองหมู่ คณะโดยตั้ งกฎเกณฑ์ หรื อ กฎหมายขึ้ น มา คํ า ตั ดสิ น ของ
ผู้ปกครองถือว่าเป็นบรรทัดฐานของกฎหมาย การปกครองโดยอํานาจของกฎหมายนี้เองถือได้
ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกําเนิดรัฐ
รัฐจึงเป็นสิ่งที่กําเนิดขึ้นมาเพื่อควบคุมสถานการณ์ความเลวร้ายในสังคม ความ
เลวร้ายเหล่านี้เป็นตัวบีบคั้นสังคมให้แสวงหาวิธีที่จะนํามาใช้แก้ปัญหา ผู้ปกครองรัฐ คือ
ทางเลือกที่สมาชิกของสังคมเห็นร่วมกันให้เป็นผู้ที่มีความชอบธรรมในการใช้อํานาจรัฐ เพื่อ
สกัดกั้นกิเลสอันมีอย่างไม่จํากัดของมนุษย์ แต่รัฐสามารถทําได้เพียงควบคุมหรือสกัดกั้นกิเลส
บางส่วนของมนุษย์เท่านั้น พอที่จะทําให้มนุษย์อยู่รวมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขเท่านั้น แต่
ไม่สามารถทําให้กิเลสหมดไปจากมนุษย์ได้จุดมุ่งหมายของรัฐเพียงเพื่อขจัดความเลวร้ายใน
สังคม และปกป้องคนดีให้อยู่กันอย่างสงบสุข หรืออาจจะกล่าวได้ว่ารัฐเป็นเพียงเครื่องมือที่
จะทําให้มนุษย์พัฒนาตนเองให้บรรลุถึงเป้าหมายที่สูงสุดของชีวิตได้
ทฤษฎีในจักกวัตติสูตร : สูตรว่าด้วยการปกครองที่ดีที่สุด
ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้ า ทรงประทับอยู่ ณ เมืองมาตุลา แคว้ นมคธ พระองค์ทรง
ปรารภกับเหล่าพระภิกษุถึงสิ่งต่าง ๆ แล้วตรัสว่า เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง
ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง จงมีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง
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เธอจงประพฤติธรรมอันเป็นโคจร อารมณ์กัมมัฏฐาน ซึ่งเป็นวิสัยอันสืบเนื่องมาจาก
บิดาของตน เมื่อเธอทั้งหลายประพฤติแล้วมารจะไม่ได้โอกาส จะไม่ได้อารมณ์ ภิกษุทั้งหลาย
บุญนี้ย่อมเจริญขึ้นได้อย่างนี้เพราะการสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุ
เรื่ อ งเคยมี ม าแล้ ว ได้ มี พ ระเจ้ า จั ก รพรรดิ พ ระนามว่ า ทั ฬ หเนมิ ผู้ ท รงธรรม
ครองราชย์โดยธรรม ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขต ทรงได้รับชัยชนะมี
ราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้ว 7 ประการ ได้แก่ (1) จักรแก้ว (2) ช้างแก้ว (3) ม้าแก้ว
(4) มณีแก้ว (5) นางแก้ว(6) คหบดีแก้ว (7) ปรินายกแก้ว มีพระราชโอรสมากกว่า 1,000
องค์ ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ํายีราชศัตรูได้ พระองค์ทรงชนะ
โดยธรรม ไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตรา ครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต
เมื่อเวลาล่วงไปหลายปี หลายร้อยปี หลายพันปี ทรงตรัสสั่งว่า ถ้าจักรแก้วอันเป็น
ทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้ง พึงบอกแก่เราทันที่ เมื่อเวลาล่วงเลยไปราชบุ รุษกราบทูลเรื่องจักร
แก้วเคลื่อนถอยจากที่ตั้ง พระองค์จึงทรงรับสั่งให้พระกุมาร ผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่มา
ตรัสว่า ลูกเอ๋ย ทราบว่าจักรแก้วอันเป็นทิพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิ พระองค์ได้ถอยเคลื่อน
จากที่ตั้ง จะทรงพระชนม์อยู่ไม่นาน กามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พ่อก็บ ริโภคแล้ว บัดนี้
เป็นเวลาที่พ่อจะแสวงหากามทั้งหลาย อันเป็นทิพย์ลูกจงปกครองแผ่นดิน ส่วนพ่อจะโกนผม
และหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต หลังจากนั้นพระองค์จึง
ตรัสสอนพระราชโอรส ในการให้ได้มาซึ่งจักรแก้วอันเป็นทิพย์ โดยการอาศัยธรรม สักการะ
ธรรม เคารพธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม นอบน้อมธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด
มีธรรมเป็นใหญ่ และเมื่อกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว ทรงประพฤติจักรวรรดิวัตรอัน
ประเสริฐอยู่ สนานพระเศียรในวันอุโบสถ 15 ค่ํา รักษาอุโบสถศีล
เมื่อจักรแก้วอันเป็นทิพย์ปรากฏ ก็ทรงตามจักรแก้วอันเป็นทิพย์หมุนไปในทิศต่าง ๆ
พระราชาน้อยใหญ่ต่างเข้ามาสวามิภักดิ ทรงปราบแผ่นดินโดยมีมหาสมุทรเป็นขอบเขต
แม้พระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ก็ทรงกระทําตามเช่นนั้น แต่ทรงทํา
บางประการ และทรงละเลยบางประการ จนเกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายตามมา เช่น ทรง
ประพฤติธรรมแต่ไม่สงเคราะห์ประชาชนด้วยทรัพย์ จึงเกิดความขัดสนเกิดขึ้น ต่อมาจึงเกิด
การลักขโมย, การฆ่าสัตว์, พูดเท็จ, พูดส่อเสียด, ประพฤติผิดในกาม, การพูดคําหยาบ, การ
พูดเพ้อเจ้อ, ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา, ความคิดร้าย, ความเห็นผิด ก็เกิดขึ้น เมื่อมากขึ้น
อายุคนก็สั้นลง ๆ ตามลําดับ
เมื่อมนุษย์เหล่านั้นปรึกษากัน แล้วพากันละชั่วประพฤติดี โลกจึงเจริญขึ้นอีกครั้ง
แล้วจึงถึงยุคของพระศรีอริยเมตไตรยเหตุที่พระพุทธองค์ทรงตรัสปรารภในเรื่องนี้ทรงเห็นถึง
ความไม่แน่นอนของชีวิตแม้จะมั่งมี หรือยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตาม หากไม่พึ่งตนเองเสียแล้วก็ไม่
ประสบผลสําเร็จได้ จึงทรงยกประเด็นของพระเจ้าจักรพรรดิ์มาตรัสวินิจฉัย
พระเจ้าจักรพรรดิ สามารถแยกได้เป็น 2 คํา คือ พระเจ้า หมายถึงพระมหากษัตริย์
ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ได้รับการยกย่องเทียบกับเทพเจ้า ส่วนคําว่า จักรพรรดิ นั้นใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ระบุว่า พระราชาธิราช, ประมุขของจักรวรรดิ ,
สมัยโบราณเขียนเป็นจักรพัตราธิราชนั้นก็หมายความว่าพระเจ้าจักรพรรดิ์ (อ่านว่า พระ-เจ้าจัก-กระ-พัด) นอกจากพระองค์จะเป็นมหาอํานาจทางด้านกําลังที่มีพระราชอาณาเขตกว้าง
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ใหญ่ไพศาลโดยมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตแล้ว พระองค์ยังเป็นธรรมราชาคือปกครองโดย
ธรรม หรือพระองค์ทรงมีธรรมเป็นพลังอํานาจที่แคว้นใหญ่น้อยทั้งหลายเข้ามาสวามิภักดิ์อยู่
ภายใต้การปกครองของพระองค์ โดยเรียกการปกครองของพระองค์ว่าจักรวรรดิ (อ่านว่า
จัก-กระ-หวัด) อันเป็นระบอบการปกครองที่นาน ๆ ครั้งจะมีปรากฏ
องค์ประกอบของพระเจ้าจักรพรรดิ์
ในอดีตพระเจ้าจักรพรรดิ์พระนามว่า ทัฬหเนมิ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระองค์ทรงคุณลักษณะหรือเครื่องหมายของความเป็นจักรพรรดิ์ที่สําคัญ
4 ประการ ดังนี้
1) ทรงธรรม
2) ครองราชย์โดยธรรม
3) มีมหาสมุทรทั้ง 4 เป็นขอบเขต
4) ราชอาณาจักรมั่นคง โดยมีรัตนะ 7 ประการคือเครื่องหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย
ก) จักรแก้ว
แสนยานุภาพอันเป็นสัญญาลักษณ์ขององค์จักรพรรดิ์
ข) ช้างแก้ว
เป็นพาหนะคู่บารมี
ค) ม้าแก้ว
เป็นพาหนะคู่บารมี
ง) มณีแก้ว คือทรัพย์สินที่เป็นต้นทุนของจักรพรรดิ์ที่มีขึ้ นเกิดขึ้นด้วยพระบารมีที่
ทรงประพฤติปฏิบัติด้วยพระองค์
จ) นางแก้ ว หมายถึ งมเหสี ผู้ พร้ อ มไปด้ ว ยความงดงามทางกาย-วาจา-ใจ และ
สามารถพูดโน้มน้าวจิตใจผู้คนได้ เป็นเหมือนน้ําเย็นที่คอยดับความกระหายและฉลาดในการ
เจรจาความ
ฉ) คหบดีแก้ว หมายถึงคหบดี พ่อค้า นายทุน ที่สร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ
และเสียภาษีให้กับรัฐเป็นผู้มั่งคั่งและสมบูรณ์แบบ
ช) ปริณายกแก้ว เสนาอํามาตย์ที่มีความรู้ความสามารถสูงเป็นทหารคู่ใจคู่ราชย์บัล
ลังค์ได้
รัตนทั้ง 7 ว่า จักรแก้ว มีลักษณะคล้ายวงล้อ มีกง มีดุม มีซี่หนึ่งพันซี่ เวลาถูกลมพัด
จะบังเกิดเสียงดนตรีไพเราะยวนใจ เมื่อพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองราชสมบัติอยู่ในราชธานีจะได้
เสวยความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ขึ้น จักรแก้วจะปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกของ
ราชธานี มีความสูงประมาณยอดไม้ มีแสงสว่างพวยพุ่งออกจากจักรแก้วประมาณหนึ่งโยชน์
โคจรมุ่งหน้าไปยังราชธานี ชาวเมืองเห็นจักรแก้วนั้นแล้วคิดว่าเป็นดวงจันทร์ดวงที่สองปรากฏ
เพราะจักรแก้วจะปรากฏในวันขึ้น 15 ค่ํา เมื่อจักรแก้วโคจรถึงพระนคร จะเวียนรอบพระนคร
7 รอบแล้วหยุดอยู่ที่ด้านทิศเหนือของพระราชวังลอยอยู่สูงประมาณกําแพงเมือง, ช้างแก้ว
เรียกว่าหั ตถีรัต นะจะเกิ ดขึ้นเป็นช้ างคู่บุ ญของพระเจ้า จักรพรรดิ เป็ นช้า งมาจากตระกู ล
อุโบสถ มีร่างกายขาวปลอด คอและปากมีสีแดงอ่อ น ๆ นมเล็บและปลายงวงมีสีแดงแย้ม
สามารถเหาะไปในอากาศได้ พระเจ้าจักรพรรดิทรงใช้ช้างเผือกคู่บุญนี้ตรวจดูโลกได้ทั่วถึง
ภายในอาหารเช้า, ม้าแก้ว เรียกว่าอัสสรัตนะ เป็นม้ามาจากตระกูลสินธพ มีนามว่า วลาหก
อัศวราช ร่างกายขาวล้วน ศรีษะดํา เท้าแดง กลีบเท้าแดง มีผมเป็นพวงดุจหญ้าปล้อง มีฤทธิ์
เหาะไปในอากาศได้ พระเจ้าจักรพรรดทรงใช้อัศวราชตัวนี้ตรวจดูความเรียบร้อยของโลกได้
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ทั่วถึงภายในอาหารเช้า คือ เสด็จออกตอนเช้าตรู่เสร็จสิ้นการตรวจตราแล้วกลับมาเสวยพระ
กระยาหารเช้าได้ทัน, แก้วมณี เป็นแก้วประเภทแก้วไพฑูรย์เกิดเอง ยาว 4 ศอก 8 เหลี่ยม
สุกใส แวววาว แสงสว่างของแก้วทําให้บริเวณภายในหนึ่งโยชน์มีแสงสว่างเหมือนกลางวัน
นางแก้ว เรียกว่าอิตถีรัตนะ เป็นสตรีรูปร่างงาม ชวนมอง ชวนชม ผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนัก ไม่
สูง-ไม่ต่ํา-ไม่ผอม-ไม่ดํา-ไม่ขาวเกินไป ไม่มีหญิงมนุษย์ใดเทียมเท่า แต่ไม่เสมอกับความงาม
ของพวกทิพย์ ผิวกายละเอียดอ่อนเหมือนปุยนุ่น กายเปลี่ยนไปตามฤดูคือฤดูหน้ากายจะ
อบอุ่น ฤดูร้อนกายจะเย็น กลิ่นตัวหอมเหมือนกลิ่นจันทร์ กลิ่นปากเหมือนกลิ่นดอกบัว ทรง
ตื่นก่อนนอนทีหลังพระสวามี, ขุนคลังแก้ว เรียกว่าคหบดีรัตนะ เกิดมาเพื่อหาทรัพย์สมบัติให้
พระเจ้าจักรพรรดิโดยมีตาทิพย์สามารถมองเห็นทรัพย์สมบัติที่ฝังอยู่ในที่ต่าง ๆ ทั่วแผ่นดินได้
และ ปริณายกแก้ว เรียกว่าปริณายกรัตนะ คือผู้ปกครองบ้านเมืองตามพระราชโองการ ท่าน
ผู้นี้จะบําบัดทุกข์บํารุงสุขประชาชนแทนพระเจ้าจักรพรรดิโดยความเที่ยงธรรม เหมือนพระ
เจ้าจักรพรรดิ ประชาชนจะประสบความสุขกันทั่วหน้า
การปกครองในจักรวัติสูตรมีความชัดเจนมาก ในเรื่องของรูปแบบการปกครองอย่าง
สมบูรณาญาสิทธิราช พระมหากษัตริย์เมื่อถึงเวลาต้องสละราชสมบัติ ในพระสูตรนี้ระบุว่าเมื่อ
จักรแก้วเคลื่อนที่ไป นั้นก็เป็นสัญญาณที่พระเจ้าจักรพรรดิ์จะต้องหมดวาระการดํารงตําแหน่ง
หรือหมดอายุขัย โดยเรียกพระราชโอรสองค์ใหญ่แล้วตรัสมอบให้เป็นแบบธรรมราชา ในพระ
สูตรระบุเอาไว้ว่า
ลําดับนั้น ท้าวเธอรับสั่งเรียกพระกุมารผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่มาตรัสว่า ลูก
เอ๋ย ทราบว่าจักรแก้วอันเป็นทิพย์ของพ่อถอยเคลื่อนจากที่ตั้งแล้ว ก็พ่อได้ยินมาว่า จักรแก้ว
อันเป็นทิพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ใดถอยเคลื่อนจากที่ตั้ง ณ บัดนี้ พระเจ้าจักรพรรดิ
ของพระองค์นั้นจะทรงพระชนม์อยู่ได้ไม่นาน กามทั้งหลายอัน เป็นของมนุษย์พ่อก็ได้บริโภค
แล้ว บัดนี้เป็นเวลาที่พ่อจะแสวงหากามทั้ งหลายอันเป็นทิพย์ มาเถิดลูกเอย ลูกจงปกครอง
แผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตนี้ ส่วนพ่อจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออก
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิต พระราชสมบัติที่ไม่สามารถถ่ายโอนให้กันได้ แม้การปกครองจะ
เป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราช อํานาจโอนจากพ่อสู่ลูก แต่กระนั้นรัตนทั้ง 7 ประการมิได้โอน
มาด้วย การจะให้บังเกิดคงอยู่ต่อไปต้องสร้างเอง โดยคําแนะนําของกษัตริย์พระองค์ก่อน
ลูกเมื่อจักรแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้ว เจ้าอย่าเสียใจและอย่าแสดงความ
เสียใจให้ปรากฏเลย ด้วยว่าจักรแก้วอันเป็นทิพย์ หาใช่เป็นทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกสืบมา
จากบิดาของเจ้าไม่ขอให้ลูกประพฤติจักรวรรดิวัตรอันประเสริฐเถิด ข้อนี้เป็นฐานะ ที่จะมี
ผลได้แล คือ เมื่อลูกประพฤติจัรวรรดิวัตรอันประเสริฐ สนานพระเศียรในวันอุโบสถ 15 ค่ํา
รักษาอุโ บสถ ประทับ อยู่ ชั้นบนปราสาทหลังงาม จัก ปรากฏจั กรแก้วอั นเป็ นทิพ ย์ซึ่งมีกํ า
1,000 ซี่ มีกง มีดุม และมีส่วนประกอบครบทุกอย่าง เมื่อได้เป็นจักรพรรดิ์แล้ว ความเป็น
จักรพรรดิ์ จะคงอยู่ได้ก็ด้วยการที่พระมหากษัตริย์ได้ กระทําการดังต่อไปนี้ คือ
1.ให้อาศัยธรรม สักการะธรรม เคารพธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม นอบน้อมธรรม
มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรมเป็นใหญ่
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2.ให้จัดการรักษาป้องกัน และคุ้มครองชนภายใน หมายถึงพระมเหสี พระราชโอรส
พระราชธิดา, กําลังพล, กษัตริย์ ที่ตามเสด็จรับใช้, พราหมณ์ และคหบดี, ชาวนิคมและชนบท
,สมณะพราหมณ์สัตว์จําพวกเนื้อและนกโดยธรรม
3.ห้ามไม่ให้ทําผิดแบบแผนจารีตประเพณี
4.สงเคราะห์ผู้คนที่ขาดทุนทรัพย์
5.ให้เข้าหาสมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

4. รูปแบบการปกครองของรัฐ: แนวคิดของอริสโตเติล
อริ ส โตเติ ล ได้ จํ า แนกลั ก ษณะการปกครองของรั ฐ ต่ า งๆ โดยใช้ จํ า นวน และ
จุดประสงค์ของการปกครองเป็นเกณฑ์ เป็น 6 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบการปกครองที่ดี
1.1. ราชาธิปไตย (Monarchy) เป็นการปกครองโดยคนเดียว
1.2. อภิชนาธิปไตย (Aristocracy) เป็นการปกครองโดยกลุ่มคน
1.3. โพลิตี้ (Polity) เป็นการปกครองโดยคนจํานวนมาก
2. รูปแบบการปกครองที่ไม่ดี
2.1. ทรราชย์ (Tyranny) เป็นการปกครองโดยคนเดียว
2.2. คณาธิปไตย (Oligachy) เป็นการปกครองโดยกลุ่มคน
2.3. ประชาธิปไตย (Democracy) เป็นการปกครองโดยคนจํานวนมาก
อริสโตเติลได้อธิบายว่า รูปแบบการปกครองใดก็ตาม ที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองใช้
อํ า นาจเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของส่ ว นรวม ถื อ เป็ น รู ป แบบที่ ดี ในขณะเดี ย วกั น รู ป แบบการ
ปกครองที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองใช้อํานวจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวก นั้ น เป็น
รูปแบบที่ไม่ดี
อริสโตเติลได้แสดงความเห็นว่า รูปแบบ Polity นั้น จัดเป็นรูปแบบการปกครองที่ดี
ที่สุด และ มีเสถียรภาพมากที่สุด อริสโตเติลได้อธิบายว่า Polity เป็นการปกครองโดย
รัฐธรรมนูญ Constitutional Government เป็นรัฐที่ราษฎรส่วนใหญ่เป็นผู้เลือกนักบริหาร
ซึ่งมีหน้าที่การปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม การปกครองแบบ Polity จะเป็นหลักการ
ประนีประนอม ระหว่างหลักการ 2 อย่างคือ เสรีภาพ และ ทรัพย์สิน เป็นการเชื่อมเสรีภาพ
ของคนจน กับ ทรัพย์สินของคนรวย เพื่อที่อํานาจสูงุดจะได้ไม่อยู่ที่ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง ไม่ว่า
จะเป็นคนจน หรือ คนรวย อริสโตเติลยอมรับว่า อํานาจเป็นของประชาชนดีกว่า ที่จะเป็น
ของคนเพียงไม่กี่คน ที่มีศีลธรรม
รัฐแบบ Polity ประกอบด้วยชนชั้นใหญ่ๆ 3 กลุ่ม คือ คนรวย คนชั้นกลาง และ คน
จน โดยเสถียรภาพของรัฐแปรตามชนชั้นกลาง กล่าวคือ ถ้าหากชนชั้นกลางมีมาก รัฐก็จะมี
เสถียรภาพมาก เพราะเหล่าคนชั้นกลาง จะระงับพลังของคนจน และ คนรวย ที่จะทําลาย
รูปแบบ Polity แล้วกลับไปสู่รูปแบบ Democracy หรือ Oligachy
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อริสโตเติลยังมีความเห็นว่า คนแต่ละชนชั้นในสังคมนั้น จะมีลักษณะเฉพาะของ
ตนเอง กล่ า วคื อ คนร่ํ า รวยมี ค วามรู้ ว่ า จะปกครองอย่ า งไร แต่ จ ะไม่ ย อมรั บ ในระเบี ย บ
ข้อบังคับ อีกทั้งยังมีความได้เปรียบกว่าชนชั้นอื่น และ ยังมีความละโมบในเรื่องทรัพย์สิน
ในขณะทีค่ นจนมีความเข้าใจยอมรับและเชื่อฟังในระเบียบข้อบังคับ หากแต่ขาดน้ําใจ อิจฉา
ในทรัพย์สมบัติของคนรวย และยอมฟังการปลุกระดมที่สัญญาว่าจะมีการแบ่งทรัพย์สิน คน 2
ชนชั้นนี้มักจะแตกแยกและขัดแย้งกันอย่างรุนแรง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว อริสโตเติล จึงเชื่อว่า ชนชั้นกลางจะรับฟังเหตุผลมากที่สุด เป็น
กลุ่ ม ที่ มี ค วามสุ ขุ ม เยื อ กเย็ น มี ค วามอุ ต สาหหะ และ เป็ น ผู้ ค อยเฝ้ า ดู ก ารบริ ห ารของรั ฐ
อริสโตเติลใช้ชนชั้นกลางเป็นกันชน ของโครงสร้างชนชั้นทางสังคม

5.รูปแบบการปกครองรัฐในพระพุทธศาสนา
การปกครองในพระพุทธศาสนา หมายถึง การปกครองพุทธจักรหรือการปกครอง
พระสงฆ์ ซึ่งเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่ง ต่างจากรูปแบบของรัฐ โดยแบ่งการปกครองออกเป็น
3 แบบ คือ
1. แบบราชาธิปไตย คือ พระองค์ทรงเป็นธรรมราชา
2. แบบประชาธิปไตย ให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการปกครองหมู่คณะ
3. แบบสังคมนิยมประชาธิปไตย ให้มีความเสมอภาคกันในด้านปัจจัย 4 ของสงฆ์
แบบราชาธิปไตยหรือแบบธรรมราชา พระองค์ทรงปกครองคณะสงฆ์ด้วยพระองค์
เอง ในการบริหารคณะสงฆ์ พระองค์อยู่ในฐานะสังฆบิดา ทรงปกครองเหมือนบิดาปกครอง
บุตร ในทางนิติบัญญัติ พระองค์ได้ทรงบัญญัติพระวินัย เพื่อเป็นกฎหมายในการปกครองสงฆ์
ด้วยพระองค์เอง ในการใช้อํานาจตุลาการ พระองค์ก็ทรงพระวินิจฉัยลงโทษตามสมควรแก่
เหตุด้วยพระองค์เองเช่นกัน ในการให้บรรพชาและอุปสมบทในระยะเริ่มแรก พระองค์ก็ทรง
ประทานการบรรพชาและอุปสมบทด้วยพระองค์
แบบประชาธิปไตย เมื่อมีพระสาวกเป็นจํานวนมากขึ้น พระองค์ทรงมอบอํานาจใน
การบริหาร การบรรพชาและอุปสมบท การทํากิจของสงฆ์ ที่เรียกว่า สังฆกรรม และการ
ตัดสินระงับอธิกรณ์ ซึ่งเป็นอํานาจตุลาการให้แก่สงฆ์ ทําหน้าที่แทนพระองค์ โดยใช้เสียง
ส่วนมากเป็นเครื่องตัดสิน
แบบสังคมนิยมประชาธิปไตย เมื่อมีปัจจัย 4 เกิดขึ้นแก่สงฆ์ ปัจจัยเหล่านั้นจะถือว่า
เป็นของส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นเสนาสนะ ปัจจัยลาภอื่นๆ ยกเว้นบริขาร 8 ที่เป็นเครื่องใช้
ส่วนตัว สิ่งอื่นที่เป็นปัจจัยลาภเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา จะถือว่าเป็นของสงฆ์ หรือของ
ส่วนรวมทั้งสิ้น พระภิกษุทุกรูปเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ มีสิท ธิ์ที่จะใช้สอยร่วมกัน ในบางกรณี
เมื่อจะยกให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง จะต้องขอความเห็นชอบจากสงฆ์ เมื่อสงฆ์ให้ความเห็นชอบ
โดยมีมติเป็นเอกฉันท์แล้ว จึงยกให้ได้
จะเห็นได้ว่า รูปแบบการปกครองของรัฐมีหลายรูปแบบ ทั้งที่ดีและไม่ดี รูปแบบที่ดี
ได้แก่ รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย อภิชนาธิปไตย ประชาธิปไตย ส่วนรูปแบบที่ไม่ดี
ได้แก่ รูปแบบทุชนาธิปไตย หรือทรราชย์ คณาธิปไตย และการปกครองโดยฝูงชน ทั้งนี้ สิ่งที่
ตัดสินว่าดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับรูปแบบใดสามารถอํานวยประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนได้มาก
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น้อยเพียงใด ส่วนรูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวถึงรูปแบบของรัฐบาล
โดยเฉพาะ แต่ได้กล่าวถึงเรื่องของอธิปไตย ซึ่งสามารถสงเคราะห์ได้ในรูปแบบการปกครองทั้ง
ที่ดีและไม่ดีได้เช่นกัน เช่น อัตตาธิปไตย อาจเป็นการปกครองในรูปแบบที่เป็นราชาธิปไตย
หรื อเผด็ จการแบบทุ ชนาธิ ปไตย หรือ ทรราชย์ โลกาธิ ปไตย อาจเป็ นการปกครองที่เ ป็ น
รูปแบบของประชาธิปไตย คือ เป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนเลือกมาทําประโยชน์
เพื่อประชาชน และอาจจะเป็นรูปแบบเผด็จการเสียงข้างมาก หรือรูปแบบของฝูงชนที่เรียกว่า
ม็อบ ก็ได้ ธรรมาธิปไตย หมายถึง การปกครองทั้งรูปแบบราชาธิปไตย อภิชนาธิปไตย และ
ประชาธิปไตย ทั้งนี้หมายเอาการปกครองซึ่งยึดคุณธรรมและเหตุผลเป็นที่ตั้ง ซึ่งจะอํานวย
ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนได้โดยแท้จริง
ส่วนการปกครองในพุทธจักร มีรูปแบบการปกครองอยู่ 3 รูปแบบ คือ
1. แบบราชาธิปไตย หรือที่เรียกว่า ธรรมราชา ที่พระพุทธองค์ทรงปกครองสงฆ์ด้วย
พระองค์เอง
2. แบบประชาธิปไตย ที่พระพุทธองค์ทรงมอบอํานาจให้พระสงฆ์ปกครองกันเอง
โดยเอาเสียงข้างมากเป็นการตัดสินชี้ขาดในสังฆกรรมต่างๆ
3. แบบสังคมนิยมประชาธิปไตย ซึ่งเป็นรูปแบบในการดํารงชีพในชีวิตประจําวัน
ของพระสงฆ์ส าวก มี ค วามเสมอภาคกั น ในปั จ จัย 4 และศาสนสมบั ติ ทั้งหลาย เป็น ของ
ส่วนกลาง สามารถใช้สอยร่วมกัน ไม่เป็นสมบัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ได้รับประโยชน์
ร่วมกันอย่างเสมอภาค

5.สรุป

องค์ ประกอบของรั ฐ ตามทฤษฎีต ะวัน ตกจะพบว่า รัฐ นั้น มีอ งค์ป ระกอบอยู่ 4
ประการ คือ
1. ประชากร
(Population)
2. ดินแดน
(Territory)
3. รัฐบาล
(Government)
4. อํานาจอธิปไตย
(Sovereignty)
รัฐในอัคคัญสูตร เปรียบเทียบกับองค์ประกอบแห่งรัฐในทฤษฎีตะวันตก ได้ ดังนี้
1.ประชากร (Population) ในอัคคัญสูตรจะไม่ได้ระบุจํานวนประชากรที่ชัดเจนว่า
มีอยู่จํานวนเท่าใด แต่หากพิจารณาจาก ข้อความดังต่อไปนี้ คือ สัตว์เหล่านั้น สัตว์ทั้งหลาย
หมู่บ้านนิคมพวกเรา เป็นต้น ก็จะเห็นร่องรอยของการมีประชากรที่มีจํานวนมากอยู่มิใช่น้อย
ประชากรดังกล่าวนี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นชุมชน
2.ดินแดน (Territory) ในพระสูตรไม่ได้ระบุสถานที่ หรือแผนที่ว่าคือจุดไหน ส่วน
ไหนของโลก หรือเป็นชมพูทวีปแต่อย่างใด เพียงแต่เรียกรวม ๆ ว่าโลกนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ประชากรได้อพยพมาจาก พรหมโลก แล้วเข้ามาตั้งถิ่นฐานขึ้นที่แน่นอน มีการสร้างบ้านเรือน
, นิคมขึ้นและที่สําคัญมีการปักเขตแดนพื้นที่การทํามาหากินกันอยู่
3.รัฐบาล (Government) คือผู้ได้รับมอบอํานาจในการบริหารจัดการบ้านเมืองให้
ความสงบเรียบร้อย ในพระสูตรได้ระบุชัดเจนว่ามีการสรรหาบุคคลผู้เป็นผู้นํา หรือต่อมา
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เรียกว่ ากษัตริ ย์ หรือ ราชา ขึ้นมาเพื่อปกครองคุ้มครองรักษาโดยประชาชนได้จ่า ยภาษี ที่
เรียกว่าส่วนแบ่ง คือข้าวสาลีให้ทั้งนี้รัฐบาลมีหน้าที่กําหนดนโยบายของรัฐและต้องดําเนินการ
ให้เป็นผลสําเร็จตามนโยบายที่วางเอาไว้รัฐบาลต้องสามารถปกครองดินแดนทุกส่วนของรัฐ
อาณาเขต ประชาชนและรัฐบาลจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นความสัมพันธ์นี้ในแต่
ละรัฐจะแตกต่างกันไป มีลักษณะเฉพาะของตนเองซึ่งทําให้รัฐแต่ละรัฐไม่เหมือนกัน ที่มาของ
อํา นาจ (Power)การได้ มาซึ่ งอํา นาจหน้ า ที่ข องผู้ป กครองแม้จ ะไม่มี ก ารเลื อ กตั้ ง หรื อ มี
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่สังกัดพรรคการเมือง เข้ามาเสนอตัวเพื่อทํางานให้กับสังคมก็ตาม แต่
วิธีการสรรหาก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดของระบอบการเมืองการปกครองที่มีผู้คนอาศัยอยู่
จํานวนยังไม่มากเท่าใดนัก การใช้อํานาจ (Exercise of Power) การใช้อํานาจในระยะเริ่มต้น
ไม่มีอะไรยุ่งยากและซับซ้อนเพราะการบัญญัติกฎหมายหรือ นิติบัญญัติ มหาชนเป็นผู้ร่วมกัน
ตราขึ้น ส่วนอํานาจทางการบริหาร และตุลาการเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ หรือผู้ที่มหาชน
แต่งตั้ง ทั้งนี้เมื่อประชาชนพร้อมใจกันแต่งตั้งอํานาจหน้าที่ให้แล้วผู้ปกครองย่อมจะต้องปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด จึงทําให้เห็นถึ งองค์ประกอบสําคัญของอํานาจหน้าที่ 2 ประการ
คือ ตําแหน่ง (Position) ที่ได้รับมอบหมาย และบทบาท (Role) ของบุคคลผู้ใช้อํานาจนั้น
4. อธิปไตย (Sovereignty) คือความเป็นใหญ่ในการจัดการบริหารบ้านเมือง เมื่อ
ประชาชนแต่งตั้งขึ้นให้อยู่ในตําแหน่งก็ย่อมจะมอบอํานาจและสิทธิ์บางส่วนให้กับผู้นํา แม้
ผู้นํา หรือกษัตริย์ ในยุคแรกจะไม่มีความชัดเจนเท่าปัจจุบันก็จริง แต่รัฐบาลก็มีเสถียรภาพอยู่
มาก อํานาจอธิปไตย พระพุทธเจ้าไม่ได้มองเป็นประเด็นสําคัญ ไม่ได้ตรัสความหมายของรัฐ
เอาไว้โดยตรง แต่เท่าที่ได้ประมวลจากบริบทของคําสอน ทําให้พอสรุปได้ว่า รัฐ ในทัศนะของ
พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าสถานที่ค้นหาสัจจะธรรมและการอยู่ดีกินดีของประชาชน
ทั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงมุ่งถึงเป้าหมายทางสังคมเป็นสําคัญมากกว่ารูปแบบของรัฐหรือการ
ปกครอง
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พัททดล เสวตวรรณ1
พระครูอุทัยสุตกิจ2

บทคัดย่อ
บทบาทของพระสงฆ์ในด้านสาธารณสงเคราะห์ เราเห็นได้ว่า พระสงฆ์ที่มีบารมี มี
คนศรัทธามากๆ ท่านไม่ได้เก็บไว้เพียงตัวท่านเอง หากแต่ได้ช่วยสร้างโรงพยาบาล ที่ว่าการ
อ้าเภอ อนามัยต้าบล ศาลาที่ประชุม ศาลาพักริมทาง ท้าบ่อน้้า ท้าสะพาน ส่งเสริมการศึกษา
หากมองลึกลงไปถึงการพัฒนาในด้านจิตใจ พระสงฆ์ได้พัฒนาจิตใจของคนในชุมชน จากคนที่
ไม่ รู้จั ก พุท ธศาสนาหั นมานั บ ถือ พระพุ ทธศาสนา จากที่เ คยงมงายให้ รู้ใ ช้ สติ ปั ญญา จาก
ความเห็นผิด(มิจฉาทิฐิ)ให้มีความเห็นที่ถูกต้อง (สัมมาทิฐิ) พระสงฆ์พัฒนาจิตใจของคนใน
ชุมชนให้ขยันหมั่นเพียรในการท้ามาหาเลี้ยงชีพ คือหาและสอนให้ขยันเก็บออม ประหยัดใช้
จ่ายอย่างรู้คุณค่า ไม่ฟุมเฟือย หรูหรา หลงตามค่านิยมที่ผิดๆ สอนให้คนที่อยู่ในสังคม สอนให้
รู้จัดเลือกคบคน โดยให้เลือกคบกับบัณฑิต ให้หลีกเว้นจากคนพาล และสอนให้วางตนให้
เหมาะสมกับภาวะแห่งตน รู้จักฐานะของตน สอนให้เป็นคนไทยที่ดี เป็นพสกนิกรที่ดี ที่กล่าว
มาทั้งหมดเป็นหลักการในบทบาทของพระสงฆ์ และเป็นบทบาทจริงในทางปฏิบัติ ที่พระสงฆ์
ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยพึงปฏิบัติกันโดยเฉพาะในด้านหลัก เพื่อเกื้อหนุนให้เกิดการศึกษา
แก่เยาวชนของชาติ
บทความนี้ได้น้าเสนอผลงานด้านสาธารณสงเคราะห์ ของพระสงฆ์ 2 รูปที่ท่านได้
ทุ่มเทก้าลังกาย ก้าลังใจ ก้าลังทรัพย์ ก้าลังสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ที่ท่านทั้ง 2 รูปมี

1
2

หน่วยวิทยบริการฯอุทัยธานี วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
หน่วยวิทยบริการฯอุทัยธานี วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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อยู่เพื่อพัฒ นาเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะด้านการศึกษาของเยาวชนยากไร้ ด้ อยโอกาส
เยาวชนชายขอบ ให้มีการศึกษา
คาสาคัญ : พระสงฆ์ , สาธารณสงเคราะห์ , การพัฒนา ,เยาวชน
ABSTRACT
The role of the Monk in the public welfare We can see Monks with
glory A lot of people You do not keep just yourself. But if it helped build a
hospital. District Health Office at Sala District Pavilion on the way to make a
pond to promote education. Looking deep into the mental development.
Monks have developed the minds of the people in the community. From
people who do not recognize Buddhism, turn to Buddhism. From ignorance to
intelligence. From the wrong viewpoint (sammathiti) to have the right opinion
(mitchathiti), the monks develop the minds of the people in the community
to diligently work to earn a living. Is finding and teaching hard to save. Saving
money, not knowing luxury, luxury, lost the wrong values. Teach people in
society Teach them to choose the people. By appointment with the
Graduate. Keep away from bully. And teach them to fit their own conditions.
Know their position Teach them to be good Thais. Be a good person All of
this is a principle in the role of monks. And a practical role in practice. The
priests who are in accordance with the Discipline should practice especially in
the main field. To support the education of the youth of the nation.
This article presents the public works of Two monks, which you are
dedicated to physical strength, energy, intellect. The knowledge that both of
you have to live to develop the youth of the nation. In particular, the
education of underprivileged youth, the marginalized youth are educated.
Keywords: Monk, public welfare, development, youth
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1.บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันนี้ ท้าให้พระสงฆ์มีบทบาท และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ชุมชน การจัดระเบียบสังคม การบ้ารุงขวัญ และการบริการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่
เป็นผู้น้าชุมชนซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ เป็นที่ปรึกษาให้ค้าแนะน้า และชักชวนประชาชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การบ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นต้น เป็นการสร้าง
บทบาทให้สอดคล้องกับหน้าที่ของพระสงฆ์ ทั้งนี้ภารกิจเหล่านี้ของพระสงฆ์มาจากการเข้าใจ
ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม และพยายามปรั บ บทบาทสถาบั น สงฆ์ ห รื อ วั ด ให้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม การพัฒนาสังคม คือ การพัฒนาประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้าน
จิตใจควบคู่ไปกับการพัฒนาวัตถุ การที่จะท้าคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นนั้น จ้าเป็นต้อง
พัฒนาด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วย วัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ขาดไม่ได้ ทุกหมู่บ้านต่างก็มี
วัดเป็นสมบัติร่วมกัน ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านต่างก็มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับวัด เป็น
สถานที่ซึ่งให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์ ความรู้สึกที่ประชาชนที่มีศรัทธาต่อพระสงฆ์สูงมาก
เพราะประชาชนถือว่าพระสงฆ์เป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้วิชาการต่าง ๆ เหนือกว่าประชาชน
ทั่วไป สถาบันสงฆ์จึงเป็นสถาบันที่มีบทบาทส้าคัญสถาบันหนึ่งในสังคมไทย จะเห็นได้ว่า การ
สาธารณสงเคราะห์ เป็ นงานส้ าคั ญ ของคณะสงฆ์ เป็ นกิ จ การอั น หนึ่ งของคณะสงฆ์ เช่ น
เดียวกับการสงเคราะห์ด้านอื่น ๆ ซึ่งวิธีการด้าเนินงานนั้นจะต้องเป็นไปตามที่ก้าหนดใน
ระเบียบมหาเถรสมาคม และในอ้านาจหน้าที่ของบทบาทพระสงฆ์ จึงกล่าวได้ว่า การสาธารณ
สงเคราะห์ เป็นกิจการของคณะสงฆ์โดยแท้
ด้วยในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดต่อสื่อสาร
สามารถกระท้ าได้ ใ นเวลาอย่ างรวดเร็ ว ประกอบกั บ สภาพสังคมในยุ คปั จ จุบั น ที่ มีค วาม
สลับซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่อิงอยู่กับ
ค่านิยมทางวัตถุ ซึ่งเป็นเหตุท้าให้เกิดปัญหาทางสังคมหลายด้านในสังคมไทย โดยเฉพาะ
ปัญหาที่เกิดกับเด็ก และเยาวชนที่เติบโตมาในสังคมบริโภคนิยม กระแสวัตถุนิยม การรับเอา
วัฒนธรรมตะวันตกมาสู่สังคมไทย ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านศีลธรรม และปัญหาสังคมตามมา
การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ การใส่เสื้อสาย
เดี่ยว กางเกงขาสั้น ไปวัด การเที่ยวกลางคืนของวัยรุ่น เป็นต้น ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ

140
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

ตามมา เช่น การเกิดอาชญากรรม การโจรกรรม การตั้งแก๊งวัยรุ่น สร้างปัญหาความเดือน
ร้อนแก่ชุมชน และสังคมมากมาย เป็นต้น

2.บทบาทพระสงฆ์
บทบาทของพระสงฆ์ ส้า หรั บ หน้ า ที่ ห ลัก ของพระภิ ก ษุส งฆ์ ก็ คือ การศึก ษาและ
ประพฤติปฏิบัติธรรม ส่วนหน้าที่ที่มีต่อสังคมก็นับว่ามีอยู่หลายประการ กล่าวคือ นอกจากจะ
มีหน้าที่ด้าเนินกิจกรรมบางอย่างของวัดแล้ว พระภิกษุสงฆ์ยังมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน
หลั ก ธรรมให้ แ ก่ ป ระชาชน เพื่ อ น้ า ไปประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต าม และอยู่ ใ นศี ล ธรรมอั น ดี ง าม
ยิ่งกว่านั้น พระภิกษุสงฆ์ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้แก่ชาวบ้านอีก
ด้วย นอกจากนี้พ ระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้สูงกว่าชาวบ้ าน ยั งมีบทบาทในการเป็นผู้จัดการ
การศึกษา และเป็นครู เด็กผู้ชายจะถูกส่งไปเป็นศิษย์หรือสามเณร เพื่อการเรียน การอ่าน
การเขียน และเรียนวิชาเลขคณิตอย่างง่าย ๆ รวมทั้งการรับการอบรมทางศีลธรรม และ
หลักธรรมของศาสนา ท้าให้เด็กผู้ชายส่วนมากอ่านออกเขียนได้และมีความรู้ในด้านจริ ยธรรม
ของสังคมอีกด้วย
บทบาทของพระสงฆ์ ที่ เ คยท้ า หน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของชุ ม ชนและให้ ค วาม
อนุเคราะห์แนะน้าช่วยเหลือแก่ประชาชน ทั้งในด้านการสั่งสอน การฝึกอบรมทางการศึกษา
การด้ารงชีพในชีวิตประจ้าวัน รวมทั้งการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย ล้วนแต่มีองค์การ
หรือสถาบันทางสังคมในรูปแบบใหม่เข้ามามีบทบาทและจัดการแทนบทบาทของพระสงฆ์
แทบทั้ งสิ้ น นอกเหนื อ จากบทบาทของผู้ เ ผยแพร่ ธ รรมะและอบรมจิ ต ใจประชาชนแล้ ว
รูป แบบหรื อบทบาทของพระสงฆ์ที่ เ คยอยู่ ใ นกรอบหรื อแนวปฏิบั ติที่ ใกล้ เคี ยงกั นได้แ ปร
เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม ตามความต้องการ และตามความจ้าเป็นของสังคม หรือชุมชนที่
พระสงฆ์เกี่ยวข้อง
หน้าที่ของพระสงฆ์มี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หน้าที่ต่อพระพุทธศาสนา และหน้าที่
ต่อสังคมและมนุษยชาติ ดังนี้
1) หน้าที่ต่อพระพุทธศาสนา
1.1) หน้ า ที่ ศึ ก ษาหาความรู้ พระสงฆ์ จ ะต้ อ งศึ ก ษาค้ า สอนของ
พระพุทธเจ้าใน พระไตรปิฎกให้แตกฉาน นอกจากนั้นควรศึกษาข้อเขียนของนักปราชญ์ทาง
พระพุ ท ธศาสนา เช่ น อรรถกถา ฎี ก า อนุ ฎี ก า และค้ า อธิ บ ายต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจ
พระพุทธศาสนาในหลายแง่มุม
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1.2) หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ พระสงฆ์ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามพระวิ นั ย บั ญ ญั ติ จึ งจะ
นับเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ต้องปฏิบัติตามพระธรรมเป็นตั วอย่าง เช่นเดียวกับที่
พระพุทธเจ้า
1.3) หน้าที่เผยแพร่ เป็นหน้าที่รักษาค้าสอนของพระพุทธเจ้าไว้นับเป็น
การสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง แต่ถ้าคนที่จะเข้ามานับถือศาสนาไม่เพิ่มขึ้น วันหนึ่ง
ศาสนาก็ สู ญ ไป และถ้ า ศาสนาด้ า รงอยู่ ใ นวงแคบก็ ไ ม่ เ ป็ นประโยชน์ สมดั งพุ ท ธปณิ ธ าน
พระสงฆ์สาวกจึงมีหน้าที่สนองพุทธปณิธานด้วยการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างออกไป
ทั้งในหมู่ชาวไทยและนานาประเทศ เพื่อให้ชาวโลกได้พ้นทุกข์ คือ ปฏิบัติโลกัตถจริยาด้วย
1.4) หน้าที่รักษาและปูองกันความเชื่อมีมากมาย คนที่เชื่อต่างกันก็ มี
มากมาย คนที่เชื่อต่างกัน อาจพยายามยกความเชื่อของตนให้สูง และดูหมิ่นท้าลายความเชื่อ
ของผู้อื่น พระสงฆ์มีหน้าที่รักษาและปูองกันพระพุทธศาสนามิให้ถูกดูหมิ่น และมิให้คนที่ขาด
ความรู้น้าไปสอนผิด ๆอันเป็น การท้าลายพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังต้องรักษาและ
ปูองกันสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น พิธีกรรม ศาสนสถาน ปูชนียวัตถุ ซึ่งเป็น
สิ่งที่ช่วยให้ศาสนากับประชาชนมีความสัมพันธ์กัน
2) หน้าที่ต่อสังคมและมนุษยชาติ
2.1) หน้าที่สั่งสอนหลักธรรมะ คือ สั่งสอนคนให้รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอน
ธรรมะอะไรบ้าง หมายความว่าอย่างไร ค้าอธิบายใดผิด และค้าอธิบายใดถูก
2.2) หน้ า ที่ สั่ งสอนการน้ า หลั ก ธรรมไปใช้ คื อ สั่ งสอนประโยชน์ ข อง
หลักธรรม และชี้ว่าจะน้าธรรมะไปใช้ได้อย่างไรในสภาพปัจจุบัน
2.3) ชี้ทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาการศึ กษา เศรษฐกิจ การเมือง
สภาวะแวดล้อม ยาเสพติด เป็นต้น ว่าพระพุทธศาสนามีแนวทางแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร
2.4) ให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ แก่ สั ง คมเท่ า ที่ จ ะท้ า ได้ เช่ น ให้ ใ ช้ ที่ วั ด เป็ น
สถานศึกษาอบรม ที่ประชุม ให้ยืมเครื่องใช้เพื่อการท้าบุญ เป็นต้น
2.5) เป็นผู้น้าสังคม เช่น น้าชาวบ้านร่วมมือกันแก้ปัญหาของชุมชน เช่น
หาแหล่งน้้า ท้าถนน เป็นการพัฒนาคน ทั้งนี้โดยไม่ขัดกับหลักธรรมวินัยและเป็นประโยชน์แก่
ประชาชน
2.6) เผยแพร่สิ่งที่ได้ปฏิบัติแล้วไปสู่นานาประเทศ เพื่อให้มนุษยชาติได้รับ
ประโยชน์อีกด้วย
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บทบาทของพระสงฆ์มีความส้าคัญในการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในปัจจุบัน พระสงฆ์มีบทบาทที่ชัดเจนที่สุด 4 ประการ คือ
1) ด้านพัฒนาศีลธรรม คือ การอบรมสั่งสอนประชาชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม
ให้พอใจในการท้าบุญสร้างกุศล และรู้จักปฏิบัติธรรม เพื่อความหลุดพ้น ซึ่งถือว่าเป็นงานหลัก
ที่ส้าคัญยิ่งของพระสงฆ์ และจ้าเป็นต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง
2) ด้ า นพั ฒ นาการศึ ก ษาและคุ ณ ภาพชี วิ ต พระสงฆ์ เ ป็ น ผู้ เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนา และเป็นแบบอย่างของผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ พระสงฆ์จึงสามารถถ่ายทอด
ความรู้ต่ า ง ๆ ในศาสนาแก่ป ระชาชน ท้ าให้ มีค วามรู้ค วามเข้ าใจหลั ก ธรรม สามารถน้ า
หลั ก ธรรม มาเป็ นแนวทางในการด้า เนิน ชี วิต ให้ป ระสบความสุ ข ความเจริ ญ และเลื อ ก
ประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
3) ด้านสังคมสงเคราะห์ อันได้แก่การสงเคราะห์ในด้านจิตใจ เช่น การแสดง
พระธรรมเทศนาให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ และเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของชีวิต และ
ไม่เดือดร้อนมากนัก เมื่อเผชิญกับอุปสรรคของชีวิต นอกจากนี้ พระสงฆ์อาจให้ค้าปรึกษา
เกี่ยวกับปัญหาชีวิตโดยใช้หลักพุทธธรรมเป็นแนวทาง ในบางกรณี บทบาทการสงเคราะห์
ประชาชนทางด้านวัตถุด้วย ได้แก่ การให้ที่พักอาศัยแก่นักเรียนต่างถิ่น และผู้มาปฏิบัติ ธรรม
รักษาศีลในวัด และการให้ประชาชนที่ยากจนได้เช่าที่ดินของวัดในราคาถูก เพื่อปลูกบ้านพัก
อาศัย เป็นต้น
4) ด้านการพัฒนาชุมชน พระสงฆ์มีฐานะเป็นผู้น้าชุมชนได้ให้วัดเป็นศูนย์กลาง
บริการสังคมด้วย เช่น เป็นโรงเรียนส้าหรับเด็กวัด เป็นบ้านพักฉุกเฉินส้าหรับผู้ขัดสนไร้ที่ พึ่ง
เป็นหออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
บทบาทของพระสงฆ์ในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งได้ ดังนี้
1) บทบาทการพัฒนาจิตใจของประชาชน คือ การให้ค้าแนะน้าทางจิตใจ เป็น
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตต่าง ๆ และการเป็นที่พึ่งให้ความร่มเย็นทางจิตใจ
2) บทบาทการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและเยาวชน
3) บทบาทการช่วยพัฒนาชุมชนให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
4) บทบาทการเป็นผู้ช่วยส่งเสริมความสามัคคีในหมู่บ้าน โดยการช่วยขจัด
ความขัด แย้งที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในหมู่บ้าน
5) บทบาทการเป็นผู้ช่วยสั่งสอนเทคนิคขั้นพื้นฐาน เช่น สถาปัตยกรรม ช่างไม้
ช่างก่ออิฐก่อปูน ปรับปรุงการเกษตร และการรักษาโรคด้วยยาแผนใหม่ เป็นต้น
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6) บทบาทการเป็นผู้น้าที่ไม่เป็นทางการของหมู่บ้าน คือ การช่วยวางแผน
แนะน้า และสนับสนุนงานของชาวบ้านในโครงการพัฒนาต่าง ๆ
จากการที่ได้กล่าวมาท้าให้เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้พระสงฆ์ในปัจจุบันเข้ามาท้า
บทบาทต่อชุมชนอย่างเด่นชัดอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1) การได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ทั้งด้านแนวคิดและทรัพยากรต่าง ๆ
จากรัฐบาลประชาชนในท้องถิ่น นักวิชาการ และองค์การเอกชนต่าง ๆ
2) สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชนบททั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและการศึกษา
นอกจากนี้บทบาทของพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์แก่สังคมยังมีอีก 5
ประการ ดังนี้ คือ
1) บทบาทในฐานะเป็นผู้น้าทางวิญญาณที่พึ่งทางจิตใจเป็นกัลยาณมิตรของ
ประชาชน มีประชาชนไม่น้อยที่ประสงค์จะให้พระสงฆ์เป็นผู้น้าในด้านจิตใจ เพื่อความอบอุ่น
ในคราวมีภัย เพื่อจะได้ปลอบใจในเมื่อมีทุกข์ด้วยหลักธรรม นับเป็นบทบาทที่ส้าคัญที่พระจะ
พึงมีต่อสังคมที่ตนอาศัยอยู่ และขยายออกไปในวงกว้างทั่วประเทศและทั่วโลก
2) บทบาทในฐานะเป็นผู้ให้การศึกษา การศึกษามีหลายแบบ เท่าที่ให้กันอยู่
ในปัจจุบัน คือ จริยศึกษา พุทธศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา นักบวชมีหน้าที่โดยตรงที่จะ
ให้การศึกษาและส่งเสริมจริยศึกษา ให้คนมีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ อยู่ร่วมกับคนอื่นได้
อย่างเป็นสุข การศึกษาในด้านอื่น ๆ แต่เดิมมาก็เป็นผู้ด้าเนินการโดยตรง แต่ปัจจุบันเพียงแต่
สนับสนุนโดยอ้อม เพราะรัฐได้ด้าเนินการเอง แต่ถ้ารัฐมีคนไม่พอ พระสงฆ์ก็พร้อมที่จะช่วย
เท่าที่สามารถท้าได้
3) บทบาทในฐานะเป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศต้อง
อาศัยบุคคลหลายฝุาย และต้องพัฒนาทั้งทางวัตถุและพัฒนาคน การพัฒนาทั้งส่วนกลางและ
ชนบท การพัฒนาคนก็ดี การพัฒนาชนบทก็ดี พระสงฆ์มีบทบาทอย่างมากในด้านนี้ เพราะ
พระสงฆ์ห รือนั กบวช เป็นผู้ น้า ส่ว นหนึ่งในท้ องถิ่น อยู่แ ล้ว โครงการนั้ นย่ อมส้าเร็จ ได้ เร็ ว
เพราะการพัฒนาจะส้าเร็จได้อยู่ที่ศรัทธาของประชาชน หากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ การ
พัฒนาประเทศย่อมส้าเร็จได้โดยยาก พระสงฆ์จึงเป็นแรงส้าคัญที่จะกระตุ้นศรัทธาในการ
พัฒนาชนบทหรือท้องถิ่น
4) บทบาทในฐานะเป็นผู้ประสานให้เกิดความมั่นคงต่อรัฐ ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของชาตินั้นจะเกิดมีได้ก็อยู่ที่ประชาชนที่สิ่งยึดถือเป็นอันเดียว ศาสนาและบุคคล
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ในศาสนาย่อมจะเป็ นแรงส้า คัญให้คนในชาติมีความเชื่อและอุดมคติ ร่วมกัน มี ความเห็ น
ถูกต้อง นอกจากนั้นยังเป็นผู้ประสานให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน มีความเห็นอกเห็นใจกันเป็น
ศูนย์รวมความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์ เพราะทุกคนที่บวชมาในพระพุทธศาสนาจะได้รับ
การยกย่องนับถือ และปฏิบัติ ตนเสมอกัน สิ่งนี้เองท้าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
ชาติ กลายเป็นความมั่นคงของรัฐ
5) บทบาทพระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้ด้ารงรักษาวัฒนธรรมและศิลปะของชาติ วัดเป็น
สถานที่รวมศิลปกรรมต่าง ๆ ของชาติและวัฒนธรรมที่ดีงาม ก็มีการอบรมสั่งสอนและปฏิบัติกันอยู่ใน
วัด พระสงฆ์จึงมีบทบาทโดยตรงในการธ้ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ไว้ไม่ให้สูญหาย เช่น
5.1) ด้านสถาปัตยกรรม พระสงฆ์ได้ ก่อสร้างและด้ าเนิ นการก่อ สร้า ง
โบสถ์วิหาร หอระฆัง โรงธรรม ศาลารายต่าง ๆ เจดีย์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแสดงออก
ซึ่งศิลปะอันงดงามของชาติเป็นที่เชิดหน้าชูตาคนในชาติอยู่จนปัจจุบัน
5.2) ด้านประติมากรรม พระสงฆ์ได้ช่วยกันรักษาและสร้างขึ้นมา เช่น
พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตลอดถึงลวดลายปูนปั้นประดับหน้ามุขของโบสถ์วิหาร
5.3) ด้านจิตรกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมฝาผนังพระได้มีส่วนสร้างและ
บ้ารุงรักษาให้มีอยู่ปัจจุบันนี้พระสงฆ์บางรูปสามารถเขียนลายรดน้้าและรูปภาพบนฝาผนัง
ของโบสถ์ วิหาร และศาลาการเปรียญได้อย่างสวยงาม
5.4) ด้านวัฒนธรรมประเพณีพระสงฆ์มีส่วนในการรักษาประเพณีที่ดีงาม
ของชาติไว้หลายอย่าง เช่น ประเพณีการบวช ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญพระเวสน์
ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น

3. การสาธารณสงเคราะห์
นิ ย ามของค้ า ว่ า สาธารณ หมายถึ ง เพื่ อ ประชาชนทั่ ว ไป เช่ น สวนสาธารณ,
โทรศัพท์สาธารณ เป็นต้น “การสาธารณสงเคราะห์ ” หมายถึง การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ
บ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในกิจอันชอบด้วยพระธรรมวินัย
ลักษณะการสาธารณสงเคราะห์
ลักษณะของการสาธารณสงเคราะห์ ที่พระสงฆ์หรือวัดวาอารามต่าง ๆ จัดท้าอยู่ใน
ปัจจุบัน แยกได้เป็น 4 ประเภท คือ
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1) การดาเนินการเอง หมายถึง การที่ด้าเนินการเองซึ่งกิจการอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ให้ผลงานเป็นสาธารณประโยชน์ สาธารณสมบัติ เป็นประโยชน์แก่บุคคล
ทั่วไปหรือสรรพสัตว์ เช่น การจัดหาทุนในการสร้างสถานที่ราชการ เช่น การสร้างโรงเรียน
โรงพยาบาล ที่ว่าการอ้าเภอต่าง ๆ หาทุนช่วยเหลือวัดต่า ง ๆ เป็นผู้ส่งเสริมกิจการห้องสมุด
เพื่อประชาชน การตั้งกองทุนสาธารณสงเคราะห์ การตั้งมูลนิธิเพื่อคนยากจนหรือช่วยคราว
ประสบภัยพิบัติ การก้าหนดเขตอภัยทาน และกิจการอื่นที่เป็นเจ้าของเองลักษณะนี้ มุ่งเอา
กิจการที่ท้าเองหรือโครงการที่ก้าหนดขึ้นเอง ทั้งที่เป็นกิจการประจ้าหรือกิจการชั่วคราว
2) การเกื้อกูลกิจการของผู้อื่น หมายถึง การช่วยเหลือส่งเสริมกิจการของรัฐ
หรือเอกชนหรือของผู้ใดผู้หนึ่ง ที่ด้าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ กล่าวคือ คนอื่นเป็นหลัก
ส่ ว นวั ด หรื อ พระสงฆ์ เ ข้ า ไปช่ ว ยไม่ นิ่ งดู ด าย เป็ น ผู้ ส่ งเสริ ม กิ จ การพั ฒ นาชุ ม ชน เช่ น ให้
ค้าแนะน้าในการพัฒนาอ้าเภอต่าง ๆ เป็นผู้สนับสนุนในการจัดอบรมประชาชน เด็ก เยาวชน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด เป็นผู้สนับสนุนในการจัดงานเพื่อการกุศลต่องาน
สาธารณประโยชน์ เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมในการจัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์ประชาชนทุก
วิถีทาง เป็นผู้สนับสนุนและร่วมบริจาคทรัพย์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อมูลนิธิหรือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่บ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์ การนี้มุ่งเอาเฉพาะการส่งเสริมผู้อื่น ทั้งที่เป็นกิจการ
ประจ้าหรือกิจการชั่วคราว
3) การเกื้อกูลสาธารณสมบัติ หมายถึง การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็น
สาธารณสมบัติ เช่น การสร้างถนนหนทาง การสร้างฌาปนสถาน เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ
ในการขุดลอกคลองน้้า การขุดสระน้้าขนาดใหญ่ การสร้างโบสถ์ การสร้างศาลา การสร้าง
ประปา การช่วยพิทักษ์รักษาสิ่งที่เป็นสาธารณสมบัติและการอื่น ๆ เป็นการเกื้อกูลสถานที่อัน
เป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
4) การเกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์ หมายถึง การช่วยเหลือประชาชนใน
เวลาที่ควรช่วยเหลือ เช่น เวลาประสบภัยพิบัติ ประสบอุปัทวเหตุ ประสบภัยธรรมชาติ หรือ
แม้ในยามปกติ ก็ให้ การสงเคราะห์ต ามโอกาส เช่ น การจั ดหาสิ่งของช่ วยไฟไหม้ น้้ าท่ว ม
สงเคราะห์คนชรา สงเคราะห์คนพิการ เป็นผู้จัดหาทุนและส่งเสริมการประกอบสัมมาอาชีพ
แก่ประชาชน เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา พระ เณร ที่เรียนดีประพฤติดี
แต่ขาดทุนทรัพย์ สงเคราะห์คนที่มาท้าบุญ การจัดเขตอภัยทานในวัด หรือสงเคราะห์โดย
ประการอื่น ข้อนี้มุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลหรือสรรพสัตว์ ทั้งที่เป็นการประจ้า
หรือเป็นการชั่วคราว
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4.การพัฒนา
ค้าว่า “การพัฒนา” ใช้ภาษาอังกฤษว่า “Development” น้ามาใช้เป็นค้าเฉพาะ
และใช้ประกอบกับค้าอื่น เช่น การพัฒนาประเทศการพัฒนาชนบท การพัฒนาบ้านเมือง การ
พัฒนาข้าราชการ เป็นต้น การพัฒนาจึงถูกน้าไปใช้โดยทั่วไป และมีความหมายแตกต่างกัน
ออกไปดังกล่าวมาแล้ว เกี่ยวกับความหมายของการพัฒนานั้น ได้มีผู้ให้ความหมายเอาไว้
หลายความหมายทั้งความหมายที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันออกไป ความหมายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติ ความหมายทางพระพุทธศาสนา ความหมายทางสังคมวิทยา และความหมาย
ทางด้านการพัฒนาชุมชน
1) ความหมายจากรู ป ศั พ ท์ โดยรู ป ศั พ ท์ ค้ า ว่ า “การพั ฒ นา” มาจากค้ า
ภาษาอังกฤษว่า“Development” แปลว่า การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย โดยผ่านล้าดับ
ขั้ น ตอนต่ า ง ๆ ไปสู่ ร ะดั บ ที่ ส ามารถขยายตั ว ขึ้ น เติ บ โตขึ้ น มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น และ
เหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ ส่วนความหมายจาก
รูปศัพท์ในภาษาไทยนั้น หมายถึง การท้าความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญงอกงาม
ท้าให้งอกงามและมากขึ้น เช่น เจริญทางไมตรี”
“การพัฒนา” โดยความหมายจากรูปศัพท์ จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งที่เกิดความเจริญเติบโตงอกงามจนเป็นที่น่าพอใจ ความหมายดังกล่าวนี้ เป็นที่มาของ
ความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการก้าหนดความหมายอื่น ๆ
2) ความหมายโดยทั่วไป การพัฒนา ที่เข้าใจโดยทั่วไปมีความหมายใกล้เคียง
กับความหมายจากรูปศัพท์ คือ หมายถึง การกระท้าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่ง
ไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ หรือการท้าให้ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมที่เป็นอยู่อย่าง
เป็นระบบซึ่งเป็นการเปรีย บเทียบทางด้านคุณภาพระหว่างสภาพการณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกันกล่าวคือ ถ้าในปัจจุบันสภาพการของสิ่งนั้นดีกว่า สมบูรณ์กว่าแสดงว่า
เป็นการพัฒนา “การพัฒนา” ในความหมายโดยทั่วไปจึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ งให้ มีคุ ณ ภาพที่ดี ก ว่า เดิม ความหมายนี้ นั บว่ า เป็ น ความหมายที่ รู้จั ก โดยทั่ว ไป เพราะ
น้ามาใช้มากกว่าความหมายอื่น ๆ แม้ว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการก็ตาม
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5. ตัวอย่างการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ 2 รูป
1. พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) วัดบ้านไร่ ได้กล่าวว่า “หลวงพ่อ
เป็นคนยากจนมาโดยก้าเนิด จึงอยากคิดช่วยเหลือคนอื่น การน้าเงินออกไปช่วยคนอื่น ก็จะมี
คนบริจาคเรื่ อย ๆ ถ้าเก็บไว้จะท้า ให้ต นตาบอด ใจก็บ อดอี กด้ว ย จึ งอยากช่วยคนอื่ นอยู่
เรื่อยไป วันใดไม่มีคนมาขอเงิน ก็ไม่ค่อยสบายใจ” หลวงพ่อคูณท่านมีความเข้าใจในสภาพ
และความเป็นอยู่ของสังคมไทย โดยเฉพาะชาวชนบทเป็นอย่างดียิ่ง ชีวิตทั้งชีวิตหลวงพ่อได้
อุ ทิ ศ กายและใจในการบ้ า เพ็ ญ ทานช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล อุ ด หนุ น ผู้ ย ากไร้ ผู้ ต กทุ ก ข์ ไ ด้ ย าก
ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ หลายรูปแบบ หลายวิธี การ เช่ น ให้ทุน การศึกษา เป็นทุ น
อาหารกลางวัน สร้างเสนาสนะ สร้ างโรงพยาบาล สถานที่ราชการและอื่น ๆ ลักษณะการ
บริจาคที่ให้ไปแล้วจะต้องบริจาคกันใหม่ โดยที่ผู้รับก็จะรอคอยรับบริจาคอีกต่อไปอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด การบริจาคแล้วหมดไป เงินดังกล่าวไม่มีโอกาสผลิดอกออกผล จึงเกิดแนวคิดในการ
รวมทุ น แล้ ว น้ า ไปฝากธนาคารเพื่ อ น้ า ดอกผลจากเงิ น ดั ง กล่ า วมาบริ จ าคซึ่ ง จะสามารถ
ช่วยเหลือสังคมได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป หลวงพ่อคูณ จึงได้เมตตาจัดตั้งกองทุน และมูลนิธิ
ขึ้ น มาเป็ น จ้ า นวนมาก โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการช่ ว ยเหลื อ ทุ ก ๆ ด้ า น ทั้ ง การศึ ก ษา
สาธารณสุข ศาสนา สังคม และชุมชน รวมทั้งนักเรียนที่ยากจนทั่วไป
2.พระเทพโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) วัดศรีโสดา ผู้อ้านวยการโครงการพระ
ธรรมจาริก ส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
ประวัติศาสตร์ก่อนกาเนิดพระธรรมจาริก
พุทธศัก ราช 2507 นายประสิท ธิ์ ดิศ วัฒน์ หัวหน้ ากองสงเคราะห์ชาวเขา กรม
ประชาสงเคราะห์ (เดิม) ได้ลาราชการเพื่อเข้าอุปสมบทและจ้าพรรษา ณ วัดเบญจมบพิตร
กรุ ง เทพฯ หลั ง จากที่ อ ยู่ จ้ า พรรษา ณ วั ด เบญจมบพิ ต ร มี ค วามคิ ด ว่ า หลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาสอนในเรื่องของความสันติ และปัญญา หากน้าไปเผยแผ่ให้พี่น้องชาวเขาตาม
แนวตะเข็บชายแดน ซึ่งก้าลังมีปัญหาเรื่องความมาสงบอยู่ขณะนี้ ก็จะยังประโยชน์เกื้อกูลชาติ
อย่างมากมายหารือหลักการ
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หลังจากที่นายประสิทธิ์ ดิศวัฒน์ ผู้อ้านวยการกองสงเคราะห์ชาวเขา ลาสิกขาแล้ว
กลับสู่ราชการและพื้นที่สูงอีกครั้งเกิดแนวคิดใหม่หลังจากที่ได้ศึกษาพระธรรมวินั ย ด้วยเห็น
ว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความสงบ สันติ และปัญญา จึงได้น้าเรื่องการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาเผ่าต่างๆ เข้าปรึกษาหารือกับพระธรรมกิตติโสภณ (สมเด็จพระ
พุทธชินวงศ์) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร (สมัยนั้น) ในฐานะอนุกรรมการสาขาวัฒนธรรมทาง
จิตใจ ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดี มีประโยชน์ จึงได้มอบให้พระศรีวิสุทธิวงศ์ (พระ
ธรรมวโรดม วัดเบญจมบพิตร) วางรูปแบบหลักการ วิธีการการด้าเนินงาน แล้วน้าเสนอขอ
ความเห็นชอบจากกรมประชาสงเคราะห์อนุมัติหลักการ
ครั้นกรมประชาสงเคราะห์อนุมัติหลักการแล้ว คณะท้างาน ได้เดิน ทางไปตรวจ
เยี่ ย มหมู่ บ้ า นชาวเขาเผ่ า ม้ ง นิ ค มสร้ า งตนเองกองสงเคราะห์ ชาวเขา จั งหวั ด เพชรบู ร ณ์
พิษณุโลก เลย ณ หมู่บ้านม้งทับเบิก ม้งปุาหยาบ อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วจึง
เริ่มทดลองงานในปี 2508 ปี 2508 พระภิกษุ 5 รูปจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับหนังสือค้าสั่ง
ของพระสุเทพสิทธาจารย์ (พระเทพวิสุทธาจารย์ อินสม อภิชยเถระ) อดีตเจ้าคณะจังหวัด
เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารให้เดินทางไปประชุมปฐมนิเทศ พร้อม
กับพระภิกษุสงฆ์จังหวัดต่างๆจ้านวน 50 รูป เป็นพระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร พระ
วิปัสสนาจารย์ พระมหาเปรียญธรรม พระ (ทรงคุณวุฒิ พระผู้ช้านาญทางรู้ขนบธรรมเนียม
ประเพณี รู้ภาษาชาวเขาประจ้าเผ่าท้องถิ่น พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้จะจาริกออกไปเผยแพร่
พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาเผ่าต่างๆ มีเผ่าเย้า แม้ว มูเซอ ลีซอ อีก้อ กะเหรี่ยง ลัวะ ลื้อ ถิ่น
ขมุ ไทยใหญ่ และชนพื้นเมืองถิ่นทุรกันดาร เป็นการปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชน
ถิ่น กั น ดาร จึ งได้ พิ จ ารณาพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ค ณะนี้ ใ ห้ ส อดคล้ องตามพระพุ ท ธด้ า รั ส ในพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตรัสแก่พระสงฆ์สาวกที่จะไปประกาศพระศาสนาในครั้งแรกว่า จรถ ภิกฺข
เว จริก้ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย ฯลฯ เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺม้ แปลความหมาย
ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพ้นจากบ่วงแห่งมาร พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ประพฤติ
พรหมจรรย์จบสิ้นแล้ว เธอจงจาริกท่องเที่ยวไป แสดงธรรม อันไพเราะในเบื้องต้น ท่ามกลาง
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และที่สุด เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อมหาชนหมู่มาก และเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก
เถิด” ด้วยเหตุดังนี้นามว่า พระธรรมจาริก จึงปรากฏขึ้นด้วยประการฉะนี้แล
การประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริกใช้สถานที่ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
หลังจากปฐมนิเทศ รับนโยบายหลักการ วิธีการ หลักปฏิบัติ จากพระธรรมกิตติ
โสภณ ( เจ้าคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชตมหาเถระ) ) องค์ประธานคณะ
พระธรรมจาริก ก็ได้พาพระธรรมจาริกเดินทางไปกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระ มีพระเดช
พระคุ ณ เจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ พระสั งฆราช (จวน อุ ฏฺ ฐ ายี ) วั ด มกุ ฏ กษั ต ริ ย าราม องค์ พ ระ
ประมุขศาสนจักรไทย และเจริญพรข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่ มี ฯพณฯ พลเอกประภาส จารุ
เสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายพ่วง สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นต้น
ปฏิบัติและพัฒนาจากนั้นพระธรรมจาริกก็ได้พากันเดินทางแยกย้ายไปปฏิบัติงาน
เผยแพร่พระธรรมน้าปฏิบัติพัฒนาแก่พี่น้องชาวเขาเผ่าต่างๆ ตามท้องถิ่นชายแดน ตามปุา
ภูเขากันดาร ที่อยู่อาศัยท้ามาหากินบนพื้นที่สูง ร่วมกันเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์
ชาวเขาประจ้าหมู่บ้านต่า งๆ ตามที่ก้าหนดเขตปฏิบัติไว้แล้ว ด้วยจิตเมตตาตามเปูาหมาย
หมู่บ้านหลัก 10 แห่ง และหมู่บ้านบริวารอีกหลายสิบหมู่บ้าน สิ่งที่จะเป็นสื่อสะพานเชื่อมโยง
จิตใจมนุษย์ให้สมานฉันท์สัมพันธ์ รู้นัยจิตใจเข้าใจกันอยู่ร่วมกันได้นั่นคือ ธรรม เป็นแกนแก่น
กลางเป็นประการส้าคัญ
ปัจจุบันโครงการพระธรรมจาริกมีส้านักงานทั้งสิ้น 3 ส้านักงาน ได้แก่ 1) ส้านักงาน
พระธรรมจาริกส่วนกลาง ตั้ง ณ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร 2) ส้านักงานประธาน
คณะพระธรรมจาริกส่วนกลาง วัดปากน้้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และ 3) ส้านักงาน
บริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ ส้าหรับส้านักงาน
บริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค มีภารกิจในการบริหารจัดการ ฝึกอบรม
จัดส่งพระธรรมจาริก ปีละ 300 – 500 รูป ไปปฏิบัติงานตามหมู่บ้านชาวเขา 220 แห่ง ใน
พื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือและภาคกลางบางส่วน เข้าถึงชาวเขา 300,000 คนต่อปี นับได้ว่า
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ส้านักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรหลักในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง นอกจากพัฒนาจิตใจแล้วยังเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ผสมผสาน
คติความเชื่อดั้งเดิมของชาวเขากับพระพุทธศาสนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
ของชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น กะเหรี่ยง ม้ง เย้า อีก้อ ลีซอ มูเซอ ถิ่น ขมุ ลัวะ ไทยใหญ่ เป็นต้น
นอกจากเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานของ หน่วยราชการ ภาครัฐ
ต่อชาวเขาทั่วภาคเหนือ ส่งผลต่อความสงบสุขตามแนวชายแดนเป็นอย่างมาก
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาของคณะพระธรรมจาริกวัดศรีโสดา จึงเป็น
ประโยชน์เกื้อกูลต่อสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ เกี่ยวเนื่องต่อความ
มั่นคงตามแนวชายแดน ท้าให้ชาวเขามีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกับคนไทย มีความสามัคคี
ประกอบสัมมาชีพ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ รักและหวงแหนในแผ่นดินไทย
เป็ น พลเมื อ งดี ที่ ท้ า ประโยชน์ แ ก่ ป ระเทศชาติ ไ ด้ โครงการน้ า ร่ อ งเพื่ อ การเผยแพร่
พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขา 6 เผ่าได้แก่กะเหรี่ยง แม้ว เย้า อีก้อ ลีซอ และอาหู่ ซึ่งต่อมาคือ
โครงการพระธรรมจาริ ก เป็ น โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งคณะสงฆ์ ไ ทย และก รม
ประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ได้ทดลองด้าเนินการเมื่อปี 2508 ภายใต้การสนับสนุน
งบประมาณจากมูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation ) ถือได้ว่า ประสบผลส้าเร็จในระดับที่คาด
ไม่ถึงว่า ชาวเขาซึ่งปกติแต่ละเผ่า จะมีคติความเชื่อตามจารีตประเพณีที่สืบต่อกันมา มีความ
แตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแตกต่างไปจากคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจน
เกิดปรากฏการณ์รูปธรรมหลายอย่างได้แก่ การรับรู้สถานภาพทางสังคมของพระสงฆ์และให้
ความเคารพนับถือ กราบไหว้มีธรรมเนียมปฏิบัติเยี่ยงชาวพุทธทั่วไป (เช่นการท้าบุญตักบาตร)
การปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธการส่งบุตรหลานเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุสามเณร
รวมทั้งความต้องการให้พระสงฆ์อยู่ในชุมชนของตนเอง เป็นต้น
ปัจจุบันโครงการพระธรรมจาริกมีพระสงฆ์อาสาสมัครที่เรียกว่า พระธรรมจาริก
ปฏิบัติศาสนกิจในหมู่บ้านชาวเขาทั่วภาคเหนือ กว่า 200 รูป ใน 150 แห่ง แต่ละแห่งสามารถ
เข้าถึงชุมชนชาวเขาประมาณ 3 - 7 หมู่บ้าน มีส้านักงานบริหารโครงการ ฯ อยู่ที่ วัดศรีโสดา
ต้าบลสุเทพ อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภารกิจหลักของพระธรรมจาริกนอกจากการท้า
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หน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาและการอบรมศีลธรรมให้แก่ชาวเขาแล้ว ยังมีภารกิจรองที่
จะต้องปฏิบัติในลักษณะการเป็น นักพัฒนา อีกมากมาย ซึ่งแท้ที่จริงภารกิจของเหล่านี้เป็น
ภารกิจของสงฆ์ได้เคยกระท้ามาก่อนแล้ว ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และ
วัฒนธรรมในสังคมไทย ซึ่งเป็นผลให้บทบาทของพระสงฆ์ต่อชุมชน และสังคมลดลงเป็น
ล้าดับ ได้แก่ การสอนหนังสือแก่ชาวเขาทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ชาวเขา การส่งเสริมให้
ชาวเขา ใช้พืชสมุนไพร การจัดตั้งองค์กรชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาในชุมชน (เช่น ธนาคารข้าว
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มเยาวชน) การเป็นผู้น้าในชุมชนในการพัฒนาสาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษา เรื่องต่าง ๆ ของชุมชนเป็นต้น

