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บรรณำธิกำร
ด้วยวำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ฉบับนี้เป็นปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
มีคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยจำกสถำบันภำยนอกได้นำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรที่หลำกหลำยหัวข้อ
หลำกหลำยสำขำวิชำ ทั้งนี้กองบรรณำธิกำรได้ส่งผลงำนทำงวิชำกำรเหล่ำนี้ไปให้กรรมกำรกลั่นกรอง
บทควำมทำงวิชำกำรของแต่ละสำขำวิชำเป็นผู้อ่ำน และมอบให้เจ้ำของบทควำมนำไปปรับปรุงแก้ไข
ก่อนกำรตีพิมพ์แล้ว และด้วยควำมตั้งใจของคณะกองบรรณำธิกำรที่มีควำมประสงค์จะทำวำรสำร
เล่มนี้ให้สมบูรณ์ตำมเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai Journal Citation Index
Centre) ฉะนั้น โดยฉบับนี้เน้นกำรนำเสนอบทควำมอันประกอบด้ วยบทควำมวิจัย ๗ เรื่อง และ
บทควำมวิชำกำร ๘ เรื่อง ซึ่งมีบทควำมที่น่ำสนใจและมี เนื้อหำสำระน่ำอ่ำนและนำไปประยุกต์ใช้
ต่อไปในเล่มประกอบด้วยนักวิชำกำร และเรื่องดังต่อไปนี้
บทควำมเรื่อง “กำรศึกษำเปรียบเทียบสถำนภำพบทบำทและสิทธิของสตรีในสมัย
พุทธกำลกับสังคมไทย :A Comparative study of Status, Role and Right of Women
in Buddha’s life time and the Present” โดย พระครูนิพัทธ์กัลยำณวัฒน์ ที่นำเสนอ
เกี่ยวกับโดยธรรมชำติสถำนภำพของหญิงและชำย มีควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนสรีระร่ำงกำย แต่ทั้ง
หญิงและชำยล้ ว นมีควำมเหมือนกันทำงด้ำนสติปัญญำ คือ สำมำรถพัฒ นำจิตใจ และยกระดับ
สติปัญญำของตนให้สูงขึ้น จนสำมำรถบรรลุธรรมได้ ด้วยเหตุนี้หลักกำรของพระพุทธศำสนำ จึงได้
ปฏิเสธสิ่งที่แตกต่ำงกันระหว่ำงสตรีกับบุรุษ แต่ขึ้นอยู่กับกระทำกรรม เพรำะผลของกรรมทั้งฝ่ำย
กุศล และฝ่ ำยอกุศล เป็ น ตัว กำหนดให้ สตรีและบุรุษมีค วำมแตกต่ำงกัน ไปด้วย พร้อมทั้งเสนอ
เกี่ยวกับสถำนภำพบทบำทและสิทธิสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน โดยภำพรวมมีควำมเท่ำเทียมกัน
ในทำงสังคม โดยเฉพำะภำพลักษณ์ของสตรีผู้นำของประเทศ ซึ่งเป็นไปบทบัญญัติของกฎหมำย
ตำมมำตรำ ๓๐ ของฉบับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติหลักกำร
ต่ำงๆ ถึงสิทธิควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงสตรีกับบุรุษ ที่นัก กฎหมำยเขียนขึ้นมำ แต่เมื่อพิจำณำตำม
ควำมเป็นจริงแล้ว สังคมไทยทั้งฝ่ำยหญิงและฝ่ำยชำย ยังมีทัศนะต่อสตรีอยู่ในฐำนะเพศที่สองรอง
จำกบุรุษเสมอ ดังได้ปรำกฏตำมสื่อโทรทัศน์ หมำยควำมว่ำ สตรี อยู่ในฐำนะที่เสียเปรียบทำงสังคม
ส่วนสิทธิกำรบวชเป็นภิกษุณี ในพระพุทธศำสนำฝ่ำยเถรวำทของสังคมไทยนั้น ได้ขำดช่วงไปนำน
แล้ ว จึ ง มีทั ศ นะต่ อ กำรบวชของสตรี ใ นสั ง คมไทยว่ ำ สตรีเ มื่ อ อยู่ ใกล้ บุ รุ ษ (ภิก ษุ ) ย่ อมมี เ หตุ ไ ม่
เหมำะสมเกิ ด ขึ้ น ได้ ด้ ว ยเหตุ นี้ สตรี จึ ง อยู่ ใ นฐำนะเป็ น อุ บำสิ ก ำ เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม
พระพุทธศำสนำให้มีควำมมั่นคงต่อไป
บทควำมเรื่อง “หลักศีล ๕ : กำรประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำพฤติกรรมของบุคคลใน
สังคม : Five Precepts: Application to Develop Behaviors of Persons in Society”
โดย พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท (จุลเจือ) ได้นำเสนอเกี่ยวกับหลักศีล ๕ ประยุกต์พัฒนำ

พฤติกรรม คือ กำรนำหลักศีลไปประพฤติปฏิบัติโดยประกอบด้วยธรรมหลำยๆ อย่ำง โดยอำศัย
จิตใจเป็นที่ตั้ง ให้ควำมประพฤติชอบทำงกำย วำจำ มีควำมสงบเรียบร้อยมำกยิ่งขึ้น ได้แก่ (๑) มี
เจตนำตั้งใจเว้น (๒) มีเจตสิก คือ ควำมงดเว้น (๓) มีควำมสังวรด้วยสติ (๔) มีควำมไม่ก้ำวล่วงกิเลส
อย่ำงหยำบทำงกำยวำจำ จึงเป็นศีลประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ มีควำมสำรวมระวัง ทำให้อยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขสงบสันติดำเนินชีวิตถูกต้องตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ และดับทุกข์ได้ใน
ที่สุด
คณะกองบรรณำธิกำรขอขอบคุณเจ้ำของผลงำนบทควำมทุกท่ำนที่ได้มีส่วนร่วมทำให้
วำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้เผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรสู่สำธำรณะ
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การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพบทบาทและสิทธิของสตรี
ในสมัยพุทธกาลกับสังคมไทย

A Comparative study of Status, Role and Right of Women in
Buddha’s life time and the Present
พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์
บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพบทบาทและสิทธิของสตรีในสมัย
พุทธกาลกับสมัยปัจจุบัน” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาสถานภาพบทบาทและสิทธิ
สตรีในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาสถานภาพบทบาทและสิทธิสตรีในสังคมไทย และ
๓)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพบทบาทและสิทธิสตรีในพระพุทธศาสนากับสตรีในสังคมไทย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร คือคัมภีร์พระไตรปิฎก ตลอดจนเอกสาร งาน
วิชาการ และผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วประมวลข้อมูลนามาศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหา และ
นาเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
๑) โดยธรรมชาติสถานภาพของหญิงและชาย มีความแตกต่างกันทางด้านสรีระร่างกาย
แต่ทั้งหญิงและชายล้วนมีความเหมือนกันทางด้านสติปัญญา คือ สามารถพัฒนาจิตใจ และยกระดับ
สติปัญญาของตนให้สูงขึ้น จนสามารถบรรลุธรรมได้ ด้ว ยเหตุนี้หลักการของพระพุทธศาสนา จึงได้
ปฏิเสธสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างสตรีกับบุรุษ แต่ขึ้นอยู่กับกระทากรรม เพราะผลของกรรมทั้งฝ่าย
กุศล และฝ่ายอกุศล เป็นตัวกาหนดให้สตรีและบุรุษมีความแตกต่างกันไปด้วย
๒) สถานภาพบทบาทและสิทธิสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน โดยภาพรวมมีความเท่าเทียมกัน
ในทางสังคม โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของสตรีผู้นาของประเทศ ซึ่งเป็นไปบทบัญญัติของกฎหมาย
ตามมาตรา ๓๐ ของฉบับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติหลักการ
ต่างๆ ถึงสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างสตรีกับบุรุษ ที่นักกฏหมายเขียนขึ้นมา แต่เมื่อ พิจาณาตาม
ความเป็นจริงแล้ว สังคมไทยทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
ยังมีทัศนะต่อสตรีอยู่ในฐานะเพศที่สอง
รองจากบุรุษเสมอ ดังได้ปรากฏตามสื่อโทรทัศน์ หมายความว่า สตรีอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบทาง
สังคม ส่วนสิทธิการบวชเป็นภิกษุณี ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของสังคมไทยนั้น ได้ขาดช่วงไป
นานแล้ว จึงมีทัศนะต่อการบวชของสตรีในสังคมไทยว่า สตรีเมื่ออยู่ใกล้บุรุษ(ภิกษุ) ย่อมมีเหตุไม่
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เหมาะสมเกิ ด ขึ้ น ได้ ด้ ว ยเหตุ นี้ สตรี จึ ง อยู่ ใ นฐานะเป็ น อุ บ าสิ ก า เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม
พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงต่อไป
๓) สถานภาพบทบาทและสิ ทธิส ตรีในพระพุทธศาสนากับ สตรีในสั งคมไทยปัจจุบั น
พบว่า มีสิ่งที่เหมือนกัน คือสิทธิในการพัฒนาตน และปฏิบัติตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา
จนสามารถพัฒนาจิตให้บรรลุธรรม และหลุดพ้นจากความทุกข์ในปัจจุบันได้ โดยอาศัยบารมีของตน
ส่วนที่ต่างกัน คือ สิทธิของสตรีในพุทธกาล มีโอกาสได้บวชเป็นภิกษุณีถูกต้องตามพุทธบัญญัติ ส่วน
การบวชของสตรีในประเทศไทย ได้เพียงเป็นแม่ชี และอุบาสิกา แต่ต่างก็ได้ปฏิบัติถูกต้องตามคา
สอนของพระพุทธองค์ สาหรับสถานภาพบทบาทอื่นๆ ที่สตรีจะต้องกระทานั้น คืออยู่ในฐานะเป็น
แม่บ้าน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับวิถีชีวิตของสตรีในปัจจุบัน และที่เห็นได้ชัดในสังคมไทย สิทธิ
ของสตรีสามารถเป็นผู้นาของประเทศได้ ก็ได้อาศัยจากความรู้ ประสบการณ์ ความเป็นผู้นา และ
ความสามารถด้วย

ABSTRACT

The research titled “A Comparative study of Status, Role and Right of
Women in Buddha’s life time and the Present” consisted of 3 objectives i.e., (1) to
study Status, Role and Right of Women in Theravada Buddhism, (2) to study Status,
Role and Right of Women of Thai society in the present and (3) to comparative
study Status, Role and Right of Women between Buddha’s life time and Thai
society in the present. This study was the approach as a documentary research
focusing on the study of Tipitaka, commentaries, academic papers as well as other
related researches and then bring data analysis to comparative study on contents
and reveal the results of study on a descriptive research.
The Results of the Research
1). Natural Status of female and male were different, especially in the
body. However, the female and the male were similar in the wisdom or the
capacity in the self development to increase the wisdom till can attain the
principles of Dhamma. Moreover, the Buddhism denied the difference of the
female and the male but it depends on her or his actions (Kamma) because causes
of good action and bad action made them different.
2) The Status, Role and Right of Women in Thai society in the present as a
whole figure were social equality, especially the image of the female who are the
leader of the country according to Regulations of the Law under Section 30 of the
Constitution of the Kingdom of Thailand, 2550 B.E. regulated the various principles
of Right of equality between the female and the male as the lawyer written.
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However, when considered on the real conditions of the female and the male in
Thai society found “there are still attitudes on the female’s position as weak sex
more than male” as appeared on TV media, that is the female is in a social
disadvantageous position. For the right of ordination to be a Buddhist nun in
Theravada Buddhism stopped for a long time. And view towards the ordination of
women did not appear in Thai society because the women are near the men
(Buddhist monks) may be inappropriate. Moreover, the female’s status is only
Upasika (a female devotee) who promotes Buddhism to be permanent in the
further.
3). In the present, Status, Role and Right of Women in Thai society in
Buddhism found that the female and the male are similar in the self development,
follow towards the Buddha’s teachings till the accomplishment of the mind to be
enlightened one and release from sufferings in the present by self perfections.
However, the Right of Women in the Buddha’s life time had a right to be a Buddhist
nun according to Buddha’s regulations but the ordination of the women in Thailand
could only be nuns and female devotees those who follow towards Buddha’s
teachings rightly, for other Status and Role of the Women have to do i.e. the
position of housewife that is similar with the Women in the present. Moreover, it is
obvious that the Right of the women could be the leader of the country by
depending on knowledge, experience, leadership and capacity.

๑. บทนา

พระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ถืออุบัติขึ้นมาได้ ๒๖๐๐ ปีเศษ
มีพระอรหันตสาวกเกิดขึ้นมากมายด้วยคาสอนของพระองค์ ซึ่งในการประกาศพระพุทธศาสนาแต่
เดิมทรงให้พระสาวกทั้ง ๖๐ รูปในขณะนั้นออกไปประกาศพระพุทธศาสนา ด้วยพระดารัสว่า
ภิกษุทั้งหลาย เราได้พ้นจากบ่วงทั้งปวงแล้ว ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้
ท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน จงเที่ยวไปในชนบท เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมาก แต่อย่าไปรวมกัน
๒ รูป โดยทางเดียวกัน จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์
พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ อันบริสุทธิ์ บริบูรณ์ สิ้นเชิง แม้เราก็จะไปยังตาบลอุรุเวลาเสนา
นิคมเพื่อจะแสดงธรรม๑

๑

วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.
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ในระยะต่อจากนั้น ผู้ที่มีบทบาทสาคัญมากที่สุดกล่าวคือ พุทธบริษัท ๔ จาพวก ได้แก่
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา๒ ท่านทั้งหลายเหล่านี้ ได้มีส่วนช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัย
นั้น ทากันหลากหลายรูปแบบ เช่น การปฏิบัติตนที่น่าเลื่อมใส การสนทนา การแนะนา การตอบ
ปัญหาข้อข้องใจและการแสดงธรรม โดยพระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการเผยแผ่ให้พระสาวก
ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติให้แสดงธรรมมีเหตุผล สัมพันธ์ต่อเนื่องโดยลาดับ ชี้แจงให้เข้าใจแต่ละแง่แต่ละ
ประเด็น แสดงธรรมด้วยเมตตาจิตมุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเห็นแก่ลาภสักการะ
ไม่แสดงธรรมยกตน ไม่เสียดสีข่มขู่ผู้อื่น มีความสารวมในพระปาฏิโมกข์ เป็นต้น๓
ในอดีตสตรีได้มีส่วนเข้ามามีบทบาทในพระพุทธศาสนา เรียกชื่อว่า ภิกษุณี และอุบาสิกา
ซึ่งเป็นพุทธบริษัทฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายครองเรือน คฤหัสถ์มีสิทธิ์ในจุดหมายของพระพุทธศาสนา
เท่ากับภิกษุ ภิกษุณี แต่คฤหัสถ์มีห่วงกังวลมีเรื่องที่เป็นอุปสรรคด้านการครองเรือนมากกว่าบรรพชิต
ภิกษุภิกษุณีมีโอกาส มีระเบียบในสังคมที่อานวยต่อการเข้าสู่จุดหมายได้ดีกว่า แต่พวกเขาจะใช้
โอกาสนั้นหรือไม่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง เมื่อกล่าวตามลาดับการเกิดนั้น พุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์เกิดก่อน
พุทธบริษัทฝ่ายบรรพชิต พระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะดีเพียงฝ่ายเดียว ทรงแยกแยะ
คฤหัสถ์กับบรรพชิต หากปฏิบัติผิดก็ทรงตาหนิ หากปฏิ บัติชอบก็สามารถหลุดพ้นได้ ๔ ในคัมภีร์
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาทมี เ รื่ อ งราวของภิ ก ษุ ณี ผู้ ที่ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงยกย่องไว้ในตาแหน่งผู้เลิศเรียกว่า “เอตทัคคะ” ในฝ่ายของภิกษุมี
พระสารีบุตรเป็นเอตทัคคะด้านมีปัญญามาก พระโมคคัลลานะเป็ นเอตทัคคะด้านมีฤทธิ์มาก พระอุ
บาลีเป็นเอตทัคคะด้านทรงพระวินัย ฝ่ายภิกษุณีมีพระอุบลวรรณาเถรีเป็นผู้เลิศทางด้านมีฤทธิ์มาก
พระเขมาเถรีเป็นผู้เลิศทางด้านมีปัญญามาก พระปฏาจาราเถรีเป็นผู้เลิศทางด้านทรงพระวินัย ใน
ฝ่ายของคฤหัสถ์ก็มีหลายท่านที่ได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น ท่านจิตตคหบดี
อุบาสก ท่านอุบาสิกาขุชชุตตรา เป็นต้น ดังพุทธพจน์ที่ว่า
อุบาสกผู้มีศรัทธา เมื่อปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างนี้ว่า “ขอให้เราเป็นเช่นกับ
จิตตคหบดี และหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีเถิด ” จิตตคหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีนี้
เป็นบรรทัดฐาน เป็นมาตรฐานของอุบาสกสาวกของเรา อุบาสิกาผู้มีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบพึง
ปรารถนาอย่างนี้ว่า “ขอให้เราเป็นเช่นกับอุบาสิกาขุชชุตตราและอุบาสิกาเวฬุกัณฎกีนันทมาตา
เถิด” อุบาสิกาขุชชุตตราและอุบาสิกาเวฬุกัณฎกีนันทมาตานี้ เป็นบรรทัดฐาน เป็นมาตรฐานของ
อุบาสิกาสาวิกาของเรา๕
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การประกาศหลักธรรมคาสอน การชักจูงประชาชนให้มา
นับถือพระพุทธศาสนา และน้อมนาหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เพื่อให้อยู่อย่าง
๒
๓

หน้า ๑๓.

๔
๕

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๖/๑๒๔-๑๒๕.
สุชีพ ปุญญานุภาพ, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๒๕),
ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) ๑๓/๔๖๗/๕๘๕.
องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๓๓-๑๓๔/๑๑๗.
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เป็ น สุ ข ในสั ง คม หรื อ เพื่ อ ความหลุ ด พ้ น จากความทุ ก ข์ ทั้ ง ปวง และเพื่ อ เผยแผ่ ห ลั ก ก าร
พระพุทธศาสนาเพื่อชี้แจงให้นักบวชลัทธิอื่น หรือแม้แต่ชาวพุทธเองที่ยังไม่เข้าใจให้ทราบ ให้เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ จากผลการศึกษาพบว่า อุบาสก อุบาสิกา ในครั้ง
พุทธกาลมีส่วนร่วมในหน้าที่คือ การปราบปรับวาท การสร้างเหตุปัจจัย (หลักธรรม)ที่เป็นเหตุปัจจัย
ให้พระสัทธรรมดารงอยู่ได้นาน การเกื้อกูลภิกษุ การอุปถัมภ์ภิกษุสงฆ์เพื่อเอื้อประโยชน์และอานิสงส์
ของพระวินัย
จะเห็นว่าได้ว่า อุบาสก อุบาสิกา ในครั้งพุทธกาลได้มีบทบาทและเป็นกาลังสาคัญ ในการ
ช่วยปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามความสามารถ ตามกาลัง ตาม
ความเหมาะสมแก่ฐานะของตน นอกจากนี้ยังพบว่า อุบาสก อุบาสิกา ได้เป็นกาลังสาคัญในการช่วย
กาจัดปรับวาท ได้เข้าร่วมชาระอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ แต่ในปัจจุบัน อุบาสก อุบาสิกา ถูกมอง
และเข้าใจว่า ควรให้ความช่วยเหลือให้ความสนับสนุนด้านถวายปัจจัย ๔ เท่านั้น ไม่ควรเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวในด้านการเผยแผ่หลักคาสอน ไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ เพราะเป็นเรื่อง
ของสงฆ์ พระสงฆ์เท่านั้นที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ความจริงในเรื่องนี้ ทางพระพุทธศาสนาถือ
ว่า เป็นหน้าที่ของอุบาสก อุบาสิกาด้วยในการปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา ช่วยชาระสะสางมลทิน
ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาด้วย๖
ผู้วิจัยได้ศึกษาบทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของอุบาสิกา ตั้งแต่สมัยพุทธกาล
พบว่า อุบาสิกามีบทบาทไม่น้อยไปกว่าภิกษุ ภิกษุณี และอุบาสก อุบาสิกาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง คอย
ให้ความอุปถัม ภ์บารุง ส่ งเสริมพระพุทธศาสนา จากการศึกษาพบว่า อุบาสิกาที่เป็นเอตทัคคะมี
บทบาทไม่ เ ฉพาะแต่ ล ะด้ า นเท่ า นั้ น ยั ง มี บ ทบาทในการท าหน้ า ที่ ใ นการเผยแผ่ ค าสอนของ
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงอีกด้วย ๗ นอกจากนั้น ยังสามารถที่จะพิจารณาบทบาทของสตรีในมุมมอง
อื่นๆ ได้อีก เช่น บทบาทการเป็นบุตรที่ต้องมีหน้าที่ในการดูแลบิดามารดา บทบาทในการเป็นภรรยา
เมื่อคราวแต่งงาน บทบาทในการเป็นแม่ของลูก บทบาทในการบารุงสมณชีพราหมณ์ตามสมควรใน
ขณะที่มีชีวิตอยู่ หรือมีบทบาทเหล่านี้เป็นบทบาทที่มีคุณค่าและเป็นบทบาทที่สตรีต่างศาสนาไม่
อาจจะมีได้
ดังนั้ น ผู้ วิจั ย จึ งสนใจที่จะศึ กษาเปรียบเที ยบถึงสถานภาพ บทบาท และสิ ทธิส ตรีใ น
พุทธกาลกับสถานภาพบทบาทและสิทธิสตรีในสังคมไทยปัจจุบันว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร มี
คุณสมบั ติเฉพาะตัวอย่ างไรบ้ าง มีความสั มพันธ์กับบุคคลอื่นๆ อย่างไร มีบทบาทในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายอย่างไร รวมทั้งวิธีการรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญอย่างไร เพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิตของสตรีที่ประสงค์จะบวชในอนาคตสืบไป
๖

รังษี สุทนต์, “การวิเคราะห์บทบาทของอนาถบิณฑิกอุบาสกที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๓-๔.
๗
สุนทรี สุริยะรังสี, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของคฤหัสถ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา :
ศึ ก ษาเฉพาะกรณี อุ บ าสิ ก าผู้ ไ ด้ รั บ เอตทั ค คะ”, วิ ท ยานิ พนธ์ พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๙๓.
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

๒.วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาสถานภาพ บทบาท และสิทธิสตรีในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพื่อศึกษาสถานภาพ บทบาท และสิทธิสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน
๒.๓ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพ บทบาท และสิทธิสตรีในพระพุทธศาสนา และ
สตรีในสังคมไทยปัจจุบัน

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
วิจัย ดังนี้

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีวิธีการดาเนินการ

๑.แหล่งข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จานวน
๔๕ เล่ม คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และคัมภีร์ปกรณ์วิเสส
๒.แหล่งข้อมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ ตารา เอกสาร และงานวิจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
๔.เรียบเรียง สรุป และนาเสนอผลการวิจัย

๔. สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัย พบว่า หลักธรรมคาสอนเกี่ยวผู้หญิงในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท
กล่าวถึงผู้หญิงไว้ทั้ง ๒ ด้าน คือ ทั้งด้านที่ดูหมิ่นและด้านที่ยกย่อง ขึ้นอยู่กับบริบทในการสอนนั้นๆ
แต่คาสอนที่เกี่ยวกับเพศหญิงอันนามาซึ่งความรู้สึ กด้อยค่า ทาให้ผู้หญิงไม่เห็นคุณค่าในเพศของตน
นั่นคือ คาสอนที่ว่าด้วยการเกิดมาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย ซึ่งส่วนใหญ่คาสอนเหล่านี้จะปรากฏใน
คัมภีร์อรรถกถาเป็นหลัก และมีการตีความกันต่อมา ทาให้สังคมไทยปัจจุบัน เมื่อจะอธิบายถึงเรื่อง
เพศหญิงเพศชาย ผู้ อธิบายมักจะอ้ างข้อความจากอรรถกถาเหล่ านี้จนทาให้กลุ่ มสตรีนิยมยกมา
วิพากษ์ถึงพระภิกษุส งฆ์ไทยว่าสอนเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยอคติ โดยเฉพาะในเรื่องที่ว่าเกิดเป็น
ผู้หญิงเพราะทาอกุศลกรรมมา
พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น จั ดว่าเป็น ศาสนาประเภท อเทวนิยม หมายถึงศาสนาที่
ปฏิเสธเทพเจ้า (พรหม) และยกย่องมนุษย์ว่าเป็นผู้มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาตนเองโดยไม่พึ่ง
อานาจพิเศษภายนอก ดังนั้ น คุณค่าความเป็นมนุษย์จึงถือว่าเป็นแนวคิดที่พระพุทธศาสนาเอง
ยอมรับและเมื่อกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างเพศพระพุทธศาสนาก็ยอมรับว่าโดยธรรมชาติเพศ
หญิงและเพศชายมีความแตกต่ างกันโดยเฉพาะในเรื่องสรีระร่างกาย แต่ก็เห็นว่าไม่ว่าหญิงหรือชาย
ต่างก็มีความเท่าเทียมกันในเรื่องสติปัญญา หรือความสามารถในการพัฒนาตนเองให้มีสติปัญญาเพิ่ม
มากขึ้นได้ อนึ่ง พุทธศาสนาได้ยอมรับว่าเพศนั้นมีความเท่าเทียมกันและแตกต่างกันในเรื่องกรรมคือ
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การกระทา หมายความว่า สตรีหรือบุรุษนั้นต่างมีกรรมเป็นของตนเองเหมือนกัน แต่เพราะเหตุแห่ง
กรรมก็ทาให้สตรีและบุรุษมีความแตกต่างกันไปด้วย ถึงอย่างนั้นก็ตามในแง่ของการกาหนดบทบาท
ตามนัยของความแตกต่างทางเพศของมนุษย์นั้น พระพุทธศาสนาก็ได้มีการกาหนดบทบาทใน ๒ นัย
กล่าวคือ ๑) กาหนดบทบาทตามหน้าที่ทางสังคม และ ๒) กาหนดบทบาทตามสถานะทางศาสนา
ถึงกระนั้นพระพุทธศาสนาก็พยายามที่จะปฏิรูปแนวคิดของสังคมเกี่ยวกับการยอมรับหรือปฏิเสธ
ความแตกต่างระหว่างเพศขึ้น ทาให้เกิดภาวการณ์พอดีทางเพศขึ้นในช่วงสมัยก่อนและสมัยพุทธกาล
ขึ้นเมื่อพระพุทธศาสนาได้อุบัติ จึงมีความพยายามที่จะเสนอแนวทางในการขัดเกลาเพื่อให้สังคม
ยอมรับเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งองค์กร
นักบวชสตรี ที่เรี ย กว่าภิกษุณีขึ้น มา และภิกษุณีเหล่านั้นต่างก็เป็นกาลั งสาคัญในการสื บต่ออายุ
พระพุทธศาสนา
จะเห็นได้ว่า การมีภิกษุณีสงฆ์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในด้านการช่วย แก้ไข
ปัญหาของผู้หญิงด้วยกัน คือ การมีภิกษุณีเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้หญิงด้วยกัน การเกิดขึ้นของภิกษุณี
สงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นเกิดจากความต้องการของผู้หญิงที่ได้ฟังธรรมจนเกิดความเลื่อมใส หรือ
ประสงค์ที่จะปฏิบัติธรรมให้สูงยิ่งขึ้นไป หรืออาจเกิดจากปัญหาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพไม่ดี
ชราภาพ หรือถูกลูกหลานทอดทิ้ง และที่พบบ่อยก็คือเกิดจากสามีหรือลูกได้ออกบวชไปก่อนแล้วทา
ให้ผู้หญิงเหล่านี้อยากออกบวชตามบ้าง ด้วยเป็นเพราะสังคมอินเดียในสมัยนั้นผู้คนไม่ ยอมรับผู้หญิง
หม้ายที่สามีตายหรือถูกสามีทอดทิ้งไป แม้แต่ในปัจจุบันนี้ในประเทศเนปาลก็ยังมีวัฒนธรรมที่ผู้หญิง
ที่ส ามี ตายจะต้ อ งปฏิ บั ติ ตั ว แตกต่า งจากผู้ ห ญิง ทั่ ว ไป เช่ น การให้ แ ต่ง ชุ ด ขาวตลอดไป ห้ า มใส่
เครื่องประดับ เพื่อให้เกียรติสามีที่ตายไปแล้ว การดารงชีวิตของผู้ห ญิงเนปาลดังกล่าวมา ย่อมสื่อถึง
ผู้หญิงอินเดียในสมัยพุทธกาลได้เป็นอย่างดีว่า ผู้หญิงที่เป็นหม้ายนั้นมีความเป็นอยู่ที่ลาบาก ถ้าไม่
กระโดดเข้ากองไฟตายตามสามีไปก็ต้องเป็นอยู่อย่างให้เกียรติ ไม่แต่งตัวเพื่อให้ดูสวยงามอันจะเป็น
การแสวงหาสามีใหม่ ดังนั้น การที่สังคมมีวัฒนธรรมความเชื่ออย่างนี้ย่อมทาให้ผู้ห ญิงกลุ่ มหนึ่ง
แสวงหาทางออกจากปัญหานี้ด้วยการออกบวชเป็นภิกษุณี ถ้ามีสถาบันภิกษุณีก็ย่อมเป็นการดีแน่ที่
จะรองรับปัญหาเหล่านี้ได้ และภิกษุณีหลายรูปก็ได้สอนธรรมแก่ภิกษุณีด้วยกัน แต่ก็ไม่มีหลักฐานใด
ในสมั ย พุ ท ธกาลที่ รั บ รองว่ า ภิ ก ษุ ณี ค วรสอนธรรมแก่ ผู้ ห ญิ ง ด้ ว ยกั น มากกว่ า ภิ ก ษุ ขึ้ น อยู่ กั บ
สถานการณ์นั้นๆ ในคัมภีร์ปรากฏเรื่องราวทั่วไปที่มีทั้งภิกษุสอนผู้ชายและผู้หญิงหรือภิกษุณีก็สอน
ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
ปัจจุบันสตรีในสังคมไทยมีความมุ่งหวังมากกว่านั้น คือต้องการมีสิทธิเท่าเทียมกับบุรุ ษ
ในทางศาสนาหลายอย่ า ง เช่น การเรี ย กร้ องสิ ทธิ ในการขึ้ น ไปสั ก การะพระเจดีย์ ส าคั ญๆ ทาง
ภาคเหนือ และการเรียกร้องสิทธิทางการบวชเป็นภิกษุณีที่ไม่เคยมีปรากฏประเทศไทย ในส่วนความ
ต้องการของสตรี ในปั จจุ บั น คือความต้องการเรียกร้อ งสิ ทธิใ นทางศาสนา คือ การได้บ รรพชา
อุปสมบทเป็น ภิกษุณี ซึ่งคณะสงฆ์อนุญาตไว้เพียงแม่ชี ซึ่งรักษาศีล ๘ หรือ ศีล ๑๐ เท่านั้น เช่น
สานักสถานปฏิบัติธรรมเสถียรธรรมสถาน ของแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ซึ่งปัจจุบันได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของมหาวิทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ถึงกระนั้ น สตรี ก็ต้านกระแสสั งคมดังกล่ าวโดย
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ความเห็นร่วมของพระสงฆ์เถระหลายรูปที่ให้การสนับสนุนให้มีการบวชเป็นภิกษุณี ซึ่งผู้ที่มีปลุก
กระแสดังกล่าว คือ ธัมมนันทาภิกษุณี (รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์) และมีสานักภิกษุณีอยู่ที่
จังหวัดนครปฐม
สิทธิที่สตรีได้รับในทางศาสนาจะมีการยอมรับจากชนกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นกลุ่ มที่น้อยนิด
เพราะสังคมไทยนั้นยังคงมองว่าสตรีมีหน้าที่เพียงสนับสนุนและส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นเพียงผู้
ปฏิบัติตามในฐานะอุบาสิกาเท่านั้น ส่วนหน้าที่การเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นภิกษุณี สามเณรี หรือแม่
ชี ล้วนเป็นบทบาทที่ขัดต่อสายตาสังคม เพราะความที่สังคมมองว่าสตรีเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับบุรุษย่อมมี
เหตุไม่เหมาะสมขึ้น
ถึ ง แม้ ใ นปั จ จุ บั น นี้ จ ะไม่ มี ภิ ก ษุ ณี ใ นสายของเถรวาทแบบประเทศไทย แต่ แ ม่ ชี แ ละ
อุบาสิกาเหล่านี้ก็สามารถที่จ ะทาหน้ าที่ในฐานะนักบวชหญิงทั้งปฏิบัติธรรมจนได้รับผลของการ
ปฏิบัติในระดับหนึ่งแล้ว ก็ช่วยกันสั่งสอนเผยแผ่ธรรมที่ตนได้ปฏิบัติมาอย่างเต็มที่จนเป็นยอมรับของ
พุทธศาสนิกชนทั้งชายและหญิงในสังคมไทย จากบทบาทของแม่ชีและอุบาสิกาเหล่านี้เป็นผู้ปฏิบัติ
ธรรมและแสดงธรรมจนเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยนั้น แสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทมิได้
ปิดกั้นผู้หญิงมิให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจของตน แต่กลับแสดงให้
เห็นว่าผู้สามารถที่จะปฏิบัติธรรมและพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่ เพราะถ้าพระพุทธศาสนาเถรวาท
โดยสถาบันสงฆ์ไทยปิดกั้นการเรียนรู้ของผู้หญิงเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการไม่อนุญาตให้เข้าถึงการ
ปฏิบัติธรรมในระดับต่างๆ จนถึงขั้นเป็นผู้สอนการปฏิบัติได้ก็ดี การเปิดโอกาสให้เป็นผู้แสดงธรรม
และสอนธรรมในระดับต่างๆ ก็ดี ถ้าหากคณะสงฆ์ไทยอ้างว่า หลักธรรมคาสอนในทางศาสนานี้ไม่
เหมาะสาหรับผู้หญิง หรือผู้หญิงไม่เหมาะที่จะเป็นผู้สอนธรรม พร้อมทั้งไม่เปิดโอกาสให้ผู้ หญิงเรียน
ปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี ย่อมเป็นที่แน่นอนว่า ผู้หญิงเหล่านี้ก็จะไม่สามารถที่จะ
พัฒนาตนเองมาได้จนถึงระดับนี้ และคณะสงฆ์ไทยก็สมควรถูกสังคมโดยเฉพาะกลุ่มสตรีนิยมวิพากษ์
ได้ว่า เป็นผู้มีอคติ ไม่เปิดใจกว้างต่อผู้หญิงให้เข้ามามีบทบาทในทางศาสนา ถึงแม้ว่าจะมีผู้หญิงที่เป็น
แม่ชีและอุบาสิกาที่สามารถเป็นผู้ปฏิบัติธรรมและสอนธรรมได้แล้ว ก็มิได้หมายความว่า จะไม่ควรมี
ภิกษุณีสงฆ์ขึ้นในสังคมไทย เพราะแม่ชีและอุบาสิกาเหล่านี้ ได้กระทาหน้าที่ของตนในขณะที่ยังไม่มี
ทางเลือกให้เป็นภิกษุณี จึงใช้ทางเลือกเท่าที่มีอยู่ การมีภิกษุณีจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้หญิงที่
สนใจทางด้านศาสนาจะได้เข้ามาพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่และอย่างมีความมั่นใจ
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การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องนรกและสวรรค์ ตามแนวทางคาสอนของ
พระพุทธศาสนากับศาสนาคริสต์