6.สรุป
การเผยแผ่พุทธศาสนาเชิงรุกด้านการสาธารณสงเคราะห์นี้ เป็นการจัดสร้างเพื่อ
ประโยชน์อันก่อให้เกิดผลต่อสาธารณะ เช่น การสร้างโรงพยาบาล การสร้างถนน การสร้าง
ศาลา การสร้างอาคารเรียน การสร้างสถานีต้ารวจ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการจัดหา
สิ่งของ หรือวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ส้าหรับสถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดที่เป็นของสาธารณะ
ต้องใช้หลัก การสงเคราะห์ประชาชนเพื่อ ต้องการน้ าประชาชนเข้า หาธรรมะที่กล่า วมานี้
สอดคล้ อ งกั บ ผลงานของ พระเทพวิท ยาคม ท่า นได้ อุ ทิศ กายและใจในการบ้า เพ็ญ ทาน
ช่ว ยเหลื อ เกื้ อกู ล อุด หนุ น ผู้ย ากไร้ ผู้ต กทุ ก ข์ไ ด้ย าก ช่ว ยเหลือ ผู้ด้ อ ยโอกาสต่ าง ๆ หลาย
รูปแบบ หลายวิธีการ เช่น ให้ทุนการศึกษา เป็นทุนอาหารกลางวัน สร้างเสนาสนะ สร้าง
โรงพยาบาล สถานที่ราชการและอื่น ๆ ลักษณะการบริจาคที่ให้ไปแล้วจะต้องบริจาคกันใหม่
โดยที่ผู้ รับ ก็จ ะรอคอยรับบริจ าคอีก ต่อ ไปอย่ างไม่มี ที่สิ้ นสุ ด การบริจาคแล้ ว หมดไป เงิ น
ดังกล่าวไม่มีโอกาสผลิดอกออกผล จึงเกิดแนวคิดในการรวมทุนแล้วน้าไปฝากธนาคารเพื่อน้า
ดอกผลจากเงินดังกล่าวมาบริจาคซึ่งจะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
หลวงพ่อคูณ จึงได้เมตตาจัดตั้งกองทุน และมูลนิธิขึ้นมาเป็นจ้านวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน ทั้งการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา สังคม และชุมชน รวมทั้งนักเรียน
ที่ยากจนทั่วไป สรุปว่าท่านได้สนองงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรหลัก
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง นอกจากพัฒนาจิตใจแล้วยังเป็นนักสังคมสงเคราะห์
ผสมผสานคติความเชื่อดั้งเดิมของชาวเขากับพระพุทธศาสนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์ ของชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น กะเหรี่ยง ม้ง เย้า อีก้อ ลีซอ มูเซอ ถิ่น ขมุ ลัวะ ไทย
ใหญ่ ท้าให้ชาวเขากลับมาเป็นชาวเรา นอกจากเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นผลดีต่อ
การปฏิบัติงานของ หน่วยราชการ ภาครัฐต่อชาวเขาทั่วภาคเหนือ ส่งผลต่อความสงบสุข
ตามแนวชายแดนเป็นอย่างมาก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาของคณะพระธรรม
จาริ ก วั ด ศรี โ สดา จึ ง เป็ น ประโยชน์ เ กื้ อ กู ล ต่ อ สถาบั น ชาติ พระพุ ท ธศาสนา สถาบั น
พระมหากษัตริย์ เกี่ยวเนื่องต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน ท้าให้ชาวเขามีความรู้สึกเป็น
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พวกเดียวกับคนไทย มีความสามัคคี ประกอบสัมมาชีพ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีกลุ่มชาติ
พันธุ์ รักและหวงแหนในแผ่นดินไทย เป็นพลเมืองดีที่ท้าประโยชน์แก่ประเทศชาติได้
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บทคัดย่อ

การเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพและสมรรถนะภาพของแต่ ล ะบุ ค คลเพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ นาความสุขแก่ตนเองและผู้อื่น ถือว่าเป็นการ
พัฒ นาแบบยั่งยื น ที่ เ น้ นตั ว บุ ค คลเป็น หลั ก ที่ เ รีย กว่ า “การพั ฒ นาตนเอง” เป็น การสร้ า ง
ทัศนคติ ทางานเป็นทีม ขจัดความขัดแย้งสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ตนเองให้ถึงพร้อมและ
ยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนทัศนะคติ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง นักจิตวิทยามองการ
พั ฒ นาในแง่ มุ ม ของการสร้ า งแรงเสริ ม ทั้ ง แง่ บ วกและแง่ ล บ ตรงกั น ข้ า มกั บ ทาง
พระพุทธศาสนาที่แนวคิดว่าต้องพิจารณาถึงความจริงอันแท้จริงที่จะเกิดแก่การพัฒนาตน ซึ่ง
การพัฒนาตนเองจะต้องเริ่มจากความพร้อมในการข่มใจตนเองและพากเพียรการสร้างความดี
ตามหลักศีล สู่การพัฒนาทั้งทางกาย ศีล ภาวนาและจิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ 3 ประการ คือ
ทิฎฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์อันเกิดจากการดาเนินชีวิต สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ที่เป็นคุณค่า
ของชีวิต และปรมัตถะ ประโยชน์อันสูงสุดมีปัญญารู้เท่าทันความจริง ก่อให้เกิดความสุขแก่
ตนเองและผู้อื่น
คาสาคัญ: การพัฒนาตนเอง, อัตถะ, ทมะ, ภาวนา

ABSTRACT

To enhance the potential and image of the individual for getting the
skills and experience to make knowledge, understanding, taking happiness for
self and other; It is a sustainable development that focuses on the person
who is called. “Self-Development” that are the creation of teamwork,


อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
*** อาจารย์ประจาวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
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eliminating conflict, making knowledge, getting right understanding and
willingness to change the mindset that is real beneficial. The development on
the psychologists think have divided into two reinforcements as; the positive
and negative reinforcement. But in the Buddhism, the self-development must
be considered the real truth that begins self-restraint and perseverance,
making good action according to the precepts. Precept leads to the cultivating
physical, conduct, meditation, and spirit for motiving the three purposes or
“Atta” as; Ditthadhammikattha is benefits of life, Samparāyikattha is the value
of life and Paramattha is the highest benefit, getting wisdom and knowing the
truth that is the sappiness to self and others.
Keyword: Self-Development, Attha, Dama, Meditation

1.บทนา

การพัฒนาบุคคลถือได้ว่าเป็นการเพิ่มและส่งเสริมให้แต่ละบุคคลได้มีความรู้ทั้ง
ทางด้ า นทั ก ษะ ความเชี่ ย วชาญและช านาญในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต นเองหรื อ การพั ฒ นา
ศักยภาพของเราเอง ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกในองค์กรทุกระดับได้มีทิศทาง
และเปูาหมายเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาบุคคลทาได้หลายวิธีการ เช่น
การฝึ ก อบรม ปฐมนิ เ ทศ ศึ ก ษาดู ง านในหน่ ว ยงาน องค์ ก รที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกันและกันฯลฯ
เพื่อให้บุคลากรในรู้และกาหนดทิศทางในการพัฒนาศักยภาพตนเองไปในทิศทางที่หน่วยงาน
องค์กรได้ตั้งเปูาหมายไว้
การพั ฒ นาตนเอง (Self-Development) จึ งจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ การเพิ่ ม พู น
ศักยภาพและสมรรถนะภาพในการสร้างทักษะและประสบการณ์แก่ตนเอง เป็นการกาหนด
มุมมองทิศทางที่ถูกต้อง และเป็นการสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกัน ทางานเป็นทีม ขจัดความ
ขัดแย้ง/อคติต่อกันและกัน เข้าใจในตนเองและผู้อื่น ซึ่งการพัฒนาตนเองจึงเป็นเบื้องต้นใน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ตนเองให้ถึงพร้อมในการยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนทัศนะคติที่
เป็นประโยชน์
ขณะที่การพัฒนาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนานั้นมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งทางโลก
และทางธรรมไปพร้อมๆ กัน มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง และอดทนต่อ
ปัญหาและความยากลาบา ปูองกันความทุกข์ทางจิตใจ รักษาความทุกข์ทางจิตใจ เพื่อให้เกิด
เจตคติในการดารงชีพและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยการกาหนดทิศทางในการ
ดารงชีพที่ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม เกื้อกูลซึ่งกันและกัน แม้โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์
จะมีรากเหง้าแห่งอกุศลกรรมบถที่ไม่ ย่อมเสียสละอุทิศตนเพื่อบุคคลอื่น ซึ่งถือว่าเป็นปกติ
สามัญของมนุษย์จะแอบแฝงไปด้
วยความเห็นแก่ตัว ความอยากได้ใคร่มีอันเป็นจิตใต้สานึก
1
ของปุถุชนสามัญชน ดังนั้น การเสียสละส่วนตน การทุ่มเท การอุทิศตนเพื่อบุคคลอื่นจึงถือ
ได้ ว่ า ไม่ ใช่ วิ สั ย ของปกติ ธ รรมดาของสามั ญ ชน แต่ เ ห็ น แนวทางและวิ ถี แ ห่ งผู้ ประเสริ ฐ ที่
1

กระทรวงศึก ษาธิก าร, การพัฒนาคุณ ภาพการบริ ห ารการศึ กษาตามระบบคุณ ธรรม,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ครุสภาลาดพราว, 2548), หน้า 32.
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ประพฤติ ปฏิบัติเพื่อยังประโยชน์สุขแก่ ตนเองและผู้อื่น เช่น หลักการเป็นผู้ใหญ่หรือหลัก
พรหมวิหารธรรม 4 คือ
1. เมตตา (loving-kindness) ความปรารถนาดี ประกอบด้วยไมตรีจิต มิหวัง
ผลตอบแทน ความรักใคร่และปรารถนาดีให้เขามีความสุข จิตเต็มเปี่ยมด้วยไมตรีและคิดทา
ประโยชน์แก่ผู้อื่น
2. กรุณา (compassion) ความสงสารผู้อื่น คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝุใจในอันจะปลด
เปลื้องบาบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ ประสบทุกข์ และตั้งใจอนุเคราะห์ให้พ้น
จากทุกข์ที่ได้รับอยู่
3. มุทิตา (sympathetic joy) ความพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นความยินดี มีจิตผ่องใส
บันเทิงเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานต่อสัตว์ทั้งหลาย พลอยยินดีด้วย
เมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป
4. อุเบกขา (equanimity) การวางใจเป็นกลาง วางเฉยสงบอยู่ในสิ่งที่เกิน
ความสามารถของตนที่จะช่วยเหลือแต่ไม่ใช่นิ่งเฉยหรือไม่ดูดาดูดีกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เป็น
การวางใจเป็นกลางพิจารณาเห็นด้วยปัญญา จิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียง
ด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทาแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควร
แก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจ
มองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทา เพราะเขารับผิดชอบตนได้
ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง
หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน2 เป็นต้น
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมของ
บุคคลให้เกิดความเข้าใจและยินดีในตนเองด้วยความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่มุ่งเน้นการสร้าง
บุ ค คลให้ ส มบู ร ณ์ แ ละสามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมด้ ว ยดี สามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมด้วยใจเป็นกลาง แม้สภาพปัจจุบัน การพัฒนาหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบัน
ต่างๆ จะมุ่งเน้นผลตอบแทนเป็นหลัก โดยมิได้คานึงและตระหนักถึงความถูกต้องตามธรรม
นองคลองธรรม เห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นเปูาหมาย กระทาและพฤติกรรมหวังผลตอบแทน
เพียรพยายามในการสร้างคุณค่าในแก่ตนเองมิได้มุ่งการพัฒนาทางด้านสติปัญญาที่ถูกต้อง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักธรรมที่สาคัญต่อการพัฒนาบุคคลเป็นเบื้องต้น
เพื่อให้เข้าใจในการเรียนรู้ ตนเอง และพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม แม้จะมีนั กวิชาการส่วนมากจะพยายามที่ จะให้ความหมายของการพัฒ นาตนเอง
มุ่งเน้นการฝึกอบรมส่งเสริมทางด้านทักษะความรู้ เพือ่ ใช้ในการปฏิ
บัติงานของตนเองเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานไปในทิศทางที่ต้องการ 3 แต่การพัฒนาที่แท้จริงจะต้อง
เป็นการขัดเกลาจิตใจบุคคล เข้าใจตนเอง ยอมรับที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ไปสู่ความสุข
อั น แท้ จ ริ งของตนเอง ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ผู้ อื่ น รู้ จั ก การข่ ม ใจตนเองจากสิ่ งเร้ า ที่
ก่อให้เกิดความชั่วร้ายต่างๆ การพัฒนาทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการ
เข้าใจตนเองเป็นเบื้องต้น เข้าใจเปูาหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนา รวมถึงประโยชน์อัน
แท้จริงการประพฤติปฏิบัติตนเองให้ถึงเปูาหมายหรือความจริงอันสูงสุด
2

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่
14, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553), หน้า 10.
3
เอกสารประกอบการฝึก อบรมเรื่อ งการบริ ห ารงานฝึก อบรม, การฝึก อบรมหลั กสู ต รการ
บริหารงานฝึกอบรม, (สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2523), หน้า 33.

156
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนตามหลักพระพุทะศาสนา เป็นแนวทางและหลักการ
ดาเนินชีวิตให้เป็นมนุษย์อันสมบูรณ์แบบที่ก่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เข้าใจถึง
แนวทาง รูปแบบ วิธีการอันเป็นแนวทางการเข้าถึงการพัฒนาอย่างแท้จริง จาเป็นจะต้อง
ศึกษาเนื้อหา สาระและความสาคัญของการพัฒนาตนเองทั้งในแง่คติโลกและคติธรรม เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ
และสังคมต่อไป

2.การพัฒนาตนเอง (Self-Development)
การพั ฒนาตนเอง เป็ นการพัฒ นาความสามารถของตนเองให้ มีศั กยภาพ และมี
สมรรถนะของตนที่ทันต่อสภาพความจาเป็นตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เพื่อให้ตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น การที่จะพัฒนาตนองได้ดีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
หลักการพัฒนา เพรามนุษย์ทุกคนจะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับ
สังคมทีต่ ้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทาให้มนุษย์เกิดการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น ทั้งใน
แง่ความคิด การดาเนินชีวิต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดถึงการแสดงออก จึงทาให้มนุษย์
จาเป็นจะต้องนาสถานการณ์ต่างๆ มาสู่การพิจารณา ทบทวนและหาแนวทางการพัฒนา
ตนเองให้เกิดความเหมาะสมทั้งทางความคิด การกระทาให้เกิดความเหมาะสม ส่งผลต่อความ
เจริญงอกงามต่อตนเองต่อไป
ความหมายของการพัฒนาตนเอง
คาว่า “การพัฒนาตนเอง” (Self-development) หมายถึง การกระทาเพื่อให้เกิด
ความเจริญแก่ตนเอง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแลงในทิศทางที่ดีด้วยความมุ่งมั่น ปรารถนาและ
ค่านิยมอันเป็นพฤติกรรมภายในสู่การประพฤติสภู่ ายนอกด้วยการกระทาที่ดี การพัฒนาเป็น
กระบวนการอย่างหนึ่ง ที่มีขั้นตอนและกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่ นับตั้งแต่การศึกษา
เรียนรู้ตนเอง การรู้จักตนเอง การประเมินตนเอง เป็นต้น
สุมน อมรวิวัฒน์ ได้อธิบายถึงคุณค่าของการรู้จักตนเองว่า “ชีวิตของเรานั้น เมื่อ
พิจารณาวิเคราะห์ดูจะเห็นว่า การได้มาอยู่และรับรู้สิ่งต่างๆ ทั้งที่ถือว่าเป็นตัวตนเราเองและ
ผู้คน รวมทั้งโลกภายนอก ก็เมื่อชีวิตนั้นเป็นการอยู่และการรับรู้ก็ควรจะอยู่ให้ดีและรู้ให้ดี
ทั้งนี้จะอยู่อย่างดีก็โดยรู้ถูกต้อง ความรู้ถูกต้องนั้นต้องเริ่มที่รู้ตนเอง จะเรียนรู้จักตนเองได้ก็
โดยมีสติ หมั่นเฝูาตาม สังเกตตนเองไม่หยุดหย่อน ตามดูการเคลื่อนไหวในทุกขณะชีวิต ทั้งใน
ด้านร่างกายและจิตใจ คนที่ฉลาดจริงนั้นจะรู้จักตนเองและรู้เท่าความรู้สึกนึกคิดในใจ จะ
เคลื่อนไหวอย่างไรก็รู้ตัว ไม่หลงลืมหรือประมาทขาดสติเป็นผู้ไม่พลั่ง4พลาดโดยง่าย การที่เรา
จะเป็นเช่นนั้นได้ต้องอาศัยความเพียรหมั่นฝึกฝน กาหนดรู้ตัวไว้ก่อน
ปราณีรามสูต และจารัส ด้วงสุวรรณ ได้กล่าวถึง หลักการพัฒนาตนเอง แบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การตระหนักรู้ถึ งความจาเป็นในการปรับปรุงตนเองเป็นความ
ต้องการในการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อชีวิตที่ประสบความสาเร็จ คือ การพัฒนาตนเองในแง่
ความรู้และในทุกด้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ 2) การวิเคราะห์ตนเองโดยการสังเกตตนเอง

4

สุมน อมรวิวัฒน์, ความคิดและภูมิ ปัญ ญาไทยด้านการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535), หน้า 138.
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ประเมินตนเอง และสังเกตพฤติกรรมของผู้อื่น รวมทั
้งเปรียบเทียบบุคลิกภาพที่สังคมต้องการ
3) การวางแผนพัฒนาตนเองและการตั้งเปูาหมาย5
จากความหมายของการพัฒนาตนเองดังกล่าว สรุปได้ว่า คนเราจะมีความสุขและ
ดาเนินชีวิตให้บรรลุเปูาหมายของตนที่วางไว้ได้นั้นต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าดี
ขึ้น เจริญทั้งด้านความประพฤติปฏิ บัติการศึกษา การประกอบอาชีพ การใช้ชีวิในครอบครัว
และในสังคม ดังนั้น หากตัวบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็จะเกิดผลดีเกี่ยวเนื่องกับ
ทุกส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันในสังคม การพัฒนาตนเองมีองค์ประกอบที่เป็นสาระสาคัญ ดังนี้
1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้( Knowledge) มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนแต่มามือเปล่าด้วยกัน
ทั้งนั้น แต่ภายหลังจากเกิดมาแล้ว มนุษย์จึงมีทรัพย์สมบัติติดตัว ทั้งสมบัติความรู้ ทรัพย์สิน
เงินทองและชื่อเสียงเกียรติยศ
2) เพื่ อ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะและประสบการณ์ ทั ก ษะ(Skill)และประสบการณ์ (
Experience) เกิดจากการฝึกและศึกษาดูง าน การอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
อาชีพที่มีอยู่ให้เจริญ ก้าวหน้า ได้รับการยอมรับชื่นชมและศรัทธา
3) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือเจตคติ พฤติกรรม ( Behavior )และเจตคติ
(Attitude) ของมนุษย์จะเป็นเช่นใด กระบวนการขัดเกลาและพัฒนาตนเองจะเป็นเครื่องบ่งชี้
ที่สาคัญที่สุด บุคคลที่มีการศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเป็นประจาย่อได้เปรียบกว่าบุคคลทุก
ประเภทในสังคม การพัฒนาจึงเป็นหัวใจสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของชีวิตมนุษย์
ด้วยองค์ประกอบของการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการเพิ่มพูนทักษะความสามารถ
ให้ตนเองก้าวสู่ความสาเร็จในชีวิต

3.ความสาคัญของการพัฒนาตนเอง (Self-Development)
การพัฒนาตนมีความสาคัญมาก นักพัฒนาต้องรู้จักจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองก่อน
การรู้จุดเด่นของตนเองก็เพื่อทางานที่เหมาะกับความสามารถของตน การรู้ จุดด้อยก็เพื่อ
แก้ไขข้อบกพร่องของตน ฉะนั้น ความสาคัญในการพัฒนาตนเองพอประมวลได้ดังนี้
1) มนุษย์ทุกคนพัฒนาตนเองได้: ความเชื่อในความเป็นมนุษย์ที่พัฒนาได้หรือเชื่อใน
ความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ จะทาให้เกิดจิตสานึกที่จะต้องฝึกฝน พัฒนาตนเอง
แสดงอาการออกมาเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตน อันบ่งชี้ถึงความเป็นผู้พร้อมที่จะฝึกฝน พัฒนา
ตน เพราะฝึกฝนพัฒนาตนจะทาให้บุคคลมีท่าทีต่อประสบการณ์6 ทั้งหลายอย่างที่เรียกว่า มอง
ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ที่จะนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตน
2) มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาไปสู่ระดับการมีสัจการแห่งตนได้ : มนุษย์ทุกคน
สามารถพัฒนาไปสู่ระดับการมีสัจการแห่งตนได้ หมายถึง การเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์
มีความเป็นอิสระสามารถคิดและกระทาการใดๆ ตามมโนธรรมและอุดมการณ์อย่างแท้จริง
ซึ่งมาสโลว์( Maslow)ได้ระบุบุคคลที่เข้าถึงสัจการแห่งตนว่า มีคุณลักษณะที่เป็นผู้สามารถ
รับรู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง มีความพร้อมที่จะยอมรับความเป็นจริง มีความสามารถ
แยกแยะปัญหาส่วนตนและมีความต้องการเป็นส่วนตัว เป็นต้น
5

ปราณีรามสูต และจารัส ด้วงสุวรรณ, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, พิมพ์ครั้งที่ 3,
(กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2545), หน้า 125-129.
6
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวติ , (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม, 2541), หน้า 19.
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นอกจากนั้น การพัฒนาตนเอง (Self-Development) หากมองในแง่ขององค์กร
หน่วยงาน หมายถึง แนวทางการพัฒนาบุคคลที่ยังผลกระทบและส่งผลต่อการดารงชีพและ
การกาหนดเปูาหมายของหน่วยงาน องค์กร เพราะอาจจะเกิดจากความเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์กร เช่น การขยายขนาดของหน่วยงาน องค์กรฯลฯ จาเป็นจะต้องมีการสร้างข้อตกลง
ร่ ว มกั น สร้ า งความเข้ า ใจในการก าหนดทิ ศ ทางและเปู า หมาย เพื่ อ ให้ แ ต่ ล ะบุ ค คลได้ มี
เปูาหมายในการปฏิบัติไปในทิศทางที่กาหนดไว้ และความเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร เช่น
สภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ องค์กรจาเป็นต้องพัฒนาบุคลากร เพื่อพนักงานจะได้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยู่ตลอดเวลาและเป็นการละลายพฤติกรรมแต่ละคน
เพราะปกติทุกคนจะมีทัศนคติที่แตกต่างกันไป การพัฒนาบุ คคลจึงได้มีการพยายามที่จะใช้
กิจกรรม เครื่องมือและวิธีการต่างๆ เพื่อหล่อมละลายพฤติกรรมให้ทุกคนได้มีแนวทางและ
เปูาหมายในการด าเนินงานในทิศทางแบบเดียวกัน เช่น การนาความเจริญก้า วหน้าทาง
เทคโนโลยี อาทิ เครื่องจักรที่ทันสมัย คอมพิวเตอร์ การอบรมให้พนักงานมีความรู้ ความ
ชานาญในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทางาน
ของพนักงาน อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคคลแตกต่างกัน
ดังนี้
พนั ส หั น นาคิ น ทร์ ได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของ
โรงเรียนย่อมขึ้นอยู่ กับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานย่อมจะ
เพิ่มขึ้นจากการที่ระบบโรงเรียนให้โอกาสแก่เขาที่จะพัฒนาวิจัยความสามารถที่มีอยู่ในตัวของ
เขาแต่ละคนการพัฒนาบุคลากรเป็
นกิจกรรมที่จะต้องกระทาตั้งแต่แรกเข้ามาทางานถึงเวลาที่
จะต้องออกจากงานไปตามวาระ7
ประชุม รอดประเสริฐ ได้สรุปแนวคิดของนักวิชาการบริหารต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนา
บุคคลอาจจาแนกออกเป็
นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและ
8
การพัฒนาตนเอง
สมาน รังสิโยกฤษฎ์ ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการทางานดีขึ้นตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีในการทางานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นหรืออีกนัยหนึ่ง
การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่จะสร้างเสริมและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง
ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ9 ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการทางานอันจะนาไปสู่
ประสิทธิภาพในการทางาน

7

พนัส หันนาคินทร์, การบริหารบุคลากรในโรงเรียน, (พิษณุโลก: มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก, 2526), หน้า 133.
8
ประชุม รอดประเสริฐ, การบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528), หน้า 132.
9
สมาน รังสิโยกฤษฎ์, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพฯ: อักษรสารการพิมพ์, 2522), หน้า 80.
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นพพงษ์ บุญจิตราดุล ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า เป็นกระบวนการ
เพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ ทักษะ ทัศนคติ ค่ านิยมความสามารถของบุ
คคล ตลอดจนการ
ให้แนวความคิดใหม่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพที่ดีขึ้น10
การพั ฒ นาบุ ค คลค านึ ง ถึ ง ความสมบู ร ณ์ ข องมนุ ษ ย์ ที่ ต้ อ งการความสุ ข ประสบ
ความส าเร็ จ ตามเปู า หมายและความต้ อ งการของตนเองพั ฒ นาตนเองได้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ดังนั้น การพัฒนาบุคคลจึงมีความสาคัญ ดังนี้
1) ความสาคัญต่อตนเอง การพัฒนาเป็นการเริ่มจากการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ
เพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง และเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่เกิดจากตัวบุคคล คือ
1) การเตรียมตนให้พร้อมต่อสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 2) การ
ปรับปรุงจุดบกพร่องและพัฒนาตนให้เหมาะสมเพื่อขจัดคุณลักษณะที่ไม่ต้องการออกและ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่สังคมต้องการ 3) การวางแนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่
เปูาหมายในชีวิตได้อย่างมั่นใจ 4) ส่งเสริมคุณค่าตนให้เกิดความเข้าใจตนเอง สามารถทา
หน้าที่ตามบทบาทของตนได้เต็มศักยภาพ
2) ความสาคัญต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาบุคคลย่อมส่งผลต่อบุคคลอื่น
จากการปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา เช่น บุคคลใน
ครอบครัว เพื่อน ชุมชนฯลฯ เพื่อให้เป็นแบบอย่างหรือบุคคลที่ควรยกย่องควรแก่การนาไป
อ้างอิงให้เกิดการพัฒนาคนอื่นๆ ต่อไป เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งชีวิตส่วนตัวและการทางาน
และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในชุมชนที่จะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
3) ความสาคัญต่อสังคมโดยรวม ภารระกิจแต่ละหน่วยงานในสังคมที่รับผิดชอบ
ล้วนแต่อาศัยทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานการ จากการพัฒนา ปรับปรุงตนเองให้ทันต่อ
รูปแบบการทางานหรือเทคโนโลยีความทันสมัย เทคนิควิธีปฏิบัติ วิธีคิดและการเสริมสร้าง
ทักษะใหม่ๆ ที่จาเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและคุณภาพของผลผลิตทาให้
หน่วยงานนั้นสามารถแข่งขันในเชิงคุณภาพและประสิ11ทธิภาพกับสังคมอื่นได้สูงขึ้น ส่งผลให้
เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้
อย่างไร ก็ตามการพัฒนาบุคคลหรือพัฒนาตนนั้นมีกระบวนการพัฒนาคนสามารถ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ นิสัยและพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถพัฒนาตนให้
เป็นไปในทิศทางที่ตนและสังคมต้องการได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตนเองพอสรุปได้
ดังนี้
1) ทาให้รู้และเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์ที่ที่ปรากฏออกมาและไม่ปรากฏ
ออกมาให้เห็นชัดเจนทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว
2) ทาให้รู้และเข้าใจพัฒนาการทางด้านสรีระและภาวะทางจิตที่มีผลต่อการแสดง
พฤติกรรมของมนุษย์

10

นพพงษ์ บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: เอส.เอ็ม.
เอ็ม จากัด, 2525), หน้า 208-209.
11
ประสิทธิ์ ทองอุ่น, จิตวิทยาและพุทธศาสตร์, (สานักส่งเสริมวิชาการ: สถาบันราชภัฏสุรินทร์
2540), หน้า 50-51.
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3) ทาให้รู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนาตนเองและวิธีปรับตัวของมนุษย์ การเผชิญ
ปัญหาการแก้ปัญหาการพิจารณาสภาพของจิตใจ ทั้งในด้านการกระทา ความรู้สึกนึกคิด
อารมณ์และแนวทางในการรักษาสุขภาพจิต
4) ทาให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นในสังคมได้และสามารถรับรู้และเข้าใจพฤติกรรม ได้
อย่างถูกต้อง โดยใช้หลักการและแนวทางจิตวิทยาเป็นตัวกาหนด
5) ทาให้รู้ศาสตร์ประยุกต์ในฐานที่จะนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมของตนเอง
ให้ เ หมาะสม เพื่ อ ด า รงชี วิ ต และการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข และประสบ
ความสาเร็จสูงสุดในสิ่งที่ต้องการ
6) ทาให้ลดปัญหาที่มีอยู่ให้หมดไปและปูองกันปัญหาใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นหรือไม่ให้เกิด
ปัญหาเก่าซ้าเพราะมีภูมิคุ้มกันตนเอง
7) ทาให้บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการและอยู่ในวิสัยที่จะทาได้ในเวลาที่
กาหนด กระตุ้นพฤติกรรมใฝุสัมฤทธิ์และมีวิธีการจัดการกับความเครียด ความท้อแท้ให้มีกา
ใจต่อสู้ไป
8) ทาให้เครื่องมือที่มีคุณภาพสาหรับใช้ในการพัฒนาตนและสังคมสิ่งแวดล้อมไป
ตลอดชีวิต
9) ทาให้เข้าใจหลักการ เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่เป็นกระบวนการในการพัฒนาตน
เพื่อนามาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการพัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต ประโยชน์
ของการพัฒนาตนเองจะส่งผลให้ตัวบุคคลมีการดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ
และมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีภาวะเข้มแข็งในจิตใจที่จะเผชิญกับปัญหา
และสามารถแก้ปัญหาได้
โดยสรุป การพัฒนาตนเองเป็นการยอมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง จากการ
เข้าใจ เรียนรู้ตนเอง ยอมรับในการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติให้
เป็นไปทางที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและสังคม
โดยองค์รวม เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ตนจึ ง ถื อ ว่ า เป็ น การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งให้ บุ ค คลได้ ป ฏิ บั ติ ก ารได้ อ ย่ า งเต็ ม ความรู้
ความสามารถอย่างมีแบบแผนในการแสดงศักยภาพของตนได้อย่างเหมาะสม เป็นการพัฒนา
ที่ถูกต้องและยั่งยืนต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

4.หลักการพัฒนาตนเอง (Self-development)
การดาเนินชีวิตในสังคมที่มีการแข่งขันตลอดเวลา แต่ละคนย่อมต้องเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ตามทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การพัฒนาตนเองจึงมีความสาคัญ
โดยจะต้ อ งผ่ า นกระบวนการศึ ก ษาเรี ย นรู้ ดั ง นั้ น การพั ฒ นาตนเองจึ ง หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยได้มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาไว้และการพัฒนานั้นมิได้
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านปริมาณที่สามารถจับต้อง วัดได้ เท่านั้น แต่หมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพด้วย นอกจากนั้น การพัฒนาคุณสมบัติที่ทาให้บุคคลสานึกใน
คุณค่าตนเองยังมีแนวทางในการพัฒนาตนเอง ดังนี้
๑) พัฒนาทางด้านจิตใจ เป็นการพัฒนาสภาพของจิตใจให้มีความรูส้ ึกทีด่ ีต่อ
ตนเองสิ่งแวดล้อม มองโลกในแง่ดอี ย่างสร้างสรรค์
๒) การพัฒนาด้านสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ เป็นการฝึกทักษะ
ใหม่เพื่อเรียนรู้วิถีทางการดาเนินชีวิต
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๓) การพัฒนาด้านสังคม เป็นการพัฒนาปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม
๔) การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทีม่ ีอยู่ในตนเองให้มีมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาตนเอง ผู้ที่พัฒนาตนเองต้องมีความต้องการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนตนเอง
ด้วยความเต็มใจและสมัครใจ โดยปราศจากความรู้สึกว่าถูกบังคับ การพัฒนาจึงจะเกิ12ดความ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ง่ายและเป็นการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล
การพัฒนาตนเองยังมีแนวคิดพื้นที่ที่สาคัญต่อการพัฒนาตนเอง คือ
1) มนุษย์ทุกคนมีเอกลักษณ์ มีศักยภาพ มีคณ
ุ ค่าสามารถฝึกหัดพัฒนาตนได้ในทุก
เรื่อง
2) ไม่มีใครที่มีความสมบูรณ์ไปหมดทุกด้าน
3) แม้จะไม่มีใครรู้จักตัวเองได้ดีเท่าตัวเอง แต่ในบางเรื่องตนเองก็ไม่สามารถจัดการ
ปรับเปลีย่ นได้ด้วยตนเอง
4) การควบคุมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม กับการควบคุมความคิด
ความรูส้ ึกและการกระทาของตนเอง มีผลกระทบซึ่งกันและกัน
5) อุปสรรคสาคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง คือ การที่บุคคลไม่ยอม
ปรับเปลีย่ นวิธีคิด วิธีการปฏิบัติ ไม่สร้างนิสัยและฝึกทักษะใหม่ ๆ ทีจ่ าเป็น
6) การพัฒนาตนเองดาเนินการได้ทุกเวลาเมื่อต้องการหรือพบปัญหาข้อบกพร่อง
จะเห็นได้ว่า การพัฒนาตัวเองเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจที่ดีต่อสิ่งรอบข้าง เพื่อให้
เกิดสติปัญญาในการรอบรู้และควบคุมอารมณ์เพื่อการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างปกติสุขจากการ
นาความรู้ความเข้าใจของตนเองสู่สาธารณชนได้รับรู้ถึงคุณค่าและการพัฒนาตนเองที่ถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม หลักการพัฒนาตนเองทางจิตวิทยามีหลายกลุ่ม แต่แนวคิดจิ ตวิทยาพฤติกรรม
นิยม (Behaviorism) และจิตวิทยาปัญญานิยม (Cognitive Psychology) ให้หลักการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
1. หลัก การจิตวิท ยาพฤติ กรรมนิ ยม เชื่ อ ว่า พฤติก รรมของมนุ ษย์ ไม่ ว่ า
พฤติ กรรมที่เ ป็น ปัญ หาหรื อพั ฒนา ล้ วนเกิ ดจากการเรีย นรู้ที่ เป็ นผลของการที่ มนุ ษย์ มี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ ป กติ ข องบุ ค คล (ยกเว้ น ความผิ ด ปกติ ท าง
พันธุกรรม ชีวเคมีและระบบประสาท) จากการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้อง จะต้องเรียนรู้และเข้าใจ
หลักการการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมและควบคุมตนเอง
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการ (operant conditioning) เป็น
แนวคิดสาคัญของจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมที่เป็นหลักการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อธิบายว่า
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ เ ป็ น ผลพวงจากการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สภาพแวดล้ อ ม พฤติ ก รรมที่
แสดงออกจะเปลี่ยนแปลงไปได้เนื่องจากผลกรรม (consequences) และสภาพแวดล้อม
นั้น ซึ่งทฤษฎีวางเงื่อนไขเป็นการเสริมแรง 2 ประการ คือ ตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เป็นตัว
เสริมแรงที่สนองความต้องการทางชีวภาพ เช่น อาหาร น้า อากาศ ระดับอุณหภูมิ และ
ความเจ็บปวด เป็นต้น และตัวเสริมแรงทุติยภูมิ ที่ผ่านการสัมพันธ์กับตัวเสริมแรงปฐมภู มิ
ระยะหนึ่ ง ก่ อ นที่ จ ะมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ตั ว เสริ ม แรงได้ ด้ ว ยตั ว เอง เช่ น ค ายกย่ อ งชมเชย
เงินตรา เครื่องหมาย หรือตาแหน่ง เป็นต้น
12

2561).

การพัฒนาตนเอง หมายถึง ?, https://www.im2market.com/2015/12/10/2162 (9 มีนาคม
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นอกจากนั้นยังมีการเสริมแรงจะดาเนินการได้ 2 ลักษณะ คือ 1) การ
เสริมแรงเชิงบวก เป็นการเสริมที่ที่ทาให้พฤติกรรมที่ได้รับการเสริมมีความถี่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
คนส่ ว นใหญ่ มั ก เข้ า ใจว่ า มี ค วามหมาย เหมื อ นกั บ การให้ ร างวั ล แต่ ใ นความจริ ง มี
ความหมายแตกต่างกัน การเสริมแรงเชิงบวกเป็นการทาให้พฤติกรรมมีความถี่เพิ่มขึ้น แต่
การให้รางวัลเป็น การให้แก่บุคคลที่ทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามโอกาสที่สาคัญ ซึ่ง
ไม่จาเป็นว่าพฤติกรรมนั้น จะมีความถี่เพิ่มขึ้นหรือไม่ 2) การเสริมแรงเชิงลบ เป็นการทาให้
ความถี่ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น เมื่อผลของพฤติกรรมนั้นสามารถช่วยให้บุคคล ถอดถอนสิ่ง
เร้า หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงพอใจออกไปได้ การเสริมแรงลบทาให้เกิดพฤติกรรมได้ 2
แบบ คือ พฤติกรรมหลีกหนี (escape) และพฤติกรรมหลีกเลี่ยง (avoidance)
การพัฒนาตนเองตามแนวจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมจึงมุ่งเน้นการควบคุมสิ่ง
เร้าหรือ สิ่งแวดล้ อม และการควบคุม การกาหนดผลกรรม ด้วยตนเอง ทั้งในการสร้า ง
พฤติกรรมที่เหมาะสม และการลดเลิกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
2. หลักการจิตวิทยาปัญญานิยม มีแนวความเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์
ไม่ได้เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อม แต่เพียงอย่างเดียว
แต่จะเกี่ยวข้องกับ 3 ปัจจัยสาคัญ ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ สติปัญญา ลักษณะ
ทางชีวภาพ และกระบวนการอื่นๆ ภายในร่างกาย 2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และ 3)
ปัจจัยด้านพฤติกรรม ได้แก่กระทาต่างๆ ปัจจัยทั้งสามนี้ทาหน้าที่กาหนดซึ่งกันและกัน
(reciprocal determinism) แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีอิทธิพลต่อกั นและกันอย่างเท่า
เทียมกัน และอาจไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน บางปัจจัยอาจมีอิทธิพลมากกว่า ซึ่งอาจต้องอาศัย
ระยะเวลาเป็นตัวประกอบด้วย ในการกาหนดให้เกิดผลกระทบต่อปัจจัยอื่น
แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมแรง จิตวิทยาปัญญานิยมไม่ได้มองการเสริมแรง
เป็นเพียงแต่การทาให้พฤติกรรมมี ความถี่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังทาหน้าที่อื่นๆ อีก 3 อย่าง
คือ
1. เป็นข้อมูลให้บุคคลให้บุคคลรู้ว่าคราวต่อไปในอนาคตควรจะกระทา
พฤติกรรมใดในสภาพการณ์ใด
2. เป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลเกิดความคาดหวังว่าการกระทาบางอย่างจะทาให้
ได้รับการเสริมแรง เป็นการเพิ่มโอกาสให้การกระทา ดังกล่าวเกิดขึ้นในระยะต่อมา
3. ทาหน้าที่เป็นตัวเสริมแรง คือเพิ่มความถี่ให้พฤติกรรม ต่อเมื่อบุคคล
ตระหนักถึงการมีโอกาสสูงที่จะได้รับการเสริมแรง
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จิตวิทยาปัญญานิยมเชื่อว่า พฤติกรรมการเรียนรู้
จากการสังเกต (observational learning) เป็นการสังเกตจากตัวแบบที่มีความแตกต่าง
จากการเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ต รงที่ มี ก ารลองผิ ด ลองถู ก และสามารถถ่ า ยทอดทั้ ง
ความคิด การกระทาได้พร้อมกัน เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักมีสภาพแวดล้อมที่จากัด การรับรู้
ทางสังคมจึงผ่านจากประสบการณ์ของคนอื่นหรือสื่อต่างๆ เป็นส่วนมาก ตัวแบบแบ่งได้เป็น
2 ประเภท คือ
1) ตัวแบบที่เป็นบุคคลจริง ที่เราได้มีโอกาสสังเกตและเกี่ยวข้องกับตัวแบบ
นั้นโดยตรง
2) ตั ว แบบที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ เป็ น ตั ว แบบที่ เ สนอผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ ทางวิ ท ยุ
โทรทัศน์ หรือนิยาย ความสาคัญของตัวแบบต่อการเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
คือ 1) ทาหน้าที่สร้างพฤติกรรมใหม่ให้บุคคล ในกรณีที่ยังไม่เคยเรียนรู้พฤติกรรมนั้นมาก่อน
เลย 2) ทาหน้าที่เสริมพฤติกรรมของบุคคลที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น ในกรณีที่เคยเรียนรู้พฤติกรรม
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นั้นมาบ้างแล้ว ตัวแบบจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลพยายามพัฒนาพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้น 3) ทา
หน้าที่ยับยั้งการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หรือทาให้พฤติกรรมนั้นลดความถี่ลง ใน
กรณีที่เห็นผลกรรมที่เป็นโทษจากการกระทาที่ไม่เหมาะสมของตัวแบบ ซึ่งการเรียนรู้โดย
การสังเกตจากตัวแบบ ประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ
1. กระบวนการตั้งใจ (attention) เป็นตัวกาหนดว่าบุคคลจะสังเกตอะไร
จากตัวแบบ การตั้งใจสังเกตจะทาให้เกิดการรับรู้ได้อย่างแม่นยาถึงพฤติกรรมของตัวแบบ
ความตั้งใจจะสูงถ้าหากตัวแบบเป็นผู้มีชื่อเสียง มีลักษณะดึงดูดใจ เป็นที่นิยมและชื่นชอบ
กั น ทั่ ว ไป หรื อ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ งกั บ ผู้ สั ง เกต และยั งขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะของผู้ สั ง เกต
เกี่ยวกับความสามารถในการรับรู้ สติปัญญา ระดับการตื่นตัว เจตคติ อีกด้วย
2. กระบวนการเก็บจา (retention) ผู้สังเกตต้องมีความสามารถในการเก็บ
จาลักษณะของตัวแบบได้ถูกต้อง สามารถแปลงข้อมูลจากตัวแบบเป็นสัญลักษณ์ทางภาพ
หรื อ ทางภาษาได้ เพื่ อ จั ด โครงสร้ า งในการเก็ บ จ าให้ ง่ า ยขึ้ น ในขั้ น นี้ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความสามารถทางภาษาและการสร้างจินตภาพในสมอง เมื่อเก็บจาไว้แล้วจะต้องสามารถ
เรียกกลับมาได้อีก ในกรณีที่ต้องการทดลองปฏิบัติเป็นพฤติกรรมของตนเอง
3. กระบวนการกระทา (reproduction) ในขั้นนี้ผู้สังเกตจะใช้ความคิด
ดัดแปลงพฤติกรรมที่ได้เก็บจาไว้นั้นออกมาเป็นการกระทาจริงด้วยตัวเอง ตอนแรกคงเป็น
การพยายามกระทาให้เหมือนกับตัวแบบ ซึ่งจะทาได้ดีหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งที่เก็บจา การ
สังเกตตนเอง การได้ข้อมูลย้อนกลับ และการเปรียบเทียบการกระทาของตนกับสิ่งที่จาได้
เมื่อได้ทดลองทาบ่อยๆจะสามารถเรียนรู้ได้ เร็วขึ้น และยังจะสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าไป
โดยจินตนาการของตนเองได้อีกด้วย
4. กระบวนการจูงใจ (motivation) แม้ผู้สังเกตจะมีความสามารถในการ
เก็ บ จ าการกระท าของตั ว แบบได้ ดี เ พี ย งใด แต่ ถ้ า ขาดแรงจู งใจเขาย่ อ มไม่ ป ระสงค์ จ ะ
เลี ย นแบบหรื อ ท าตามตั ว แบบ เขาจะท าตามอย่ า งเมื่ อ มี เ หตุ ผ ลที่ ดี พ อหรื อ มี แ รงจู งใจ
บางอย่ า งเท่ า นั้ น เช่ น ประวั ติ ก ารได้ รั บ การเสริ ม แรงในอดี ต ที่ ผ่ า นมาเมื่ อ เขาท าตาม
แบบอย่างในเรื่องอื่นได้ ความเชื่อมั่นในสัญญาว่าจะได้รับการเสริมแรง เป็นความคาดหวัง
ว่าเมื่อทาตามตัวแบบได้จะได้รับสิ่งที่ต้องการหรือพึงพอใจ การเสริมแรงทางอ้อมจากการที่
เห็นคนอื่นๆ ได้รับสิ่งที่พอใจเมื่อทาตามตัวแบบได้

5.หลักการพัฒนาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา (Buddhist Self-Development)
หลักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเชิงพุทธศาสตร์ ถือว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ไปสู่ ดุ ล ยภาพของชี วิ ต ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ลมกลื น ระหว่ า งมนุ ษ ย์ ที่ อ ยู่ ร่ ว มกั น และ
สภาพแวดล้อม โดยมุ่งหวัดให้เกิดความสุขแก่ตนเอง รู้เท่าทันตนเอง เข้าใจตนเองมากกว่า
การพึ่ งพาอาศั ยวั ตถุ จึงเป็ น แนวทางการพั ฒนาชี วิ ตที่ ยั่งยื นหลัก การพัฒ นาตนตามหลั ก
พระพุทธศาสนา 3 ประการ คือ ทมะ สิกขาและหลักภาวนา
ทมะ คือ การฝึกนิสัยดั้งเดิมที่ยังไม่ได้ขัดเกลาให้เหมาะสม มีขั้นตอนสาคัญ ได้แก่ 1)
การรู้จักข่มใจ ข่มระงับ ความเคยชินที่ไม่ดีทั้งหลายได้ ไม่ยอมให้กิเลสรบเร้า หลอกล่อ ชัก
นาไปสู่ความเลวร้ายได้ และ 2)การฝึกปรับปรุง ตนเอง โดยทาคุณความดี ให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป
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สิกขา คือ การศึกษา เพื่อให้รู้แจ้ง รู้จักประโยชน์ มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง เป็นกระบวนการฝึกฝนตนเองในการดาเนินชีวิต เรียกว่า ไตรสิกขา
มี 3 ประการ คือ
1. ศีลสิกขา หมายถึงการฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย ทางวาจาและการ
ประกอบอาชีพ ดารงตนใน สังคมแบบสาธุชน เป็นคนดีของสังคม เป็นคนมีระเบียบ มีวินัย
ปฏิบัติหน้าที่ตามปทัสถานของสังคมสามารถดาเนิน ชีวิตได้อย่างดีงามโดยมีความรับผิดชอบ
เกื้อกูลต่อสังคม
2. จิตสิกขา หมายถึง การฝึกจิต สร้างคุณภาพและสมรรถภาพทางจิตให้เข้มแข็ง
มั่นคง แน่วแน่ ควบคุม ตนเองได้ดี มีสมาธิ มีจิตที่สงบ บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งที่ทาให้เศร้า
หมอง อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้ง และตรงตามสัจธรรม
3. ปัญญาสิกขา หมายถึง การฝึกปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสรรพสิ่ ง รู้แจ้ง
ตามความเป็นจริง มีจิตใจ เป็นอิสระและมีปัญญาบริสุทธิ์
ภาวนา คานี้ตรงกับคาว่า พัฒนา ซึ่งประกอบด้วย กายภาวนา ศีลภาวนา และปัญญา
ภาวนา เทีย บได้กั บ การพั ฒนาทางกาย พั ฒนาทางสังคม พัฒ นาอารมณ์ และพั ฒนา
สติปัญญา
กายภาวนา หมายถึง การพัฒนาทางกายเพื่อให้เกิดการเจริญงอกงามในอินทรีย์ 5
หรือ ทวาร 5 ได้แก่ช่อง ทางการติดต่อสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ ตา หู จมูก
ลิ้น และผิวกาย การพัฒนากายเป็นการส่งเสริม ให้ความสัมพันธ์ทั้ง 5 ทางเป็นไปอย่างปกติ
ไม่เป็นโทษ ไม่มีพิษภัยอันตราย เช่น รู้จักสัมพันธ์ทางตา เลือกรับเอาสิ่ง ดีมีประโยชน์จากการ
เห็นทางตามาใช้ รู้จักสัมพันธ์ทางหู เลือกรับฟังสิ่งดีมีประโยชน์ ไม่รับฟังสิ่งเลวร้ายเข้ามา เป็น
ต้น
ศีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาการกระทา ได้แก่การสร้างความสัมพันธ์ทางกายและ
วาจากับบุคคลอื่นโดย ไม่เบียดเบียนกัน ไม่กล่าวร้ายทาลายผู้อื่น ไม่กระทาการใดๆ ที่จะก่อ
ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น แต่จะใช้วาจาและ การกระทาที่ดี ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
จิตตภาวนา หมายถึง พัฒนาจิตใจ เพื่อให้จิตมีคุณภาพดี สมรรถภาพทางจิตดี และ
สุขภาพจิตดี คุณภาพ จิตดี คือจิตใจที่มีคุณธรรม ได้แก่ มีเมตตา กรุณา มุทิตา มีศรัทธา และ
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น สมรรถภาพ ทางจิตดี คือการมีความพร้อมในการทางาน ได้แก่
ขันติคือมีความอดทน สมาธิคือความมีใจตั้งมั่น อธิษฐานคือมี ความเด็ดเดี่ยว วิริยะคือมีความ
เพียร สติคือมีความระลึกเท่าทัน เป็นต้น ส่วนสุขภาพจิตดีเป็นสภาพจิตที่มีความ สบายใจ อิ่ม
เอิบใจ แช่มชื่น เบิกบาน เกิดความสบายใจได้เสมอเมื่อดารงชีวิตหรือทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ปัญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาปัญญา ได้แก่การรู้เข้าใจสิ่งต่างๆ ตามความเป็น
จริง รู้เท่าทันสภาวะ ของโลกและชีวิต ทาให้จิตใจเป็นอิสระได้จนถึงขั้นสูงสุด ส่งผลให้อยู่ใน
โลกได้โดยไม่ติดโลก มีอิสระที่จะเจริญเติบโต งอกงามต่อไป

6.ปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา
พลัง(พละ)ในการพัฒนาตนเอง อย่างไรก็ตามการพัฒนาตนเองจนถึงระดับสูงสุดใช่ว่า
จะเป็นไปไม่ได้ทางพุทธศาสตร์หากเรามีพลังหรือ กาลังที่เข้มแข็งพอ ซึ่งในพระพุทธศาสนาได้
กล่าวถึงกาลังหรือพลังในการทางานหรือประพฤติไว้ซึ่งเกิดจาก คุณธรรมความประพฤติ
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ปฏิบัติที่เป็นหลักประกันของชีวิตซึ่งทาให้เกิดความมั่ นใจในตนเองจนไม่มีความหวาดหวั่น
กลัวภัย ซึ่งเรียกกันว่า พละ(ธรรมอันเป็นกาลัง) มี 4 ประการ คือ
1. ปัญญาพละ กาลังปัญญา คือ ได้ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องชัดเจน ใน
เรื่องราวและกิจการที่ตน เกี่ยวข้อง ตลอดไปถึงสภาวะอันเป็นธรรมดาของโลกและชีวิต เป็น
ผู้กระทาการต่างๆ ด้วยความเข้าใจเหตุผลและ สภาพความจริง
2. วิริยพละ กาลังความเพียร คือ เป็นผู้ประกอบกิจทาหน้าที่การงานต่างๆ อยู่
ตลอดเวลา ด้วยความบาก บั่นพยายาม ไม่ได้ทอดทิ้งหรือย่อหย่อนท้อถอย
3. อนวัชชะพละ กาลังสุจริต(กาลังการกระทาที่ปราศจากโทษ) หรือกาลังความ
บริสุทธิ์ คือมีความ ประพฤติและหน้าที่การงาน สุจริตไร้โทษ สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีข้อที่ใครจะ
ติเตียนได้
4. สังคหพละ กาลังการสงเคราะห์ คือ ได้ช่วยเหลือเกื้อกูล ทาตนให้เป็นประโยชน์แก่
เพื่อนมนุษย์ เป็น สมาชิกที่มีคุณประโยชน์ของชุมชน หลักการแห่งความสาเร็จในการพัฒนา
ตนเอง การพัฒนาตนเองให้ประสบความสาเร็จในด้านต่างๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งการพัฒนา
ตนเองเพื่อความเป็นผู้มี จิตอาสา ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักธรรมที่
จะนาไปสู่ความสาเร็จนั้นว่า อิทธิบาท(ธรรมให้ ถึงความสาเร็จ) ซึ่งประกอบด้วย 4 ข้อด้วยกัน
คือ
1. ฉันทะ มีใจรัก คือ พอใจจะทาสิ่งนั้น และทาด้วยใจรัก ต้องการให้เป็นผลสาเร็จ
อย่างดีแห่งกิจหรืองาน ที่ทามิใช่สักแต่ว่าทาพอให้เสร็จๆ หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือ
ผลกาไร
2. วิริยะ พากเพียรทา คือ ขยันหมั่นประกอบ หมั่นทาสิ่งนั้นด้วยความพยายาม
เข้มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย ก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะสาเร็จ
3. จิตตะ เอาจิตใจฝักใฝุ คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทาและทาสิ่งนั้นด้วยความคิด ไม่ปล่อย
จิตใจให้ฟุูงซ่าน เลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆ เสมอๆ ท ากิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศ
ตัวอุทิศใจ
4.วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาให้ใคร่ครวญตรวจตาหา
เหตุผล และตรวจสอบ ข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้อง เป็นต้น ในสิ่งที่ทานั้นโดยการรู้จัก
ทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข ปรับปรุง เป็นต้น เพื่อจัดการดาเนินงานนั้นให้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้น แนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตนตามหลักพุทธศาสตร์ สาหรับการปฏิบัติ ฝึกฝนเพื่อพัฒนา
ตนเองตามแนวพุทธศาสตร์นั้น
พระพรหมคุณภาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เสนอวิธีการที่จะพัฒนาตนไปสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม
เรียกว่า “รุ่งอรุณแห่งการพัฒนาตน” ไว้ 7 ประการ ดังนี้
1. กัลยานมิตตา: ความมีกัลยาณมิตร รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี
การรู้จักใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์พิจารณาในการเลือก เริ่มจากการเลือกคบคนดี เลือกตัว
แบบที่ดี เลือกบริโภคสื่อและข่าวสารข้อมูลที่มีคุณค่า
2. ศีลสัมปทา: ถึงพร้อมด้วยศีล เพื่อให้รู้จักจัดระเบียบชีวิต มีการวางแผนและจัดการ
กิจการงานต่างๆ อย่างมีระบบระเบียบ ไม่ก่อให้เกิดความบกพร่องหรือเสียหาย
3. ฉันทสัมปทา: ถึงพร้อมด้วยฉันทะ ที่มีความถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจ สร้างสรรค์ มี
ความสนใจ มีความพึงพอใจ มีความต้องการที่จะสร้างสรรค์กิจการงานใหม่ๆ ที่เป็นความดี
งามและมีประโยชน์
4. อัตตสัมปทา: ทาให้ตนให้ถึงพร้อม มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ เชื่อใน
ความสามารถทีจ่ ะพัฒนาตนเองได้ มีความงอกงามถึงที่สุดแห่งความสามารถของตน
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5. ทิฎฐิสัมปทา: กระทาความเห็น ความเข้าใจให้ถึงพร้อม ปรับเจตคติและค่านิยมให้
เหมาะสมกับการดาเนินชีวิต เอื้อต่อการเรียนรู้ ทาให้สติปัญญางอกงามขึ้น
6. อัปปมาทสัมปทา: ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท มีสติ กระตือรือร้น ตื่นตัวทุก
เวลา มีจิตสานึกแห่งความไม่ประมาท เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสภาพแวดล้อม
เห็นคุณค่าของเวลาและใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
7. โยนิโสมนสิการสัมปทา: โยนิโสมนสิการ รู้จักแก้ปัญหาและพึ่งตนเอง จัดการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดวิจารณญาณตามเหตุปัจจัยด้วยตนเอง
จากหลักการพัฒนาตนตามแนวพุทธศาสตร์ข้างต้นอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการพัฒนา
ตนเองตามหลัก พระพุทธศาสนาให้ความสาคัญกับการพัฒนาทั้งด้า นร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา หากสามารถปฏิบัติตนให้ครบบริบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และปัญญาแล้ว ย่อม
นาไปสู่การดารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
แนวทางการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนในการพัฒนาตนที่บุคคลพึงฝึกหัดพัฒนา ได้แก่ ความ
เชื่อในการฝึกฝนพัฒนาคน การมีศีลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม ฝึก การเพิ่มภาวะ
อิสระจากวิกฤตภายนอก เช่น บริจาคและสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ฝึกสมาธิเพื่อการสร้างพลัง
จิตที่เข้มแข็ง ฝึกพัฒนาปัญหาให้มีความเข้าใจชีวิตและโลกที่แท้จริง ซึ่งขั้นตอนการพัฒนา
ตนเอง ประกอบด้วย 1) การสารวจพิจารณาตนเอง 2) วิเคราะห์ จุดเด่น – จุดบกพร่อง 3)
กาหนดปัญหาและพฤติกรรมเปูาหมาย 4) รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 5) เลือกเทคนิควิธีและ
วางแผน 6) ทดลองปรับปรุงพัฒนา 7) ประเมินผลและขยายผลการพัฒนา นอกจากนั้น ยัง
มีปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองนั้น สามารถจาแนกได้ ดังนี้ 1) ปัจจัยการพัฒนาตนเอง 2)
แนวคิดความเชื่อเกี่ย วกับการพัฒนาตนเอง 3) ผลการสารวจพิจารณา ตนเอง 4) ผลการ
วิเคราะห์
ต นเอง 5) พฤติกรรมเปูา หมาย 6) เทคนิ ควิธี พัฒ นาตนเอง 7) แผนการพั ฒนา
ตนเอง13

7. เป้าหมายการพัฒนาตนเองเชิงพุทธ
การพั ฒ นาตนเองตามหลั ก พุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า มนุ ษ ย์ นั้ น มี ค วาม
จาเป็นต้องพัฒนาตนเองอย่าง รอบด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา และที่สาคัญ
การพัฒนาตนเองนั้นจะมีประโยชน์ได้ต้องนาชีวิต ไปสู่จุดหมายด้วย กล่าวคือการดาเนินชีวิต
ให้บรรลุประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของการมีชีวิต ที่เรียกว่า อัตถะ หรือ อรรถะหรือประโยชน์
3 ประการ คือ
ทิฎฐธัมมิกัตถะ จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชน์ปัจจุบัน ที่สาคัญ คือ 1) สุขภาพดี
ร่างกายแข็งแรง ไร้โรค งามสง่า อายุยืนยาว 2) มีเงินมีงาน มีทรัพย์จากอาชีพสุจริต พึ่งตนได้
ทางเศรษฐกิจ 3) มีสถานภาพดี ทรง เกียรติ ไมตรี เป็นที่ยอมรับในสังคม 4) ครอบครัวผาสุก
ท าวงศ์ตระกูลให้เป็นที่นับถือ ทั้งหมดนี้พึงเกิดขึ้นโดยมีธรรม และใช้หรือปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยชอบทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น
สัมปรายิกัตถะ จุดหมายขั้นเลยตาเห็น หรือประโยชน์เบื้องหน้า ที่เป็นคุณค่าของชีวิต
ซึ่งให้เกิด ความสุขล้าลึกภายในโดยเฉพาะ คือ 1) ความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจ ด้วยศรัทธามีหลัก
13

Tampon
chomsri, กา รพั ฒ นา ต นเ อง : แ นวท า ง กา รพั ฒ นา ที่ น่ า สนใจ ,
https://www.gotoknow.org/posts/361773 ( 9 มีนาคม 2561).
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ใจ 2) ความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ได้ประพฤติแต่การดีงามสุจริต 3) ความอิ่มใจ ในชีวิตที่มี
คุณค่า ที่ได้เสียสละบาเพ็ญประโยชน์ 4)ความแกล้วกล้า มั่นใจ ด้วยมีปัญญาที่จะแก้ปัญหา
นาพาชีวิตไป 5) ความโปร่งโล่งมั่นใจว่าได้ทากรรมดี มีหลักประกันวิถีสู่ภพใหม่
ปรมัตถะ จุดหมายสูงสุดหรือประโยชน์อย่างยิ่ง คือ การมีปัญญารู้เท่าทันความจริง
เข้าถึงธรรมชาติ ของโลกและชีวิตอันทาให้จิตใจเป็นอิสระ อัตถะ 3 ขั้นนี้ จัดแบ่งใหม่เป็น 3
ด้านดังนี้
1) อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน หรือประโยชน์ตน คือประโยชน์ 3 ขั้นข้างต้น ซึ่งทา
ให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง หรือพัฒนาชีวิตของตนให้บรรลุถึง
2) ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผู้อื่นหรือประโยชน์คนอื่น คือ ประโยชน์ 3 ขั้นข้างต้น ซึ่ง
พึงช่วยเหลือให้ผู้อื่น หรือเพื่อมนุษย์ได้บรรลุถึง ด้วยการชักนาสนับสนุนให้เขาพัฒนาชีวิตของ
เขาเองขึ้นไปจนเข้าถึงตามลาดับ
3) อุภยัตถะ จุดหมายร่วมกัน หรือ ประโยชน์ทั้งสองฝุาย คือ ประโยชน์สุขและ
ความดีงามร่วมกันของ ชุมชนหรือสังคม รวมทั้งภาวะและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งทางวั ตถุ
เช่น ปุาไม้ แม่น้า ถนนหนทาง และทาง นามธรรม เช่น ศีลธรรม วัฒนธรรม ซึ่งพึ่งช่วยกัน
สร้างสรรค์บารุงรักษา เพื่อเกื้อหนุนให้ทั้งตนและผู้อื่นก้าวไปสู่ จุดหมาย 3 ขั้นข้างต้น อย่าง
น้อยไม่ให้การแสวงประโยชน์ตนส่งผลกระทบเสียหายต่อประโยชน์สุขของส่วนรวม
โดยสรุป การพัฒนาตนเองตามแนวพุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นมุ่งเน้นการพัฒนา
ตนเองเพื่อประโยชน์ใน 3 ขั้น/ด้านคือ การพัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่งถือว่า
เป็นประโยชน์เบื้องต้นของการพัฒนาและเป็น ธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดมาย่อมมุ่งประโยชน์
ของตนเองก่อน ลาดับต่อมาคือการพัฒนาตนเองในระดับสูงขึ้น คือ การพัฒนาตนเองเพื่อ
ประโยชน์ของคนอื่น ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เริ่มทาได้ยากเพราะในขั้นนี้ต้องละวางตัวตน อุทิศ
ตนและที่สาคัญ การทาเพื่ อประโยชน์ ของคนอื่น ย่อ มคาดหวังผลที่ จะได้รั บการตอบแทน
กลับมาไม่ได้และการ พัฒนาตนเองขั้นสูงคือ การพัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์ของสังคม/
ส่วนรวมมนุษย์มนุษย์ที่พัฒนาตนเองถึงขั้นนี้ได้ ในโลกและเป็นรู้จักได้รับการยอมรับ อาจ
กล่าวได้ว่ามีจานวนที่นับได้

8.สรุป
การพัฒนาตนเองเป็นการมุ่งที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตนเอง ทั้งด้านทักษะ (Skill)
และประสบการณ์(Experience) จากการฝึกฝนในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรม การศึกษาดู
งาน การแลกเปลี่ยนทัศนะความเห็น ฯลฯ เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( Behavior
) และเจตคติ (Attitude) พฤติกรรม เจตคติ ในการขัดเกลา พัฒนาตนเองเพื่อให้ชีวิตดาเนิน
ไปอย่างมีความสุข บรรลุเปูาหมายของตนที่วางไว้ แม้ในทางจิตวิทยาอธิบายพฤติกรรม
ศาสตร์ของมนุษย์ด้วยแรงเสริมทั้งในด้านบวกและลบ แต่ในทางพระพุทธศาสนามีมุมมองใน
การพั ฒ นาจากการเตรี ย มความพร้ อ มที่ ตั ว บุ ค คลเป็ น เบื้ อ งต้ น โดยอาศั ย หลั ก ธรรม 3
ประการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง คือ การข่มใจ (ทมะ) ในการฝึกอบรมตนเองให้รู้จัก
การระงับจากการกระทาความชั่ว รู้จักการข่มใจต่อสิ่งเร้าที่ชักนาไปสูค่ วามชั่วร้าย และการข่ม
ใจตนเองในการเพียรพยายามในการสร้างความดีที่อาศัยหลักของไตรสิกขา คือ ศีล การมีสติ
อยู่ทุกขณะในการควบคุมการกระทาทางกาย เฝูามองการกระทาทางวาจา และมีสติทางการ
กระทาทางใจ สมาธิ การฝึกจิตให้ตั้งมั่น แน่วแน่ ควบคุมตนเอง ปัญญา การเข้าใจความรู้
ของสรรพสิ่ง รู้แจ้งตามความเป็นจริงแห่งธรรม สู่การเข้าถึงการภาวนาที่นาไปสู่การพัฒนา
ทางกาย (กายภาวนา) โดยการสารวมอินทรีย์ 5 เพื่อนาไปสู่การพัฒนาทางศีล (ศีลภาวนา)
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เมื่อจะกระทา พูด คิด ก็ประกอบด้วยสติ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น และการ
พัฒนาทางด้านจิตใจ (จิตตภาวนา) การพัฒนาจิตใจให้เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
อันดีงาม มีสมรรถภาพทางจิตดี และสุขภาพจิตดี จิตใจมีคุณธรรม เมื่อการเจริญธรรมตาม
หลัก 3 ประการ คือ ทมะ (การข่มใจ) สิกขา (ความถึงพร้อม) และภาวนา (การพัฒนา) ย่อม
ก่อให้เกิดอัตถะประโยชน์ คือ ทิฎฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์อันเกิดจากการดาเนินชีวิต การใช้
ชีวิตและการอยู่ร่วมกับสังคม สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์อันเกิดจากภายภาคหน้า ที่เป็นคุณค่า
ของชีวิต และปรมัตถะ ประโยชน์อันสูงสุดมีปัญญารู้เท่าทันความจริง เข้าถึงธรรมชาติของโลก
และชีวิต ทาให้ตนเองดารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน
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พระครูปลัดเอนก ปุณฺณวุฑโฺ ฒ (แก้วดวงดี)1

บทคัดย่อ
แนวทางการบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามหลั ก ศี ล 5 และ
ประยุกต์ใช้หลักศีล 5 ในการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถปฏิบัติหน้าอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศีล 5 นั้น กล่าวคือ 1) ปาณาติปาตา เวรมณี
เว้นจากการปลงชีวิต จาการฆ่าหรือการประทุษร้ายกัน 2) อทินฺนาทานา เวรมณี เว้นจากการ
ถือเอาของที่เขามิได้ให้ ลักขโมย หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สินผู้อื่น 3) กาเมสุมิจฺฉาจารา
เวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ไม่ทุษร้ายต่อของรักของหวงแหนผู้อื่น 4) มุสาวาทา
เวรมณี เว้นจากการพูดเท็จโกหกหลอกลวง หรือไม่ประทุษร้ายเขาหรือประโยชน์ข องเขาด้วย
วาจา และ 5) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฺ านา เวรมณี เว้นจากน้้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็น
ที่ตั้ งแห่ งความประมาท, เว้ น จากสิ่งเสพติ ดให้ โทษ ศี ล 5 หรือ เรีย กอีก อย่า งว่า “หลั ก
ศีลธรรม” เป็นหลักประพฤติปฏิบัติที่ส้าคัญในพระพุทธศาสนา ที่พัฒนามนุษย์ทั้งภายใน คือ
จิตใจ และ ภายนอก คือ ร่างกาย ให้อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างสันติสุขด้วยความรักและเมตตาต่อ
กัน หากบุคลากรทางศึกษาได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะเหล่านี้อย่างถูกต้อง
การศึกษาไทยจะได้รับความศรัทธาและความเชื่อถือในสังคมยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : แนวการบริหารจัดการ, บุคลากรทางการศึกษาตามหลักศีล 5
ABSTRACT
Guideline of educational personnel is following principles the five
precepts (Pañca Sĩla) and for applying the doctrine of five precepts in
developing of ethic and moral for educational personnel can do the effective
duty more. Those precepts namely: (1) Pãnãtipãtã veramanĩฺ : to abstain from
killing, not taking life or doing bodily harm (2) Adinnãdãnã veramanĩฺ : to
abstain from taking what isnot given, not stealing or not violating other’s
1

นักวิชาการอิสระและเจ้าอาวาสวัดโคนอน ต้าบลพักทัน อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
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properties (3) Kãmesumicchãcãrã veramanĩฺ : to abstain from sexual
misconduct, not violating the loved or cherished ones of others (4) Musãvãdã
veramanĩฺ : to abstain from false speech, lying and using deceptive speech or
not violating other people or the their interests through speech and (5)
Surãmerayamajjapamãdattฺ hฺ ãnã veramanĩฺ : to abstain from intoxicants causing
heedlessness or addictives. Five Precepts or called “Sĩฺ ladhamma” as the
doctrine of important practicing in the Buddhism which develop both internal
is moral and external is body to live with others by peacefully and lovingkindness together. If the educational person is developed with these
characteristics by right methods. Thai education will have faithful and
believing in society better more.
Keyword : The Management Guideline, Educational personnel, Five precepts

1.บทนา
ปั ญ หาสั ง คมไทย เป็ น สภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และด้ า รงอยู่ ใ นสั งคมไทย ที่ มี
ผลกระทบโดยตรงกับการด้า รงชีวิตของประชาชนไทย สร้างความสูญเสียต่อสังคมไทยใน
หลายๆ ด้านทั้งที่เป็นปัญญาเดิมที่ยังแก้ไขไม่ได้และปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมจึงเป็นหน้าที่
ของคนไทยทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามกรอบกติกาหรือกฎเกณฑ์ที่สังคมก้า หนดไว้
รวมทั้งมี
หน้าที่จะต้องเร่งรีบหามาตรการคลี่คลายหรือแก้ไขให้เบาบางหรือให้หมดไป 2 ก่อนที่ทุกอย่าง
จะสายเกิ น จะเยี ย วยา โดยทุ ก ภาคส่ วนในสั ง คมไม่ ว่ า จะเป็ น สถาบั น ครอบครั ว
สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง สถาบันศาสนา สถาบันสื่อมวลชน รวมทั้งสถาบันวิชาชีพ
ต่าง ๆ ต่างร่วมมือกัน3 ท้าบทบาทหน้าที่ของตนเองในการสรรค์สร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
ในเกิดขึ้นในสังคมได้
ดังที่ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์4 มีด้า ริที่จะเสริมสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียว
กั น โดยให้ พุ ท ธศาสนิ ก ชนได้ น้ อ มน้ า หลั ก ศี ล 5 มาประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ นการด้ า เนิ น
ชีวิตประจ้าวัน กอรปกับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้แนวทางในการแก้ไ ข
ปัญหาดังกล่าว ด้วยการให้ทุกภาคส่วน ในประเทศร่วมมือกันด้า เนินการสร้างความปรองดอง

2

อัญฐิษฐา อักษรศรี, ปัญหาสังคมกับศีล 5 ในการดาเนินชีวติ , วารสาร สิรินธรปริทรรศน์ ปีที่
17 ฉบับที่ 49, เดือนกันยายน - ธันวาคม 2529, หน้า 74
3
เรื่องเดียวกัน, หน้า 75
4
ส้า นัก งานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ, คู่มื อการดาเนินงาน โครงการสร้ างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ”, (กรุงเทพมหานคร : ส้านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557), หน้า 5.
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สมานฉันท์และท้า ให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน
ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ซึ่งจะน้าพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืน
และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .2560-2579 ที่กล่าวไว้ในบทสรุปผู้บริหารไว้
ตอนหนึ่ งว่ า “...การติ ด กั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง ทั ศ นคติ ค วามเชื่ อ ค่ า นิ ย ม
วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแส โลกาภิวั ฒน์ การเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท้าลายและ เสื่อมโทรมอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพ ของคน
ไทยทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบ
การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอัง กฤษเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้้าในด้าน
โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา
รวมทั้ ง ปั ญ หาด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และการขาดความตระหนั ก ถึ ง
ความส้าคัญของการมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยส่ว5นใหญ่
ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทาย...”
ในบรรดาการบริหารจัดการองค์กรต่างๆ มนุษย์เป็นกลไกส้าคัญของความส้าเร็จ
แห่งกระบวนการพัฒนาองค์กร การพัฒนามนุษย์ จึงต้องได้รับการเอาใจใส่จากองค์การที่
เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะองค์กรภาคการศึกษาจะต้องมีการพัฒนา
มนุษย์ในองค์กรให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนา
องค์ การให้ เ จริญ ก้ าวหน้ า ด้ วยเหตุนี้ นั กบริ ห ารองค์ ก รจึงให้ค วามส้ า คัญ กั บ ทุน มนุษ ย์ ใ น
กระบวนการบริหารงาน เพราะทุนมนุษย์เป็นหัวใจของการท้างานทุกระบบ และมีผลจะช่วย
ให้ ง านนั้ น ส้ า เร็ จ หรื อ ล้ ม เหลวได้ ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ในโลกจึ ง ให้ ค วามส้ า คั ญ ต่ อ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพราะเชื่อว่าหากทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ จะคิดท้า
การสิ่ งใดย่ อมมีโ อกาสพบกับ ความส้า เร็ จ ซึ่งสอดคล้อ งกั บการศึก ษาเรื่ อง “การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ” โดยภาพรวม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านการส่งเสริมสวัสดิการ ด้านการสร้างภาวะความเป็นผู้น้า ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และ ด้านความจงรักภักดีต่อสถาบัน พบว่า อยู่ในระดับ มาก
มีค่ าเฉลี่ย เท่า กั บ 3.65 และดู จ ากด้ านความจงรัก ภั กดี ต่ อสถาบั น ซึ่ งอยู่ ใ นระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 อาจเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลัยทุกส่วนงานมีความผูกใจรักด้วยความ
เคารพนับถือผู้ก่อตั้งสถาบันมายาวนานพร้อมทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยดีเสมอมา
และด้ ว ยเหตุ นี้ เ องท้ า ให้ บุ ค ลากรมี จุ ด เด่ น 2ประการ คื อ (1) บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของ
มหาวิทยาลัย มีจุดเด่นในเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม เช่นการเคารพในพระรัตนตรัย ความ
อ่อนน้อมถ่อมตัวต่อผู้อาวุโส และต่อพระภิกษุสงฆ์ผู้บริหาร ความมีเมตตา กรุณาต่อกัน เป็น
ต้น มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการส่งเสริมการด้ารงรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากร และกระตุ้นให้บุคลากรมีจิตส้านึกต่อส่วนรวม และจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือ สังคม
อย่างกว้างขวางต่อไป (2) ในส่วนรวมของบุคลากรเองจะต้องมีจิตส้านึกอยู่ตลอดเวลาว่า
มหาวิทยาลัย มีพระคุณต่อตนเองเป็นอย่างมาก ดังนั้น
5

ส้านักงานเชยาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579,
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ้ากัด, 2560), หน้า ง
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บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นแบบอย่างของ
สั งคมภายนอก
เพื่ อ เป็ น ลั ก ษณะพิ เ ศษของบุ ค ลากรในองค์ ก าร และน้ า ชื่ อ เสี ย งที่ ดี ม าสู่
องค์การ6
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความเป็นมาและความส้าคัญที่กล่าวมาสรุปได้ว่า สิ่งส้า คัญ
อันแรกของการบริหารจัดการการศึกษา คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งด้านสภาพ
ร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะสภาพจิตใจซึ่งเป็นปัจจัยภายในต้องได้รับแก้ไขอย่างเร่งด่วน ศีล
5 ประการนี่เอง ซึ่งเป็นหลักจริยธรรมคุณธรรมที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน และประชาชน
ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ้าชาติ จึงเสมือนเป็นยารักษาโรคอย่างดีที่คน
ทุกกินได้ เมื่อทุกคนได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้ว สภาพร่างกายจึงฟื้นกลับมาแข็งแรงและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