The Comparative Study of Abyss and Heaven in Doctrine of
Buddhism and Christianity
บุศรินทร์ วัฒนะภูติ

บทคัดย่อ

วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ๑) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ นรกและสวรรค์ ใ น
พระพุ ท ธศาสนา ๒) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิด เกี่ ย วกั บ นรกและสวรรค์ ใ นศาสนาคริ ส ต์ และ ๓) เพื่ อ
เปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ในพุทธศาสนากับในศาสนาคริสต์ เป็น การวิจัยเชิง
คุณ ภาพ ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความหมายของนรกในทัศ นะของทั้ง สองศาสนา หมายเอาภู มิ ที่
ปราศจากความเจริญ ส่วนสวรรค์ ก็หมายถึง สถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยความสุข แต่ตามหลักคาสอนทาง
พระพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์นี้รวมลงในความเชื่อ ๔ ประการ คือ ๑) กัมมศรัทธา ๒)
วิปากศรัทธา ๓) กัมมัสสกตาศรัทธา และ ๔) ตถาคตโพธิศรัทธา ส่วนทัศนะทางศาสนาคริสต์ มนุษย์
จะต้องยึดศรัทธาและความรัก ความเชื่อ ต่อพระเจ้าในรูปแบบพระตรีเอกานุภาพ เพราะพระองค์
ทรงเป็นผู้ช่วยให้รู้และเข้าถึงสวรรค์พร้อมทั้งปิดประตูนรกได้สิ้นเชิง จัดเป็นอุดมคติสูงสุดของศาสนา
คริสต์ ส่วนพระพุทธศาสนาให้ความสาคัญแก่มนุษย์ ถือว่ามนุษย์ เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง มนุษย์มี
ศักยภาพในการกระทาสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง วิถีชีวิตของมนุษย์และสังคมจะดีขึ้นหรือเลวลงอยู่ที่
การกระทาของมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์หรือทาลายด้วยตัวมนุษย์เอง
ทั้งสองเห็นตรงกันว่ามิติของโทษหลังความตาย ถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ศีลธรรม ต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทาของตน ทัศนะของพระพุทธศาสนาแม้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ลงโทษผู้กระทาผิด
อย่างชัดเจน หากแต่มีบทลงโทษโดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งสามารถจัดสรรให้
ผู้กระทาบาปได้รับผลตอบแทนจากการกระทาของตนทั้งในชาตินี้และในชาติภพถัดไป ทัศนะศาสนา
คริสต์ ปรากฏผู้พิพากษาอย่างชัดเจน คือ พระเจ้า พระองค์ทรงพิพากษาให้มนุษย์ได้รับรางวัลหรือ
บทลงโทษอันเป็นนิรันดร แม้ทั้งสองศาสนามีพื้นฐานแนวคิดเรื่องการลงโทษที่แตกต่างกัน หากแต่มี
ข้อสรุปที่คล้ายกันคือ การลงโทษนาไปสู่การถอยห่างจากการบรรลุธรรมทางศาสนากล่าวคือ ใน
ทัศนะของพุทธศาสนานั้นยิ่งกระทาบาปหนักเท่าใดยิ่งถอยห่างจากการบรรลุธรรมมากขึ้นเท่านั้น
ขณะที่ทัศนะของศาสนาคริสต์ การกระทาบาปอย่างหนักย่อมทาให้ถูกลงโทษด้วยนรก อันเป็น
นิรันดรซึ่งมีนัยของการแปลกแยกจากพระเจ้าอย่างเป็นนิรันดรเช่นกัน


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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ABSTACT
The purpose of this thesis were : (1) to study the concept of Abyss and
Heaven in Doctrine of Buddhism, (2) to study the concept of Abyss and Heaven in
Doctrine of Christianity (3) to analyze study the concept of Abyss and Heaven in
Doctrine of Buddhism and Christianity. The study is qualitative.
The results of study is found that: both Buddhism and Christianity, Abyss is
plane of loss and woe, Heaven is place of happiness. But in doctrine of Buddhism,
which is Atheistic religion; not believing in the supremacy of any divine being, the
concept of Abyss and Heaven must be on four faiths: (1) belief in Karma, (2) belief
in the consequences of actions, (3) belief in the individual ownership of action and
(4) confidence in the Enlightenment of the Buddha. According to the Doctrine of
Christianity, which is Theistic religion; beliving in the supremacy of divine being ,
human must belief in the God or Lord Jesus Christ only, because the God or Lord
Jesus Christ are their personal Saviour and help to know and enter to heaven and
the gates of abyss disclosed, which is the ideals of Christianity. But Buddhism
emphasizes target on human, i.e. human are nucleus of everything. They have their
own potentiality to do things. That human life and human society will be improved
or worsened depends only on the human action.
Both religions agree that afterlife punishment exists because human are
moral beings and therefore have to accept responsibility for their own actions. In
Buddhism, although there is no definite judge figure, there is a set of punishments
based on the Law of Karma, which justly distributes deserved punishment to all
sinners, either in this life or the next. On the other hand, in Christianity, the role of
the judge clearly belongs to God, who will reward the righteous with eternal life or
pass on the sinners the sentence of eternal damnation. This concept of hell as
infinite punishment has brought about related arguments from the point of view of
moral justice. Although the concept of punishment differs in the two religions, a
common conclusion can be drawn from them. This is that punishment leads to
greater distance fro spiritual enlightenment. In Buddhism, the more serious the sin a
person commits, the farther she/he is from spiritual enlightenment ; however, in
Christianity, committing a mortal sin will bring about everlasting punishment, which
can signify separation from God forever.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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๑. บทนา

ความเชื่อเรื่องนรกและสวรรค์นั้นเป็นปัญหาที่นามาถกเถียงกันระหว่างพุทธศาสนิกชนว่า
นรก สวรรค์ นั้นมีจริงหรือ ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกันว่า เทวดา พรหมมีจริงหรือ ฝ่ายหนึ่งว่า นรกและ
สวรรค์มีจริง อีกฝ่ายหนึ่งก็แสดงทัศนะออกว่า “นรกและสวรรค์ไม่มี ซึ่งมีผู้พูดเปรียบเทีย บต่างกันว่า
สวรรค์ก็อยู่ในอก นรกก็อยู่ในใจนี่แหละ ต้นเหตุของข้อสงสัยน่าจะเกิดมาจากความคิดที่ว่าไม่มีใคร
เคยเห็นนรกและสวรรค์หรือเทวดาด้วยตาของตัวเอง เมื่อไม่เห็นจึงปักใจเชื่อว่าสิ่งนั้นมีจริงหรือไม่มี
ตามกาลังสติปัญญาของตัวเอง อย่างไรก็ตามเรื่องนรกและสวรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา
ที่มีความสาคัญมิใช่น้อย ไม่ควรตัดออกเสียเพราะความเชื่อในเรื่องนี้เป็นพื้นฐานสาคัญของจริยธรรม
หรือศีลธรรม ทั้งส่วนบุคคลและสังคม เรื่องนรก สวรรค์ มีความ สัมพันธ์อย่างแยกกันไม่ออกกับหลัก
กรรมและการเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนา ”๑ แนวคิ ด เรื่ อ งนรกสวรรค์ ใ น
พระพุทธศาสนา เป็นเรื่องเกี่ยวกับภายหลังการตาย ตามพระไตรปิฎกเมื่อตีความตามตัวอักษรแล้ว
“มีวิธีลงโทษในนรกด้วยประการต่างๆ ในพาลบัณฑิตสูตร และ เทวทูตสูตรโดยมากพูดถึงนรก ไม่พูด
ถึงสวรรค์น อกจากนี้ ยั งมีบ างแห่งพูดถึงอายุเทวดาในชั้นต่างๆ เช่น ชั้นจาตุมหาราช หรือชั้น
โลกบาล ๔ ชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี และ ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ยังมีอายุมนุษย์
ถึงอรูปพรหม พุทธศาสนาถือว่า กรรม หรือการกระทาตอนใกล้ตายที่เรียกว่า “อาสันนกรรม” เป็น
เรื่องสาคัญ ข้อความในวัตถูปมสูตร ยืนยันความสาคัญของจิตเมื่อจวนตายเช่นกันว่า “จิตฺเต สงฺกิลิฎ
เฐ ทุคฺคติ ปาฎิกงฺขา จิตฺเต อสงฺกิลิฎเฐ สุคติ ปาฎิกงฺขา เมื่อจิตเศร้าหมองเป็นอันหวังทุคติได้ เมื่อจิต
ไม่เศร้าหมองเป็นอันหวังสุคติได้ ”๒ ซึ่งหมายถึง บุคคลจะไปสุคติหรือทุคติก็แล้วแต่จิตของตนเศร้า
หมองหรือผ่องแผ้ว ผลกรรมที่สะสมไว้ในจิตจะเป็นตัวกาหนดว่า เราจะไปเกิดในภพภูมิใด เนื่องจาก
ตลอดชีวิตของคนเราทากรรมต่างๆ จนนับไม่ถ้วน ก่อนจะตายจากโลกนี้ไปจิตระลึกถึงกรรมใด ก็จะ
ไปในภพใหม่ตามพลังของกรรมนั้น ๓ เพราะฉะนั้น “การที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องผลดีผลร้ายต่างๆ
จนถึงว่าตายแล้ วไปตกนรก หรื อขึ้นสวรรค์นี้ เป็นการตรัสในแง่กฎธรรมดา คือเป็นเรื่องความรู้
สาหรับเรารู้ ไม่ใช่เป็นคาสั่ง ไม่ใช่คาบงการบัญชาหรือบอกใบ้ให้เราต้องไปขอร้องอ้อนวอนอะไรอีก
แต่เป็นการบอกให้เรารู้และมั่นใจว่าเมื่อทาอย่างนี้ ผลอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้น”๔
ศาสนาคริสต์เชื่อว่า นรกและสวรรค์เป็นผลที่มาจากบาปของมนุษย์ และผลของบาปคือ
ความตาย ทั้งความเจ็บปวดและความตาย เป็นสภาพที่ตรงกันข้ามกับความสุข ความดีงามและชีวิต
ความทุกข์ทรมานใจมากที่สุดข้อหนึ่งคือการที่ผู้เป็นภรรยาไม่มีบุตร นอกนั้นก็เป็นความทุกข์ใจที่มา
๑

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๕), หน้า ๘๙.
๒
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๖๔/๗๘.
๓
พ.สุวรรณ, หลักกรรมใหม่ เพื่อความสุขในชาตินี้และชาติหน้า , (กรุงเทพมหานคร : หจก. เม็ด
ทรายพริ้นติ้ง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖๓.
๔
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๕), หน้า ๒๕.
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จากความตายของบุตรหัวปี การพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอน การเบียดเบียน การเป็นศัตรู
อย่างไรก็ดีไม่ใช่ว่าความทุกข์ทรมานและความเจ็บป่วยทั้งหลายจะเป็นการลงโทษของพระเจ้า แต่
ความจริงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเร้นลับซึ่งมนุษย์เองคงไม่สามารถหาคาอธิบายได้ทั้งหมด จึงไม่ใช่การหา
“ค าอธิ บ าย” แต่ เ ป็ น การแสวงหา “ความหมาย ของเรื่ อ งเหล่ า นี้ ม ากกว่ า และชาวคริ ส ต์ พ บ
ความหมายนี้ในชีวิตของพระเยซูคริสต์เอง พระองค์ทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน จะ
หาคาอธิบายแบบมนุษย์ใดได้ เซนต์ปอล กล่าวว่าความตายของพระเจ้าเป็นความโง่สาหรับผู้ที่ไม่
เชื่อ”๕ ในทัศนะของคริสต์ศาสนา พระศาสนจักรได้อธิบายไว้ในคาสอนพระศาสนจักรคาทอลิกว่า
“ด้วยการพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย ในบรรดาผู้มีความเชื่อทั้งที่ในสวรรค์ บนโลกนี้ และในการชาระ
เรายังคงเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอ โดยเฉพาะผ่านทางคาภาวนาของผู้มีความเชื่อในโลกนี้ ภาวนาอุทิศ
ให้กับบรรดาผู้ที่อยู่ในการชาระ และพระเจ้าพร้อมทั้งผู้บรรลุถึงสวรรค์แล้วนั้น จะส่งความบรรเทาไป
ยังบรรดาผู้ที่มีความเชื่อที่อยู่ในการชาระนั่นเอง นี่เป็นคาสอนที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติคริสตชนใน
โลกนี้ต่อผู้ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะต่อผู้ล่ วงลับด้วย นั่นคือ การฉลองนักบุญต่างๆ และการอุทิศคา
ภาวนาให้กับผู้ล่วงลับ”๖
แนวคิ ด เรื่ อ งนรก สวรรค์ ในศาสนาคริ ส ต์ แ ละพระพุ ท ธศาสนา มี อิ ท ธิ พ ลและมี
ความสาคัญกับวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกคนในศาสนาที่ตนนับถือ แนวคิดดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การเชื่อถือที่สืบทอดมาจากหลักคาสอนของแต่ละศาสนา ที่ปลูกฝังให้ศาสนิกของตนเชื่อและศรัทธา
ตลอดถึงการยึดมั่นในการทาความดี พระพุทธศาสนาสอนให้ทาความดีเพื่อตนเอง ทาความดีเพื่อ
ความดี ความดีจะเป็นวิถีสู่สัมปรายภพที่สมบูรณ์และเป็นเส้นทางสู่ความหลุดพ้น ในขณะที่ศาสนา
คริสต์สอนให้ศาสนิกทาความดีเพื่อการอยู่ร่วมกับพระเจ้า และได้รับใช้พระเจ้าเพื่อชีวิ ตที่ดีตามอุดม
คติ หลักคาสอนเหล่านี้ยังมีบางประเด็นที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางศาสนา เพราะปัจจุบันนี้
สภาพของสั ง คมได้ เ ปลี่ ย นแปลงไป สั ง คมเป็ น สั ง คมวั ต ถุ นิ ย ม มี แ ต่ ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของตะวันตก ที่เน้นเกี่ยวกับวัตถุนิยม และสามารถเข้าถึง สัมผัสได้ด้วย
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และการกลั่นกรองด้วยมุมมองแนวคิดและทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์เท่านั้นจึง
จะเป็นความจริง จึงทาให้วัตถุ แผ่ขยายความเจริญรุดหน้าอย่างกว้างขวางรวดเร็ว แต่ในทางตรงกัน
ข้ามสภาวะทางจิตใจของประชาชนในชาติกลับเสื่อมถอยและตกต่าอย่างน่าเป็นห่ว ง เพราะการขาด
ความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจ ขาดหลักธรรมในการดาเนินชีวิต แนวคิดเรื่องนรกสวรรค์เป็นแนวคิดที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม มองในมุมศาสนาแล้วสามารถมองได้ว่า แนวคิดนี้เพื่อควบคุมความรู้สึก
นึกคิดให้คานึงถึงบาปบุญคุณโทษ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชนในสังคมมิให้ มีการกระทาอัน
ผิดต่อศีลธรรม และหลักการทางศาสนาก็ได้มีการนามาบัญญัติเป็นกฎหมายบังคับใช้ในสังคม ซึ่งก็
ถือได้ว่าหลักการทางศาสนาเป็นที่มา หรือบ่อเกิดหนึ่งของกติกาสังคมหรือกฎหมาย เช่น การห้ามฆ่า
๕

เสรี พงศ์พิศ, ศาสนาคริสต์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เอดิสัน, ๒๕๒๙), หน้า ๑๗๙.
คาสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาค ๓ : ชีวิตในพระคริสตเจ้า, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, ๒๕๔๑), หน้า ๑๖๖.
๖
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คน “ตามหลักคาสอนศาสนา มีการนามาบัญญัติเป็นกฎหมายอาญา ปัจจุบันมีการนา ศาสนาเข้าไป
มีส่วนในการอบรมฟื้นฟู ผู้กระทาผิดซึ่งในการดาเนินการของหน่วยงานราชทัณฑ์ ได้นาศาสนาไปใช้
ในการอบรมจิ ตใจผู้ ต้ องขัง โดยจั ด ให้ มี การแสดงธรรมเป็ นประจ า และมีก ารสอนศาสนา และ
หลักธรรมของศาสนาต่างๆ ในวันสาคัญทางศาสนา มีการนาผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ไปบาเพ็ญ
ประโยชน์แก่วัด และทาบุญร่วมกับประชาชน นอกจากนี้ยังมีโครงการ ฝึกสมาธิ สงบใจ โดยจัดผู้มี
ความรู้ มาอบรม และสอนให้ ผู้ ต้องขังให้ ทาสมาธิเป็นประจา”๗ และ “สถาบั น ทางศาสนา เป็ น
สถาบันหลักของสังคมสถาบันหนึ่ง ที่ถูกนามาใช้เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมระบบสังคมพัฒนา
จิตในของคนในสังคม ตลอดถึงกระบวนการการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ศาสนาถูกวาง
บทบาทให้ทาหน้าที่ต่อสังคมที่สาคัญประการหนึ่ง คือ เป็นมาตรการ ควบคุมพฤติกรรมของคนใน
สังคม”๘
ดัวยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่อยากจะศึกษาถึงชีวิตหลังความตายของมนุษย์ ว่า เมื่อ
เราตายไปแล้ว จะไปที่ไหน เราต้องดาเนินชีวิตอย่างไรในขณะที่มีชีวิตอยู่ ตามแนวทางคาสอนของ
พระพุทธศาสนามีเกณฑ์ตัดสินเรื่องนรกสวรรค์อย่างไร ศาสนาคริสต์มีเกณฑ์ตัดสินเรื่องนรกสวรรค์
อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้ที่นับถือศาสนาทั้งสอง อีกทั้งเพื่อ ให้เกิดผลเมื่อต้องตายจากโลกนี้
ผู้วิจัยจะศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบในลักษณะเปรียบเทียบ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องนรกและสวรรค์ ตามแนวทางคาสอน
พระพุทธศาสนากับศาสนาคริสต์” มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
๒.๓ เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับ นรกและสวรรค์ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับใน
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

๓.วิธีดาเนินการวิจัย

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบ นรก และสวรรค์ ในพระพุทธศาสนากับศาสนา
คริสต์” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์เอกสาร (Documentary
Analysis) เป็นหลัก ศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง ฉบับมหา
๗

ประเทือง ธนิยะผล, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ ๓. (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๓๘), หน้า ๒๙๕.
๘
แสง จันทร์งาม, ศาสนศาสตร์ (the Science of Religion), พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :
ไทยวัฒนาพาณิชย์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๘.
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

จุฬาลงกรณ์ร าชวิทยาลัย ฉบับ มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย เอกสารทุติยภูมิ เช่น ตาราวิชาการ
หนังสือ รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
๓.๑ ศึ ก ษาจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ขั้ น ปฐมภู มิ (Primary
Sources) คื อ พระไตรปิ ฎ ก
(ภาษาไทย) คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส คัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิม และ
ภาคพันธสัญญาใหม่
๓.๒ ศึกษาจากแหล่งข้อมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ ตารา เอกสาร
และรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแหล่ ง ต่ า งๆ มาวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ สรุ ป และอภิ ป รายผล
นาเสนอ ผลการวิจัย