2.การบริหารจัดการ
1)ความหมายของการบริหาร
Peter F. Drucker กล่าวว่า การบริหาร เป็นการท้า ให้งานต่าง ๆ ลุล่วงไปโดย
อาศัยคนอื่นเป็นผู้น้า
สมพงษ์ เกษมสิน กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ เพื่อน้า
เอาทรัพยากรการบริห ารมาประกอบการตามกระบวนการบริ
หาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก้าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ7
ภิญโญ สาธร อธิบายว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป ร่วมมือด้าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน8
พนัส หันนาคินทร์ อธิบายว่า การบริหาร เป็น ขบวนการที่ผู้บริหารใช้ อ้านาจ
ตลอดจนทรั พ ยากรต่ า งๆ เช่ น คน, เงิ น , วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ มี อ ยู่ หรื อ คาดว่
า จะมี จั ด การ
ด้าเนินงานของสถาบันหรือหน่วยงานนั้นๆ ให้ด้าเนินไปสู่จุดหมายที่ต้องการ9
สมยศ นาวีการ ให้ความหมาย การบริหาร ว่าเป็น กระบวนการของการวางแผน
การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุ
มทรัพยากรขององค์การ (วัสดุ คน ข้อมูล เป็น
ต้น) เพื่อบรรลุถึงเฝูาหมายที่ก้าหนดไว้10
6

ศ.ดร. อดิศักดิ์ อติวัฒน์ และสาคร ธระที, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (ออนไลน์) บทความวิชาการ, สืบค้นวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
7
สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพฯ : ไทยพัฒนาการพิมพ์, 2513), หน้า 13
8
ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา
พานิช, 2515), หน้า 2
9
พนัส หันนาคินทร์, หลักการบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช,2524),
หน้า 2524
10
สมยศ นาวีการ, การบริหาร คู่มือและแบบทดสอบ, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร:
ส้า นักพิมพ์บรรณกิจ 1990 จ้า กัด, 2544), หน้า 1
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ศิริอร ขันธหัตถ์ กล่าวถึง การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไปร่วมกันด้าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก้าหนดไว้11
สรุปความว่า การบริหาร หมายถึง การรวมตัวท้ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ผ่าน
เปูาหมาย วิธีการวางไว้ โดยอาศัยปัจจัยสนับสนุน เช่น บุคลากร เงินทุน เครื่องอุปกรณ์ เป็น
ต้น
2) ความหมายของการจัดการ
การจัดการมีความหมายคล้ายกับการบริหาร ซึ่งมีความสองแง่ คือ ในแง่ของการ
บริหารงานและการจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท้างาน ตามความต้องการ ดังที่ สมพงศ์ เกษม
สิน ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการว่า การจัดการ หมายถึง การท้า งานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยอาศัย คน เงิน วัสดุ และอุปกรณ์ หรืออีกนัยหนึ่ง การจัดการ หมายถึง การ
ก้ า หนดหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะบุ ค คลในองค์
ก าร การควบคุ ม ดู แ ล การ
ปฏิบัติงานของบุคคลเหล่านั้น ให้ด้า เนินไปอย่างถูกต้อง12 และพระสุพล จูมพลน้อย ได้ให้
ความหมายของ การจัดการ ไว้ว่า เป็นการบริหารที่ใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดผลงานตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ารนั่ น เอง การจั ด การให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
จ้าเป็นต้องอาศัยปัจจัยการบริหาร วิธีการจัดการ ความรู้ ความสามารถของผู
้บริหาร เพื่อให้
ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด มีความส้าเร็จของผลงานตามที่ก้า หนดไว้13
จากความหมายของการบริหารและการจัดการที่มีแสดงไว้ข้างต้น พอสรุปได้ว่า การ
บริหารจัดการ เป็นการท้ากิจกรรมบางอย่าง ผ่านการวางแผนตามล้าดับขั้นตอน และมีวิธีการ
จัดการลงมือปฏิบัติร่วมกันให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้

3.ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
กระบวนการบริหาร ได้แก่ หน้าที่หรือกิจกรรมขั้นพื้นฐานที่ผู้บริหารต้องกระท้า
ซึ่งมีผู้เสนอแนวคิดไว้หลายท่าน ดังนี้
กูลิค และ เออร์วิก (Gulick and Urwick) ได้เสนอกหลักการบริหารจัดการ
POSDCORB ซึง่ เป็นกระบวนการในการบริหารจัดการ 7 ประการ ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก้าหนดเปูาหมายขององค์การว่าควร
ท้างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อะไร และจะด้าเนินการอย่างไร
11

ศิริอร ขันธหัตถ์, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร: อักษรา
พิพัฒน์, 2547), หน้า 2
12
สมพงศ์ เกษมสิน อ้างถึงใน พระสุพล จูมพลน้อย “ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี จังหวัดสิงห์บุรี”, สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาล้ยเจ้าพระยา, 2551), หน้า 13
13
พระสุพล จูมพลน้อย, อ้างแล้ว, หน้า 13
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2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดตั้งโครงการสร้างอ้านาจอย่างเป็น
ทางการภายในองค์การเพื่อประสานงานหน่วยงานย่อยต่างๆ ให้สามารถบรรลุเปูาหมายของ
องค์การได้
3. การจัดการคนเข้าท้างาน (Staffing) หมายถึง หน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล
เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และจัดเตรียมบรรยากาศการท้างานที่ดีไว้
4. การอ้า นวยการ (Directing) หมายถึง การที่หัวหน้าฝุายบริหารมีหน้าที่ต้องตัดสินใจ
อยู่ ตลอดเวลา โดยพยายามน้ าเอาการตั ดสิ นใจดั งกล่ าวมาเปลี่ ยนเป็ นค้ า สั่ งและค้ าแนะน้ า
นอกจากนี้ยังหมายถึงการที่หัวหน้าฝุายการบริหารต้องท้าหน้าที่เป็นผู้น้าองค์การ
5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง หน้าที่ส้าคัญต่างๆ ในการประสานงาน
ต่างๆ ของงานให้เข้าด้วยกันอย่างดี
6. การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ
ใน
องค์การให้ทุกฝุายทราบ ทั้งนี้อาจให้วิธีการต่างๆ เช่น การวิจัยและตรวจสอบ
7. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง หน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
ในรูปงานของการวางแผนและการควบคุมด้านการเงินและการบัญชี14
เฮนรี่ ฟาโยล (Henry Fayol) เห็นว่าหน้าที่การจัดการประกอบด้วย “POCCC”
ได้แก่
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท้าการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก้าหนดขึ้นเป็นแผนการ
ปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้ เพื่อส้า หรับเป็นแนวทางของการท้างานในอนาคต
2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ้าเป็นต้องจัด
ให้มีโครงสร้างของงานต่างๆ และอ้านาจหน้าที่ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวคน อยู่ใน
ส่วนประกอบที่เหมาะสมในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส้าเร็จได้
3. การสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท้า ให้ส้าเร็จด้วยดีก็โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท้า ตนเป็ นตัวอย่าง
ที่ดี จะต้องเข้าใจคน เข้าใจงานของคน
4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยง
ของคนทุกคนให้เข้ากันได้ และก้ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน
5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก้ากั15บให้
สามารถประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท้าไปนั้นสามารถเข้ากันไปกับแผนงานที่วางไว้แล้ว

14

กูลิค และ เออร์วิก อ้างถึงใน พระมหาวิรุธ นิลเพ็ชร, “ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการโรงเรีย นพระปริยัติธ รรม แผนกธรรม ส้า นักเรียนคณะจังหวัดสิงห์บุรี ”. สารนิพนธ์รั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, 2549), หน้า 14
15
เฮนรี่ ฟาโยล อ้างถึงใน พระสุพล จูมพลน้อย, “ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี จังหวัดสิงห์บุรี”, อ้างแล้ว, หน้า 14-15
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วิจิตร ศรีสอ้าน ได้เสนอหลักการบริหาร ไว้ว่า การบริหารเป็นแนวคิด 3 มิติ(The
Tridimensional Concept) โดยทั่วไปผู้บริหารมีภารกิจ ในการบริหาร ประกอบด้วย งาน
(Job) คน (Man) และบรรยากาศขององค์การ (Social setting) คือ
1. งาน ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานทั้งหมดขององค์การ เช่น
งานวางแผนด้าเนินงาน และประเมิ นผลงาน งานที่ปฏิบัติเป็นประจ้า ได้แก่ งานวินิจฉัยสั่ง
การ งานแก้ปัญหา และงานลงนามในหนังสือที่ออกจากองค์การ นอกจากนั้นเป็นงานอื่น ๆ
2. คน ผู้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ คน คื อ งานสรรหาคนดี ม าปฏิ บั ติ ง าน
มอบหมายงาน พัฒนา ให้บ้าเหน็จความชอบ และให้พ้นจากงาน ซึ่งนับว่าคนเป็นปัจจัยที่
ส้าคัญที่สุด
3. บรรยากาศขององค์ ก าร ผู้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ ใ นการสร้ า งบรรยากาศและ
สัญลักษณ์ให้แก่องค์การ เพื่อสร้างความมั่นคงและความอบอุ่นให้แก่สมาชิกในองค์การ16
4.คุณลักษณะของบุคลากรทางการศึกษาพึงประสงค์
กรมวิชาการ (2544 ข, หน้า 15-16) ได้สรุปผลประชุมวิชาการเกี่ยวกับ จริยธรรม
ไทย สรุปว่า จริยธรรมของบุคคลมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1) ด้านความรู้สึก (Moral Reasoning) คือ ความเข้มแข็งทางจิตใจใน
เหตุผลของความถูกต้องดีงาม สามารถตัดสินแยกความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้
ความคิด
2) ด้านอารมณ์ความรู้สึก (Moral Attitude and Belief) คือ ความพึง
พอใจ 17ศรัทธา เลื่อมใส ความนิย มยีน ดีที่จ ะรั บจริ ยธรรมมาเป็ นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติ
3) ด้านพฤติกรรม (Moral Conduct) คือ การกระท้าหรือการแสดงออก
ของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากอิทธิพลของสององค์ประกอบข้างต้น
คณะกรรมการการศึกษาจริยธรรมไทย โครงการศึกษาจริยธรรมไทย ได้เสนอ
จริยธรรม มีหลักส้าคัญ ได้แก่
1) การใฝุสัจธรรม คือ การแสวงหาความจริง ยึดถือแต่ความจริง เชื่อแต่
ในสิ่งที่มีเหตุผล
2) ความไม่ประมาท คือ การปฏิบัติตนด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบ
รู้จักยับยั้งชั่งใจและควบคุมได้ในสถานการณ์ต่างๆ

16

วิจิตร ศรีสะอ้าน อ้างถึงใน ศิริอร ขันธหัตถ์. องค์การและการจัดการ, อ้างแล้ว, หน้า 45
ดนุพล สุนทรรัตน์, “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน”, ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา,
2550), หน้า 15
17
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3) การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
มี ร ะบบด้ ว ยการรู้ ส ภาพปั ญ หา สาเหตุ ก้ า หนดเปู า หมายที่ จ ะขจั ด ปั ญ หา และรู้ วิ ธี ก าร
แก้ปัญหา
4) เมตตากรุณา คือ การเสียสละส่วนตน เพื่อเกื้อกูลบุคคลอื่น กระกรท้า
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
5) สติสัมปัชชัญญะ คือ การระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า ตนก้า ลังท้า อะไร มี
ความว่องไวในการตัดสินใจ ปฏิบัติตนด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังอยู่เสมอ
6) ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การไม่ประพฤติผิด ด้า เนินชีวิตด้วยความจริง
ด้ว ยความถู กต้ อ ง รั ก ษาวาจาสัต ย์ ปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ด้ว ยความรั บ ผิด ชอบตามระเบี ยบ และ
กฎเกณฑ์ทางสังคม
7) ความขยันหมั่นเพียร คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจจดจ่อไม่ย่อท้อ ขยัน
อดทน เพื่อให้งานบรรลุผลตามเปูาหมาย
8) หิริโอตตัปปะ คือ ความละอาย และเกรงกลัวต่อการท้า ผิดคิดไม่ซื่อ18
เนื่ อ งจากบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในปั จ จุ บั น จ้ า เป็ น ต้ อ งมี ทั้ งศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ใ นการจั ด
การศึกษาให้ตรงกับสภาพความจริง ตามความต้องการของสังคมว่าต้องการอะไร สิ่งหนึ่งที่
เป็นคุณลักษณะอันประสงค์ของบุคลากรทางการศึกษาควรมี คือ เทคนิคและวิธีการจัดการ
เรียนรู้
นายเเพทย์ประเวศ วะสี ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ ไว้ถึง 3 ระดับ
คือ
1) ระดับที่เกิดความรู้ ซึ่งหมายถึง การรู้ความจริง การที่บุคคลจะท้าอะไร
ให้ส้าเร็จได้ บุคคลนั้นต้องรู้และใช้ความจริง ความรู้ต้องเป็นความจริง เพราะการใช้ความจริง
ท้าให้ท้าได้ถูกต้อง การให้ผู้เรียนสัมผัสความจริงเท่ากับเป็นการท้าให้ผู้เรียนมีความรู้ระดับ
เบื้องต้น
2) ระดับที่เกิดปัญญา เป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถบูรณาการหรือเชื่อมโยง
ความรู้ใน 4 ด้าน ด้งกล่าวข้างต้น และน้าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการด้าเนินชีวิต
3) ระดับที่เกิดจิตส้า นึก คือเกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
และเข้าใจตัวเองว่าสัมพันธ์กับสรรพสิ่งอย่างไร
นายแพทย์ ประเวศ วะสี ได้กล่าวอีกว่า จริยธรรมจะเกิดแก่บุคคลต่อเมื่อ
บุคคลนั้นได้บรรลุการเรียนรู้ทั้ง 3 ระดับดังกล่าว จึงควรมีก19ารปฏิรูปการเรียนรู้ให้มาเน้นการ
สัมผัสความจริง การคิดและการจัดการให้มากขึ้นทุกระดับ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การเรียนรู้ชีวิตและสังคมจึงเป็นการเรียนรู้ที่ต้อง
บูรณาการการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ โดยการบูรณาการจะต้องน้า
18

ดนุพล สุนทรรัตน์, อ้างแล้ว, หน้า 17
ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอน (องค์ความรู้ เพื่อการจัด กระบวนการเรีย นรู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพ), พิมพ์ครั้งที่ 6 (ฉบับพิมพ์เพิ่มเติม), (กรุงเทพฯ: บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จ้ากัด,2550),
หน้า 176-177
19
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ชีวิตเป็นตัวตั้งแต่มิใช่ให้ทุกอย่างมารวมกัน และได้ผลลัพธ์เป็นเพียงผลรวมของหน่
วยย่อยๆ
การบูรณาการจะต้องเป็นการมองแบบองค์รวม ไม่ใช่การมองแบบแยกส่วน20 ซึ่งสอดคล้อง
กับ ดนุพล สุนทรรัตน์ ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของคุณธรรมจริยธรรมว่า เป็นเครื่องมือ
ก้าหนดแนวทางในการอยู
่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นแบบแผนในการประพฤติที่ดีงาม
21
ของบุคคลในสังคม
สรุปความว่า บุคลากรทางการศึกษาที่พึงประสงค์ คือ บุคคลที่ท้า การจัด
การศึกษาในหน่วยงานใดหน่วยหนึ่ง ที่ต้องมีคุณลักษณะที่ส้าคัญ 2 ด้าน คือ ด้านวิชาความรู้ดี
ในงานที่ท้า และด้านจริยธรรมคุณธรรมที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตในสังคมทั่วไป
5.ความหมายของคาว่า “ศีล”
พระพุทธโฆษาจารย์ ได้แสดงความหมายของค้าว่า ศีล ไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค โดย
พรรณนาอรรถในสีลศัพท์นี้ไว้ โดยนัยเช่นว่า สีลศัพท์ มีความหมายว่า สิระ คือ สูงดุจอวัยวะ
คือ ศีรษะ มีความหมายว่า สีสะ มีความหมายว่า สีตละ คือเย็น มีความหมายว่า สิวะ (เกษม)
พระฎี กาจารย์ผู้แต่งวิสุทธิมรรคฎีกาได้อธิบายขยายความหมายแห่งสีลศัพท์นี้ซึ่งปรากฏ
ในเชิงอรรถว่า ศีล หมายถึง สิระกับสีสะนั้นเป็นอันเดียวกัน คือแปลว่า หัวเหมื อนกัน ท่าน
ขยายไว้ว่า เมื่อหัวขาดแล้ว ร่างกายทั้งหมดก็เสีย ใช้การไม่ได้ ฉันใด เมื่อศีลแตกท้าลายเสีย
แล้วร่างกายคือคุณธรรมทั้งปวง ก็เสียไปหมด ฉันนั้น เพราะฉะนั้น ศีล จึงมีอรรถว่า สิระ หรือ
สีสะ ความหมายว่าสีตละ (เย็น) เข้22าใจได้ง่าย คือมีศีลแล้วก็ระงับเรื่องร้อนได้ (คนมีศีลเป็นคน
เย็น ไม่ท้าความเดือดร้อนให้
ใคร)
พุทธทาสภิกขุ23 ได้อธิบายความหมายของ “ศีล” ไว้ว่า ศีล หมายถึงความเป็นปกติ
หรือปกติภาวะตามธรรมดา หมายความว่า ท้าทุกอย่างอยู่ตามหน้าที่ที่ควรจะท้า แต่อยู่ใน
ภาวะปกติ คือ ไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายไม่ระส่้าระสาย ไม่มีความสกปรกความเศร้า
หมองใดๆ เกิดขึ้น โดยเนื้อความ ศีล หมายถึง ระเบียบที่ได้บัญญัติขึ้นไว้ส้าหรับประพฤติ
ปฏิบัติกัน เพื่อให้เกิดภาวะปกติขึ้นมาที่กาย ที่วาจา ศีล คือการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการ
เป็น อยู่ ทางภายนอก ศีลพั ฒนาที่ก าย ที่ว าจา ให้เ ป็นกาย วาจา ที่น่ าดู เมื่ อเรามี ศีล เป็ น
พื้นฐานแล้ว เราจึงจะมีจิตที่เป็นสมาธิได้ง่า24ย ถ้ามีศีลดีสมาธิก็มีง่าย
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความประพฤติดีทางกาย
และวาจา การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย, ข้อปฏิบัติส้าหรับควบคุมกายและวาจาให้
ตั้งอยู่ในความดีงาม, การรักษาปกติตามระเบียบวินัย , ปกติมารยาทที่ปราศจากโทษ, ข้อ
20

เรื่องเดียวกัน, หน้า 179
ดนุพล สุนทรรัตน์, อ้างแล้ว, หน้า 14
22
วิสุทฺธิ. (ไทย) 1/1/16.
23
พุทธทาสภิกขุ, ทาน ศีล ภาวนา, (กรุงเทพมหานคร : ส ำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 2539), หน้า 56-57.
24
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่
11, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 245.
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ปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น, ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ; มักใช้เป็นค้า
เรียกอย่างง่ายส้าหรับค้าว่า อธิศีลสิกขา (ข้อ 1 ในไตรสิกขา, ข้อ 2 ในบารมี 10, ข้อ 2 ใน
อริยทรัพย์ 7, ข้อ 2 ในอริยวัฑฒิ 5)
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ศีล หมายถึง การประพฤติงดเว้น ส้ารวมระวัง
การแสดงอาการต่างๆ ที่ไม่ก่อความความเดือดเนื้อร้อนใจให้แก่ตนเองและผู้อื่นทางกายและ
วาจา และศีลส้าหรับประชาชนคนทั่วที่นับถือพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า ศีล 5 นี้ ซึ่งเป็นหลัก
จริยธรรมคุณธรรมพื้นฐานส้าหรับการด้าเนินชีวิตให้เป็นปกติสันติสุขในสังคมปัจจุบันได้อย่าง
รู้เท่าทันสภาพความจริง ซึ่งมี 5 ประการ 5 ข้อ หรือ 5 สิกขาบทที่ควรศึกษาและท้าความ
เข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายว่า ถ้ามนุษย์ขาดศี ลธรรม หรือ
จริยธรรมเสีย อย่างเดียวแทนที่จะก่อคุณอย่างที่คาดหวัง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มักจะ
กลายเป็นช่องทาง และเป็นเครื่องมือเสริมก้าลังส้าหรับทวีโทษภัยให้แก่มนุษย์ทั้งหมด25
6.ความสาคัญของศีล
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ตรัสถึง
ความส้าคัญของศีลไว้ในหนังสือ “พระโอวาท ภาค 100 บทนิพนธ์” นิพนธ์ที่ 96 ว่า “ศีลเป็น
ฐาน ปัญญาเป็นยอด ผู้มีศีล คือ ผู้มีฐานที่จะรองรับสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงได้ และในบรรดา
สิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงนั
้น มีปัญญาเป็นสิ่งสูงสุด สิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงมีศีลเป็นฐาน เกิด
แต่ศีล 5 เป็นต้น.”26 และพระองค์ยังได้ตรัสความส้า คัญของศีลไว้ใน นิพนธ์ที่ 64 หนังเล่ม
เดียวกันว่า “ที่ว่าถ้ามัวถือศีลธรรม จะอยู่ในหมู่คนไม่ได้ จะต้องหลบไปอยู่คนเดียวนั้น จึงผิด
ไปเสียแล้ว เพราะเมื่อพิเคราะห์ดูตามเป็นจริงแล้ว กลับเห็นว่าจะต้องหลบไปอยู่คนเดียว
เพราะไม่ศีลธรรมมากกว่า คนที่อยู่ด้วยกันได้ เพราะถือศีลธรรมต่อกัน แม้หมู่โจรจะปล้ นคน
อื่นก็ต้องไม่ปล้นกันเอง จึงคุมกันเป็นหมู่ด้วยกันได้ แปลว่าต้องมีศีลธรรมต่อกันนั่นเอง”
วิลเลียม ฺฮาร์ท ได้เขียนหนังสือ “ศิลปะในการด้า เนินชีวิต วิปัสสนากัมมัฏฐาน
สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ” ในหัวข้อ คุณค่าของการรักษาศีล ว่า “...เพราะศีลเป็นก้าว
แรกที่ส้าคัญ และจ้าเป็นต่อความก้าวหน้าทางธรรม เราต้องละเว้นการกระท้า ทางกายและ
วาจา ที่จะก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจกันดีอยู่ เพราะช่วยมิให้เกิดความ
วุ่นว่ายในสังคม แต่ความจริงแล้ว การละเว้นพฤติกรรมดั
งกล่าว มิใช่เพียงเพราะมันเป็น
อันตรายต่อผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังเป็นผลร้ายตัวเองด้วย...”27
สรุปความว่า ความส้า คัญของศีล มิใช่มีคุณประโยชน์ต่อตนเองที่ประพฤติปฏิบัติ
เท่านั้น แต่ยังหลักจริยธรรมคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างเป็นสังคมที่อยู่ให้เป็นสถานที่ปลอดภัย
25

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) อ้างถึงใน ดนุพล สุนทรรัตน์, อ้างแล้ว, หน้า, 15
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, พระโอวาท ภาค 100
บทนิพนธ์ ในวโรกาสฉลองทรงเจริญพระชันษา 100 ปี, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์ธรรมสภา, 2556)
27
วิลเลียม ฮาร์ท. ศิลปะในการดาเนินชีวิต วิปัสสนากรรมฐาน สอนโดยท่านอาจาย์โก
เอ็นก้า. พิมพ์ครั้ง 3. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิมพ์ดี, 2554), หน้า 85
26
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ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ปกติสุข เหตุเพราะคนเหล่านั้ นมีศีลธรรมในการด้า เนินชีวิต ไม่
เบียดเบียนกันทางกายและวาจาเป็นพื้นฐานเหมือนกัน
6.1ศีล 5 ประการ
ศีล 5 หรือ เบญจศีล ในภาษาอังกฤษใช้ค้า ว่า the Five Precepts, rules of
morality มี 5 ประการ ดังนี้
1) ปาณาติปาตา เวณมณี (เว้นจากการปลงชีวิต, เว้นจากรฆ่าการ
ประทุษร้ายกัน)
2) อทินฺนาทานา เวรมณี (เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้, เว้นจาก
การลัก โกง ละเมิดกรรมสิทธิ์ ท้าลายทรัพย์สิน)
3) กาเมสุมจิ ฺฉาจารา เวรมณี (เว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม, เว้นจาก
การล่วงละเมิดสิ่งผู้อื่นรักใคร่หวงแหน)
4) มุสาวาทา เวรมณี (เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง)
5) สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺ านา เวรมณี (เว้นจากน้้าเมาคือสุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท, เว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ)
พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ศีล 5 ข้อนี้ ในบาลีชั้น
เดิมส่วนมากเรียกว่า สิกขาบท 5 (ข้อปฏิบัติในการฝึกตน) บ้าง ธรรม 5 บ้าง เมื่อปฏิบัติได้
ตามนี้ ก็ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ มี ศี ล คื อ เป็ น เบื้ อ งต้ น ที่ จั ด ว่ า เป็ น ผู้ มี ศี ล ค้ า ว่ า เบญจศี ล ที่ ม าใน
พระไตรปิฎก ปรากฏในคัมภีร์ชั้นอปาทาน และพุทธวงส์ ต่อมาในสมัยหลัง มีชื่อเรียกเพิ่มขึ้น
ว่าเป็น นิจศีล (ศีลที่คฤหัสถ์ควรรักษาเป็
นประจ้า ) บ้าง ว่าเป็น มนุษยธรรม (ธรรมของ
มนุษย์หรือธรรมที่ท้าให้เป็นมนุษย์) บ้าง28
สรุปความว่า ศีลทั้ง 5 ประการ หรือ ทั้ง 5 สิกขาบท เป็นการฝึกและ
พัฒนาด้านการแสดงออกทางกายและวาจา เพื่อให้สามารถควบคุมระมัดระวังไม่ให้สร้าง
ความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น กล่าวคือ ท้าตนให้คนดีและเป็นอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข
6.2 หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศีล 5
ศีลทั้ง 5 ประการที่กล่าวไว้ข้างต้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อที่ควรงดเว้น ไม่ควรท้า
และข้อที่ควรท้าให้มี ท้าให้เจริญพร้อม หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศีล 5 หรือ ธรรมเกื้อหนุนแก่
การรักษาเบญจศีล ซึ่งเรียกว่า เบญจธรรม หรือ เบญจกัลยาณธรรม (ธรรม 5, ธรรมอันดี
งามห้าอย่าง, คุณธรรมห้าประการ) ซึ่งคู่กับเบญจศีล ซึ่งมี 5 ประการดังนี้
1) เมตตาและกรุณา (ความรักใคร่ปรารถนาให้มีความสุขความเจริญ
และความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์) ศีลข้อที่ 1
2) สัมมาอาชีวะ (การหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต) ศีลข้อที่ 2
3) กามสังวร (ความสังวรในกาม, ความส้ารวมระวังรู้จักยับยั้งควบคุมตน
ในทาง
กามารมณ์ ไม่ให้หลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส) คู่กับศีลข้อที่ 3
4) สัจจะ (ความสัตย์ ความซื่อตรง) คู่กับศีลข้อที่ 4
28
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5) สติสัมปชัญญะ (ระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ คือ ฝึกตนให้เป็นคนรู้จักยั้ง
คิด รู29้สึกตัวเสมอว่า สิ่งใดควรท้า และไม่ควรท้า ระวังมิให้เป็นคนมัวเมาประมาท) คู่กับศีลข้อ
ที่ 5
กล่าวโดยสรุป ธรรมทั้ง 5 ประการ หรือ เบญจธรรมนี้ จะมาคู่กับการ
รักษาศีล 5 เมื่อพูดถึงศีล 5 ก็ต้องให้เข้าใจธรรมเป็นองค์ประกอบของศีล 5 ด้วย เมื่อพูดถึงข้อ
ธรรมเป็นองค์ประกอบของศีล 5 ก็ควรศึกษาในศีล 5 ที่เป็นข้องดเว้นเช่นกัน อีกนัยหนึ่ง เมื่อ
บุคคลประพฤติ ปฏิบัติในเบญจธรรม ก็เป็นอั นว่า บุคคลนั้น ระมัดระวังส้า รวมในการล่ว ง
ละเมิดแต่ละข้อไปโดยปริยาย อย่างเช่น เป็นคนซื่อสัตย์รักษาสัจจะ คนนั้นก็จะไม่ท้าผิดศีลข้อ
ที่ 4 มุสาวาทา เป็นต้น
6.3 ศีล 5 กับการปฏิบัติตามกฎกติกาในสังคม
จริยธรรมเป็นหลักความประพฤติในเบื้องต้นส้า หรับบุคคลทั่วไป ที่เรียกว่า “ศีล”
ในทางพระพุทธศาสนามีหลักของศีลห้าเป็นพื้นฐานในกฎหมายต่างๆ ได้แก่
ศีลข้อที่ 1 (เว้นปาณาติบาต) ไม่ท้าร้าย เว้นจากท้าร้ายร่างกาย ท้าลายชีวิต พัฒนา
มาเป็นกฎหมายอาญา ได้แก่ ความผิดฐานท้าร้ายร่างกาย (มาตรา 295-297) ความผิดฐานฆ่า
ผู้อื่น (มาตรา 288-289) ความผิดฐานท้าให้แท้งลูก (มาตรา 301-305) ความผิดฐานทารุณ
สัตว์ (มาตรา 281)
ศีลข้อที่ 2 (เว้นอทินนาทาน) ไม่ลักทรัพย์ ละเมิดกรรมสิทธิ์ พัฒนาเป็นกฎหมาย
อาญาและกฎหมายแพ่ง ได้ แก่ ความผิด ฐานลักทรัพย์ (มาตรา 334-335) ความผิ ดฐาน
ยักยอกทรัพย์ (มาตรา 352) ความผิดเรื่องละเมิดในกฎหมายแพ่ง (มาตรา 420)
ศีลข้อที่ 3 (เว้นกาเมสุมิจฉาจาร) ไม่ประพฤติผิดทางเพส พัฒนามาเป็นกฎหมาย
อาญา ได้ แก่ ความผิด ฐานกระท้ า ช้ าเราผู้อื่ น (มาตรา 276-277) ความผิ ด ฐานอนาจาร
(มาตรา 278-280) และเรื่องเหตุฟูองหย่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา
1516 (1))
ศีลข้อที่ 4 (เว้นมุสาวาท) ไม่พูดเท็จ โกหกหลอกลวง พัฒนามาเป็นกฎหมายอาญา
ได้แก่ ความผิดฐานฉ้อโกง (มาตรา 341-348) ความผิดฐานดูหมิ่น หมิ่นประมาท (มาตรา
393 และมาตรา 326)
ศีลข้อที่ 5 (เว้นสุราเมรยะ) ไม่เสพสุรายาเมา พัฒนามาเป็นกฎหมายอาญาและ
กฎหมายอื่น ได้แก่ หลักความมึนเมา (มาตรา 66) ความผิดฐานเสพสุราหรือของมึนเมาอย่าง
อื่น (มาตรา 378) ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ฐานขับขี่
ยานพาหนะในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น และความผิดฐานขับขี่ยานพาหนะโดยเสพ
ติดยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษ นอกจากนี้ในกฎหมายพิเศษหรือพระราชบัญญัตติ ่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสุรา ยาเสพติด สิ่งเสพติดต่าง ๆ ก็ถึงกับต้องควบคุมก้ากับโดยมีมาตรการต่างๆ ที่
ออกมา เห็นได้ตัวอย่างของการก้าหนดห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่ก้าหนด ห้ามดื่ม จ้าหน่ายสุราใน
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สถานที่ ก้า หนด แม้ แ ต่ห้ า มโฆษณาบรรดาสิ่ งเสพติ ดเหล่า นี้ มากมาย 30 และยั งไม่ ร วมกฎ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้เป็นมาตรการคุมเข้มในเทศกาลต่าง ๆ อีก
บุคลากรทางการศึกษา ก็คือประชาชนคนหนึ่งสังคม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด ต้อง
ปฏิบัติตามกฎกติกาของบ้านเมืองเช่นคนอื่น ๆ แต่ถึงกระนั้น ก็มักถูกหยิบยกขึ้นเป็นข่าวเชิง
ลบในแต่ละวันเช่นเคย เช่น จากปัญหาอาชญากรรม การใช้ความรุนแรง ปัญหาการคุกคาม
ทางเพศ ปัญหาหนี้สิน การติดการพนัน การฉ้อโกง แต่ละปัญหาเกิดขึ้นนั้นล้ วนมาจากการ
กระท้า ผิดศีล 5 ดังกล่าวทั้ งสิ้น ซึ่ งปัญหาเล่านั้ นบ่งบอกถึงความเสื่ อมถอยด้านคุ ณธรรม
จริยธรรมของคนในวงการศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่ง และปัญหาดังกล่าวยิ่งปรากฏมากขึ้นในกลุ่ม
เด็กนักเรียนและเยาวชนที่เป็นก้าลังของชาติไปด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นภัยอันตรายอย่างร้ายแรง ที่
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้ความสนใจและเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาในการ
บริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษาไทยที่มีอยู่ ให้มีความเป็นมืออาชีพในจรรยาบรรวิ ชาชีพ
ของนักการศึกษา ที่เคยได้ปฏิญาณเอาไวในใจเสมอ ตั้งแต่ที่ได้เลือกเส้นทางการเป็นแม่พิมพ์
ของชาติไว้

7. สรุป

การบริ หารจัด การบุค ลากรทางการศึ ก ษาตามหลั ก ศีล 5 หมายถึ ง การด้ า เนิ น
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อวางแผน เปูาหมาย วิธีการต่างๆ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษามีศีลมีธรรมพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เพราะการขับเคลื่อนองค์กรต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ แต่ส่วนประกอบ
ส้าคัญค้านึงถึงอันดับคือ ทรัพยากรมนุษย์ ดังที่ พระสุพล จูมพลน้อย กล่าวไว้ว่า การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยที่ส้า คัญที่สุดในการบริหาร และยังเป็ นทรัพยากรการบริหาร
อันดับแรก ที่น้า มาใช้เพื่อการด้าเนินขององค์การ ทั้งนี้เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหา และใช้
ทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุ อุ31ปกรณ์และการจั ดการ ในอันที่จะน้าองค์การ
นั้น ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าหรือความเสื่อมได้ และในปัจจุบัน สิ่งที่บุคลากรทางการศึกษา
ได้ถูกลดความน่าเชื่อมถือเลื่อมใสลง ปัจจัยส้า คัญคือขาดจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติ
หน้าที่ ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษา จ้า ต้องเร่งฟื้นฟูจริยธรรมคุณธรรมที่ขาดหายไปในตัว
ของบุคลากรเหล่านั้นกลับมา เพื่อให้องค์กรแม่พิมพ์ของชาติ
มีความเจริญและเป็นที่
เคารพศรัทธาดังเดิม สอดคล้องกับ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป
รินายก ตรัสไว้ว่า “การพัฒนา ซึ่งมีความหมายถึงการสร้างเสริมปรับปรุงให้ดีเจริญขึ้น เป็นกิจ
ที่ควรท้า เพราะบ้านเมืองจะเกิดความเจริญก็ด้วยการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ที่ยังด้อยความ
เจริญอยู่ แต่ก็ต้องพัฒนาคนด้วย ในการพัฒนาคน ก็จ้าต้องพัฒนาให้ถึงจิตใจ ถ้าคนมีจิตใจไม่
เจริญ ก็ยากที่จะพัฒนาส่วนอื่นๆ ให้เกิดผลส้าเร็จได้”
เพราะฉะนั้น การบริห ารจัดการบุคลากรทางศึกษาตามหลักศี ล 5 จึงเป็นหน้าที่
ของทุ ก ภาคส่ ว นที่ จ ะร่ ว มมื อ กั น บริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพงานในด้ า น
จริย ธรรมคุณ ธรรมแก่บุค ลากรทางการศึ กษา ให้ มีศีล ธรรมขั้ นพื้น ฐาน คื อ ศี ล 5 ในการ
30

31

อัญฐิษฐา อักษรศรี, อ้างแล้ว, หน้า 75
พระสุพล จูมพลน้อย, อ้างแล้ว, หน้า 16

182
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

ด้ารงชีวิตเป็นต้นแบบของมนุษย์ที่ได้รับการศึกษามาอย่างดี ด้าเนินชีวิตตามท้า นองคลอง
ธรรมและอยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบกติกาของสังคมบ้านเมืองอย่างสงบสุข
อธิบายกรอบแนวคิด : ศีล 5 เกิดจากการพัฒนาภายใน คือ ด้านจิตใจเป็นส้า คัญ
อันดับแรก จิตใจมีเจตนางดเว้ นทั้ง 5 สิกขาบท บุคลการจะถูกพัฒ นาคุณธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ตามศีลที่ ถูก งดเว้น ไปทั้ ง 5 ประการโดยปริย าย เช่ น งดเว้นศี ลที่ 1 ได้ บุคคลนั้ นจะเกิ ด
คุณธรรมข้อเมตตากรุณาขึ้น เป็นต้น อีกนัยหนึ่ง ธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศีล 5 อาจเกิดขึ้นก่อน
ได้ และการท้าผิดศีลก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน เช่น ถ้าบุคคลใดประกอบการงานอาชีพที่
สุจริตไม่ท้าผิดกฎหมาย บุคคลนั้นไม่ได้ล่วงละเมิดศีล 2 ไปโดยปริยายเช่นกัน เป็นต้น
เมื่อพัฒนาภายในถูกต้อง บุคคลนั้นก็สามารถแสดงออกทางกายและทางวาจา
อย่างส้ารวมระมัดระวัง เช่นนี้เรียกว่า การพัฒนาภายนอก คือ ด้านร่างกายและด้านวาจา
เมื่อภายในได้รับการพัฒนาควบคู่กับภายนอกลักษณะนี้ วงการศึกษาจะได้บุคลากรการศึกษา
ต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักศีล 5 ที่ตั้งเปูาหมายไว้แต่แรก
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รัฐวัฒน์ สรรสรวิสุทธิ1์
คณิตพัฒน์ นาคะรัต2
โสฬส วัฒนศิลป์3

บทคัดย่อ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทับซ้อนยากับเครื่องสาอางมีจาหน่ายโดยแพร่หลาย การอ้าง
สรรคุณทางยาในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางอาจทาให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
จึงควรมีการกาหนดคานิยามของยากับเครื่องสาอางให้ชัดเจนและครอบคลุมเพื่อใช้ในการ
จาแนกผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการควบคุมที่เหมาะสม โดยผลิตภัณฑ์ทับซ้อนโดยความมุ่งหมายอยู่
บนพื้ น ฐานเครื่ อ งส าอาง แต่ มี ก ารอ้ า งสรรพคุ ณ ของสารที่ เ ป็ น ยามาเพิ่ ม จากความเป็ น
เครื่องสาอาง ดังนั้นเราจึงต้องพิจารณานิยามของเครื่องสาอางเป็นหลัก โดยกาหนดกรอบของ
ความเป็นเครื่องสาอางให้ชัดเจนและรัดกุมประกอบกับการพิจารณาไม่ให้วัตถุประสงค์หรือ
การใช้งานก้าวข้ามความเป็นเครื่องสาอาง เพื่อแยกการควบคุมให้ชัดเจนและเพื่อควบคุมให้
เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก สามารถแยกลักษณะของการจาแนกผลิตภัณฑ์
ได้ 2 ลักษณะคือ1) การจาแนกโดยการกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ไว้ใน
คานิยาม 2) การจาแนกประเภทจากลักษณะของการทางานของผลิตภัณฑ์ การจาแนก
ประเภทจากลั ก ษณะของการท างานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เป็ น รู ป แบบที่ พ บในกฎหมายของ
1

อาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2
อาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3
อาจารย์ประจาหลักสูตรนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สหรั ฐ อเมริ ก า โดยนิ ย ามของเครื่ อ งส าอางของสหรั ฐ อเมริ ก ามี ก ารจ าแนกผลิ ต โดย
วัตถุประสงค์ในการใช้เหมือนสหภาพยุโรป ไทย ญี่ปุ่น แต่มีการกาหนดว่าต้องไม่ก่อให้เกิดผล
ต่อโครงสร้างหรือการทางานของร่างกายแต่อย่างใด นิยามในส่วนนี้เป็นการจาแนกผลิตภัณ ฑ์
โดยใช้ลักษณะของการทางานของผลิตภัณฑ์แยกยากับเครื่องสาอางออกจากกัน ในประเทศ
ไทยการก าหนดนิ ย ามของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ช้ ห ลั ก การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ งานของ
ผลิตภัณฑ์เป็นหลักในการจาแนกผลิตภัณฑ์ออกจากกัน จึงควรนาหลักการจาแนกประเภท
จากลักษณะของการทางานของผลิตภัณฑ์มาผสมผสานในการกาหนดนิยามของผลิตภัณฑ์จะ
ทาให้เ กิด ความชัดเจนในการจ าแนกผลิต ภัณ ฑ์เ พื่อ การควบคุ มความปลอดภัย ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : เวชสาอาง , การทับซ้อนของผลิตภัณฑ์ยากับเครื่องสาอาง
ABSTRACT
Overlapping products in medicine and cosmetic industries are
distributed widely. Claiming medical qualification in cosmetic products will
affect consumer's safety, so the government should specify the definition of
medicine and cosmetic products. Therefore, the products should be regulated
properly. Cosmetic products always claim having medicinal properties – these
products must stay within the boundaries of the cosmetic product definition
and the product's properties must be specified. This will result in the
separation of these products and protect the consumer. The product is
classified in two types: a. Classified by a purpose of use b. Classified by
characteristics of used products. Classifying by characteristics of used products
discovered by US law, which defines the classification of use in Europe,
Thailand, and Japan but the product must not affect to a body structure. This
definition classifies the product by operating between medicine and cosmetic
separately, however in Thailand the definition of product decided by an
operation. The complete definition should clarify by purposing and
operating so that the product will be controlled safely and efficiently.
Keyword: cosmeceutical products, Overlapping products: Drugs and
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Cosmetics

1.บทนา
ในปัจจุบันเครื่องสาอางเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจาวันของมนุษย์
เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ ตลาดเครื่องสาอางจึงเป็นตลาดที่ทารายได้มหาศาล
และเกิดการแข่งขันในเชิงการค้า ผู้ประกอบธุรกิจจึงมีความพยายามที่จะสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์
ที่เพิ่มมู ลค่ามากกว่าในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางปกติ โดยอ้างสรรพคุณที่เกินกว่าความเป็น
เครื่องสาอางเพื่อจูงใจให้ซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่ง ทาให้ผู้บริโภคต้องเสียเงินจานวนไม่น้อยเพื่อซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย คือ การเรียกผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางกลุ่มหนึ่งว่า เวชสาอาง เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องสาอางที่มีสรรพคุณทางยาด้วย
นั่นเอง
ในบทความนี้ ผู้ เ ขี ย นจึ ง น าเสนอนิ ย ามศั พ ท์ ท างกฎหมายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยา
เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์ทับซ้อนยากับเครื่องสาอาง (เวชสาอาง) เพื่อการวิเคราะห์และหา
แนวทางการควบคุ มผลิตภัณฑ์ให้เกิดความเหมาะสม ตอบสนองด้านความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค และปัจจัยด้านธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสภาพ
สังคมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
1.1 ความเป็นมาของเวชสาอาง
คาว่า “เวชสาอาง” แปลมาจากคาว่า “cosmeceutical products” ซึ่งเป็น
คาที่ไม่มีนิยามตามกฎหมาย (หมายถึงไม่มีประเทศใด ที่มีคานี้ในกฎหมาย) ไม่ว่าจะจาก
องค์การอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย อเมริกา หรือประเทศกลุ่มยุโรป แต่มี
ความหมายลักษณะเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในกลุ่ม “quasi-drug” ของญี่ปุ่น (แต่ของ
ญี่ปุ่นมีการควบคุมเฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้) เมื่อ คาว่า “เวชสาอาง” แปลมาจากคาว่า
“cosmeceutical products” ประเทศไทยเอาศัพท์ภาษาอังกฤษมาแปลเอง และคาว่า
เวชสาอาง ก็ไม่มีนัยใดๆสาหรับกฏหมายของประเทศไทยเช่นกัน
ขณะที่ “เครื่องสาอาง" มีนิยามตามกฎหมาย หมายถึง สิ่งปรุง รวมทั้งเครื่องหอม
และสารหอมต่างๆ ที่ใช้บนผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ ที่มุ่งหมายสาหรับ
ทาความสะอาด ป้องกัน แต่งเสริม เพื่อความงาม หรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ โดย ถู ทา พ่น
หรือโรยเป็นต้น” โดยที่ไม่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพของร่างกาย แต่......เวชสาอาง
ใช้แล้วให้ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ หรือเรียกได้ว่าเป็น functional cosmetics
จึงมีชื่อคาบเกี่ยวระหว่างยากับเครื่องสาอางว่า “เวชสาอาง” ซึ่งสารออกฤทธิ์ที่ถือเป็นเวช
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สาอางได้แก่ Vitamin ต่างๆ, Antioxidants, Hydroxy acids, Growth Factors,
Hormones, Peptides, Glycosaminoglycans และสารสกัดจากพืชบางชนิด
ในทางกฎหมายไม่มีประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่เรียกว่า “เวชสาอาง” ในการ
โฆษณาสินค้าเหล่านี้ทางกฎหมายจึงถือเป็นเครื่องสาอาง จึงต้องโฆษณาให้อยู่ภายใต้การ
กากับดูแลการโฆษณาเครื่องสาอางตามบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ.
2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ต้องไม่โฆษณาคุณสมบัติมากไปกว่า
การเป็นเครื่องสาอาง ดังนั้นอย่างคาว่าใช้แล้ว ขาว จึงใช้ไม่ได้ ถือเป็นการโอ้อวดเกินจริง ต้อง
เลี่ยงไปใช้คาว่า “ทาให้ผิวแลดูกระจ่างใส” แทน เป็นต้น
สาหรับในเมืองไทย มีผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายเป็นเครื่องสาอาง หรือเวชสาอาง แต่
จริงๆแล้วจัดเป็น ยา อยู่บ้างเหมือนกันและมีการประกาศขายทางอินเตอร์เน็ต โดยที่ไม่รู้ว่า
กาลังขาย ยา เช่น CM-lotion (โลชั่น clindamycin แต้มสิว) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องมีเลข
ทะเบียน อย. กากับ (เลขทะเบียนบนเครื่องสาอาง จะไม่มีคาว่า อย. นาหน้าตัวเลข จะแสดง
เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)4
1.2 สาเหตุที่ต้องมีการควบคุมผลิตภัณฑ์ทับซ้อนยากับเครื่องสาอาง
ลักษณะผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทับซ้อนยากับเครื่องสาอาง 5 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสาอาง วัตถุอันตรายและเครื่องมือแพทย์
(ในบางกรณีอาจจาเป็นต้องใช้ยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ตามที่แพทย์
สั่ง) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมี
หน้าที่และภารกิจหลักในการดาเนินงานคุ้มครองผู้บิโภคด้านสาธารณสุข และส่งเสริมการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยการกากับ ดูแล กาหนดมาตรฐาน และเฝ้าระวังความ
ปลอดภั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพอนามั ย รวมทั้ งรณรงค์ เ ผยแพร่ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่
ประชาชน โดยดาเนิ นการให้เป็นไปตามกฎหมายจานวน 8 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
อาหาร พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งมื อ แพทย์ พระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาท
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และพระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย ซึ่งกฎหมาย
แต่ละฉบับข้างต้นจะมีบทบัญญัติครอบคลุมคานิยามของผลิตภัณฑ์ คุณภาพมาตรฐาน ความ
4

อ.ภญ. หรรษา มหามงคล.เวชสาอาง คือ อะไร. www.pleasehealth.com
ภ.ญ.พรพิมล ขัตตินานนท์ และภ.ก.ปานศักดิ์ ปราโมกข์ชน. การจัดการผลิตภัณฑ์คาบเกี่ยว ยาเครื่องสาอาง. นนทบุรี : สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข,2545.หน้า 1-3.
5
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ปลอดภัย เป็นการกาหนดแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจนาไปปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค รวมทั้งกาหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายไว้ด้วย
การกาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ละชนิด เพื่อให้หน่วยงานรัฐ
สามารถควบคุมกากับดูแลผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพดี ได้มาตรฐานปลอดภัย รวมทั้งมั่นใจได้ในประสิทธิผลในกรณีที่เป็นยา ทั้งนี้ หาก
การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สขุ ภาพแต่ละประเภทเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ปัญหาจะไม่
เกิดขึ้น แต่ในสถานการณ์ที่เป็นจริง การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในปัจจุบัน
ก่อให้เกิดปัญหาสับสนระหว่างผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม เช่น ปัญหาระหว่างยากับเครื่องสาอาง
ยากั บเครื่องมือ แพทย์ หรือ แม้ แต่ย ากับ อาหาร ทาให้เ กิด ผลิต ภัณฑ์ ที่คาบเกี่ยวระหว่า ง
กฎหมายสอง หรือ สามฉบับ จึงจะขอเรียกผลิตภัณฑ์กลุ่มที่มีปัญหานี้ว่า “ผลิตภัณฑ์ทับซ้อน
ยากับเครื่องสาอาง”
ลั ก ษณะและการจ าแนกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั บ ซ้ อ นยากั บ เครื่ อ งส าอางหรื อ เวชส าอาง
(Cosmeceuticals) เป็นคาที่เพิ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยเมื่อไม่
นานมานี้ และมีคนส่วนน้อยที่เข้ าใจความหมายที่แท้จริง เวชสาอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่
ระหว่างยา (pharmaceuticals) และเครื่องสาอาง (cosmetics) เป็นการรวมคุณสมบัติของ
ยาและเครื่องสาอางไว้ด้วยกัน นั่นคือ เป็นเครื่องสาอางที่สามารถออกฤทธิ์หรือทาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของเซลล์ผิวหนัง มีผลต่อการทางานของผิวหนัง ช่วยในการแก้ไข
ข้อบกพร่องให้ดีขึ้น ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดกว่าเครื่องสาอาง ซึ่งเครื่องสาอาง
มีความสามารถและประสิทธิภาพในการทาความสะอาด หรือส่งเสริมให้เกิดความงามเท่านั้น
และกลไกการทางานหรือการออกฤทธิ์จะเห็นผลได้ช้าหรือได้น้อยกว่าเวชสาอาง ผลิตภัณฑ์ที่
จัด เป็ นเวชสาอางจะไม่เ น้น เรื่ องการเสริม ความงาม แต่จ ะให้ค วามส าคั ญในเรื่อ งของ
ประสิทธิภาพในการรักษาปัญหาเฉพาะที่เป็นจุด ประสงค์หลัก แต่ไม่จัดเป็นยา
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทับซ้อนยากับเครื่องสาอางเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายทั้ง
ภาคธุรกิจในฐานะที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคผู้จ่ายเงินซื้อและได้รับผลจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ และภาครัฐในฐานะผู้กากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีหน้าที่คุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย
สาหรับภาคธุรกิจกับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทับซ้อนยากับเครื่องสาอาง ในมุมมองของ
ภาคธุรกิจมักจะคานึงถึงหลักการเชิงธุรกิจ 2 ประการ คือ 1) การดาเนินธุรกิจสะดวก ง่าย
ภายใต้กฎหมายที่ไม่เข้มงวด บทลงโทษไม่รุนแรง หากจาเป็นต้องมีการขออนุญาต ขอให้
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วิธีการไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาน้อย เพื่อให้วางตลาดได้เร็ว 2) การวางจาหน่ายในท้องตลาด ขายได้
เสรีไม่มีเงื่อนไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องการให้มีข้อจากัดในเรื่องสถานที่จาหน่าย หรือการ
โฆษณา สามารถให้ ข้อ มูล ข่า วสารกั บผู้ บริ โภคอย่า งเสรี เพื่ อให้ผู้ บริ โภครู้ จัก สิน ค้า อย่ า ง
กว้างขวาง สร้างความต้องการที่จะซื้อและใช้ ขายได้เป็นจานวนมาก
สาหรับผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์ทับซ้อนยากับเครื่องสาอาง การที่ผู้บริโภคที่จะซื้อหรือ
ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น มักจะคานึงถึงผลที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ คาดหวังแต่
สรรพคุ ณ ในด้ า นดี และมั กตั ด สิน ใจจากข้อ มู ลที่ เ จ้ าของผลิ ตภั ณ ฑ์ เผยแพร่ ทั้ งฉลากและ
โฆษณา โดยที่หลายท่านอาจไม่สนใจผลิตภัณฑ์นั้น จะจัดเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดใด ยา
หรือ อาหาร หรือเครื่องสาอาง หรือเครื่องมือแพทย์
สาหรับหน่วยงานรัฐกับผลิตภัณฑ์ทับซ้อนยากับเครื่องสาอาง ในอดีตการดาเนินการ
ของหน่วยงานรัฐ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งผู้ใช้กฎหมายต้องมี
ความชัดเจนแต่แรกว่าผลิตภัณฑ์ที่จะดาเนินการชนิดใด จะได้ใช้นากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์นั้นมาใช้ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าผลิตภัณฑ์ก้ากึ่ง คาบเกี่ยว ไม่ชัดเจนเป็น
ชนิดใดแน่ จึ งต้องมีการน าหลักการประเมินความเสี่ยง มาใช้เ ป็นเครื่องมือ ประกอบการ
ตัดสินใจโดยเฉพาะการคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบ
ธุรกิจ และผู้บริโภค และใช้หลักการนี้ในการจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา ทั้งก่อนที่จะ
อนุญาตให้ออกจาหน่าย และกากับดูแลหลังออกวางตลาดแล้ว
เมื่อพิจารณาในภาพรวม ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทับซ้อนยากับเครื่องสาอางมิได้เป็น
ปัญหาเฉพาะระหว่างหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย กับภาคธุรกิจที่เป็นผู้ปฎิบัติตาม
กฎหมายเท่านั้น แต่มีผลกระทบต่อทุกฝ่าย คือผู้บิโภค และระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพด้ ว ย ประกอบกั บ ปั ญหาผลิ ต ภั ณ ฑ์ค าบเกี่ ย วมีห ลากหลาย และมี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นตามวิ ท ยาการและเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลง ภาคธุ ร กิ จ เป็ น ผู้ ที่ รู้ ข้ อ มู ล และ
ข้อเท็จจริงดีที่สุด ในขณะที่ผู้บริโภคเป็นผู้ที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ และภาครัฐทาหน้าที่
วินิจฉัยในการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการยากต่อการกาหนดนิยามของผลิตภัณฑ์ให้คล
อบคลุม เพื่อจาแนกให้เกิดการควบคุมตามกฎหมายโดยเฉพาะในปัจจุบันมีปัญหาความคาบ
เกี่ยวระหว่างเครื่องสาอาง และยา ที่ทาให้เกิดปัญหาในการวินิจฉัยและการกากับดูแล
ส่วนด้านการควบคุม กากับดูแลเครื่องสาอางส่วนใหญ่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน หรือจด
แจ้งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เน้นที่ความปลอดภัย ไม่เน้นที่ประสิทธิผล สามารถโฆษณาได้โดย
ไม่ต้องขออนุญาตก่อนกฎระเบียบต่างๆ ไม่เข้มงวดเหมือนในด้านยา ซึ่งยาทุกตัวต้องขึ้น
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ทะเบียนทุกตารับ คุณภาพของผลิตภัณฑ์เน้นที่ประสิทธิผล และความปลอดภัย และจะต้อง
ขออนุญาตก่อนจึงจะโฆษณาได้ โดยการจาแนกประเภทของผลิตภัณฑ์นั้นให้ดูที่สรรพคุณ
วิธีใช้ สูตร และส่วนประกอบตามกฎหมายมีความลึกซึ้งกว่าความเข้าใจของคนทั่วไปมาก
ความจาเป็นในการให้ความหมายของยาอย่างชัดเจนย่อมมีความสาคัญต่อการประกอบธุ รกิจ
ยาเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมผลิตยากับเครื่องสาอางแยกออก
จากกันอย่างชัดเจน

2.กฎหมายและนิยามและการควบคุมผลิตภัณฑ์ทับซ้อนของสหรัฐอเมริกา6
เครื่ อ งส าอางตามค าจ ากั ด ความของกฎหมายอาหาร ยา และเครื่ อ งส าอาง
( FD&C Act ) ของสหรัฐอเมริกากาหนดไว้ว่า วัตถุที่ใช้ทา ถู โรย พ่น ใส่ หรือ กระทา
ด้วยวิธีอื่นใด ต่อร่างกายมนุษย์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายมนุษย์เพื่อทาให้สะอาด
สวยงาม หรื อ ส่ งเสริม ความสะดุ ดตาสะดุ ดใจ หรือ เปลี่ ย นแปลงรู ปลั ก ษณ์ โ ดยไม่
ก่อให้เกิดผลต่อโครงสร้างหรือการทางานของร่างกายแต่อย่างใด ทั้งนี้ไม่รวมถึงสบู่
ผลิตภัณฑ์สบู่ที่ไม่มีฉลากแสดงสรรพคุณนอกเหนือจากการทาความสะอาดร่างกาย
จะไม่ถูกจัดให้เป็นเครื่องสาอางตามกฎหมายนี้ แต่หากผลิตภัณฑ์สบู่ใดมีการอ้างสรรพคุณ
ของเครื่องสาอาง จะอยู่ภายใต้การกากับดูแลตามกฎหมายอาหาร ยา และเครื่องสาอาง (
FD&C Act )7 นี้
การกากับดูแลผลิตภัณฑ์ยารัฐบัญญัติว่าด้วย อาหาร ยา และเครื่องสาอาง ค.ศ.
1938 (แก้ไขเพิ่มเติม) ได้ให้คาจากัดความของยาไว้ดังนี้
(1.1) วัตถุที่ได้รับรองไว้ในตาราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา (Official United
States Pharmacopoeia) ตาราโฮมีโอพาติคฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา (Official
HomeopathicPharmacopoeia of the United States) หรือในตาราแนชนาลฟอร์มูลารี่
(National Formulary) รวมทั้งบทแก้ไขเพิ่มเติมตาราต่างๆ เหล่านี้
(1.2) วัตถุที่มีความมุ่งหมายเพื่อการวินิจฉัย การรั กษา บรรเทา บาบัดและป้องกัน
โรคในมนุษย์และสัตว์
6

ภ.ญ.พรพิมล ขัตตินานนท์ และภ.ก.ปานศักดิ์ ปราโมกข์ชน.อ้างแล้ว.หน้า 31.
GLOBALIZATION OF COSMETIC REGULATIONS, Janet Winter Blaschke, CBiol,
MIBiol ,60 Food & Drug L.J. 413
7
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(1.3) วัตถุใดๆ (ยกเว้นอาหาร) ที่มีความมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดผลต่อโครงสร้างหรือ
ระบบการทางานในร่างกายของมนุษย์และสัตว์
(1.4) วัตถุอื่นใดที่มีความมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุตามข้อ (1.1)
(1.2) และ (1.3) แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงเครื่องมือ ส่วนประกอบชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือ
เหล่านั้น
นอกจากนั้น รัฐบัญญัติกล่าวได้ขยายความหมายของยาไว้โดยให้รวมถึงตัวยาทุก
ชนิดและยาสาเร็จรูป ซึ่งได้รับรองไว้ในตาราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกาหรือ ตาราแน
ชนาลฟอร์มูลารี่(TheUnited States Pharmacopoeiaor National Formulary)สาหรับใช้
ภายนอกหรือภายในร่างกายและหมายรวมถึงสารบริสุทธิ์ ส่วนผสมของสารบริสุทธิ์ที่มีความ
มุ่งหมายเพื่อใช้วินิจฉัย บาบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคไม่ว่าในมนุษย์หรือสัตว์
การขึ้นทะเบียนยา8ถือเป็นหน้าที่หลักของ Food and Drug Administration
(FDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานสาคัญภายใต้ Department of Health and Human Services
โดยหน่วยงานหลักใน FDA ที่ทาหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาได้แก่ Center for Drug
Evaluation and Research (CDER) สาหรับผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ซึ่งรวมถึงวัคซีนจะถูกดูแล
โดย Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) ยาที่ขึ้นทะเบียนกับ CDER
อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ยาใหม่ หรือ new generic drug ซึ่งต้องยื่น New Drug
Application (NDA) เพื่อขอขึ้นทะเบียน และยาเลียนแบบ หรือ generic drug ซึ่งต้องยื่น
Abbreviated New Drug Application (ANDA) ซึ่งกระบวนการขึ้นทะเบียนจะมี
รายละเอียดที่แตกต่างกัน
การก ากั บ ดู แ ลผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTC
DRUG9 แม้ ก ฎหมายอาหาร ยา และ
เครื่องสาอาง (FD& C Act) ไม่เกินกาหนดนิยามของยา OTC Drug เอาไว้ แต่แจกแจง
ลักษณะของยาอย่างชัดเจนว่ายาจะถูกส่งมอบให้ผู้ป่วยก็ต่อเมื่อมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น
อย่างไรก็ตามมีรายงานที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Food Drug Cosmetic Law Reports
ระบุว่า โดยนัยยะและความเข้าใจร่วมกันระหว่าง ภาคอุตสาหกรรม US FDA และรัฐสภา
8

Benefit Vs. Risk:How FDA approves new drugs.US FDA Center of or Drug
Evaluation and Research. Special Report (September, 1999) pg 33
9
Buta, Robert J.,Trager, Philip G., Murphy Edward J., Establishing the deviding
Line : Is Your Product a Drug : Allured’s Cosmetics and Toiletries Magazine, Vol. 116, No.4,
April 2001.
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ของสหรัฐอเมริกา US Congress)แล้ว ยาที่ไม่จาเป็นต้องจ่ายโดยอาศัยใบสั่งแพทย์คือ
ผลิตภัณฑ์ยา OTC Drug ดังนั้นผลิตภัณฑ์ยา OTC Drug คือ ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมายใน
การใช้รักษา หรือ ป้องกันโรค หรือ เครื่องสาอางที่มีฤทธิ์ต่อโครงสร้างหรือการทางานของ
ร่างกาย ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะต้องปฏิบัติตามข้ อบังคับของทั้งยาและเครื่องสาอางตาม
กฎหมายอาหาร ยาและเครื่องสาอาง (FD& C Act)10
ผลิตภัณฑ์ยา OTC Drug คือ ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งหมายในการใช้รักษา หรือ ป้องกัน
โรค หรื อ เครื่ องส าอางที่ มีฤ ทธิ์ต่ อ โครงสร้ างหรือ การทางานของร่ างกาย ผลิ ตภั ณ ฑ์
ประเภทนี้จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของทั้งยาและเครื่องสาอางตาม กฎหมายอาหาร ยา
และเครื่องสาอาง (FD& C Act) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้แก่ ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์
เป็นส่วนผสม ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย (A/P) แชมพูขจัดรังแค
และครีมฮอร์โมน เป็นต้น ยาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่จะต้องได้รับการกากับดูแลอย่างเข็ม
งวดกว่าเครื่องสาอางอย่างแน่นอน ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะต้องผลิตขึ้นตามข้อกาหนด
ของการผลิตที่ดี (cGMPs–current Good Manufacturing Practices ) นอกจากนี้
ทุกๆ ปี ผู้ผลิตยังจะต้องจดทะเบียน (Register) กับ US FDA รวมทั้งปรับปรุง (update)
รายการยาที่ทาการผลิตปีละ 2 ครั้ง
แม้กฎหมายอาหาร ยา และเครื่องสาอาง (FD& C Act) ไม่เคยกาหนดนิยามของ
ยา OTC Drug เอาไว้ แต่แจกแจงลักษณะของยาอย่างชัดเจนว่ายาจะถูกส่งมอบให้ผู้ป่วยก็
ต่อเมื่อมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้ น อย่างไรก็ตามมี รายงานที่ไ ด้รับการตี พิมพ์ใน Food
Drug Cosmetic Law Reports ระบุว่า โดยนัยยะและความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรม US FDA และรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา US Congress)แล้ว ยาที่ไม่
จาเป็นต้องจ่ายโดยอาศัยใบสั่งแพทย์คือ ผลิตภัณฑ์ยา OTC Drug

3.กฎหมายและนิยามและการควบคุมผลิตภัณฑ์ทับซ้อนของสหภาพยุโรป11
การกากับดูแลเครื่องสาอาง การกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางในสภาพยุโรป
สามารถกระทาได้อย่างเสรี โดยปราศจากการกากับดูแลก่อนออกวางตลาดตามข้อกาหนดใน

10

What are the Legal Aspects of Over-the-counter Sale of Allopathic Medicines?
MC Gup,taIndian Journal of Clinical Practice, Vol. 23, No. 12, May 2013
11
ภ.ญ.พรพิมล ขัตตินานนท์ และภ.ก.ปานศักดิ์ ปราโมกข์ชน. อ้างแล้ว.หน้า 34-36.
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1976 EC Cosmetic Directiveth แต่ในปี ค.ศ. 1993 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 6
อันเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปในนาม 6 Amendment
ในส่ว นนิย ามของเครื่องสาอาง ข้อ กาหนดในการแสดงรายการสารประกอบบนฉลากที่
ครอบคลุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นประกอบโดยละเอี ย ดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ นบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข้ อ มู ล ความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยการทดสอบตามหลักของ Good Laboratory Practice และ
ต้องผ่านการลงนามรับรอง โดย “ บุคลากรผู้มีคุณวุฒิ Qualified person ” ข้อมูล
ยืนยันประสิทธิภาพ หรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวอ้าง บทบัญญัติของสหภาพ
ยุโรปฉบับที่ 76/768/EEC ได้ให้นิยามคาว่าเครื่องสาอางคือ สารใดๆหรือยาปรุงสาเร็จใดๆที่
ถูกใช้เพื่อมาสัมผัสกับส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ (ผิวหนังชั้นนอก ผมหรือขน เล็บ ริมฝีปาก
และ อวัยวะสืบพันธ์ภายนอก) หรือ ใช้สัมผัสกับฟัน และเยื่อบุในปากอย่างเป็นการส่วนตัว
หรืออย่างเป็นสาคัญ เพื่อที่ จะ ทาความสะอาด การทาให้สิ่งนั้นหอม หรือ การปกป้องสิ่ง
เหล่านั้นเพื
่อที่จะ รักษาให้อยู่ในสภาวะที่ดี ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ หรือ ปรับปรุง
12
กลิ่นกาย
การกากับดูแลผลิตภัณฑ์ยาพระราชบัญญัติยา ค.ศ.1968 ( Medicine Act 1968
)13 เพื่อวางขอบข่ายแห่งการควบคุม โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้คาจากัดความของยาไว้
ดังนี้ “ ผลิตภัณฑ์ยา หมายถึงสารใดๆ หรือวัตถุใดๆ ที่มีความหมายในการใช้โดยนัยสามัญ
เพื่อการเยียวยาความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือสัตว์” ความมุ่งหมายในการรักษาเยียวยาได้แก่
(1) การรั ก ษาและป้ องกั น (2) การวิ นิ จ ฉัย ชั นสู ต รโรค การบ่ งชี้ ก ารมี อ ยู่ ของเชื้ อโรค (
Ascetining the Existence) ขนาดและสภาพทั่วทางภาพของเชื้อโรค (3) การคุมกาเนิด
และการกีดกันการผสมเชื้อ ( Contraceptives ) (4) การวางยาสลบ (5) การป้องกันหรือ
การเข้าไปแทรกแซงการทางานของระบบต่างๆทางกายภาพของร่างกาย
อย่างไรก็ดี ยาให้หมายความรวมถึงสารประกอบทางเคมีของสาร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผูป้ ระกอบโรคศิลปะถือว่าเป็นยา
การควบคุมตามพระราชบัญญัติยาฉบับนี้ให้ครอบคลุมถึง (1) สารชีวะวัตถุที่ใช้เป็น
ส่วนประกอบในการผลิตยา ชีวะวั ตถุซึ่งจะต้องมีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยใน
การผลิต (2) วัสดุดูดซับในการผ่าตัด ด้ายและเชือกที่ใช้ในการผ่าตัด (3) สารที่ใช้อุดตัด (4)
คอนแท็กเลนซ์ น้ายาล้างคอนแท็กเลนซ์ และห่วงคุมกาเนิด
ใน EU มีการจัดตั้ง The European
Directorate for the Quality of
14
Medicines & HealthCare (EDQM) ขึ้นเพื่อกาหนดให้มีการควบคลุมยาเป็นมาตรฐาน
เดียวกันของกลุ่มสมาชิก โดยมีการทาตารายาชื่อpharmacopoeia ในการทาตารายานั้นเกิด
จากการตกลงร่วมกันโดยนาตารายาของประเทศสมาชิกมาจัดทาเป็นแผนภูมิ หลังจากนั้นจะ
12

European Union Directive 76/768/EEC. See also EUROPEAN COMMISSION, 1
COSMETICS LEGISLATION (1999) (rulesgoverning cosmetic products in the European Union),
at http://pharmacos.eudra.org/F3/cosmetic/pdf/vol_len.pdf (วันที่ค้นข้อมูล : 1 มีนาคม 2557)
13
GLOBALIZATION OF COSMETIC REGULATIONS, Janet Winter Blaschke, CBiol,
MIBiol ,60 Food & Drug L.J. 414
14
Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia CETS No.: 050,
Treaty Office, Council of Europe
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มีการวิเคราะห์ศาลของผู้เชี่ยวชาญในคณะทางานของ EDQM และมีการโหวตจากประเทศ
สมาชิกเพื่อขึ้นทะเบียนสารนั้นในตารา pharmacopoeia ซึ่งเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก และสาร
ที่กาหนดในตารายา pharmacopoeia ประเทศในกลุ่มสมาชิกของ EU ต้องไปบัญญัติไว้เป็น
กฎหมายภายในประเทศของด้วยเพื่อให้การผลิตยาเป็นมาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานทางการวิจัย ชื่อ Official Medicines Control
Laboratories (OMCLs)15 ซึ่งอยู่ภายใต้หน่วยงานของ EDQM ในการตรวจสอบยาที่จะผลิต
ออกขายในท้องตลาดว่ามีสารตรงตามที่กาหนดไว้ในตารา pharmacopoeia หรือไม่ ซึ่งเมื่อ
ตรวจสอบแล้วผู้ผลิตจะขายยานั้นได้ต้องได้รับการอนุมัติจาก EDQM เสียก่อน

4.กฏหมายและนิยามและการควบคุมผลิตภัณฑ์ทับซ้อนของญี่ปุ่น16
การกากับดูแลเครื่องสาอาง PHARMACEUTICAL AFFAIRS LAW ได้นิยามคาว่า
เครื่องสาอางคือ สิ่งต่างๆ (ที่ไม่ใช่ quasi-drug) ที่ถูกใช้ ด้วยวิธีการชโลม การหลั่งริน หรือ
วิธีการที่คล้ายคลึงกัน บนร่างกายมนุษย์ เพื่อการทาความสะอาด การเสริมความงาม การเพิ่ม
ความน่าหลงไหล เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของร่างกายมนุษย์และ เพื่อการรักษา
สุขภาพที่ดีของผิวหนังและเส้นผม โดยมีเงื่อนไขว่าการกระทาของสารเหล่านั้นอ่อนโยนต่อ
ร่างกายมนุษย์
ประเทศญี่ปุ่นมีระบบกฎข้อบังคับ17ที่เปลี่ยนแปลงน่าสนใจและมีผลต่อการดาเนิน
ชีวิต วัตถุที่ถูกใช้ในเครื่องสาอางในปัจจุบันได้ถูกกาหนดไว้เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายเกี่ยวกับ
เภสัชกรรม ในอดีตที่ผ่านมา วัตถุดิบนั้นจะได้รับความเห็นชอบเป็นคราวๆไปในแต่ละครั้ง โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประเภทของสารประกอบบางอย่างเช่น วัตถุที่ใช้ให้สี
สารกันบูด และสารกรองแสงแดด ยังคงกาหนดให้จดทะเบียนโดยผ่านความเห็นชอบและ
กาหนดไว้ในบัญชีรายชื่อของทางภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการผลิตเครื่องสาอางให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย สารประกอบอื่นๆต้องแสดงมาตรฐานเป็นเรื่องๆไปซึ่งก็อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
หรืออาจถูกควบคุมจากัดให้ใช้เอความปลอดภัยของผู้ใช้ สารประกอบอื่นนอกจากที่กาหนดไว้
ในบัญชีรายชื่อจะต้องได้รับการพิจารณาจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง (JCIA) ก่อน
และนารายชื่อของสารประกอบนั้นไปพิมพ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
การกากับดูแลเครื่องสาอางในญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2544 โดยยกเลิกการออกใบอนุญาตสาหรับผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอาง และมีการกาหนดรายการ
สารห้ า มใช้ และสารให้ ใ ช้ ข้ อ ก าหนดการจั ด ท าฉลาก ซึ่ ง ครอบคลุ ม การแสดงรายการ
ส่วนประกอบของเครื่องสาอางทั้งหมดเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยที่สารทั้งหมดจะต้องมีเลข CLS
Number อ้างอิง และนั่นหมายถึงว่า ผู้จาหน่ายวัตถุดิบต้องยื่นแจ้งการผลิต/นาเข้าวัตถุดิบต่อ
Janpanese Cosmetic Industry Association (JCIA) ซึ่งจะใช้เวลาราว 3 เดือน อย่างไรก็
ตาม ระบบใหม่ นี้ ก็ ยั งมี ปั ญ หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค าบเกี่ ย วอยู่ ต่ อ ไปเช่ น Bath Preparations
15

Resolution AP-CSP (07) 1(adopted by the Public Health Committee (Partial
Agreement) (CD-P-SP) on 21/02/2007) Certification of suitability to the monographs of the
European Pharmacopoeia (revised version)
16
ภ.ญ.พรพิมล ขัตตินานนท์ และภ.ก.ปานศักดิ์ ปราโมกข์ชน. อ้างแล้ว.หน้า 40.
17
GLOBALIZATION OF COSMETIC REGULATIONS, Janet Winter Blaschke, CBiol,
MIBiol ,60 Food & Drug L.J. 413
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Medicated Cosmetics Hair dyes agent ซึ่งถูกจัดให้เป็น Quasi-drug ยังคงได้รับ
ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์เหมือนเดิม 18
การกากับดูแลผลิตภัณฑ์ยา วัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยยาประเทศญี่ปุ่นได้มี
การออกกฎหมายว่าด้วยยามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของยาต่าง
Pharmaceutical affairs lawได้นิยามคาว่ายา19คือ
1. สารที่กาหนดไว้ในมาตรฐานบัญชียาแห่งชาติ
2.สารที่มีวัตถุประสงค์มุ่งหมายเพือ่ ใช้ในการวินิจฉัยโรค การรักษา หรือ
ป้องกันโรคในมนุษย์และสัตว์
3. สารที่วัตถุประสงค์มุ่งหมายที่จะให้มีผลต่อการทางานของร่างกายของ
มนุษย์และสัตว์มาตรฐานบัญชียาแห่งชาติ (The Japanese Pharmacopoeia)ตาม มาตรา
41 แห่งพระราชบัญญั ติยา ได้กาหนดมาตรฐานบัญชียาแห่งชาติไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
กาหนดเกณฑ์ คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ และคุณภาพของยาที่มีความสาคัญในการรักษาโรค
โดยแยกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ยาพื้นฐานในการรักษาโรค (มี 881 รายการ) และส่วน
ที่ 2 ยาที่ส่วนประกอบของวัตถุดิบที่ผสมผสานกัน (มี 881 รายการ)
ระเบียบขั้นตอนการขออนุมัติเอกชน ใดที่ต้องการผลิตยาเพื่อจาหน่ายจะต้องมีการ
ผ่านกระบวนการปฏิบัติการทางห้อง ทดลองและกระบวนการทางคลินิกที่ดีมีมาตรฐาน จึงจะ
สามารถยื่นความจานงในการขออนุมัติต่อองค์กร ทั้ง 4 ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการอาหาร ยา
และอนามัย กระทรวงสาธารณสุขฯ การประสานการทางานร่วมกันอย่างมีระบบ ถ้าได้รับการ
ตรวจสอบผ่านจึงจะได้รับการอนุมัติ สถาบันวิจัยเพื่อความปลอดภัยทางเภสัชกรรมและ
สถาบันสาธารณสุขและสุขภาพแห่ง ชาติ ซึ่งจะมีการพิจารณากลั่นกรองอย่างเป็นระบบ ใน
กระบวนการยื่นขอผลิตยา ผู้ประกอบการต้องดาเนินการทดสอบผลทางการแพทย์ โดยใช้
สัตว์ทดลองและเก็บข้อมูลยื่นต่อองค์การทั้งสี่โดยต้องปฏิบัติตามกฎ Good Laboratory
Practice (GLP) ได้แก่ แจ้งผลทดสอบด้านความปลอดภัย แจ้งผลการทดสอบและทดลอง
ตัวยากับสัตว์ทดลอง ทั้งนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมการทดสอบด้วย
การกากับดูแลผลิตภัณฑ์ “ผลิตภัณฑ์ที่มลี ักษณะกึ่งยา (quasi-drugs)”20 สาหรับ
คานิยามของคาว่า “ผลิตภัณฑ์ที่มลี ักษณะกึ่งยา (quasi-drugs)” ได้กาหนดคาจากัดความไว้
ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ทมี่ ีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นการเฉพาะสาหรับ เช่น เพื่อป้องกันการ
อาเจียร การระคายเคือง การร่วงของเส้นผม เป็นต้น
2. ผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่มผี ลรุนแรงต่อร่างกาย รวมถึงเครื่องมือเพื่อการบาบัดโรค เป็น
ต้น
18

Steinberg, David C., The new Japanese Cosmetic Regulations:Allured’s
Cosmetics and Toiletries Magazine, Vol.116, No.1, January 2001.
19
PHARMACEUTICAL AFFAIRS LAW (Law No.145 of August 10, 1960)
20
อัครพงษ์ เวชยานนท์.กฎหมายว่าด้วยยาของประเทศญี่ปุ่น.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.gotoknow.org/posts/165160 (วันที่ค้นข้อมูล : 10 มีนาคม 2561).
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Quasi Drug21 แปลว่า คล้าย ๆ ยาแต่ไม่ใช่ยา ซึ่งในที่นี้หมายถึง สิ่งที่อยู่ระหว่าง
เครื่องสาอางกับยา เรียกว่า เวชสาอางได้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามกฎหมายของกระทรวง
สาธารณสุขญี่ปุ่น (Quasi Drug Regulation) จึงได้การรับรองโดยออกเครื่องหมาย 医薬部
外品 อ่านว่า อิยาคุบุไกฮิน (IYAKUBUKAIHIN) ก็คือเวชสาอาง ส่วนประกอบที่สาคัญที่เป็น
ตัวบ่งชี้ว่าเป็นเวชสาอางตามมาตรฐานญี่ปุ่นต้อง มี 1.ส่วนผสมที่ใช้ต้องมีความปลอดภัยสูง
2.มีสัดส่วนปริมาณของสารแต่ละประเภทอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพสูง
โดยไม่เป็นอันตราย และ 3.ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและมีผลการ
ทดลองที่พิสูจน์แล้วยืนยันกากับ ในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกและเป็นประเทศ
เดียวที่มีการระบุเวชสาอางอย่างถูกต้อง โดยใช้ Quasi Drug Regulation ของกระทรวง
สาธารณสุข ทาให้สามารถทราบได้เลยว่าสินค้ าใดเป็นเวชสาอางโดยสามารถดูได้จาก
เครื่องหมาย 医薬部外品

5.กฎหมายและนิยามและการควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางในกลุ่มประเทศอาเซียน
มาตราในบทบัญญัติเครื่องสาอางแห่งอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive) ซึ่ง
ทุ ก ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นต้ อ งปฏิ บั ติ ตั้ ง วั น ที่ 1 มกราคม 2551มาตราในบทบั ญ ญั ติ
เครื่องสาอางแห่งอาเซียน ประกอบด้วย
1.ข้อกาหนดทั่วไป (General Provisions)22
- จะต้องดาเนินมาตรการที่จาเป็นทั้งหมดเพื่อให้มั่ นใจได้ว่าผลิ ตภัณฑ์เครื่อ ง
สาอางที่วางจาหน่ายในประเทศสมาชิก เป็นไปตามข้อกาหนดของบทบัญญัติฉบับนี้
- ประเทศสมาชิกไม่ปฏิเสธ ห้าม หรือจากัดการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
ใดๆ ที่เป็นไปตามข้อกาหนดของบทบัญญัติฉบับนี้
- บริ ษั ท หรื อบุ ค คลที่รั บ ผิ ด ชอบผลิต ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งสาอางจะต้ อ งแจ้ งต่ อ
หน่วยงานที่รับผิด ชอบด้านเครื่องสาอางของแต่ละประเทศสมาชิกที่จะมีการวางจาหน่าย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท ราบ เกี่ ย วกับ แหล่งผลิ ตหรื อ นาเข้า ครั้ งแรกก่อ นที่ จะมี ก ารวางผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ น
ท้องตลาด
- บริษัทหรือบุคคลที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจะต้องเก็บรักษาข้อมูล
ทางด้านวิชาการและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (PIF) ที่พร้อมให้หน่วยงานที่กากับดูแล
ตรวจสอบได้ทันที
2.คานิยามและขอบเขตของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง(Difinition and Scpoe of
Cosmetic Product)เครื่องสาอาง หมายความว่า “วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้หรือสัมผัสกับ
ส่วนภายนอกต่างๆของร่างกายมนุษย์ เช่น ผิวหนังชั้นนอก เส้นผม เล็บ ริมฝีปาก อวัยวะ
เพศภายนอก และรวมถึงฟัน เยื่อบุในช่องปาก ทั้งนี้เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือ
ระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆนั้น ให้อยู่ในสภาพดี”

6.บทสรุป
21

PHARMACEUTICAL AFFAIRS LAW (Law No.145 of August 10, 1960)
กลุม่ ควบคุมเครื่องสาอาง.Association of Southeast Asian Nations ASEAN COSMETIC
DOCUMENTS. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา,1กันยายน2549.หน้า 112.
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การควบคุมผลิตภัณฑ์ทับซ้อนนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ การจัดการ
กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความแตกต่างกันออกไปเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกามีการเพิ่มการ
การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่มีความอันตรายเกินกว่าความเป็นเครื่องสาอางแต่ก็ไม่ถึงกับอันตราย
เหมือนยา (OTC DRUG) หรือในประเทศญี่ปุ่นมีการควบคุมผลิตกึ่งกลางของยากับ
เครื่องสาอาง (QUASI DRUG)ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการควบคุม ในประเทศไทยการ
จัดการกับผลิตภัณฑ์ทับซ้อนยากับเครื่องสาอางใช้วิธีการจาแนกผลิตภัณฑ์ว่าควรได้รับการ
ควบคุมตามกฎหมายยาหรือเครื่องสาอางซึ่งมีลักษณะเหมือนสหภาพยุโรปไม่มีการกาหนด
ผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ขึ้นมาเพื่อการควบคุม
การจาแนกผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้นจาแนกโดยคานิยามตามกฎหมาย ลักษณะของคา
นิยามตามกฎหมายของแต่ละประเทศแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะคือการจาแนกโดยการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการจาแนกประเภทจากลักษณะของการทางาน
ของผลิตภัณฑ์ไว้ในคานิยามของผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย นิย ามของยานั้นในแต่ละประเทศ
กาหนดนิยามคลายคลึงกันคือวัตถุประสงค์เพื่อรักษา บาบัด เยี่ยวยาและการใช้ผลิตยาต้อง
ส่งผลต่อโครงสร้างของร่างกาย แต่ในส่วนของเครื่องสาอางมีความแตกต่างกันออกไป ใน
สหรั ฐอเมริ กามี การนิย ามของผลิต ภัณฑ์ เครื่องสาอางโดยใช้ ลักษณะของการทางานของ
ผลิตภัณฑ์โดยกาหนดว่าเครื่องสาอางนั้นต้องไม่กระทบต่อโครงสร้างหรือการทางานของ
ระบบร่างกายมนุษย์
ส่ ว นในประเทศไทยนั้ น เมื่ อ มี ก ารเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ของประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย นโดยในกลุ่ ม ประเทศมี ก ารวางระดั บ มาตรฐานการควบคุ ม เครื่ อ งส าอางให้ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกันและวางกฎระเบียบที่ใช้ร่วมกันคือบทบัญญัติเครื่องสาอางแห่งอาเซียน
ประเทศไทยจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎหมายด้านเครื่องสาอางให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวส่วนหนึ่งคือนิยามตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง คานิยามที่ตามบทบัญญัติ
เครื่องสาอางแห่งอาเซียนนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกั บของสหภาพยุโรปซึ่งกาหนดนิยามของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากการกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เป็นสาคัญ
เช่ น เพื่ อ ความสะอาด เพื่ อ กลิ่ น หอม ฯลฯ ดั ง นั้ น จึ ง ควรก าหนดนิ ย ามของผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสาอางให้ครอบคลุมและรัดกุมเพราะหากกาหนดนิยามด้วยแนวคิดที่แตกต่างกันจะทา
ให้เกิดปัญหาด้านการค้าระหว่างประเทศได้เพราะผลิตภัณฑ์เดียวกันจะถูกจาแนกให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกันในแต่ละประเทศ การกาหนดนิยามของเครื่องสาอางเป็นสิ่งสาคัญใน
การควบคุมผลิตภัณฑ์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ถ้านิยามของเครื่องสาอางมีความครอบคลุมจะ
ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่มี่ลักษณะเกินนิยามของความเป็นเครื่องสาอางถูกควบคุมในกฎหมายที่มี
ระดับการควบคุมที่สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ในความปลอดภัยของผู้บริโภค
การมีผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ทั บซ้ อ นนั้น เกิ ดจากเทคนิ คทางด้า นการค้ า ซึ่งกฎหมายมีค วาม
จาเป็นที่ต้องพัฒนาเพื่อทันต่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยซึ่ง
นิยามตามกฎหมายเป็นเครื่องมือในการจาแนกผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมที่เหมาะสมโดย
ผลิตภัณฑ์ทับซ้อนโดยพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ คือเครื่องสาอาง ดังนั้นการกาหนดนิยามของ
เครื่ อ งส าอางให้ ค รอบคลุ ม เป็ น มาตรการหนึ่ ง ในการแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งการทั บ ซ้ อ นของ
ผลิตภัณฑ์ยากับเครื่องสาอาง ซึ่งจากการศึกษาพบว่านิยามตามกฎหมายของเครื่องสาอางนั้น
มีสองลักษณะคือการจาแนกโดยการกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้งานของผลิตภัณฑ์และการ
จาแนกประเภทจากลักษณะของการทางานของผลิตภัณฑ์ การจะทาให้นิยามตามกฎหมาย
นั้นมีความครอบคลุมจึงควรกาหนดโดยการผสมผสานของวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์
ประกอบกับลักษณะการทางานของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นิยามตาม
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กฎหมายไทยนั้นก าหนดตามนิยามของบทบัญญัติเครื่ องสาอางแห่งอาเซียนซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับนิยามเครื่องสาอางของสหภาพยุโรปซึ่งกาหนดนิยามโดยเน้นเรื่องวัตถุประสงค์
ในการใช้ผลิตภัณฑ์ จึงควรมีการเพิ่มนิยามที่เกี่ยวกับลักษณะการทางานของผลิตภัณฑ์เพิ่มใน
นิยามของเครื่องสาอางตามกฎหมายไทยเหมือนนิยามของเครื่องสาอางในสหรัฐอเมริกา คือ
ประโยคที่ว่า”โดยไม่ก่อให้เกิดผลต่อโครงสร้างหรือการทางานของร่างกายแต่อย่างใด”เพื่อให้
เกิดความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของคานิยามตามกฎหมายระหว่างผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางกับ
ยา
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พระครูพสิ ุทธิปัญญาภิวัฒน์ (นพณัฐ คล้ายผึ้ง)

บทคัดย่อ
การบริหารตนเองเป็นการประยุกต์ใช้หลักการบริหารในการวางแผนเพื่อให้ตนเอง
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของชีวิตที่ตั้งไว้ การบริหารตนเองจะประสบความสาเร็จได้
ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ เก่งคิด เก่งคนและเก่งงาน คนทั่วไป
มัก จะตั้ งเปูา หมายความส าเร็ จ ไว้ 3 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ความส าเร็ จในเรื่อ งส่ วนตั ว 2)
ความสาเร็จในหน้าที่การงาน 3) ความสาเร็จในชีวิตครอบครัว การพัฒนาตนตามแนวคิด
ทางพุทธศาสตร์มีสาระสาคัญ 3 ประการ (ทมะ สิกขา และภาวนา) ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้
และการปฏิบั ติเ พื่อ ไปสู่ ความพอดี หรือ การมี ดุ ลยภาพของชี วิต การมี ความสั มพั นธ์ อั น
กลมกลืนระหว่างการดาเนินชีวิตของบุคคลกับสภาพแวดล้อม การรู้เท่าทันตนเอง และการ
กระทาตนให้มีความสุขด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้ การบริหารตนเองจึงเป็นแนวทางการพัฒนา
ชีวิตที่ยั่งยืน
คาสาคัญ : หลักการและเทคนิค, การบริหารตนเอง, พุทธธรรม

ABSTRACT
Self-management is the application of management principles in planning for
achieving the life’s purposes or goals. Self-management will successful, it must
conclude 3 main aspects (good thinking, talented people, skillful workers). People
usually set 3 goals for success: personal, career and family. Self-management according
to concepts of Buddhism comprises of 3 main points (thma, sìk-kăa, and paa-wá-naa)
which caused learning and practicing to balance of life, having a harmonious
relationship between a person’s lifestyle and the environment, self-knowledge, self1

อาจารย์ ป ระจ าหลัก สูต รสาขาวิ ชาการจั ด การเชิ งพุท ธ หน่ว ยวิ ทยบริก ารวิ ทยาลัย สงฆ์
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดพฤกษะวันโชติก าราม อ าเภอตะพานหิ น
จังหวัดพิจิตร
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sufficiency. Hence, self-management is the guideline for sustainable development of
living.
Keywords : The Principles and Techniques, Self-Management, Buddha-Dhamma

1.บทนา
ในปัจจุบันการที่จะคนเราจะสามารถประสบความสาเร็จในชีวิตได้นั้น ไม่ใช่อาศัย
แค่เพียงความรู้หรือความชานาญในเรื่องนั้น ๆ อย่างเดียว แต่จะต้องมีการบริหารจัดการ
ตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งการบริหารจัดการตัวเองที่ดี จะต้องรู้ว่าตนเองมีจุดแข็งคือ
อะไร มีวิธีการทางานอย่างไร มีการเรียนรู้แบบไหน ค่านิยมคืออะไร จะทางานร่วมกับผู้อื่น
อย่างไร และเราเหมาะสมกับองค์กรใด การบริหารจัดการตนเองจะต้องเริ่มต้นจากการค้นหา
จุดแข็งของตนเองให้เจอเพื่อพัฒนาจุดแข็งของเราให้ดีมากยิ่งขึ้น2
การบริหารงานทุกอย่างจะต้องอาศัยทรัพยากรหรือปัจจัยทางการบริหารทั้งสิ้น
ทรั พ ยากรทางการบริ ห ารนี้ ช่ ว งแรกนั ก วิ ช าการทางการบริ ห าร ได้ แ บ่ ง ออกได้ เ ป็ น 4
องค์ประกอบ ที่เรียกติดปากว่า 4 M’s อันได้แก่ คน (Men) เงิน (Money) วัสดุ (Material)
และวิ ธี ก ารบริ ห าร (Management)3 การบริ ห ารตนจะประสบความส าเร็ จ ได้ ต้ อ งมี
คุณลักษณะเด่น 3 ประการคือ 1. เก่งคิด 2. เก่งคน และ 3. เก่งงาน โดยทั่วไปเปูาหมายของ
คนเรานั้นมักจะตั้งเปูาหมายความสาเร็จไว้ 3 ด้านด้วยกันคือ 1. ความสาเร็จในเรื่องส่วนตัว
ซึ่งได้แก่ความสาเร็จในด้านการศึกษา ในด้านได้รับตอบสนองความต้องการทั้ง 5 ขั้นตอนของ
Maslow 2. ความสาเร็จในด้านหน้าที่การงาน ซึ่งได้แก่การประสบความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา 3. ความสาเร็จ
ในชีวิตครอบครัว ซึ่งได้แก่การมีคู่ครองที่ดีมีบุตรที่ดีและมีสภาพครอบครัวที่ดีพร้อม
ทางพุทธศาสนามองว่าชีวิตทุกชีวิตประกอบด้วยส่วนที่สาคัญ 2 ส่วน คือ กายและ
4
จิต ดังนั้นชีวิตที่มีคุณภาพคือชีวิตที่ประกอบด้วยกาย และจิต ที่มีคุณภาพซึ่งมีโ อกาส จะ
พัฒนาให้ก้าวหน้าได้ต่อไปทาให้มีสุขภาพกายดีและมีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี คือ ร่างกาย
2

ภ า ค ย์ เ ห ลื อ ง จ รุ ง รั ต น์ , ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ต น เ อ ง ,[อ อ น ไ ล นฺ ],แ ห ล่ ง ที่ ม า :
http://www.softbankacademy.com/ArticleInfo.aspx?ArticleID=95,[18 กรกฎาคม 2560].
3
สมพงษ์ เกษมสิน,การบริหารงานบุคคล,(กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2541), หน้า 4.
4
พระมหาบุญมี มาลาวชิโร, พระพุทธศาสนากับความตาย, กรุงเทพฯ: ดอกหญ้าวิชาการจากัด
,2547.
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แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งต้องเป็นมาตรการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพ เลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าแก่ร่างกาย ออกกาลังกายให้พอเหมาะพอควรตามวัย และมีเวลา
พักผ่อนทีพ่ อเหมาะ หลีกเลี่ยงการกระทาที่จะเป็นสาเหตุในการบั่นทอนสุขภาพ เช่น สูบบุหรี่
ดื่มสุรา เป็นต้น สุขภาพจิตดี จะส่งผลให้มีสุขภาพกายดีด้วย เพราะจิตใจที่ดีย่อมต้องอยู่ใน
ร่างกายที่ดี ในขณะเดียวกันสุขภาพกายดีก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทาให้สุขภาพจิตดีและ ยังพบว่า
การที่บคุ คลมีสุขภาพจิต ดีนั้นเกิดจากการมองโลกในแง่ดี การที่คนจะมองโลกในแง่ดีได้ก็ย่อม
มาจากรู้จักคิดแต่สิ่งดี ๆ คิดในเชิงสร้างสรรค์เป็นประโยชน์เลือกที่จะคิดในเชิงบวกบุคคลเกิด
ความคิดที่ดีก็ย่ อมส่งผลให้การแสดงพฤติกรรมหรือการทาต่อบุคคลอื่นหลั กธรรมในการ
บริหารตนเอง ธรรมช่วยทาให้มนุษย์รู้จักการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องนั่นคือการดาเนินชีวิตที่
นามา ความสงบสุขมาสู่ตนและสังคมโดยส่วนรวม สถานที่ใดก็ตามที่ประกอบด้วยบุคคลที่ยึด
หลั ก ธรรม เป็ น หลัก ในการด าเนิ น ชีวิ ต สถานที่ นั้ น จะสงบร่ ม เย็ น มี แ ต่ ความสุ ข ไม่ มี ก าร
เบียดเบียนกัน ไม่มีการให้ร้ายปูายสีกัน ไม่มีการอาฆาตพยาบาทจองเวรกัน มีแต่ความเมตตา
อภัยซึ่งกันและกัน แนะนาในสิ่งที่ พึงกระทาและหลีกเลี่ ยงสิ่งที่ไม่ พึงกระทา บุคลที่อยู่ใ น
สถานที่ นั้ นย่ อ มเป็ นสุ ข และท าให้ สั งคมเกิ ด ความสงบสุ ข ที่อ ยู่ ในสถานที่นั้ น ก่อ นที่จ ะน า
หลักธรรมไปใช้ควรจะได้ทาความเข้าใจกับคาว่า "ธรรม" ก่อน ธรรม คือ สภาพความเป็นจริง
ที่ปรากฏขึ้นเป็นธรรมดา ธรรมชาติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนามาปรับใช้ใน
การบริหารตนเองมีหลายหลักธรรม
ผู้นายุคเก่ามีสถานะเป็นแบบเถ้าแก่ ใช้อานาจตัดสินในทุกเรื่อง ไม่มีการกระจาย
อานาจ เข้าไปยุ่งทุก เรื่องจนลูกน้องเกร็งไม่ต้องทาอะไร อิงสามัญสานึกของผู้นาอย่างเดียว
ขาดการฟังความคิดเห็นของลูกน้อง อาศัยโชคชะตาและหมอดูเข้าช่วย ความสาเร็จเกิดขึ้นก็
ภูมิใจจนเคลิ้ม พอล้มเหลวก็โทษโชคชะตาหรือ คนอื่นทาให้เกิด ไม่มีการวางแผนและคานวณ
ผลลัพธ์ล่วงหน้าอย่างดี บางคนทาธุ รกิจตามใจชอบ ให้ความสาคัญกับผลประโยชน์ที่จะได้
เป็นที่ตั้ง บ้างก็เอาเปรียบลูกค้ายังไม่พอ หัน มาเอาเปรียบพนักงานด้วยเพื่อกอบโกยความ
ร่ารวย ชอบใช้สินบนกับผู้มีอานาจเพื่อแลกกับผลประโยชน์ แต่กลับอ้างตนเป็นผู้นายุคใหม่
(น่าจะเป็นผู้นาแบบเก่าที่เคลือบตัวแบบใหม่) ส่วนเถ้าแก่ที่ประสพความสาเร็จมากก็มี หากถ้า
มองลึกลง ไปในความสาเร็จของคนเหล่านั้น มักพบว่า ความเป็นผู้นาที่มีคุณธรรมและไม่เอา
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รั ด เอาเปรี ย บผู้ ค น ลู ก ค้ า รั ก และมี น้ าใจกั บ ลู ก น้ อ ง ไม่ ท อดทิ้ งยามล าบาก ล้ ว นมี ใ นคน
เหล่านั้น ส่งผลให้เกิดความสาเร็จ ในธุรกิจแบบยั่งยืนไปได้หลายรุ่นจนถึงปัจจุบัน5
บทความนี้ผู้เขียนต้องการนาเสนอหลักการและเทคนิคการบริหารตนเองตามแนว
พุทธธรรมโดยเลือกหลักธรรมบางหลักที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ที่จะนามาใช้ในการบริหาร
ตนเองให้มนุษย์รู้จักการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง แนะนาในสิ่งที่พึงกระทาและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พึง
กระทา ได้แก่ ทมะ สิกขา และภาวนา โดยทั่วไปเปูาหมายของคนเรานั้นมักจะตั้ งเปูาหมาย
ความสาเร็จไว้ 3 ด้านด้วยกัน คือ
1. ด้านความสาเร็จในเรื่องส่วนตัว ซึ่งได้แก่ความสาเร็จในด้านการศึกษา ในด้าน
ได้รับตอบสนองความต้องการทั้ง 5 ขั้นตอนของ Maslow
2. ความสาเร็จในด้านหน้าที่การงาน ซึ่งได้แก่การประสบความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา
3. ความสาเร็จในชีวิตครอบครัว ซึ่งได้แก่การมีคู่ครองที่ดีมีบุตรที่ดีและมีสภาพ
ครอบครัวที่ดีพร้อม การที่เราจะมีความสาเร็จตามเปูาหมายทั้ง 3 ประการที่ตั้งไว้ ก็ต้องใช้
หลักการบริหารเข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งได้แก่กระบวนการบริหาร ซึ่งจะได้กล่าวขยายความ
ต่อไป

2.ความหมายของการบริหารตนเอง

ความหมายการจัดการตนเอง (Self-management) มีนักวิจัยต่างประเทศ ได้ให้
ความหมายของคาว่า การจัดการตนเอง (Self-management) ไว้แตกต่างกันไปดังนี้ การ
จัดการตนเอง หมายถึงกระบวนการหรือผลลัพธ์ ที่เหมือนกันและแตกต่างกันระหว่างความรู้
ของผู้ปุวยและความรู้การจัดการตนเอง ความเกี่ยวพันกับการจัดการตนเอง และ ประสิทธิผล
ของการฝึกปฏิบัติการจัดการตนเอง
การพัฒนาตน หมายถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนและจัดระบบพฤติกรรมใหสอด
คลองกลมกลืนเหมาะสมทั้งในดานของตนเองและในดานการสรางความสั
มพันธกับสังคม เพื่อ
ใหเกิดความปรกติสุขในการด7 ารงชีวิต6
Creer (1976) ให้หลักการของการจัดการตนเอง ไว้ว่า การจัดการตนเองจะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีความเจ็บปุวยเกิดขึ้นและกาลังอยู่ในระหว่างการรักษา

5

การบริหารความเปลีย่ นแปลงจากยุคเก่าสู่ยุคใหม่ ที่มา : http://get.ksbrhospital.com/
http://www.hrtothai.com/Articles/Index/394.
6
กุญชรี คาขาย, พฤติกรรมกับการพัฒนาตน, (กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา,2545),
หนา 1-2.
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Lorig, K. & Holman, H.8 ได้ให้นิยามของ คาว่า การจัดการตนเองไว้ว่าเป็นการ
เรียนรู้และการฝึกทักษะ ที่จาเป็นที่จะดารงไว้ซึ่งความพอใจของการที่บุคคลนั้นต้องอยู่กับโรค
เรื้อรัง
Redman9 ให้ความหมายของการจัดการตนเองไว้ว่าเป็นการฝึกบุคคลที่ปุวยเป็น
โรคเรื้อรังให้สามารถ เผชิญกับการรักษา คงไว้ซึ่งการดาเนินชีวิตในแต่ละวันกับ ครอบครัว
กับอนาคตการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตรวมทั้งด้านจิตใจอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้า
การพัฒนาตน หมายถึงการรับรูและการยอมรับตนเองรู วาตัวเราแยกจากคน อื่น
ๆ มีคุณภาพ ความสามารถความรู
สึกความคิดการรูดังกลาวเปนผลมาจากกระบวนการเรียนรู
10
ตั้งแตวัยเด็กจนถึงปจจุบัน
การบริหารตนเอง หมายถึง วิธีดาเนินการควบคุม ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง
เพื่อความงอกงามของชีวิตด้านต่างๆการบริหารตนเองสามารถทาได้หลายด้านดังนี้
1. การบริหารเวลา โดยวิเคราะห์เวลาทางาน ได้แก่ การแยกแยะงานที่ทาในแต่
ละวัน เป็นงานสาคัญและเร่งด่วน หรือเป็นงานสาคัญแต่ไม่เร่งด่วน หรือเป็นงานเร่งด่วนแต่ไม่
สาคัญหรืองานที่ทาไม่ได้อยู่ในหน้าที่ทาให้เสียเวลาไป
2. จัดลาดับคุณค่าของงาน ตามลาดับความสาคัญของการสาเร็จ เตรียมปัจจัย
แวดล้อมที่ส่งเสริมความสาเร็จในการวางแผนงาน จัดประเภทของงานจัดการการใช้เวลา
ประจาวัน ดาเนินงานตามลาดับการติดตามผลงานในแต่ละวัน
3. การควบคุมตนเองความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมตนเองเป็น
กระบวนการที่บุคคลเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองไปสูพ่ ฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตามที่ตนเองกาหนดด้วยวิธีการต่างๆดังนีค้ ือการควบคุมสิ่งเร้าหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งเร้า
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการการควบคุมผลการกระทาด้วยตนเองการเสริมแรงพฤติกรรมที่
พึงปรารถนาและหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาการบริหารตนเอง จึงหมายถึง ศิลปะการ
ดาเนินการโดยการประยุกต์ใช้หลักการบริหารมาใช้ในการวางแผนควบคุมแผนการบริหาร
ตนเองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของชีวิตที่ตั้งไว้

3.แนวคิดการจัดการตนเอง
แนวคิดการจัดการตนเองมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ที่มีความเชื
่อว
11
าบุคคลสามารถเรียนรู ไดโดยการเสริมแรงอยางเปนระบบ ซึ่ง Browder & Shapiro ได้ให้
7

Creer, L.T. Self-management of chronic illness. Handbook of self-regulation.
California: Academic,2000,pp.601-629
8
Lorig, K. R. & Holman, H. Self–management Education: History, definition,
outcome, and mechanisms. Annals of Behavioral Medicine,2003: 26(1),1-7.
9
Redman, B.K., Patient self-management of chronic disease: The health care
provider’s challenge, Sudbury, MA: Jones & Bartlett Publishers,2004.
10
เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ, พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน, (กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือ
สถาบันราชภัฏ สวนดุสิต, 2544), หนา 113.
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แนวคิดการจัดการตนเองว่าเปนการประเมินความรู ทักษะและความสามารถของตนเอง อย
างตรงตามความเปนจริงการตั้งเปาหมายที่มีความเปนไปไดการติดตามความกาวหน้าในการ
ปฏิบัติเพื่อไปสู เปาหมายสรางแรงจูงใจเพื่อไปถึงเปาหมายที่กาหนดการควบคุมตนเองและ
ตอบสนองตอผลสะทอนกลับโดยเปนกระบวนการเรียนรูหรือการเปลี
่ยนแปลงพฤติกรรมเป็น
12
รายบุคคลในขณะที่ Barlow,Hainsworth,Sheasby &Turner กล่าวว่าความสามารถของ
บุ ค คลในการจั ด การกั บ อาการแสดงออกการรั ก ษาผลกระทบทางกายและจิ ต ใจการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตเมื่อมีภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง 13
แนวคิดการจัดการด้วยตนเองของ Kanfer and Gaelick เปนแนวคิดที่พัฒนามา
จาก ทฤษฏีการเรียนรู ปญญาทางสังคม โดยแนวคิดการจัดการดวยตนเองเป็นแนวคิดที่เน้น
การมีสวนรวมของบุคคลในทุกกระบวนการโดยมีความเชื่ อพื้นฐานวาการที่บุคคลจะปฏิบัติ
พฤติกรรมใดๆตองเกิดจากกระบวนการตัดสินใจ ประเมินผลดีผลเสียของการปฏิบัติ กิจกรรม
นั้น ๆดวยตนเองมองเห็นคุณคาของสิ่งทีจ่ ะปฏิบัติด้วยตนเอง เพราะเมื่อประเมินและตัดสินใจ
แลววาพฤติกรรมนั้นมีคุณค่าก็จะสงผล ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไ มเหมาะสม ในการ
ดารงชีวิตและปฏิบัติอย่างตอเนื่อง (Coates & Boore,1995 cite in Kangchai, 2002)14กา
รสงเสริมการจัดการด้ วยตนเองรู้ รู ป แบบหนึ่งที่นิ ย มน าไปประยุก ตใชในการปรั บเปลี่ย น
พฤติกรรม สุขภาพ คือรูปแบบการกากับตนเอง (Self - regulation Model) ซึ่งกลวิธีการ
กากับตนเองของ Kanfer and Gaelick เปนรูปแบบหนึ่งของการกากับตนเอง ประกอบด้วย
3 ขัน้ ตอน คือ 1) การติดตามตนเอง 2) การประเมินผลตนเองและ 3) การเสริมแรงตนเอง
การพัฒนาตนเองนั้น เป็นเรื่องที่สาคัญในการดารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน และเราไม่
อาจหยุ ด ที่ จ ะพั ฒ นาตนเองได้ เพราะสั ง คมเปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว มาก เมื่ อ บ้ า นเมื อ ง
เปลี่ยนแปลงไป ชีวิตของปัจเจกชนก็ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้วย จุดหมาย
ที่ผู้ บ ริ ห ารบ้ า นเมื อ งต้ องการให้ ป ระเทศเป็ น คื อ การเป็ นประเทศอุ ต สาหกรรมใหม่ ถ้ า
บ้านเมืองเราพัฒนาไปถึงจุดนั้น เราจะพบว่าจะเกิดข้อเสียบางประการ คือ คนแต่ละคนใน
สังคมอุตสาหกรรมจะมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น จะประสบกับมลภาวะแวดล้อมตัวเรามากขึ้น
อันจะส่งผลต่อสุขภาพกายใจของเรา เพราะเมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เช่น อากาศเสีย น้าในคู
คลองหรื อ แม่ น้ าเจ้ า พระยาเน่ า เสี ย อย่ า งนี้ จ ะให้ เ รามี สุ ข ภาพดี ไ ด้ อ ย่ า งไร คนในสั งคม
11

Browder, D. M. & Shapiro, E. S.,Applications of self-management to
individuals with severe handicaps. A review Journal for the Association for Persons with
Severe Handicaps,1985: 10(4), 200-208.
12
Barlow J, Wright C, Sheasby J, Turner A, Hainsworth J. Self-management
approaches for people with chronic conditions, a review. Patient Education and
Counseling,2002;48:177-187.
13
Kanfer, F. H., & Gaelick, L. Self-management Methods. In F. H. Kanfer & A.P.
Goldstein (Eds.), Helping People Change: A Textbook of Methods (3 rd ed.) (pp.283- 345).
New York: Pergamon Press,1986.
14
Coates, V.E., & Boore, J.R.P. (1995), cite in Kangchai, 2002, Self-management of
chronic illness : implication for nursing. International Journal of Nursing Studies, 32(6),
628-640.
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อุตสาหกรรมจะต้องทางานอย่างเร่งร้อน เดินทางด้วยความเร่งรีบ แต่ขณะเดียวกันการจราจร
ก็ติดขัด ทาให้อารมณ์เสียและสุขภาพจิตเสื่อมโทรม
เราจาเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้
มีภูมิต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมตัวเราที่เปลี่ยนไป15

4.ความสาคัญของการบริหารตนเอง
การที่ ม นุ ษ ย์ มี ค วามสามารถในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลอื่ น มี ค วาม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน ปรึกษาหารือปรับทุกข์และเห็นอกเห็นใจกันเช่นนี้
มนุษย์จะสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ เมื่อมนุษย์รู้จัก “การบริหารตนเอง” การที่มนุษย์สามารถ
บริหารตนเองไปสู่แนวทางที่พึงปรารถนาได้นั้น มนุษย์ควรเรียนรู้เพื่อให้เกิด การ รู้จักและ
เข้าใจตนเองเสียก่อน ควรเข้าใจถึงสภาพทางร่างกายและจิตใจของตัวเราเอง เข้าใจอารมณ์
และความรู้สึก นึกคิดของตนเอง สามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล และ
นามาปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ของตนเองได้ การพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านต่างๆ
ของเราเช่น ด้านความคิด ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม หรืออื่นๆ ด้านความคิดก็
อย่ า งเช่ น ต้ อ งการฝึ ก ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาก็ ล องหากิ จ กรรมที่ พั ฒ นาความสามารถด้ า น
ความคิดมาฝึกให้เกิดการพัฒนาด้านกระบวนการคิดเป็นต้น ด้านร่างกาย เช่น มีน้าหนักตัว
มากต้องการลดน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็ออกกาลังกายควบคุมการกินอาหารจนสามารถมี
สุขภาพร่างกายที่เหมาะสม เป็นต้นด้านอารมณ์ เช่น จากเป็นคนใจร้อน ก็ฝึกควบคุมอารมณ์
ให้ได้ เป็นต้น
คุณลักษณะของบุคคลที่ได้มีการพัฒนาตนเองแล้ว
คุณลักษณะของบุคคลที่ได้มีการพัฒนาตนเองแล้วสามารถอธิบายได้ดังนี้ การ
บริหารตนจะประสบความสาเร็จได้ต้องมีคุณลักษณะเด่น 3 ประการ คือ
1. เก่งคิด ประกอบด้วย การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีหลักการและเหตุผล มี
ความละเอียดรอบคอบ มีความสามารถในการตัดสินใจ
2. เก่งคน ประกอบด้วย การยอมรับนับถือความรู้ความสามารถของผู้อื่น มีหลัก
จิตวิทยาในการทางาน เข้าใจผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีเทคนิคในการใช้คน มีเหตุผลใน
การทางาน มีศิลปะในการติดต่อสื่อสาร และ
3. เก่ ง งาน ประกอบด้ ว ย ความอดทน ความขยั น หมั่ น เพี ย ร ใฝุ ห าความรู้
ประสบการณ์ มีทักษะในการทางาน มีความรอบคอบ มีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาได้ มี
ความกระตือรือร้น

5.หลักการพัฒนาตนตามแนวพุทธศาสตร์
ตามแนวคิดทางพุทธศาสตร์ การพัฒนาตนเป็นการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อไปสู่
ความพอดี หรือการมีดุลยภาพของชีวิต มีความสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างการดาเนินชีวิต
ของบุคคล กับสภาพแวดล้อมและมุ่งการกระทาตนให้มีความสุขด้วยตนเอง รู้เท่าทันตนเอง
เข้าใจตนเองมากกว่าการพึ่งพาอาศัยวัตถุ จึงเป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน หลักการ
พัฒนาตนตามแนวพุทธศาสตร์ประกอบด้วยสาระสาคัญ 3 ประการ คือ ทมะ สิกขา และ
ภาวนา
15

สมิต อาชวนิจกุล, การพัฒนาตนเอง, กรุงเทพฯ, สานักพิมพ์ดอกหญ้า,2534,บทนา
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ทมะ คือ การฝึกนิสัยดั้งเดิมที่ยังไม่ได้ขัดเกลาให้เหมาะสม ทมะ16 นี้อยู่ในหลัก
ฆราวาสธรรม 4 เป็นธรรมสาหรับฆราวาส, ธรรมสาหรับการครองเรือน, หลักการครองชีวิต
ของคฤหัสถ์ การฝึกฝน, การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว, รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไข
ข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา มีขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
1) การรูจ้ ักข่มใจ ข่มระงับความเคยชินที่ไม่ดีทั้งหลายได้ไม่ยอมให้กเิ ลสรบเร้า
หลอกล่อชักนาไปสู่ความเลวร้ายได้
2) การฝึกปรับปรุงตนเอง โดยทาคุณความดี ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
สิกขา คือการศึกษา เพือ่ ให้รู้แจ้ง รู้จักประโยชน์ มองทุกอย่างเป็นการเรียนรูเ้ พื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาตั
วเอง เป็นกระบวนการฝึกฝนตนเองในการดาเนินชีวิต
เรียกว่า ไตรสิกขา 17 มี 3 ประการ คือ
1. ศีลสิกขา หมายถึงการฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย ทางวาจาและการประกอบ
อาชีพ ดารงตนในสังคมแบบสาธุชน เป็นคนดีของสังคม เป็นคนมีระเบียบ มีวินัย ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามปทัสถานของสังคมสามารถดาเนินชิวิตได้อย่างดีงามโดยมีความรับผิดชอบเกื้อกูล
ต่อสังคม
2. จิตสิกขา หมายถึงการฝึกจิต สร้างคุณภาพและสมรรถภาพทางจิตให้เข้มแข็ง
มั่นคง แน่วแน่ ควบคุมตนเองได้ดี มีสมาธิ มีจิตที่สงบ บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งที่ทาให้เศร้าหมอง
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้งและตรงตามสัจจธรรม
3. ปัญญาสิกขา หมายถึงการฝึกปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสรรพสิ่ง รู้แจ้งตาม
ความเป็นจริง มีจิตใจเป็นอิสระและมีปัญญาบริสุทธิ์
ภาวนา18 คือ คานี้ตรงกับคาว่าพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย กายภาวนา ศีลภาวนา และ
ปัญญาภาวนา เทียบได้กับการพัฒนาทางกาย พัฒนาทางสังคม พัฒนาอารมณ์ และพัฒนา
สติปัญญา
กายภาวนา หมายถึงการพัฒนาทางกายเพื่อให้เกิดการเจริญงอกงามในอินทรีย์ 5 หรือ ทวาร
5 ได้แก่ช่องทางการติดต่อสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย
การพัฒนากายเป็นการส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ทั้ง 5 ทางเป็นไปอย่างปกติ ไม่เป็นโทษ ไม่มี
พิษภัยอันตราย เช่น รู้จักสัมพันธ์ทางตา เลือกรับเอาสิ่งดีมีประโยชน์จากการเห็นทางตามาใช้
รู้จักสัมพันธ์ทางหู เลือกรับฟังสิ่งดีมีประโยชน์ ไม่รับฟังสิ่งเลวร้ายเข้ามา เป็นต้น ภาวนา (การ
16

ส.ส.(ไทย) 15/845/316; ขุ.สุ.(ไทย) 25/311/361.พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรม
พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,(พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,2546,http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=139
17
ที.ปา.(ไทย)11/118/231; องฺ.ติก.(ไทย) 20/521/294.,พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต),
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,(พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,2546,แหล่งที่มา : http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=124
18
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 22/79/121,พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลธรรม,(พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2546,แหล่งที่มา :
http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=37
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เจริญ,การทาให้เป็นให้มีขึ้น,การฝึกอบรม, การพัฒนา : cultivation; training;
development) ประกอบด้วยหลักสาคัญคือ
1. กายภาวนา หมายถึง การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อ
เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่
เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ , การพัฒนาความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ : physical development)
2. สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่
ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูล
แก่กัน : moral development) การพัฒนาการกระทา ได้แก่การสร้างความสัมพันธ์ทางกาย
และวาจากับบุคคลอื่นโดยไม่เบียดเบียนกัน ไม่กล่าวร้ายทาลายผู้อื่น ไม่กระทาการใดๆ ที่จะ
ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น แต่จะใช้วาจาและการกระทาที่ดี ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
3. จิตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต , พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคง
เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และ
สดชื่น เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น : cultivation of the heart; emotional
development) พัฒนาจิตใจ เพื่อให้จิตมีคุณภาพดี สมรรถภาพทางจิตดี และสุขภาพจิตดี
คุณ ภาพจิ ตดี คือ จิ ตใจที่มี คุ ณธรรม ได้ แ ก่ มี เมตตา กรุ ณ า มุ ทิต า มี ศ รัท ธา และมี ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น สมรรถภาพทางจิตดี คือการมีความพร้อมในการทางาน ได้แก่ ขันติ
คือมีความอดทน สมาธิคือความมีใจตั้งมั่น อธิษฐานคือมีความเด็ดเดี่ยว วิริยะคือมีความเพียร
สติคือมีความระลึกเท่าทัน เป็นต้น ส่วนสุขภาพจิตดีเป็นสภาพจิตที่มีความสบายใจ อิ่มเอิบใจ
แช่มชื่น เบิกบาน เกิดความสบายใจเมื่อดารงชีวิตหรือทากิจกรรมร่วมกัน
4. ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา, พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้
เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทาจิตใจให้เป็น
อิสระ ทาตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วย
ปัญญา : cultivation of wisdom; intellectual development) การพัฒนาปัญญา ได้แก่
การรู้เข้าใจสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง รู้เท่าทันสภาวะของโลกและชีวิต ทาให้จิตใจเป็นอิสระ
ได้จนถึงขั้นสูงสุด ส่งผลให้อยู่ในโลกได้โดยไม่ติดโลก มีอิสระที่จะเจริญเติบโตงอกงามต่อไป
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโฺ ต)19 ได้เสนอวิธีการที่จะพัฒนาตนไปสู่วถิ ีชีวิตที่ดีงาม
เรียกว่า "รุ่งอรุณแห่งการพัฒนาตน" ไว้ 7 ประการ ดังนี้
1. รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี ได้แก่ การรู้จักใช้สติปัญญาในการ
วิเคราะห์ พิจารณาในการเลือก เริม่ จากการเลือกคบคนดี เลือกตัวแบบที่ดี เลือกบริโภคสื่อ
และข่าวสารข้อมูลที่มีคณ
ุ ค่า เรียกว่า ความมีกัลยานมิตร (กัลยานมิตตา)
2. รู้จักจัดระเบียบชีวิต มีการวางแผนและจัดการกิจการงานต่าง ๆ อย่างมีระบบ
ระเบียบ เรียกว่า ถึงพร้อมด้วยศีล (ศีลสัมปทา)
3. ถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ มีความสนใจ มีความพึงพอใจ มีความ
ต้องการจะสร้างสรรค์กิจการงานใหม่ๆ ที่เป็นความดีงามและมีประโยชน์ เรียกว่า ถึงพร้อม
19

พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต),รุ่งอรุณของการศึกษาเบิกฟ้าแห่งการพัฒนาทีย่ ั่งยืน, นครปฐม:
วัดญาณ เวศกวัน, 2546.
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ด้วยฉันทะ (ฉันทสัมปทา)
4. มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ ผู้มีความเชื่อในตนว่าสามารถจะ
พัฒนาได้จะมีความงอกงามถึงที่สดุ แห่งความสามารถของตน เรียกว่า ทาให้ตนให้ถึงพร้อม
(อัตตสัมปทา)
5. ปรับเจตคติและค่านิยม ให้เหมาะสมกับการดาเนินชีวติ ที่ดีงาม เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ทาให้สติปญ
ั ญางอกงามขึ้น เรียกว่า กระทาความเห็นความเข้าใจให้ถึงพร้อม (ทิฎฐิ
สัมปทา)
6. การมีสติ กระตือรือร้น ตื่นตัวทุกเวลา หมายถึง การมีจิตสานึกแห่งความไม่
ประมาท เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสภาพแวดล้อมเห็นคุณค่าของเวลาและใช้เวลา
อย่างคุ้มค่า เรียกว่าถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท(อัปปมาทสัมปทา)
7. รู้จักแก้ปญ
ั หาและพึ่งตนเอง จัดการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ มีความคิด
วิจารณญาณตามเหตุปัจจัยด้วยตนเองเรียกการคิดแบบนี้ว่าโยนิสโสมนสิการ(โยนิโสมนสิการ
สัมปทา)
การพัฒนาตนเองตามแนวพุทธศาสตร์ เน้นที่การพัฒนาจิตใจ ทาใจให้สงบ
บริสุทธิ์ โดยการทาสมาธิ หรือวิปสั สนา คุณลักษณะของบุคคลที20 ่ได้มีการพัฒนาตนเอง ด้าน
ความรู้ย่อมแตกต่างไปตามขั้นหรือภูมิ โดยแยกออกเป็น 3 ขั้น คือ
1. ในชั้นต้น เป็นความรู้ที่เกิดจากอวัยวะของการรับรู้เป็นต้นว่าตา หู จมูก ลิ้น
สัมผั สและใจ ความรู้ใ นขั้น นี้เ ป็นความรู้ที่ มีอยู่ ในสัตว์ และมนุ ษย์ ซึ่งเกิด ขึ้นและดับไปใน
ชั่วขณะหนึ่ง
2. ในชั้นสอง เป็นความรู้ที่หลงเหลือมาจากความรู้ในชั้นต้น เป็นต้นว่า คนเรียน
หนังสือ ความรู้ที่ได้รับจากอวัยวะของการรับรู้ในเวลาเรียน คงเกิดและดับอยู่เสมอ ๆ แต่
ความรู้อีกระดับ ซึ่งให้ผลเป็นความเข้าใจถูกหรือผิดคงเหลืออยู่ จึงทาให้คนที่เรียนหนังสือรู้
อ่านออก แล้วไม่จาเป็นต้องเรียนใหม่ คงอ่านออกเป็นพื้นเพอยู่ แต่เมื่อไม่ได้ใช้อ่านก็ไม่ได้
แสดงออกมาให้ปรากฏ เราจึงกล่าวว่า ส่วนที่ละเอียดเช่น พื้นเพที่ชั่ว ฉลาด โง่ จึงอยู่ในชั้นนี้
พระบรมศาสดาจึงตรัสเตือนให้พิจารณาว่า“เราเป็นผู้มีกรรมของตนจักทากรรมอันใดไว้ดีหรือ
ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น”
3. ในชั้นที่สาม คือ ความรู้ที่ปลอดโปร่งไม่ติดข้องในสังขาร ยากที่จะแสดงเพราะ
เกิดวิสัยที่สามัญชนจะรู้ถึงและแสดงให้ถูกต้องได้ ต้องอาศัยข้อความในพระพุทธศาสนาที่พระ
บรมศาสดาทรงแสดงไว้ในพระสูตรต่าง ๆ เป็นหลักวิจารณ์หาความจริง ความถูกต้อง แต่จะ
จริงจะถูกต้องแท้จริงหรือไม่ ก็แล้วแต่ผู้อ่านจะคิดเห็น
ดังนั้น ความรู้ในส่วนนี้จะต่างกันไป ในชั้นต้นรู้จา รู้ตั้งชื่อ และรู้ตามเรื่อง เป็นส่วน
ทฤษฎีและแนวคิดจากการเรียนหนังสือหรือจากผู้รู้ (ปริยัติ) ส่วนการรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นและ
สงบเสียได้ไม่ให้ฟุูงซ่านไปเป็นส่วนปฏิบัติ รู้ทั่ว รู้ถึง รู้รอบ จนกาจัดกิเลสเสียได้จนขาดไปไม่
เกิดอีกได้ตามชั้นของความรู้เป็นส่วนปฏิเวธ ไม่รู้เลยอาจให้รู้ปริยัติได้ ตั้งใจเรียนรู้เพียงปริยัติ
อาจให้รู้ถึงปฏิบัติได้ด้วยมีสติตั้งใจปฏิบัติ ตามปริยัติ รู้เพียงปฏิบัติอาจให้รู้ถึงปฏิเวธได้ด้วย
ตั้งใจปฏิบัติอบรมทาให้มากบ่อย ๆ เข้าให้มีกาลังยิ่งขึ้น
20

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์, ธรรมานุกร, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
มกุฏราชวิทยาลัย, 2525,หน้า 125-131.
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6.บทสรุป
การบริหารตนเอง เป็นศิลปะการดาเนินการโดยการประยุกต์ใช้หลักการบริหารมา
ใช้ในการวางแผนควบคุมแผนการบริหารตนเองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของ
ชีวิตที่ตั้งไว้ การบริหารตนจะประสบความสาเร็จได้ต้องมีคุณลักษณะเด่น 3 ประการคือ 1.
เก่งคิด 2. เก่งคน และ 3. เก่งงาน โดยทั่วไปเปูาหมายของคนเรานั้นมักจะตั้งเปูาหมาย
ความสาเร็จไว้ 3 ด้านด้วยกันคือ
1. ความสาเร็จในเรื่องส่วนตัว ซึ่งได้แก่ความสาเร็จในด้านการศึกษา ในด้านได้รับ
ตอบสนองความต้องการทั้ง 5 ขั้นตอนของ Maslow คือ ความต้องการทางด้านร่ างกาย
ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ความต้องการ
ได้รับความนับถือยกย่องและความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง
2. ความสาเร็จในด้านหน้าที่การงาน ซึ่งได้แก่การประสบความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา
3. ความสาเร็จในชีวิตครอบครัว ซึ่งได้แก่การมีคู่ครองที่ดีมีบุตรที่ดีและมีสภาพ
ครอบครัวที่ดีพร้อม
ทางพุทธศาสนามองว่าชีวิตทุกชีวิตประกอบด้วยส่วนที่สาคัญ 2 ส่วน คือ กายและ
จิต ดังนั้นชีวิตที่มีคุณภาพคือชีวิตที่ประกอบด้วยกาย และจิต ที่มีคุณภาพซึ่งมีโอกาส จะ
พัฒนาให้ก้าวหน้าได้ต่อไป การที่จะคนเราจะสามารถประสบความสาเร็จในชีวิตได้นั้น ไม่ใช่
อาศัยแค่เพียงความรู้หรือความชานาญในเรื่องนั้น ๆ เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีการบริหาร
จัดการตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งการบริหารจัดการตัวเองที่ดี จะต้องรู้ว่าตนเองมีจุด
แข็งคืออะไร มีวิธีการทางานอย่างไร มีการเรียนรู้แบบไหน ค่านิยมคืออะไร จะทางานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างไร และเราเหมาะสมกับองค์กรใด ตามแนวคิดทางพุทธศาสตร์ การพัฒนาตนเอง
ตามแนวพุทธศาสตร์ เน้นที่การพัฒนาจิตใจ ทาใจให้สงบ บริสุทธิ์ โดยการทาสมาธิ หรือ
วิปัสสนา การพัฒนาตนเป็นการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความพอดี หรือการมีดุลยภาพ
ของชีวิต มีความสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่า งการดาเนินชีวิตของบุคคล กับสภาพแวดล้อม
และมุ่งการกระทาตนให้มีความสุขด้วยตนเอง รู้เท่าทันตนเอง เข้าใจตนเองมากกว่าการพึ่งพา
อาศัยวัตถุ จึงเป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน หลักการพัฒนาตนตามแนวพุทธศาสตร์
ประกอบด้วยสาระสาคัญ 3 ประการ คือ ทมะ สิกขา และภาวนา ทมะ คือการฝึกนิสัย
ดั้งเดิมที่ยังไม่ได้ขัดเกลาให้เหมาะสม สิกขา คือการศึกษาเพื่อให้รู้แจ้ง รู้จักประโยชน์ มอง
ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง เป็นการฝึกฝนตนเองในการดาเนินชีวิต
เรียกว่า ไตรสิกขา มี 3 ประการ คือ ศีลสมาธิ และปัญญา ภาวนา ประกอบด้วย กายภาวนา
ศีลภาวนา และปัญญาภาวนา เทียบได้กับการพัฒนาทางกาย พัฒนาทางสังคม พัฒนาอารมณ์
และพัฒนาสติปัญญา
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พระครูใบฎีกาสุวินท์ สุวิชาโน (สุวินทร์ สอนเล็ก)
2
สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี

บทคัดย่อ
พุทธธรรมที่พระพุ ทธเจ้า ได้ ตรั สไว้ นั้น สัม พัน ธ์กับ การบริหารงานทุกระดั บ การ
บริหารงานในองค์กรให้สาเร็จลุล่วงนั้นต้องใช้หลักธรรม 3 ประการ ได้แก่ 1) ทศพิธราชธรรม
เป็นพระจริยวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินทรงปฏิบัติ ในขณะเดียวกันอาจเป็นคุณธรรมประจาตนของ
ผู้บริหารเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมและประโยชน์สุขแก่ประชาชน 2) พรหมวิหารธรรม
เป็นคุณธรรมของผู้บริหารที่มีต่อลูกน้องในด้านความหวังดี ความช่วยเหลือ ความยินดี และ
ความเป็นกลาง ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 3) สัปปุริสธรรม เป็นการบริหารงานที่สัมพันธ์
กับคนและบริบท หลักการนี้ช่วยให้การปฏิบัติงานประสบความสาเร็จแม้ว่าคนจะมีความ
แตกต่างกันและสถานการณ์มีความหลากหลาย
คาสาคัญ : พุทธธรรม, การบริหาร, ความรุ่งโรจน์, องค์กร
ABSTRACT
The Buddha-Dhamma that the Buddha has said is related to the
management of all levels. Successful management in the organization
requires 3 principles. As follow, 1) Dasavidha-rājadhamma: the virtues of the
king, it is the proper behavior of the king towards the people, at the same
1

อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
2
นักวิชาการ 16/1 ซ.ร่มเกล้า ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
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time, it can be the virtues of the ruler too. This principle contributes to
fairness, benefit of the people 2) Phrhmwihārṭhrrm sublime states of mind, it
is the moral towards the followers. This principle comprises of lovingkindness, compassion, sympathetic joy, and neutrality, in both of work and
personal matters. 3) Sappurisadhamma: virtuous quality, it is the management
related to the man and the context. This principle enables the operation
success, although people are different and the context is diverse.
Keywords : Buddha-Dhamm, Administrative, Glory, Organization.

1.บทนา
ในสถานการณ์ปัจจุบันสังคมเราต้องการนักบริหารที่มีความรู้ ความซื่อสัตย์ สุจริต
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสานึกมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณงามความดี มีความรับผิดชอบ เพื่อนา
องค์กรไปสู่ความสาเร็จตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ อนึ่งการบริหารงาน
ย่อมต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป ซึ่งคาว่า “ศาสตร์” แปลความว่า การบริหารย่อม
ต้องยึดกฎระเบียบแบบแผนตามกฎหมาย ในขณะที่คาว่า “ศิลป์” เป็นการใช้ทักษะเทคนิคใน
ด้ า น ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ใ น ก า ร ช่ ว ย บ ริ ห า ร ง า น ป ร ะ คั บ ป ร ะ ค อ ง ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
ยืดหยุ่น พระพุทธศาสนามีข้อให้ปฏิบัติตามคือ “ธรรม” ข้อห้ามคือ “วินัย” หรือ “ศีล” การ
ละเมิดข้อปฏิบัติและข้อห้ามเป็นความชั่ว เป็นความผิดทางจิต มโน วิญญาณ และเมื่อปฏิบัติ
ผิด หรือไม่ปฏิบัติ ก็จะได้รับทุกข์ตามกฎแห่งกรรมหรือกฎอิทัปปัจจยตา (กฎความสัมพันธ์
ตามเหตุปัจจัย) ทาดี ได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว อันเป็นกฎธรรมชาติที่ให้ความยุติธรรมที่สุด3
สภาพสังคมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง ทุกองค์กร
ธุรกิจต่างมุ่งสร้าง ผลประกอบการให้ได้มากที่สุด เพื่อการเติบโตหรือความอยู่รอด หลายครั้ง
ที่ผู้นาองค์กร ต้องเผชิญ คือ ความกดดันซึ่งเป็นความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ของตน
หรือของบริษัทที่ต้องการกับความถูกต้องที่ควรเป็ นซึ่งถือเป็นสิ่งที่สังคมรับรู้ และต้องการ ซึ่ง
เป็นภาวะกดดันที่ผู้ นาต้องตัดสินใจเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่า งผลประโยชน์หรื อ
คุณธรรมซึ่งไม่อยู่ในทิศทางเดียวกัน สาหรับผู้นาที่ไม่มี คุณธรรมย่อมเลือกผลประโยชน์ที่ตน
3

พุทธทาสภิกขุ, อิทัปปัจจยตา, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์สุขภาพใจ, 2533),หน้า 468.
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พึงได้ก่อน แทบจะกล่าวได้ว่าคนที่มองแต่ผลประโยชน์สูงสุดมักมีวิสัยทัศน์ที่คับแคบ เห็นแก่
ตนและไร้จริยธรรม และมักหาทางลัดในการทาธุรกิจโดยไม่คานึงถึงผู้อื่น จะเปลี่ยนแปลง
ตนเองได้รวดเร็วตามผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ไม่คานึงผลกระทบระยะยาวที่จะเกิดขึ้น
นับเป็นปัญหาของสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น การนาหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรง
ตรัสเกี่ยวกับการบริหารงานทุกระดับผู้บริหารที่จะให้ก ารบริหารงานสาเร็จลุล่วงได้ จะต้องมี
คุณธรรม ที่เรียกว่า ทศพิธราชธรรม เป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสาหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรง
ใช้ ป กครองพระราชอาณาจั ก ร และเป็ น หลั ก ธรรมของผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ที่ จ ะพึ ง ใช้
ประกอบการปฏิบั ติงานของตน ให้ บรรลุ ความส าเร็จ ตามเปูา หมายเพื่ อประโยชน์ สุข แก่
ประชาชนโดยรวม มีการบริหารจัดการด้วยหลักสัปปุริสธรรม 7 คือความฉลาดในปัญญา
พิจารณาสถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมและในการบริหารงาน มีพรหมวิหารธรรม 4 ประการ
ซึ่งประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะเห็นได้ว่า หลักธรรมทาง พุทธศาสนา มี
ส่วนสาคัญในการสร้างเสริมความเป็นผู้นาเพราะเป็นหลักธรรมสาหรับการปกครองตนเอง
และผู้อื่นสามารถ นามาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานทุกประเภท ทั้งยังเป็นหลักธรรมนาชีวิต
ให้ประสบสุขในแนวทางจริยธรรมของพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน
จากความสาคัญ ของการปฏิบั ติต นตามหลั กพุ ทธธรรมที่ สอดคล้ อ งกั บหลัก การ
บริหารงานข้างต้นผู้เขียนเห็นว่าการนาหลักพุทธธรรมนาการบริหารเป็นการบริหารงานที่
ยืดหยุ่น ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์และผลกาไรจนไม่สนใจคุณธรรมจริยธรรมจะนาองค์กรสู่
ความสาเร็จและนาความรุ่งโรจน์มาสู่องค์กรอย่างแน่นอน

2.ความหมายของหลักพุทธธรรม
คาว่า “หลักพุทธธรรม” ในที่นี้หมายถึง หลักธรรม คาสอน ที่เชื่อกันว่า เป็นผลแห่ง
การค้นคว้าเป็นภูมิรู้ ภูมิปัญญา ของพระพุทธองค์ ที่ถูกถ่ายทอดสืบต่อมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
2560 ปี แล้ว และได้ชื่อว่าเป็นภูมิปัญญาโลกเป็นภูมิปัญญาของมนุษยชาติ เป็นมรดกโลกที่
หาค่ามิได้4

4

สุภาคย์ อินทองคง, การใช้หลักพุทธธรรมนาการวิจัยและพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สุขภาพองค์รวม, ศูนย์เรียนรู้ชุมชนภาคใต้ (ศรช.),2550,แหล่งที่มา:
http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=553
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พุทธธรรม เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั้น คาว่า “ค้นพบ” ย่อมหมายถึง
“ธรรม” เป็นสิ่งที่มีอยู่เดิม มีมาก่อน ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมพระพุทธองค์ แต่เป็นธรรมชาติที่
เกิ ด ขึ้ น ก่ อนที่ พ ระพุ ทธองค์ จ ะตรั ส รู้ อาจพอกล่ า วได้ ว่ า การเรี ย นรู้ ธรรม ก็ คือ การรั บ รู้
ธรรมดาโลก เรียนรู้สิ่งที่เป็นปกติที่มีบ่อเกิดที่มาว่ามาอย่างไร และไปอย่างไร เพราะหลักธรรม
คาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสอนไว้กว่าสองพันปีที่ผ่านมานั้น เป็น “สัจธรรม”
เพราะ “คนเราจะล่วงพ้นความทุกข์ได้ เพราะความเพียรในการทาความดี ” ผู้ใส่ใจในธรรม
เท่านั้น ถึงจะรู้ถ่องแท้5
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า พุทธธรรม คือหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบด้วยภู มิ
ความรู้และภูมิปัญญาของพระองค์เอง เป็นหลักคาสอนที่เป็นสัจจธรรมทีท่ ันสมัยอยู่เสมอ

3.หลักการของพุทธธรรม
พุทธธรรมมีหลักการว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม ความจริงก็ดารง
อยู่ตามธรรมดาของมันอย่างเป็นกลางๆ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือ ค้นพบความจริงนั้นแล้ว
นามาเปิดเผยไว้ สาระของความจริงนี้ก็คือ (ความเป็นไปตาม)ธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย หรือ
กระบวนธรรมแห่งเหตุ ปัจจัย ผู้ที่มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น ไม่ใช่มองตามที่ตนอยาก
หรือไม่อยากให้มันเป็น จึงจะเข้าใจความจริงที่เป็นกลางนี้ได้ เมื่อเข้าใจธรรมที่เป็นกลางนี้
แล้ว ก็ย่อมมองเห็นความจริงอย่างกว้างๆ ครอบคลุมทั่ วไปทั้งหมด มีทัศนะเปิดกว้าง หลุด
พ้น เป็น อิ สระอย่า งแท้ จ ริ งโดยหลุ ดพ้ น ทั้ งทางจิ ต คือ จิ ตหลุ ดพ้ น จากสิ่ งบี บ คั้ นครอบงาที่
เรียกว่ากิเลสและความทุกข์ กลายเป็นจิตที่ปลอดโปร่ง เบิกบาน เป็นสุข และด้านปัญญา คือ
หลุดพ้นด้วยรู้เท่าทันธรรมดา แล้วมองเห็นตัวความจริงที่ล้วนๆบริสุทธิ์ ไม่มีกิเลสเคลือบ
แคลงหรือทาให้เอนเอียงและรู้ ชัดแจ้งที่ความจริงโดยตรง ไม่ต้องรู้ผ่านใครๆหรือรู้ตามที่ใคร
บอกอีกต่อไป6

5

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ 9,
(กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2543).
6
อ้างแล้ว
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4.ลักษณะสาคัญของหลักพุทธธรรม
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

7

ได้กล่าวถึงลักษณะของพุทธธรรม สรุปได้

ดังนี้
๑) คาสอนเป็นกลาง ปฏิบัติสายกลาง หรือลักษณะที่เป็นสายกลาง ไม่สุดโต่ง
ในทางความคิดหรือ
สุดโต่งในทางปฏิบัติตน เห็นความสาคัญทางด้านจิตใจ และทางด้านร่างกายซึ่งสัมพันธ์กัน
อย่างแยกไม่ได้ จึงวางข้อปฏิบัติที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลางหรือ ข้อ
ปฏิบัติที่เป็นสายกลาง (มรรคมีองค์ 8) คือความพอดีและทัศนะเกี่ยวกับ สัจธรรม ก็เป็นกลาง
ความจริงที่เป็นกลาง ตามเหตุปัจจัยไม่ขึ้นกับใคร (เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท)
2) พุทธธรรมมีหลักการเป็นสากล หรือสอนหลักความจริงที่เป็นสากล ความจริง
เป็ น สิ่ งที่ มี อ ยู่ต ามธรรมชาติ คื อ ธรรมดาของสิ่ งทั้ งหลายเป็ น เช่น นั้ น เอง เรีย กว่ า เป็ น กฎ
ธรรมชาติ ในทางปฏิบัติสอนให้คนมีเมตตากรุณาอย่างเป็นสากล ชาวพุทธต้องมีความเมตตา
กรุณาต่อสรรพสัตว์ทั่วกันหมดไม่เลือกพวกเขาพวกใคร
พุทธธรรมให้ความสาคัญของสาระ (ธรรม) และรูปแบบ (วินัย) ธรรมวินัยจึงเป็นชื่อหนึ่งของ
พุทธศาสนา ต้องมีทั้งสองอย่าง ธรรมเป็นหลักความจริง ซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมดาของมัน และ
เป็ น สิ่ งที่ ผู้ ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ส ามารถเข้ า ถึ งได้ ส่ว นวิ นั ย เป็ น กฎเกณฑ์ ข้ อ บั งคับ กติ ก า หรื อ
ข้อบัญญัติที่กาหนดขึ้นเพื่อให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติ เพื่อความเจริญ และความสงบสุข
วินัยเปรียบได้กับศีล เช่นศีล 5 เป็นต้น
3) พุทธธรรมสอนหลักกรรม พระพุทธศาสนายึดเอาการกระทาหรือความประพฤติ
เป็นเครื่องจาแนกคน ไม่แบ่งแยกด้วยชาติกาเนิด ผิวพรรณ เน้นการรับผิดชอบต่อการกระทา
ของตน ไม่ซัดทอดสิ่งภายนอก มีการสารวจตนเองเป็นเบื้องต้นก่อน นอกจากนี้สอนหลัก
กรรมให้รู้จักพึ่งตนเอง ไม่ฝากไว้กับโชคชะตากรรมสอนคู่กับความเพียร ความสาเร็จเกิดขึ้นได้
จากความเพี ย ร และจากการกระท าตามทางของเหตุ แ ละผลสอนให้ ม องความจริ งโดย
แยกแยะจาแนกครบทุกด้านทุกมุม ตัวอย่างเช่น มีผู้ถามเรื่อง การพูดว่าสิ่งใดควรพูด สิ่งใดไม่
ควรพูด พระพุทธองค์ตรัสแยกแยะให้ฟังว่า “วาจาใดไม่จริง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ถูกใจผู้ฟัง
พระองค์ไม่ตรัส
7

พระพรหม.คุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),รู้หลักก่อนแล้วศึกษาให้ได้ผล,สานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน,2547,หน้า 7-10.
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วาจาใดเป็นคาจริง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ถูกใจผู้ฟัง พระองค์ไม่ตรัส วาจาใดเป็นคาจริง เป็น
ประโยชน์ ไม่ถูกใจผู้ฟัง พระองค์เลือกกาลที่จะตรัส วาจาใดไม่จริง ไม่เป็นประโยชน์ ถูกใจ
ผู้ฟัง พระองค์ไม่ตรัส วาจาใดเป็นคาจริง ไม่เป็นประโยชน์ ถูกใจผู้ฟัง พระองค์ไม่ตรัส
และ วาจาใดเป็นคาจริง เป็นประโยชน์ ถูกใจผู้ฟัง พระองค์เลือกกาลที่จะตรัส” ลักษณะท่า
ที่ ข องการสนองตอบหรื อ ปฏิ กิ ริ ย า ต่ อ สิ่ ง ทั้ ง หลายแบบชาวพุ ท ธต้ อ งมองอย่ า ง
วิเคราะห์ แยกแยะ จาแนก แจกแจง ครบทุกด้าน
4) หลักการสาคัญของพุทธศาสนาคือ มุ่งอิสรภาพ ดังพุทธพจน์ว่า “ มหาสมุทร
แม้จะกว้างใหญ่เพียงใดก็ตาม แต่น้าในมหาสมุทรที่มากมายนั้น มีรสเดียวคือรสเค็มฉันใด
ธรรมวินัยของพระองค์ที่สอนไว้มากมาย ทั้งหมดก็มรี สเดียว คือวิมุตริ ส ได้แก่ ความหลุดพ้น
จากทุกข์และปวงกิเลส ฉันนัน้ ”
5) เป็นศาสนาแห่งปัญญา ดังพุทธพจน์ว่า “ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอด
ยิ่ง” หลักปัญญาสาคัญ เพราะปัญญาเป็นตัวตัดสินในการเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา
โดยให้ความสาคัญแก่ศรัทธา ศีล สมาธิ ว่าเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้เพื่อเข้าถึงจุดหมาย โดยมี
ปัญญาเป็นตัวตัดสินสูงสุด นั่นคือ ศรัทธา ก็ขาดปัญญาไม่ได้ ศีล ก็เพื่อประคับประคองจนเกิด
ปั ญ ญา สมาธิ ก็ ต้ อ งน าไปสู่ ปั ญ ญา มิ ฉ ะนั้ น จะหลงผิ ด หลงทาง ปั ญ ญาจึ งเป็ น คุ ณ ธรรม
สาคัญ เป็นเอกปัญญาในขั้นสูงสุดคือปัญญาในขั้นที่รู้เท่าทันสัจจธรรม เรียกว่า วิปัสสนา
ปัญญา
6) สอนหลักอนัตตา พระพุทธศาสนาประกาศหลักสาคัญเกี่ยวกับความจริงของสิ่ง
ทั้งหลายหรือของสภาวธรรมต่างๆ คือ หลักอนัตตา เป็นหลักใหม่ที่โลกไม่เคยค้นพบมาก่อน
ความยึดติดในอัตตาหรือตัวตนเป็นสิ่งฝังลึกแนบแน่นในจิตใจมนุษย์ แต่แท้จริงผู้มีปัญญาเห็น
ว่าสิ่งทั้งหลายที่ดารงอยู่เป็นไปตามธรรมดาของมันไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่สามารถบังคับให้
เป็นไปตามใจปรารถนาได้เลยการมีทัศนคติที่มองสิ่งทั้งหลายตามความสัมพันธ์แห่งเหตุและ
ปัจจัย เชื่อมโยงกัน อิงอาศัยกันเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยนั่นเอง
7) ยืนยันในศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ เชื่อว่ามนุษย์ประเสริฐด้วยการฝึกฝนพัฒนา
เมื่ อพั ฒนา แล้ว ก็เ ป็น ผู้ ประเสริ ฐ สุด ดั งพุ ท ธพจน์ ว่า ผู้ ที่ ฝึก แล้ วเป็ นผู้ ประเสริฐ สุด ในหมู่
มนุษย์ (ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ) และเมื่อฝึกดีแล้วมนุษย์ก็จะประเสริฐกว่าเทพทั้งหลาย
พระพุทธองค์ฝึกพระองค์ดีแล้ว แม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการ
8) เป็นศาสนาแห่งการศึกษา นาเอาการศึกษาเข้ามาเป็นสาระสาคัญ เป็นเนื้อแท้
ของการดาเนินชีวิต หลักปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเรียกว่า มรรค หมายถึงทางดาเนิน
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ชีวิ ต ดั งนั้น วิ ถี ชีวิ ต ของชาวพุ ท ธ คื อ การด าเนิ น ชี วิ ต ตามมรรคมี อ งค์ 8 เรี ย กย่ อ
ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา หรือไตรสิกขา ในที่สุดจะบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตที่ดีงาม เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์
9) ให้ความสาคัญทั้งแก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัย ภายในได้แ ก่
โยนิโสมนสิการ คือ การคิดใคร่ครวญในธรรมโดยแยบคาย ลึกซึ้ง อย่างผู้มีปัญญา คือรู้จักคิด
คิดเป็น ปัจจัยภายนอก ได้แก่ กัลยาณมิตรที่ดี มีครูอาจารย์ที่ดี มีพ่อแม่ที่ดี ให้ความรู้ที่
ถูกต้อง เป็นตัวอย่างที่ดี มีแหล่งความรู้ มีสื่อมวลชนที่ให้สติปัญญา
10) สอนให้ตื่นตัวด้วยความไม่ประมาท พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้า อัปปมาทธรรม
หรือ ความไม่ประมาท ถึงกับตรัสเป็นปัจฉิมวาจา คือพระดารัสสุดท้า ยก่อนจะปรินิพพาน ว่า
“สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึง
พร้อมเถิด”
11) สอนให้เห็นทุกข์ แต่เป็นสุข นั่นคือพระพุทธศาสนาสอนให้มองเห็นความ
ทุกข์ แต่ให้ปฏิบัติด้วยความสุข (ทุกข์ สอนไว้ในหลักไตรสิกขา คือ อนิจจัง ทุก ขัง อนัตตา
และทุกข์ ในหลักอริยสัจ 4ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) เมื่อความทุกข์มีอยู่จริง
พระพุทธศาสนาก็สอนให้เผชิญหน้าความทุกข์นั้นไม่เลี่ยงหนี แต่ให้มองดูทุกข์นั้นด้วยความ
รู้เท่าทัน จึงทาให้มีจิตใจปลอดโปร่ง เป็นอิสระ มีปัญญา ไม่ถูกทุกข์บีบคั้น
มุ่งประโยชน์สุขเพื่อมวลชน พระพุทธเจ้าทรงตรัสหลักนี้เสมอ เมื่อเริ่มประกาศพระศาสนา
ทรงตรัส แก่ ภิกษุ ว่า “ภิก ษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อ ประโยชน์เ กื้อ กูลแก่ชน
ทั้งหลาย เพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลาย เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก” ดังนั้นการดาเนินชีวิตของชาว
พุทธทั้งหลายจึงควรดาเนินตามพระดารัสนี้คือ การทาประโยชน์แก่ผู้อื่นและแก่สังคม เมื่อทา
ความเข้าใจหลักพุทธธรรมที่สาคัญดังกล่าวแล้ว จะทาให้สามารถเข้าใจแนวทางการดาเนิน
ชีวิตตามแบบวิถีพุทธได้กระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้น

5.การบริหารสู่ความรุ่งโรจน์ขององค์กรตามหลักพุทธธรรม
พระพุทธศาสนามีข้อให้ปฏิบัติตามคือ “ธรรม” ข้อห้ามคือ “วินัย” หรือ “ศีล” การ
ละเมิดข้อปฏิบัติและข้อห้ามเป็นความชั่ว เป็นความผิดทางจิต มโน วิญญาณ และเมื่อปฏิบัติ
ผิด หรือไม่ปฏิบัติ ก็จะได้รับทุกข์ตามกฎแห่งกรรม ดังเช่น ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว ใครคิดดีทาดี
ได้รับผลดี ใครคิดชั่วทาชั่ว ได้รับผลชั่ว เป็นกฎธรรมชาติที่ให้ความยุติธรรมที่สุด ถ้าผู้ปกครอง
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หรือผู้บริหารนั้นถือธรรมเป็นใหญ่มีทั้งอัตตหิตสมบัติ คือยึดธรรมประจาใจและมีปรหิตปฏิบัติ
คือ มุ่งบาเพ็ญประโยชน์สุขส่วนรวม เมื่อผู้นาประพฤติธรรมสังคมส่วนรวมก็อยู่เป็นสุข ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “เมื่อฝูงโคข้ามฟากแม่น้า ถ้าโคผู้นาฝูงไปตรง โคเหล่านั้นย่อมไปตรง
ทั้งหมดในเมื่อโคผู้นาฝูงไปตรงในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นผู้นาถ้าผู้นั้น
ประพฤติธรรม ประชาชนนอกนี้ย่อมประพฤติธรรมเหมือนกัน ประชาชนทั้งประเทศย่อ มอยู่
เป็นสุข ถ้าพระราชาทรงดารงอยู่ในธรรม”8
การหลักการบริหารเชิงพุทธมาประยุกต์ใช้ เพื่อบริหารจัดการองค์กร ให้บรรลุ
เปูาหมายหลักการในการนาหลักธรรมที่ใช้ประกอบกับการดาเนินงานให้เกิดความสาเร็จ มี 4
ประการ คือ9
1. ศรัทธาที่อธิบายความว่าคนจะข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา หรือศรัทธาทาให้ข้าม
โอฆะได้นั้นในการทางานอะไรถ้าคนเราหรือผู้ทางานนั้นไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองกระทา
ผลของงานก็จะไม่สาเร็จแต่เมื่อเราทาด้วยความเชื่อมั่นว่าการกระทาในสิ่งนั้น ๆเมื่อสาเร็จ
แล้วจะได้ผลตามที่ตนคิดเหล่านี้โดยไม่ย่อท้ออุปสรรค
ความเชื่อเหล่านี้จะข้ามพ้นอุปสรรคไปได้
2. ความไม่ประมาท ทาให้ข้ามอรรณพได้ความหมายว่า การบริหารงานต่าง ๆ ถ้า
เราทาด้วยความไม่ประมาทพิจารณาถึงเหตุผลคอยระมัดระวังจะทาให้งานเรียบร้อย ความ
ประมาทท าให้ เ กิ ด ความผิ ด พลาดและมี ปั ญ หาตามมาหลาย ๆ อย่ า ง การจะก้ า วไปสู่
ความสาเร็จต้องไม่มองข้ามปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อมีปัญหาแล้วต้องรีบแก้ไขหาทางปูองกัน
ไม่ให้เกิดปัญหา การมองปัญหาว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่รีบหาทางแก้ไขหรือปูองกันถือว่ามี
ความประมาทความสาเร็จของงานจะไม่ราบรืน่ หรือไม่สาเร็จตามเปูาหมายได้ดังนั้นหลักความ
ไม่ประมาทจึงเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารจัดการที่ผู้นาหรือผู้บริหารต้องมีความตระหนัก
อยู่เสมอ
3. ความเพียร ทาให้ล่วงทุกข์ได้หมายความว่า ความเพียรคือหัวใจสาคัญของการ
ทางานผู้ น าหรื อ ผู้บ ริ ห ารเมื่ อเจอปัญ หาแล้ ว ไม่อ ดทนไม่ มี ความเพี ย รพยายามที่ จ ะแก้ ไ ข
ปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะพบแต่ความทุกข์ใจ ผู้นาหรือผู้บริหารที่เข้าใจสภาพปัญหาแล้วค่อยเพียร
8