๔. สรุปผลการวิจัย

๔.๑ จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า
ความหมายของนรกในทั ศนะพระพุ ทธศาสนา หมายเอาสภาพที่ ไ ม่มี ค วามเจริ ญ สภาพที่ ไ ม่ มี
ความสุข เป็นสถานที่สาหรับเสวยผลวิบากทุกข์ของคนผู้ทาบาปที่ได้ตายจากโลกแล้วไปเกิด การไม่
เชื่อเรื่องนรกและสวรรค์จัดเป็นมิจฉาทิฎฐิ คือ มีความเห็นผิดจากความเป็นจริง เช่น สัสสติทิฏฐิ
เห็นว่ายั่งยืน คือ อะไรเป็นอย่างไรก็คงเป็นอย่างนั้น เช่น คนตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนเสมอไป และ
อุจเฉททิฏฐิ เห็นว่าขาดสูญ คือ ตายแล้วก็สูญหมด เช่น คนตายแล้วไม่เกิดในภพในชาติต่อไป
ความเห็ น อย่ างนี้ ยั ง จั ดเป็ น นิ ย ตมิจ ฉาทิ ฏ ฐิ คือ เป็นความเห็ นที่ดิ่งลงไป ยากที่จะแก้ไขได้ เป็ น
ความเห็นผิดที่มีโทษมาก ในทัศนะพระพุทธศาสนา นรกมีอยู่ ๘ ขุมใหญ่และมีอุสสุทนรกเป็นบริวาร
ชั้นใน ๑๖ ขุม และยมโลกนรกเป็นบริวารชั้นนอก ๔๐ ขุม เหมือนกันนับนรกน้อยใหญ่ด้วยกันเป็น
นรก ๔๕๖ ขุม มูลเหตุที่ทาให้ได้เกิดในนรก ก็คือ กิเลสที่เป็นรากเหง้าของบาปหรือความชั่วที่กระตุ้น
ชักจูงเป็นสาเหตุให้มนุษย์กระทาความชั่ว ได้แก่ อกุศลมูล คือ โลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธ
และโมหะ ความหลงนั่นเอง ซึ่งจะอยู่ในลักษณะหรือกรอบของกรรม ๓ กายกรรม วจีกรรมและ
มโนกรรมผ่านทางทวาร ๓ กายทวาร วจีทวารและมโนทวาร ส่วนสวรรค์ หมายถึง ภพภูมิที่เลอเลิศ
เพียบพร้อมไปด้วยกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะอันน่าปรารถนาใคร่ เป็นผลกรรม
ในทางที่ดีของมวลมนุษย์หลังจากได้สิ้นชีวิตไปแล้ว แยกได้ ดังนี้ (๑) ฉกามาพจรสวรรค์ ๖ ชั้น รูป
พรหม ๑๖ ชั้น อรูปพรหม ๔ ชั้น วิธีการไปบังเกิดในสวรรค์ก็ด้วยปฏิบัติตาม ศรัทธา ศีล จาคะ และ
ปัญญา (สัมปรายิกัตถประโยชน์) อีกนัยหนึ่ง พระพุทธศาสนาไม่เน้นที่ศรัทธา การยึดติดอยู่กับการ
สวดอ้อนวอนขอพรจากสิ่งลึกลับ พระพุทธศาสนากลับกระตุ้นเตือนให้มนุษย์หันมาใช้ปัญญาและ
การศึกษาปฏิบัติความดี สมรรถภาพ ศักยภาพ ศักดิ์ศรี และทุกอย่างในอันที่จะเสริมสร้างความ
ผาสุกและสันติสุขในสังคมมนุษย์
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาที่สามารถนาผู้ประพฤติปฏิบัติไปสู่ทางที่ปรารถนา
ได้ กล่าวคือ เป็นแนวทางของความรอบรู้ที่มีสาระอยู่ที่จะสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต มวลมนุษย์ถวายทานก็เพื่อต้องการความสุข ความสุข ก็คือ บุญกุศลนั่นเอง
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และสิ่งที่มนุษย์ปรารถนามากที่สุดหลังจากการตายแล้ว ก็คือ ได้ไปเกิดบนสวรรค์ การศึกษาเรื่อง
นรกและสวรรค์ตามหลั กคาสอนของพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสาคัญมากที่สุ ด
เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายที่มวลมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ คาสอนเรื่องนรก
สวรรค์จึงสามารถทาให้คนต้องประพฤติความดี ละเว้นจากความชั่วทั้งปวง รู้จักควบคุมความ
ประพฤติของตน จนสามารถทาให้เข้าใจกฎธรรมชาติของการกระทาว่าใครกระทากรรมไว้อย่างไร
ก็ต้องได้รับผลกรรมเช่นนั้น ผู้ที่ทาความดีก็ย่อมได้รับผลดีตอบแทน คือ ได้ไปเกิดบนสวรรค์ ส่วนผู้
ที่ทาความชั่วย่อมต้องได้รับผลชั่วตอบแทน คือ ทาให้ไปเกิดในนรก อย่างไรก็ตาม สวรรค์ ซึ่งถือว่า
เป็นภพภูมิที่เป็นสุคติ เป็นสถานที่ที่มนุษย์พึงปรารถนาจะไปอุบัติเกิดเพียงใดก็ตาม แต่สวรรค์ก็มิได้
มีสภาพเที่ยงแท้แน่นอนยังมีการเกิด การดับ เปลี่ยนแปลง แปรปรวน เป็นธรรมดาตามกฎแห่งกรรม
ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีหลักคาสอนที่ยิ่งกว่าเรื่องสวรรค์ มีความสุขยิ่งกว่าความสุขในสวรรค์
และมีสภาพที่เที่ยงแท้ ไม่มีการเกิด ดับ หลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมได้อ ย่างแท้จริง นั่นก็คือ พระ
นิพพาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในคาสอนเรื่องนรกสวรรค์ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท
๔.๒ จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ในศาสนาคริสต์ พบว่า ความหมาย
ของนรกในทัศนะคริสต์ศาสนา หมายเอาสภาพของมนุษย์ที่รู้ตัวและเต็มใจปฏิเสธความสัมพันธ์อั นดี
งามกับพระผู้เป็นเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์ ตกเป็นทาสของกิเลส ตัณหา ความหยิ่ง จองหอง ผู้ที่ตาย
ไปแล้ว ตกนรกก็จะต้องอยู่ ในนรกนั้นตลอดกาล นรกในคริสต์ศาสนาแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
ได้แก่ ๑) นรก คือ สภาพที่มีบาปหนัก และ ๒) ไฟชาระ ต้องรับทรมานเพื่อชาระตนให้บริสุทธิ์ เพื่อ
จะเข้าสู่สวรรค์ในภายหลัง ดังนั้น กรรมของสัตว์ที่ไปบังเกิดในนรก ก็คือ การไม่ยอมรับ ไม่มีศรัทธา
ความเชื่อมั่นในพระเจ้า ส่วนสวรรค์ ก็มีความหมายถึงโลกใหม่ อันเป็น ผลของความดีสูงสุด คือ
การประพฤติปฏิบัติดาเนินไปกับพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความศรัทธา ความรักที่มีต่อพระองค์และ
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สวรรค์และนรกในทัศนะของศาสนาคริสต์เป็นสภาวะที่คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง ถูก
สร้างขึ้นโดยพระเจ้า และพระองค์เป็นปกครองดูแลมวลมนุษย์ทั้งหลายทั้งในโลกมนุษย์นี้และโลก
สวรรค์ คาสอนเรื่องนรกและสวรรค์ในศาสนาคริสต์ล้วนมีคุณค่าในการส่งเสริมให้มวลมนุษยชาติใน
โลก ได้หวนคานึงถึงเรื่องราวต่างๆ ทั้งดี และไม่ดีที่ผ่านมาของมนุษย์ เป็นเครื่องเตือนใจ เป็นเครื่อง
ปลอบใจให้อบอุ่น และเป็นเครื่องสร้างกาลังใจในการดาเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้องตามหลักธรรมคา
สอนของพระเจ้า ความสุขเกิดขึ้นได้ในชาติปัจจุบัน และยังส่งผลต่อไปในชาติหน้า นั่นก็คือ ให้ได้รับ
ความสุขในดินแดนสวรรค์อันถือเป็นที่สิ้นสุดของชีวิตที่สมบูรณ์ในทัศนะศาสนาคริสต์
๔.๓ จากการเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ในพุทธศาสนากับในศาสนา
คริสต์ พบว่า ความคล้ายคลึงกันในเรื่องนรก ทั้งสองศาสนาได้นาเสนอของผลของความเชื่อเกี่ยวกับ
นรกว่า คือ ผลของความชั่วร้าย หากมนุษย์ไม่อยากเกิดในนรก มนุษย์ก็ไม่พึงกระทากรรมที่เป็น
ความชั่วหรือบาปหนักไม่ว่ากรณีใดๆ ในความแตกต่างกันในเรื่องนรกนี้ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประเภทอเทวนิยม กล่าวคือ ไม่มีหลักคาสอนที่เกี่ยวกับพระเจ้า ผู้ทรงอานาจใดๆ ที่จะส่งผลต่อชีวิต
มนุษย์ ส่วนศาสนาคริสต์ มีหลักคาสอนที่เกี่ยวกับพระเจ้า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากพระเมตตาและ
ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์นั้นมีความสุข แนวคิดเรื่องนรกของทั้งสองศาสนา
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ถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นในทวีปที่แตกต่างกัน ด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่ก็มีความหมาย
คล้ายคลึงกันในระดับพื้นฐาน กล่าวคือ นรก ก็คือ สถานที่กักขังทรมานบุคคลผู้กระทาผิดหรือบาป
และเห็นว่าชีวิตในนรกเต็มไปด้วยความทุกข์ ทั้งความทุกข์ทางกายและใจ ซึ่งเกิดจากความอยากเป็น
สาเหตุหลัก พระพุทธศาสนาจึงเน้นไปที่การฝึกฝนอบรมด้วยศีล สมาธิ และปัญญาจึงจะเข้าถึง
ความสุข คือ การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงนั้นเอง ไม่มีนรกและสวรรค์ใดๆ อีกต่อไป ส่วนศาสนาคริสต์
เน้นเพียงศรัทธา ความเชื่อ ความไว้วางใจ และความรักในพระเจ้าจึงจะรอดพ้นจากนรกได้ ความ
แตกต่างกันในเรื่องนี้ กล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนาจัดอยู่ในปรัชญาอินเดียสายอนาสติกะ ส่วนศาสนา
คริสต์จัดอยู่ในสายอาสติกะ พระพุทธศาสนาปฏิเสธทฤษฎีเกี่ยวกับการเทิดทูนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพระ
เจ้ าตามแนวคาสอนของศาสนาฝ่ ายเทวนิ ย ม ที่ส อนให้ ค นมอบความภักดี และชีวิ ตต่อพระเจ้ า
ตลอดจนคาสอนเกี่ยวกับการสร้างโลกมนุษย์ สังคม ทั้งนี้โดยการปฏิเสธแนวความเชื่อของฝ่ายเทวนิ
ยมทุ ก ประเด็ น ไม่ ว่ า จะเป็ น อภิ ป รั ช ญา (Metaphysics) จริ ย ศาสตร์ (Ethics) ญาณวิ ท ยา
(Epistemology) และอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาเป็นอเทวนิยม (Atheism) จึงไม่เชื่อ และไม่
สอนเรื่องการมีพระเจ้า ตลอดจนหลักการมอบตนต่อพระผู้เจ้า (Submitoneself to the God)
ตามที่ศาสนาฝ่ายเทวนิยมเชื่อถือและสั่งสอนกัน ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาเสนอทัศนะเกี่ยวกับโลก
และชีวิตในแง่ของเหตุผลนิยม(กรรมวาท) และในแง่สัจนิยม(สัจวาท) ซึ่งปรากฏฐานะของมนุษยนิยม
โดยถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นไปตามกระบวนการของเหตุผลตามสภาวะของมัน ในเรื่องของมนุษย์
ก็เช่นเดียวกันย่อมเป็นไปตามข้อกาหนดและการกระทาของมนุษย์ มนุษย์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง
ทุกอย่างและเป็นผู้รับผิดชอบความดีความชั่ว ความทุกข์หรือความสุขของมนุษย์เอง โดยไม่มีอานาจ
ศักดิ์สิทธิ์จากเทพฤทธิ์ใดๆ มากาหนดนอกจากตัวมนุษย์เอง
ในภาพรวมของศาสนาทั้งสองมีแนวคิดเกี่ยวกับนรกและสวรรค์ทั้งคล้ ายคลึ งกันและ
แตกต่างกันอยู่มากพอสมควร เหตุปัจจัยมิใช่อะไรอื่น นั่นคือ มุ่งแก้ไขปัญหาชีวิตของมนุษย์ทุกคน
ในสังคมเหมือนกัน แตกต่างกันเพียงพระพุทธศาสนาเน้นที่ตัวปัจเจกบุคคลตนเองเป็นหลักว่าจะดีจะ
ชั่วก็ด้วยกาย วาจาและใจของตน และเน้นที่ความหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นเป้าหมาย
สูงสุด สวรรค์จึงมิใช่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิต ส่วนศาสนาคริสต์ สวรรค์เปรียบได้ดังบ้านหลังที่สอง
ของมวลมนุษย์ผู้กระทาความดีเพื่อพระเจ้า เมื่อได้สิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปแล้ว ก็จะเข้าไปรวมเป็นหนึ่ง
เดียวกับพระองค์ ซึ่งแตกต่างกับพระพุทธศาสนาอย่างมากในประเด็นนี้ กล่าวคือ ถึงแม้ว่าในทัศนะ
ทางพระพุทธศาสนาจะยอมรับว่านรก (สามารถหลบหนีได้ด้วยตนเองเช่นกัน) และสวรรค์มีอยู่จริง
แต่ยังมิใช่สถานที่สุดท้ายของชีวิตที่มวลมนุษย์ควรเข้าถึง ยังมีสถานที่อื่นอีกที่ยิ่งไปกว่าสวรรค์ นั่นก็
คือ นครนิพพาน ซึ่งสามารถนาเอาแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมปัจจุบันที่นับวัน มวลมนุษย์ยิ่งห่างเหินจากคุณธรรมความดี
งามตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ถอยห่างจากโลก (พระเจ้า) และสวรรค์ทุกขณะ แม้ว่ายังดารงชีวิต
อยู่ในโลกมนุษย์ก็ตาม แต่กลับเข้าไปใกล้ความทุกข์ทรมานทุกขณะจิต (นรก) ซึ่งก็เนื่องมาจากความ
ไม่เชื่อถือในเรื่องดังกล่าวในพระศาสนาที่ตนนับถือ ไม่พยายามที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติตามหลัก
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คาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ แต่กลับไปประพฤติผิดปฏิบัติชั่วต่างๆ ด้วยความโลภ ความโกรธ
ความหลง ประมาทมัวเมาในชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ อันนาไปยังนรกก็ไม่ได้ สวรรค์ก็ไม่ได้เช่นกัน
หลักธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามในศาสนาทั้งสองนั้น แม้ว่ามีอยู่อย่างมากมายก็ตาม แต่ในความ
มากมายของหลักธรรมเหล่านั้นสามารถรวมลงเป็น ๒ ลักษณะหรือ ๒ ความมุ่งหมาย ได้แก่ สาหรับ
โลกปัจจุบันอันมีความสุขในการมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างหนึ่ง และสาหรับโลกในอนาคต (สวรรค์) อย่าง
หนึ่ง และหลักธรรมทั้ง ๒ ความมุ่งหมายนี้ยังรวมเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น นั่นก็คือ ความรัก (ศาสนา
คริสต์ : รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง ส่วนพระพุทธศาสนา รักในรูปแบบเมตตา
พรหมวิห าร) เมื่อมีความรั กก็ไม่ทาร้ ายกัน ไม่เบียดเบียนกัน ความศรัทธาและความรักนี้ เป็น
หลักประกันชีวิตได้ทั้งโลกปัจจุบันและโลกในอนาคตเป็นอย่างดี และหากมวลมนุษย์ในสังคมโลกยึด
ปฏิบัติศาสนธรรมคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือแล้ว ปัญหาต่างๆ จากการล่ วงละเมิดกฎหมาย
บ้านเมืองและผิดศีลธรรมนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น และหลักธรรมดังกล่าวยังสามารถเปลี่ยนสภาพมนุษย์
ให้เป็นเทวดา เปลี่ยนสังคมแห่งบาปกรรม สังคมแห่งความชั่วร้าย ให้เป็นสังคมแห่งศีลธรรม เป็น
สังคมแห่งเทวดาได้อย่างแท้จริง ไม่ต้องตั้งตารอคอยชาติหน้าหรือชาติไหนๆ ทั้งนี้ก็เพราะว่า เมื่อ
ผู้คนไม่สนใจหรือห่างเหินคาสอนทางศาสนาแล้ว ความเชื่อที่ผิด การกระทาที่ผิดก็ย่อมได้โอกาส ได้
ช่องที่จะเข้าครอบงาจิตใจของคนนั้นได้ จึงจะมีผลเป็นความทุกข์ร้อน ความไม่สุขสบายในชีวิต และ
ความมืดมนต่อไปในโลกหน้า ฉะนั้น ในความเป็นจริง ชีวิตของมนุษย์ก็ล้วนเกิดมาเพื่อทาประโยชน์
สร้างคุณงามความดีให้แก่ตนเอง ผู้อื่น และสังคมส่วนรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะอายุของ
มนุษย์นั้นไม่ยืนยาวเท่าใดนัก ไม่มีเวลามากพอที่จะสนใจหรือกอบโกยผลประโยชน์ และไม่มีเวลา
มากพอเพื่อจะสร้างอาณาจักรแห่งการยึดมั่นถือมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เลย เมื่อมวลมนุษย์รู้ว่าตน
มีอายุน้อยนิด ก็พึงรีบขวนขวายกระทากรรมดีไว้มากๆ เพื่อเป็นทุน เป็นพลวปัจจัย และเพื่อความไม่
ประมาทในเรื่องต่างๆ ที่ชีวิตตนพึงประสบในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตหลังความตาย แม้ว่าชั่วชีวิตนั้น
ไม่อาจเข้าถึงธรรม บรรลุธรรมได้ก็ตาม แต่ผลแห่งกรรมดี กรรมอันเป็นบุญกุศล ซึ่งก็คือ การได้
ศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่ไร้ผล ไม่สูญเปล่าไปไหน ยังคงอยู่ที่ตัว ของมนุษย์ผู้ปฏิบัติ อยู่
ภายในจิตใจที่สงบร่มเย็น รวมทั้งเป็นบุญเป็นกุศลที่คอยตามติดไปทุกหนทุกแห่งในภายภาคหน้า
เมื่อถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลแห่งความดีงามที่ได้บาเพ็ญมานั้น ก็จะส่งผลให้บรรลุมรรคผลนิพพาน
ยิ่งยวดกว่าภพภูมิใดๆ ได้อย่างแน่นอนในชาติใดชาติหนึ่งแห่งสังสารวัฏอันยาวนาน
๔.๔ จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าทางจริยธรรม พบว่า ถึงแม้ว่าศาสนิกชนบางคนยังมี
ความเห็นผิดอีกว่า ทานที่ให้นั้น ไม่มีผล บุญ บาป นรก สวรรค์ไม่มีจริง หากมนุษย์รู้ว่าเพียงทาบุญ
ชั่วอายุของมนุษย์นั้น ผลบุญไม่อาจประมาณได้เลย มีพระพุทธพจน์ที่ตรัสถึ งกองกระดูกของมนุษย์
เพียงแค่คนหนึ่งเท่านั้นว่ามีขนาดใหญ่โตสูงเทียบเท่าภูเขาเวปุลลบรรพตซึ่งมีความสูงเสียดฟ้า ซึ่ง
แสดงถึงว่ามนุษย์ทั้งหลายแต่ละคนต่างได้เวียนเกิดเวียนตายมานักต่อนักแล้ว หลักคาสอนเกี่ยวกับ
นรกสวรรค์นี้ เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า ผลของการให้กรรมต่างๆ ทั้งดีและไม่ดีที่เหล่ามนุษย์
ได้กระทาไว้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความจนหรือร่ารวยของมนุษย์แต่ประการใด แต่ขึ้นอยู่กับ
การประพฤติดีหรือชั่วเท่านั้น เพราะว่ามนุษย์ทุกคนล้วนตกอยู่ในสภาพเดียวกัน นั่นก็ คือ ต้องเกิด
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ต้องแก่ ต้องเจ็บ และต้องตายด้วยกันทุกคน แม้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดในโลกทั้งหลายยังหนีไม่
พ้น การเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้น เป็นการย้าเตือนสติของมวลมนุษย์ได้ว่าบัดนี้
ชาตินี้ตนกาลังทาอะไรอยู่ ชีวิตไม่ควรประมาทต่อสิ่งต่างๆ พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ควรรีบทาความ
เพียรในวันนี้ทีเดียว ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีมาในวันพรุ่งนี้” เรื่องนรกและสวรรค์นี้ล้วนมีคุณค่า
ในการส่งเสริมให้มวลมนุษยชาติในโลกหวนคานึงถึงการกระทาต่างๆ ที่ผ่านมาของตนว่าเป็นอย่างไร
ดีห รื อไม่ดี มีผ ลเป็ น สุ ขหรื อความทุกข์ เดือดร้ อนใจ กล่ า วคือ เมื่ อมนุษย์ทั้ งหลายต่า งกลั ว นรก
ปรารถนาจะไปสู่สวรรค์ก็ถือเป็นการเลือกที่ดีแล้ว แม้ว่ายังมีหนทางที่สุขกว่านี้อีกมากก็ตาม แต่หาก
มนุษย์ทุกคนในสังคม ในโลกนี้ประพฤติปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อได้ว่าโลกมนุษย์ก็ไม่
แตกต่างไปกว่าสวรรค์เท่าใดนัก เพราะว่าโลกมนุษย์นี้มีศักยภาพ มีสิ่งต่างๆ ที่เกื้อหนุนต่อความสุข
ในระดับต่างๆ ยิ่งกว่าภพภูมิใดก็ว่าได้ มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้ว ย่อมประกอบด้วยธาตุ ๔ ขันธ์ ๕
เหมือนกัน ถ้าได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามและความสามารถหรือศักยภาพดังกล่าวของมนุษย์นี้ไม่ได้
ขึ้นตรงต่อระบบชนชั้นวรรณะใดๆ เหมือนอย่างลัทธิศาสนาอื่นๆ กล่าวอ้างไม่ พระพุทธศาสนามิได้
แบ่งมนุษย์ให้แตกต่างกันเพียงด้าน เพศ วัย วรรณะ ฐานะความเป็นอยู่ แต่พระพุทธศาสนาแบ่ง
มนุษย์ออกโดยการกระทาต่างหาก หากใครทาดีก็จัดว่าเป็นคนดี เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หากทาชั่วก็
ถือว่าเป็นคนไม่ดี แต่สามารถกลับตัวกลับใจหันมาทาความดีได้เช่นกัน ขึ้นอยู่ที่ตัวของมนุษย์เป็น
สาคัญ
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์นี้ไม่ต้องไปคานึงถึง ไม่ต้องหวังผลที่อยู่ไกลเกินตัว เกิน
ปั ญญาของตน เพี ย งแค่ศึ กษาประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรมเท่า ที่ตนสามารถศึกษาปฏิบั ติได้ ก็ พ อ แล้ ว
พุทธศาสนิ กชนก็ จ ะกลายเป็ น เทพผู้ ป ระเสริ ฐ ในโลกมนุ ษย์ เหมือ นกั บเทพในสวรรค์ไ ด้ และยั ง
เหนือกว่าเทพในสวรรค์ด้วยซ้า เพราะเกิดเป็นเทพโดยที่ยังไม่สิ้นชีวิตในโลกมนุษย์นี้ถือเป็นหลักการ
หรือจุดประสงค์ที่แท้จริงประการหนึ่งของพระพุทธศาสนาเถรวาท หากมนุษย์ประพฤติปฏิบั ติได้
เช่นนี้ มนุษย์จะไม่มีความสงสัยในเรื่องต่างๆ สวรรค์มีจริงหรือไม่ นรกเป็นอย่างไร เป็นต้น จะไม่มี
อคติต่อคนอื่น สังคมโลกมนุษย์จะไร้ปัญหา ความขัดแย้งกัน และจะไม่มีความหวั่นไหวใด ๆ ในชีวิต
แม้กระทั่งความตาย อันเป็นหลักสัจธรรมที่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งมนุษย์ เทวดา และสรรพสัตว์น้อย
ใหญ่ซึ่งยังต้องเวียนวนอยู่ในกระบวนการของเหตุปัจจัย อันเป็นเงื่อนไขที่จะทาให้ต้องหมุนวนตาม
สังสารวัฏอันไม่มีจุดสิ้นสุดได้ หากยังไม่สามารถบรรลุธรรมตามทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท
ตราบใด การเวียนว่ายตายเกิด การพบประจักษ์สวรรค์และนรกก็ย่อมมีตราบนั้นเช่นกัน
เมื่อสัตว์เกิดมายังต้องตกอยู่ในภายใต้หลักของการเวียนว่ายตายเกิด หรือสังสารวัฏอยู่
เช่ น นี้
ย่ อ มเป็ น เครื่ อ งชี้ ชั ด ว่ า สั ต ว์ ต่ า งๆ นั้ น ยั ง มี ก รรมเป็ น ของตนเอง ความเชื่ อ เช่ น นี้
พระพุทธศาสนามองว่านั่นเป็นเงื่อนไขของการเกิดใหม่ของสัตว์นั้นๆ เมื่อสัตว์ต่ างๆ ไปเกิด นั่นก็
หมายความว่า สัตว์ที่ทากรรมดีมากก็ย่อมได้ไปเกิดในสถานที่ที่ดี เช่น ไปเกิดในสวรรค์ ไปเกิดใน
สวรรค์ชั้นพรหม เป็นต้น แต่ถ้าสัตว์ที่ทากรรมชั่วย่อมไปเกิดในสถานที่ไม่ดี เช่น ไปเกิดในนรกหรือ
ในอบายเป็นต้น ดังนั้น มนุษย์จึงมีความปรารถนาที่จะได้ไ ปเกิดในสวรรค์ เมื่อมนุษย์มีความ
ต้องการจะไปเกิดในสวรรค์ ต้องทาความดีถึงจะได้ไปเกิดในสวรรค์ ด้วยเหตุแห่งความเชื่อนี้ กล่าว
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ได้ว่า สวรรค์เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ทาให้คนทาดี ละเว้นการทาความชั่ว และหลักคาสอนเรื่อง
นรกสวรรค์ในพระพุทธศาสนามีพื้น ฐานจากความต้องการพ้น ทุกข์ มีขอบเขต ระดับและวิธีการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีผลหรือจุดหมายปลายทางที่ครอบคลุมชีวิตมนุษย์และสรรพสัตว์ไม่ว่าชาตินี้
ชาติหน้าหรือชาติไหนๆ