อง.จตุกก(ไทย) 21/70/98
พระธรรมกิตติวงค (ทองดีสุรเตโช), คลังธรรมเลม 2 , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเลี่ยงเซียง,
2546), หนา 24.
9
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พยายามแก้ไขด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บรรลุเปูาหมายที่ตัวเองตั้งไว้ถึงแม้จะพบอุปสรรคปัญหา
ก็ยังไม่ถ้อถอยในที่สุดก็จะประสบความสาเร็จ ดังนี้ความเพียรจึงได้ชื่อว่า
ทาให้ล่วงทุกข์ได้
4. ปัญญา ทาให้บริสุทธิ์ได้ หมายความว่า การบริหารงานต่าง ๆ ของผู้นาต้องใช้
ปัญญาพิจารณาไต่ตรอง มองให้ทะลุในปัญหาทุกด้าน
สรุปได้ว่า หลักธรรมที่ใช้ประกอบดาเนินงานให้เกิดความสาเร็จหรือที่เรียกทั่วไปว่า
ปสิทธิธัมมูปกรณกถาหรือธรรมเป็นเครื่องมือแห่งความสาเร็จมี 4 ประการ คือ ศรัทธาทาให้
ข้ามโอฆะได้ ความไม่ประมาททาให้ข้ามอรรณพได้ ความเพียร ทาให้ล่วงทุกข์ได้ และ
ปัญญาทาให้บริสุท ธิ์ได้ บุ คคลทั้งหลายควรมีเครื่องมือทั้ง 4 ประการจะทาให้ประสบ
ความสาเร็จได้ การนาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเกี่ยวกับการบริหารงานทุกระดับ
ผู้ บ ริ ห ารที่ จ ะให้ ก ารบริ ห ารงานส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ซึ่ ง ในที่ นี้ ผู้ เ ขี ย นจะกล่ า วถึ งการน าหลั ก
พระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ประยุกต์ในงานบริหารที่ประสบความสาเร็จ และความรุ่งโรจน์ของ
องค์กร ประกอบด้วย 3 หลักธรรม ได้แก่ และทศพิธราชธรรม 10 ประการ พรหมวิหารธรรม
4 และ สัปปุริสธรรม 7 ในแต่ละหลักธรรมมีรายละเอียด ดังนี้

6.พุทธธรรมนาการบริหารหลักทศพิธราชธรรม
ทศพิ ธ ราชธรรม เป็ น ข้ อ ปฏิ บั ติ ดี ปฏิ บั ติ ช อบส าหรั บ พระมหากษั ต ริ ย์ ที่ ท รงใช้
ปกครองพระราชอาณาจักร และเป็นหลักธรรมของผู้บริหารทุกระดับ ที่จะพึงใช้ประกอบการ
ปฏิบัติ งานของตน ให้ บรรลุ ความสาเร็จตามเปู าหมายเพื่ อ ประโยชน์ สุขแก่ประชาชน
โดยรวม10 เป็นคุณธรรมที่โบราณบัณฑิตได้บัญญัติไว้ก่อนสมัยพุทธกาล ซึ่งพระมหากษัตริย์ใน
อดีตได้ทรงถือปฏิบัติมาเป็นพระราชจริยาวัตร แม้บุคคลผู้มิใช่พระเจ้าแผ่นดินก็ควรเจริญรอย
ตาม โดยนาเอาหลักธรรม 10 ประการนี้มาปฏิบัติในการบริหารการปกครอง เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมและเกิดความสวัสดีในสังคม ตามอุดมการณ์แห่งการปกครองยิ่ง ๆ ขึ้นไป คุณสมบัติ
ของนักบริหารหรือนักปกครอง หรือ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ตั้งแต่พระราชามหา กษัตริย์

10

พระราชญาณวิสิฐ, หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป์:คุณลักษณะความเป็นผู้นาที่ดี, พิมพ์
ครั้งที่ 6. (ราชบุรี: มูลนิธพิ ุทธภาวนาวิชาธรรมกาย,2552).
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ตลอดจนนักบริหารหรือนักปกครองทั่วไป 11 ผู้บริหารยังสามารถใช้หลักธรรม 10 ประการ
สร้างแรงจูงใจในการ ทางานของบุคลากรทุกระดับชั้น เพื่อให้การดาเนินงาน เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ กาหนด และสาเร็จตามเปูาหมาย หลัก ทศพิธราชธรรม 10 ประการ คือ12
1. ทาน คือ การให้ การที่ผู้บริหารให้ทรัพย์สินวัตถุสิ่งของ หรือองค์ประกอบที่ได้มา
ซึ่งวัตถุ อันหมายถึงเงิน เวลา กาลังกายของตน และผู้อื่นที่ต้องการ(วัตถุทาน) การให้ความรู้
การชี้แนะที่เป็นประโยชน์ในการทางาน (วิทยาทาน) และการ ใช้ชีวิต (ธรรมทาน ) และการ
ให้อ ภัย แก่ ผู้ที่ ทาผิด พลาด ที่พ ร้อ มที่ จะแก้ ไขปรับ ปรุ ง หรื อการไม่ ถือโทษในเรื่ องทั้งปวง
(อภัยทาน)
2. ศีล คือ วิธีการอยู่ในศีลธรรมอันดีทั้งกาย วาจา และทางใจ อันเป็นหลักการ
สากลคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน รวมทั้งการประพฤติตนตามระเบียบวินัยของหน่วยงาน ตาม
หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของสังคม
3. ปริ จ จาคะ คื อ การเสี ย สละส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร วิ ธี ก ารของผู้ บ ริ ห ารในการ
ดาเนินงาน ในด้านการเสียสละ เพื่อ ส่วนรวม เพื่อประโยชน์ของบุคลากร และองค์การ การ
ไม่เห็นแก่ตัวของผู้บริหาร จะสามารถทาให้บุคลากรทางานอย่างเป็น มีความสุข
4. อาชชวะ คื อ ความเป็นผู้ ซื่อตรงสาหรับ ผู้บริหาร วิธีก ารของผู้บริหารในการ
ดาเนินงาน ในด้านของความซื่อสัตย์ สุจริตต่อองค์การ ต่อบุคลากร เป็นผู้ตรงต่อหน้าที่
รับผิดชอบต่อภาระงานให้ประสบความสาเร็จ
5. มัททวะ คือ ความสุภาพอ่อนโยน ความสุภาพอ่อนโยนที่ผู้บริหาร แสดงออกถึง
กิริยามารยาทที่สุภาพ เรียบร้อย ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างให้เกียรติ และการพูดจา สุภาพไพเราะ
นุ่มนวล กับบุคคลในทุกระดับ
6. ตปะ คือ ความเพียรพยายามสาหรับผู้บริหาร เป็นวิธีการของผู้บริหารในการ
ดาเนินงานในด้านความ พยายาม ความบากบั่นความก้าวหน้า ไม่ถอยหลัง ความไม่หยุดอยู่
กับที่ รู้จักระงับยับยั้งชั่งใจได้ ไม่หลงใหลหมกมุ่นใน ความสุขสาราญและการปรนเปรอ มุ่งมั่น
ในหน้าที่การงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์

11

พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน), 99 ธรรมวาทะ-ข้อคิด, (กรุงเทพมหานคร :
เลี่ยงเชียงการพิมพ์,2552)
12
ขุ.ชา.(ไทย) 28/240/86.,พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับ
ประมวลธรรม,พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2546 http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=-326.
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7. อักโกธะ คือ ความไม่โกรธสาหรับผู้บริหาร เป็นวิธีการของผู้บริหารที่แสดงถึง
ความมีเหตุผล ไม่ โกรธผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร้เหตุผล มีเมตตาธรรมประจาใจ
รู้จักระงับความขุ่นเคืองแห่งจิต และมีวินิจฉัยที่มี เหตุผล
8. อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียนสาหรับผู้บริหาร วิธีการของผู้บริหารที่ไม่แสดง
การกดขี่ข่มเหง ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้อานาจที่เหนือกว่าเบียดเบียนผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือ
สร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในองค์การ
9. ขันติ คือ ความอดทน การที่ผู้บริหารอดทนต่อความยากล าบากไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคในการดารงชีวิต มีมานะอดทนในการงาน มีความอดทนต่ออารมณ์ยั่วยุต่างๆ ที่เข้า
มากระทบ คือการควบคุมอารมณ์เมื่อผิดหวัง หรือการอด กลั้นต่อความโลภและความอยาก
ได้
10. อวิโรธนะ คือ ความยุติธรรมสาหรับผู้บริหาร วิธีการของผู้บริหารที่ยึดมั่นใน
หลักของความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ไม่เอนเอียงหรือหวั่นไหว ไม่มีอคติโดยมิชอบ ใช้
ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้อง สามารถทาให้บุคลากรในองค์การ
เกิดความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวต่อภาระงาน
สรุปได้ว่า ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม 10 คือ จริยวัตร 10 ประการที่พระเจ้า
แผ่ น ดิ น ทรงประพฤติ เ ป็ น หลั ก ธรรม ประจ าพระองค์ หรื อ เป็ น คุ ณ ธรรมประจ าตนของ
ผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิด
ความชื่นชมยินดี ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้จาเพาะเจาะจงสาหรับพระเจ้าแผ่นดินหรื อผู้ปกครอง
แผ่นดินเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้ได้

7.พุทธธรรมนาการบริหารด้วยพรหมวิหารธรรม 4
นักบริหารที่จะปกครองคนได้ต้องอาศัยธรรมที่เรียกว่า ธรรมของผู้ใหญ่ คือ มีทั้ง
ความรัก ความสงสาร เอื้ออาทร และทาใจให้เป็นกลาง นั่นคือ การใช้อานาจหน้าที่หรือใช้
พระเดชพระคุณ ควบคุมการบริหาร13[6] เป็นหลักธรรมที่นักบริหารทุกคนพึงมี เพราะจะเป็น

13

พระธรรมโกศาจารย์. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต.),พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,2549).
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นักปกครองหรือนักบริหารได้จะต้องมีคุณธรรม ที่เรียกว่า พรหมวิหารธรรม 4 ประการ14 ซึ่ง
ประกอบด้วย
1. เมตตา คือ ความหวังดีที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข นักบริหารต้องมีความรักและ
ความหวังดีต่อเพื่อนร่วมงาน ความ รักจะเกิดได้ถ้านักบริหารรู้จักมองแง่ดี หรือส่วนที่ดีของ
เพื่อนร่วมงาน ถ้าพบส่วนเสียในตัวเขา นักบริหารต้องมองข้ามและ ให้อภัย เมื่อพบส่วนที่ดีก็
จดจาไว้เพื่อจะได้ใช้คนให้เหมาะกับลักษณะที่ดีของเขา
2. กรุณา คือ หลักวิธีการของผู้บริหารที่มีจิตใจที่เกื้อกูลต่อผู้ร่วมงาน บุคลากรใน
องค์การ นักบริหารช่วยเหลือ ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อถึงคราวให้ช่วยเหลือ ช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ ไม่ทอดทิ้งไม่ว่างเฉย เป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมงานที่สาคัญ
กระตุ้นส่งเสริมหลักการทางานได้เป็นอย่างดี เพราะผู้บริหารคอยช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง
3. มุ ทิ ต า คื อ การชื่ น ชมยิ น ดี เป็ น หลั ก วิ ธี ก ารของผู้ บ ริ ห าร เมื่ อ ผู้ ร่ ว มงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา ประสบความสาเร็จใน หน้าที่การงาน หรือประสบผลสาเร็จในชีวิต หน้าที่
ของผู้บริหาร คือ ร่วมแสดงความยินดี ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มี โอกาสพัฒนาความรู้
ความสามารถให้มากยิ่งๆขึ้น เป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีสาหรับผู้บริหารที่จะสร้างแรงใจ ดึง
ความสามารถของบุคลากร ผู้ร่วมงาน ให้ออกมาอย่างเต็มความสามารถ
4. อุเบกขา คือ หลักวิธีการของผู้บริหารทุกคน จะต้องมีความเป็นกลาง ไม่เอนเอียง
เข้าข้างฝุายหนึ่งฝุายใด จะต้องตั้งตนเป็นกลาง แล้วใช้ปัญญาพิจารณาอันสมควรแก่เหตุ ใน
กรณีที่เกิดความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นของผู้ร่วมงาน หรือบุคลากรในองค์การตัดสิ นอย่างเที่ยง
ธรรม ผู้บริหารจะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคน ให้เกิดความเคารพนับถือ
สรุปได้ว่า ผู้บริหาร จะต้องมีความรัก ความเมตตา ความกรุณาต่อลูกน้องด้วยการ
ใส่ใจดูแลลูกน้อง เสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน มีการแสดงมุทิตาความชื่ นชมใน
ผลสาเร็จของงานและงานอื่นๆที่ลูกน้องประสบความสาเร็จ และมีอุเบกขา วางตัวเป็นกลาง
ไม่มี สองมาตรฐาน หรือเลือกที่รั กมัก ที่ชัง ไม่ เอนเอีย งเข้ าข้ างฝุ ายหนึ่งฝุ ายใดให้ เสีย การ
ปกครอง นี้แหละคือธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้บริหารหรือผู้นาในองค์กร จะเห็นได้ว่าหลัก
พรหมวิหาร 4 นี้ ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
จริงกับทุกเรื่องในชีวิต ไม่ใช่เฉพาะกับเรื่องการทางาน ไม่จากัดเฉพาะคนที่เป็นเจ้านาย แต่คน
ที่เป็นลูกน้องก็สามารถใช้หลักการนี้ในการดาเนินชีวิตได้เช่นกัน หากต่างฝุายต่างอยู่ร่วมกัน
14

ที.ม.(ไทย) 10/184/225;พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2546,http://www.84000.org/tipitaka/dic/d_item.php?i=161
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ด้วยความปรารถนาดีต่ อกันเช่นนี้ ที่ทางานและสังคมของเราคงจะเป็นสถานที่ที่อบอุ่นด้วย
ความสามัคคี ปรองดอง มีความสุขกันทุกฝุาย

8.พุทธธรรมนาการบริหารหลักสัปปุริสธรรม
หลักสัปปุริสธรรม 7 ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ไว้ในสัปปุริสสูตร 15 อันเป็นแนวทาง
ในการบริ หารจั ด การเชิ งพุ ท ธศาสตร์ เ พี ย งหลั ก ธรรมหนึ่ ง เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาว่ า
หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์มิได้มุ่งหวังกาไร หรือการแข่งขัน เพียงอย่างเดียว แต่ได้บรรจุ
หลักการที่สร้างความยั่งยืน การไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความเมตตาต่อ
กัน และรู้เท่าทันโลก โดยมิได้ปฎิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบัน แต่ให้
ยึดหลักการอยู่ร่วมกันและรู้เท่าทันโลก หลักสัปปุริสธรรม ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการ
มี 7 ประการ คือ
1. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือรู้ความจริง รู้หลักการ รู้กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่ง
ธรรมชาติ การบริหารจัดการในองค์กร ผู้บริหารจาเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง
เพื่อบรรลุเปูาหมายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รู้จักการวิเคราะห์ความจริงที่
เกิดขึ้น โดยพิจารณาหลักการและเกณฑ์แห่งเหตุผลมาบริหารจัดการองค์กร
2. อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล หรือความมุ่งหมาย รู้จักผลที่เกิดขึ้น สืบเนื่อง
จากการกระทาตามหลัก การบริหารงานองค์กรให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และรู้ถึงประโยชน์
ของ องค์กรที่นาไปสู่ความมั่นคง และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อองค์กร การมีแผนงานที่ดี การ
วางแผนที่วิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ
3. อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน คือ รู้จักเราว่าเรานั้น โดยฐานะภาวะเพศ
ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมเป็นอย่างไร และเท่าใด แล้วประพฤติให้เหมาะสม และ
รู้จักที่จะปรับปรุงต่อไป ในที่นี้หมายถึง รู้จักองค์กรที่เราบริหารเป็นอย่างดีว่ามีจุดด้อย จุดแข็ง
อย่า งไร มี ขีดความสามารถอย่ างไร และรู้จั กการปรั บปรุงองค์ก รให้ทัน ต่อเหตุ การณ์ที่ มี
ผลกระทบ รวมทั้งการบริหาร ความแตกต่างที่จะทาให้องค์กรเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ และ
มั่นคงถาวร

15

ที.ปา.(ไทย),11/331/264; 439/312; ในพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธ
ศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2546.
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4. มัตตัญญุตา ความผู้รู้จักประมาณ คือ ความพอดีในการจ่ายโภคทรัพย์ ในที่นี้
หมายถึงการบริหารการเงิน หรือ การขยายกิจการต้องพิจารณาให้รู้จักประมาณในความ
เพียงพอขององค์กร ขีดความสามารถขององค์กร ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กร รวมทั้งการ แข่งขันที่รอบคอบและรู้จักประมาณขีดความสามารถขององค์กร
5. กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลา อันเหมาะสม และระยะเวลาใน
การประกอบกิจ ในที่นี้ หมายถึ ง การบริห ารจัดการ จะต้องมีค วามเข้า ใจถึงระยะเวลาที่
เหมาะสม การสร้างโอกาสขององค์กรจะต้องพิจารณา ถึงสถานการณ์ในเวลานั้น ๆ ว่า ควร
จะดาเนินการอย่างไร อะไรควรงด อะไรควรกระทา เวลาใดควรขยายกิจการ หรือช่วงเวลาใด
ที่จะบริหารองค์กรให้ประสบผลสาเร็จต่อองค์กรมากที่สุด
6. ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จัก ชุมชน คือ รู้กริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้น ว่าควร
จะดาเนินการอย่างไร การบริหารจัดการ จาเป็นต้อง ปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
พันธมิตร และคู่แข่ง การสร้างสรร หรือ การประสานงานกับชุมชน หรือกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อ
องค์กร ก็คือเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา เป็นการบริหารจัดการที่สร้างความสัมพันธ์ด้วยเมตตา
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อชุมชน หรือสาธารณะชน จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
7. ปุคคลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือ รู้จักความแตกต่างของบุคคลว่าโดย
อัธยาศัยความสามารถ และคุณธรรม ตลอดถึงรู้ในความสามารถของบุคคล และใช้มอบงานที่
เหมาะสมให้การบริหารจัดการในการรู้บุคคล เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่จะต้องมีการพัฒนา และบริหารบุคคลในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ และภักดี
ต่อองค์กร มีความสามัคคี สร้างความเป็นธรรม และเสมอภาคให้แก่ บุคลากรในองค์ก ร
รวมถึงการทางานเป็นหมู่คณะการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ด้วยความเป็นมิตรไมตรี
รวมทั้งมีความจริงใจต่อกัน
จากสาระของสั ป ปุ ริ ส ธรรมข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า พระพุ ท ธศาสนาอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรมที่มีคุณค่า ในการบริหารจัดการด้วยหลักสัปปุริสธรรม ผู้บริหารต้องเป็นคนมี
เหตุมีผล รู้จักตนเอง ว่าการบริหารงานได้ดีหรือบกพร่องตรงไหนงานนั้นเกินกาลั งที่จะทา
ด้วยตนเองหรือต้องหาคนช่วยมากน้อยแค่ไหน สถานที่เราทางานอยู่นั้นมีความเหมาะสม
หรือ ไม่ ใคร่ ควรเป็น ผู้ที่ จะท าหน้า ที่ช่วยเราได้ในเวลาใดบ้า ง ดังนั้ น ผู้บ ริห ารควรยึ ด
หลักธรรมที่ดี ๆและฉลาดเลือกใช้หลักธรรมแต่ละข้อให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงจะทาให้
เกิดความสาเร็จด้วยดี
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9.บทสรุป
หลักธรรมที่ใช้ประกอบดาเนินงานให้เกิดความสาเร็จหรือที่เรียกทั่วไปว่า ปสิทธิธัม
มูปกรณกถาหรือธรรมเป็นเครื่องมือแห่งความสาเร็จมี 4 ประการ คือ ศรัทธา ทาให้ข้าม
โอฆะได้ ความไม่ประมาท ทาให้ข้ามอรรณพได้ ความเพียร ทาให้ล่วงทุกข์ได้ และปัญญา
ทาให้บริสุทธิ์ได้ บุคคลทั้งหลายควรมีเครื่องมือทั้ง 4 ประการจะทาให้ประสบความสาเร็จได้
การนาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเกี่ยวกับการบริหารงานทุกระดับผู้บริหารที่จะให้
การบริหารงานสาเร็จลุล่วงได้ ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงการนาหลักพระพุทธศาสนาเข้ามา
ใช้ประยุกต์ในงานบริหารที่ประสบความสาเร็จและความรุ่งโรจน์ขององค์กร ประกอบด้วย 3
หลักธรรม ได้แก่ ทศพิธราชธรรม เป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสาหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงใช้
ปกครองพระราชอาณาจักร และเป็นหลักธรรมของผู้บริหารทุกระดับที่จะพึงใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงานของตน ให้บรรลุความสาเร็จตามเปูาหมายเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยรวม
ได้แก่ 1) ทาน คือ การให้ปัน 2) ศีล คือ การสารวมกาย วาจา ใจ 3) บริจาค คือ การให้
ทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นหรือเป็นการเสียสละ
เพื่อหวังให้ผู้รับได้รับความสุข 4) อาชวะ คือ ความมีอัธยาศัยซื่อตรงมั่นในความสุจริตธรรม
5) มทวะ คือความมีอัธยาศัยดีงาม ละมุนละไม อ่อนโยน สุภาพ 6) ตบะ คือการบาเพ็ญเพียร
เพื่อขจัดหรือทาลายอกุศลกรรมให้สิ้นสูญ 7) อโกรธะ คือความสามารถระงับความโกรธ
8) อวิหิงสา คือการไม่เบียดเบียนคนอื่น 9) ขันติ คือความอดกลั้นไม่ปล่อยกาย วาจา
ใจ 10) อวิโรธนะ คือการธารงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม นักบริหารที่จะปกครองคนได้ต้อง
อาศัยธรรมที่เรียกว่า ธรรมของผู้ใหญ่ คือ มีทั้งความรัก ความสงสาร เอื้ออาทร และทาใจให้
เป็นกลาง นั่นคือ การใช้อานาจหน้าที่ห รือใช้พระเดชพระคุณ ควบคุ มการบริ หารเป็ น
หลั ก ธรรมที่ นั ก บริ ห ารทุ ก คนพึ ง มี เพราะจะเป็ น นั ก ปกครองหรื อ นั ก บริ ห ารได้ จ ะต้ อ งมี
คุณธรรม ที่เรียกว่า พรหมวิหารธรรม 4 ประการ ซึ่งประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตาและ
อุเบกขา เป็นคนดีเป็นคนเก่งและมีคุณธรรมด้วยหลัก สัปปุริสธรรม ธรรมที่ทาให้คนเป็น
สัตบุรุษ มี 7 ประการ คือ 1) ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ 2) อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล 3)
อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน 4) มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ 5) กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล
6) ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักชุมชน 7) ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล
ในการบริหารจัดการด้วยหลักสัปปุริสธรรมนั้น ผู้บริหารต้องเป็นคนมีเหตุมีผล รู้จักตนเอง ว่า
การบริหารงานได้ดีหรือบกพร่องตรงไหนงานนั้นเกินกาลังที่จะทาด้วยตนเองหรือต้องหาคน
ช่วยมากน้อยแค่ไหน สถานที่เราทางานอยู่นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ ใคร่ควรเป็นผู้ที่จะทา
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หน้าที่ช่วยเราได้ในเวลาใดบ้าง ดังนั้น ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมที่ดี ๆและฉลาดเลือกใช้
หลักธรรมแต่ละข้อให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงจะทาให้เกิดความสาเร็จด้วยดีและนาพา
องค์กรก้าวไปสู่ความรุ่งโรจน์ได้
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พระราชสิทธิเวที, ดร. (วิรัช วิโรจโน)1
พระครูพิจติ รวรเวท (มานัส มารยาท)
พระปลัดอนุชาติ นรินฺโท (อยู่ยิ่ง)
บทคัดย่อ
หลักการบริหารจัดการตามแนวพุทธศาสนาแบ่งเป็น 3 ประการ ได้แก่ 1) การ
บริหารตน เป็นหลักการที่ว่า ผู้บริหารที่ดีต้องสามารถบริห ารตนได้เป็นลาดับแรก จึงจะ
สามารถบริหารคนอื่นได้เป็นลาดับต่อมา หลักการที่ใช้ในการบริหารตน คือ ทมะ สิกขา และ
ภาวนา 2) การบริหารคน เมื่อผู้บ ริหารสามารถบริหารตนได้ดีแล้ว ก็จะพัฒนาไปสู่การ
บริหารคนอื่นหรือผู้ใต้บังคับบัญชา หลักการที่ใช้ในการบริหารคน คือ สังคหวัตถุ 4 3) การ
บริหารงาน เมื่อผู้บริหารสามารถบริหารตนและคนอื่นได้แล้ว ก็จะก้าวสู่การบริหารงานซึ่ง
ส่งผลให้ประสบความสาเร็จในการงานต่างๆ หลักการที่ใช้ในการบริหารงาน คือ อิทธิบาท 4
คาสาคัญ : การบริหารจัดการ, การบริหารตน, การบริหารคน, การบริหารงาน,
หลักพระพุทธศาสนา
ABSTRACT
There are 3 management principles of Buddhist. As follow, 1) self–
management, it is a principle that masterful executives must be able to
manage themselves before the others. The principles of self-management are
1

อาจารย์ป ระจ าหลัก สูตรสาขาวิช าการจั ดการเชิงพุท ธ หน่ ว ยวิทยบริก า รวิทยาลัย สงฆ์
นครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม อาเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร
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thma, sìk-kăa, and paa-wá-naa. 2) human-management, when the executives
can manage themselves, he/she will evolve into the subordinate
management. The principle of human-management is Sangahavatthu 4. 3) jobmanagement, If the executives can handle themselves and subordinate well,
it will contribute to the success of the job-management definitely. The
principle of job-management is Iddhipada 4.
Keywords: Management, self-Management, Human-Management,
Jobs-Management, Buddha-Dhamma

1.บทนา
การบริหารตน บริหารคนและบริหารงาน เป็นศิ ลปะการดาเนิ นการโดยการ
ประยุกต์ใช้หลักการบริหารมาใช้ในการวางแผนควบคุมแผนการบริหารตนเองเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ การทางานทางด้านการบริหารจัดการเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะเป็นการทางานกับ
คนส่วนใหญ่ในองค์กรจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัด การ หลัก
ของพุทธศาสนาจึงมีบทบาทในการบริหารจัดการ พุทธศาสนากับคนไทยมีความผูกพันกันมา
นานไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่มาของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ทัศนคติ ในด้านความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆของคนไทยจะมีหลัก
พระพุทธศาสนามาเกี่ยงข้อง ซึ่งหลักธรรมของพระพุทธศาสนา จะมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของ
คนไทยมากและสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ โดยยึดแนวทางการปฏิบัติที่
เรียกว่า ทางสายกลาง ซึ่งในทางสายกลางของพุทธศาสนาเกี่ยวข้องทั้งกาย วาจา และใจ
ความสนใจของคนตะวันตกที่มีต่อพุทธศาสนานาจะเป็นจุดสาคัญที่ผู้บริหารองค์ใน
ประเทศไทยเรา จะต้องกลับมาคิดทบทวนและหันมาสนใจหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อ
ประยุกต์ไปสู่การบริหารองค์กรเพือ่ พัฒนาคุณภาพ แทนการรับรู้แบบตะวันตกที่มีความแปลก
แยกจากวิถีไทยและนับวัน จะมีพลังทาลายสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 2 ท่ามกลาง
การแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงในยุคปัจจุบัน ทุกองค์ กรธุรกิจต่างมุ่งสร้างผลประกอบการ
2

วรภาส ประสมสุข และ นิพนธ์ กินาวงศ์, หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม,
วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2549-มีนาคม 2550 หน้า 66.
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ให้ได้มากที่สุดภาวะกดดันที่ผู้นาต้องตัดสินใจเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างผลประโยชน์
กับคุณธรรมจริยธรรมซึ่งไม่อยู่ในทิศทางเดียวกัน ผู้บริหารที่ เห็นแก่ตนและไร้จริยธรรมมัก
หาทางลัดในการทาธุรกิจโดยไม่คานึงถึงผู้อื่น
ในการบริหารจัดการองค์กรนั้นจาเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป
หลักในการพิจารณาเลือกคาสอนพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการนั้นต้องเลือกมาให้
เหมาะกับวิถีชีวิตและองค์กร การพัฒนาตนเป็นการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความพอดี
หรือการมีดุลยภาพของชีวิต มีความสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างการดาเนินชีวิตของบุคคล
หลักการพัฒนาตนตามแนวพุทธศาสตร์ประกอบด้วยสาระสาคัญ 3 ประการ คือ ทมะ สิกขา
และภาวนา การบริหารคนหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรใช้หลักธรรมที่เรียกว่า สังคหวัตถุ
4 ประกอบด้วย ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยาและสมานัตตา เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวน้าใจของกันและกัน ประสานใจทุกคนที่อยู่ในองค์ กรเดียวกันให้อยู่อย่างมีความสุข
สามัคคี ในการบริหารงานในองค์กรเพื่อให้งานประสบความสาเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ด้วยหลัก
อิทธิบาท ซึ่งประกอบด้วย ฉันทะ (ความรัก และความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ
(ความเอาใจจดจ่อ ความเอาใจใส่)และวิมังสา (การใช้ปัญญาไตร่ตรอง ตรวจสอบ)
จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียน จึงต้องการนาเสนอแนวคิดการบริหาร
จัดการ : ตน คน และงาน ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งการผสมผสานระหว่างบริหารจั ดการ
กับคาสอนทางพระพุทธศาสนาจะทาให้ เกิด การเปลี่ยนแปลงภายในองค์การที่เห็นชัด คือ
องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะตัวบุคคล ผู้นาองค์กรประพฤติป ฏิบัติใน
สิ่งที่ถูกต้องอยู่ในศีลธรรม พนักงานในองค์กรก็จะถือเป็นแบบอย่างที่ดี ถ้าหากผู้บริหาร และ
บุคลากรในองค์ก ารมี หลั กธรรมเป็ นเครื่อ งชี้ นาแนวทาง การทางานก็จ ะสอดคล้อ งไปใน
แนวทางเดียวกันทาให้งานประสบความสาเร็จได้บรรลุตามเปูาหมายขององค์กร ซึ่งในทีนี้จะ
ขอกล่าวเฉพาะหลักการพัฒนาตนตามแนวพุทธศาสตร์ 3 ประการ คือ ทมะ สิกขา และ
ภาวนา การบริหารคนหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรด้วยหลักธรรมที่เรียกว่า สังคหวัตถุ 4
และการบริหารงานด้วยหลักอิทธิบาท 4

2.แนวคิดการบริหารจัดการ

230
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

การบริหารจัดการ หมายถึง การดาเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงาน
ของรั ฐ และ/หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ (ถ้ า เป็ น หน่ ว ยงานภาคเอกชน หมายถึ ง ของ
หน่วยงาน และ/หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่อง
ต่ า ง ๆ เ ช่ น (1 ) ก า ร บ ริ ห า ร น โ ย บ า ย (Policy) (2 ) ก า ร บ ริ ห า ร อ า น า จ
หน้ าที่ (Authority) (3) การบริ หาร คุ ณธรรม (Morality)(4) การบริห ารที่เ กี่ย วข้ องกั บ
สั ง คม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจั ด องค์ ก าร(Organizing) (8) การ
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ (Staffing) (8 ) ก า ร อ า น ว ย ก า ร (Directing) (9 ) ก า ร
ป ร ะ ส า น ง า น (Coordinating) (1 0 ) ก า ร ร า ย ง า น (Reporting) แ ล ะ (
11) การงบประมาณ (Budgeting) การบริห ารและการบริห ารจั ดการมีแ นวคิ ดมาจาก
ธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมซึ่งจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้นากลุ่มและมี
แนวทางหรื อ วิ ธี ก ารควบคุ ม ดู แ ลกั น ภายในกลุ่ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสุ ข และความสงบ
เรียบร้อย ซึ่งอาจเรียกว่าผู้บริหารและการบริหาร ตามลาดับ ดังนั้น ที่ใดมีกลุ่มที่นั่นย่อมมี
การบริหาร การบริหารจัดการเน้นเรื่องการนาแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข้ามาใช้ใน
การบริ หารราชการ เช่ น การมุ่ งหวั งผลกาไร การแข่ งขัน ความรวดเร็ ว การตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ3

3.แนวคิดการบริหารจัดการ : ตน คน และงาน ตามหลักพระพุทธศาสนา
ในทางพระพุ ท ธศาสนามี ห ลั ก ธรรมที่ เ ป็ น ข้ อ ปฏิ บั ติ ส าหรั บ นั ก บริ ห ารหรื อ นั ก
ปกครองที่มีอานาจหน้าที่ในการปกครองหมู่คณะ บริหารกิจการของหมู่คณะหรือประเทศชาติ
ไว้อย่างมากมาย เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้บริหารนั้นได้ใช้อานาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าทรงเน้นถึงความสาคัญของผู้ปกครอง
หรือผู้บริหารเป็นอย่างมากว่าจะต้องประพฤติให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ฉะนั้นหลักในการบริหารตามแนวพุทธศาสนาสามารถสรุปลงได้ 3 ประการ คือ
1. การบริหารตน เป็นหลักการที่วา่ ผู้บริหารที่ดี ต้องสามารถบริหารควบคุมตนเอง
ให้ดีเสียก่อน จึงจะสามารถบริหารคนอื่นได้ดี
3

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานของรัฐ (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์นิติธรรม, 2548)
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2. บริหารคน เมื่อผู้บริหารสามารถบริหารตนได้ดีแล้ว ก็จะพัฒนาไปสู่การบริหาร
บุคคลหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
3. บริหารงาน คนกับงานเป็นสิ่งที่คู่กัน ถ้านักบริหารสามารถจัดการกับตนเอง คน
ได้ดีก็จะนาไปสู่ความสาเร็จของการบริหารงานอย่างแน่นอนหลักธรรมสาคัญที่ผู้บริหารหรือผู้
ที่เตรียมตัว เพื่อเป็นผู้บริหารควรจะพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือ พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนา
งาน เพราะการพัฒนาทั้ง 3 ด้านนั้น จะสร้างความสุขให้แก่ตนเองและสังคม ทาอย่างไรจะ
พัฒนาได้ทั้ง 3 ด้าน
พระพิพิธธรรมสุนทร วัดสุทัศน์เทพวราราม4 ได้นาเสนอหลักธรรมในการบริหาร ซึ่ง
จะทาให้การบริหารตน บริหารคนและบริหารงาน บรรลุความสาเร็จสมความประสงค์ไว้ 11
ประการ คือ
1. ส่งเสริมความรู้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนบริษัทของพระองค์ให้
ทุกคนมีความรู้ การสอนคนนั้นต้องจัดทาเป็นบัว 4เหล่า คือให้ความรู้ตามลักษณะภูมิปัญญา
ดังนี5้
1) อุคฆฏิตัญญู คือ พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรม
ก็สามารถรู้และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็วเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้าเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็
เบ่งบานทันที
2) วิปจิตัญญู คือ พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรม
แล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมจะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้า
เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้าซึ่งจะบานในวันถัดไป
3) เนยยะ คือ พวกที่มีสติปัญญาน้อย แต่เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธรรมแล้ว
พิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่น
ประกอบด้วยศรัทธาปสาทะ ในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้า เปรียบเสมือน
ดอกบัวที่อยู่ใต้น้าซึ่งจะค่อย ๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง

4

พระพิพธิ ธรรมสุนทร(สุนทร ญาณสุนฺทโร). คติธรรมนาชีวิตเล่ม 1. (กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์ เลี่ยงเชียง, 2541).
5
องฺ.จตุกฺ(ไทย) 21/ 183/ 133
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4) ปทปรมะ คือ พวกที่ไร้สติปัญญา และยังเป็นมิจฉาทิฏฐิแม้ได้ฟังธรรมก็ไม่
อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ ทั้งยังขาดศรัทธาปสาทะ ไร้ซึ่งความเพียร เปรียบเสมือน
ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม ยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่ มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้าเพื่อ
เบ่งบาน
ผู้ บ ริ ห ารคนใดที่ พั ฒ นาแต่ ค วามรู้ ข องตนเอง โดยไม่ พั ฒ นาความรู้ ข อง
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้อยู่ในความปกครอง ย่อมไปไม่รอด เหมือนมีแต่สมอง แต่อวัยวะทุก
ส่วนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต การทางานย่อมสาเร็จได้ยาก
2. อยู่อย่างเสียสละ ผู้บริหารต้องรูส้ ึกเสียสละให้กับลูกน้อง เช่นต้องมี สังคหวัตถุ 4
คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา6
2.1 ทาน โดยการเอื้อเฟื้อเจือจานแก่ลูกน้องด้วยวัตถุมากน้อยตามแต่
สถานการณ์
2.2 ปิยวาจา โดยการพูดจากับลูกน้องให้ถูกใจ ผูกจิตผูกใจรัดรึงดึงใจไว้ถูก
สถานการณ์และถูกกับอารมณ์ของคน (ปิยวาจานี้ไม่จาเป็นต้องพูดครับพูดขาเสมอไป มึงกูก็
ได้ แต่ต้องตรงกับคนและสถานการณ์ และที่สาคัญต้องมีเจตนาที่ดี)
2.3 อัตถจริยา โดยการลงไปบาเพ็ญประโยชน์ร่วมกับผู้น้อยโดยไม่เกี่ยงงอน
เช่น ประธานงานศพ งานสวด งานบวช งานแต่งงานไปเยี่ยมยามปุวย ถามข่าว ให้ชื่อ สกุล
ของเราไปร่วมในงานของลูกน้อง
2.4 สมานัตตตา โดยการวางตนสม่าเสมอการเสียสละกาลังกาย กาลังใจ
กาลังความรู้ กาลังความคิด และกาลังทรัพย์เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันในฐานะผู้บริหารและ
ผู้ร่วมงานควรจะมีการเสียสละทั้งสองฝุายจึงจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐทีส่ ุด
3. กระจายตาแหน่งงาน อานาจของงานนั้นไม่ใช่อยู่ที่รวมอานาจผู้บริหารหลายคน
ประสบความล้ ม เหลว เพราะไม่ ย อมแบ่ งอ านาจลงไปการกระจายอ านาจภารกิ จ เป็ น
สิ่ ง จ าเป็ น ในการบริ ห ารนโยบายแบบTQC
ก็ เ น้ น การกระจายนโยบาย (Policy
Deployment) โดยการกระจายงาน กระจายอานาจ และกระจายภารกิจ การไม่กระจายงาน
ทาให้งานไม่ ทั น เพราะมีงานมาก ต้อ งใช้ ห ลาย ๆ คนช่ว ยกั นและท างานเป็น ที ม ลองมา
พิจารณาต้นไม้ ต้นไม้ มีลาต้น มีราก มีกิ่งก้านสาขา และมีหน้าที่ต่างกัน และสร้างความสมดุล
ด้วย มิเช่นนั้นต้นจะเอียงจะล้มในที่สุดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงกระจาย
6

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/32/50-51.

233
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

ตาแหน่งงานมี 80 พระอรหันต์เอก เรียกว่า เอตทัคคะ หรือ อสีติมหาสาวก ที่มีความเป็นเลิศ
ในด้านต่าง ๆ เช่น พระโมคคัลลานะ ทรงยกย่องว่ามีฤทธิ์เสมอด้วยพระองค์พระสารีบุตร ทรง
ยกย่องว่ามีปัญญาเสมอด้วยพระองค์ จาไว้เสมอว่า “งานกระจุก ผู้บริหารตาย งานกระจาย
ผู้บริหารรอด"
4. ประสานสามัคคี งานทุกอย่างทุกชนิดมีปัญหาด้านการทะเลาะเบาะแว้ง แก่งแย่ง
ชิงดี และมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนผู้บริหารที่ดีต้องประสานสามัคคีให้ได้ การประสาน
สามัคคีนั้นผู้บริหารที่ใหญ่ที่สุด ต้องประชุมโต๊ะกลม ต้องมีใจกล้า เผชิญหน้ากล้าเรียกประชุม
ก่อนการประชุมต้องหาข้อมูลจากแต่ละคนก่อน เพื่อหาเหตุที่ถูกต้องไม่ฟังความข้างเดียว แล้ว
นามาตัดสิน ไม่ควรไล่โทษกัน หรือไล่บี้กัน จะสร้างความขัดแย้งบางท่านอาจเคยอ่านหนังสือ
“การบริหารความขัดแย้ง” ก็พอจะเข้าใจปัญหาได้ดี การบริหารแบบไทย ๆ ที่ผิดพลาดคือ
จับผิดและลงโทษทาให้ขาดการประสานสามัคคี ไม่ค่อยปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ชอบ
ปรับทุกข์กัน ปรับโทษกัน การบริหารอย่างมีแต่ล้มเหลวในที่สุด เพราะจะเกิดอาการ “คน
แตกความสามัคคี" เพราะฉะนั้นควรระลึกไว้ว่าความพร้อมเพรียงของหมู่คณะในหน่วยงานนั้น
ๆ ให้สาเร็จประโยชน์ได้ดังใจปรารถนา
5. ไม่เอาดีแต่เพียงตัว คือ ไม่เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ผู้อื่น เหยียบย่าผู้อื่น แล้วเอาความ
ดีมาใส่ตัวคนเดียว ย่อมเป็นไปไม่ได้ การบริหารที่ประสบความสาเร็จนั้นจะเกิดจากทีมงาน
ดังนั้นการบริหารงานจะต้องช่วยกันต้องมีการยกย่องให้กาลังใจ มีการมอบของขวัญรางวัลให้
เกียรติกัน ยกย่องเชิดชูแม้ผู้บริหารไม่มีอะไรจะให้ก็หัดพูดคาว่า “ขอบคุณ ”ให้มันติดปาก
ลูกน้องก็จะดีใจ ผู้บริหารยกย่องลูกน้อง ลูกน้องก็มีส่วนเกื้อกูลผู้บริหาร ศรัทธาผู้บริหาร ทา
ให้ผู้บริหารดูดีขึ้นไม่ได้ตกต่าแต่อย่างใด ในการกล่าวคาว่า “ขอบคุณ" กับลูกน้อง
6. ไม่เมาเรื่องเงิน “เขาให้เงินก็อย่า งง อย่าไปหลงจนสุดขีด เงินก็เหมือนพวงมาลัย
อาจจะกลายเป็นพวงหรีด”เราจะต้องพิจารณาว่าเงินเป็นเพียงปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะทาให้เกิด
ปัจจัย 4 คือ ข้าว ผ้า ยา บ้าน เงินเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสะดวก การบริหารงานถ้า
ผู้บริหารเห็นแก่เงินก็จะใช้พนักงานอย่างทาส เอาเปรียบลูกน้อง หรือกินใช้จ่ายจนเพลิดเพลิน
เจริญใจ คนระดับล่าง ระดับปฏิบัติการก็อย่าโลภเงินจนถึงกับโกงเงินบริษัท พระพุทธเจ้า
เสด็จไปพบถุงใส่เงิน ยังตรัสกับพระอานนท์ว่า นั้นเป็นงูเห่า เป็นอสรพิษที่จะกัดคนเสมอ การ
จะทาอะไรก็ตามต้องระวังเรื่องเงิน
8. ไม่ใหญ่เกินผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาคือ นายจ้างของเราเราคือลูกน้องของ
ท่ า น บางคนชอบแอบอ้ า งนายไปหากิ น ทางทุ จ ริ ต หรื อ ไปอ้ า งกั บ คนอื่ น เพื่ อ จะได้ อ ะไร
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บางอย่าง เลขาบางคนซึ่งใกล้ชิดผู้บังคับบัญชา มักทาตัวใหญ่เกินผู้บังคับบัญชา พระอานนท์
เถระใกล้ชิดกับ พระพุทธเจ้ามากที่สุด พระอานนท์ขอพรจากพระพุทธเจ้า คือ ขออย่าให้
รั บ เข้ า นิ ม นต์ ขออย่ า ส่ ง ไปในที่ นิ ม นต์ ขออย่ า ให้ อ ะไรกั บ ท่ า นเป็ น พิ เ ศษ เป็ น ต้ น ท่ า น
ปฏิบัติงานไม่ใหญ่เกินผู้บังคับบัญชา และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน
8. ตั้งเมตตาไว้เป็นนิจ ผู้บริหารต้องมีเมตตาต่อผู้ใต้ป กครองผู้ใต้ปกครองต้องมี
เมตตาต่อผู้บังคับบัญชา คาว่า “เมตตา" นี้ อาจตีความหมายถึง ความรัก ความเคารพ ความ
นับถือ การบูชา การเทิดทูน จนถึงความจงรักภักดี เทิดทูนเหนือเศียรเกล้า ผู้บริหารควรมี
หลัก 3 ประการในเรื่องความเมตตา คือ มือเอื้อม ปากอ้า และหน้ายิ้ม มือเอื้อม คือ เอื้อมไป
แตะไปจับผู้ใต้ปกครองเป็นลักษณะอาการทางกายที่สร้างความเป็นกันเองเป็นห่วงเป็นใย แต่
ต้องระวังอย่าให้เป็นการกระทาอนาจารต่อลูกน้อง ปากอ้า คือ เปุา ปลอบ ปลุก เป็นลักษณะ
ทางวาจาในการให้กาลังใจลูกน้องทางวาจา หน้ายิ้ม คือการให้กาลังใจเป็นเรื่องของใจที่
แสดงออกทางใบหน้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงปฏิบัติอย่างนี้ต่อพระสงฆ์ต่อพุทธ
บริษัทของพระองค์เช่นเดียวกัน ส่วนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ต้องไปเยี่ยมเยือนถามข่าว หมอบ
ราบกราบไหว้ต่อผู้บังคับบัญชาบ้าง เราทุกคนจะอยู่ได้อย่างมีความสุข
9. ใครทาผิดต้องเด็ดขาด ผู้บริหารงานต้องใจเพชรเด็ดขาด ผู้ใต้บังคับบัญชาจึงจะ
ยอมรับกฎเกณฑ์ ผู้บริหารต้องเดินทางสายกลาง คือ ใช้ทั้งพระเดชพระคุณใครทาดีต้องให้
รางวัล ใครทาชั่วต้องลงโทษ ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห การาบคนที่ควร
การาบ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห ยกย่องคนที่ควรยกย่อง7
10. ไม่ประมาทมัวเมา สิ่งที่ไม่ควรประมาทมีการทางาน ร่างกายที่แข็งแรงของเรา
ความรู้ของเราที่มีอยู่ในขณะนี้ บริษัทจะยั่งยืนตลอดไปโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ เงินทองที่มีอยู่
ในขณะนี้ คู่แข่งทางการค้า ความไม่ประมาทในการบริหารงานนั้ นจะต้องแข่งขันกับเวลา
แข่งขันกับบุคคลและแข่งขันกับพื้นฐานของการพัฒนาและสามัคคี
11. ประมาณตัวทุกเวลา คือ การรู้จักประมาณตน ประมาณการและประมาณ
สถานการณ์นั่นเอง การประมาณในธุรกิจ เช่น บริษัทเรามีคนครบหรือไม่ แต่ละคนมีความรู้
ครบไหม เงิน ทุน ครบไหม คู่ แข่ งเป็น อย่ า งไรเป็ นต้ น และที่ สาคัญ ผู้บ ริห ารต้อ งประมาณ
เหตุการณ์ประมาณสถานการณ์ด้วย ดังนั้น จาเป็นต้องมีการประชุมกัน “เอาความคิดมา
รวมกั น ”ดู ตั ว เอง บริ ษั ท ที่ เ ราท าธุ ร กิ จ อยู่ หน้ า ที่ ก ารงานที่ ท าอยู่ ต้ อ งประชุ ม วิ เ คราะห์
7

เตสกุณชาดก. 34/ 2422/ 348
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สถานการณ์เสมอ ๆ เมื่อวิเคราะห์แล้วฟังเหตุฟังผลหาเหตุรากเหง้า แล้วตัดสินใจแก้ไขปัญหา
และหาทางปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปพุทธวิธีในการบริหารที่กล่าวมานั้น เป็นเพียงส่วน
หนึ่งของการนาพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน แต่ก็ถือ
ว่าเป็นทฤษฎีที่ท้าท้ายต่อนักบริหาร และผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นนักบริหาร

4.พุทธธรรมกับการบริหารจัดการตน
การบริหารตน เป็นหลักการที่ว่าผูบ้ ริหารที่ดี ต้องสามารถบริหารควบคุมตนเองให้ดี
เสียก่อน จึงจะสามารถบริหารคนอื่นได้ดีหลักการพัฒนาตนตามแนวพุทธศาสตร์ประกอบด้วย
สาระสาคัญ 3 ประการ คือ ทมะ สิกขา และภาวนา
ทมะ8 คือการฝึกนิสัยดั้งเดิมที่ยังไม่ได้ขดั เกลาให้เหมาะสม มีขั้นตอนสาคัญ ได้แก่
1) การรูจ้ ักข่มใจ ข่มระงับความเคยชินที่ไม่ดีทั้งหลายได้ ไม่ยอมให้กิเลสรบเร้า หลอก
ล่อชักนาไปสู่ความเลวร้ายได้
2) การฝึกปรับปรุงตนเอง โดยทาคุณความดี ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
สิกขา คือการศึกษา เพื่อให้รู้แจ้ง รู้จักประโยชน์ มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง เป็นกระบวนการฝึกฝนตนเองในการดาเนินชีวิต
เรียกว่า ไตรสิกขา9 มี 3 ประการ คือ
1. ศีลสิกขา หมายถึงการฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย ทางวาจาและการประกอบ
อาชีพ ดารงตนในสังคมแบบสาธุชน เป็นคนดีของสังคม เป็นคนมีระเบียบ มีวินัย ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามปทัสถานของสังคมสามารถดาเนินชิวิตได้อย่างดีงามโดยมีความรับผิดชอบเกื้อกูล
ต่อสังคม
2. จิตสิกขา หมายถึงการฝึกจิต สร้างคุณภาพและสมรรถภาพทางจิตให้เข้มแข็ง
มั่นคง แน่วแน่ ควบคุมตนเองได้ดี มีสมาธิ มีจิตที่สงบ บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งที่ทาให้เศร้าหมอง
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้งและตรงตามสัจจธรรม
3. ปัญญาสิกขา หมายถึงการฝึกปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสรรพสิ่ง รู้แจ้งตาม
ความเป็นจริง มีจิตใจเป็นอิสระและมีปัญญาบริสุทธิ์
8
9

ส.ส.(ไทย) 15/845/316; ขุ.สุ.(ไทย) 25/311/361.
ที.ปา.(ไทย)11/118/231; องฺ.ติก.(ไทย) 20/521/294.
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ภาวนา 10 คือ คานี้ตรงกับคาว่าพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย กายภาวนา ศีลภาวนา และ
ปัญญาภาวนา เทียบได้กับการพัฒนาทางกาย พัฒนาทางสังคม พัฒนาอารมณ์ และพัฒนา
สติปัญญา
กายภาวนา หมายถึงการพัฒนาทางกายเพื่อให้เกิดการเจริญงอกงามใน
อินทรีย์ 5 หรือ ทวาร 5 ได้แก่ช่องทางการติดต่อสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ ตา
หู จมูก ลิ้น และผิวกาย การพัฒนากายเป็นการส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ทั้ง 5 ทางเป็นไปอย่าง
ปกติ ไม่เป็นโทษ ไม่มีพิษภัยอันตราย เช่น รู้จักสัมพันธ์ทางตา เลือกรับเอาสิ่งดีมีประโยชน์
จากการเห็นทางตามาใช้ รู้จักสัมพันธ์ทางหู เลือกรับฟังสิ่งดีมีประโยชน์ ไม่รับฟังสิ่งเลวร้าย
เข้ามาภาวนา ประกอบด้วยหลักสาคัญ คือ
ศีลภาวนา หมายถึงการพัฒนาการกระทา ได้แก่การสร้างความสัมพันธ์ทางกาย
และวาจากับบุคคลอื่นโดยไม่เบียดเบียนกัน ไม่กล่าวร้ายทาลายผู้อื่น ไม่กระทาการใดๆ ที่จะ
ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น แต่จะใช้วาจาและการกระทาที่ดี ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลและ
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
จิตตภาวนา หมายถึง พัฒนาจิตใจ เพื่อให้จิตมีคุณภาพดี สมรรถภาพทางจิตดี
และสุขภาพจิตดี คุณภาพจิตดี คือจิตใจที่มีคุณธรรม ได้แก่ มีเมตตา กรุณา มุทติ า มีศรัทธา
และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น สมรรถภาพทางจิตดี คือการมีความพร้อมในการทางาน
ได้แก่ ขันติคือมีความอดทน สมาธิคือความมีใจตั้งมั่น อธิษฐานคือมีความเด็ดเดี่ยว วิรยิ ะคือมี
ความเพียร สติคือมีความระลึกเท่าทัน เป็นต้น ส่วนสุขภาพจิตดีเป็นสภาพจิตที่มีความสบาย
ใจ อิ่มเอิบใจ แช่มชื่น เบิกบาน เกิดความสบายใจได้เสมอเมื่อดารงชีวิตหรือทากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น
ปัญญาภาวนา หมายถึงการพัฒนาปัญญา ได้แก่การรู้เข้าใจสิ่งต่างๆ ตามความ
เป็นจริง รู้เท่าทันสภาวะของโลกและชีวิต ทาให้จิตใจเป็นอิสระได้จนถึงขั้นสูงสุด ส่งผลให้อยู่
ในโลกได้โดยไม่ติดโลก มีอสิ ระที่จะเจริญเติบโตงอกงามต่อไป
การพัฒนาตนตามหลัก ภาวนา ทมะ สิกขา เป็นธรรมเน้นในเรื่องของการทาให้
เจริ ญขึ้ นในการพัฒ นาตนโดยรวมแล้ วทั้ ง 3 ค า มี ความหมายว่ าเป็ นการฝึ กทั้ งสิ้น ค าว่ า
10

องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 22/89/121
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ภาวนาจึงเป็นการปฏิบัติที่ครอบคลุมทั่วทั้งหมด ส่วนคาว่า สิกขา ก็ครอบคลุมหลักการปฏิบัติ
ทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา สาหรับคาว่า ทมะ ก็เป็นการใช้แสดง
คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนตน เกิดการพัฒนาตนแล้ว

5.พุทธธรรมกับการบริหารจัดการคน
สังคหวัตถุ 4 เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคล หมู่ชนให้สามัคคีและสงเคราะห์กั น
หลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อการครองคน พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)11 ได้ให้ความหมายของ
สังคหวั ตถุ 4 คือ ธรรมเครื่ องยึด เหนี่ยว คือยึด เหนี่ยวใจบุค คล และประสานหมู่ชนไว้ใ น
สามัคคี หลักการสงเคราะห์ประกอบด้วยธรรม 4 ประการดังนี้
1. ทาน คือ การให้ หมายถึง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วย
สิ่งของตลอดถึงให้ความรู้และแนะนาสั่งสอน
2. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ หมายถึง การมีวาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้าใจ หรือ
วาจาซาบซึ้งใจ คือกล่าวคาสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรัก
ใคร่นับถือตลอดถึงคาแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม
3. อัตถจริยาหมายถึงการประพฤติประโยชน์คือขวนขวายช่วยเหลือกิจการบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม
4. สมานั ต ตตา คื อ ความมี ต นเสมอ หมายถึ ง ท าตนเสมอด้ ว ยปลายปฏิ บั ติ
สม่าเสมอกันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไขตลอดถึงวางตนเหมาะ
แก่ฐานะภาวะบุคคลเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี
โดยสรุปหลักสังคหวัตถุ 4 ว่าด้วยการครองคนเป็นธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและ
ประสานหมู่ชนไว้สามัคคี มีข้อธรรม 4 ข้อ ประกอบด้วย ทาน คือ การให้ ปิยวาจา คือ วาจา
อันเป็นที่รัก อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์ สมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอหรือทา
ตนเสมอต้นเสมอปลาย ผู้บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรม สังคหวัตถุ 4 เพื่อการครองคน
และประยุกต์ใช้กับทักษะภาวะผู้นา
11

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 12,
(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 142 – 143.
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6.พุทธธรรมกับการบริหารจัดการงาน
หลักธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการงานคือ หลักอิทธิบาท 412 เป็นธรรมะของ
ความสาเร็จเป็นทางแห่งความก้าวหน้า ซึ่งสามารถมาใช้ในธุรกิจได้ มีหลักอยู่ 4 ประการ ดังนี้
1) ฉันทะ คือ ความพอใจ รักในสิ่งที่เราทาและสิ่งที่ถูกต้อง ตามทานองคลองธรรม
2) วิริยะ คือ ต้องมีความพยายาม ขยัน หมั่นเพียร เข้มแข็งอดทน ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค
3) จิตตะ คือ เอาใจมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ทา มีสติ ไม่เหม่อลอยฟุูงซ่าน ต้องมีสมาธิ และตั้ง
อกตั้งใจ
4) วิมังสา คือ การรู้จักพิจารณาหาเหตุผลใช้ปัญญาในการทางาน ประกอบไปด้วย
การ วางแผนงาน วั ดผลงาน เมื่ อ มีข้ อบกพร่ อ งต้ องรู้ จัก แก้ ไ ขปรับ ปรุงวิธี ก ารผสมผสาน
ระหว่างบริหารจัดการกับคาสอนทางพระพุ ทธศาสนาแล้ว เกิดความเปลี่ ยนแปลงภายใน
องค์การที่เห็นชัด คือองค์กรเกิด การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ขึ้นโดยเฉพาะตัวบุค คล ผู้น า
องค์กรประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในศีลธรรม พนักงานในองค์กรก็จะถือเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ถ้าหากผู้บริหาร และบุคลากรในองค์การมีหลักธรรมเป็นเครื่องชี้นาแนวทาง การทางานก็
จะสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นต่าง ๆ ความขัดแย้งก็ลดน้อยลง เพราะ
ทุกคนได้เรียนรู้และนาหลักธรรมะทางพุทธศาสนาไปใช้ ดังนั้นการทางานต่าง ๆ จะสามารถ
สนองนโยบายบริษัทได้เป็นอย่างดี และความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างที่เห็นคือ บรรยากาศใน
การทางานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ร่าเริงแจ่มใส คนทางานมีความสามัคคี และมีความสุข
สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรของให้ก้าวหน้าไปอย่างราบรื่นปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ
และสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ความไม่ซื่อสัตย์สุจริต
ปัญหาทางเศรษฐกิจส่วนตัวซึ่งมีผลกระทบถึงเรื่องการทางาน ความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเช่น การ
ยักยอกหรือการไม่ซื่อตรง ในฐานะผู้ปกครองคนต้อง ถือว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะทาผิดพลาดได้ใน
ชีวิ ต บางครั้ งควรให้ โอกาสเขาได้ แก้ ตั ว โดยการใช้ หลั ก การให้ อภั ย การจะให้ อภั ย ต้อ งมี
หลักเกณฑ์หลายอย่าง เช่น การตักเตือน การอบรม และการให้โอกาสแก้ตัวโดยกาหนด

12

ที.ปา.(ไทย) 11/231/233.
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ระยะเวลาดูความประพฤติหรือการให้แก้ไขตัวเองหลังจากนี้แล้วก็ให้อภัยและให้กลับมาเป็น
เหมือนพนักงานทั่วๆ ไปโดยการให้โอกาส
คนในการที่จะแก้ไขตน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้หลักคาสอนของพระพุทธศาสนาในองค์กร
1. ลาภ คือ การได้ทรัพย์สมบัติมาจากประโยชน์ของการขายเข้าเปูานั้นคือลาภ
2. ยศ คือ ได้รับตาแหน่งส่งเสริมทางด้านการทางาน มีอานาจ
3. สรรเสริญ คือ ได้รับการชมเชย คายกย่องชื่นชมจากทุก ๆ ฝุาย
4. สุข คือ การได้รับความสุขกาย สบายใจ เบิกบาน สิ่งนี้คือประโยชน์ทางด้านโลก
ธรรม เพราะเรายังอยู่ในโลกอยู่ในโลกียวิสัยอยู่ ทุกคนต้องการสิ่งนี้
ดังนั้นประโยชน์ของการใช้หลักคาสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิต
ทางที่ดีคือ ทางสายกลาง และการรู้จักการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและให้รู้สึกละอายเวลาที่ทาผิด
ในเรื่องของการทางาน จะต้องไม่ บุ่มบ่ามรีบร้อนทางานแบบฉุกละหุก โดยปราศจากการ
ไตร่ตรองพิจารณาให้ถี่ถ้วนมิฉะนั้นจะก่อให้เกิดผลเสียหายตามมา การทางานต้องมีสมาธิ มี
สติ และมีปัญญา

7.บทสรุป
ธรรมะของพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนใบไม้ในปุาใหญ่ หยิบใบไม้มากามือเดียวก็
เพียงพอแล้วสาหรับใช้เป็นหลักในการดาเนินชีวิต หลักในการพิจารณาเลือกคาสอนพุทธ
ศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการนั้นต้องเลือกมาให้เหมาะกับวิถีชีวิตและองค์กร การบริหาร
ตนตามหลัก ภาวนา ทมะ สิกขา เป็นธรรมเน้นในเรื่องของการทาให้เจริญขึ้นในการพัฒนาตน
โดยรวมแล้วทั้ง 3 คา มีความหมายว่าเป็นการฝึกทั้งสิ้น คาว่า ภาวนาจึงเป็นการปฏิบัติที่
ครอบคลุมทั่วทั้งหมด ส่วนคาว่า สิกขา ก็ครอบคลุมหลักการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา
ที่เรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา สาหรับคาว่า ทมะ ก็เป็นการใช้แสดงคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับ
การฝึกฝนตน เกิดการพัฒนาตนแล้ว
การบริหารคน จะต้องใช้หลักธรรมที่เรียกว่า สังคหวัตถุ 4 คือ เป็นหลักธรรมที่เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวน้าใจของกันและกัน ประสานใจทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันให้อยู่อย่างมี
ความสุข สามัคคี ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การให้ทาน คือ การอนุเคราะห์หรือสงเคราะห์ การ
ช่วยเหลือซึ่ งกั นและกั นตามถานานุรูป ในโอกาสต่างๆเช่น งานบุ ญกุศลงานอั คคีร้ า ยหรื อ
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หลายๆอย่าง 2) ปิยวาจา คือ การกล่าวด้วยคาที่เป็นที่รัก มีประโยชน์ ถูกต้องดีงาม และก็
จริงใจต่อผู้ร่วมงาน 3) อัตถจริยา คือ ความประพฤติที่เป็นประโยชน์กันคนอื่น เช่นว่าเรา
ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั่วไปแนะนาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และชักชวน
ให้คนอื่นสนใจธรรมะ ให้ประพฤติ 4) สมานัตตา คือ ความเป็นผู้มีตนเสมอ วางตนเสมอต้น
เสมอปลายปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างเสมอภาค วางตัวให้เหมาะสมกับฐานะที่เป็นอยู่ เข้ากับคน
อื่นให้ได้ ไม่เอาเปรียบคน การบริหารงานให้สาเร็จด้วยหลัก อิทธิบาท 4 คือ ธรรมให้ถึง
ความสาเร็จ 1) ฉันทะ คือ ความพอใจ 2) วิริยะ คือ ความพยายาม ความขยันหมั่นเพียร 3)
จิตตะ คือ ความตั้งใจ การฝักใฝุเอาใจใส่งานอย่างต่อเนื่อง และรอบคอบ 4) วิมังสา คื อ
ปัญญา ทาให้เป็นผู้มีความคิดแยบคาย คิดแก้ไขอุปสรรค ทาให้งานเกิดการพัฒนา ดังนั้น
ประโยชน์ของการใช้หลักคาสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตทางที่ดีคือ ทาง
สายกลาง และการรู้จักการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและให้รู้สึกละอายเวลาที่ทาผิดในเรื่องของการ
ทางาน จะต้องไม่บุ่มบ่ามรีบร้อนทางานแบบฉุกละหุก โดยปราศจากการไตร่ตรองพิจารณาให้
ถี่ถ้วนมิฉะนั้นจะก่อให้เกิดผลเสียหายตามมา การทางานต้องมีสมาธิ มีสติ และมีปัญญา
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พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์,ดร
พระศรโสภณ ปภสฺสโร, ดร.
พระครูสมุหณ
์ รงค์ โฆสิตธมฺโม
บทคัดย่อ
บทความนี้ผู้เขียนต้องการนาเสนอใน 3 ประเด็น คือ 1)ความหมายของการพัฒนา
วัด 2)แนวทางในการพัฒนาวัด 3) แนวทางการพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ พัฒนา
วัดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยว จะต้องมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบ ควรมีรูปแบบ
แตกต่างไปจากการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอื่นๆ เพราะจะต้องคานึงทั้งในแง่ของการ
อนุรักษ์ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ปัญหาที่พบมากในวัด คือ
เรื่องการวางผังของวัด การแยกกลุ่มการใช้สอยให้ชัดเจนเป็นสัดส่วนว่าเขตใดเป็นเขตวุ่นวาย
เขตกลาง เขตสงบ ซึ่งการดาเนินการบริหารจัดการต่างๆ เหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
วัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีได้ ส่วนการพัฒนาวัดโดยทั่วไป คือการดูแลรักษาปรับปรุงวัดให้
เจริญรุ่งเรือง โดยมีการพัฒนาให้มีสภาพวัดที่สะอาด สงบ ร่มรื่น ทาให้เป็นดังวัดในอดีตและ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน โดยเฉพาะพระสงฆ์ผู้ทาหน้าที่บริหารวัดต้องปรับปรุงวัด
และตัวเองให้เข้ากับความเจริญจะต้องเป็นผู้มีความสนใจในกิจการงานของวัด ไม่ปล่อยปละ
ละเลย เพราะจะทาให้เกิดปัญหาในการพัฒนาวัดได้ ทั้งยังต้องมีการร่วมแรงร่วมใจกับ
ประชาชนคนรอบวัดในการทาคนในชุมชนให้มีความรักสามัคคีช่วยกันในการทานุบารุงวัด
และทาให้เสมือนวัดและชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีมี
ความสุข
คาสาคัญ: การพัฒนาวัด,การท่องเที่ยวเชิงพุทธ



อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
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ABSTRACT
This article has 3 points ; 1) The meaning of temple Development. 2)
Guidelines for measuring development.3) Guidelines for the development of
temple for Buddhist tourism. From Developing a measure for tourism
purposes must be carefully considered. Different forms of tourism resources
should be developed. Because it must be considered in terms of
conservation of fine arts Architecture and environment appropriate. The most
common problem in measuring temples is the layout of temples. The
separation of the functional groups makes it clear that any one of them is a
busy area in the central area where all these management actions are part of
the development of the temple as a good tourist destination. Generic
Measurement Development Is to maintain a prosperous measure. It has
developed a clean and peaceful environment, as measured in the past and
adapted to the present. In particular, the monks who administer the temple
must improve their temples and their development to be prosperous. Do not
abandon This will cause problems in developing the measure. They also have
to join forces with people around the temple to make people in the
community to have a harmonious love to help keep the temples and make
the same temple and community together with love, harmony, happiness.
Keywords : Temple Development, Buddhist tourism

1. บทนา
ในปัจจุบันนี้บทบาทด้านการท่องเที่ยวของวัดมีมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ให้ความสนใจกับกิจกรรมของวัดมากขึ้น อีกทั้งวัดก็พยามยามจัดกิจกรรมทางศาสนาและ
ก่อสร้างศาสนวัตถุเพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนเช่นกัน ตัวอย่างกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่พบเห็นได้ในวัด เช่น ศึกษาความเป็นมาชมศิลปกรรม นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทาบุญทาทาน
ตามความเชื่อ ฝึกปฏิบัติธรรมทาสมาธิ เพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมกับการชมทัศนียภาพ
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ของธรรมชาติ และการจั บจ่า ยซื้อ สินค้า ท้องถิ่นที่ ผู้คนในชุม ชนรอบข้ างวั ด นามาจาหน่า ย
ตามที่แต่ละวัดจะมีกิจกรรมที่กล่าวข้างต้นเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก 1 ผู้คน
บางกลุ่มเมื่อมีปัญหาต่างๆ ก็มักจะเข้าวัดบ้าง เพื่อหาความสงบร่มเย็นให้กับจิตใจของตัวเอง
ผู้คนบางกลุ่มก็เข้าวัดโดยไม่มีความทุกข์หรือปัญหา แต่มาวัดเพื่อต้องการความสุขสงบทางใจ
เช่นกันไม่ว่าจะมาทาบุญ ทาสาธารณกุศลต่างๆ การกราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ การร่วม
พิธีกรรมทางศาสนาที่ทางวัดจัดขึ้น ร่วมประเพณีในวันสาคัญต่ างๆ พร้อมทั้งการมาพักผ่อน
หย่อนใจในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ผู้เ ขีย นมองเห็น ว่า สภาพปั ญหาต่ างๆ ในการดาเนิน การพั ฒนาวัด เพื่ อการ
ท่องเที่ยว จึงมีความสนใจที่จะเขียนถึงการพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ รวมถึงปัญหา
และอุปสรรคในการดาเนินงานและการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อ จะได้ทราบข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ ในการเสนอแนวทางการพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธให้บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.การพัฒนาวัด คืออะไร
ในทั ศ นะของผู้ เ ขี ย นมองว่ า “การพั ฒ นา” คื อ การกระท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบหรือการทาให้ดีขึ้น
กว่าสภาพเดิมที่เป็นอยู่อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้แล้วยังมีนักวิชาการที่กล่าวถึงความหมาย
ของการพัฒนาและการพัฒนาตามแนวพระพุทธศาสนาไว้ ดังต่อไปนี้
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
ถึงความหมายของ “การพัฒนา” ไว้ว่า การทาความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้น
การคลี่ ค ลายไปในทางดี และ พจนานุก รม ฉบั บราชบั ณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ ใ ห้
ความหมายของคาว่า “วัด” ไว้ว่า สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของ
สงฆ์หรือนักบวชเป็นต้น2 หากนาทั้งสองคามารวมกัน คือ การพัฒนาวัด ก็จะได้ความหมาย
ว่า การทาสถานที่ทางศาสนาให้เจริญ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทางศาสนาในทางเจริญขึ้น
และไปในทางที่ดีขึ้น
1

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, วัดพัฒนา, 43, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา,

2543), หน้า 83.
2

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, หน้า 1059.
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สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ ) ได้กล่าวถึงความหมาย
ของการพัฒนาวัด3 ไว้ว่า การดูแลรักษา และการปรับปรุงวัดให้ อยู่ในสภาพที่สะอาด สว่าง
สงบ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา หากแต่การนี้ต้องอาศัยศั กยภาพของวัดและบุคลากร
ภายในวัด รวมถึงศรัทธาความเลื่อมใสของสาธุชน จึงจะทาให้การพัฒนาวัดบรรลุวัตถุประสงค์
“สะอาด” นั้น โดยเป้าหมายหลัก หมายถึง วัดเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ ผู้มีความ
สะอาดทั้งกาย วาจา ใจ ดารงอยู่ในศีลาจารวัตรอันงดงามและเป็นสถานที่ให้อุบาสกอุบาสิกา
ได้มาฝึกฝนให้ตนเองสะอาดกาย วาจา ใจ ตามรอยพระสงฆ์ แต่ถ้าหากกล่าวโดยรูปธรรม คา
ว่า สะอาด ในที่นี้หมายถึงการดูแลและการจัดการวัดที่ดี ไม่สกปรกรกรุงรังจัดเสนาสนะเป็น
ระเบียบ เป็นทีเ่ กิดศรัทธาปสาทะแก่ผู้มาพบเห็นไม่สร้างความขุ่นข้องใจแก่ผู้มาเยือน
“สว่าง” หมายถึง วัดที่เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ผู้สว่างด้วยคุณธรรม คือ สมาธิ
หรือสมถะวิปัสสนา และเปิดโอกาสให้สาธุชนได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมและฝึกปฏิบัติให้เกิด
ความสว่างในใจด้วยพุทธธรรมตามรอยพระสงฆ์ ในส่วนรูปธรรม ได้แก่ การจั ดวัดที่ดูโปร่ง
สบายตา ไม่รกทึบหรือมีความสลับซับซ้อนเน้นความเรียบง่ายและประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
“สงบ” หมายถึ ง วั ด ที่ เ ป็ น ที่ อ ยู่ ข องพระสงฆ์ ผู้ มี ก าย วาจาและใจอั น สงบ
สารวมด้วยศีลสงบอยู่ด้วยสมาธิและปัญญาและเป็นสถานที่ให้สาธุชนได้รับความสงบด้วยศีล
สมาธิปัญญาตามรอยพระสงฆ์ ในส่วนรูปธรรม วัดที่เป็นสถานที่ ที่สงบจากอบายมุขไม่มีเสียง
อึกทึกครึกโครม ร่มเย็นเป็นสุขด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ
สมานจิ ต ภิ รมย์รื่น ได้ กล่าวถึงความหมายของการพั ฒนาวัด ไว้ว่ า การ
ปรับปรุงสภาพวัดและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของวัด เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้วัดมีความ
เจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ โดยเน้นการปรับปรุง
และแก้ไขข้อบกพร่องเดิมภายในวัด รวมทั้งส่ง เสริมกระบวนการดาเนินงานกิจกรรมพระ
ศาสนาในวัดให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ 4
ผู้เขียนสรุปได้ว่า “การพัฒนา” คือการดูแลรักษาและการปรับปรุงวัดให้
เจริ ญ ขึ้ น หรื อ เป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น โดยการบริ ห ารจั ด การให้ วั ด มี ค วามเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย สะอาด จัดวัดให้ ดูโปร่งสบายตาไม่รกทึบและเป็นสถานที่ สงบไม่มีเสียงอึกทึก
3

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ ), วัดพัฒนา, 50, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550), หน้า 26–28.
4
สมานจิต ภิรมย์รื่น, วัดพัฒนา, 41, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 2541), หน้า
14.
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ครึกโครม เป็นที่เกิดศรัทธาแก่ผู้พบเห็นหากแต่การนี้ต้องอาศัยศักยภาพของวัดและบุคลากร
ภายในวัด รวมถึงศรัทธาความเลื่อมใสของสาธุชนจึงจะทาให้การพัฒนาวัดบรรลุวัตถุประสงค์
2.แนวทางในการพัฒนาวัด
ในเบื้องต้นผู้เขียนมองว่า วัดเป็นสุดยอดของแหล่งท่องเที่ยวเพราะเป็นแหล่ง
รวมของวัฒนธรรมมีทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรที่เป็นวัฒนธรรม นามธรรม เพียงแต่
เราจะถ่ายทอดออกไปได้อย่างไร ยังมีนักชาการได้เสนอแนวทางในการพัฒนาวัดไว้อย่าง
น่าสนใจ ดังนี้
ชยาภรณ์ ชื่นรุ่ง โรจน์ ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาวัดเพื่อวัตถุประสงค์ด้าน
การท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะความผูกพันของคนไทยที่มีต่อ
วัดนั้นมีความลึกซึ้งการพัฒนาวัดจึงควรมีรูปแบบแตกต่างไปจากการพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวอื่นๆ เพราะความเลื่อมใสศรัทธาเป็นเรื่องของจิตใจที่ละเอียดลึกซึ้ง การพัฒนาวัด
จึงต้องคานึงทั้งในแง่ของการอนุรักษ์ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
รวมทั้งคานึงถึงกิจกรรมต่อเนื่องต่อลักษณะทางกายภาพของวัด เช่น การจัดให้มีสถานที่จอด
รถที่ ไม่ รบกวนสถานที่ ปฏิ บัติ ธรรมหรือ ประกอบกิจ กรรมทางศาสนา มีก ารแบ่ งแยกเขต
สังฆาวาส พุทธาวาสกับสถานที่สาหรับนักท่องเที่ยวการพัฒนาใดๆ ก็ตาม ที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงนิเสธ (Negative Impact) ระหว่างความสัมพันธ์ของวัดกับประชาชนในท้องถิน่
ไม่ว่าจะเป็นในด้านรูปธรรมหรือนามธรรม เป็นเรื่องที่พึงต้องหาทางหลีก เลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น
อย่างเด็ดขาด เมื่อใดที่จาเป็นต้องเลือกจะต้องคานึงถึงคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกและให้
ความสาคัญมากที่สุด5
พระราชธรรมโมลี (สมศักดิ์ ภูริปญฺโญ) ได้ กล่า วไว้ ว่า ปั ญหาของการ
พัฒนาวัดในปัจจุบัน ก็ต้องพูดรวมถึงตัวบทบาทของวัดและพระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้นาทาหน้าที่
ปกครองวัดในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาส แต่ก่อนจะเห็นได้ว่าวัดนั้นมีบทบาทต่อสังคมแทบทุกด้าน
ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านการสงเคราะห์ และด้านศาสน
พิธีต่างๆ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันนี้ บทบาทของวัดเริ่มจะจางหายและหมดไป เพราะสังคม
ของเราไปรับเอาความเจริญสมัยใหม่แบบตะวันตกมาเป็นวิถีชีวิต แต่ก่อนวัดซึ่งเคยเป็น
สถานที่ศึกษามีพระสงฆ์เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ เคยเป็นสโมสรพบปะสังสรรค์ชุมนุมเวลามี
5

ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์, “วัดกับการท่องเที่ยว”, จุลสารการท่องเที่ยว, ฉบับปีที่ 11 เล่มที่
3 (กรกฎาคม – กันยายน 2535) : 47 – 48.
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กิจกรรมเกี่ยวกับบ้านเมือง แต่สิ่งเหล่านี้กาลังจะสูญหายไป สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและตัวพระสงฆ์ผู้ทาหน้าที่ผู้บริหารวัดไม่สร้างสรรค์ปรับปรุงวัดและตัวเองเข้ากับ
ความเจริญ พระสงฆ์เป็นผู้นาชุมชนจะต้องเป็นผู้สนใจในกิจการของวัด จะปล่อยปละละเลย
ไปตามมีตามเกิดเรื่อยไปไม่ได้ เพราะจะก่อให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาวัดได้ ดังนั้น เมื่อ
กล่ า วถึ ง ปั ญ หาหลั ก และอุ ป สรรคที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาในปั จ จุ บั น โดยภาพรวมแล้ ว พอ
ประมวลได้จากบทบาทของวัดและพระสงฆ์ที่กาลังจะเสื่อมไปได้ เช่น ด้านบทบาทของวัดที่
ถูกลดสถานะไป ด้านบทบาทของพระสงฆ์ที่เป็นผู้นาไม่มีศักยภาพเพียงพอ ด้านขาดระบบ
และการจัดการที่ดีและด้านติดขัดเรื่องงบประมาณ 6
พระศรี ป ริยั ติโมลี (สมชั ย กุส ลจิตฺโต) ได้ กล่ า วไว้ ว่า พั ฒ นาสงฆ์ ก็ คื อ
พัฒนาวัด การพัฒนาวัดให้ดี ให้กลับมาร่มรื่นสงบเงียบ เรียบง่ายและเป็นของชุมชน ก็ต้อง
มาดูที่พระสงฆ์สามเณรว่าได้ศึกษาอบรมเพาะบ่มมีความรู้ความสามารถ เข้าใจโลก สังคมจน
สามารถประยุกต์พุทธธรรมมาให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สังคมได้อย่างไร วัดคงจะพัฒนาไป
ไม่ได้เลย ถ้าพระภิกษุสามเณรศาสนทายาท ผู้สืบทอดพระศาสนายังไม่ได้พัฒนาสนับสนุนให้
มี ก ารบ่ ม อบรมเพาะความรู้ ค วามสามารถศี ล าจารวั ต รและจิ ต วิ ญ ญาณอย่ า งแข็ งแกร่ ง
เพียงพอ7
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวถึงการพัฒนาวัด 8 ไว้ว่า การ
จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเท่านั้นยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน การพัฒนาวัดที่สมบูรณ์
ครบถ้วนจะต้องพัฒนาวัดแบบบูรณาการ โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้ สอดคล้องกับ
การบริหารงานคณะสงฆ์ และให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน โดย
บูรณาการให้สอดคล้องกับภารกิจ 6 ด้าน ของคณะสงฆ์ ดังนี้
1. การปกครอง หมายถึง การดูแล คุ้มครอง บริหารเป็นภารกิจที่วัดโดย
พระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครองดาเนินการสอดส่อง ดูแล รักษาความ
6

พระราชธรรมโมลี (สมศักดิ์ ภูริปญฺโ ), วัดพัฒนา, 43, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2543), หน้า 70.
7
พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต), วัดพัฒนา, 43, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ
ศาสนา, 2543), หน้า 106.
8
กองพุทธศาสนสถาน สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือการประเมินมาตรฐาน
การพัฒนาวัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2551), หน้า 2–6.
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เรียบร้อยดีงาม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัด หรือในปกครองปฏิบัติตามพระธรรม
วินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม หรือพระบัญชา
ของสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผู้ทาหน้าที่เป็นเจ้าคณะ
ปกครองทุกระดับ นับตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะตาบล เจ้า
คณะอาเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ (หน) นอกจากนี้ ยังรวมถึงการที่
พระภิกษุทาหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทกุลบุตร
2. การศาสนศึกษา หมายถึง การเล่าเรียน ฝึกฝนและอบรมเป็นภารกิจด้าน
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี แผนกสามัญศึกษา
การอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุทา
หน้าที่เป็นครูสอนเป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรม–บาลีสนามหลวง เป็นเลขานุการสอบ
ธรรม–บาลีสนามหลวง เป็นผู้อานวยการหรือเป็นประธานจัดสอบธรรม–บาลีสนามหลวงและ
เป็นเจ้าสานักเรียนในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาส นอกจากนี้ยังรวมถึงการส่งเสริมการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย เช่น มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่
สอบไล่ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต้น
3. การเผยแผ่ หมายถึง ทาให้ขยายออกไป ทาให้ขยาย กว้างขวางออกไป
เป็นภารกิจด้านการดาเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้รับทราบในทุกๆ วิธีที่
ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมแล้ว
น้อมนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่
ต่างๆ ทั้งในวัด และนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วย
สื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมถึง การที่วัดหรือ
พระภิกษุจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้
ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลัก
พระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศน์มหาชาติ การจัดงานในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดงานในวันที่กาหนดเป็นวันสาคัญของไทย (วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์) การจัดโครงการ
บรรพชาสามเณรภาพฤดูร้อน การจัดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี (ชีพราหมณ์) การจัด
อุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีการปฏิบตั ิธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การจัดพิธีแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะฯลฯ กล่าวโดยสรุปการดาเนินการใดๆ ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
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ที่เป็นไปเพื่อการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัด นอกวัด ชื่อว่า ภารกิจด้านการ
เผยแผ่ทั้งสิ้น
4. การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสน
สถานภายในวัด การดูแลศาสนสมบัติวัดเป็นภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุดาเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาสและเขต
สังฆาวาส หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือ ภารกิจด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซม การจัดให้มีการบารุง
ดูแลรักษาถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัด เช่น การสร้างอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน
ศาลาการเปรียญ หอธรรม กุฏิ เมรุ การจัดการศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดี การจัดทาบัญชี
เสนาสนะและศาสนสมบัติของวัด เป็นต้น
5. การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การฝึกฝนอบรมแก่ประชาชนเป็นภารกิจ
ด้านการดาเนินการจัดการศึกษาที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อสามารถดารงตนและดาเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรมของประเทศ โดยมี ความมุ่ง
หมาย 4 ลักษณะ คือ
5.1 การจั ดการศึ ก ษาเป็ น โรงเรีย นตามแผนการศึ ก ษาแห่งชาติ โดยมุ่งให้
พระภิกษุสามเณร นักเรียน ได้ศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์การกุศล
ของวัด ศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในวัด (ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เดิม หรือวันหยุด
อื่นๆ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงฆ์
5.2 การสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชน ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
หรือเอกชน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เช่น การเป็นผู้นาในการก่อตั้ งโรงเรียนในชนบทใน
ที่ตั้งของวัด การให้สร้างสถานศึกษาในบริเวณวัด การให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินวัดหรือที่ธรณีสงฆ์
ในการสร้างสถานศึกษาของรัฐหรือท้องถิ่นการเป็นผู้อุปการะโรงเรียนต่างๆ การให้ความ
อุปถัมภ์แก่เด็กวัด
5.3 การสอนศีลธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการ
ศึกษาชาติ เช่น การสอนธรรมศึกษา การสอนศีลธรรม หน่วยงานพระธรรมทูต และหน่วย
อบรมประชาชนประจาตาบลในการเผยแพร่ศีลธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ
5.4 การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคลากรทาง
การศึกษา เช่น มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึง
การที่พระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสได้บริจาคทุ นทรัพย์ส่วนตัวเพื่อการศึกษาแก่เด็กในระบบ
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โรงเรี ย นของรั ฐ หรื อ ของเอกชน หรื อ สร้ า งหรื อ ซ่ อ มแซมอาคารสถานศึ ก ษาหรื อ การ
ดาเนินการใดๆ ของพระภิกษุที่มีความสามารถโดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยที่เป็นไปเพื่อการ
ส่งเสริ ม การศึก ษาแก่ เด็ ก และเยาวชนที่อ ยู่ ในวั ยเรี ยน จั ด ว่า เป็น ภาพกิ จด้ า นการศึ ก ษา
สงเคราะห์ทั้งสิ้น
6. การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การช่วยเหลือเพื่อประชาชนทั่วไปเป็น
ภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ดาเนินการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรม
วินั ย ทั้ งนี้ โดยมุ่งเน้ น เพื่ อประโยชน์ และความสุข แก่ป ระชาชนเป็ นส าคั ญ ได้ แ ก่ การ
สงเคราะห์ พระภิ กษุส ามเณร และวัด ที่ประสบภั ยและขาดแคลน การให้วัด เป็นสถานที่
ประกอบการกุศลเกี่ยวกับเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่น การสวดศพ การเผาศพ การทาบุญ
อุทิศ การถวายสังฆทาน เป็นต้น การให้วัดเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมประชาชนด้านอาชีพต่าง
ๆ การสงเคราะห์ ผู้ ป่วยโรคร้ายหรือผู้ป่วยยากไร้ การจัดให้มีโรงทาน การบริจาคทรัพย์
ส่วนตัว หรือชักชนญาติโยมบริจาคทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาล การให้ความรู้ข่าวสารแก่
ชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การสาธารณสุขมูลฐาน การปกครอง การช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยหรือการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น
ผู้เขียนขอสรุปว่า การพัฒนาวัดจะต้ องเน้นวัดให้เป็นดังเช่นในอดีตด้วยและ
จะต้องพัฒนาให้ดีกว่า ในอดีตที่ผ่านมา เพียงแต่สถานการณ์ทาให้กระบวนการของการ
พัฒนาวัดบางอย่างเปลี่ยนรูปแบบไปอาจจะมาจากสาเหตุและปัจจัยทั้งภายนอก ภายในและ
สิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมโดยเฉพาะโลกได้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหารจัดการเข้ามามีบทบาทชี้นามากขึ้น กระบวนการพัฒนาจึง
เปลี่ยนไปเพื่อให้การพัฒนาอนุรักษ์ส่งเสริมความดีงามของสถานภาพวัดในอดีตและพัฒนาให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในฐานะพุทธ
บริษัททีม่ ีส่วนรับผิดชอบ การสอดส่องดูแล สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม กิจการต่างๆ ของ
วัดที่อยู่ในชุมชนของตน มีส่วนสาคัญในการสร้างความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนา มี
ความรู้สึกว่าตนเองจะต้องมีส่วนในความเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมหวงแหน อนุรักษ์ รักษา
สิ่งของภายในวัดการมีส่วนร่วมจึงเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ผู้เขียนเสนอแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาวัด ไว้ 3 ด้าน
1. การพัฒนาศาสนสถานและศาสนวัตถุ
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1.1 พัฒนาและปรับปรุงศาสนสถาน เช่น โบสถ์ วิหาร กุฏิ ฯลฯ ให้สวยงาม
ประหยัดเรียบง่าย สอดคล้องต่อศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติและท้องถิ่น มีการจัดเก็บ
ศาสนวั ต ถุ เช่ น พระพุ ท ธรู ป ใบลาน ฯลฯ แยกไว้ อ ย่ า งชั ด เจนเป็ น หมวดหมู่ ใ นรู ป ของ
พิพิธภัณฑ์ และเป็นประโยชน์สูงสุดในแง่การศึกษาและเป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชน
1.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในวัดให้มีความสะอาดร่มรื่น เช่น การปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่น มีบ่อน้า สระน้า ทางเดินเท้า ท่อระบายน้า
ฯลฯ การจัดทาแผนผังภายในวัดเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เป็นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
2. การพัฒนาบุคลากร
2.1 ปรับปรุงระบบการรับบุคคลเข้ามาบวชเพื่อให้ได้ผู้มีคุณภาพและมุ่งหวัง
จะใช้ชีวิตที่ดีงามเป็นประโยชน์ในบวรพุทธศาสนารวมทั้ง มีกระบวนการคัดเลือกพระสังฆาธิ
การที่ เ หมาะสม โดยค านึงถึ งความรู้ ค วามสามารถ ประสบการณ์ คุณ วุ ฒิ แ ละวั ย วุ ฒิ อั น
เหมาะสมรวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
2.2 พัฒนาความรู้ของพระสังฆาธิการให้ถูกต้ องทันสมัยทั้งทางโลกและทาง
ธรรมสามารถนาวิทยาการแผนใหม่มาใช้จัดการหรือบริหารกิจการในวัด หรือในองค์กรการ
ปกครองให้มีประสิทธิภาพและสามารถเป็นผู้นาของชุมชนได้
2.3 พั ฒ นาความรู้ ข องบุ ค ลากรทางศาสนา คื อ พระภิ ก ษุ สามเณร ชี
อุบาสก อุ บาสิ กาและศิ ษย์วั ด ให้รอบรู้ทั้ งทางโลกและทางธรรมปฏิ บัติดี ปฏิบั ติชอบและ
ประกอบศาสนกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ขจัดผู้แสวงประโยชน์และไม่ประสงค์ดีออกจาก
สถาบันพระพุทธศาสนา ส่งเสริ มให้พระภิกษุสามารถอบรมสั่งสอนและชี้นาสิ่งที่ดีงามแก่
สังคมได้
3. การพัฒนาการจัดกิจกรรมภายในวัด
3.1 ปรับปรุงแบบการประกอบศาสนพิธีให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถ
ประกอบศาสนพิธีได้ตรงตามพุทธบัญญัติ ประหยัดเรียบง่ายและเป็นประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียสุรุ่ยสุร่ายหรือไม่เหมาะสม
3.2 จัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุให้เรียนรู้หลักธรรมคาสั่งสอนสามารถปฏิบัติ
ตนอย่างถูกต้อง เป็นแบบอย่างแก่สังคมและเผยแพร่หลักธรรมดังกล่าวแก่ประชาชนได้มีการ
จัด วัด ให้ เป็ นอุ ทยานการศึ กษาที่ ประชาชนสามารถใช้ป ระโยชน์ ในการเรีย นรู้ และศึ กษา
หลักธรรมทางศาสนา รวมทั้งความรู้อื่นอันเป็นประโยชน์ นอกจากนี้ ควรเสริมสร้างความรู้
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แก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและยึ ดมั่นศรัทธาในหลักธรรมทางศาสนาเพื่อเป็นแนวทางให้
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
3.3 พัฒนารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีค วามหลากหลายสามารถ
เลือกใช้ความรู้จากหลักธรรมพื้นฐานมาเป็นหลักในการเผยแผ่โดยสามารถดาเนินการได้อย่าง
แพร่หลายมีการใช้สื่อง่ายๆ รวมทั้งใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3.4 พัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ ให้วัดเป็นที่พึ่งพิงของประชาชน โดยเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สงเคราะห์สาหรับผู้ยากไร้ การฝึก
อาชีพ การศึกษาพิเศษ การจัดแหล่งสาธิตความรู้ สวนสมุนไพร การสงเคราะห์บุคคลติดเชื้อ
โรคเอดส์ การเปิดโอกาสให้ชุมชนใช้วัดเป็นศูนย์ รวมของกิจกรรม จัดลานกีฬาที่เหมาะสม
ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ประชุมและประกอบกิจกรรมต่างๆ อันตอบสนองความต้องการของ
สังคม ทั้งนี้ เพื่อทาให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริง
ผู้เขียนเห็นว่าการพัฒนาวัดให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้นั้น นอกจากวัด
เองจะต้องเริ่มดาเนินการอย่างจริงจัง โดยมีเจ้าอาวาสและบุคลากรในวัดเป็นแกนนาแล้ว ยัง
จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนรอบวัด และชุมชนอันเป็นพื้นเพที่ตั้ง
วัด รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ระดมการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุน
กิจการของวัดให้มีบทบาทสาคัญในการช่วยพัฒนาจิตใจของประชาชนและเป็นศูนย์รวมของ
ความสุขสงบให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริง

3.แนวทางการพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
หากพิจารณาความหมายของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาตามคานิยามของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในหนังสือโครงการส่งเสริม
สิน ค้า การท่ องเที่ ยวความสนใจพิ เศษ แล้ว จะพบว่ า การท่ องเที่ ย วเชิงศาสนาก็ คือ การ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ ซึ่งได้กล่าวถึงนิยามความหมาย จานวนผู้ประกอบการ ประมาณการขนาด
ตลาดของการท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ และ
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Religious Tourism)
จุดแข็ง
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1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจานวนแหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนสถาน
จานวนมาก มีวัดในพระพุทธศาสนา มากถึง 33,902 แห่ง ทั้งนี้ในส่วนของวัดทางพุทธ
ศาสนา ได้มีการจาแนกระดับของวัดในกลุ่มพระอารามหลวง มีทั้งหมด 272 แห่ง แจกแจง
ออกเป็นระดับต่างๆ 3 ระดับ คือ พระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี ซึ่งแต่ละแห่งจัดได้
ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่มีความสวยงามทางด้านประติมากรรม สถาปัตยกรรม
จิตรกรรม และประณีตศิลป์ เนื่องจากพระอารามหลวงเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระ
บรมวงศานุ ว งศ์ เช่ น สมเด็ จ พระบรมราชิ นี สมเด็ จ พระยุ พ ราช ทรงสร้ า ง หรื อ ทรง
บูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อยกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎร
สร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง เช่น วัด
อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดสุทัศน
เทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นต้น
2. วั ดที่เป็ นสถานที่ท่อ งเที่ย วเชิงศาสนาที่มีชื่อเสีย งโดยเฉพาะวัดในระดั บ
อารามหลวงส่วนใหญ่ มีความพร้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างชาติ มีจุดบริการขายดอกไม้ธูปเทียน ที่จอดรถ ห้องน้า ป้ายอธิบายต่างๆ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และมีการพัฒนาภูมิทัศน์อยู่ตลอดเวลา ด้านของการจัดการ
ได้มีการแบ่งเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส มีการจัดการที่ชัดเจน เป็นสัดส่วนอย่างดี มีการ
ปลูกต้นไม้ต่างๆ ทาให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย
3. เมื่อพิจารณาจานวนและความพร้อมของผู้ที่ทาหน้าเผยแผ่พระธรรมคาสอน
ในพระพุทธศาสนา พบว่า ในประเทศไทยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
เป็นจานวนมาก และมีบุคลากรพร้อมสาหรับรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม อาจยังไม่สามารถรองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้
เนื่องจากข้อจากัดในด้านภาษา
จุดอ่อน
1. ปัจจุบันวัดที่ได้รับการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวแต่มีชื่อเสียงและเป็นที่
นิยมในการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงยังมีอยู่ไม่มากนัก ดังนั้น ในช่วงเทศกาลสาคัญประจาปีของ
ประเทศไทย เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ จะมีนักท่องเที่ยวมาทากิจกรรมตามวัด
ที่มีชื่อเสียงต่างๆ เป็นจานวนมาก ทาให้เจ้าหน้าที่ของวัดไม่สามารถดูแลเรื่องความสะอาด
เรียบร้อยได้อย่างทั่วถึง ทั้งในเรื่องสถานที่จอดรถ ความสะอาดของทางเดินเท้า หรือห้องน้า
เป็นต้น ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่ประทับใจ
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2. งบประมาณจากภาครัฐ ในการใช้จ่ายดูแลศาสนสถานต่างๆ ในประเทศ
ไทยยังมีอยู่จากัด ไม่มากเพียงพอสาหรับการทานุบารุงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในวัด
จึงจ าเป็น ต้อ งมีก ารขอบริ จาคจากบุ คคลทั่ วไป หรื อนั กท่ องเที่ย ว ซึ่ งบางครั้งทาให้ เสี ย
ภาพลักษณ์ของศาสนสถาน
3. วัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งยังขาดแคลนพระสงฆ์หรือบุคลากรที่
สามารถทาหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ด้านศาสนาพุทธให้กับชาวต่างชาติ เนื่องจากปัจจุบัน
พระสงฆ์และเจ้าหน้าที่หรือคนดูแลภายในวัดหรือศาสนสถานต่างๆ ส่วนใหญ่ ไม่สามารถพูด
ภาษาต่ า งประเทศได้ ท าให้ ไม่ ส ามารถสื่ อ สารกั บ ชาวต่ า งชาติ ที่ ส นใจในศาสนพุ ท ธที่ ม า
ท่องเที่ยวตามวัดต่างๆ ได้
โอกาส
1. ปัจจุบันคนไทยในเมืองประสบปัญหาความเครียดจากเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาภายในครอบครัว ทาให้คนส่วนใหญ่นิยมหันมาหา
ทางแก้ไขปัญหาด้วยการเข้าวัดหรือมาสนใจศึกษาทางธรรมหรือไปนมัสการเกจิอาจารย์ที่มี
ชื่อเสียงตามต่างจังหวัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตเพิ่มมากขึ้น
2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของ
กทม. เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างจริงจัง โดยมีการส่งเสริม
การท่องเที่ยวประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวไหว้พระให้ครบ 9 วัด
ภายใน 1 วัน ในช่วงปีใหม่ ที่กรุงเทพฯ หรือ การท่องเที่ยววัดในเขตภาคกลางและในเขต
ภาคเหนือ
3. ในปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายที่จะ
ให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในแหล่งชุมชนต่างๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยทาให้เกิดความเชื่อมโยง
ของวัดกับคนในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นทาให้คนมีความสนใจในศาสนาเพิ่มมากขึ้น
และสามารถส่งผลต่อไปถึงการท่องเที่ยวเชิงศาสนาได้ด้วย
อุปสรรค
1. การเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของผู้ประกอบการนาเที่ยวนั้น ผู้ให้
บริหารจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาเป็นอย่างดี เช่น สามารถเป็นผู้นาสวดมนต์ได้
ทราบประวัติสถานที่นานักท่องเที่ยวไป ซึ่งในประเทศไทยมีผู้นาเที่ยวศาสนาที่มีค วามรู้
ความเชี่ยวชาญด้านศาสนาและมีบริษัทนาเที่ยวเชิงศาสนาไม่มากนัก เนื่องจากหัวหน้าทัวร์
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หรือผู้นาเที่ยวต้องเป็นผู้ที่ชื่นชอบสนใจและมีความรอบรู้เรื่องวัด สถานที่ต่างๆ ในแต่ละ
จังหวัด รวมทั้งเรื่องธรรมะและประวัติศาสตร์ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นอย่างดี
2. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาใหม่ๆ ยังมีน้อย ทาให้การ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนายังกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ และเมืองท่ องเที่ยวหลักๆ เช่น เชียงใหม่
ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา เท่านั้น ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีศาสนสถานที่สาคัญกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ ทาให้ขาดโอกาสในการขยายฐานของนักท่องเที่ยว
3. ในภูมิภาคเอเชียมีหลายประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนสถานที่มี
ความสวยงาม เช่น ประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลี เป็นต้น หรือแม้กระทั่งศาสนสถานของ
ศาสนาอื่น เช่น วัดของศาสนฮินดูที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ทาให้การท่องเที่ยวเชิง
ศาสนาของประเทศไทย มีคู่แข่งจากประเทศเพื่อนบ้าน
จากแนวทางดังกล่าวข้างต้นผู้เขียนสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงพุทธคือ การ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา ตามคานิยามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาในหนังสือ โครงการส่งเสริมสิ นค้าการท่องเที่ยวความสนใจพิเศษแล้วจะ
พบว่า การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ก็คือการท่ องเที่ยวเชิงพุทธซึ่งหมายถึง การเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังศาสนสถาน (Religious Place) เพื่อเยี่ยมชมหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นมัสการศาสน
สถานและพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทาบุญทาทานและการสาธารณกุศลต่างๆ การ
เดินทางเพื่อการบาบัดจิตใจตามหลักพุทธศาสนาหรือการบาบัดจิตใจโดยการฝึกปฏิบัติตน
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การนั่งสมาธิและการทาวิปัสสนากรรมฐานเพื่อการผ่อน
คลายและลดความตึงเครียดในชีวิตประจาวัน ซึ่งบางครั้งการท่องเที่ยวเชิงศาสนาเป็นการ
เดินทางโดยมีเหตุผลทางศาสนา ซึ่งเหตุผลในการเดินทางที่แท้จริงแล้วอาจไม่มีการท่องเที่ยว
เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในปัจจุบันสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนามิได้มีแต่เพียงผู้ที่นับถือศาสนา
เท่านั้นที่เข้าเยี่ยมชมศาสนสถาน หากแต่นักท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ยังให้ความสนใจเข้าชมความ
งาม เข้าชมศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมของศาสนสถานหรือเข้าไปพักผ่อนสงบจิตสงบใจ
ซึ่งในปัจจุบันนี้ ผู้คนโดยทั่วไปนั้น ก็มักจะให้ความนิยมในสถานที่ทางศาสนาเป็นที่พึ่งพิงทาง
จิตใจกันมาก รวมถึงการเดินทางไปเพื่ อการบาเพ็ญบุญกริยาวัตถุ 10 ประการ บาเพ็ญสา
ธารณกุศลหรืออย่างใดอย่างหนึ่งและยังร่วมไปถึงการเดินทางไปเพื่อเข้าร่วมศาสนพิธีและงาน
เทศกาลประเพณีต่างๆ

4. สรุป
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ผู้เขียนสรุปว่าการพัฒนาวัดเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยวนั้น จะต้องมี
การพิ จารณากั นอย่า งรอบคอบ ควรมีรู ปแบบแตกต่ างไปจากการพัฒ นาทรั พยากรการ
ท่องเที่ยวอื่นๆ เพราะจะต้องคานึงทั้งในแง่ของการอนุรักษ์ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและ
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม รวมทั้งคานึงถึงกิจกรรมต่อลักษณะทางกายภาพของวัดด้วย มีก าร
แบ่งแยกเขตสังฆาวาส พุทธาวาสกับสถานที่สาหรับนักท่องเที่ยวที่มาวัด ปัญหาที่พบมากใน
วัด คือ เรื่องการวางผังของวัด การแยกกลุ่มการใช้สอยให้ชัดเจนเป็นสัดส่วนว่าเขตใดเป็น
เขตวุ่นวาย เขตกลาง เขตสงบ ซึ่งการดาเนินการบริหารจัดการต่างๆ เหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีได้ ส่วนการพัฒนาวัดโดยทั่วไป คือการดูแลรักษา
ปรับปรุงวัดให้เจริญรุ่งเรือง โดยมีการพัฒนาให้มีสภาพวัดที่สะอาด สงบ ร่มรื่น ทาให้เป็นดัง
วัดในอดีตบางและประยุกต์ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน โดยจะต้องมีการพัฒนาที่ตัวบุคลากรของ
วัดด้วย นั่นก็คือ ตัวพระสงฆ์และสามเณรในวัด จะต้องมีการศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจทั้งทาง
โลกและทางธรรมเพื่ออันจะนาหลักธรรมคาสอนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
โดยเฉพาะพระสงฆ์ผู้ทาหน้าที่บริหารวัด ต้องปรับปรุงวั ดและตัวเองให้เข้ากับความเจริ ญ
จะต้องเป็นผู้มีความสนใจในกิจการงานของวัด ไม่ปล่อยปละละเลย เพราะจะทาให้เกิด
ปัญหาในการพัฒนาวัดได้ ทั้งยังต้องมีการร่ วมแรงร่วมใจกับประชาชนคนรอบวัด ในการทา
คนในชุมชนให้มีความรักสามัคคีช่วยกันในการทานุบารุงวัดและทาให้เสมือนวัดและชุมชนเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีมีความสุข
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พระครูสมุหณ
์ รงค์ โฆสิตธมฺโม (แฉ่งอุทิศ)
จรรยา ลินลา1
บทคัดย่อ
ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ เชื่อกันว่า “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นกุญแจไขสู่
ความสาเร็จขององค์กร ซึ่งหากประเทศไทยมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ คุณภาพ และ
จริยธรรมที่สูง ก็คงก้าวเข้าไปแข่งขันในโลกไร้พรมแดน (Globalization) ได้อย่างไม่ยากเย็น
นัก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จึงไม่เพียงแต่ให้ความสาคัญกับขั้นตอนการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลให้เข้ามาทางาน ตลอดจนมีการสลับสับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนขั้นตาแหน่ง
บุคคลเหล่านั้น ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถของเขา ดังคาที่ว่า จัดคนให้
เหมาะสมกับงาน (“Put the right man in the right job”) เท่านั้น แต่ยังให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์ กร เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีความสามารถ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้ารองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึง
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับการพัฒนาความมั่งคงขององค์กรในอนาคต
ในทางพระพุทธศาสนาให้ความสาคัญต่อการพัฒนาจิตของบุคคลตามแนว
พุทธนี้เป็นการฝึกให้บุคคลมีจิตใจสงบถือว่า เป็นการทาให้บุคคลได้พัฒนาคุณธรรม และ
จริยธรรมตามที่สังคมต้องการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ ตามหลักสิกขา 3 เป็น
กระบวนการในการพัฒนามนุ ษย์โดยการนาคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นฐานคิด ให้ มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และ
ปัญญา เพราะชีวิตมนุษย์นั้นมีจุดหมายของชีวิตคือ ความสุข อิสรภาพ ความดี ความงามของ
1

นครสวรรค์

อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร วิทยาเขต
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ชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาก็จะค่อย ๆ ทาให้คนห่างออกไป
จากการที่จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลครอบงาของตัณหา มานะ ทิฐิ คือ ถูกตัณหา มานะ ทิฐิ
ครอบงาน้อยลง เมื่อครอบงาน้อยลงก็เป็นอิสระแก่ตัวมากขึ้น สามารถทาสิ่งที่ดีงามได้มากขึ้น
การที่จะสร้างสันติก็มีทางเป็นไปได้โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือการศึกษา ซึ่งได้แก่
สิกขา 3 นั้นเอง
ABSTRACTS
In The edg of globalization It is believed that “human” or
“human resource” is the key to success of the organization. If Thailand has
the potential human resource, with good quality and high ethics, it may
asserts that we aer a be to be in a companion in globalization time. The
management of human resource in the organization, does tot only mention
on the persons recruitment for wording as well the switching or getting a
promotion conform to those people as “put the right man to the right job”,
but and mention on the developing of human resource in the organization for
veing the potential persons to improve oneself, work and organization to
accept the roped change of economic, society, politic and technology,
therefore the derdloping of human resource will be work to development
security of organization in future
In Buddhism, the importance of the development of the mind of
a person according to Buddhism is to train a person with a calm mind. It
makes people develop morals. And the ethics that society wants. The
development of human resources in Buddhism according to the principle of 3
is a process of human development by bringing the teachings of the Buddha
into the thinking base. Provide expertise in the work. There is growth in both
mental and intellectual behavior, because human life is the destination of life
is happiness, freedom, goodness, beauty of life. This is personal. When a man
is developed, it gradually distracts from being subjected to the dominion of
passions. Mana is intolerant of being dominated by passions. Can do more
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good things. It is possible to create peace through the development of human
resources is education. That is the secret of 3 itself.

1.บทนา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจน
การอุทิศตัว บุคลิกภาพการปรับตัว และการคิดริเริ่มของบุคคลในองค์กร ผ่านกระบวนการ
ของการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา ซึ่งองค์กรเป็นผู้จัดดาเนินการให้ หรือโดย
บุคลากรดาเนินการเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิด ความรู้ จิตใจ บุคลิกภาพและ
การทางาน เมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว สามารถวัดผลงานหรือความประพฤติของบุคลากรใน
องค์กรได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่องค์กรต้องการหรือไม่
Nadler และ Wiggs ได้อธิบายว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น กระบวนการ
วางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรให้สูงขึ้น โดยวิธีการฝึกอบรม การให้การศึกษา
และการพัฒนา ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงครอบคลุม 3 เรื่องด้วยกัน คือ2
1. การฝึกอบรม (Training) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้สาหรับ
งานปัจจุบัน มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
หรือมีพฤติกรรมการทางานที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการขององค์การ การฝึกอบรมมี
ความเสี่ยงอยู่บ้าง ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่อ าจทางานได้ตามความมุ่งหวังขององค์กร อาจ
เป็นเพราะการจัดหลักสูตรยังไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ขั้นตอนการ
ทางาน เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ หรือสภาพการแข่งขันผันแปรไปจากที่ได้คาดคะเนไว้
2. การศึกษา (Education) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้น เพื่อเตรียมบุคคลให้มี
ความพร้อมที่จะทางานตามความต้องการขององค์กรในอนาคต การศึกษายังคงต้องเกี่ยวกับ
* อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
2
สุภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ, เกษสาคร.การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม. พิมพ์
ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจากัด วี.เจ พริ้นติ้ง. 2545, หน้า 11.
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การทางานอยู่ แต่จะแตกต่างไปจากการฝึกอบรม เนื่องจากเป็นการเตรียมเรื่องงานในอนาคต
ที่แตกต่างไปจากงานปัจจุบัน การศึกษาจึงเป็นการเตรียมบุคลากรเพื่อการเลื่อนขั้นตาแหน่ง
(Promotion) หรือให้ทางานในหน้าที่ใหม่
3. การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรขององค์กร เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของบุคลากร
สาหรับการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของ
องค์การ ช่วยให้บุคลากรขององค์การได้เพิ่มพูนความรู้ ได้แสดงขีดความสามารถของตน ได้
แสดงความคิดเห็นรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถ ศักยภาพที่
ซ่อนเร้นอยู่ภายในออกมา
ค าจ ากั ด ความของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ( Human
Development HRD.

Resource

มนุษย์ คือ สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง ทรัพยากร หมายถึง สิ่งทั้งปวง
อันเป็นทรัพย์ ส่วนพัฒนา หมายถึง ทาให้เจริญ3
จากความหมายของศัพท์ดังกล่าวอาจประมวลความได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรคือ
การท าให้ ม นุ ษ ย์ เ จริ ญ มี ศั ก ยภาพมากขึ้ น จนกลายเป็ น ทรั พ ยากรที่ มี ค่ า ในสั ง คมและใน
ประเทศ
ในการพัฒนาองค์ การ จะมีความหมายคือ การให้ความก้า วหน้า ทางความรู้
ความสามารถ ทักษะ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงผลงานภายในองค์การ สะท้อนให้เห็น
ถึงการให้ความสาคัญกับบุคคลเท่าเทียมกับผูกมัดที่ยึ ดหลักปรัชญาในการพัฒนาคนภายใน
องค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เป็น การพัฒนาองค์รวมของการพัฒนา
บุคคล (ID) พัฒนาวิชาชีพ (CD) และพัฒนาองค์การ (OD) เพื่อมุ่งสู่การผลิตสูงสุด คุณภาพ
โอกาสและการเพิ่ม พู นสู งสุด เพื่ อสมาชิ ก องค์ การที่พ วกเขาท างานทาให้เ ป้ าหมายของ
องค์การบรรลุผล
3

ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑตยสถาน พ.ศ. 2525. กรุงเทพมหานคร:
อักษรเจริญทัศน, 2525.
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2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธ
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
นั้นมีหลักธรรมในการส่งเสริมทางความเจริญ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และวัตถุเพื่อสนอง
ความต้องการของมนุษย์มีหลักการทั้งหมดที่ จะสร้างเสรีภาพในชีวิตของทุกคนเพื่อให้คนมี
ความอิสระอย่างแท้จริง
หลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระพุทธศาสนานั้น มี 2 มิติ คือ4
1) มองมนุษย์ในฐานะที่เป็นบุคคล หมายถึง การมองว่ามนุษย์เป็นทรัพยากร
อย่างหนึ่งของสังคมเรียกว่า ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือว่า เป็นทรัพยากรมีคุณค่าอย่างยิ่งและ
จาเป็นที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรนี้
2) มองมนุษย์ในฐานะที่เป็นชีวิต คือ ทั้งกายและใจ การพัฒนาในข้อนี้เป็นการ
วางกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงรูปธรรมและนามธรรม คือ การมองมนุษย์ในแง่
ขององค์ประกอบของชีวิต
เมื่อมนุษย์เป็นผู้สร้างอารยธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกโดยมีมโนกรรมอยู่เบื้องหลัง
ซึ่งเป็นต้นกาเนิดของสิ่งเหล่านี้ ดังนั้น การพัฒนามนุษย์ที่อาศัยมโนกรรมที่ถูกต้อง จึงมี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างอารยธรรม สร้างสังคมที่มีความสงบสุขต่อไป และด้วย
เหตุที่มโนกรรมเป็นตัวชี้วัดถึ งทิศทางแห่งการพัฒนามนุษย์ ความหมายของคานี้จึงสามารถ
เป็นตัวบอกนัยของมโนกรรมได้ทางหนึ่ง
ดังนั้น จึงมีความหมายของคาว่า “การพัฒนามนุษย์” ตามนัยโดยทั่วไปและนัย
ทางพระพุทธศาสนา ดังนี้
คาว่า “พัฒนา” ในภาษาสันสกฤตมาจาก “วรฺธน” แปลว่า ความเจริญ มาจาก
บาลีว่า “วฑฺฒน” หรือ “วัฒนะ” แปลว่า ความเจริญ ความงดงาม เพิ่มขยายขึ้น ฝึกฝน ทา

4

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการเมืองการ
ปกครอง”, เอกสารประกอบการเรียนวิชา ปี 2550 (อัดสาเนา).
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ให้ยืนยาวขึ้น และนามาใช้ในภาษาไทย ก็มีความหมายว่า ความเจริญ ความงอกงาม การขยับ
ขยาย5
ค าว่ า “พั ฒ นา” หรื อ “วฒฺ น า” ในภาษาบาลี นั้ น แปลว่ า รก คื อ รกอย่ า ง
หนาแน่น เช่น รกหญ้า ผมบนศีรษะรก ก็เรียกว่า พัฒนา คือ เป็นความเจริญด้วยเหมือนกัน
ถ้าบุคคลมีความประพฤติหรือการกระทาที่ไม่มีประโยชน์อะไรในโลกนี้ ก็เรียกว่า คนทาโลก
ให้รก รวมความคาว่า “พัฒนา” แปลว่า ทาให้รก หรือสร้างความรก ถ้าจะให้รกไปด้วยคนดี
หรือทรัพยากรมนุษย์ที่ดีแล้ว จาเป็นต้อส่งเสริมปลูกสร้าง ทัศนคติโดยต้องพัฒนาทางจิต ซึ่ง
เป็นผู้นาของกาย ถ้าจะให้รกไปด้วยปัญหายุ่งยาก รกไปด้วยความโกลาหลวุ่นวาย ก็ต้อง
พัฒนาวัตถุ การพัฒนาที่สมบูรณ์แบบจาเป็นต้องพัฒนาให้ครบทั้ง 2 ด้าน กล่าวคือ ควร
พัฒนาทั้งทางวัต ถุ และทางจิต ใจให้ ควบคู่กับทั ศนคติ โดยเฉพาะทั ศนคติเป็น การพั ฒนา
ทางด้านจิตใจจะต้องเน้นเป็นพิเศษ เพราะการพัฒนาถูกต้องดีแล้ว ก็จะสามารถควบคุมการ
พัฒนาทางด้านวัตถุให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องได้และการพัฒนาจิตที่ถูกต้องก็คือ พัฒนาจิต
ให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจนกระทั่งพัฒนาจิตให้มีสมาธิ ตั้งมั่น มั่นคง สะอาด สว่า ง
จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย จนเป็นจิตที่ควรแก่การทางาน สามารถจะนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้6
นักปราชญ์ผู้รู้ศัพทศาสตร์ได้ให้ความหมายของคาว่า “มนุษย์” เมื่อประมวลแล้ว
คงได้ความหมายเป็น 3 ประการ คือ7
1) คาว่า “มนุษย์” หมายความว่า เป็นเหล่ากอ, เชื้อสายหรือลูกหลานของมนู
2) คาว่า “มนุษย์” หมายความว่า เป็นผู้รู้เหตุและมิใช่เหตุ ซึ่งได้แก่ผู้ที่รู้จักดี
รู้จักชั่ว รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักบาป บุญ คุณและโทษนั่นเอง ผู้รู้จักประโยชน์และมิใช่ประโยชน์

5

ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน , พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2,
(กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, 2525), หน้า 580.
6
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง, พิมพ์ครั้งที่ 30, (กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิพุทธธรรม, 2539), หน้า 92.
7
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), การสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ ,
พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จากัด, 2540), หน้า 62.

281
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

3) คาว่า “มนุษย์” หมายความว่า ผู้มีใจสูง สูงโดยหนาขึ้น มากขึ้น พอกพูนขึ้น
ก่ อ ขึ้ น สั่ งสมขึ้ น คื อ ปฏิ บั ติ ฝึ ก หั ด อบรมสั่ ง สมขึ้ น นั่ น เอง ใจที่ ป ระกอบด้ ว ยมนุ ษ ยธรรม
คุณธรรม มีศีลธรรมหรือใจที่คิดเป็นบุญเป็นกุศล
ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ คือ เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและฝึกได้ การที่มนุษย์เราจะมีชีวิต
ที่ดีงาม เราจะต้องศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป ในระบบการดาเนินชีวิตของเราซึ่ง
ประกอบด้วยพฤติก รรม จิ ตใจ และปั ญญา เมื่อเราฝึกฝนพัฒนามีการศึกษา ก็ทาให้การ
ดาเนินชีวิตของเราดีขึ้น แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ ไม่ฝึก เราที่เป็นมนุษย์นั้นก็จะดาเนินชีวิตให้ไม่ดี
เลย ทั้งนี้ เพราะมนุษย์อยู่ด้วยสัญชาตญาณอย่างเดียวไม่พอ
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ได้ให้ความหมายและความแตกต่างของการพัฒนา
มนุษย์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้8
คาว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ น่าจะแตกต่างจากคาว่า การพัฒนามนุษย์
สองค านี้ไ ม่เหมื อนกั นทีเดี ยว ยิ่งเวลานี้ เราเน้นการพัฒ นาคน เราจะต้องเข้าใจให้ชัดเจน
เกี่ยวกับความหมายของคาว่าการพัฒนามนุษย์ ซึ่งหมายถึงการพัฒนาคนในฐานะที่เป็นการ
พัฒนาทรัพยากรอย่างหนึ่ง
คาว่าทรัพยากรมนุษย์ เป็นคาที่เกิดมาไม่นานนัก (เกิดในช่วง ค.ศ. 1965-1970
คือ พ.ศ. 2508-2513) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในช่วงที่เน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ และต่อมา
ก็ขยายไปถึงการพัฒนาสังคม เป็นการมองคนอย่างเป็นทุนเป็นเครื่องมือ เป็นปัจจัยหรือเป็น
องค์ประกอบที่จะใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ต่อมาเราเห็นว่าการที่จะพัฒนาโดย
มุ่งเน้นแต่ในด้านเศรษฐกิจนั้นไม่ถูกต้อง แต่สิ่งที่สาคัญคือคนเรานี่เอง ซึ่งควรจะให้ความใส่ใจ
เป็นพิเศษ เราจึงหันมาเน้นในเรื่องการพัฒนาคน แต่ก็ยังมีการใช้ศัพท์ที่ปะปนกัน บางทีใช้คา
ว่าทรัพยากรมนุษย์ บางทีใช้คาว่าพัฒนามนุษย์
แต่ก่อนนี้เราไม่มีคาว่าทรัพยากรมนุษย์ คานี้เกิดขึ้นมาเพื่อสนองความคิดในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นจะต้องเข้าใจให้ดีว่าคาว่าทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็นการมองมนุษย์ใน
ฐานะทรัพยากร คือ เป็นทุน เป็นปัจจัย ในการที่จะนามาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
8

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ :
มูลนิธิพุทธธรรม) 2542.
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ส่วนการพัฒนามนุษย์โดยมองคนในฐานะเป็นมนุษย์ มีความหมายว่า มนุษย์มี
ความเป็นมนุษย์ของเขาเอง ชีวิตมนุษย์นั้นมีจุดหมาย จุดหมายของชีวิตคือ ความสุข อิสรภาพ
ความดีความงามของชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล
เราต้องให้ความสาคัญว่าเราจะพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างไร พร้อม
กับที่อีกด้านหนึ่ง เขาก็จะเป็นทรัพยากร เป็นทุน เป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
การพั ฒ นามนุ ษ ย์ ใ นฐานะที่ เ ป็ น มนุ ษ ย์ กั บ การพั ฒ นามนุ ษ ย์ ใ นฐานะที่ เ ป็ น
ทรัพยากรมนุษย์นี้มีความหมายต่อการศึกษาเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนา
คน ทั้งในฐานะที่เป็นมนุษย์โดยตัวของมันเอง และในฐานะที่เป็นทรัพยากร ซึ่งมีลักษณะที่
แตกต่างกันคือ การศึกษาเพื่อพัฒนาตัวมนุษย์นั้นเป็นการศึกษาที่เรียกได้ว่าเป็นการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (การศึกษาระยะยาว) ส่วนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความหมายขึ้นกับ
กาลเทศะ หรือยุคสมัยมากกว่า คือเป็นการศึกษาที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของยุคสมัยนั้นๆ
(การศึกษาระยะสั้น) เช่น เพื่อสนองความต้องการของสังคมในด้านกาลังคนในสาขางานและ
กิจการต่างๆ ฉะนั้นเราจึงควรจัดการศึกษาสองอย่างนี้ให้สัมพันธ์กัน เพราะถ้าเราสามารถ
พัฒนาทั้งสองส่วนนี้ให้สัมพันธ์กันจนเกิดดุลยภาพขึ้นก็จะเป็นผลดีต่อชีวิตและสังคมมาก
พุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งการรู้แจ้งทั้งทางหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมซึ่ง
ประกอบด้วย การเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตน หลักสิกขาหรือการศึกษาของศาสนาพุทธ เป็น
หลักที่บอกว่ามนุษย์จะต้องแก้ไขพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และจะต้องพัฒนาตลอดเวลา โดยไม่
ประมาท ดังนั้นมนุษย์เราจะต้องถือหลักการไว้ก่อนว่า
หนึ่ง สิกขา ต้องฝึกฝนพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ
สอง ต้องไม่ประมาท คือหยุดไม่ได้ ต้องเดินหน้าจนกว่าจะถึงจุดหมาย
หลักพุทธศาสนา สิกขาทาให้คนศึกษา ฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาตนอยู่เสมอ
มุ่งไปข้างหน้าเท่านั้น ส่วนอัปปมาทะ คือความไม่ประมาท ก็คอยปลุกเร้าไม่ให้หยุดคือ หยุด
ไม่ได้เลย หยุดเมื่อไรเป็นการประมาททันที
การพัฒนาคนตามหลักพุทธศาสนาจึงเป็นทั้งการพัฒนามนุษย์ โดยเน้นการสร้าง
เสริมคุณภาพของคนที่จะมาเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของยุคสมัย และเป็นการพัฒนาคน
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ที่สอดคล้องกับจุดหมายระยะยาวแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วย ไม่ใช่เป็นเพียงการ
พัฒนามนุษย์เพื่อมาสนองความต้องการด้านทรัพยากรคนเฉพาะกาล

3.จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องกระแสหลั ก นั้ น มี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นา 2
ประการส าคั ญ กล่ า วคื อ ประการแรกเพื่ อ การพั ฒ นาผลงาน (Performance) ให้ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลิตภาพของบุคคลและองค์การ ประการที่สองพัฒนาเพื่อให้
มนุษย์เกิดการเรียนรู้ (Learning) สนองความต้องการของมนุษย์เอง โดยที่เป้าหมายทั้งสอง
นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม เป้าหมายทั้งสองประการข้างต้นทาให้เกิดกระบวนทัศน์
ในการพัฒนา 2 แบบ คือกระบวนทัศน์การพัฒนาเพื่อผลงาน (Performance Paradigm)
และกระบวนทัศน์การพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ (Learning Paradigm) แต่เป้าหมายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมี 4 กระบวนทัศน์ ประกอบด้วย 2 กระบวนทัศน์แรกที่กล่าวถึง
แล้ว สาหรับอีก 2 กระบวนทัศน์ที่ต่อยอดขึ้ นไปคือกระบวนทัศน์การพัฒนาในระดับโลกีย
ธรรมและกระบวนทัศน์การพัฒนาในระดับโลกุตรธรรม
จาก 4 กระบวนทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาข้ า งต้ นท าให้ ส รุ ป ได้ ว่ า เป้ า หมายการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธมี 3 ประการ กล่าวคือ
1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนอง
ความจาเป็นขององค์การ มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีวะ
2) นอกจากพั ฒ นาให้ เ ป็ น คนเก่ ง มี ค วามสามารถแล้ ว ยั ง ต้ อ งมี ศี ล ธรรม
จริยธรรม ทางานได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพจิตดี เป็นคนดีของสังคมประเทศชาติ
3) พัฒนามนุษย์ไปสู่ระดับอุดมคติตามหลักพุทธธรรม คือสู่ระดับนิโ รธหรือ
นิพพาน ซึ่งจะทาให้มนุษย์มีความสุขที่แท้จริงหรือมีสภาพของการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง
เป้ าหมายทั้ง 3 ประการข้ า งต้ น สื่ อถึ งระดับ ขั้น ของการพัฒ นาตามเป้ า หมาย
กล่ า วคื อ หากมนุ ษ ย์ หรื อ องค์ การมีป ระสิท ธิ ภาพแล้ ว แต่ ยั งขาดเป้ าหมายข้ อ ที่ส อง ขาด
จริยธรรมศีลธรรม ก็จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น หรือหากบุคคลหรือองค์การนั้นมีทั้งข้อที่ 1 และ
ข้อที่ 2 แล้วก็สามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ 3 ต่อไป อย่างไรก็ตามเป้าหมายการพัฒนานั้น
จะขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ขององค์การ หากองค์การมีวิสัยทัศน์ต้องการเป็นองค์การที่มีทรัพยากร
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มนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามสามารถ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานแต่ ต้ อ งมี ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม และ
จริยธรรมด้วย องค์การที่ว่านี้ก็พัฒนาได้ 2 ระดับเป้าหมาย ยังไม่พัฒนาไปถึงเป้าหมายระดับ
ที่สามก็ได้ เช่น องค์การที่เป็นธุรกิจเอกชนหรือองค์การในภาครัฐ แต่หากเป็นองค์การทาง
ศาสนาพุ ท ธ เช่ น วั ด ส านั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมต่ า งๆ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก ารเหล่ า นี้ (เช่ น
พระภิกษุ) ตามพุทธธรรมแล้วก็สละชีวิตฆราวาสมาบวชก็เพื่อการศึกษาธรรม เผยแพร่พระ
ธรรมคาสอน และปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น องค์การเหล่านี้เป้าหมายการพัฒนาจึงขึ้นสู่
เป้าหมายระดับที่สามได้

4.หลักสิกขา 3
4.1 ความหมายของสิกขา 3
สิก ขา 3 ในบทความนี้ ผู้เ ขีย นหมายถึ ง ไตรสิ กขา ที่ นามาใช้ใ นการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และมั่นคง ในพระพุทธพระพุทธองคทรงแสดงหลัก
การศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาไวในพระไตรปฎกวา สิกขา 3 ประการ คือ
1. อธิศีลสิกขา
2. อธิจิตสิกขา
3. อธิปญญาสิกขา
ความหมายของไตรสิกขาในพจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม วาข
อปฏิบัติที่เปนหลักสาหรับศึกษา 3 ประการ เพื่อฝกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และปญญา
ใหยิ่งขึ้นไป จนบรรลุเปาหมายสูงสุดคือพระนิพพาน9
คาวา ไตรสิกขา มีรากศัพทมาจากคาสองคา คือ 1) ไตร หรือ ตรีเปนภาษา
สันสกฤตตรงกับภาษาบาลีว า ติ แปลวา สาม และ 2) คาวา สิกฺขา เปนภาษาบาลีตรงกับ
ภาษาสันสกฤตวา ศึกฺษา หมายถึง การศึกษา การปฏิบัติ และการอบรมความประพฤติให
บริสุทธิ์10
สวนคาวา ติหรือ ไตร นั้น หมายถึง องคประกอบ 3 ประการ คือ อธิศีลสิกขา,
อธิจิตสิกขา, อธิปญญาสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปญญา
9

ดูรายละเอียดใน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวล
ธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 12, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546) , หน้า 107.
10
องฺ.ติก.(ไทย) 20/91/320.
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ไตรสิกขา คือการศึกษา ทั้ง 3 มีหัวข้อตามหลักดังนี้11
1. อธิศีลศิกขา การฝึกศึกษาในด้านความประพฤติทางกาย วาจา และอาชีพ
ให้มีชีวิตสุจริตและเกื้อกูล (Training in Higher Morality)
2. อธิ จิ ต ตสิ ก ขา การฝึ ก ศึ ก ษาด้ า นสมาธิ หรื อ พั ฒ นาจิ ต ใจให้ เ จริ ญ ได้ ที่
(Training in Higher Mentality หรือ Concentration)
3. อธิจิตปัญญาสิกขา การฝึกศึกษาในปัญญาสูงขึ้นไป ให้รู้คิดเข้าใจมองเห็น
ตามเป็นจริง (Training in Higher Wisdom)
ไตรสิกขานี้ เมื่อนามาแสดงเป็นคาสอนในภาคปฏิบัติทั่วไป ได้ปรากฏในหลักที่
เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ ( พุทธโอวาทที่เป็นหลักใหญ่ 3 อย่าง ) คือ
สพพปาปสส อกรณ การไม่ทาความชั่วทั้งปวง ( ศีล )
กุสลสสูปสมปทา การบาเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม (สมาธิ )
สจิตตปริโยทปน การทาจิตของตนให้ผ่องใส (ปัญญา )
ไตรสิกขานี้ เรียกว่าเป็น “พหุลธัมมีกถา” คือคาสอนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงบ่ อ ย และมี พุ ทธพจน์แ สดงต่ อ เนื่ อ งกั น ของ กระบวนการศึ ก ษาฝึ กอบรมที่ เ รีย กว่ า
ไตรสิกขา
4.2 ความสาคัญของไตรสิกขา
ไตรสิกขานั้นเปนกระบวนการที่สาคัญ ในการพัฒนามนุษยคือการจัดตั้งระบบ
ระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตและการอยู ร วมกันของมนุษยซึ่งเนื้อหาสาระที่
สาคัญของไตรสิกขานั้นไดสอดแทรกอยูในหลักธรรมตาง ๆ จาแนกออกเปนดานตางๆ ดังนี้
1.1. ไตรสิกขาเปนหลักธรรมใหญเพื่อกาจัดกิเลสของภิกษุและบุคคลทั้งหลาย
ดังปรากฏในอนุพุทธสูตร วาดวยการตรัสรูธรรมเปนเหตุสิ้นภพวา ภิกษุทั้งหลาย เพราะไมรูแจ
งแทงตลอดธรรม 4 ประการ เราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเรรอนไปตลอดกาลยาวนานอยางนี้
ธรรม 4 ประการ อะไร บาง คืออริ ยศีล อริยสมาธิ อริยปญญา และอริยวิ มุตติเ ราถอน
ภวตัณหาไดแลว ภวเนตติสิ้นไปแลว ธรรมเหลานี้ คือ ศีล สมาธิ ปญญาและวิมุตติอันยอด

11

หน้า 125.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว ,

286
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

เยี่ยมพระโคดมผูมียศไดตรัสรูแลว ดังนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสบอกธรรมแกภิกษุทั้งหลาย เพื่อ
ความรูยิ่ง12
1.2. ไตรสิกขารากฐานที่สาคัญของพระวินัย ดังปรากฏในวัชชีปุตตสูตร วา
พระพุทธองคทรงใหคาแนะนาภิกษุรูปหนึ่งวา หากเธอไมอาจประพฤติปฏิบัติตามสิกขา บทที่
บัญญัติไวไดครบ ถวนบริบูรณ ก็ใหพึงศึกษาปฏิบัติในสิกขา 3 เพื่อการละราคะ โทสะ โมหะ
ทาใหเปนผูไมประกอบอกุศลกรรมเพราะสิกขา 3 ประการนี้เปนที่รวมของสิกขาบท นั้นเอง
3.3. ไตรสิกขาเปนกระบวนการฝกศึกษาพัฒนามนุษยเปนกระบวนการพื้นฐาน
ในการ ฝกพฤติกรรมที่ดีของมนุษยใหดียิ่งขึ้น ดังที่แสดงในปฐมสิกขาสูตร วาภิกษุผู ทาให
บริบูรณในศีล ทาพอประมาณในสมาธิและปญญา ยอมสามารถบรรลุเปนพระโสดาบัน หรือ
เปนพระสกทาคามีขณะที่ภิกษุผูทาใหบริบูรณในศีล และสมาธิทาพอประมาณในปญญา ยอม
สามารถบรรลุเปนพระอนาคามี สวนภิกษุผู ทาใหบริบูรณในศีล สมาธิป ญญา ยอมหลุดพ
นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง

5.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสิกขา 3
การพัฒนาบุคคล ต้องมีการปฏิบัติ ศีล สมาธิ และปัญญา การศึกษาที่สมบูรณ์
ต้องทาความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ อันประกอบด้วย
1) ความฉลาดหรือสติปัญญาในขั้นพื้นฐานพอตัว คือ พอแก่ความต้องการ คือ
การเรียนหนังสือ
2) มีความรู้เรื่องวิชาชีพและอาชีพพอตัว คือการเรียนอาชีพ
3) มีมนุษยธรรม คือ มีความเป็นมนุษย์อย่างถู กต้อง คือ การเรียนความเป็น
มนุษย์ ซึ่งกระทาได้ด้วยการสอน การอบรมจริยธรรม13
การพัฒนาตามความหมายของพระพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา หมายถึง การทา
ให้เป็น ให้มีขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา ซึ่งมีการพัฒนา 414 คือ ประกอบด้วย

12

องฺ.จตุกฺก. (ไทย ) 21/1/1-2.
พุทธทาสภิก ขุ (เงื่อ ม อิ นฺท ปญฺโ ), เป้า หมายของการศึกษา, (กรุง เทพมหานคร :
สานักพิมพ์นิพพาน, 2537), หน้า 15.
13
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1) กายภาวนา คือ การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อ
เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดีและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่
เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
2) สีลภาวนา คือ การเจริญศีล , พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีล ให้
ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี
เกื้อกูลแก่กัน
3) จิตภาวนา คือ การเจริญจิต , พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็ง
มั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ
และสดชื่น เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น
4) ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา, พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา
ให้รู้เข้าใจทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทาจิตใจให้เป็น
อิสระ ทาตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วย
ปัญญา

6.สรุป
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ ตามหลักสิกขา 3 เป็นกระบวนการในการ
พัฒนามนุษย์ในองค์การโดยการนาคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นฐานคิด ให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ด้วย
วิธีการพัฒนาองค์การและการพัฒนาฝึกอบรม มีจุดประสงค์ในการปรับปรุงผลงานและพัฒนา
มนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นการ
มองมนุษย์ในฐานะทรัพยากร คือ เป็นทุน เป็นปัจจัยใน การที่จะนามาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ส่วนการพัฒนามนุษย์โดยมองคนในฐานะเป็นมนุษย์ มีความหมายว่า มนุษย์มีความ
เป็นมนุษย์ของเขาเอง ชีวิตมนุษย์นั้นมีจุดหมาย จุดหมายของชีวิตคือ ความสุข อิสรภาพ
14

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ ,
พิมพ์ครั้งที่ 12, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 70.
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ความดี ความงามของชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล และเมื่อพัฒนามนุษย์ขึ้นไปก็จะค่อยๆ
ทาให้คนนั้นห่างออกไปจากการที่จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลครอบงาของตัณหา มานะ ทิฐิ คือ
ถูกตัณหา มานะ ทิฐิ ครอบงาน้อยลง เมื่อครอบงาน้อยลงก็เป็นอิสระแก่ตัวมากขึ้น สามารถ
ทาสิ่งที่ดีงามได้มากขึ้น การที่จะสร้างสันติก็มีทางเป็นไปได้โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็
คือการศึกษา ซึ่งได้แก่สิกขา 3 นั้นเอง
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๑
ศุภกิจ ภักดีแสน
, ถาวร โคตรชัย๒,๖ไชยนต์ อังกาน๓, ศิรวัฒน์๗ ครองบุญ๔
๕
ณุกานดา กิตศิ ุภวัฒนา ,จริยา นันทิยาภูษิต , พระมหาณรงค์ ยโสธโร , ธวัชชัย สมอเนื้อ๘

บทคัดย่อ

การบริหารจัดการองค์กรต่างๆ ในปัจจุบันมีความจาเป็นที่ต้องอาศัยวิทยาการ
บริหารจัดการ เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร การบริหารหรือการจัดการ เป็น
ศาสตร์ แ ขนงหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น ต่ อ การด าเนิ น กิ จ กรรมของหน่ ว ยงานทุ ก
ระดับ โดยการบริหาร (Administration) นิยมใช้ในภาครัฐหรืองานที่เกี่ยวกับนโยบาย และ
การจัดการ (Management) นิยมใช้ในภาคธุรกิจเอกชน ผู้บริหารทุกคนต้องสนใจในงานด้าน
การบริหารจัดการ คือ 1) คน (Man) ทรัพยากรบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งที่จะ
ก่อผลสาเร็จให้กับกิจการได้อย่างมาก ทั้งนี้ในแง่ของปริมาณและคุณภาพ 2) เครื่องจักร
(Machine) คือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่จัดหาและซื้อมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้เกิด
๑

ประธานหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต หน่ ว ยวิ ท ยบริ ก ารคณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธมณฑลจันทบุรี
๒
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี
๓
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี
๔
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี
๕
อาจารย์พิเศษ หน่ว ยวิทยบริก ารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี
๖
อาจารย์พิเศษ หน่ว ยวิทยบริก ารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี
๗
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุรี
๘
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 3) เงินทุน (Money) นับเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ให้การสนับสนุนใน
การจัดหาทรัพยากรเพื่อหล่อเลี้ยงและเอื้ออานวยให้กิจกรรมขององค์การดาเนินไปโดยไม่
ติดขัด และ 4) วัสดุสิ่งของ (Material) ถือเป็นปัจจัยที่มีปริมาณและมูลค่าสูงไม่ต่างไปจาก
ปัจจัยตัวอื่นๆ เพราะวัตถุดิบและสิ่งของเหล่านี้จะต้องมีการจัดหามาใช้ดาเนินการผลิต ๙ และ
สิ่งที่ สาคั ญมากคื อผู้ บริห ารต้องมีวิ สัยทั ศน์ พระพุทธเจ้ าตรั สว่ า “ผู้บ ริหารต้ องมี จัก ขุ
มา แปลว่า มีสายตาที่ยาวไกล คือมองการณ์ไกล” วิสัยทัศน์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวาด
ภาพจุดหมายปลายทางได้ชัดเจนและใช้สื่อสารให้สมาชิกในองค์กรยอมรับ และดาเนินไปสู่
จุดหมายปลายทางที่วางไว้
คาสาคัญ : การบริหารองค์กร, ผู้นาแนวพุทธ

ABSTRACT

At present, organization administration, is necessary to apply the
management science for the full benefits of organizations. Administration or
management is an important science for management of organizations at all
levels. Administration is commonly used in the public sector or in policy
making process, while management is commonly used in private sectors. All
administrators or managers must be interested in the management of: 1.
Man; (Human) Human resources are considered to be the most important
factor to the success of business in terms of quantity and quality. 2. Machine;
machine that is supplied and bought meticulously to operate business
successfully and value creation for money, 3. Money; money is an important
factor in supporting the supply of resources to nourish and facilitate the
organization's activities without interruption and 4. Materials; Materials are a
factors that have high volume and value, not different from other factors,
because these materials and supplies will have to be used to process in line
of production. More importantly, executives must have a vision. The Buddha
said. "The executive must have a vision that has long and wide view. Vision
allows executives to portray destinations clearly and communicate with
members of the organization to accept the vision and proceed to the aimed
destination.
Keyword: Management Organization, Buddhist Leadership

๙

ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร. พิมพครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,
2543), หน้า 7-8.
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1.บทนา

การบริหารจัดการเป็นสิ่งสาคัญต่อผู้บริหารทุกองค์กร พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ผู้บ ริห ารต้ อ งมี จั กขุ ม า มี สายตาที่ ยาวไกลคิด มองการณ์ไ กล ๑๐ วิ สัย ทั ศน์ ช่วยให้ผู้ บ ริห าร
สามารถวาดภาพจุดหมายปลายทางได้ชัดเจน พระพุทธเจ้าทรงกาหนดการประพฤติ
ปฏิบัติ
๑๑
ธรรมเป็นเปูาหมายสูงสุด คือ วิมุตติกล่าวคือความหลุดพ้นทุกข์ ตามพุทธพจน์ที่ว่า เปรียบ
เหมื อ นมหาสมุ ท รมี ร สเดี ย วคื อ รสเค็ ม ฉั น ใด ธรรมวิ นั ย นี้ ก็ มี ร สเดี ย วคื อ วิ มุ ต ตรส ฉั น นั้ น
พระพุทธเจ้าทรงวางแผนเพื
่อประกาศศาสนาได้ส่งพระสาวกให้แยกย้ายกันไปในทิศทางต่างๆ
ด้วยพระดารัสว่า๑๒ ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นยอด
มนุ ษย์ เธอทั้งหลายจงเที่ ยวจาริก ไป เพื่อ ประโยชน์แ ละความสุข แก่ ชนเป็ นอั นมาก เพื่ อ
อนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แต่
อย่างไปทางเดียวกันสองรูป แม้เราเองก็จะไปยังตาบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การดาเนินงานเพื่อให้หลักธรรมคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา
แพร่หลายออกไปทาให้มีผู้เ คารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย น้อมนาเอาหลักธรรมใน
พระพุ ท ธศาสนาน าไปประพฤติ ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ เ หล่ า นั้ น เพราะ
พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นแก่ชาวโลก โดยให้เกิดประโยชน์สุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์
3 ประการ คือ
1) ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ในชาตินี้)
2) สัมปรายิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ในชาติหน้า) ๑๓
3) ปรมัตถประโยชน์ (ประโยชน์อย่างยิ่ง คือ นิพพาน)

2.ความหมายของการบริหาร

การบริหารหรือการจัดการ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นต่อ
การดาเนินกิจกรรมของหน่วยงานทุกระดับ โดยการบริหาร (Administration) นิยมใช้ใน
ภาครัฐหรืองานที่เกี่ยวกับนโยบาย และการจัดการ (Management) นิยมใช้ในภาคธุรกิจ
เอกชนได้มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญได้นิยามไว้ดังนี้
ติน ปรัชญพฤทธิ์ การบริหารหมายถึงกระบวนการนาเอาการตัดสินใจและนา
นโยบายไปปฏิบัติสวนการบริหารรัฐ๑๔กิจนั้นหมายถึงการนาเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติได
เสนอภารกิจสาคัญในการบริหารไว้ คือ

๑๐

อง.ติก. (ไทย) 20/459/156.
วิ.จู. (ไทย) 7/402/291.
๑๒
วิ.มหา. (ไทย) 1/32/39
๑๓
วิ.ม. (ไทย) 23/15/172.
๑๔
ติน ปรัชญพฤทธิ์, การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทางและปัญหา,
พิมพ์ครั้งที่ 13. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), หน้า 34-35.
๑๑
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1) การวางแผน หมายถึง การกาหนด โครงการอยางกวาง ๆ วามีอะไรบ้างที่
จะต้องลงมือปฏิบัติตามลาดับวางแนววิธีปฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น
ก่อนลงมือปฏิบัติการ
2) การจัดองคการ หมายถึง การจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงของการบริหาร
โดยกาหนดอานาจหนาที่ของหนวยงานยอยหรือตาแหนงตางๆของหนวยงานใหชัดเจนพร
อมดวยกาหนดลักษณะและวิธีการติดตอสัมพันธตามลาดับชั้นลดหลั่นลงไป
3) การจัดคนเขาทางานหมายถึงการบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของ
หน่วยงาน การบริหารงานบุคคลดังกลาวรวมตั้งแตการแสวงหาคนทางานมาบรรจุ การแต่งตั้ง
การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบารุงขวัญการเลื่อนขั้น ลดขั้น ตลอดจนการพิจารณา
ให้พ้นจากงานและการบารุงรักษาสภาพของการทางานใหดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่
ต่อไป
พยอม วงศสารศรี ไดใหความหมายไววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการ
จัดการของผูจัดการที่ใชศิลปะและกลยุทธตาง ๆ ดาเนินกิจการตามขั้นใจของสมาชิกในองค
การ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัดความตองการและความมุ งหวังดานความ
เจริญกาวหนาในการปฏิ
บัติงานของสมาชิกองค์การควบคูไปดวยองคการจึงจะสัมฤทธิผลตาม
เปาหมายที่กาหนดไว๑๕
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)กลาวถึงการบริหารเปนวิธีการทาให้
งานสาเร็จโดยอาศัยผูอื่น (Getting things done through other people) และกลาววาหน
าที่ผูบริหารเปนกรอบพิจารณาของผูบริหารใหสาเร็จมี 5 ประการตามคายอภาษาอังกฤษวา
“POSDC” ดังนี้ คือ
1. P คือPlanningหมายถึงการวางแผนเปนการกาหนดแนวทางการดาเนิน
ความสาเร็จที่จะทาตามมาในอนาคต ผู บริหารที่ดีต องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อกาหนด
ทิศทางขององคกร
2. O คือ Organizing หมายถึงคือการจัดองคกรเปนการกาหนดความสัมพันธ
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกรมีการแบ่งงานกันทาและการกระจายอานาจ
3. S คือStaffingหมายถึงงานบุคลากรเปนการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากรและการใชคนใหเหมาะสมกับงาน
4. D คือ Directing หมายถึงการอานวยการเปนการสื่อสารเพื่อให้เกิดการตาม
แผนผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและตองมีภาวะผู้นา
5. C คือ Controlling หมายถึงการกากับดูแลเปนการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองคกรรวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร๑๖
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)กลาววาการบริหารหมายถึงศิลปะ แห
งการท างานใหส าเร็ จ โดยอาศั ย คนอื่ น ซึ่ งนั ก บริ ห ารมี ห นาที่ ใ นการวางแผน จั ด องคกร
๑๕

พยอม วงศสารศรี, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ,

2542), หนา36.
๑๖

พระธรรมโกศาจารย (ประยู ร ธมฺ มจิ ตฺ โ ต),พุ ท ธวิ ธี ใ นการบริ ห าร,
(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2544), หนา 3-5.