๕.ข้อเสนอแนะ

บรรดาลัทธิ ศาสนาทั้งหลายต่างมีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตอยู่ ๒ ระดับด้วยกัน หนึ่ง ก็
คือ ในระดับที่เป็น โลกีย ธรรมเพื่อให้ มนุ ษย์ส ามารถเข้าถึงความสุ ขแบบโลกิยะอันประกอบด้ว ย
ประโยชน์ตนและสังคมส่วนรวมได้ ส่วนระดับโลกุตรธรรมนั้น บรรดาลัทธิและศาสนาทั้งหลายล้วนมี
หลักแสดงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตไว้ตามลักษณะความเชื่อของตนๆ เช่น สรวงสวรรค์ ความเป็นเทพ
เจ้า และความหลุดพ้นจากความทุกข์ เป็นต้น แต่เนื่องจากมนุษยชาติมุ่งเน้นเฉพาะความสุขความ
สบายทางวัตถุมากจนเกินไป จึงเป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งที่นามวลมนุษยชาติไปความทุกข์ ก่อเกิด
ปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาชีวิต ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง เป็นต้น
แนวคิดและหลักคาสอนเรื่องนรกสวรรค์ทั้งของพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์นี้จึง
นับว่ามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ต่อชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน เพราะเป็นหลักปฏิบัติที่ตรงจุดใน
การแก้ไขปั ญหาของชีวิตในด้านต่างๆ เช่น หลักคาสอนเกี่ยวกับการพัฒ นาตนเอง การเมือง
ปกครอง หลัก คาสอนส าหรับ บุ คคลพึงปฏิบัติต่อกันตามฐานะหน้าที่ ซึ่งสามารถเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมของมนุษย์ทางด้ายกาย จิตใจ และปัญญาได้ ฉะนั้น ถ้าสถาบันต่างๆ ทางสังคมอันมี
สถาบันศาสนา สถาบันทางการเมืองการปกครองและสถาบันการศึกษา เป็นต้น ต้องการเห็นสังคม
สวรรค์แห่งสันติสุขที่แท้จริงแล้ว สถาบันที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นควรดาเนินในเรื่อง ดังนี้
๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสานึกทางมนุษยธรรม รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว รู้ว่าคนเราเมื่อ
อยู่ร่วมกันพึงปฏิบัติต่อกันอย่างไร อันเป็นความดีงามทางด้านมโนธรรมสานึก เช่น ความเมตตา
กรุณา ความเสียสละ เป็นต้น
๒) ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ความสามารถ ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งของ
ตน ของครอบครัว และสังคมของตนเองได้ โดยให้มีการร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
อันเป็นการแสดงออกซึ่งปัญญาอันถูกต้อง
๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้ ความรู้ที่ถูกต้องทางด้านศาสนาแก่ประชาชน เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ สมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของศาสนานั้นๆ มีความสามารถ ให้รู้จักบทบาท
และหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มีค่านิยมที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนและ
ผู้อื่นในฐานะต่างๆ เช่น เป็นบิดามารดา ญาติพี่น้อง เป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
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ภาวะผู้นาตามหลักสัปปุรสิ ธรรม ๗ ของเจ้าอาวาส ในอาเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์

Leadership according to seven Sappurisadhamma of the
abbots in Takfa district, Nakhonsawan province
พระมหาศุภโชค มณิโชติ (มณีโชติ) 
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอาเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ นี้ มีวัตถุประสงค์คือ (๑) เพื่อศึกษาภาวะผู้ น าตามหลั กสั ปปุริสธรรม ๗ ของเจ้ าอาวาสใน
อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (๒) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้ นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้ า
อาวาสในอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (๓) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของภาวะผู้นาตามหลักสัป
ปุริส ธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ดาเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระภิกษุ ในอาเภอตากฟ้า จานวน ๕๙๕ รูป
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบงาย (simple random sandom) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน ๑๙๔ รูป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามโดยใช้ โปรแกรมส าเร็ จรู ปเพื่ อการวิ จั ยทางสั งคมศาสตร์ โดยใช้ สถิ ติ ค่ าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
ทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทาการ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ (Least Significant Difference : LSD) โดยกาหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕
ผลการศึกษา พบว่า
๑. พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อ ภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอาเภอ
ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน
พบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อ ภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอาเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านกาลัญญุตาอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆอยู่ในระดับมากที่สุด
๒. เปรียบเทียบความคิดเห็นพระภิกษุต่อภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสใน
อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา ตาแหน่งพระสังฆา
ธิการ วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาแผนกธรรม วุฒิการศึกษาแผนกบาลี และประสบการณ์ใน
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การปฏิบัติหน้าที่พระสังฆาธิการ ที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นา
ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้านอายุ พรรษา ตาแหน่ง
พระสังฆาธิ การ วุฒิ การศึกษาสายสามั ญ วุฒิ การศึกษาแผนกธรรม วุฒิ การศึกษาแผนกบาลี และ
ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ พ ระสั ง ฆาธิ ก าร ไม่ แตกต่ างกั น โดยมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ ๐.๐๕
๓. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสใน
อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (๑) พระสังฆาธิการบางรูปไม่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน
(๒) พระสังฆาธิการบางครั้งเชื่อมั่นในการทางานของตนเองสูงเมื่อเกิดข้อผิดพลาดแล้วทาให้งานเกิด
ความเสียหายและเสียเวลาแก้ไข เพราะไม่ยึดหลักการ (๓) พระสังฆาธิการยังขาดเหตุผลในการ
ปฏิบัติงาน ยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิมในการบริหารงาน ถือสิ่งที่เคยปฏิบัติมาแล้ว และไม่ค่อยแก้ไข
หรือพัฒนาตนเอง ทาให้งานของพุทธศาสนาไม่เดินหน้า
ABSTRACT
The objectives of this study were: 1) to study leadership a according to
seven Sappurisadhamma of the abbots in Takfa District, Nakhonsawan Province, 2)
to compare the leadership a according to the seven Sappurisadhamma of the
abbots in Takfa District, Nakhonsawan Province, and 3) to study problems and
barriers of the leadership a according to the seven Sappurisadhamma of the abbots
in Takfa District, Nakhonsawan Province
This research applied Survey Research. The population of the study was
595 monks.The sample of the study was 194 monks by Simple Random Sampling.
The instrument of the study was the questionnaires. The analysis of data used
Statistical Package for Social Science. The statistics used Frequency, Percentage,
Mean, Standard deviation, t-test, and F-test by One Way ANOVA and Least
Significant Difference: LSD at 0.05 of statistical significance.
The results of the study found that
1. Overall, the monks had the opinion toward the leadership according to
the seven Sappurisadhamma of the abbots in Takfa District, Nakhonsawan Province
in the highest level. When considering each aspect, it was found that the monks
having the opinion toward the leadership according to the seven Sappurisadhamma
of the abbots in Takfa District, Nakhonsawan Province in Kalannuta(knowing the
proper time)were in high level. However, the monks having the opinion toward the
leadership according to the seven Sappurisadhamma of the abbots in Takfa District,
Nakhonsawan Province aspects were in the highest level for the other aspects.
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2.For the comparison of the monks’ opinion toward the leadership
according to the seven Sappurisadhamma of the abbots in Takfa District,
Nakhonsawan Province by classifying on the personal factors: age, year, positions of
the ecclesiastical monks, degree of General Education, degree of Dhamma
Education, degree of Pali Education , and working experience of the ecclesiastical
monks, it was found that the monks had no different opinion toward the leadership
according to the seven Sappurisadhamma of the abbots in Takfa District,
Nakhonsawan Province in all aspects at 0.05 of statistical significance.
3.The problems, the barriers, and the suggestions for the leadership
according to the seven Sappurisadhamma of the abbots in Takfa District,
Nakhonsawan Provincewere 1) some ecclesiastical monks did not understand their
roles and duties, 2) the ecclesiastical monks sometimes had the high confidence in
working. If the mistakes happened, it made the working destroyed, and it used the
time for the improvement, and 3) the ecclesiastical monks had no sufficient
reasons in the working. The ecclesiastical monks administrated originally and did
not improve and develop the administration to suitable to the present. Therefore,
the working of the Buddhism was not developed.

๑. บทนา

ในการบริหารองค์กรคณะสงฆ์นั้น ผู้นาองค์กรคณะสงฆ์ถือว่ามีความสาคัญจะต้องมี
คุณสมบัติหลายอย่าง ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะคุณสมบัติตามหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา จึงจะทาให้ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่น และเป็นผู้ตามที่ให้ความร่วมมือ เพื่อที่จะได้นา
สังคมไปสู้เป้าหมายร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ผู้นาที่จะนาบุคคลอื่นนั้นพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่มี
ความส าคัญมาก ยิ่ งองค์กรมีขนาดใหญ่เท่าใดความส าคัญของผู้นาที่มีต่อสมาชิกในกลุ่มก็ยิ่งทวี
ความสาคัญเป็นเงาตามตัว กลุ่มใดได้ผู้นาดีสมาชิกในกลุ่มก็พลอยดีไปด้วย ในทางตรงกันข้ามกลุ่มใด
ได้ ผู้ น าที่ ไ ม่ ดี สมาชิ ก ในกลุ่ ม ก็ ต้ อ งประสบกั บ ความล าบาก แม้ ใ นทางพระพุ ท ธศาสนาก็ ไ ห้
ความสาคัญของผู้นา ดังพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับผู้นาว่า๑
“เมื่อฝูงโคข้ามน้าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว โคทั้งฝูงก็ไปคดเคี้ยวตามกัน ในเมื่อโคจ่าฝูง
ไปคดเคี้ยว” ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม
๑

พระยุ ท ธนา รมณี ยธมฺ โ ม (แก้ ว กั น หา), “การศึก ษาเชิ งวิ เ คราะห์ก ารจั ด องค์ ก รคณะสงฆ์ ใ นสมั ย
พุทธกาล”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), (๒๕๔๗),
หน้า๕๐-๕๑
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ประชาชนชาวเมื อ งนั้ น ก็ จ ะประพฤติ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมตามไปด้ ว ย หากพระราชาไม่ ตั้ ง อยู่ ใ นธรรม
ชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นทุกข์ เมื่อฝูงโคข้ามแม่น้าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกัน ในเมื่อ
โคจ่าฝูงไปตรง ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติชอบธรรม
ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปด้วย หากพระราชาตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมืองนั้น
ก็จะอยู่ เป็นสุข๒
วัดเป็ นองค์กรทางศาสนาและเป็ น ศูน ย์ร วมของประชาชน วัดซึ่งมีผู้ บ ริห ารคือ เจ้า
อาวาสเป็นผู้คอยดูแลบริ หารจัดการกิจ ต่างๆ ภายในวัดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ภายในวัดจะ
ประกอบ ด้วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นผู้ปกครองสอดส่องดูแลพระภิกษุ
สามเณรภายใต้บังคับบัญชา รวมถึงลูกศิษย์วัดซึ่งอาศัยอยู่ในวัน โดยเจ้าอาวาสจะต้องเอาใจใส่เป็น
ภาระในการอบรม ดูแล สั่งสอนให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่พานักอาศัยอยู่ในวัดให้ปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัย กฎระเบียบคาสั่งของมหาเถรสมาคม บารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัด
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอน พระธรรมวินัยแก่บรรพชิต
และคฤหัสถ์ ให้ความสะดวกตามสมควรในการบาเพ็ญกุศล บริหารกิจการภายในวัดให้บรรลุตาม
เป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บทบาทของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน นอกเหนือจากการ
ให้การศึกษา อบรม สั่งสอน พระธรรมวินัยอันเป็นบทบาทหลักแล้ว ยังมีบทบาทอื่น ๆ อีกหลาย
ประการ เช่น การประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา การพัฒนาคน การพัฒนาสังคม ฉะนั้น จึงเห็น
ได้ว่า สถาบันศาสนามีบทบาทสูงในการหล่อหลอมกล่อมเกลาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในสังคมไทย
การที่วัดจะประสบความสาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนนั้น ย่อมขึ้นอยู่
กับการบริหารจัดการของ เจ้าอาวาส ซึ่งมีอานาจหน้าที่ คือ ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งมิได้รับ
อนุญาตจาก เจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่อาศัยอยู่ หรือพานัก
อาศัยอยู่ใน วัดทางานภายในวัด ทาทัณฑ์บน หรือขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตและคฤหัสถ์ในวัดนั้น
ประพฤติผิดคาสั่งของเจ้าอาวาส ซึ่งสั่งโดยชอบด้วย พระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือคาสั่ง ของมหาเถรสมาคม หน้าที่และอานาจดังกล่าวนี้ มีปรากฏในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยรวมแต่ถ้าจะให้
กล่าวโดยละเอียดย่อยออกไป คงเป็นการยากเพราะมีหน้าที่มากมายเหลือที่จะบรรยายให้สิ้นสุดได้
อาเภอตากฟ้า นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคมดีในระดับหนึ่ง
วัดในอาเภอตากฟ้ามีจานวน ๕๓ แห่งใน ๗ เขตตาบลการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งถือว่ามีจานวนที่
มากพอสมควร การบริหารวัดในเขตอาเภอตากฟ้า ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าใดนัก เนื่องจาก
พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ยังขาดองค์ความรู้ที่จะสนับสนุนการทางาน เช่น ด้านการปกครอง
พบว่ายังมีปัญหาอยู่หลายวัด เนื่องจากเจ้าอาวาสวัดบางวัด ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ทา
ให้พระภิกษุสามเณรซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขาดความเคารพเอื้อเฟื้อต่อเจ้าอาวาสผู้ปกครอง
และประชาชนเข้ า มามี บ ทบาทครอบง ากิ จ การของวั ด จนท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาขึ้ น ในบางวั ด ด้ า น
๒

องฺ. จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕-๑๑๖
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การศึกษา ยังไม่ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เนื่องจากพระสังฆาธิการระดับ
เจ้าอาวาสยังขาดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ทาให้ไม่สามารถบริหารงานให้
บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ตามที่ตั้ งไว้ ในด้า นการสาธารณูป การก็เช่ นกัน ยังขาดการบู รณปฏิสั ง ขรณ์
ปรับปรุงพัฒนาเสนาสนะ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนผู้ที่เข้ามาบาเพ็ญกุศลในวัด
ฉะนั้น ผู้วิ จัยเห็นว่า มีความประสงค์จะทาวิจัย เรื่อง บทบาทเจ้าอาวาสที่มีต่อการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ในเขตอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ จะทาให้
ทราบถึงพฤติกรรมการบริ ห ารที่ส่ งผลหรื อเอื้อต่อการปฏิบัติงานวัดให้ มีประสิ ทธิภ าพ และเพื่อ
นาไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขนโยบายในการบริหารงานคณะสงฆ์สืบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาส
ในอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นพระภิกษุต่อภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้า
อาวาสในอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะสาหรับพัฒนาภาวะผู้นาตามหลักสัปปุ
ริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจั ย เรื่ องนี้ เป็ น การวิ จั ย ในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่ งจะ
ทาการศึกษาการนา หลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกต์ใช้ในด้านการมีภาวะผู้นาของเจ้าอาวาส
โดยมีขอบเขตวิจัยดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอาเภอ
ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยศึกษาจากเอกสาร ตารา หนังสือ เกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ตามหลักภาวะผู้นา และทฤษฎีทางตะวันตก ใน ๒ ด้าน
ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ พระภิกษุในเขตปกครองคณะสงฆ์อาเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ จานวน ๓๙๕ รูป๓โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพระภิกษุจานวน ๑๙๔ รูป โดยใช้ตารางหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan๔ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Stratified Sampling)
๓

สานั กงานเจ้าคณะอาเภอตากฟ้า , บัญ ชีสารวจพระภิก ษุ -สามเณร และศิ ษย์วัด ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๔, (จังหวัดนครสวรรค์ : สานักงานเลขานุการเจ้าคณะอาเภอตากฟ้า วัดถ้าพรสวรรค์, ๒๕๕๔).
๔
ธานิ น ทร์ ศิ ล ป์ จ ารุ , การวิ จั ย และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ด้ ว ย SPSS, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๑๐,
(กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๒), หน้า ๔๘ – ๔๙.
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

ขอบเขตด้านพื้นที่ ในเขตคณะสงฆ์อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย
๗ ตาบล คือ ตาบลตากฟ้า ตาบลสุขสาราญ ตาบลลาพยนต์ ตาบลอุดมธัญญา เขต ๑ ตาบลอุดม
ธัญญา เขต ๒ ตาบลพุนกยูง และตาบลหนองพิกุล-เขาชายธง

๔. สรุปผลการวิจัย

๔.๑ ผลการศึกษาข้อมูลระดับความคิดเห็นของพระภิกษุมีความคิดเห็นต่อ ภาวะผู้นาตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาส ในอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาตามหลักสัปปุ
ริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้านกาลัญญุตาอยู่ในระดับมาก ส่วน
ด้านอื่นๆอยู่ในระดับมากที่สุด
๔.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพระภิกษุต่อภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้า
อาวาสในอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา ตาแหน่ง
พระสังฆาธิ การ วุฒิ การศึกษาสายสามั ญ วุฒิ การศึกษาแผนกธรรม วุฒิ การศึกษาแผนกบาลี และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พระ สังฆาธิการ ที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้าน
อายุ พรรษา ตาแหน่งพระ สังฆาธิการ วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาแผนกธรรม วุฒิการศึกษา
แผนกบาลี และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พระสังฆาธิการ ไม่แตกต่างกัน โดยมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕
๔.๓ ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม
๗ ของเจ้าอาวาสในอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (๑) พระสังฆาธิการบางรูปยังหาสาเหตุของ
การทางานยังไม่พบ (๒) พระสั งฆาธิ การบางครั้งเชื่อมั่นในการทางานของตนเองสู งเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาดแล้วทาให้งานเกิดความเสียหาย และเสียเวลาแก้ไข เพราะไม่ยึดหลักการ (๓) พระ
สังฆาธิการยังขาดเหตุผลในการปฏิบัติงานยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิมในการบริหารงาน ถือว่าสิ่งที่เคย
ปฏิบัติมาแล้วแต่ไม่ค่อยแก้ไขหรือพัฒนาตนเอง ทาให้งานของพุทธศาสนาไม่เดินหน้า