พิ ม พครั้ ง 4,
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อานวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ ใหดาเนินงานไปในทิศทางเพื่อ
บรรลุเปาหมายที่วางไว หนาที่ของนักบริหารมีอยู่ 5ประการ คือการวางแผน (Planning)
การจัดองคการ (Organizing) การแตงตั้งบุคลากร (Staffing) การอานวยการ (Directing)
และ การควบคุม (Controlling) แมวาหนาที่ของนักบริหารทั้ง5 ประการจะถูกกาหนดโดย
นักวิชาการสมัยใหมก็ตามแตเมื่อวากันทางปฏิบัติแลวคนไทยเราก็บริหารบานเมื
่อนานแลวหน
าที่ของนักบริหารปรากฏชัดเจนในการปฏิบัติขององค์การตั้งแต่สมัยโบราณ๑๗
พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต)หมายถึง คาว่า “บริหารมาจากคาว่า ปริ
ในภาษาบาลี แปลว่า รอบคอบ รอบด้าน ชัด เจน คาว่า หาร แปลว่า นาไป แบ่ง ตัดลั ด
ลดทอน รวมแล้วแปลว่ า การนาไปอย่างรอบคอบ, การแบ่งแยกกั นอย่างรอบคอบ, การ
กระทาแบบตัดลัด, การดาเนินการอย่างถูกต้องดีงาม”
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กลาววา ผูบริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่
จะทาให้ชนะใจลูกนองธรรมะสาหรับผู บริ หารงานคือจะตองมีความหนั กแน่นมั่นคงและ
สามารถเป็นเสาหลักในการสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกนองไดมีความสามารถในการแบ่งงาน
ให้ลูกน้องทาตามความชานาญของแตละบุคคลและรูจักกระจายอานาจใหแกลูกนองไดชวย
แบ่งเบาภาระของตนเอง
ดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเปนผูที่คอยดูแลภาพรวมในการทางานของ
บุคคลในองค์การ๑๘
สรุปได้ว่า การบริหาร คือ การร่วมมือกันขับเคลื่อนงานให้เป็นไปด้วยความ
คล่องตัวโดยใช้คน เงิน วัตถุ และการจัดการให้เหมาะสมตามส่วนด้วยความเสมอภาคด้วย
ความมุ่งมั่นเพื่องานนั้นบรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จากคนทุกคนใน
สังคมต้องร่วมมือกันแสดง

3.การประยุกต์ใช้พุทธวิธีในการบริหารองค์กร
กา ร ศึ ก ษ า พุ ทธ วิ ธี ก า ร บ ริ ห า ร ใ น ค รั้ งนี้ ห า ก พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว ห น้ า ที่
(Function) ของนักบริหารมีอยู่ 5อยู่ประการ ตามคาย่อในภาษาอังกฤษว่า POSDCP
P คือ Panning หมายถึง กาวางแผน เป็นการกาหนดแนวทางดาเนินงานใน
ปัจจุบัน เพื่อความสาเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีจะต้องมีวิสัยทัศน์เพื่อกาหนด
ทิศทางขององค์กร
O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการกาหนดโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันทาและการ
กระจายอานาจ

๑๗

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, คุณธรรมสาหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม,

2534),
หนา 2-3.
๑๘

พระมหาวุ ฒิชั ย วชิ ร เมธี (ว.วชิ รเมธี) , คนส าราญงานส าเร็ จ , พิม พครั้ง ที่ 3,
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทอัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพลับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน), 2550), หนา 25-32.
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S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากรเป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากรและการใช้คนให้เหมาะกับงาน
D คือ Directing หมายถึง การอานวยการเป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดการดาเนิน
ตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีภาวะผู้นา
C คือ Controlling หมายถึงการกากับดูแลเป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร
ดังนั้น เมื่อพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัด
องค์กร การบริหารงานบุคคล การอานวยการ และการกากับดูแล ตามลาดับดังต่อไปนี้
(1) พุ ท ธวิ ธี ใ นการวางแผน คื อ การใช้ วิ สั ย ทั ศ น์ ก าหนดเปู า หมาย
วัตถุประสงค์ และพันธกิจ ให้ชัดเจน เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน วิสัยทัศน์
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวาดภาพจุดหมายปลายทางได้ชัดเจนและใช้สื่อสารให้สมาชิกภายใน
องค์กรยอมรับและดาเนินไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นองค์กรทั้งหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปด้วย
วิสัยทัศน์นี้
(2) พุทธวิธีในการจัดองค์กร คือการกระจายอานาจการให้ความเคารพซึ่งกัน
และกัน หมายถึง ลูกน้องต้องให้ความเคารพหัวหน้า ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรง
กาหนดให้พระภิกษุต้องเคารพกันตามลาดับพรรษา ผู้บวชทีหลังต้องแสดงความเคารพต่อผู้
บวชก่อนและการใช้คนให้เหมาะกับงานในองค์กร
(3) พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล คือ การจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การ
จัดสรรภาระหน้าที่ใ ห้ปฏิ บัติงานตามความรู้ ความสามารถมีระบบการให้ รางวั ลและการ
ลงโทษ นั่นคือ ใครทาดีก็ควรได้รับการยกย่อง ใครทาผิดก็ควรได้รับการลงโทษ
(4) พุทธวิธีในการอานวยการ คือ การสื่อสารเพื่อการบริหารการดาเนินงาน ใช้
หลัก 4 ส. ได้แก่ 1) สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง) หมายถึง อธิบายขั้นตอนการดาเนินงานได้อย่าง
ชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยให้สมาชิกปฏิบัติตามได้ง่าย 2) สมาทปนา (จูงใจ) หมายถึง อธิบายให้
เข้าใจและเห็นชอบกับวิสัยทัศน์จนเกิดศรัทธาและความรู้สึกว่าต้องฝันให้ไกลและไปให้ถึง 3)
สมุ ต เตชนา (แกล้ ว กล้ า ) หมายถึ ง ปลุ ก ใจให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในตนเองและมี ค วาม
กระตือรือร้นในการดาเนินการไปสู่เปูาหมาย และ 4) สัมปหังสนา (ร่าเริง) หมายถึง สร้าง
บรรยากาศในการทางานร่วมกันแบบกัลยาณมิตรซึ่งจะส่งเสริมให้สมาชิกมีความสุขในการ
งาน และความสามารถในการจู ง ใจคนของพระพุ ท ธเจ้ า
ตรงกั บ พระสมั ญ ญา
ว่า ตถาคต หมายถึง คนที่พูดอย่างไรแล้วทาอย่างนั้น พระพุทธเจ้าทรงมีภาวะผู้นาสูงมาก
เพราะทรง สอนให้รู้ (ยถาวาที) ทาให้ดู (ตถาการี) และอยู่ให้เห็น (ยถาวาที ตถาการี) ยิ่ง
ไปกว่านั้น การสั่งการแต่ละครั้งของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับได้ง่ายเพราะไม่ทรงใช้วิธีเผด็จ
การ แต่ทรงใช้วิธีการแบบธรรมาธิปไตย ดังที่ทรงจาแนกแรงจูงใจในการทาความดี ซึ่ง
เรียกว่า อธิปไตย 3 ประการ ดังนี้ 1) อัตตาธิปไตย การทาความดีเพราะยึดผลประโยชน์
หรือความพอใจของตนเป็นที่ตั้ง 2) โลกาธิปไตย การทาความดีเพราะต้องการให้ชาวโลกยก
ย่อง นั่นคือ ยึดทัศนะหรือคะแนนนิยมจากคนอื่นเป็นที่ตั้ง 3) ธรรมาธิปไตย การทาความดี
เพื่อความดี ทาหน้าที่เพื่อหน้าที่ นั่นคือยึดธรรมคือหน้าที่เป็นสาคัญ
(5) พุทธวิธีในการกากับดูแล คือ การควบคุม การกากับดูแลสมาชิกภายใน
องค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ พระพุทธเจ้าทรงให้ความสาคัญ
แก่การกากับดูแลองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังที่ทรงบัญญัติพระวินั ยเพื่อให้พระสงฆ์ใช้เป็ น
มาตรฐานควบคุมความประพฤติให้เป็นแบบเดียวกัน ทรงให้เหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว้
10 ประการ เช่น เพื่อความผาสุขแห่งคณะสงฆ์ เพื่อข่มบุคคลผู้ไร้ยางอาย เพื่อปูองกันไม่ให้
เกิดความเสื่อมเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
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สรุปว่า พุทธวิธีการบริหาร ยึดหลักธรรมาธิปไตยเป็นสาคัญด้วยเหตุผล
ที่ว่า ผู้บริหารเองต้องประพฤติธรรมและใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหาร พุทธวิธีบริหารจึงไม่
เป็นทั้งเป็นอัตตาธิปไตย (การถือตนเองเป็นใหญ่) และโลกาธิปไตย (การถือคนอื่นเป็นใหญ่)

4.การประยุกต์หลักพุทธธรรมสาหรับการบริหารจัดการ
การบริหารงานในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และบรรลุเปูา หมายที่ตั้งไว้ใ นที่นี้ ขอยกนามากล่าวเพียง 3 หมวด ได้แ ก่
พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4และสังคหวัตถุ 4ตามลาดับ ดังนี้
1. พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมประจาใจอันประเสริฐ
หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกากับ๑๙ความประพฤติ
จึงจะชื่อว่าดาเนินชีวิตที่หมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ หมายถึง ข้อ
ธรรมที่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้ปกครองหรือผู้นาซึ่งมีฐานะสูงกว่า
ควรมีไว้ประจาใจเพื่อให้สามารถปฏิบัติตัวต่อผู้ที่มีฐานะต่ากว่าได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็น
คุ ณ ธรรมที่ เ กื้ อ กู ล หนุ น น าให้ บุ ค คลที่ ไ ด้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ น่ า เคารพยกย่ อ งและศรั ท ธาอี ก
ประการหนึ่งด้วย ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่
1. เมตตา ความรัก ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิด
ทาประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า เมตตา ความหมายโดยวิเคราะห์ศัพท์ หมายถึง มีน้าใจเยื่อ
ใยใฝุประโยชน์สุขแก่คนทั้งหลาย หรือน้าใจปรารถนาประโยชน์สุขที่เป็นไปต่อมิตร เมตตาโด
ลักษณะ หน้าที่หรือกิจ(รส)ผลปรากฏ(ปัจจุปัฏฐาน)และปทัสถาน (เหตุใกล้) กล่าวคือ เมตตา
(ในสถานการณ์ที่คนอื่นอยู่เป็นปกติ) ลักษณะ = เป็นไปโดยอาการเกื้อกูลแก่คนสัตว์ทั้งหลาย
หน้าที่ = น้องนาประโยชน์เข้าไปให้แก่เขา ผลปรากฏ = กาจัดความอาฆาตแค้นเคืองให้
ปราศไป ปทัสถาน = เห็ นภาวะที่น่า เจริญใจของคนสัต ว์ทั้ งหลาย เมตตามีส มบั ติ(ความ
สมบูรณ์หรือความสัมฤทธิ์ผล)และวิบัติ (ความล้มเหลวหรือการปฏิบัติผิดพลาดไม่สาเร็จผล)
คือ สมบัติ = สงบหายไร้ความแค้นไม่พอใจ วิบัติ = เกิดเสน่หา ส่วนข้าศึก คือ อกุศลซึ่งเป็น
ศั ต รู คู่ ป รั บ ที่ จ ะท าลายหรื อ ท าธรรมนั
้ น ให้ เ สี ย ไป คื อ ข้ า ศึ ก ใกล้ = ราคะ ข้ า ศึ ก ไกล =
พยาบาท คือความขัดเคืองไม่พอใจ๒๐ ความเมตตา ความรักใคร่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุข
ถ้าเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ใจใสสะอาด ไม่มีโลภะ โทสะ โมหะ ปะปนอยู่จะปฏิบัติแก่ญาติหรือมิใช่
ญาติก็ตาม แม้แต่ แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมทาลายกาแพงที่จะกีดกั้นความดีที่เผื่อแผ่ผู้อื่น
ลงได้ แม้บุคคลที่บาเพ็ญความเมตตาอยู
่เป็นนิตย์ชีวิตย่อมมีความสุข สงบ และร่มเย็นอยู่เนือง
ๆ และปรากฏในเมตตาสูตร๒๑ที่กล่าวถึงอานิสงส์ของเมตตาไว้ 11 ประการ ดังนี้
1.หลับเป็นสุข
2.ตื่นเป็นสุข
3.ไม่ฝันร้าย
4.เป็นที่รักของมนุษย์
5.เป็นที่รักของอมนุษย์
๑๙

เรื่องเดียวกัน, หน้า 124.
เรื่องเดียวกัน.
๒๑
องฺ.เอกาทสก.(ไทย) 24/15/425-426.
๒๐
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6.เทวดาทั้งหลายรักษา
7.ไฟ ยาพิษหรือศัสตรากล้ากรายไม่ได้
8.จิตตั้งมั่นได้เร็ว
9.สีหน้าสดใส
10.ไม่หลงลืมสติตาย
11.เมื่อยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษอันยอดยิ่ง๒๒ย่อมเข้าถึงพรหมโลก๒๓
ดังนั้น ความเมตตาจึงเป็นคุณธรรมที่สาคัญในสังคมปัจจุบันที่คนเราควรฝึกหัด
ปฏิบัติตนเป็นข้อ แรกในพรหมวิห าร 4 ถ้ าไม่เริ่ มต้นในข้ อนี้ ข้อ ต่อไปก็ย ากที่จะปฏิบัติไ ด้
อานิสงส์ของการเจริญเมตตาย่อมปรากฏขึ้นจากจิตใจแล้วแผ่ซ่านออกมาทางกาย ทางวาจา
ของผู้นั้น ผู้ที่มีความเมตตาย่อมสัมผัสได้เมื่อบุคคลที่ใกล้เคียงได้คบหาสมาคมพูดจาปราศรัย
และดาเนินชีวิตร่วมกันในสังคมนั่นเอง
2. กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝุใจในอันจะปลดเปลื้องบาบัดความ
ทุกข์ ยากเดือ ดร้ อนของปวงสัต ว์ก รุณ า ความหมายโดยวิเ คราะห์ศั พท์ หมายถึ งท าความ
สะเทือนใจแก่สาธุชน เมื่อคนอื่นประสบทุกข์หรือถ่ายถอนทาทุกข์ของผู้อื่นให้หมดไป หรือแผ่
ใจไปรับรู้ต่อคนสัตว์ทั้งหลาย ที่ประสบทุกข์ กรุณาโดยลักษณะ หน้าที่หรือกิจ(รส) ผลปรากฏ
(ปั จ จุ ปั ฏ ฐาน) และปทั ส ถาน(เหตุ ใ กล้ ) กล่ า วคื อ กรุ ณ า(ในสถานการณ์ ที่ ค นอื่ น ตกทุ ก ข์
เดือดร้อน) ลักษณะ = เป็นไปโดยอาการปลดเปลื้องทุกข์แก่คนสัตว์ทั้งหลาย หน้าที่ = ไม่นิ่งดู
ดาย/ทนนิ่ งอยู่ไ ม่ไ ด้ต่ อทุ กข์ ของคนสัต ว์ทั้ งหลาย ผลปรากฏ = ไม่ เบี ยดเบี ยน/อวิหิ งสา
ปทัสถาน = เห็นภาวะไร้ที่พึ่ง/สภาพน่าอนาถของคนสัตว์ทั้งหลายที่ถูกทุกข์ครอบงา กรุณามี
สมบัติ(ความสมบูรณ์หรือความสัมฤทธิ์ผล) และวิบัติ(ความล้มเหลว หรือการปฏิบัติผิดพลาด
ไม่สาเร็จผล) คือ สมบัติ = สงบหายไร้วิหิงสา วิบัติ = เกิดความโศกเศร้า ส่วนข้าศึก คือ
อกุศลซึ่งเป็นศัตรูคู่ปรับที่จะทาลายหรือ๒๔
ทาธรรมนั้นให้เสียไป คือ ข้าศึกใกล้ = โทมนัสคือ
ความโศกเศร้าเสียใจ ข้าศึกไกล = วิหิงสา๒๕ กรุณา คือ ความสงสาร คิดอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
เป็นรักประเภทที่เรียกว่า “รักมีแต่ให้” ขอขยายความว่า เป็นความรักของมนุษย์ผู้ที่ได้
ค้นพบภาวะ ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานในหัวใจอย่างลึกซึ้ง แล้วหลุดพ้นจากกิเลสขึ้นมา
กลายเป็นอายชน ความรักชนิดนี้เกิดขึ้นจากการมองเห็นความไร้แก่นสารหรือความไม่มี
ตัวตนของตนเอง จึงไม่มีตัวตนไว้สาหรับเห็นแก่ ตัว เมื่อไม่เห็นแก่ตัว จึงเห็นแต่โลกทั้งผอง
หัวใจไร้พรมแดน เกิดเป็นความรักขั้นสูงสุด มองคน มองสรรพชีพมองสรรพสัตว์ทั้งหลายใน
ลักษณะโลกทั้งผองพี่น้องกัน
ความรักชนิดนี้เป็นความรักแท้ เปิดเผย บริสุทธิ์ จริงใจ โดยไม่เรียกร้องการ
ตอบแทน เปรียบเสมือนแสงเดือนแสงตะวันที่สาดโลมผืนโลกโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทน
เปรียบเสมือนสายฝนและดงดอกไม้ที่ชโลมผืนโลก ให้ชุ่มเย็น งดงาม และไม่ต้องการให้ใคร
มองเห็นคุณูปการของตัวเอง เป็นดอกไม้ก็ส่งกลิ่นหอม แล้วร่วงโรยไปตามวันเวลาอย่างสงบ
๒๒

คุณวิเศษอันยวดยิ่ง ในที่นี้ หมายถึง อรหัตตผล (องฺ.เอกาทสก. (บาลี) 3/15/385).
องฺ.เอกาทสก.(ไทย) 24/15/425-426.
๒๔
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์
ครั้งที่ 20 ,(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จากัด, 2554), หน้า 124-126.
๒๕
ว.วชิรเมธี, รักแท้คือกรุณา, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สานักพิมพ์สุภา
จากัด, 2551), หน้า 25-27.
๒๓
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เงียบ ไม่ปรารถนาจะเป็นปรากฏอะไร เช่นเดียวกัน พระอรหันต์ทั้งหลาย อริยชนทั้งหลาย
ตั้งแต่พระโสดาบันบุ คคลขึ้น ไป ก็ท างานเพราะมี ความรัก ที่แ ท้เป็ นแรงผลักดั น ทางานก็
เพราะว่างานนั้นเป็นสิ่งที่วิถีชีวิตของท่านควรทา ไม่มีแรงจูงใจในลักษณะเกิดจากลาภสักการะ
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น เหมือนเราทุกคนเกิดมาแล้วก็หายใจ ที่เราหายใจเพราะการ
หายใจคือส่วนหนึ่งของชีวิต เราหายใจโดยไม่จาเป็นต้องเรียกร้อง ไม่จาเป็นต้องบังคับ การ
หายใจคือการหายใจ การหายใจมีความสมบูรณ์อย่างแล้วในตัวเองฉันใด ผู้ที่มีรักแท้ ใน
หัวใจก็พร้อมรักคนทั้งโลกโดยไม่เรียกร้องอะไรตอบแทนฉันนั้น ทั้งนี้ เพราะมั นเป็นธรรมชาติ
อันเป็นธรรมดานั่นเอง
ด้วยเหตุนั้นรักแท้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “กรุณา” หรือ “การุณยธรรม” เกิดขึ้น
หลังจากที่ปัจเจกบุคคลผู้หนึ่งได้ค้นพบปัญญา คือ ความตื่นรู้ แล้วเกิดวิสุทธิภาวะ คือ จิตใจที่
หลุดพ้น เป็นอิสรภาพจากอวิชชาอย่างสิ้นเชิง ปัญญาที่ตื่นรู้ และวิสุทธิภาวะของจิตที่หลุดพ้น
จากอวิชชาอย่างสิ้นเชิง ก่อให้เกิดคุณธรรมชนิดใหม่ซึ่งเปรียบเสมือนธารน้าที่หลั่งไหลของ
ความรักก็คือ กรุณา ฉะนั้น พระพุทธองค์จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “มหาการุณิกะ” แปลว่า บุคคลผู้
เปี่ยมด้วยความรักอันไพศาล นั่นแหละ รักแท้คือกรุณา
3. มุทิตา ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการ
แช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข
เจริ ญ งอกงามยิ่งขึ้ น ไปมุ ทิ ต า ความหมายโดยวิ เ คราะห์ ศั พท์ หมายถึ ง โมทนายิ น ดี ต่ อ ผู้
ประกอบด้วยสมบัติหรือผลดีนั้น ๆ มุทิตา โดยลักษณะหน้าที่หรือกิจ(รส)ผลปรากฏ(ปัจจุปัฏ
ฐาน) และปทัสถาน (เหตุใกล้) กล่าวคือ มุทิตา(ในสถานการณ์ที่คนอื่นมีสุขสาเร็จหรือทาอะไร
ก้าวไปด้วยดี) ลักษณะ = พลอยยินดี/ยินดีด้วย หน้าที่ = ไม่ริษยา/เป็นปฏิปักษ์ต่อความริษยา
ผลปรากฏ = ขจัดความริษยา ความไม่ยินดีหรือ ความอดทนไม่ได้ต่อความสุขสาเร็จของ
ผู้อื่น ปทัสถาน = เห็นสมบัติ/ความสาเร็จของคนสัตว์ทั้งหลาย มุทิตามีสมบัติ (ความสมบูรณ์
หรือความสัมฤทธิ์ผล) และวิบัติ (ความล้มเหลวหรือการปฏิบ๒๖ัติผิดพลาด ไม่สาเร็จผล) คือ
สมบัติ = สงบหายไร้ความริษยา วิบั ติ = เกิดความสนุกสนาน ส่วนมุทิตา ข้าศึก คืออกุศล
ซึ่งเป็นศัตรูคู่ปรับที่จะทาลายหรือทาธรรมนั้น ๆ ให้เสียไป ข้าศึกใกล้ = โสมนัส (เช่นดีใจว่า
ตนจะพลอยได้รับประโยชน์) ข้าศึกไกล = อรติ คือความไม่ยินดี ไม่ใยดี ริษยา มุทิตา คือ
ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุขสมหวัง เป็นคุณธรรมที่เชื่อมโยงคนกับคนและคนกับ
ธรรมที่เหนียวแน่นมาก ลองคิดดูเถิดว่าในสังคมเราเมื่อใครได้ดิบได้ดีต่างคนต่างก็พากันไป
แสดงความชื่นชมยินดีหรือ แผ่กระแสจิตคิดมุทิตาให้กันและกัน สังคมนั้นจะอบอุ่นและน่าอยู่
ขนาดไหน มุทิตา ใช้ในสถานการณ์ที่คนซึ่งอยู่เบื้องหน้าของเราได้ดีมีความสุข เราให้กาลังใจ
เขา ทาไมต้องให้กาลังใจเขา เพราะถ้าเราไม่รีบให้กาลังใจ ใจของเราจะพลิกจากมุทิตาเป็น
ริษยา คือจะทนต่อคุณงามความดีของคนอื่นไม่ได้
เมื่อปล่อยให้ริษยาก่อตัวขึ้นในใจ
ริ ษ ยานั้ น จะเผาไหม้ ใ จของเราให้ เ ป็ น จุ ณ จากนั้ น จะลุ ก ลามไปเผาไหม้ ค นที่ เ ราริ ษ ยา
พระพุทธเจ้าแนะให้มุทิตาก็เพื่อปูองกันริษยา และเพื่อยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้น ปรารถนาให้
คนอื่นดีกว่าตน นั่นคือ เป็นปฏิบัติการที่ฝึกใจให้เป็นพระโพธิสัตว์องค์น้อย ๆ มุทิตา เป็น
รอยต่อทาให้คนเป็นพระโพธิสัตว์ ถ้าเราเห็นคนอื่นได้ดี แล้วเข็มไมล์หัวใจของเราไม่กระดิก
ด้วยริษยา แสดงว่าเราเริ่มมีพัฒนาการที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เกิดขึ้นแล้ว ฉะนั้นใครอยากเป็น
พระโพธิสัตว์ให้บาเพ็ญมุทิตาจิตให้มากๆ เห็นคนอื่นได้ดีมีสุขแล้วเข็มไมล์หัวใจนี่ไม่กระดิก
ในทางลบเลย มีแต่ เบิกบาน ผ่องใสกับกับ เหมือนสายฝนตกมาแล้วหลังฝนพราเห็ดก็งอก
๒๖
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ออกจากพื้นดิน เพราะมุ๒๗ทิตา ต่อคนอื่น หัวใจจึงสามารถหลุดพ้นจากความคับแคบของโซ่
ตรวนแห่งความริษยาได้
4. อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ดารงในธรรมตามที่พิจารณาเห็น
ด้วยปัญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชู ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็น
กรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทาแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ
พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่
ควรทา เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแ๒๘ล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับ
ผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน อุเบกขา ความหมายโดยวิเคราะห์ศัพท์ หมายถึง ความ
มองดูอยู่ โดยละความขวนขวายว่าสัตว์ทั้งหลายจะอย่าผูกเวรกัน เป็นต้น และโดยเข้าถึง
ความเป็ นกลาง อุเ บกขาโดยลั กษณะ หน้า ที่หรื อกิจ (รส) ผลปรากฏ (ปัจ จุปั ฏฐาน) และ
ปทัสถาน(เหตุใกล้) กล่าวคือ อุเบกขา(ในสถานการณ์รักษาธรรมตามความรับผิดชอบต่อกรรม
ที่เขาทา) ลักษณะ = เป็นไปโดยอาการเป็นกลางต่อคนสัตว์ทั้งหลาย หน้าที่ = มองเห็นความ
เสมอภาคกันในสัตว์ทั้งหลาย ผลปรากฏ = ระงับความขัดเคืองเสียใจและความคล้อยตามดีใจ
ปทั ส ถาน = มองเห็ น ภาวะที่ ทุ ก คนเป็ น เจ้ า ของกรรมของตน ว่ า สั ต ว์ ทั้ งหลายจั ก ได้ สุ ข
พ้นทุกข์ไม่เสื่อมจากสมบัติที่ได้ที่ถึง ตามใจชอบได้อย่างไร อุเบกขามีสมบัติ (ความสมบูรณ์
หรือ ความสัมฤทธิ์ผล) และวิบัติ (ความล้มเหลวหรือการปฏิบัติผิดพลาด ไม่สาเร็จ) คือ
สมบัติ = สงบหายไม่มีความยินดียินร้าย วิบัติ = เกิดความเฉยด้วยไม่รู้(เฉยโง่ เฉยเมย เฉย
เมิน) ส่วนข้าศึก คือ อกุศล ซึ่งเป็นศัตรูคู่ปรับที่จะทาลายหรือทาธรรมนั้น ๆ ให้เสียไป คือ ข้า
ศึกษาใกล้ = อัญญาณุเบกขา (เฉยไม่รู้เรื่อ๒๙ง เฉยโง่ เฉยเมย) ข้าศึกไกล = ราคะ(ความใคร่)
และปฏิฆะ(ความเคือง)หรือชอบใยและ ขัดใจ
อุเบกขา ความวางเฉยไม่ยินดียินร้ายเมื่อผู้อื่นถึงคราววิบัติ เป็นคุณธรรมที่
อาศัยการทางานของจิตที่ว่าง เรียกกันง่าย ๆ ว่า “ปลง” หรือ “ปล่อยวาง” ก็ได้ กล่าวคือ
เป็นการปล่อยให้ลงปลงให้ได้ในสิ่งต่างๆ ที่จะทาให้อารมณ์ผันแปรไปในความเศร้าโศกเสียใจ
เพราะไม่ยึดติดหรือยึดมั่นในคน สิ่งของและเหตุการณ์ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือคาดไม่ถึง
ให้เป็นเรื่องปกติธรรมดา
อุเบกขา ใช้ในสถานการณ์ ที่คนกาลังขัดแย้งกับหลักธรรม หลักการแห่งความ
จริง
ความถูกต้อง ความดีงาม และหลักกฎหมาย เราควรปล่อยให้คนเหล่านั้นได้
รับผิดชอบจากผลแห่งการกระทาด้วยตัวของเขาเอง โดยปราศจากการแทรกแซง เราวางตัว
เป็ นกลางด้ว ยความตื่ นรู้ แล้ วก็ กั นตั ว ออกมา เฝูา ดู คนท าผิ ดหลั กการ ผิด หลัก กรรม ผิ ด
หลักธรรมนั้น รับผลแห่งการกระทาของเขาเองอย่างตรงไปตรงมา ตามลักษณะของความเห็น
เหตุเป็นปัจจัยที่ว่า “สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้ดับไปก็เพราะสิ่งนี้ดับ
ไป เราเป็น ผู้ดู ผู้ สังเกตการณ์ ปล่อ ยให้ค นที่ สวนทางกับ หลั ก การ หลั กธรรม หลั กกรรม
ทั้งหลายนั้น รับผลซึ่งเขาได้ก่อเอาไว้อย่างตรงไปตรงมา นั่นแหละคือการวางตัวเป็นกลาง การ
วางตัวเป็นกลางอย่างนี้ต้องใช้ปัญญาขั้นสูง เพราะมีคนจานวนมากที่พยายามวางตัวเป็นกลาง
แต่เนื่องจากปราศจากปัญญา การพยายามวางตัวเป็นกลาง เลยกลายเป็นการปล่ อยปละ
ละเลย ฉะนั้น อุเบกขาจึงมีสองลักษณะ หนึ่ง อุเบกขาที่มาพร้อมกับปัญญา เป็นอุเบกขาที่
แท้จริง พึงปฏิบัติ สอง อุเบกขาที่มาพร้อมกับความโง่ เรียกว่า อัญญานุเบกขา เป็นอุเบกขาที่
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ควรหลีกเลี่ยง เพราะหากวางอุ
เบกขาด้วยความโง่ ยิ่งพยายามวางอุเบกขากลายเป็นว่ายิ่งทอด
ธุระ ยิ่งปล่อยปละละเลย๓๐
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า พรหมวิหาร 4 นั้น เมื่อบุคคลที่เจริญอยู่เป็นนิตย์ชีวิตของ
เขาย่อม
ไม่เดือดร้อน เป็นสุขทุกเมื่อ เพราะมีจิตใจที่ประณีตกว่าคนปกติทั่วไป ท่านจึง
เรียกว่าเป็นเหมือน พระพรหม กล่าวคือ คนอินเดียหรือคาว่าพรหมในศาสนาพราหมณ์ คือ
ผู้สร้างโลกและสรรพสิ่ง ซึ่งมีคุณอนันต์หายากมากในบุคคลธรรมดาสามัญทั่วไป ดังนั้น ถ้าผู้ใด
ที่สามารถปฏิบัติตนอยู่ในหลักพรหมวิหาร 4 จึงนับได้ว่าเป็นพรหมในปัจจุบันชาติ การมีชีวิต
อยู่หรือไม่นั้นใช่เป็นสิ่งสาคัญสาหรับเขา เพราะได้ก้าวผ่านอัตตาหรือการนึกถึงตัวเองเพียงแต่
เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของ ความดีแล้วแผ่พลังความดีนี้สู่บุคคลทั่วไปทั้งญาติพี่น้องและ
บุคคลทั่วไปอย่างเป็นกัลยาณมิตร
2. อิทธิบาท 4
อิทธิบาท แปลว่า ทางเดินไปสู่ความสาเร็จ เช่น ถ้าเราต้องการบาเพ็ญสมาธิ
เพื่อความสงบใจ เราต้องอาศัยข้อปฏิบัติที่เรียกว่าอิทธิบาทนี้ สมาธิของเราจึงจะสาเร็จ
อิทธิบาท มี 4 ประการคือ
1.ความพอใจอย่างแรงกล้าในการทาสมาธิ หรือทาความดีอื่น ๆ (ฉันทะ)
2.ความพยายามอย่างแรงกล้าในการทาสมาธิหรือทางานอื่น ๆ (วิริยะ)
3.ความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการทาสมาธิ หรือทางานอื่น ๆ (จิตตะ)
4.ระดมปัญญาอย่างเต็มที่ในการทาสมาธิหรือทางานอื่น ๆ (วิมังสา)
1. ฉันทะ ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักในสิ่งที่ทาและพอใจในจุดหมาย
ของสิ่ งที่ท านั้น อยากท าสิ่งนั้ น ๆ ให้สาเร็จ อยากให้ งานนั้นหรื อสิ่งนั้นบรรลุถึ งจุด หมาย
ความอยากที่เป็นฉันทะนี้เป็นคนละอย่างกับความอยากได้สิ่งนั้น ๆ มาเสพเสวย ซึ่งเรียกว่า
ตัณหาความอยากของฉันทะนั้นทาให้เกิดความสุ
ขความชื่นชม เมื่อเห็นสิ่งนั้ น ๆ หรืองาน
นั้นๆ บรรลุความสาเร็จเข้าถึงความสมบูรณ์๓๑ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่ตนพิจารณาเห็นแน่ชัดด้วย
ปัญญาแล้วว่าเป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม ทั้งไม่ทาให้คนอื่นต้องลาบาก
เดื อ ดร้ อ นหรื อ เกิด ความเสี ย หายขึ้น เมื่ อ ได้ ใ ช้ ปั ญ ญาพิ จ ารณาเห็ น สิ่ งนั้น ว่ า เป็ น คุ ณ เป็ น
ประโยชน์และปราศจากโทษดังนี้แล้วจึงปลูกฉันทะความพอใจขึ้นในสิ่งนั้น หลักธรรมข้อนี้เป็น
ความดีเบื้องต้น ที่จะกระตุ้นเตือนให้คนลงมือประกอบกิจกรรมการงาน เพื่อให้บรรลุถึงสิ่งที่
ตนประสงค์ ด้วยความสมัครใจและเพลิดเพลินใจเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความริเริ่มในการ
ปฏิบัติงานเพราะเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงได้ตรัสเอาฉันทะเป็นอิทธิบาทข้อที่หนึ่ง คือคุณเครื่อง
ให้สาเร็จความประสงค์ประการแรก
2. วิริยะ ความเพียร ได้แก่ ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่นก้าวไป ใจสู้ ไม่
ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรค และความยากลาบากเมื่อคนรู้ว่าสิ่งใดมี คุณค่าควรแก่การ
บรรลุถึง ถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้ว แม้ว่าจุดหมายนั้นจะบรรลุได้ยากลาบาก มีอุปสรรค
มาก หรืออาจต้องใช้เวลายาวนาน เขาก็จะไม่ท้อถอย

๓๐
๓๑

อ้างแล้ว, หน้า 33-34.
ส.พินิจจันทร์,คติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : อานวยสาส์น, 2534), หน้า 218.
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ส่ ว นขี้ เ กี ย จหรื อ เกี ย จคร้ า นนี้ ห าอะไรไม่ ไ ด้ เ ลย คนเกี ย จคร้ า นไม่ มี ห วั ง
ความสาเร็จในชีวิต ไม่มีหวังที่จะเอาตัวรอดได้ แม้เกิดมาในตระกูลที่มั่งคั่งร่ารวย ก็รักษา
ทรัพย์สมบัติไว้ไม่ได้ ในไม่ช้าก็ต้องล่มจม เหมือนคนขี่ไม้ท่อนเล็กๆ ข้ามทะเลหลวง ไปไม่รอด
แน่ ความเกียจคร้านนี้เป็นต้นเหตุแห่งความชั่ว ถ้าเราต้องการแต่ความดี ฉะนั้น ต้องขจัด
ความเกียจคร้านให้หมดสิ้น อย่าให้มีเหลืออยู่ในตัวเราแม้แต่นิดหน่อยได้แล้ว ปลูกฝังความ
ขยันหมั่นเพียรมีความบากบั่นก้าวหน้า มีใจเข้มแข็งในการทางาน ไม่ย่อท้อต่อการกระทา ไม่
ท้อแท้ต่อการลาบาก ไม่ท้อถอยต่อความยากที่ติดขัด มีใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในการกระทาสิง่ ที่
ดีงาม ไม่ทาๆ หยุดๆ ไม่จับจดรวนเร ทาติดต่อกันไป นี้เป็นเรื่องของความขยัน ความขยันนี้
เป็นลักษณะของคน คาว่า คน หมายความว่า ไม่หยุดนิ่ง ต้องเคลื่อนไหวอยู่เรื่อย คือ ต้อง
ทางาน มีงานอย่างนั้น เป็นชาวนาขยันทานา เป็นชาวไร่ข ยันทาไร่ เป็น พ่อค้าแม่ค้าขยั น
ค้าขาย เป็นนักเรียนขยันศึกษาเล่าเรียนการทางานทุกอย่าง ถ้ามีความขยันเป็นกาลังแล้ว เป็น
สาเร็จแน่และได้ผลสมประสงค์ ดังคากล่าวที่ว่า “ทรัพย์นี้มิไกล ใครปัญญาไวหาไว้บ่นาน แว่น
แคว้นแดนดิน มิสิ้นทุกสถาน ผู้ใดใจคร้าน บ่พานพบนา”
3. จิตตะ แปลว่า ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝุ ได้แก่ ความมีจิตผูกพั น จด
จ่อ เฝูาคิดเรื่องนั้นใจอยู่กับงานนั้น ไม่ปล่อย ความมีใจจดจ่อฝักใฝุเช่นนี้ ย่อมทาให้สมาธิ
เกิดขึ้น
คนเราเมื่อมีความประสงค์สิ่งใด หรือต้องการสิ่งใดสาเร็จสมประสงค์ก็จาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจฝักใฝุในสิ่งนั้น เอาใจใส่ต่อสิ่งนั้นอย่างจริงจัง ไม่ละเลยเพิกเฉยหรือ
ทอดธุ ร ะเสี ย มี ค วามผู ก พั น หมายมั่ น หรื อ มุ่ ง อยู่ ใ นสิ่ ง นั้ น ตลอดเวลา เช่ น นี้ ย่ อ มได้ รั บ
ความสาเร็จสมประสงค์เสมอ ตรงกันข้าม เมื่อประกอบกิจการอันใด ถ้ามิได้เอาใจฝักใฝุในกิจ
นัน้ แล้ว แม้จะมีฉันทะความพอใจรักใคร่ และมีวิริยะ ความเพียรพยายามอยู่ก็ดี ก็ยังยากที่จะ
ให้กิจการ นั้นๆ สาเร็จผลตามความประสงค์ของตนได้ต่อเมื่อได้เอาใจฝักใฝุในกิจการนั้นๆ ไม่
ทอดธุระเสีย ไม่วางธุระเสีย กิจการนั้นๆ จึงจะสาเร็จสมประสงค์ได้ด้วยดี
คาว่า “ฝักใฝุ” เป็นเรื่องของจิตใจ ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบและ
รับรองกันทั่วไปแล้วว่าในคนเรานี้ มีธรรมชาติที่สาคัญยิ่งอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งเห็นไม่ได้ด้วยนัยน์ตา
หรือแม้จะใช้กล้องวิเศษอย่างไรก็ไม่สามารถจะขยายให้มองเห็นได้ แต่อาจใช้ความรู้สึกจับได้
ว่ามีอยู่ ธรรมชาติที่ว่านี้ก็คือ สิ่งที่สมมติ เรียกกันว่าจิตใจนั่นเอง จิตใจนี้ได้แก่สิ่งที่มีหน้ าที่รู้
สิ่งที่มีหน้าที่นึก สิ่งที่มีหน้าที่คิด เป็นสิ่งที่ ทาให้คนเราคิดนึกทาอะไรๆ ได้ต่างๆ ตามที่ตน

301
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

ประสงค์เช่น ประสงค์จะให้ร่างกายเหาะเหินเดินอากาศได้ก็คิดสร้างเครื่องบินขึ้น ประสงค์จะ
ให้เป็นหูทิพย์ ฟังได้ไกลได้ยินได้ไกลก็คิดสร้างโทรศัพท์ ประสงค์จะให้เป็นตาทิพย์ดูได้ไกลเห็น
ได้ไกล ก็คิดสร้างโทรทัศน์ เป็นต้นคิดไปในอวกาศ คิดไปดวงดาวนั้นดาวนี้ อย่างที่ได้ยินได้ฟัง
กั น อยู่ เ สมอๆ นี่ ก็ เ ป็ น เรื่ อ งของจิ ต ใจทั้ ง นั้ น กล่ า วได้ ว่ า จิ ต ใจนี้ ส ามารถท าโลกมนุ ษ ย์ ใ ห้
กลายเป็นเมืองสวรรค์ก็ได้ และก็จิตใจนี่แหละที่สามารถทาโลกมนุษย์ให้กลายเป็นเมืองนรกไป
ก็ได้ เพราะอะไร เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่มีอะไรสาคัญเท่ากับจิตใจ ฉะนั้น จิตใจจึง
เป็นสิ่งสาคัญที่สุด ทั้งนี้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่จิตใจ ตั้งต้นขึ้นที่จิตใจก่อน คือเริ่มคิด
ขึ้น ด้ว ยจิต ใจก่ อนทั้ งนั้ น ถ้า จิ ตใจดี ทุก สิ่ งทุ ก อย่ า งที่ สาเร็จ เป็ น รูป ร่ างออกมาก็ เป็ น ฝุา ยดี
เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญ ถ้าจิตใจไม่ดี ทุกสิ่งทุกอย่างที่สาเร็จรูปออกมาก็เป็นฝุายไม่ดี
เป็นไปเพื่อความทุกข์ความเสื่อมคนเราจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่จิตใจของตน จะร่มเย็นหรือ
เดือดร้อนจะเจริญหรือเสื่อมก็อยู่ที่จิตใจนี่แหละ ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า “ทุกอย่างสาคัญที่
จิตใจ” แม้ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสในเรื่องนี้ไว้ว่า “มโน ปุพฺพ คมา ธมฺ
มา มโน เสฏฺฐา มโนมยา มนสา เจ ปทุฏฺเฐน ภาสติ วา กโรติ วา ตโต น ทุกฺขมนฺเวติ จกฺก ว
วหโต ปท” แปลว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สาเร็จด้วยใจ เหมือนล้อ
หมุนตามรอยเท้าโคที่ลากไป ฉะนั้น ถ้าคนมีใจชั่ว ก็พูดชั่วหรือทาชั่วตามไปด้วย เพราะความ
ชั่วนั้น ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป”๓๒
4. วิ มั งสา ความสอบสวน ไตร่ ต รอง ได้ แ ก่ การใช้ ปั ญ ญาพิ จ ารณาหมั่ น
ใคร่ครวญตรวจตรา หาเหตุผล คนที่มีวิมังสา จะชอบคิดค้น หาเหตุผล ชอบสอบสวน
ทดลอง เมื่อทาอะไร ก็คิดพิจารณาทดสอบไป ทางานอย่างใดหรือกาลังประกอบธุรกิจเรื่อง
ใดอยู่ ต้องหมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในการงานนั้น หรือธุรกิจเรื่องนั้นลักษณะของวิมังสาก็
คือหมั่นพินิจ พิเคราะห์ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ คิดทบทวนสอบสวนพิจารณาเหตุผลในกิจการที่
ตนประกอบให้เห็นเหตุผลต้นปลายโดยแจ่มชัดว่าเมื่อทาเหตุอย่างนี้ลงไปในเบื้องต้นแล้ว จะ
ปรากฏผลในเบื้องปลายเป็นอย่างไรหรือว่าเมื่อได้เห็นผลเข้าแล้วตริตรองพิจารณาสอบสวน
จนรู้เห็นได้แน่ชัดว่าที่ปรากฏผลเป็นอย่างนี้ ก็เพราะมีเหตุผลเป็นอย่างนั้น กล่าวสั้นๆ เพื่อให้
จาง่าย วิมังสา ก็คือหมั่นตริตรองพิจารณา จนรู้เห็นเหตุผลในเรื่องที่ทาจนแจ่มแจ้งชัดเจน

๓๒

ขุ.ธ. (บาลี)25/15.

302
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

วิมังสา ข้อนี้เป็นคุณธรรมที่สาคัญยิ่ง เป็นทางแห่งความสาเร็จที่เห็นได้เด่นชัด
เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้ถึงความสาเร็จโดยราบรื่นอย่างแท้จริง เพราะทาให้เข้าใจในทางได้ทาง
เสีย ทางเจริญ ทางเสื่อม ทางควรทางไม่ควร เมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้แล้ว จะได้เลือกกระทา
แต่ในทางที่ถูกที่ควรซึ่งเป็นทางได้ และจะได้หลีกเลี่ยงหรือละเว้นทางที่ไม่ถูกไม่ควร ซึ่งเป็น
ทางเสีย รวมความว่า วิมังสา เป็นคุณธรรมที่ทาให้รู้จักเลือกกระทาแต่สิ่งที่ถูกที่ควร และรู้จัก
หลีกเลี่ยงละเว้นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรได้โดยถูกต้องไม่ผิดพลาด ซึ่งเป็นความฉลาดอย่างยิ่งยอด
เรื่องเหตุ-ผล หรือ ต้น-ปลาย นี้ ตามธรรมดาจะถูกต้องหรือตรงกันอยู่เสมอ ไม่
มีแปรผันหรือคลาดเคลื่อนเป็นอย่างอื่นไปได้ คือ ถ้าเหตุดี ผลก็ดี ถ้าเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีเป็นดังนี้
เสมอไป เหมือนอย่างว่าถ้าเราปลูกมะม่วงหรือทุเรียน ผลที่เราได้ก็ต้องเป็นมะม่วงหรือทุเรียน
นั่นเอง คงไม่กลายเป็นพริกหรือมะเขือไปได้ ข้อนี้ฉันใด กิจการอื่น ๆ ที่เราประกอบก็ฉันนั้น
ผลย่อมเป็นไปตามเหตุ ย่อมจะมีขึ้นแล้วแต่เหตุ คือ ถ้าเราประกอบกิจการดี ไม่ผิดกฎหมาย
ไม่ผิดศีลธรรมวัฒนธรรม เราก็จะได้รับผลดี มีแต่ความสุขความเจริญ ตรงกันข้าม ถ้าเรา
ประกอบกิจการไม่ ดีซึ่งเป็ นกิจการที่แ สดงถึ งความเห็นแก่ตัว เป็นกิจ การผิ ดกฎหมายผิ ด
ศีลธรรมวัฒนธรรม เป็นกิจการที่ทาด้วยโลภะ โทสะ โมหะ เช่นนี้ เราก็จะได้รับผลที่ไม่ดี มีแต่
ความทุกข์ความเดือดร้อน ต้องสะดุ้งหวาดระแวงอยู่ร่าไป หาความสงบใจมิได้ เพราะเหตุนี้
ท่านผู้รู้จึงได้กล่าวเป็นกลอนไว้ว่า
“อันเหตุผล ต้นปลาย ทั้งหลายแหล่
ย่อมแล้วแต่ บุญกรรม นาสนอง
ทาเหตุดี ผลดี มีเนืองนอง
ทาเหตุชั่ว ผลต้อง เป็นชั่วเอย”
พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสสอนไว้ ว่า “ยาทิส วปเต พีช ตาทิส ลภเต ผล กลฺยาณการี กลฺยาณ ปาปการี จ ปาปก.” แปลว่า บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทา
กรรมดีย่อมได้ผลดี ผู้ทากรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว.๓๓
อิทธิบาท 4 อย่างนี้ จะเกื้อหนุนกัน และมักมาด้วยกัน เช่น เกิดฉันทะ มีใจรัก
แล้วก็ทาให้พากเพียร เมื่อพากเพียรแล้ว ก็เอาใจจดจ่อ ใฝุใจอยู่เสมอ และเปิดช่องให้ใช้
ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง
๓๓

ส.ส. (บาลี) 15/333.
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3. สังคหวัตถุ 4
สังคหวัตถุ 4 (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมู่ชน
ไว้ในสามัคคีหลักการสงเคราะห์ - bases of sympathy; acts of doing favors;
principles of service; virtues making for group integration and leadership)
1. ทาน (การให้ คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ
ตลอดถึงให้ความรู้และแนะนาสั่งสอน - giving; generosity; charity)
2. ปิ ยวาจา หรื อ เปยยวั ชชะ (วาจาเป็น ที่รั ก วาจาดูด ดื่ม น้ าใจ หรือ วาจา
ซาบซึ้งใจ คือกล่าวคาสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับ
ถือ ตลอดถึงคาแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม kindly speech; convincing speech)
3. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ตลอดถึ ง ช่ ว ยแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ส่ ง เสริ ม ในทางจริ ย ธรรม - useful
conduct;rendering services; life of service; doing good)
4. สมานัตตตา (ความมีตนเสมอ คือ ทาตนเสมอด้วยปลาย ปฏิบัติสม่าเสมอ
กันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ
ภาวะ บุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี๓๔
สรุปได้ว่า สังคหวัตถุ 4 มีที่มา ความหมาย และความสาคัญ กล่าวคือ มีที่มา
จากหลั ก ธรรมค าสอนของสมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ปรากฏเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรใน
พระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนสิ่งที่ทาให้ส่วนที่แยกกันเข้าด้วยกั น เพื่อ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปได้ด้วยดี
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น การบริหารองค์กร;ผู้นาแนวพุทธ เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในโอกาสต่อไป ซึ่งผู้เขียนได้สรุปเป็นแผนภาพดังนี้

๓๔

องฺ.จตุกฺก.(บาลี) 21/32/42.
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วินัย ล้ำเลิศ, นพพงษ์ จูห้อง, กิตินันธ์ จันทร์สืบแถว1

บทคัดย่อ
การปล่อยให้ลูกหนี้ยังคงมีสถานะเป็นบุคคลล้มละลายต่อไปเป็นเวลานานย่อมไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่อย่างใด โดยเฉพาะ
บุคคลล้มละลายบางคนทีเ่ ป็นบุคคล ผู้มีความรู้ความสามารถ หากปล่อยให้บุคคลเหล่านั้น
ต้ อ งตกอยู่ ใ นสภาวะบุ ค คลล้ ม ละลายเป็ น เวลานานก็ จ ะเป็ น การเสี ย บุ ค ลากรโดยเปล่ า
ประโยชน์ กฎหมายล้มละลายของไทย จึงกําหนดช่องทางการจบคดีล้มละลายไว้ 3 ช่องทาง
คือ การประนอมหนี้หลังล้มละลาย การปลดล้มละลาย และการยกเลิกการล้มละลาย การ
ปลดจากการล้มละลายนั้นมีผลเพียงให้บุคคลล้มละลายพ้นจากสถานภาพการเป็ นบุคคล
ล้มละลายอันเป็นสถานะเฉพาะตัวเท่านั้น ซึ่งนานาประเทศต่างก็มีบทบัญญัติการปลดจาก
ล้มละลายเพื่อให้ลูกหนี้พ้นจากสถานภาพเป็นบุคคลล้มละลาย โดยประเทศไทยก็มีบทบัญญัติ
ว่าด้วยการปลดจากการล้มละลายเช่นกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามบทบัญญัติดังกล่าวก็ยังไม่มี
ความชัดเจนในบางประการ ทําให้เกิดปัญหาในการตีความและการบังคับใช้กฎหมายไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกี่ยวกับบุคคลที่เคยถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายมาก่อนใช้
โอกาสจากการถูกปลดจากการล้มละลายโดยผลของกฎหมายไปก่อหนี้ขึ้นใหม่แล้วหลีกเลี่ยง
ไม่ยอมชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เต็มจํานวนและปล่อยให้เจ้าหนี้มาฟ้องให้ล้มละลายเพื่อชําระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ที่ขอรับชําระหนี้ไว้แล้วร้อยละ 50 ,กรณีที่ไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการอุทธรณ์
คําสั่งศาลของการขอปลดจากการล้มละลายไว้ ,กรณีระยะเวลาในการปลดจากล้มละลายโดย
ผลของกฎหมาย และกรณีผลของคําสั่งปลดจากการล้มละลายของเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายที่มี
หลักประกันในการบังคับหลักประกันหรือหนี้ที่ไม่อาจพิสูจน์ได้ ซึ่งการปลดจากการล้มละลาย
ตามกฎหมายของต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายระบบจารีตประเพณี(
Common Law )หรือประเทศที่ใช้กฎหมายระบบประมวลกฎหมาย( Civil Law )
เช่นเดียวกับประเทศไทย มีบทบัญญัติที่ชัดเจนกว่ากฎหมายล้มละลายของไทย ทั้งนี้หากการ
ปลดจากล้มละลายของไทยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนเช่นเดียวกับการปลดจาก
การล้มละลายของต่างประเทศแล้ว ก็จะไม่เกิดปัญหาในการตีความกฎหมายและการบังคับใช้
ก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย
คาสาคัญ : ปัญหาทางกฎหมาย , การปลดจากการล้มละลาย
1

หลัก สูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครสวรรค์
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ABSTRACT
Allowing debtors to continue to be bankrupt for a long time will
not benefit the public and the economy in any way. Some people are
bankrupt. Knowledgeable person If they are left in a bankrupt state for a long
time, they will be wasted. Bankruptcy of Thailand.The bankruptcy case is set
to 3 channels, ie, after the bankruptcy. Bankruptcy And bankruptcy
Withdrawal from bankruptcy only results in the insolvency of a bankrupt
individual.Many countries have the provisions of bankruptcy to release
debtors from the status of bankrupt. Thailand also has provisions on
bankruptcy. However, the provisions are not clear in some respects.The
problem of interpretation and enforcement is not effective. Whether it is
about a person who has been tried by a bankruptcy court before, using the
opportunity of being released from bankruptcy, the result of a lawsuit, a new
debt, and a refusal to repay the debt to a full creditor. And leave the
creditors to file for bankruptcy to repay the debt to the creditors who have
already paid 50 percent.There is no provision for the appeal of the
bankruptcy court order. , The case of termination of bankruptcy by the law.
And the case of the result of the bankruptcy proceeding of a creditor in a
bankruptcy proceeding with collateral for collateral or unenforceable debt.
The release of bankruptcy under foreign laws. Whether it is a country that
uses the Common Law or a civil law system.Like Thailand. There are clearer
provisions than Thai bankruptcy laws. If the bankruptcy of Thailand has been
amended to be as clear as the release of the bankruptcy of foreign countries.
It will not be a problem to interpret the law and enforcement will be more
effective as the intent of the law.
Keyword: Legal issues, Bankruptcy

1.บทนา
กฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบการบริหารเศรษฐกิจของ
ประเทศได้เป็นอย่างดี เพราะว่า หากประเทศใดมีสภาพเศรษฐกิจที่ ดีแล้ว ประเทศนั้นสถิติ
จํานวนคดีล้มละลายก็จะน้อย แต่ถ้าหากประเทศใดมีสภาพเศรษฐกิจตกต่ํา เกิดวิกฤติปัญหา
ทางการเงิน บรรดาธุรกิจและกิจการขนาดต่างๆ ก็มักจะประสบปัญหาขาดทุนอันเป็นเหตุ
ทําให้ต้องปิดกิจการลง จํานวนผู้ประกอบการที่ถูกฟ้องให้ล้มละลายก็มีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี
ทัง้ กฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายที่ให้2 อํานาจรัฐผ่านกระบวนการยุติธรรมในการจัดการกับ
ลูกหนี้ที่อยู่ในสภาวะมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน

2

ให้แก่เจ้าหนี้

หนี้สินล้นพ้นตัว หมายความว่า มีหนี้สินมากว่าทรัพย์สินหรือมีทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี้
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กฎหมายล้ม ละลายมีวัต ถุประสงค์ โดยรวม 3 คื อ เพื่อให้ มีการแก้ไขปัญหาให้แ ก่
เจ้าหนี้ในการที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เพื่อให้มีการดําเนินการเพื่อการชําระสะสางหนี้สิน
ให้แก่เจ้าหนี้ของลูกหนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ก่อหนี้สินอีกต่อไปโดยจัดให้ลูกหนี้นั้นเป็น
บุคคลล้มละลาย โดยไม่อาจใช้สิทธิของตนได้เท่าเทียมกับบุคคลอื่น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ในการแบ่งเฉลี่ยทรัพย์สินของลูกหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายของลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้หลุด
พ้นจากหนี้สินโดยเร็วและอาจกลับมาตั้งตัวใหม่ได้ และเพื่อให้การคุ้มครองสังคมไม่ให้เกิด
ความเสียหายจากการที่บุคคลล้มละลายอาจก่อหนี้สินต่อไปอีก
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2542
มาตรา 35 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ใหม่ให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาพ้นจากการล้มละลายเมื่อ
ครบกําหนด 3 ปี นับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ถือว่าเป็นการวางหลักเกณฑ์การหลุด
พ้นจากล้มละลายรูปแบบใหม่ และมีสาระสําคัญที่เงื่อนไขการพ้นจากล้มละลายพิจารณาจาก
ความสุจริตของหนี้ อันเป็นมูลเหตุที่ฟ้องล้มละลายเป็นสําคัญ มิได้พิจารณาจากความสุจริต
ของลู ก หนี้ แ ต่ อ ย่ า งใด ดั งนั้ น หากหนี้ ไ ม่ มี ลั ก ษณะทุ จ ริ ต แล้ ว ลู ก หนี้ ก็ ส ามารถพ้ น จาก
ล้มละลายได้ทันที เมื่อถึงกําหนดเวลาครบ 3 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาให้เป็นบุคคล
ล้มละลาย ซึ่ง มาตรา 35 นี้ได้บัญญัติขั้น ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นช่องที่เอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ลูกหนี้ จะทําให้ประเทศขาดวินัยทางการเงินและกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการ
เบี้ยวหนี้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะส่งผลให้ระบบการเงินปั่นป่วนหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ
NPLsจะพุ่งขึ้นอย่างเร็วเพราะจะเกิดการเบี้ยวหนี้อย่างขนานใหญ่ และยังเป็นช่องทางให้
บรรดาลู ก หนี้ ร ายใหญ่ จํ า นวนมากล้ ม บนฟู ก ลู ก หนี้ ก่ อ หนี้ สิ น ขึ้ น โดยม่ คํ า นึ งว่ า ตนจะมี
ความสามารถชําระหนี้ได้หรือไม่ เพราะเมื่อตนไม่สามารถชําระหนี้ได้ ก็จะให้เจ้าหนี้ฟ้องร้อง
ตนเป็นบุคคลล้มละลายแล้วระยะเวลาเพียงสามปี ก็สามารถก่อหนี้ใหม่ได้และหากตนไม่
สามารถชําระหนี้ก็จะยอมให้เจ้าหนี้ฟ้องให้ตนเป็นคดีล้มละลายอีก เพื่ อรอระยะเวลาอีก 3 ปี
ที่จะทําให้ตนพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายโดยอัตโนมัติอีก โดยไม่มีที่สิ้นสุด บทบัญญัติ
ดังกล่าวอาจกลายเป็นช่องทางที่ลูกหนี้อาศัยให้ตนหลุดพ้นจากสถานภาพการเป็นบุคคล
ล้มละลายได้อย่างรวดเร็วและสามารถปลดเปลื้องหนี้สินได้โดยไม่ต้องชําระหนี้ให้แก่เจ้ าหนี้
จึงเป็นผลให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยมีพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2547 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542 มาตรา 35 โดยกําหนด
หลักเกณฑ์และ…พ.ศ.2547 ก็ยังมีปัญหาในการบังคับใช้หลายประการเนื่องจากความไม่
ชัดเจนของกฎหมายส่งผลให้เกิดปัญหาในการตีความกฎหมาย ดังนั้น หากบทบัญญัติดังกล่าว
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่ว นที่ยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนไม่ว่ากรณี ที่บุคคลที่เคยถูกศาล
พิพากษาให้ล้มละลายมาก่อนใช้โอกาสจากการถูกปลดจากการล้มละลายโดยผลของกฎหมาย
ไปก่อหนี้ขึ้น ใหม่แล้วหลีกเลี่ยงไม่ ยอมชําระหนี้ให้แก่เจ้ าหนี้เต็มจํ านวน แต่ย อมปล่อยให้
เจ้าหนี้มาฟ้องให้ล้มละลายเพื่อชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่ขอรับชําระหนี้ไว้แล้วร้อยละ50 ,กรณีที่
ไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการอุทธรณ์ คําสั่งศาลของการขอปลดจากการล้มละลายไว้ ,กรณี
ระยะเวลาในการปลดจากล้มละลายโดยผลของกฎหมาย และกรณีผลของคําสั่งปลดจากการ
ล้มละลายของเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายที่มีหลักประกันในการบังคับหลักประกันหรือหนี้ที่ไม่
อาจพิสูจน์ได้ ก็จะทําให้การบังคับใช้กฎหมายล้มละลายของไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ต่อไป

3

ร.ศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ, เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายล้มละลายเปรีย บเทียบ,
(กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548), หน้า 30-35.
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2. ทฤษฎีที่ใช้ในการปลดบุคคลจากล้มละลาย 4
จากการศึกษากฎหมายล้มละลายของหลายประเทศ จะเห็นได้ว่าแนวคิดที่จะให้
บุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวได้ปลดเปลื้องหนี้สินและมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ทางการเงิน หลุดพ้น
จากการเป็นบุคคลล้มละลายนั้น
มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและใช้หลักในการพิจารณา ดังนี้
2.1 ทฤษฎีความร่วมมือของลูกหนี้ ( The Debtors Cooperation Theory )
เป็นทฤษฎีแรกที่นํามาใช้ในการปลดหนี้ โดยการปลดหนี้จะสร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้
ให้ความร่วมมือกับทรัสตีและเจ้าหนี้ทั้งหลายในการรวบรวมทรัพย์สิน และชําระบัญชีจากกอง
ทรัพย์สินของลูกหนี้ให้สําเร็จลุล่วงไป โดยจะได้รับปลดหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้ให้ความร่วมมือ
อย่างเต็มที่มิฉะนั้นก็ปลดหนี้จะถูกปฎิเสธ
แนวคิดการปลดหนี้ให้ลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้ให้ความร่วมมือในการจัดการทรัพย์สินตามที่
กฎหมายบัญญั ติไว้นั้น ได้ บัญญัติขึ้นครั้ งแรกในบทบัญญัติว่าด้ว ยการปลดหนี้ในประเทศ
อังกฤษ เมื่อปีคริสต์ศักราช 1705
2.2 ทฤษฎีอรรถประโยชน์ต่อสังคม ( The Social Utility Theory )
การปลดหนี้ให้กับบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
มาก เพราะไม่ เ พี ย งแต่ ก ลุ่ ม เจ้ า หนี้ ที่ จ ะได้ รั บ ชํ า ระหนี้ แต่ ก ารปลดหนี้ นั้ น ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ดังนี้
2.2.1. การปลดปล่อยลูกหนี้ให้เป็นอิสระจากภาระหนี้สิน เป็นสิ่งส่งเสริมให้
ลูกหนี้ได้กลับเข้ามาสร้างประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจได้เหมือนเดิม ซึ่งความจริงแล้วลูกหนี้จะ
ไม่มีแรงจูงใจที่จะกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีก เพราะลูกหนี้ได้ยึดเอาผลประโยชน์ที่ลูกหนี้หา
มาได้ไปจนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้นโดยผ่านกระบวนการทางกฎหมาย เช่น garnish ment
2.2.2. fabric of society argument ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวนั้นมีบทบาท
เป็นทั้งผู้ที่ให้ความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม เช่น ครอบครัว หรือ พนักงาน และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นผู้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ภาระหนี้สินล้นพ้นตัวทําให้สั งคมต้อง
รับภาระเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทฤษฎี นี้ต้องการสร้า งแรงจูงใจให้ ลูกหนี้ยังคงทํา งานอยู่ในระบบ
เศรษฐกิจต่อไปเช่นเดียวทฤษฎีการให้ความร่วมมือของลูกหนี้
4

Charles Jordan Tabb, (1990) . “The Scope of the Fresh Start in Bankruptcy
:Collateral Conversions and the Dischargeability Debate.”The George Washington Law
Review,59.pp.
22-34.
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2.3 ทฤษฎี ค วามเมตตาและปั ญ หาทางศี ล ธรรม ( The Humanitarian
Theory and Moral Problems )
ทฤษฎีนี้อาศัยแนวคิดที่เป็นเหตุผลสนับสนุน ดังนี้
2.3.1. ทฤษฎีความเมตตา ได้ตระหนักว่าคุณค่าของลูกหนี้ได้ถูกทําลายไปเป็น
อย่างมาก เพราะภาวะความกดดันจากภาระของหนี้สินเป็นการช่วยให้ลูกหนี้ได้เป็นอิสระจาก
ภาระหนี้สินทั้งปวง และเป็นสิ่งให้ลูกหนี้ได้กลับเข้าสู่สังคม และคงคุณค่าของตัวเองไว้ต่อไป
2.3.2. ความเมตตาของลูกหนี้ในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม และ
สังคมที่มีเมตตาต่อกันมากขึ้นจะช่วยยกระดับจิตใจของสมาชิกในสังคมนั้นให้มีคุณค่ากว่าคํา
ว่า คนทั่วไปภายใต้กฎหมายล้มละลายว่าด้วยการปลดหนี้นั้น เป็นการบังคับให้เจ้าหนี้ต้องให้
ความเมตตาต่อลูกหนี้เสมอเพราะว่ากฎหมายให้เหตุผลว่าภาวการณ์ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวของ
ลู ก หนี้ นั้ น ส่ ว นหนึ่ ง เจ้ า หนี้ มี ส่ ว นร่ ว มในการก่ อ ให้ เ กิ ด ขึ้ น และลู ก หนี้ สุ จ ริ ต และมี ค วาม
ประพฤติทดี่ ีเท่านั้นที่ควรได้รับสิทธิในการให้ความช่วยเหลือ
2.4 ทฤษฎี ร ะบบสิ น เชื่ อ จ านวนมากเกิ น ( The
Systemmatic
Overborrowing Theory )
Dean Jackson ได้อธิบายถึงข้อดีของการปลดหนี้ และอธิบายว่าการปลดหนี้ทําไม
ต้องมีอยู่ โดยมีการให้เหตุผลว่า จําเป็นที่ต้องบัญญัติให้มีเรื่องการปลดหนี้ เพื่อทําให้ปัญหาที่
มีเรื่องของการกู้ยืมที่มากเกินไปได้ถูกปรับให้เข้าสู่ระบบที่เหมาะสมภาวการณ์ที่มีหนี้สินล้น
พ้นตัวนั้นเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่เกิดจากลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวคือ บุคคลทั่วไปซึ่งอาจก่อหนี้
ที่เกินกําลังความสามารถของตัวเองขึ้นมาแล้วไม่มีปัญญาที่จะชําระคืน การกําหนดให้สิทธิแก่
ลูกหนี้ให้มีโอกาสรับการปลดหนี้นั้น จะเป็นการลดปัญหาการให้กู้ยืมที่มากเกินความจําเป็น
จนกระทั่งตกอยู่ในภาวะของผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและเจ้าหนี้อาจถูกตัดสิทธิที่จะได้รับชําระหนี้
ตามสิทธิที่ตนควรมีหากว่าลูกหนี้ได้ขอใช้และได้รับสิทธิในการปลดหนี้ ซึ่งกลไกตัวนี้จะคอย
กระตุ้นให้เจ้าหนี้ทั้งหลายต้องตรวจสอบข้อมูลของลูกหนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนและ
ถูกต้องขึ้น และแน่ใจได้ว่าลูกหนี้นั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะชําระหนี้คืนได้ทั้งหมด
2.5 ทฤษฎี ก ารจ ากั ด ความรั บ ผิ ด และประสิ ท ธิ ภ าพของเศรษฐกิ จ ( The
Liability and Economic Efficiency Theory )
การปลดหนี้ อ าจเป็ น เหตุ ผ ลหนึ่ งของการจํ า กั ด ความรั บ ผิ ด ของบุ ค คล ลู ก หนี้
ประสงค์จะได้รับโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เพราะรู้ว่าการทําธุรกิจคงไม่ประสบผลร้าย
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ตลอดเวลาแน่นอน ดังนั้น โอกาสจึงเป็นสิ่งที่ลูกหนี้ต้องการ และการปลดหนี้เป็นกลไกรองรับ
เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้รับโอกาสที่เริ่มต้นใหม่ในทางการเงิน ปัญหาภาระหนี้สินที่มีมากกว่า
ทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้ นั้ น ทํ า ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งเจ้ า หนี้ ด้ ว ยกั น ดั งนั้ น กฎหมาย
ล้มละลายจึงได้บัญญัติเกี่ยวกับปัญหากองภาระหนี้สินของลูกหนี้ โดยใช้หลักการรวมเจ้าหนี้
ฟ้องบังคับชําระหนี้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ ทั้งปวง ปัญหาดังกล่าวเมื่อกองทรัพย์สินของ
ลูกหนี้มีไม่เพียงพอต่อการชําระคืนเจ้าหนี้ทั้งหลาย ทําให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับชําระหนี้อย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วย หรืออาจไม่ได้รับคืนเลยและลูกหนี้ก็ไม่ต้องการที่จะตกเป็นบุคคลล้มละลายที่จะถูก
จํากัดสิทธิต่างๆและถูกจํากัดออกไปจากระบบธุรกิจอันเป็นการตายในทางกฎหมายแพ่ง จึง
ได้กําเนิดกลไกการช่วยเหลือตนเองทั้งจากทางฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้ โดยฝ่ายเจ้าหนี้นั้น
เพื่อเป็นการช่วยเหลือตนเองให้พ้นจากความเสี่ยงจากลูกหนี้ในกรณีที่กองทรัพย์สินของลูกหนี้
นั้นมีไม่เพียงพอต่อการชําระคืน เจ้าหนี้จึงได้ต้องการหลักประกันเพื่อให้เกิดความมั่นคง และ
ปลอดภัยในการได้รับชําระหนี้คืน ส่วนด้านฝ่ายลูกหนี้นั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือตนเอง จะทํา
โดยการให้ความร่วมมือ กับ การรวบรวมทรัพย์สิ นในคดีล้ มละลาย หรือสร้างให้ ทรัพย์สิ น
เพียงพอต่อการชําระหนี้ได้ เพื่อจะได้รับสิทธิในการปลดหนี้ให้เป็นการตอบแทน (discharge)

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลดจากการล้มละลาย
3.1 ความหมายของการปลดจากการล้มละลาย
การปลดจากล้มละลายเป็นกระบวนการที่ทําให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการล้มละลาย
และทําให้คดีล้มละลายสิ้นสุดลง ลูกหนี้กลับมามีอํานาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของตนได้
เหมือนเดิม
3.2. วิธีที่จะได้รับปลดจากการล้มละลาย
บุคคลอาจได้รับปลดจากล้มละลายได้ 2 กรณี คือ
3.2.1 เมื่อศาลมีคําสั่งปลดจากล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 มาตรา 71 คือ เมื่อศาลล้มละลายได้พิจารณาคําชี้แจงของ เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้หรือผู้แทนเจ้าหนี้ รายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รายงานการไต่
สวนลูกหนีโ้ ดยเปิดเผย รวมทั้งคําให้การของบุคคลล้มละลายและพยานหลักฐานอื่ นๆแล้ว ถ้า
ศาลเห็นว่า
3.2.1.1 ได้แบ่งทรัพย์สินชําระให้แก่เจ้าหนี้ที่ได้ขอรับชําระหนี้ไว้แล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละห้าสิบและ

311
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม –สิงหาคม 2560

3.2.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คือ บุคคลล้มละลายนั้นไม่เป็น
บุคคลล้มละลายที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดตามมาตรา 163 ถึง 170 แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย หรือไม่เป็นบุคคลล้มละลายอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานยักยอกหรือ
ฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระทําความผิดอันมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็ น
การฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่ง ในการที่
ศาลมีคําสั่งปลดจากล้มละลายนั้น ศาลอาจสั่งปลดจากล้มละลายโดยไม่มีเงื่อนไขหรือโดย
กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะพึงได้มาในเวลาต่อไปก็ได้ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่
บุคคลนั้นได้รับการปลดจากล้มละลายตามมาตรา 81/1 กล่าวคือ ในกรณีที่บุคคลล้มละลาย
เป็นบุคคลธรรมดา ศาลจะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพย์สินที่บุคคลล้มละลายนั้นจะพึงได้มา
ต่อไปภายหลังจากวันที่สั่งปลดจากล้มละลายแล้วเกินระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา
ให้ล้มละลายตามมาตรา 81/1 วรรคหนึ่ง หรือเกิน 5 ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย
ตามมาตรา 81/1 (1) ไม่ได้ แต่กรณีที่บุคคลล้มละลายเป็นนิติบุคคล ศาลอาจกําหนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่นิติบุคคลนั้นจะพึงได้มาในเวลาต่อไปก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรือ
3.2.2 ปลดจากล้มละลายโดยอัตโนมัติเมื่ อพ้นกําหนดระยะเวลา มาตรา
81/1 คือ ให้ปลดบุคคลนั้นจากล้มละลายทันที เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่
ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย
3.3 ผลของการปลดจากล้มละลาย
คําสั่งปลดจากล้มละลายนอกจากจะทํา ให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากการล้มละลายและ
กลับมามีอํานาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของตนเองแล้ว ลูกหนี้ยังหลุดพ้นจากหนี้สินทั้ง
ปวงอันพึงขอรับชําระหนี้ได้ด้วย ซึ่งหมายถึงหนี้เงินที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์
และไม่ต้องห้ามมิให้ขอรับชําระหนี้ตามมาตรา 94 ซึ่งรวมทั้งหนี้ที่เจ้าหนี้ยื่นขอรั บชําระหนี้ไว้
แล้วและหนี้ที่เจ้าหนี้ไม่ได้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ด้วย
สํา หรั บหนี้ที่ เจ้ าหนี้ยื่ นคํ าขอรั บชํ าระหนี้ไ ว้แ ล้ว และเจ้า หนี้ ยังได้ รับ ชํา ระหนี้ ไ ม่
ครบถ้วนในวันที่ศาลสั่งปลดจากล้มละลายนั้น ลูกหนี้คงหลุดพ้นเฉพาะในกรณีที่ไม่มีทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ซึ่งมีอยู่แล้วก่อนเวลาที่ศาลสั่งปลดจากล้มละลายอันเป็นทรัพย์สินที่แบ่งชําระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ได้ตามมาตรา 109 เท่านั้น แต่ถ้ายังมีทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งอาจแบ่งชําระหนี้ได้
ตามมาตรา 109 ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นเจ้าพนักงานพิทักทรัพย์ได้รวบรวมมาไว้ในกองทรัพย์สิน
ของลูกหนี้แล้วหรือไม่ รวมทั้งกรณีที่ศาลสั่งปลดจากล้มละลายโดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพย์สิน
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ที่จะพึงได้มาต่อไปตามมาตรา 7 วรรคสอง เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ไว้แล้วก็ยังคงมี
สิทธิได้รับชําระหนี้จากทรัพย์สินดังกล่าว ลูกหนี้ยังไม่หลุดพ้น
3.3.1 คําสั่งปลดจากล้มละลายทําให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากหนี้
ทั้งปวงอันพึงขอรับชําระได้ เว้นแต่ กรณีที่ 1 หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร หรือจังกอบของรัฐบาล
หรือเทศบาล และกรณีที่ 2 หนี้ซึ่งได้เกิดขึ้นโดยความทุจริตฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย หรือ
หนี้ซึ่งเจ้าหนี้ไม่ได้เรียกร้องเนื่ องจากความทุจริตฉ้อโกงซึ่งบุคคลล้มละลายมีส่วนเกี่ยวข้อง
สมรู้"
3.3.2 คําสั่งปลดจากล้มละลายไม่ทําให้บุคคลที่ร่วมรับผิดกับบุคคล
ล้มละลาย เช่น บุคคลซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลล้มละลาย หรือรับผิดร่วมกับบุคคลล้มละลาย
หรือค้ําประกัน หรืออยู่ในลักษณะอย่างผู้ค้ําประกันของบุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากความรับ
ผิดไปด้วย"หลุดพ้นจากความรับผิด เช่น กรณีผู้อาวัลตั๋วเงิน
3.3.3 หน้าที่ของบุคคลล้มละลายภายหลังถูกปลดจากล้มละลาย
คือ ถึงแม้ศาลมีคําสั่งปลดจากล้มละลายแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ยังคงมี
อํานาจหน้าที่จําหน่ายและแบ่งปันทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายแก่เจ้าหนี้ที่ศาลสั่งให้ได้รับ
ชําระหนี้แล้วต่อไปเท่าที่ทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายมีอยู่ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บุคคล
ล้มละลายจึงมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจําหน่ายแบ่งปันทรัพย์สิน
ของตนที่ตกอยู่กับเจ้าพนั กงานพิทักษ์ ทรัพย์ให้แก่เ จ้าหนี้ตามที่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพ ย์
ต้องการ
ถ้าบุคคลล้มละลายละเลยไม่ช่วย ศาลมีอํานาจเพิกถอนคําสั่งปลดจาก
ล้มละลายนั้นได้ ซึ่งทําให้ลูกหนี้กลับไปเป็นบุคคลล้มละลายตามเดิม แต่คําสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ปลดจากล้มละลายนี้ไม่กระทบถึงการใดที่ได้กระทําไปภายหลังการปลดจากล้มละลายก่อนที่
ศาลมีคําสั่งให้เพิกถอนนั้น
3.3.4 การเพิกถอนคําสั่งปลดจากล้มละลาย
ในกรณีที่ศาลสั่งปลดจากล้มละลายโดยให้บุคคลล้มละลายใช้เงินแก่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ นั้น ศาลมีอํานาจกําหนดจํานวนเงินสําหรับเลี้ยงชีพบุคคลล้มละลาย
และครอบครัวในปีหนึ่งๆ ที่ให้หักเอาจากทรัพย์สินซึ่งได้มาภายหลังมีคําสั่งปลดจากล้มละลาย
นั้น และกําหนดให้ส่งเงินหรือทรัพย์สินที่เหลือแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อแบ่งแก่เจ้าหนี้
ทั้งหลาย และกําหนดวันให้ยื่นบั ญชีแสดงการรับทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างปี ทุกๆปีต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์
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นอกจากนี้ บุคคลล้มละลายซึ่งถูกปลดจากล้มละลายโดยให้ใช้เงินแก่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์นั้น ยังมีห น้าที่ไปให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลสอบสวนหรือไต่สวน
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มา ตามแต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลต้องการ ซึ่งถ้าบุคคล
ล้มละลายนั้นไม่ปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในวรรคแรกและวรรคสอง เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์มีคําขอ ศาลจะเพิกถอนคําสั่งปลดจากล้มละลายก็ได้ แต่คําสั่งเพิกถอนคําสั่งปลดจาก
ล้มละลายนี้ไม่กระทบถึงการใดที่ได้กระทําไปภายหลังการปลดจากล้มละลาย ก่อนที่ศาลมี
คําสั่งให้เพิกถอนนั้น

4. สภาพปัญหาของการปลดจากการล้มละลาย
ตามที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2547 โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2542 มาตรา 35 และได้บัญญัติบทบัญญัติว่าด้วยการปลดจากการล้มละลายโดยผลของ
กฎหมายไว้ใน มาตรา 81/1 - 81/4
แม้จะเป็นการบัญญัติเพิ่มหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การปลดจากการล้มละลายโดยผลของกฎหมาย แต่ก็ยังมีปัญหาในการตีความและการบังคับ
ใช้กฎหมายอยู่หลายประการ โดยแยกเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
4.1 ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคําขอปลดจากการล้มละลายโดย
คําสั่งศาล เห็นได้ว่ามาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย บัญญัติไว้เพียงให้ศาลพิจารณา
จาก หากได้แบ่งทรัพย์สินชําระให้แก่เจ้าหนี้ที่ได้ขอรับชําระหนี้ไว้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
สิบและบุคคลนั้นต้อง ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริตเท่านั้นก็จะสั่งปลดจากการล้มละลาย
ให้ ซึ่งเงื่อนไขในการนํามาประกอบการพิจารณาก็มีเพียงเท่านี้ โดยพระราชบัญญัติล้มละลาย
ฯไม่ได้เปิดโอกาสให้พิจารณาถึงเงื่อนไขประการอื่นของลูกหนี้อีกด้วย ถ้าหากว่าลูกหนี้ที่ถูก
พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อนแล้วได้รับการปลดจากการล้มละลายโดยผลของ
กฎหมายตามไปก่อหนี้ขึ้นใหม่แล้วหลีกเลี่ยงไม่ยอมชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เต็มจํานวน ปล่อยให้
เจ้าหนี้มาฟ้องให้ล้มละลายอีกแล้วบุคคลดังกล่าว ก็ขอปลดจากการล้มละลายและทําการ
ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่ได้ขอรับชําระหนี้ไว้แล้วเพียงร้อยละห้าสิบเอ็ด เพื่อจะได้เข้าเงื่อนไขให้
ได้รับการปลดจากการล้มละลายอีกรอบ ทั้งคําว่าบุคคลล้มละลายทุจริต ก็ไม่ได้มีความหมาย
รวมไปถึงบุคคลที่เคยถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายมาก่อน ได้โอกาสจากการถูกปลดจากการ
ล้มละลายโดยผลกฎหมายแล้วมาใช้ช่องทางตามมาตรา 71 มาขอปลดอีกเพื่อจะได้ชําระหนี้
เพียงร้อยละ 51 ของจํานวนหนี้ที่ศาลได้มีคําสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชําระหนี้ ซึ่งจากปัญหา
ดังที่กล่าวมานี้ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย
4.2 ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการปลดจากล้มละลายโดยผลกฎหมาย
4.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการปลดจากล้มละลายโดยผลกฎหมายกับ
หน้าที่ของลูกหนี้เมื่อได้รับการปลดจากการล้มละลาย เห็นได้ว่า การปลดจากล้มละลายโดย
ผลกฎหมายในมาตรา 81/1วรรคท้า ยแห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศั กราช 2483
บัญญัติเพียงว่าให้นําบทบัญญัติ มาตรา 76 เรื่องหน้า ที่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณา
คําสั่งศาลที่ให้ปลดจากการล้มละลาย มาตรา 77 เรื่องผลของคําสั่งปลดจากการล้มละลายที่
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ทําให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชําระได้ และมาตรา 78 คําสั่งปลด
จากล้มละลายนั้นไม่ทําให้บุคคลซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลล้มละลาย หรื อรับผิดร่วมกับบุคคล
ล้มละลายหลุดพ้นจากความรับผิดไปด้วยมาใช้บังคับกับการปลดจากล้มละลายตามมาตรานี้
โดยอนุโลม จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติมาตรา 81/1 ไม่ได้บัญญัติให้นํามาตรา 79 เรื่องหน้าที่
ของลูกหนี้ที่เมื่อถูกปลดจากล้มละลายแล้วที่ต้องช่วยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจําหน่าย
และแบ่งทรัพย์สินของตนซึ่งตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ต้องการ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วแม้ลูกหนี้จะได้รับปลดจากการล้มละลายไปแล้วก็ต้องให้
ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินเพื่อรวบรวมแบ่ง
ให้แก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย เพราะหากบุคคลที่ได้รับการปลดจากการล้มละลายไม่ช่วย เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจยื่นขอให้ศาลมีคําสั่งหยุดนับระยะเวลาในการที่ลูกหนี้จะได้รับการ
ปลดจากการล้มละลายตามมาตรา 81/2 ได้
จึงก่อให้เกิดเป็นปัญหาในการบังคับใช้
และในการตีความว่าจะนํามาตรา 79 นี้มาบังคับใช้ได้หรือไม่ เพียงใด และหากต้องการให้
บุคคลล้มละลายกระตือรือร้นช่วยเหลือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สินให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ก็ต้องสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลล้มละลายก็เห็นควรลดระยะเวลาปลด
จากการล้มละลายโดยผลของกฎหมายลงมา เพื่อเป็นการตอบแทนและสร้างแรงจูงใจแก่
บุคคลล้มละลายที่สุจริตและให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าหนี้ในการ
รวบรวมทรัพย์สินอย่างเต็มความสามารถ
4.2.2 ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การขอให้ ศ าลหยุ ด นั บ ระยะเวลาปลดจากการ
ล้มละลายในกรณีระยะเวลาที่ขยายออกไว้ เห็นได้ว่าในมาตรา 81/2 แห่งพระราชบัญญัติ
ล้ ม ละลาย ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ อํ า นาจ
เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ที่ จ ะขอให้ ศ าลหยุ ด นั บ
ระยะเวลาปลดจากล้มละลาย ก็แต่เฉพาะระยะเวลาสามปีตามมาตรา81/1วรรค1เท่านั้น โดย
ไม่รวมถึงระยะเวลาที่ขยายออกไป คือ ห้าปี หรือ สิบปี ดังนั้น หากบุคคลล้มละลายไม่ให้
ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สินโดยไม่มีเหตุอันสมควรใน
ระยะเวลาที่ขยายออกคือ ห้าปีหรือสิบปีแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเอามาตรการใดมา
ใช้บังคับกับลูกหนี้ที่ไม่สุจริตหรือมีพฤติการณ์ไม่ให้ความร่วมมือ อันจะเห็นได้ว่า เป็นช่องว่าง
ของกฎหมายที่บัญญัติครอบคลุมไปไม่ถึง เพราะหากเกิดกรณีดังกล่าวเป็นข้อพิพาทสู่ศาลจริง
ศาลก็ไม่อาจมีคําสั่งหยุดนับระยะเวลาได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง
4.3 ปัญหาของผลคําสั่งปลดจากการล้มละลายที่ทําให้หลุดพ้นจากหนี้ที่อาจขอรับ
ชําระหนี้ได้
เห็นได้ว่า ผลของคําสั่งปลดจากการล้มละลายตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ทําให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชําระ
ได้ เว้นแต่ หนี้ภาษีอากร หรือจังกอบของรัฐบาลหรือเทศบาล และหนี้ซึ่งได้เกิดขึ้นโดยความ
ทุจริตฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย หรือ หนี้ซึ่งเจ้าหนี้ไม่ได้เรียกร้องเนื่องจากความทุจริต
ฉ้อโกงซึ่งบุคคลล้มละลายมีส่ว นเกี่ยวข้องสมรู้เท่านั้น แต่หาได้ครอบคลุมถึงหนี้ความรับผิด
ใดๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับในการกระทําความผิดคดีอาญาแผ่นดินหรือหนี้ที่ลูกหนี้ไม่
อาจขอพิสูจน์จํานวนหนี้ในมูลแห่งหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งมีลักษณะของ
การนําเงินที่ได้ไปเป็นงบประมาณแผ่นดินเช่นกับหนี้ภาษีและหนี้อันเกิดจากการที่เจ้าหนี้
สุจริต แต่ไม่ได้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ภายในกําหนดเวลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือได้มาขอรับ
ชําระหนี้แต่ไม่ทันกําหนดเวลาเนื่องจากเจ้าหนี้เข้าใจผิดและหนี้ดังกล่าวนี้เจ้าหนี้ได้นํามาฟ้อง
ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยอายุความรวมทั้งกรณีที่มูลแห่งหนี้ได้เกิดภายหลังที่ศาลมีคําสั่งพิทักษ์
ทรัพย์แล้วด้วย เนื่องจากไม่สามารถยื่นคําขอรับชําระหนี้ได้ เพราะจะยื่นคําขอรับชําระหนี้ได้
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ก็แต่เฉพาะกรณีที่มูลแห่งหนี้เกิดก่อนวันที่ศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้น ซึ่งต่างก็เป็นเจ้าหนี้
ที่สุจริต ทีก่ ฎหมายล้มละลายต้องการคุ้มครอง ดังนั้น หากให้เจ้าหนี้ดังกล่าวนี้ต้องหลุดพ้นไป
ด้วยผลของคําสั่งปลดจากการล้มละลายดังกล่าวแล้วย่อมจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่
บรรดาเจ้าหนี้ที่สุจริตทั้งหลายเหล่านี้
4.4 ปัญหาเกี่ยวกับการอุทธรณ์คําสั่งศาลของการขอปลดจากการล้มละลาย
เห็นได้ว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ก็หาได้มีการบัญญัติในเรื่อง
การอุทธรณ์คําสั่งศาลของการขอปลดจากการล้มละลาย แต่หากพิจารณาพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลล้มละลายวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พุทธศักราช 2542 แล้วจะเห็นได้ว่า คําสั่งศาล
ในการขอปลดจากการล้มละลาย ไม่ใช่คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลล้มละลายที่ยกเว้นให้
อุทธรณ์ได้ตามมาตรา 24 วรรค 2 ดังนั้น ถ้าประสงค์จะอุทธรณ์คู่ความอาจยื่นคําขอโดยทํา
เป็นคําร้องเพื่อขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา เห็นได้ว่ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ใช้เวลานานเกินไป
และยังไม่ครอบคลุมยังไม่เหมาะที่จะนํามาใช้กับคําสั่งจากการขอปลดจากการล้มละลาย
จะเห็นได้ว่ าบทบัญ ญัติว่ าด้ว ยการปลดจากล้มละลายโดยผลของกฎหมายยังมี
ปัญ หาในการตี ความและการบั งคั บใช้ห ลายประการดั งกล่ าวข้า งต้ น ในขณะที่ กฎหมาย
ล้มละลายในต่างประเทศมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการปลดจากล้มละลายไว้ชัดเจนมากกว่า
กฎหมายล้มละลายของไทย
ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นธรรม
ในสังคม ไม่เกิดปัญหาในการตีความและสามารถบังคับใช้ได้สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
บทบัญญัติว่าด้วยการปลดบุคคลธรรมดาจากล้มละลายโดยผลของกฎหมาย ควรมีแนวทาง
และมาตรการเพื่อกําหนดวิธีการที่เหมาะสมและนําไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของ
กฎหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนแน่นอนและการบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อไป

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

เมื่อบทบัญญัติว่าด้วยการปลดล้มละลายโดยผลของกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2547 ยังมีปัญหาในการบังคับ
ใช้หลายประการ
ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายล้มละลายของไทยมีประสิทธิภาพ
และสมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่เกิดปัญหาในทางปฎิบัติอันส่งผลในการตีความ
กฎหมายซึ่งอาจมีความเห็นออกเป็นหลายแนวทางด้วยกัน ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
เพื่อลดขั้นตอนในการปฎิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการชั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือ
กระบวนในชั้นศาลซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและผลสัมฤทธิ์ของงานก็สมตามเจตนารมณ์
แล้ ว และเพื่ อ ให้ ผู้ ป ฎิ บั ติ งานในฐานะเจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ท รั พ ย์ ต ามกฎหมายล้ ม ละลาย
สามารถปฎิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดความลักลั่นและไม่
เกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฎิบัติงานเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2547 จึงควรได้รับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณี
ดังต่อไปนี้
5.1 ปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคําขอปลดจากการล้มละลายโดย
คําสั่งศาลควรมีการเพิ่มเติม ให้มีมาตรา 71(3) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 ว่า “ลูกหนี้จะต้องไม่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปีก่อนที่ลูกหนี้จะ
ถูกศาลพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลายในคดีปัจจุบัน ”เพราะจะได้
ป้ อ งกั น การเป็ น บุ ค คลล้ ม ละลายซ้ํ า ซาก ส่ ว นกรณี ข องของลู ก หนี้ ที่ เ คยถู ก พิ พ ากษาให้
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ล้มละลายมาก่อนและเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า 10 ปีแล้วนั้น เห็นว่า ควรมีกระบวนพิจารณา
ต่างหากแยกออกจากลูกหนี้ที่ไม่เคยถูกพิพากษาให้ล้มละลายมาก่อน หรือเคยถูกพิพากษาให้
ล้มละลายมาก่อนแต่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีแล้ว เพื่อปิดฉากการล้มละลายซ้ําซาก
ของบุคคลล้มละลาย”เป็นต้น
5.2 ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการปลดจากล้มละลายโดยผลกฎหมาย
5.2.1 ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ระยะเวลาในการปลดจากล้ ม ละลายโดยผล
กฎหมายกับหน้าที่ของลูกหนี้เมื่อได้รับการปลดจากการล้มละลาย ควรที่จะมีการเพิ่มเติม
บทบัญญัติแห่งพระราช บัญญัติล้มละลายในมาตรา 81/1 วรรคท้าย ให้มีความชัดเจนเป็นว่า
“ให้นําบทบัญญัติมาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 และมาตรา 79 มาใช้กับการปลดจากการ
ล้มละลายตามมาตรานี้โดยอนุโลม”นอกจากนี้หากต้องการให้บุคคลล้มละลายเกิดความ
กระตือรือร้นช่วยเหลือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก็ต้องสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลล้มละลายโดย การบัญญัติเพิ่มเติมอีกว่า “ให้บุคคล
ล้มละลายสามารถได้รับการปลดจากการล้มละลายก่อนระยะเวลา ตามมาตรา 81/1 ได้ หาก
เป็นกรณีที่บุคคลล้มละลายนั้นได้ให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวม
ทรัพย์สินจนครบถ้วนก่อนครบระยะเวลาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 81/1โดยให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้เสนอคําร้องต่อศาล...”เป็นต้น
5.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับการขอให้ศาลหยุดนับระยะเวลาปลดจากการ
ล้มละลายในกรณีระยะเวลาที่ขยายออกไว้ ควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 81/2 โดยให้อํานาจเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะขอให้ศาลหยุดนับระยะเวลาปลดจากล้มละลาย ในระยะ เวลาที่
ขยายออกไปตามมาตรา 81/1 วรรคหนึ่ง (1) (2) หรือ (3)ด้วย และเพื่อให้สอดคล้องต้องกันก็
ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 81/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เป็นว่า “ การ
หยุดนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าศาลจะได้มีคําสั่งให้หยุดนับระยะ เวลาตามคําขอ
กี่ครั้งก็ตาม เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้ว จะต้องไม่เกินสองปีและไม่ว่ากรณีจะเป็นประการ
ใด”เป็นต้น
5.3 ปัญหาของผลคําสั่งปลดจากการล้มละลายที่ทําให้หลุดพ้นจากหนี้ที่อาจขอรับ
ชําระหนี้ได้ ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 เป็นว่า “คําสั่งปลดจากล้มละลายทําให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึง
ขอรับชําระได้ เว้นแต่ (1) หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร หรือจังกอบของรัฐบาลหรือเทศบาล (2)
หนี้ซึ่งได้เกิดขึ้นโดยความทุจริตฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย หรือหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้ไม่ได้เรียกร้อง
เนื่องจากความทุจริตฉ้อโกงซึ่งบุคคลล้มละลายมีสว่ นเกี่ยวข้องสมรู้ (3) หนี้ความรับผิดใดๆใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับในการกระทําความผิดคดีอาญาแผ่นดินหรือเป็นหนี้ที่ลูกหนี้ไม่อาจ
ขอพิสูจน์จํานวนหนี้ในมูลแห่งหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ อันได้แก่ หนี้ค่าปรับ
และหนี้ตามคําพิพากษารวมทั้งกรณีที่หนี้ดังกล่าวมูลแห่งหนี้เกิดภายหลังที่ศาลมีคําสั่งพิทักษ์
ทรัพย์แล้วด้วย และ (4) หนี้อันเกิดจากการที่เจ้าหนี้สุจริตแต่ไม่ได้รับชําระหนี้ เนื่องจากเหตุ
สุดวิสัย หรือเกิดจากการกระทําของลูกหนี้ทําให้เจ้าหนี้ผิดหลง รวมทั้งกรณีที่ห นี้ดังกล่าวมูล
แห่งหนี้เกิดภายหลังที่ศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วด้วย...” เป็นต้น
5.4 ปัญหาเกี่ยวกับการอุทธรณ์คําสั่งศาลของการขอปลดจากการล้มละลาย
ควรที่จ ะบัญ ญั ติ พระราชบัญ ญั ติ จัด ตั้ งศาลล้ ม ละลายวิ ธี พิจ ารณาคดีล้ ม ละลาย
พุทธศักราช 2542 เพิ่มเป็นมีมาตรา 24/2 โดยให้มีความว่า“คําสั่งคําร้องขอปลดจากการ
ล้มละลาย”รวมทั้งต้องกําหนดบุคคลผู้ที่มีสิทธิอุทธรณ์ไว้ด้วยเพื่อความสะดวกแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินกระบวนพิจารณาในการขอปลดจากการล้มละลายต่อไป เช่น บัญญัติ
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ว่า“การอุทธรณ์คําสั่งศาลในการยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งปลดจากการล้มละลาย ถ้าหากว่า
บุคคลล้มละลาย หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียไม่พอใจในคําสั่งของศาลล้มละลายหรือเงื่อนไขใดๆ
ที่ศาลล้มละลายกําหนดก็ย่อมมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คําสั่งของศาลนั้นไปยังศาลฎีกาได้ภายใน 1
เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้น สําหรับในส่วนบุคคลที่มี สิทธิยื่นอุทธรณ์
คําสั่งศาลก็ ได้แก่ บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้บุคคลล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้
อื่นใดที่ไม่ได้รับชําระหนี้เนื่องมาจากการผ่อนผันเกินสมควรของเงื่อนไขดังกล่าว ทําให้เจ้าหนี้
ผู้ที่ ไ ม่ ได้ รั บ ความเป็ น ธรรมใช้สิ ท ธิ อุท ธรณ์เ พื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามหลั กที่ ว่ า “ เจ้ าหนี้ ใ นลํ า ดั บ
เดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน ” หรือบุคคลอื่นๆที่มีส่วนได้เสีย ส่วนคําสั่งในการ
พิจารณาสั่งของศาลอุทธรณ์ เช่น สั่งยกเลิกคําสั่งของศาลชั้นต้น สั่งแก้ไขคําสั่งให้ปลดจากการ
ล้มละลาย หรือสั่งเพิกถอนการปลดจากการล้มละลายในกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่างๆ”เป็นต้น
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พระครูนิวุตถ์ประชากร (ก้าน ฐิตกุสโล)1

บทคัดย่อ
บทความนี้ผู้เขียนต้องการนาเสนอในประเด็น 3 ประเด็นคือ 1)การกาเนิดและ
พัฒ นาการของระบบวรรณะสี่ 2)แนวคิด ระบบวรรณะสี่ ในพระพุ ทธศาสนาเถรวาท 3)
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อระบบวรรณะ โดยการถือกาเนิดของวรรณะเป็นแนวคิดใน
สังคมอินเดีย ตามหลักความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ถือว่าวรรณะทั้ง 4 เกิดจาก
อวัยวะของพระพรหมณ์ และถือว่าระบบวรรณะได้ถูกกาหนดไว้ตายตัวโดยพระผู้เป็นเจ้า
เพราะถือว่า พระพรหมเป็นผู้สร้างมนุษย์จากอวัยวะต่างๆ ของพระองค์เอง แล้วจัดวรรณะให้
พร้อมกัน แต่พระพุทธศาสนามีแนวคิดว่า การกาเนิดของชีวิตมนุษย์เป็นไปตามกระแสแห่งกฎ
ธรรมชาติทั้งสิ้น ซึ่งต้องประกอบด้วยป๎จจัยต่างๆ ที่มาสัมพันธ์กัน ที่เกิดขึ้นสืบต่อกับไปอย่าง
มิได้ขาดสาย ภาวะแห่งการมีชีวิตของมนุษย์นั้นเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบพื้นฐาน
ที่เรียกกันว่า “ขันธ์ 5 หรือ เบญจขันธ์” ถูกกาหนดโดยกรรม อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มี
ต่อวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรม ส่งผลในภาพรวมให้ประเทศไทยไม่มีความเชื่อเรื่องวรรณะ
แต่เชื่อว่า “ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิพัฒนาตัวเองถือ พระพุทธศาสนาจึงเป็น
ศาสนาที่ล้มล้างระบบวรรณะโดยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีศักยภาพสามารถที่จะบรรลุ
ธรรมขั้นสูงสุดได้เท่ากัน และการที่จากาหนดว่าใครเป็นคนดีหรือคนชั่วนั้นพระพุทธศาสนาให้
มองไปที่กรรมหมายถึงการกระทาของแต่ละบุคคล มิใช่ให้ดูที่ชาติกาเนิด บางคนแม้จะเกิดใน
สกุลต่าแต่ก็สามารถเป็นคนดีได้ ตรงกันข้ามแม้บางคนจะเกิดในตระกูลสูงก็อาจเป็นคนชั่วได้
คาสาคัญ : วรรณสี่,พระพุทธศาสนาเถรวาท

1

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย
วิทยาเขตนครสวรรค์
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ABSTRACT
This article has 3 points ;1) The origin and development of the four
caste system. 2) Four caste system concept in Theravada Buddhism. 3) The
influence of Buddhism on the caste system. From The birth of the caste is a
concept in Indian society. According to the belief of Brahman-Hindu, the four
castes are born from the organs of Brahman. And the caste system is fixed by
God. Because Brahma is the creator of human organs. His own Then caste
together.But Buddhism has that concept. The birth of human life is based on
the flow of all natural laws.This must include various factors. Related The
successor to the next.The condition of human life is due to the combination
of the basic elements called "Khan 5 or Benjakan", defined by karma.The
influence of Buddhism on the way of life Society and Culture As a result,
Thailand has no belief in castes.But believe that "everyone is born equal.
Everyone has the right to develop themselves.Buddhism is a religion that
abolishes the caste system, by which everyone has equal rights. It has the
potential to achieve the highest degree of equality. And to remember who is
good or evil.Buddhism looks at karma, refers to individual actions. Do not look
at the birth. Some people even born in low currency, but it can be good.
Conversely, even if some people are born in high families, they may be evil.
Keywords: four castes, Theravada Buddhism

1.บทนา
ในอดีตกาล ในยุคสมัยที่ประชาชนในประเทศอินเดียยังไม่ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ารวมถึงพระธรรมคาสั่งสอนของพระองค์มาก่อน เนื่องจากในครั้งนั้นศาสนาที่แพร่หลาย
และเป็นทีร่ ู้จักกันดีในดินแดนชมพูทวีปคือศาสนาพราหมณ์ ในทางสังคม พวกพราหมณ์ได้
แบ่งคนในสังคมเป็น 3 พวกเรียกว่าวรรณะ ต่อมาเพื่อความเหมาะสมต่อฐานะหน้าที่และการ
งาน ก็ค่อยๆ ขยายขึ้นมาและมีกฎเกณฑ์ขึ้นมาเป็นลาดับวรรณะหรือชั้นของคนในอินเดียจึง
ถือกันยั่งยืนมา 4 ชั้น ได้แก่ (1) วรรณะกษัตริย์ คือ นักรบ มีหน้าทีข่ ยายเขตแดนและรักษา
เขตแดน (2) วรรณะพราหมณ์ เป็นใหญ่ในทางศาสนาและไม่ยอมรับว่าฐานของตนอยู่ต่ากว่า
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กษัตริย์โดยที่วรรณะของพราหมณ์เป็นชั้นของสังคมชั้นหนึ่งจึงได้มีพราหมณ์ผู้หญิงซึ่งเรียกว่า
พราหมณีคลอดบุตรมาเป็นพราหมณ์ทันที (3) แพศย์ แปลว่า พ่อค้า มิได้หมายถึงพ่อค้าอย่าง
เดียว พ่อค้าสมัยพระเวทไม่เหมือนพ่อค้าสมัยนี้ (4) วรรณะศูทร แปลว่า พวกรับจ้าง เช่น
กรรมกรหรือผู้ประกอบหัตถกรรมและวรรณะต่ากว่าศูทรยังมีอีกเรียกว่าหินชาติ แปลว่า เกิด
เป็นคนเลวทรามต่าช้า
ครั้นมาถึงสมัยพุทธกาลระบบวรรณะได้ถูกลดความสาคัญลงไปเกือบหมด เพราะ
พวกที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามาจากวรรณะทั้ง 4 มีความเท่าเทียมกันในพระธรรมวินัย
ดังพุทธดารัสที่ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลายพวกเธอสังกัดวรรณะต่างกันมาจากหลายแว่นแคว้น
เปรียบประดุจมหานที (คงคาย มุนา อจิรวดี สรภู มหิ) เมื่อไหลรวมลงเป็นมหาสมุทรย่อม
ละทิ้งชื่อเดิมฉันใด ภิกษุทั้งหลายกุลบุตรมาจากวรรณะทั้ง 4 คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์
ศูทรก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อละบ้านเรือนออกบวชในพระธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ดีแล้วย่อ
มละทิ้งชื่อโคตรเดิมของตนกลายเป็นสมณะศากยบุตรสมาชิกสังคมสงฆ์เท่าเทียมกันฉะนั้น ” 2
พระพุทธศาสนาเถรวาทมีความเชื่อว่า มนุษย์มีศักยภาพที่จะพัฒนาฝึกฝนอบรมเพื่อให้มนุษย์
มีความรู้ มีจริยธรรม มีความมั่นคงในหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา มีความเข้าใจในป๎ญหา
ของชีวิต เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีค่าในตัวเอง มีศักดิ์และสิทธิ์ในตัวเอง ที่จะอยู่ด้วย
ตนเอง พัฒนาตนเอง ไม่ใช่กาหนดด้วยวรรณะและชนชั้น แต่ต้องพึ่งตนเอง ตามหลักพุทธ
ศาสนสุภาษิตที่ตรัสว่า “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน”3 คือ มนุษย์ทุกคน
สามารถกาหนดชตาชีวิตตนเองได้ ไม่ใช่ใช้ระบบวรรณะมาเป็นเงื่อนไข เพื่อการอยู่รอดและ
ความเป็นใหญ่

2.การกาเนิดและพัฒนาการของระบบวรรณะสี่
2.1 การกาเนิดวรรณะสี่
อารยะธรรมยุ ค โบราณของอิ น เดี ย มี จุ ด เริ่ ม ต้ น จากอารยะธรรมสมั ย สิ น ธุ ที่
นักวิชาการเชื่อกันว่า “เป็นของชนเผ่า ดราวิเดียน ต่อมาชนเผ่าดราวิเดียนได้ถูกชนเผ่าอารยัน
กลุ่มหนึ่งเข้ารุกรานจนบางส่วนถอยร่นไปอยู่ปลายแดน อีกส่วนหนึ่งถูกจับลงเป็นทาสรับใช้
ต้นเค้าของคติความเชื่อต่างๆ ของสังคมอินเดียไม่ว่าจะเป็นศาสนาพราหมณ์และระบบวรรณะ
2

พระมหาดาวสยาม วชิรปํฺโ , ประวัตศิ าสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย, พิมพ์ครั้งที่ 3,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทเม็ดทรายพริ้นติ้ง จากัด , 2553), หน้า 9.
3
ขุ.ธ. (ไทย) 25/36/66.
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ล้วนถือกาเนิดขึ้นในยุคพระเวทของอารยะธรรมอารยันที่พวกอารยันเข้ามายึดครองดินแดน
แถบนี”้ 4
วรรณ หรือ พรรณ แปลว่ า สี แนวคิ ดพื้ นฐานของระบบวรรณะคือ การแบ่ งคน
ออกเป็นกลุ่มๆ ตามสีผิวและอาชีพที่ตกทอดกันมาในตระกูลเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ปกครอง
และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้อยู่ใต้ปกครอง ประชาชนชาวชมพูทวีปจึงถูกแบ่งออกเป็น 4 ชนชั้น
เรียกว่า วรรณะ 4
2.2 กาเนิดวรรณะพราหมณ์
พวกอารยันในชั้นแรกเป็นพวกเลี้ยงปศุสัตว์ แยกกันเป็นคณะ เรียกว่า โคตร ใน
โคตรหนึ่งๆ มีหัวหน้าเป็นผู้นาในการปูองกันปศุสัตว์ พวกนี้จึงชื่อว่า ราชา ครั้นมาอยู่อินเดีย
แล้วเปลี่ยนอาชีพจากการพเนจรมาทาเกษตรกรรม พวกหัวหน้าจึงได้ชื่อว่าขัตติยะในหมู่พวก
อารยัน มีคัมภีร์ ทางศาสนา ซึ่งแต่เดิมแต่งเป็นบทเพลงไว้สวด ในเวลาทาศึกบ้าง ในเวลา
สังเวยบ้าง ราวก่อนพุทธกาล 2,000 ปีได้รับผู้รวบรวมบทเพลงเหล่านี้เป็นหมวดหมู่เรียกว่า
ฤคเวท คัมภีร์ฤคเวทจึงสะท้อนภาพังคมของชาวอารยันในสมัยนั้น จนนักปราชญ์นับถือกันว่า
เป็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในสมัยดึกดาบรรพ์ ซึ่งจาถ่ายทอดกันมา เพิ่งจะมาจารึกเป็น
ตัวอักษร หลังพุทธปรินิพพานร่วม 1 พันปี
“ทัศนะในเรื่องพระเจ้าในยุคพระเวทนี้ พวกอารยันนับถือเทวรูปประจา
ธรรมชาติต่างๆ ซึ่งเป็นธรรมดาทั่วไปของมนุษย์ในยุคดึกดาบรรพ์เข้าลักษณะพห
เทวนิ ยม พวกอารยั นที่ มี ห น้ าที่ ท่ อ งจาพระเวทเหล่ า นี้ ได้ ก ลายเป็ น ชนวรรณะ
พราหมณ์ขึ้น วรรณะพราหมณ์ เกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหม มีหน้าที่ติดต่อกับ
เทพเจ้า สั่งสอนศาสนาและประกอบพิธีกรรมแก่ประชาชนทุกวรรณะมีหน้าที่ศึกษา
จดจาและสืบต่อคัมภีร์พระเวท”5
ต่อมาราว 1,500 ปีก่อนพุทธกาล พวกพราหมณ์ได้แต่งขยาย คั มภีร์ฤคเวท
ออกมาใหม่สองคัมภีร์ ให้ชื่อว่า “สามเวท และยชุรเวท เนื้อความเป็นบทเห่กล่อมแสดงความ
จงรักภักดีและกลัวเกรงต่อพระเป็นเจ้าต่างๆ มาถึงยุคนี้พวกอารยันได้สร้างบ้านเมืองใหญ่ๆ
ขึ้นหลายแห่ง การอาชีพนอกจากโครักขกรรมและเกษตรกรรมแล้ว พาณิชยกรรมและอุตสา
หรรมก็เฟื่องฟูขึ้นในอินเดียภาคใต้ ส่วนทางภาคเหนือมีอาณาจักรใหญ่โตเกิดขึ้นเช่น กาสี วิเท

4

ธิติมา พิทักษ์ไพรวัน,ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ,(กรุงเทพมหานคร :ไทยวัฒนาพานิช,2522), หน้า 74.
5
ฟื้น ดอกบัว, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัทศยาม, 2545), หน้า 28.
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หะ โกศล และมคธ”6 ในคัมภีร์อารัญยกะ (ตารา บทเรียนสาหรับนักบวชที่อยู่ปุา) เป็นคู่มือ
ปฏิบัติสาหรับผู้สละบ้านเรือนออกบวชเป็นฤๅษี แปลว่า “ผู้แสวง” ทั้งนี้ก็เพราะว่า
“ตอนปลายของยุคนี้มีบุคคลบางพวกต้องการประพฤติพรหมจรรย์ ด้วย
การสละบ้านเรือนและสังคมออกไปใช้ชีวิตในปุา เรียกว่า “วนปรัสถ์ “ แปลว่า” ผู้
อยู่ปุา” แสวงหาความวิเวก ด้วยการปลูกกระท่อมอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลาพัง (ใน
บรรณศาลา ) หรือรวมกันเป็นกลุ่ม (ในอาศรม) นุ่งห่มด้วยเปลือกไม้หรือหนังสัตว์
เลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้ในปุาและบาเพ็ญตบะด้วยการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ
เพื่อชาระวิญญาณให้บริสุทธิ์ อันเป็นวิธีการซึ่งนักบวชเหล่านี้เชื่อว่าจะช่วยให้เข้าถึง
พรหมและมีอิทธิฤทธิ์เหนือเทวดามนุษย์”7
สรุปว่า “พราหมณ์” เป็นคนกลุ่มหนึ่งถือตนว่าเป็นเหล่ากอสืบเนื่องมาแต่พรหม
จึงได้นามว่า “พราหมณ์” เพราะเป็นวงศ์พรหม พราหมณ์นั้น ระวังชาติชองตนไม่ให้ปนคละ
ด้วยชาติอื่น แม้จะหาสามีภรรยาก็หาแต่ในพวกคนเท่านั้น เพราะถือว่า พวกเขาเป็นอุภโตสุ
ชาติ เกิดดีแล้วทั้ง 2 ฝุาย คือ ทั้งฝุายมารดาทั้งฝุายบิดา เป็นสังสุทธคหณี มีครรภ์เป็นที่
ปฏิสนธิหมดจดดี แม้ชาติอื่นที่นับว่าต่ากว่าชาติพราหมณ์ก็ย่อมนับถือพราหมณ์ แม้พวก
กษัตริย์ผู้ถือตนว่ามีชาติสูง ก็ยอมนับถือพราหมณ์ เช่น เจ้านายทรงนับถือพระฉะนั้น

2.3 กาเนิดระบบวรรณะกษัตริย์
วรรณะกษั ต ริ ย์ เป็ น กลุ่ ม คนที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น มาจากแขนของพระพรหมณ์ เป็ น
สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า กลุ่มคนเหล่านี้ ต้องทาหน้าที่ปกปูอง คุ้มครองประเทศ เหมือนบิดา
มารดาที่ปกปูองลูกน้อยไว้ในอ้อมแขน มิให้รับอันตรายจากสิ่งรบกวนภายนอก จนส่งผลให้
เกิดความอบอุ่น อยู่เย็นเป็นสุข คนในกลุ่มนี้อาจเรียกว่า “นักรบ”8
2.4 กาเนิดระบบวรรณะแพศย์
วรรณะแพศย์หรือไวศยะเป็นกลุ่มคนที่ถูกสร้างขึ้น จากสะโพกของพระพรหมให้ทา
หน้าที่เป็นผู้อยู่ ในระบบตลาด คือการแลกเปลี่ยนสินค้า ค้าขาย หรือเป็นผู้นาผลผลิตจากการ
6

เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสนาพระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค 1, หน้า 6-7.
มนต์ ทองชัย, 4 ศาสนาสาคัญของโลกปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์,

7

2530), หน้า 13.
8

เรื่องเดียวกัน, หน้า 37.
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ผลิตมา จัดระบบเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของคนในสังคมได้ คนกลุ่มนี้เป็นคน
กลุ่มใหญ่ในสังคม อาจเรียกว่า “พ่อค้า”9
2.5 กาเนิดวรรณะศูทร
วรรณะศูทรเป็นกลุ่มคนที่ถูกสร้างขึ้น จากเท้าของพระพรหม เพื่อที่จะทาหน้าที่เป็น
หน่วยที่เป็นพื้นฐานทางสังคม ทาหน้าที่เป็นผู้รับใช้เป็นกรรมกร เป็นแรงงานในการผลิตใน
ระบบเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม วรรณะทั้ง 4 ระบบวรรณะเกิดจากพวก อริยะ หรือ
อารยัน ซึ่งเข้ามารุกรานชนพื้นเมืองในอินเดียครั้งทาสงครามกับเจ้าของถิ่นเดิมซึ่ง เรียกว่า
พวก มิลักขะ (หรือ ทัสสยุ หรือทราวิฑ) จนได้รับชัยชนะ พวกมิลักขะต้องถอยร่นลงไปทางใต้
เหล่าอริยะจึงใช้ศาสนาพราหมณ์เป็นเครื่องมือในการแบ่งวรรณะ โดยถือว่าวรรณทั้ง 4 เกิด
มาจากอวัยวะของพระพรหมที่ต่างกัน และพระพรหมได้กาหนดหน้าที่ให้วรรณะทั้ง 4 ต่างๆ
กัน การถือวรรณะอย่างรุนแรงเช่นนี้ เป็นพื้นฐานอันสาคัญอย่างหนึ่งของสังคมอินเดียทั้งก่อน
พุท ธกาลและในสมั ย พุ ท ธกาล กล่ าวได้ ว่ า ชมพู ท วี ป ในสมั ย นั้ นมี ก ารแบ่งชนชั้ น เรี ย กว่ า
“วรรณะ”10
สรุปว่า ตามหลักความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ถือว่าวรรณะทั้ง 4 เกิด
จากอวัยวะของพระพรหมณ์ และถือว่าระบบวรรณะได้ถูกกาหนดไว้ตายตัวโดยพระผู้เป็นเจ้า
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมโดยยกชนชั้นของตนเองให้สูงขึ้นจึงเป็นไปไม่ได้ ใน
ภาพรวมวรรณะทั้ง 4 เกิดขึ้นด้วยเหตุ 2 ประการ ได้แก่ 1) ทางตานาน ได้แก่ทฤษฎีต่างๆ
เช่น (1) ทฤษฎีเกี่ยวกับยุคสมัย ได้แบ่งแบ่งยุคหรือระยะกาลเวลาออกเป็น 4 ยุค เป็นคนที่
เกิดในวรรณะต่างๆ (2) ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับองคาพยพของพระผู้สร้าง เพราะถือว่า พระพรหม
เป็นผู้สร้างมนุษย์จากอวัยวะต่างๆ ของพระองค์เอง แล้วจัดวรรณะให้พร้อมกัน 2) สันนิษฐาน
ตามหลักวิชา เนื่องจากคาว่า วรรณะ แปลว่า สีผิว ทาให้สันนิษฐานว่า การแบ่งชนชั้นเดิมคง
ถือตามสีผิวเป็นสาคัญ ต่อมาเมื่อกาลเวลาล่วงเลยไป มีการผสมปะปนกันทางเชื้อชาติ สีผิวจึง
เป็นเครื่องกาหนดที่ไม่แน่นอน อีกนัยหนึ่ง ชาติ คงเป็นตัวกาหนดวรรณะ เพราะแต่เดิมมีการ
แบ่งเหล่ากันตามเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ และการถื อวรรณะในสมัยต้นๆ คงยังไม่เคร่งครัดมากนัก
ครั้งเมื่อกาลเวลาล่วงผ่านไปนานเข้า ก็ยิ่งเพิ่มความเคร่งครัดมากขึ้นตามลาดับ

3.พัฒนาการเกี่ยวกับระบบวรรณะสี่ในสังคมอินเดีย
9

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พุทธประวัติ (1), หน้า 51.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 52.

10
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ศาสนาพราหมณ์ ห รือ ฮิ น ดูมี แ หล่งก าเนิ ด ในเอเชีย ใต้ แถบประเทศอิ น เดี ย และ
ประเทศปากีสถาน เป็นศาสนาที่เก่าแก่มากที่สุดในโลกศาสนาหนึ่ง มีอายุมากกว่า 5,000 ปี ผู้
ที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูถือว่าศาสนาของตนไม่มีจุดกาเนิดและไม่มีจุดสิ้นสุดจะคงอยู่คู่
โลกนิรันดร ศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูเป็นศาสนาเดียวกัน คาว่า ศาสนาพราหมณ์ มี
ความหมายว่า “ศาสนาของพระพรหม” ต่อมาได้ปฏิรูปให้เป็น ศาสนาฮินดู คาว่า “ฮินดู”
เป็ น ค าที่ ใ ช้ เ รี ย กชาวอารยั น ที่ อ พยพเข้ า ไปตั้ ง ถิ่ น ฐานในลุ่ ม แม่ น้ าสิ น ธุ ซึ่ ง อยู่ ใ นประเทศ
ปากีสถานในป๎จจุบัน ชนชาวอารยันได้พัฒนาศาสนาพราหมณ์โดยการปฏิรูปคาสอนเดิมและ
เพิ่มเติมคาสอนใหม่ๆ ลงไปผสมกับความเชื่อดั้งเดิมของชนพื้นเมืองหรือชาวมิลักขะหรือทัสยุ
แต่ไม่ได้เรียกศาสนาใหม่ว่า “ฮินดู”เพียงแต่เรียกว่า “สนาตนะธรรม” หรือกฎธรรมชาติที่
นิ รั น ดร ต่ อ มาชาวตะวั น ตกจึ ง เรี ย กศาสนาของคนแถบแม่ น้ าสิ น ธุ ว่ า “ศาสนาฮิ น ดู ”
เพราะฉะนั้นศาสนาพราหมณ์จึงมีอีกชื่อในศาสนาใหม่ว่าฮินดู ป๎จจุบันนี้ศาสนิกชนพราหมณ์ ฮินดูส่วนมากอยู่ในประเทศอินเดีย ส่วนหนึ่งจะอาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆ เช่น ศรีลังกา บาหลี
อินโดนีเซีย ไทย และแอฟริกาใต้ โดยทั่วไป ถือว่าชาวฮินดูเชื่อว่ามีเทพเจ้าสูงสุด 3 องค์ ได้แก่
1) พระพรหม ซึ่งเป็นผู้สร้างโลก เป็นเทพเจ้าดั้งเดิมของพราหมณ์ พวก
พราหมณ์ถือว่าตนมาจากปากของพระพรหม กษัตริย์จากแขน แพศย์หรือไวศยะจากขาหรือ
ตะโพก ส่วนศูทรจากเท้าของพระพรหมตามความเชื่อของชาวอินเดียสมัยนั้น พระพรหมเป็น
ผู้สร้างสากลจักรวาล รวมทั้งมนุษย์ สัตว์และพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ ทานองเดียวกับที่ชาว
คริสต์เชื่อเรื่องพระเจ้า (god) ของเขา พระพรหมไม่เพียงแต่สร้างมนุษย์เท่านั้น แต่ยังกาหนด
ชะตาชีวิตของมนุษย์ด้วย ใครจะได้สุขได้ทุกข์ ได้ดีได้ชั่วอย่างไร วาสนา ชะตาชีวิตจะสูงต่า
อย่างไรก็สุดแล้วแต่พระพรหมจะบันดาล เรียกว่า พรหมลิขิต
2) พระอิศวร หรือ พระศิวะ เป็นผู้ทาลาย พวกอินเดียเหนือได้มีความเชื่อ
เรื่องเทพเจ้าอีกองค์หนึ่ง คือ พระศิวะ หรือ บางทีก็เรียกว่า พระอิศวร สีพระกายขาว (เพราะ
ชาวอินเดียเหนือแถบภูเขาหิมาลัยส่วนมากผิวขาว) แต่ดุดันใช้อานาจแบบเดียวกับพวกอริยกะ
หรืออารยัน มีมเหสี คือพระอุมา ซึ่งมีความงามมาก ทั้งสองพระองค์ประทับ ณ ยอดเข้า
หิมาลัย เจ้าแม่กาลีที่ดุร้ายก็เป็นปางหนึ่งของพระอุมา
3) พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ เป็นผู้ปกปูองและรักษาโลก ชาวอินเดีย
ใต้มีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าอีกองค์หนึ่ง คือ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ สีพระกายนิลหรือดา
(เพราะชาวอินเดียใต้ส่วนมากผิวดา) ประทั บ ณ เกษียรสมุทร (ทะเลนม) บนหลังอนัน ต
นาคราช (ชาวอินเดียใต้อยู่ติดทะเล หากินและคุ้นเคยทางทะเล) พระนารายณ์หรือพระวิษณุมี
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ลักษณะสุภาพอ่อนโยน เมตตาปรานี และในทานองเดียวกับชาวอินเดียใต้ ชอบเป็นนักรู้
มากกว่าเป็นนักรบ และเป็นเจ้าของถิ่นเดิมชาวอินเดีย
ลัทธิศาสนาพราหมณ์เป็นลัทธิศาสนาที่ไม่มีศาสดาเป็นผู้ประกาศศาสนา เป็น
ศาสนาของชาวอารยะ (ภาษาบาลีเรียกว่าชาวอริยกะ) ซึ่งเชื่อกันว่าอพยพมาจากยุโรป เข้ามา
สู่อินเดียเมื่อราว 3,000 กว่าปีมาแล้ว ชาวพราหมณ์เชื่อว่าศาสนาพราหมณ์สืบทอดมาจาก
คัมภีร์พระเวทซึ่งเชื่อว่าฤๅษีในสมัยก่อนได้รับ โดยตรงจากพระเป็นเจ้าจึงมีชื่อเรียกรวมๆ ว่า
คัมภีร์ศรุติ จากหลักฐานทางโบราณคดีทาให้เราทราบว่าชาวพื้นเมืองเดิมที่บริเวณลุ่มแม่น้า
สินธุเป็นเจ้าของวัฒนธรรมซึ่งเรียกกันว่า อารยะธรรมลุ่มแม่น้าสินธุ (ราว 2047-1357 ปี ก่อน
พุทธศักราช ) เป็นอารยะธรรมที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีการสร้างเมืองที่มีผังเมืองเป็นระเบียบ
ประชาชนมี ก ารอาบน้ าตามพิ ธี ท างศาสนาเคารพบู ชาเทพเปลื อ ยกายที่ มี เ ขาและมี สั ต ว์
แวดล้อม กราบไหว้เทพที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ นับถือสัตว์คล้ายวัวมีเขาหนึ่งเขา ศาสนาของชาว
พื้นเมืองเดิมแตกต่างจากศาสนาของชาวอารยะที่อพยพเข้ามาในภายหลังที่มาตั้งรกรากยุค
แรกๆที่ลุ่มแม่น้าสินธุ ชาวอารยะยุคแรกๆ เคารพนับถือเทพหลายองค์ที่เป็นพลังอยู่เบื้องหลัง
ธรรมชาติซึ่งยังไม่มีรูปร่างแบบรูปร่างมนุษย์อย่างชัดเจนเหมือนเทพในศาสนาพราหมณ์ยุค
หลัง ยุคที่ชาวอารยะเข้ามานั้นอารยะธรรมลุ่มแม่น้าสินธุได้ล่มสลายไปแล้ว แต่ศาสนาของ
ชาวพื้นเมืองเดิมก็ยังคงมีผู้นับถือต่อมาและได้มีอิทธิพลต่อศาสนาของชาวอารยะในสมัยหลัง
ชาวอารยะยุคแรกๆ มีคัมภีร์ทางศาสนาเรียกว่าคัมภีร์พระเวทซึ่งใช้ภาษาสันสกฤต มี 3 เวท
คือ 1) ฤคเวท 2) สามเวท 3) ยชุรเวท
ฤคเวทเป็นคัมภีร์ทางศาสนาที่เก่าที่สุดในโลกแต่งขึ้นเมื่อระหว่าง 957-247
ก่อน พุทธศักราช โดย ประมาณ ต่อมา มี อถรวเวท (Atharvaveda) เพิ่มเข้ามารวมเป็น 4
เวท ศาสนาพราหมณ์ในป๎จจุบันแม้จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากศาสนาของชาวอารยะ
ยุคแรกๆแต่ชาวพราหมณ์ก็ยังถือว่าคัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และเป็นต้นตอของ
ศาสนาพราหมณ์ พัฒนาการไปสู่ความเป็นศาสนาพราหมณ์ผ่านทางคัมภีร์ต่างๆในสมัยต่อมา
คือ คัมภีร์พราหมณะ คัมภีร์อารัณยกะ คัมภีร์อุปนิษัท คัมภีร์รามายณะ (รามเกียรติ์) คัมภีร์
มหาภารตะ และคัมภีร์ปุราณะ และยังอาศัยหลักปรัชญา 6 ทรรศนะ ได้แก่ นยายะ ไวเศษิกะ
สางขยะ โยคะ และเวทานตะ (ปูรวมิมางสา และอุตตรมิมางสา) ศาสนาพราหมณ์แบ่งเป็น
สองนิกายใหญ่ คือ ไศวะนิกาย คือ นิกายที่ถือว่าพระศิวะเป็นพระเจ้าสูงสุดและ ไวษณวนิกาย
คือ นิกายที่นับถือว่า พระวิษณุเป็นพระเจ้าสูงสุด พระเป็นเจ้าทั้งสององค์นั้นเป็นพระเป็นเจ้า
ที่เป็นตัวบุคคล (Personal God) แต่อยู่ในลักษณะที่เหนือโลก (trancendental) แต่เมื่อ
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พระองค์ต้องการจะมาเกี่ยวข้องกับโลก (immanent) พระองค์ก็จะปรากฏในรูปของพระ
พรหมา เพื่อทาการสร้างโลก ในรูปของพระวิษณุ เพื่อรักษาคุ้มครองโลกและในรูปของพระ
ศิวะ เพื่อทาลายล้างโลกเมื่อถึงยุคประลัย พระเป็นเจ้าองค์เดียวแต่รวมลักษณะทั้งสามนี้ไว้
เรียกว่า ตริมูรติ (ตฺริ= สาม มูรฺติ=รูป)
ศาสนายุคพระเวทเน้ นการบูชาเทพในธรรมชาติ ด้วยของสังเวยที่เป็น
อาหาร เครื่องสังเวยที่สาคัญได้แก่เนยใส ที่จะต้องราดลงไปในไฟเพื่อให้ไฟลุก เมล็ดพืชที่เป็น
อาหาร และโสมะ (เครื่องดื่มที่ทาให้มึนเมาที่คั้นจากพืชชนิดหนึ่ง) เทพที่สาคัญได้แก่ อินทระ
ซึ่งเป็นเทพแห่งสงครามและเทพแห่งฝน อั คนิ คือ ไฟ มรุต คือลม สูรยะ คือ พระอาทิตย์
รุทระเทพแห่งพายุ ยุคอุปนิษัทซึ่งช่วงสุดท้ายของยุคพระเวทถือว่าเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อที่
สาคัญ เป็นยุคที่มีความคิดทางปรัชญาเกิดขึ้น คัมภีร์ที่สาคัญ ได้แก่ ฉานโทคยะอุปนิษัท หฤห
ทารั ณ ยกะอุ ป นิ ษั ท กฐะ อุ ป นิ ษั ท มุ ณ ฑกะอุ ป นิ ษั ท เป็ น ต้ น ยุ ค นี้ เ น้ น ปรั ช ญามากกว่ า
พิธีกรรม เน้นการแสวงหา สัจธรรมสูงสุดเพื่อ โมกษะคือ ความหลุดพ้นไปจากการเวียนว่าย
ตายเกิ ด อัน เป็นสาเหตุ ของความทุ กข์ สิ่ งมีอยู่ จริงหรือสัจ ธรรมสูงสุด ในช่ว งอุปนิ ษัท คื อ
พรหม (Brahma) ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่า อาตมัน ( ātman) ซึ่งคือคาเดียวกับ อัตตา ในภาษา
บาลี พรหมนี้บางทีก็เรียกว่า ปรมาตมัน บางที่ก็เรียกว่า สัต (sat) พรหม เป็นสิ่งเที่ยง ไม่ตาย
มีอยู่ชั่วนิรันดร เป็นตัวชีวะ(ชีวิต)ในสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง เมื่อร่างกายตาย ตัว ชีวะ หรือ อาตมัน
จะไม่ตาย จะเข้าร่างใหม่เรื่อยไปจนกว่าตัวชีวะนั้นจะได้โมกษะ คือ พ้นจากการเวียนว่ายตาย
เกิด พรหม ในช่วงอุปนิษัท ไม่ใช่ พรหมา ซึ่งเป็นพระพรหมาที่มาทาหน้าที่สร้างโลก ซึ่งเป็น
หนึ่งใน ตริมูรติ ของศาสนาพราหมณ์ พระพรหมา เป็นเทพเกิดขึ้นในยุครามายณะ และยุค
มหาภารตะ เป็นต้นมา ความเชื่อที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่เกิ ดขึ้นช่วงอุปนิษัท ก็คือ ความเชื่อ
เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสาระ และเชื่อเรื่องกรรม ซึ่งความเชื่อนี้อาจจะเกิดขึ้นจาก
การประสมประสานความเชื่อของชาวอารยะกับความเชื่อของชาวพื้นเมืองเดิม
สรุปว่า พัฒนาการเกี่ยวกับระบบวรรณะสี่ในสังคมอินเดีย เริ่มมีมาตั้งแต่ พวก
อริยะ หรือ อารยัน ซึ่งเข้ามารุกรานชนพื้นเมืองในอินเดีย และทาสงครามกับเจ้าของถิ่นเดิม
ซึ่ง เรียกว่าพวก มิลักขะ ทัสสยุ หรือ ทราวิฑ จนได้รับชัยชนะ พวกมิลักขะต้องถอยร่นลงไป
ทางใต้ เหล่าอริยะจึงใช้ศาสนาพราหมณ์เป็นเครือ่ งมือในการแบ่งวรรณะ โดยถือว่าวรรณทั้ง 4
เกิดมาจากอวัยวะของพระพรหมที่ต่างกัน และพระพรหมได้กาหนดหน้าที่ให้วรรณะทั้ง 4
แตกต่างกัน พัฒนาการจนเกิดเป็นวรรณะที่ 5 คือ วรรณะจัณฑาล มาจนถึงป๎จจุบัน
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4.แนวคิดระบบวรรณะสี่ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท มนุษย์ยุคแรกที่มีขึ้นในโลกนี้นั้น จุติมาจาก
ชั้นพรหม ดังที่ตรัสไว้อัคคัญญสูตร เริ่มต้นจากการที่สามเณรสองรูป คือ สามเณรวาเสฎฐะ
และสามเณรภารทวาชะได้เข้าไปเฝูาพระพุทธเจ้า เพื่อประสงค์จะฟ๎งธรรม สามเณรทั้งสองรูป
นั้นเดิมเป็นพราหมณ์ที่นับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อน กาลังอยู่ปริวาสกรรม คือ การอบรม
เพื่อต้องการที่จะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าตรัสถามว่า ทั้งสอง
นั้นเคยเป็นพราหมณ์มาก่อนเมื่อมาบวชเช่นนี้ พวกพราหมณีไม่ด่าว่าบ้างหรือ สามเณรทั้งสอง
รูปก็ได้กราบทูลว่า พวกพราหมณ์พากันด่าว่าอย่างรุนแรง พระพุทธองค์จึงตรัสถามว่า พวก
พราหมณ์เหล่านั้นด่าว่าอย่างไรบ้าง สามเณรทั้งสองก็กราบทูลถึงคาด่าของพวกพราหมณ์ว่า
พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะประเสริฐที่สุดเป็นวรรณะขาวบริสุทธิ์ เป็นบุตร
เกิดจากอุระ เกิดจากปากของพรหม มีกาเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ้น พวกอื่นเป็น
วรรณะดา พวกอื่นนอกากพราหมณ์หาบริสุทธ์ไม่ เจ้าทั้งสองคนละวรรณะอันประเสริฐสุดเสีย
แล้วไปเข้ารีตวรรณะที่เลวทราม คือ พวกสมณะที่ศีรษะโล้นเป็นพวกคฤหบดี เป็นพวกดา เป็น
พวกที่เกิดจากเท้าพรหม ข้อนั้นไม่ดี ไม่สมควรเลย
พระผู้มีพระภาคทรงสดับแล้วจึงตรัสแก่สามเณรทั้งสองรูปนั้นว่าพวกพราหมณ์
เหล่านั้นระลึกถึงเรื่องเก่าของพวกเขามิได้จึงกล่าวอย่างนั้น พวกพราหมณ์เหล่านั้นเกิดมาจาก
ช่องคลอดของนางพราหมณีทั้งนั้น จะมาอ้างว่าตนสะอาดกว่าคนอื่นหรือเป็นวรรณะขาวอยู่
พวกเดียวได้อย่างไร จากนั้นตรัสเรื่องมนุษย์สี่วรรณะที่ทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วเหมือนกัน และ
ตรัสเล่าถึงการที่พระเจ้า ปเสนทิโกศลทรงปฏิบัติต่อพระองค์ ด้วยความเคารพ จะเห็นได้ว่า
การเริ่มต้นของพระสูตรนี้ เป็นการเริ่มต้นของป๎ญหาธรรมะที่มมี าเกี่ยวข้องกับสภาพทางสังคม
ในสมั ยนี้ เป็นการสะท้ อนให้ เห็นว่ าสภาพสังคมในขณะนั้น มีการแบ่งชั้ นวรรณะกัน อย่า ง
รุนแรง พวกที่เกิดในวรรณะ (ที่ถือกันเองว่าสูง) ก็พยายามกดขี่หรือเหยียดหยามพวกที่ตนถือ
ว่าเป็นคนวรรณะต่ากว่าให้อยู่ใต้อานาจ ซึ่งพระองค์ทรงปฏิเสธความเชื่อถือหรือระบบสังคม
แบบนี้ ที่พวกพราหมณ์พากันยึดถืออย่างจริงจัง และตรัสย้อนในเชิงให้คิดว่า พวกพราหมณ์
ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดจากช่องคลอดของนางพราหมณีด้วยกันทั้ งนั้น จะมาอ้างตัวว่าวิเศษ
กว่าคนอื่น สะอาดกว่าคนอื่นได้อย่างไร ซึ่งการปฏิเสธความเชื่อของคนส่วนใหญ่ในขณะนั้น
เป็นแนวความคิดใหม่ที่ไม่มีใครเคยพูดถึงมาก่อน จึงทาให้มีคนหันมาสนใจและหันมานับถือ
พระพุทธศาสนามาก ต่อจากนั้นพระองค์ก็ตรัสเล่าถึงเรื่องราวดังกล่าว ที่พวกพราหมณ์เข้าใจ
ผิดในเกณฑ์การตัดสินหรือการแบ่งชั้นของมนุษย์ให้สามเณรทั้งสองรูปเข้าใจ โดยตรัสเล่าถึง
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การเริ่มต้นของสังคมมนุษย์ว่า “โดยล่วงระยะกาลยืดยาวช้านานที่โลกจะพินาศ เมื่อโลก
พินาศอยู่โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในชั้นอาภัสสรพรหม สัตว์เล่านั้นได้สาเร็จทางใจ มีปีติเป็น
อาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายของตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยู่ในวิมานอันงาม สถิตอยู่
ในภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวช้านาน”
การอธิบายในพระสูตรนี้ มิได้อธิบายถึงต้นกาเนิดดั้งเดิมหรือตัวมูลการณ์แต่
อย่างใด เพียงแต่อ้างถึงในช่วงก่อนที่โลกจะพินาศแตกดับไปตามกฎของธรรมชาติว่า สภาพ
ความเป็นอยู่ของสัตว์ในยุคนั้นเป็นอย่างไร แล้วทรงอธิบายถึงวิวัฒนาการของโลกที่กลับมา
เจริญอีกครั้งหนึ่ง สัตว์เหล่านี้ก็มาจุติในโลกนี้อีกมีสภาพความเป็นอยู่เหมือนกับตอนที่อยู่ใน
ชั้ น อาภั ส สรพรหม คื อ มี รั ศ มี ใ นกาย ไม่ ต้ อ งกิ น อาหาร สามารถเหาะเหิ น เดิ น อากาศได้
จักรวาลทั้งสิ้นเป็นน้า มืดมนไปหมด ยังไม่มีดวงดาว ไม่มีเพศ สัตว์ทั้งหลายดารงชีพอยู่ด้วย
ความสุขสบายสิ้นกาลช้านาน ข้อความในพระสูตรต่อไปมีว่า “โดยล่วงกาลยืดยาวช้านาน เกิด
ง้วนดินลอยอยู่บนน้าทั่วไป ได้ปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้นเหมือนนมสดที่บุคคลเคี่ยวให้งวด แล้ว
ตั้งไว้ให้เย็นจับเป็นฝาอยู่ข้างบนฉะนั้น ง้วนดินถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น รส มีสีคล้ายเนยใสหรือ
เนยข้นอย่างดี มีรสอร่อยดุจรวงผึ้งเล็กอันหาโทษมิได้ ฉะนั้น”
เมื่อเกิดง้วนดินขึ้นดังนี้ เกิดมีสัตว์ผู้หนึ่งเป็นคนโลน ใช้นิ้วช้อนง้วนดินเหล่านั้น
ขึ้นมาชิมดู รสชาติของง้วนดินนั้นเกิดซาบซ่านไปทั่วร่างกาย ก็เกิดความพอใจและความอยาก
ขึ้น สัตว์เหล่าอื่นๆ ก็พากันทาตามคนโลนนั้น บางคนเริ่มป๎้นง้วนดินเป็นคาๆ แล้วบริโภค เมื่อ
บริโภคง้วนดินซึ่งเป็นอาหารหยาบทาให้รัศมีในกายหายไป ปรากฏดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
ขึ้นมา ดาวเคราะห์ทั้ งหลายก็ป รากฏ ร่ า งกายก็เริ่ มเปลี่ ยนแปลง ผิวพรรณก็ เริ่ม ผิด แผก
แตกต่างกันออกไป พวกที่ผิวพรรณดีก็ถือตัว ดูหมิ่นพวกที่มีผิวพรรณไม่งาม ซึ่งข้อความใน
พระสูตรตอนนี้แสดงให้เห็นถึงตัณหาของมนุษย์ว่า ธรรมดานั้นมนุษย์มีตัณหาอยู่ภายในจิตใจ
อยู่แล้ว เมื่อมีสิ่งมากระตุ้นซึ่งเป็นวัตถุภายนอก จึงกระทาสิ่งต่างๆ ตามความอยากหรือตาม
ความต้องการของกิเลสได้อย่างง่ายดาย เมื่อสัตว์ผู้หนึ่งมีการกระทาต่อสัตว์อื่นๆ ก็กระทา
เลียนแบบกันอย่างกว้างขวาง เมื่อมนุษย์มีพฤติกรรมที่ผิดแผกจากเดิมก็ส่งผลให้ธรรมชาติมี
ความวิปริตแปรปรวนได้ การที่จิตใจของมนุษย์เริ่มตกต่าลง เริ่มมีการถือตัว เหยียดหยามกัน
เรื่องผิวพรรณวรรณะนั้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความตกต่าในสังคม ต่อมาง้วนดินนั้นก็
หายไป เกิดสะเก็ดเครือดินขึ้นมาแทนที่ตามลาดับ แต่มนุษย์ก็พากันดูหมิ่นเหยียดหยามเรื่อง
ผิวพรรณวรรณะกันมากขึ้น อาหารเหล่านั้นก็หายไปทุกครั้ง และทุ กครั้งที่อาหารหายไปพวก
สัตว์เหล่านั้นต่างพากันบ่นเพ้อถึงด้วยความเสียดายถึงรสชาติของอาหารนั้นๆ

330
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

เมื่ อ อาหารหายไปพวกสั ต ว์ ก็ จ ะมาประชุ ม กั น แต่ ไ ม่ ไ ด้ ม าประชุ ม กั น
ปรึกษาหารือเพื่อหาทางแก้ไขหรือหาทางปูองกันไม่ให้อาหารนั้นหายไปอีก เพียงแต่จับกลุ่ม
กันบ่นถึงอาหารที่หายไปว่า ดีจริง ดีจริง ด้วยความเสียดาย พวกสัตว์เหล่านั้นเพียงแต่รู้ว่า
อาหารหายไปเป็นของดีเท่านั้น แต่ไม่รู้ว่าอาหารนั้นดีอย่างไร หลังจากเครือดินหายไปก็เกิด
ข้าวสาลีชนิดที่เป็นอาหารได้ ไม่มีรา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาดมีกลิ่นหอม มีเมล็ดเป็นข้าวสาร
เมื่อเก็บไปบริโภคในตอนเช้าก็จะงอกกลับขึ้นมาใหม่ สัตว์ทั้งหลายก็พากันบริโภคข้าวสาลีเป็น
อาหาร ข้าวสาลีทาให้ร่างกายมนุษย์มีวิวัฒนาการต่อไป ผิวพรรณวรรณะก็ต่างกันมากขึ้น เกิด
มีเพศหญิงเพศชายขึ้น ทั้งสองเพศต่างก็เพ่งมองซึ่งกันและกันก็เกิดความกาหนัดขึ้น เกิดความ
เร่าร้อนภายในกาย และพากันเสพเมถุน สัตว์อื่นๆ เห็นก็พากันด่าว่า ขว้างปาโปรยฝุุนใส่ สัตว์
ที่เสพเมถุนนั้น พร้อมทั้งห้ามเข้ากลุ่มเดือนหนึ่งบ้าง สองเดือนบ้าง ผู้ใดต้องการเสพเมถุนต้อง
หลบซ่อนโดยการสร้างสถานที่กาบังปกปิดการกระทานั้น ในตอนนี้แสดงให้เห็นถึงความ
ขัดแย้ง และการใช้ความรุนแรงในสังคม และยังแสดงถึงจุดเริ่มต้นของสถาบันครอบครัวซึ่งถือ
ว่าเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของรัฐ และข้อความในพระสูตรยังแสดงให้เห็นถึงการฝุาฝืน
กฎเกณฑ์ของสังคม เพราะไม่สามารถอดทนต่ออานาจกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตใจได้ และ
ยังแสดงถึงการสะสมและเกิดทรัพย์สินของป๎จเจกชนขึ้ น ครั้งนั้นสัตว์ผู้หนึ่งเกิดความเกียจ
คร้านขึ้น จึงได้มีความเห็นอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ เราช่างลาบากเสียนี่กระไร ที่ต้องไปเก็บ
ข้าวสาลีมาทั้งในเวลาเย็นสาหรับอาหารเย็น ทั้งในเวลาเช้าสาหรับอาหารเช้า อย่ากระนั้นเลย
เราควรไปเก็บเอาข้าวสาลีมาไว้เพื่อบริโภคทั้งเช้าทั้งเย็นคราวเดียวเถิด” 11
สัตว์ผู้นั้นก็เก็บข้าวสาลีมาไว้บริโภคทั้งเช้าทั้งเย็นในคราวเดียว หลังจากนั้นก็
เริ่มเก็บสั่งสมได้ 2 วันบ้าง 3 วันบ้าง 4 วันบ้าง 8 วันบ้าง สัตว์เหล่าอื่นๆ ก็พากันสั่งสมตาม
อย่าง เมื่อสั่งสมกันมากเข้า ข้าวสาลีก็กลายเป็นมีราห่อเมล็ดบ้าง มีแกลบหุ้มบ้าง ต้นที่ถูกเก็บ
เกี่ ย วแล้ ว ก็ ไ ม่ ก ลั บ งอกแทน จึ งปรากฏว่ า ข้ า วสาลี ที่ เ ก็ บ แล้ ว ขาดเป็ น ตอนๆ พวกมนุ ษ ย์
เหล่านั้นจึงประชุมปรึกษาหารือกันปรารภถึงความเสื่อมทรามที่เกิดขึ้นโดยลาดับ และหาทาง
แก้ไขป๎ญหานี้โดยการแบ่งข้างสาลีและป๎กป๎นเขตแดนกันขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
เกียจคร้านและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่ทาให้เกิดป๎ญหาขึ้นมาเมื่อมนุษย์เกิดความโลภ
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจากัดก็มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ จึงเกิดการ
จัดสรรป๎นส่วนกันครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว แต่หลังจาก
11

สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541), หน้า 10.
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แบ่งป๎นดินแดนและผลผลิตกันครอบครองแล้วเกิดมีคนที่โลภสงวนส่วนของตนไว้แล้วไปขโมย
ในส่วนของผู้อื่นมาบริโภค เมื่อถูกจับได้ 2 - 3 ครั้ง ครั้งแรกก็ได้แค่ตักเตือน คนที่ ขโมยก็
รับปากว่าต่อไปจะไม่ขโมยแต่ก็ไม่ทาตามสัญญา ภายหลังก็ขโมยอีก จึงมีมนุษย์บางคนทน
ไม่ได้ถึงกับลงไม้ลงมือพวกหนึ่งตีด้วยท่อนไม้พวกหนึ่งตีด้วยฝุามือ บ้างก็ใช้ดินขว้างปา เมื่อ
เกิดเหตุการณ์วุ่นวายอย่างนี้พวกมนุษย์ผู้ใหญ่ก็ประชุมกันเพื่อหาทางแก้ไขป๎ญหา ครั้งนั้ นแล
พวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกัน ครั้นแล้วต่างก็ปรับทุกข์กันว่า
พ่อเอ๋ย การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จักปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ
การพู ด เท็ จจั ก ปรากฏ การถื อ ท่อ นไม้ จัก ปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่า ใด บาปธรรม
เหล่านั้นเกิดปรากฏแล้วในสัตว์ทั้งหลาย อย่ากระนั้นเลย พวกเราสมมติสัตว์ผู้หนึ่งให้เป็นผู้ที่
ควรว่ากล่าวได้โดยชอบ ให้เป็นผู้ติเตียนผู้ที่ควรติเตียนโดยชอบให้เป็นผู้ที่ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่
โดยชอบ พวกเราจักแบ่งข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้น
ต่อจากนั้นเป็นการแสดงถึงการเกิดขึ้นของวรรณะต่างๆ ว่า เกิดจากการแบ่ง
งานกันทาตามความพอใจ การแบ่งงานกันทาเป็นแผนกๆ จึงทาให้เกิดความแตกต่างของหมู่
ชน คือ ทาให้เกิดเป็นวรรณะขึ้น คนทั้งสี่วรรณะมิได้แตกต่างกันมาแต่เดิม ชาติกาเนิดมิได้เป็น
เครื่องวัดคุณค่าหรือตัดสินความแตกต่างระหว่างมนุษย์ว่าใครสูงต่ากว่าใคร ดังข้อความใน
พระสูตรที่ว่า
วาเสฏฐะและภารทวาชะ ด้วยประการดังนี้การบังเกิดขึ้นของพวกกษัตริย์มีขึ้น
ได้เพราะอักษรเป็นที่รู้กันว่าเป็นของดี เป็นของเก่าอย่างนี้แล เรื่องของสัตว์เหล่านี้จะต่างกัน
หรือเหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกันก็เพราะธรรมเท่านั้น นอกจากธรรมหามีไม่ วา
เสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในที่ประชุมทั้งในป๎จจุบัน
และในภายหน้า12
หลั ก ค าสอนในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาทมี ข อบเขตที่ ชัด เจนทั้ งในด้ า นการ
กระทา ผลของการกระทา มีความเสมอภาคต่อเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ใครทากรรมอย่างไร ก็
ย่อมได้รับผลอย่างนั้น ไม่มียกเว้นว่าผู้นั้นเป็นพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร ทุกคนมี
กรรมเท่านั้นเป็นตัวกรรมกาหนดทั้งสิ้นพระพุทธศาสนาเถรวาทจึงมีหลักคาสอนให้เชื่อในเรื่อง
กรรมลิขิต คือ การกระทาของตนเอง ที่สร้างโชคดีโชคร้ายหรือความเจริญความเสื่อมให้แก่ตัว
12

สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัท
บรรณาการ, 2548), หน้า 79.
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เราเอง ซึ่งสรุปลงในหลักกฎแห่งกรรม กฎแห่งการกระทา เพื่อให้มนุษย์รู้จักปรับปรุงตนเอง
คือให้ยอมรับรู้เรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ ว่ามาจากเหตุจากป๎จจัยอะไร แล้วคิดพิจารณาว่าจะ
แก้ ไ ขให้ ดี ง ามให้ ถู ก ต้ อ งได้ อ ย่ า งไร หลั ก ธรรมค าสั่ ง สอนในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาทจึ ง
เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ที่ถูกต้องในความเป็นไปของโลกและชีวิต
เพราะประกอบด้ ว ยป๎ ญ ญาความรู้ ค วามเข้ า ใจตามความเป็ น จริ งและการปฏิ บั ติ ช อบที่
สอดคล้องกับความจริงที่มีผลต่อชีวิตของมนุษย์ทั้งในโลกนี้ โลกหน้า และสภาวะไร้ภพภูมิ
กล่าวคือไม่มีโลกนี้ โลกหน้าอีกต่อไป

5.สรุป
พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่สอนให้มนุษย์เลิกดูหมิ่นเหยียดหยามกัน เพราะ
เรื่องถือชั้นวรรณะ เพราะเหตุชาติและวงศ์สกุล แต่ให้นับถือกันด้วยระบบศีลธรรม ใครจะเกิด
ในสกุลต่าสูง ยากดีมีจนอย่างไรไม่เป็นประเด็น หากตั้งอยู่ในศีลธรรมก็ชื่อว่าเป็นคนที่ควรยก
ย่องสรรเสริญ ถ้าประพฤติปฏิบัติตรงกันข้าม คือ “ล่วงละเมิดศีลธรรมแล้ว แม้จะเกิดในสกุล
สูงนับได้ว่าเป็นคนพาลอันควรตาหนิ ” ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้เลิกชั้นวรรณะ
หลั ก ฐานที่ ป รากฏในวรรณคดี ท างพระพุ ท ธศาสนามา โดยเฉพาะคั ม ภี ร์ ส าคั ญ คื อ
พระไตรปิฎก แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าในอินเดียโบราณการมีการถือระบบชั้นวรรณะอย่าง
รุนแรงเพียงไร
พระพุทธศาสนาจึงมีหลักเชื่อในกรรมลิขิต คือ การกระทาของตนเอง ที่สร้างโชค
ดีโชคร้ายหรือความเจริญความเสื่อมให้แก่ตัวเราเอง เพราะฉะนั้น
ในคาสอนทาง
พระพุทธศาสนาจึงไม่มีที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า หากสอนให้ประพฤติ
ปฏิบัติชอบ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียรตามปกติธรรมดา
นีเ่ อง ความหนักแน่นแห่งคาสอนของพระพุทธศาสนาจึงอยู่ที่การเว้นความชั่ว ประพฤติความ
ดีและชาระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด เท่านั้นการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนานั้น ที่จริงแล้ว
คื อ “การศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ท างกาย และใจในเรื่ อ งกรรม การกระท าแต่ คุ ณ งามความดี
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ สอนให้รู้จักพึ่งตัวเองในการประกอบคุณงามความดี ในการ
ยกระดับแห่งชีวิตของตนให้สูงขึ้น ไม่สอนให้คิดแต่จะเอาดีด้วยการอ้อนวอนบวงสรวง คาสอน
ข้อนี้เป็นเหตุให้เกิดหลักเรื่องทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่ว ที่เรียกว่า กฎแห่งกรรม”13
13

เรื่องเดียวกัน, หน้า 162.
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พระพุทธศาสนาเถรวาทสอนหลักกรรม เพื่อหักล้างเรื่องวรรณะ เพื่อให้คนรู้จัก
ปรับปรุงตนเอง คือให้ยอมรับรู้เรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ ว่ามาจากเหตุจากป๎จจัยอะไร แล้ว
คิดพิจารณาว่าจะแก้ไขให้ดีงามให้ถูกต้องได้อย่างไร ไม่ใช่ให้ยอมรับรักษาสภาพให้ดีที่เป็นอยู่
เอาไว้ คือปล่อยให้เรื่อยเปื่อยไป เรื่องอนิจจัง หลักอนิจจังสอนให้รู้จักว่า สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง
เมื่อเป็นเช่นนี้คนไทยปลงได้ใจสบายมีความสุข แต่เสร็จแล้วกลายเป็นยอมรับสภาพ ปลงใจ
ต่อไปอีกว่า อะไรๆ มันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ต้องปล่อยมันไปตามที่มันจะต้องดับต้อง
เกิด พอปลงอย่างนี้ เราก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรก็กลายเป็นยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ ในเรื่องนี้
สาเหตุข้อสาคัญของป๎ญหาที่เป็นมา ก็คือการแยกไม่ออกระหว่างการยอมรับความจริง กับ
การยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ ลัทธิที่ถือว่า กรรมเก่าเป็นตัวกาหนดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว อันนั้นจะ
เป็นลัทธิปุพเพกตวาทเราจะเป็นคนดี คนชั่ว จะเจริญก้าวหน้า มันอยู่ที่การกระทาของเรา
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คาแนะนาสาหรับผู้นิพนธ์บทความ
สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ
สํานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
999 หมู่ 6 ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-219999 โทรสาร 056-219998
1. ส่วนประเภทของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1.1 บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และ
ผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการ
วิชาการ/วิชาชีพ
1.2 บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป
1.3 บทความวิจัย (Research article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน
1.4 บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตํารา หนังสือ
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้ นิ พ นธ์ ม าเรีย บเรียงขึ้น โดยมี การวิ เคราะห์
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน
1.5 ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะนําเครื่องมือใหม่ ตําราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ 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
จดหมายนําส่งบทความพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ 3 ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความได้รับการ
พิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม
(CD ROM) 1 แผ่นที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมี
สําเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง
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การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่
วารสารกําหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของวารสารจะทําให้การพิจารณาตีพิมพ์มี
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของวารสาร
การเตรียมบทความ
บทความต้องเป็นตัวพิมพ์ดีด โดยใช้ชุดแบบอักษร (font) ชนิดไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK)
ขนาดอักษร 16 จัดกั้นหลังตรง และมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (double spacing) ตลอดเอกสาร
พิมพ์หน้าเดียวลงบนกระดาษพิมพ์สั้นขนาดบีห้า (B5) พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษซ้ายกับด้านบน 1 นิ้ว
ครึ่ง และด้านขวากับด้านล่าง 0.5 นิ้ว พร้อมใส่หมายเลขหน้ากํากับทางมุมขวาบนทุกหน้า บทความไม่ควร
ยาวเกิน 15 หน้ากระดาษพิมพ์สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง
การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร ( Peer
Review ) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
ก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียน
บทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ ( Double – blind peer review )
2. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 350 คํา โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและ
บทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความ
ทั้งหมดของเรื่อง ไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย
วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และคํา
สําคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามลําดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้
- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
- วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวิธีการค้นคว้าข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่นํามาศึกษา สถิติที่นํามาใช้
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจากการค้นคว้า ศึกษา และผลของค่าสถิติ (ในกรณีมี
การวิเคราะห์)
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา
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- คาสาคัญ ควรมีคําสําคัญ 3-6 คํา ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย
ของบทคัดย่ อทั้ งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยต้ องจั ดเรีย งคํา สํา คัญตามตัว อักษร และคั่น ด้ว ย
เครื่องหมายอัฒภาค (;)
3. ส่วนเนื้อเรื่อง ควรประกอบด้วย
3.1 บทนา (Introduction) เป็นส่วนกล่าวนําโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูลจาก
รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความสําคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน
3.2 วิธีการศึกษา (methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งสถิติที่นํามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
3.3 ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ 3.2 ควร
จําแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม
3.4 การอภิปรายผล (Discussion) เป็นการนําข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้นิพนธ์
นํามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
นั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนําไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
3.5 ข้อเสนอแนะ (Suggestion) การแนะแนวการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
3.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน
หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุน
วิจัย
3.7 เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เป็นการทํา
รายการเอกสารอ้างอิงหรือคําอธิบายเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่างของข้อความในหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึ่งมี
รูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงที่ใชอางอิง ดังนี้
การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ
1. หนังสือ
1.1 คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือสาคัญพิมพ์เป็นชุด
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ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บคําวา (บาลี) ไว้หลังคํายอในกรณีที่ใช้พระไตรป
ฎกฉบั บ ภาษาบาลี ห รื อ วงเล็ บ คํ า ว่ า (ไทย) ไว หลั ง คํ า ย อในกรณี ที่ ใ ช้ พ ระไตรปิ ฎ กฉบั บ ภาษาไทย
ตัวอย่างเช่น 1ขุ.ชา. (บาลี) 27/855/191.
1.2 หนังสือทั่วไป
ผูแตง, ชื่อเรื่อง , (สถานที่พิมพ: สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, 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, 2544), หนา 38.
Venerable Dr. W. Rahula, What the Buddha Taught, (Bangkok: Haw Trai Printing,
2004), p.69.
2. วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอย่างเช่น
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร, “การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
และชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ”, บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ,ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2560): 1-12.
K.N., Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bodhi, vol. 77
No.1: 10-15.
3. วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้วิจัย, “ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ”, ระดับของวิทยานิพนธ์ , (ชื่อแผนกวิชาหรือคณะและ
มหาวิทยาลัย), ปีที่พิมพ์. ตัวอย่างเช่น
อนุวัต กระสังข์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรตามแนวพุทธภายใต้กระแสบริโภคนิยม”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2557.
4. สัมภาษณ์
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ตําแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอย่าง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 18
กรกฎาคม 2557.
5. เว็บไซต์
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.buddhismth. com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9
[7 กันยายน 2555].
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6. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row
Publishers, 1970.
การเขียนบรรณานุกรม
1. ภาษาไทย
(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย . พระไตรปิ ฎ กภาษาไทย ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรราชวิ ท ยาลั ย .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, 2539.
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ
1) หนังสือ
จํานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2544.
2) วารสาร
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป): หนา. ตัวอย่างเช่น
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การกําหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องเรื่อง
และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปที่ 3 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2557): 14-28.
3) วิทยานิพนธ์
ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”. ปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2550.
4) สัมภาษณ์
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ตําแหนง (ถามี), วัน เดือน ป. ตัวอย่าง
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
18 กรกฎาคม 2557.
5) เว็บไซต์
พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ธรรมประกาศโนบาย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://www.buddhismth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538970572&Ntype=9 [7
กันยายน 2555].
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2. ภาษาอังกฤษ
Maslow Abraham. Motivation and Personnality. New York : Harper and Row
Publishers, 1970.
4. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จําเป็น โดยพิมพ์หน้าละ 1 ภาพ หรือ 1 ตาราง สําหรับคํา
บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง ส่วนคําอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง
5.ลิขสิทธิ์
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์
บทความให้แก่วารสารฯ พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไ ขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่ง
ตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อ
บรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์
6. 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” สํานักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตนครสวรรค์ 999 หมู่ 6 ตํ า บลนครสวรรค์ออก อํา เภอเมืองฯ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-219999 โทรสาร 056-219998
1) ............................
2) ............................
3) ............................
8. อัตราค่าวารสาร
กําหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ จําหน่ายราคาฉบับละ 199 บาท ไม่รวมค่าส่ง
9. อัตราค่าสมาชิก
ปีละ 300 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 ซึ่งดําเนินการโดยบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อสําเร็จการศึกษาระดั บ
ปริญญา............................................................................. สาขาวิชา....................................................................
จาก (ชื่อสถาบัน)................................................................................... ปีการศึกษา........................ หรือได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก .................................................................................................................................................
เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดีรับไป
แก้ไขตามมติดังกล่าวนั้นและและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ขีดเครื่องหมาย √ )
( ) เป็นผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
( ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธ์ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
( ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน
( ) บทความนี้ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผู้ใดทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ชําระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความลงในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ คือ
( ) บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ 3,000 บาท
( ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก 4,000 บาท
( ) บทความวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 5,000 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 300 บาท (จํานวน 3 เล่ม)
( ) เล่มละ 199 บาท
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง
( ) เงินสด
( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................)
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม..............................................................................
โปรดนาส่งวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
สถานที่ติดต่อ  ที่บ้าน
 ที่ทํางาน
เลขที่.................ถนน......................................หมู่ที่...........ตําบล/แขวง......................
อําเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..........................
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..............................................
โทรสาร.......................................................E-Mail.....................................................

(สําหรับเจ้าหน้าที่)
ค่าบํารุงปี พ.ศ.......................................
เลขที่ใบเสร็จ..........................................
ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ............
ลงบัญชีแล้ว.......................................................

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

)
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