๕. อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุต่อ ภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
ของเจ้าอาวาสในอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า เจ้าอาวาส ในอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ มีภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ อยู่ในระดับ
ที่มาก มีคุณสมบัติของผู้บริหารตามหลักธรรมของสัตบุรุษ ได้แก่ ๑) ธัมมัญญุตา รู้หลักหรือรู้จักเหตุ
๒) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายหรือรู้เหตุผล ๓) อัตตัญญุตา รู้จักตน ๔) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ
๕) กาลัญญุตา รู้จักกาลเวลา ๖) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน สังคม ๗) ปุคคสัญญุญา รู้จักบุคคล ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักธรรมที่ได้กล่าวไว้ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (อุฏ
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ฐายี) อธิบายว่า สัปปุริสธรรม๗ หมายถึง คุณธรรม ๗ ประการที่บริบูรณ์ในผู้ใดย่อมส่งเสริมบุคคล
นั้นให้เป็นสัปปุริสชนที่เจริญด้วยคุณสมบัติควรแก่ความเคารพนับถือของชนทั้งหลายทาให้บุคคลนั้น
สามารถปฏิบัติการงานให้บรรลุผลสาเร็จด้วยดี และเป็นหลักปฏิบัติเพื่อทาตนให้เป็นผู้สงบและเป็น
ผู้นาในทางสงบ และสามารถบริหารหมู่คณะประเทศชาติให้ถึงความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง
ก้าวหน้าได้เมื่อพิจารณารายด้านมีประเด็นที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
๑) ด้านธัมมัญญุตา พระภิกษุต่อภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสใน
อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่ าเจ้าอาวาส เป็น
ผู้ที่เข้าใจปัญหาพื้นฐานทั่วไปขององค์กรสงฆ์ เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์กรสงฆ์เป็นอย่างดี
บทบาทหน้าที่ที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมที่ได้กล่าวไว้ของ พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของคาว่า ธัมมัญญุตา ว่า รู้จัก เหตุ รู้หลักการ รู้งาน รู้
หน้าที่ รู้กติกาที่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน กล่าวคือผู้นานั้นจะต้องรู้จักเหตุ รู้หลักการ รู้กฎ
กติกาเหล่านี้ให้ชัดเจนเพื่อที่จะเป็นแนนทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
๒) ด้านอัตถัญญุตา พระภิกษุต่อภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสใน
อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า เจ้าอาวาสเป็นผู้
ที่มี จุ ด มุ่ง หมาย หรื อมี เ ป้ า หมายในการทางาน วางแผนแก้ ไขปั ญหาต่ างๆ อย่า งเป็ นระบบ ให้
ความส าคัญกับทุกๆ ปั ญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักธรรมที่ได้กล่าวไว้ของ จานง อดิวัฒนสิทธิ์ พบว่า ผู้นาที่ดีต้องมีการมองเห็นผลของงานที่จะ
ตามมา รู้จักติดต่อกับบุคลลในหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และต่อ
ส่วนรวม และมีความทุ่มเทกาลังกายและใจเพื่องาน
๓) ด้านอัตตัญญุตา พระภิกษุต่อภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสใน
อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า เจ้าอาวาส มี
วิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถในทางการบริหาร มีความรับผิดชอบ
สูงได้รับการยอมรับจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมที่ได้กล่าวไว้ของ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของคาว่า อัตตัญญุตา ว่า รู้ตน รู้ว่าตนเองมี
คุณสมบัติ
มีความสามารถอย่างไร และต้องรู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ ผู้นาที่ดีนั้นจะต้อง
ส ารวจตนเองอยู่ เ สมอว่ าตนเองมีจุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง อะไรแล้ ว ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง จุ ด อ่ อนของตน
ในขณะเดียวกันก็พัฒนาจุดแข็งของตนให้ดีขึ้นเรื่อย กล่าวคือ ผู้นา ที่ดีควรมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงแห่งโลกอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถนาพา
มวลชนและองค์กรไปสู่จุดหมายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
๔) ด้านมัตตัญญุตา พระภิกษุต่อภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสใน
อาเภอตากฟ้า จั งหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ ในระดับ มากที่สุ ด แสดงให้ เ ห็ น ว่า เจ้ าอาวาส
กาหนดแผน หรือ นโยบายสอดคล้องกับทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่ ใช้จ่ายงบประมาณคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์ ต่ อองค์กรสงฆ์ สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ใต้ บังคั บบัญชายึด การด าเนิ นชีวิต ตามแนวปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการภายใต้ศักยภาพที่เป็นอย่างจากัด ซึ่ง
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สอดคล้องกับหลักธรรมที่ได้กล่าวไว้ของ ซึ่งสอดคล้องกับ ถวิน พรมมีเดช ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหา
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่อาเภอ
ตาลชุม จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัญหาด้านการบริหารงานคลังและงบประมาณ มีปัญหาระดับ
น้อย ได้แก่ระบบป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดการทุจริต ไม่รัดกุม รองลงมาคือการจัดเก็บภาษี
และรายได้ขององค์การบริ หารส่ว นตาบลมี ความยุ่งยาก การตรวจสอบ การควบคุมภายในไม่
ครอบคลุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติ ทั้งนี้อาจ เป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตาบลมีการวางแผน
ระบบการเงินที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้
กล่ าวไว้ว่า หลั กมัตตั ญญุตา จั ก ประมาณ คือ รู้ จักพอดี เช่น รู้ จักประมาณในการบริโ ภค รู้จั ก
ประมาณในการใช้ จ่ ายทรั พ ย์ รู้ จั กความพอเหมาะพอดี ในการพูด การปฏิบั ติและทาการต่างๆ
ตลอดจนการพักผ่อนหลับนอน และการสนุกสนานรื่นเริงต่าง ๆ
๕) ด้านกาลัญญุตา พระภิกษุต่อภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสใน
อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้ เห็ นว่า เจ้าอาวาส
จัดทานโยบายหรือโครงการเหมาะสมกับโอกาสและเวลา สามารถจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
ตามสภาพการณ์ได้ดี เป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมที่
ได้กล่าวไว้ของ พระราชวรมุนี(ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า กาลัญญุตา รู้กาลเวลาอันสมควร คือ รู้
กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะที่พึงใช้ในการประกอบกิจ กระทาหน้าที่การงาน ปฏิบัติ การต่าง ๆ
และเกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น รู้ว่า เวลาไหน ควรทาอะไร และทาให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา
ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา ให้ถูกเวลา
๖) ด้านปริสัญญุตา พระภิกษุต่อภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสใน
อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้ เห็ นว่าเจ้าอาวาส
เข้าใจในวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนคนอาเภออิน ทร์บุรี เข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างดีของชุมชน ให้ความสาคัญในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมที่ได้กล่าวไว้ข อง สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ พบว่า คุณสมบัติ
ของผู้นาโดยการเรียนรู้และประสบการณ์ ที่ต้องประกอบด้วยคุณธรรมและยึดมั่นในหลักการ และ
เน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๗) ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา พระภิกษุต่อภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของเจ้า
อาวาสในอาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า เจ้า
อาวาสการสามารถจั ด วางบุ ค คลได้ เ หมาะสมกั บ งานให้ โ อกาสและสนั บ สนุ น คนที่ มี ค วามรู้
ความสามารถให้ ดารงตาแหน่งที่เหมาะสมเอาใจใส่และสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาได้
พัฒนาความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมที่ได้กล่าวไว้ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้
ความหมายของคาว่า ปุคคปโรปรัญญุตา ว่าการรู้บุคคล รู้ประเภทของบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วย
รู้ว่าควรจะปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้องเหมาะสมและได้ผลอย่างไร ดังนั้นผู้นาที่ดีย่อมต้องรู้บุคคล รู้
ประเภทของบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ในการ
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Human resource development in accordance with the
threefoldtraining (tri-sikkha) of non – formal and informal education
center of muang district, Nakhonsawan province
พระธารา ชยากโร (เจริญรัตน์) 

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่ อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลั กไตรสิกขาของศูน ย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการวิจัยแบบ
ผสมหรือประสานวิธี (Mixed Research) โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
บุ ค ลากรต่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามหลั ก ไตรสิ ก ขาของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลั กไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยศึกษากับ ประชากรกลุ่มตัว อย่างคือผู้ บริห าร ครูอาจารย์ และนักศึกษาจานวน
๒๖๐ คน โดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานด้วยการทดสอบค่า (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่และการวิจัย เชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์เอกสารจากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจานวน ๕ ท่าน
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชากรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ไตรสิ ก ขาของศู น ย์ การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัย ในอาเภอเมือ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วยด้านศีลด้านสมาธิและด้านปัญญาในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจ ารณาเป็ น รายด้า น พบว่า ประชากรมี ความคิ ดเห็ น ต่อ การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ ตามหลั ก
ไตรสิ ก ขาของศู น ย์ การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัย ในอาเภอเมือ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน


หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรโดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้ว พบว่า
ประชากรที่มี อายุ และสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ไตรสิ ก ขาของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอ าเภอเมื อ งนครสวรรค์
จั ง หวั ด นครสวรรค์ แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ๐.๐๑ ส่ ว นประชากรที่ มี
เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน
มีข้อเสนอแนะคือการบริหารจัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการบริหาร
จัดการที่ดีทุกประการ แต่ขอเสริมอีกประการหนึ่ง คือควรจัดทาห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐาน
เพื่อรองรับความเจริญทางเทคโนโลยี เช่นสื่อการเรียนการสอนต้องทันสมัยเพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีแนวคิดสร้างสรรค์ ประชาชนคือศูนย์กลางของการพัฒนา
เปิ ดห้ องสมุ ดให้ ป ระชาชนเข้า ไปใช้ บ ริ การได้ต ลอด ๒๔ ชั่ว โมงโดยมีก ฎ กติก า มารยาท และ
ความถูกต้อง เคร่งครัด ชัดเจนเป็นหลักในการบริหารจัดการและ /หรือ มีแนวคิดอื่นใดที่สอดคล้อง
กับความเจริญทางสติปัญญาของประชาชนก็ควรจะมีโครงการให้เป็นรูปธรรมสืบต่อไป
ABSTRACT
The research of Human Resource Development in Accordance with the
Threefold Training (Tri-sikkha) of Non-Formal Education and Informal Education Center
of Muang District, Nakhonsawan Province is the mixed research. The objectives of this
research were (1) To study personnels’ opinions on human resource development in
accordance with the Threefold Training (Tri-sikkha) of Non-Formal Education and
Informal Education in Muang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan Province. (2) To compare
personnels’ opinions on human resource development in accordance with the
Threefold Training (Tri-sikkha) of Non-Formal Education and Informal Education in
Muang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan Province by classifying on personal factors. (3) To
find out the problems, the obstacle and suggestion concerning in human resource
development in accordance with the Threefold Training (Tri-sikkha) of Non-Formal
Education and Informal Education in Muang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan Province.
The samples of this research were 260 administrators, teachers officers and students by
using stratified sampling approach. Questionnaire and interview form were selected to
be the research tool. The statistics for analyzing data were frequency, percentage,
mean, standard deviation, t-test, f-test, One-Way ANOVA and Least Significant
Difference Method. : LSD. The qualitative research has been done by the contents
analysis method along with the interview of five experts in the field.
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The results of this research found personnels’ opinions on human resource
development in accordance with the Threefold Training (Tri-sikkha) of Non-Formal
Education and Informal Education in Muang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan Province, it
appeared that the morality, concentration and wisdom aspects revealing in high
average level as a whole figure. When considering into each item, it was found that
personnels’ opinions on human resource development in accordance with the
Threefold Training (Tri-sikkha) of Non-Formal Education and Informal Education in
Muang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan Province were at high level for all aspects.
Comparing the personnels’ opinions classified by personal factors. It was
found that the samples with difference of ages and status had different opinions
towards the human resource development in accordance with the Threefold Training
(Tri-sikkha) of Non-Formal Education and Informal Education in Muang Nakhon Sawan,
Nakhon Sawan Province at 0.01 of statistical significance. The personnels’ opinions
were not different regarding to gender.
The suggestion of this research entitled Human Resource Development in
Accordance of the Threefold Training (Tri-sikkha) of Non-Formal Education and Informal
Education in Muang Nakhon Sawan, in Nakhon Sawan Province are as follows: the
management administrations on human resource development in accordance with the
Threefold Training (Tri-sikkha) of Non-Formal Education and Informal Education in
Muang Nakhon Sawan, Nakhon Sawan Province were excellent. Nevertheless the public
library should be developed into general standard by using high technology. The public
library should be recognized as people center and open for people 24 hours. The
public library should set up regulation and rules for everyone to follow strictly. Finally
the public library should have operational planning for every fiscal year.

๑. บทนา

ปัจจุบันโลกได้ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากสาหรับเศรษฐกิจยุค
เก่านั้นเน้นการผลิตจะให้ความสาคัญอย่างมากต่อกระบวนการแปรรูปผลผลิตในเชิงกายภาพการ
พัฒนาประเทศจะมุ่งไปสู่เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการผลิต โดยมีปัจจัยการผลิตที่สาคัญคือแรงงาน
และทุน ขณะเดียวกันแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพลังสมองของพนักงานจานวนมากมายในการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ สาหรับเศรษฐกิจใหม่นั้นทรัพยากรที่สาคัญที่สุด คือพลังสมองส่งผลทาให้
ทรัพยากรมนุษย์กลายเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดของประเทศ ส่งผลให้กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจต้อง
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่ปัจจุบันกลยุทธ์การพัฒนาประเทศได้มุ่งไปสู่เศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่ง
ความรู้สาคัญที่กาหนดการเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่เป็น ต้นว่า ประเทศไทยเดิมมีแนวคิดพื้นฐานว่าคนเป็นเพียงปัจจัยการ
ผลิตอย่างหนึ่งเท่านั้น นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๘ (ปี ๒๕๔๐ –
๒๕๔๔) เป็นต้นมาได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม่ โดยเปลี่ยนมาเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศ
โดยมีคนเป็นศูน ย์กลางส าหรับแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ ๑๐ ซึ่งใช้ในช่ว ง
ปั จจุ บัน คือระหว่างปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ได้ส านต่อแนวคิดให้ คนเป็ น ศูน ย์ กลางของการพัฒ นา
เช่นเดียวกัน โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ความสาคัญลาดับสูงกับการพัฒนาคนในทุกมิติอย่างสมดุล
ทั้งทางจิตใจ ร่างกายความรู้และทักษะความสามารถโดยในส่วนของการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้ง
ด้านจิตใจทักษะชีวิตและความรู้พื้นฐานในการดารงชีวิตการพัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานและ
เร่งผลิตกาลังคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นถือเป็นการลงทุน
ที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะความสาเร็จขององค์กรขึ้นอยู่
กับศักยภาพของบุคลากรองค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูงมีคุณธรรมมีจริยธรรม
ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่
ต้องการอย่างยั่งยืนทุกองค์กรจึงปรารถนาและให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
ทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรต่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามหลั ก
ไตรสิ ก ขาของศู น ย์ การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัย ในอาเภอเมือ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ไตรสิ ก ขาของศู น ย์ การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัย ในอาเภอเมือ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ไตรสิ ก ขาของศู น ย์ การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัย ในอาเภอเมือ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์”
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
ร่วมกับวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและผสมผสานทั้ง
สองวิธีเข้าด้วยกันเพื่อให้การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลั กไตรสิกขาของศูน ย์

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

37

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ " มี
สาระครอบคลุมครบถ้วน
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร ครู อ าจารย์ และนั ก ศึ ก ษาของศู น ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จานวนทั้งสิ้น ๘๐๐ คน๑ จาแนกตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๔. สรุปผลการวิจัย

การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สาคัญในเรื่อง การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอาเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะสรุปตามลาดับดังต่อไปนี้
๔. ๑ พ บ ว่ า ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ แบ บ ส อ บ ถ า ม ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น เ พ ศ ห ญิ ง
จานวน ๑๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๔ มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จานวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๔๖.๙๒ มีสถานภาพเป็นนักศึกษาจานวน ๒๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐
๔ . ๒ พ บ ว่ า ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์
ตามหลั ก ไตรสิ ก ขาของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอ าเภอเมื อ ง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๐๒) เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละ ด้านพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีความคิดเห็นมาก
ทุกด้าน
๔.๓ บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธ ยาศัยในอาเภอเมื องนครสวรรค์จั งหวั ดนครสวรรค์
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยทั้ ง สามด้ า นคื อ ด้ า นศี ล ด้ า นสมาธิ แ ละด้ า นปั ญ ญาในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
(x̅ = ๔.๐๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลั กไตรสิ กขาของศูนย์ การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ยในอ าเภอเมืองนครสวรรค์
จั ง หวั ด นครสวรรค์ อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า นเมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดในแตะละด้ า นสามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้
๑) พบว่า บุ คลากรมีความคิด เห็ นต่ อการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ตามหลั กไตรสิ กขา
ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอ าเภอเมื อ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ ด้านศีลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๐๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละข้อพบว่ามีความคิดเห็นมากทุกข้อ
๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์,
แผนปฏิบัติการประจาปี, ๒๕๕๕.
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๒) พบว่า บุ คลากรมีความคิด เห็ น ต่ อการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ตามหลั กไตรสิ กขา
ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอ าเภอเมื อ งนครสวรรค์ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ ด้านสมาธิ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๗๖) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละ
ข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ ส่งเสริมให้ ประชากร ทาสมาธิ
ก่อนปฏิบัติงาน (x̅ = ๓.๓๐) ส่วนข้อที่เหลืออื่น ๆ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
๓) พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ด้าน
ปัญญาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๒๘) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่าอยู่
ในระดับมากที่สุดได้แก่ ศูน ย์การศึกษานอกระบบฯ ให้การสนับสนุนประชากรในด้านการศึกษา
(x̅ = ๔.๖๗) และศูนย์การศึกษานอกระบบฯ สนับสนุนให้ประชากร มีความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานและการศึกษา (x̅ = ๔.๕๕) ส่วนข้อที่เหลืออื่น ๆ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
๔.๔ เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของบุคลากรต่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ตามหลั ก
ไตรสิ ก ขาของศู น ย์ การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัย ในอาเภอเมือ งนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมยอมรับสมมติฐานการวิจัย และสรุปผลตามสมมติฐานดังนี้
๑) เพศ บุคลากรที่มีเพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (t=- .๘๓๗, sig= ๐.๔๐๓) จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่าบุคลากรที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านศีล ด้านสมาธิและด้านปั ญญาไม่แตกต่างกัน จึ ง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
๒) กลุ่มอายุ พบว่าบุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลั ก ไตรสิ ก ขาของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอ าเภอเมื อ ง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน (F = ๗.๐๑๒, Sig = ๐.๐๐๐) จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้าน พบว่าบุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา
ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในอ าเภอเมื อ งนครสวรรค์ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ แตกต่างกันทุกด้าน
๓) สถานภาพ พบว่าบุคลากรที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอาเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน (t = ๑๒.๗๑๑, Sig = ๐.๐๐๐)
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
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บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร

Roles of monks in promoting of sufficiency economy in daily
life of people in muang district kampangphet province

พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด) 
บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในอาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร ๒) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริม การนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
โดยจาแนกตามทัศนะของประชาชน ๓) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อบทบาท
ของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ในการดาเนินชีวิตของ
ประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการวิจัยพบว่า
๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ด้านการ
ส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในอาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ๓.๒๕
๒) ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ใ นการส่ง เสริม การนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุ กต์ใช้ในการดาเนิน ชีวิตของประชาชนในอาเภอเมือง จั งหวัดกาแพงเพชรโดย
จาแนกตามทัศนะของประชาชน พบว่าประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรที่มี เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันจึงปฎิเสธสมติ
ฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕
๓) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
พบว่ า การออมเป็ น สาเหตุ ส าคัญ ในการด ารงชีวิ ต ของประชาชน และพระสงฆ์ มี พื้ น ฐานจาก
ครอบครัวที่ยากจน พระสงฆ์ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทางสื่อ โดยที่พระสงฆ์ควรปรับบทบาท
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ให้ ทั น สั งคม และพั ฒ นาตนให้ มี ความรู้ ด้ านวิช าการทางโลก เช่น เทคโนโลยีเ พื่อ ให้ ทัน ต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดและเผยแผ่หลักธรรมสู่ประชาชน
ABSTRACT
The objectives of this study were: 1) to study roles of monks on
promoting an application of Sufficiency Economy in living of people in Muang
district, Kamphaeng Phet province, 2) to compare the roles of the monks on
promoting the application of sufficiency economy in daily life of people in Muang
district, Kamphaeng Phet province by classifying the viewpoint of people, and 3) to
study problems, barriers, and suggestions for the roles of the monks on promoting
the application of Sufficiency Economy in living of people in Muang district,
Kamphaeng Phet province.
This research applied the Survey Research. The variables of the study
were sex, ages, educational degree, social status, occupation and income per
month. The sample was 385 people in Muang district, Kamphaeng Phet province.
The tool of the research was questionnaire. The statistics for analysis data used
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, and One way ANOVA.
Results of the Research
The result of data analysis, the people had the opinion toward the roles
of the monks on promoting the application of Sufficiency Economy in living of
people in Muang district, Kamphaeng Phet province at the middle level, it was
found that overall, the mean was at 0.04.
The result of comparison toward the roles of the monks on promoting the
application of sufficiency economy in living of people in Muang district, Kamphaeng Phet
province by classifying the viewpoint of people, it was found that the different sex, age,
educational degree, social status, and income per month of the people in Muang district,
Kamphaeng Phet province had not statistically different when considered each item, it was
found that the differences were at ๐.๐๕ of the statistical significance.
Problems, barriers, and suggestions for the roles of the monks on
promoting the application of Sufficiency Economy in living of people in Muang
district, Kamphaeng Phet province, it was found that the saving caused
significantly on living of people and the monks are from a poor family
background. The monks should be promoting on the media by changing their
roles get along with the condition of society and develop their knowledges of
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worldly academic such as technology to keep pace with the changing global
society. Thus, it would be beneficial to the transfer and dissemination of the
Dhama principles to the people.

๑. บทนา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี และได้ทรงเน้นย้าแนวทางพัฒนาที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคานึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผล
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตการป้องกันให้
รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถดารงได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์๑
พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีบทบาทการเผยแพร่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเป็น
หลักยึดในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ดังนั้นบทบาทหนึ่งของพระสงฆ์ที่จะต้องเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนยึดถือ
นาไปประพฤติปฏิบั ติคือการรู้ จั กคาว่าพอเพียง หรื อหลั กสั นโดษ ที่กลายมาเป็นปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระเมตตาให้นามาเผยแผ่ให้แก่พสก
นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าของพระองค์ได้น้อมนามาประพฤติปฏิบัติ จนทาให้มีชีวิตที่พอเพียง กินดีและ
อยู่ดีได้โดยทั่วไป
จากองค์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาและเกี่ยวโยง
กับหลักธรรมตลอดจนบทบาทของพระสงฆ์จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในอาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชรและเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรโดยจาแนก
ตามทัศนะของประชาชนและ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อ บทบาทของพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในอาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑ เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
๒.๒ เพื่อ เปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ใ นการส่ง เสริม การนาปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุ กต์ใช้ในการดาเนิน ชีวิตของประชาชนในอาเภอเมือง จั งหวัดกาแพงเพชรโดย
จาแนกตามทัศนะของประชาชน
๑

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,
๒๕๕๐,หน้า ๖ - ๙.

44

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

๒.๓ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริม
การน าปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพี ยงมาประยุ กต์ใช้ในการดาเนิ นชีวิตของประชาชนในอาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร

๓. วิธีดาเนินการวิจัย

งานวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร นี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง
คือ ประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรจานวน ๓๘๕คน ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๙๖๔
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เป็นสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ เกี่ยวกับ ๓ห่วง ๒
เงื่อนไข ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ ๓ เป็นคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าทีสาหรับตัวแปรที่แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว one way ANOVA ในกรณีตัวแปรต้นมากกว่าสามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามี
ความแตกต่างจะทาการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่โดยกาหนดระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

๔. สรุปผลการวิจัย

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗ มีอายุตั้งแต่ ๓๐-๓๙ ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘ มีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘ มีอาชีพเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖ มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า ๕๐๐๐
บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑
ๆประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = ๓.๒๕)

๕. อภิปรายผลการวิจัย

๕.๑ ผลการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการดาเนินชีวิตของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ประชาชน
มีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =๓.๒๕) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน
พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน สามารถนามาอภิปรายได้ ดังนี้

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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ด้านความพอประมาณ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
พระสงฆ์ในการส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการดาเนินชีวิต
ของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร แสดงว่าประชาชนคาดหวังว่า พระสงฆ์ควรเป็น
ต้นแบบการให้คาแนะนาทางด้านหลักธรรมเกี่ยวกั บการประกอบอาชีพที่สุจริต ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ บรรพต วี ร สั ย และคณะได้ ท าวิ จั ย เรื่ อ ง
พระสงฆ์กับสังคมไทย โดยพิจารณาในเชิงสังคมเศรษฐกิจการเมือง และการปกครอง;กรณีศึกษา
วัดในกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทรา เพื่อต้องการทราบบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยในมิติ
ทางเศรษฐกิจ สังคมการศึกษา และการเมืองการปกครอง
ด้านความมีเหตุผล จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาท
ของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการดาเนิน
ชีวิตของประชาชนในอาเภอเมื อง จังหวัดกาแพงเพชร ภาพรวมอยู่ในปานกลาง แสดงว่าพระสงฆ์
ควรมีบทบาทในการเป็นผู้นาด้านจิตใจซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาณี ไชยธีรานุวัฒนศิริ และ
คณะได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์เกี่ยวกับทัศนะของพระสงฆ์ที่
ชาวพุทธให้ความเคารพศรัทธาและความนิยมของพุทธศาสนิกชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ ผล
การศึกษาพบว่า
๑) บทบาทด้านการอบรมตน พระสงฆ์มีบทบาทเป็นผู้นาทางด้านปัญญา ๒) บทบาท
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาคน เป้าหมายประการหนึ่งของการกาหนดให้
พระสงฆ์ต้องมีการอบรมตนและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๓) บทบาทด้ านการพัฒ นาสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยการร่วมโครงการพัฒนาชุมชนกับองค์การต่างๆ ๔) บทบาทด้านการพัฒนาวัด
การพัฒนาสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้น
ด้านความมีภูมิคุ้มกัน จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์
ในการส่ งเสริ มการน าปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาประยุ กต์ ใช้ ในการส่ งเสริ มการด าเนิ นชี วิ ตของ
ประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร อยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่า พระสงฆ์ได้รับการ
คาดหวังว่าควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและการปกครอง โดยการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรพร สิริ
กาญจน์ได้ทาการศึกษาเรื่อง การทาหน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ;แนวคิดและบทบาทของพระ
ค าเขี ยน ในการพัฒนาชนบท เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ บทบาทและหน้าที่ ของพระสงฆ์ตามพุทธ
บัญญัติ โดยพิจารณาจากงานพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับพุทธบัญญัติ
หรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาเอกสารและการวิจัยภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัฒนาชุมชนของพระคาเขียน สุวณฺโณ ผลการศึกษาพบว่า ตามพุทธบัญญัติหรื อพระวินัย
พระสงฆ์มีบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติธรรม เผยแผ่พุทธธรรม และช่วยเหลือฆราวาสทั่วไปให้พ้น
ทุกข์ ตามความเหมาะสมตามความสามารถ
ด้านความรู้ จากการศึกษาพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการดาเนินชีวิตของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัด
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กาแพงเพชร อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง แสดงว่ า พระสงฆ์ ค วรมี ส่ ว นร่ ว มในการน าความรู้ ท าง
พระพุทธศาสนามาดาเนินการพัฒนาชุมชนเพื่อประโยชน์ของคนในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิสมัญญา ทุยไธสงค์ การวิจัยครั้งนี้คือ การศึกษาบทบาทที่เป็นจริง โดยเฉพาะบทบาท
พระสงฆ์ที่มีต่อสั งคม บทบาทพระสงฆ์เข้าไปส่ งเสริมกลุ่ มองค์กรชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทที่
พระสงฆ์ปฏิบัติจริงต่อการส่งเสริมกลุ่ม ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น
ด้านคุณธรรม จากการศึกษาพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการดาเนินชีวิตของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง แสดงว่ า พระสงฆ์ จ าเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะพระสงฆ์ไม่ได้ประกอบอาชีพมีเวลาว่างมาก พระสงฆ์
ควรจะจัดกิจกรรมหรือให้ ความรู้เกี่ยวกับปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการสอนศาสนา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิจจา เตชะศิริธนะกุล และธันยมัย เจียรกุลเรื่องรูปแบบการปรับตัว
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณี ศึกษา ชุมชนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผล
การศึกษาพบว่าประชากรในเขตอาเภอเมืองอุบลราชธานี ได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ซึ่งผู้มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายคือตนเอง โดยเป็นการใช้จ่ายเพื่อซื้อ
อาหาร และเพื่อการศึกษา ซึ่งสิ่งที่จาเป็น ทาให้เห็นว่าประชากรไม่ฟุ่มเฟออย และมีรายได้ต่ากว่า
๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน
๕.๒ จากการเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ์การส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรจาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล
๑.เพศ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
พระสงฆ์ในการส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตในอาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างทุกด้าน ซึ่งแสดงให้ เห็ นว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของพระสงฆ์ ไม่ได้จากัดเพศชาย หรือหญิง เพราะว่าการแสดงความคิดเห็นนั้นไม่ได้เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ว่าเพศชายหรือหญิง ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของนงเยาว์ ปิฎกรัชต์ได้ศึกษาวิจัย บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริม
วัฒนธรรมพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา จากพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสและพระลูกวัด ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จานวน ๑๑๙รูป พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดสงขลามีบทบาทต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๒.อายุ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาทของ
พระสงฆ์ ในด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ประชาชนมีอายุแตกต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของพระสงฆ์ ไม่แตกต่างกัน ทุกด้าน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า
ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภิรม สุทาได้ศึกษาวิจัย บทบาทผู้นาต่อ
การพั ฒนาท้ องถิ่ น ;ศึ กษาเฉพาะกรณี สุ ขาภิ บาลแม่ ริ มจั งหวั ดเชี ยงใหม่ จากการศึ กษาพบว่ า
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ประชาชนต้องการให้ประธานสุขาภิบาลต้องมาจากการเลือกตั้งซึ่งสรุปว่าประธานที่มาจากการเลือกตั้ง
มีความรู้ความสามารถไม่ด้อยไปกว่าประธานที่มาจากการแต่งตั้งและประธานที่มาจากการเลือกตั้ง เห็น
ว่าความสาคัญของปัญหาของประชาชนมากกว่าประธานที่มาจากการแต่งตั้ง
๓.การศึกษา จากการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
พระสงฆ์ ไม่แตกต่างกันทุกด้าน แสดงว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน อาจมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทัศนะความเห็นไม่แตกต่างกันเพราะพระสงฆ์ตั้งอยู่ในสถานะทางผู้นาทางจิตวิญญาณ ซึ่ง
สอดคล้ องกับ งานวิจั ยของพระครูสังฆรั กษ์พศวีร์ ธี รปญฺโ ญได้ทาการศึกษาเรื่อง ได้วิจัยเรื่อง
“บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจังหวัด
นนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากได้แก่ ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ด้านการศาสนศึกษาด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ พระพุ ทธศาสนาด้ านการสาธารณู ปการและด้ านการสาธารณ
สงเคราะห์พบว่ามีบทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้านและเมื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัด
นนทบุรีที่มีจานวนพรรษาระดับการศึกษาสายสามัญการศึกษาทางเปรียญธรรม ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และการสังกัดวัดแต่ละขนาดแตกต่างกันมีบทบาทต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
นนทบุรีไม่แตกต่างกัน
๔.สถานภาพ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีสถานภาพต่างกันมีความเห็นเกี่ยวกับบทบาท
ของพระสงฆ์ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความเห็นเกี่ยวกับบทบาท
ของพระสงฆ์ ไม่แตกต่างกันทุกด้าน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กิจจา เตชะศิริธนะกุล และธันยมัย เจียรกุลได้ทาการศึกษาเรื่องรูปแบบการปรับตัวตามแนวทาง
ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง กรณี ศึ กษา ชุมชนเมือง จั งหวัดอุ บลราชธานี ผลการศึ กษาพบว่ า
ประชากรในเขตอาเภอเมืองอุบลราชธานี ได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์
มากทีส่ ุด และมีความเข้าใจเห็นประโยชน์ของการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน มีการ
ปรับตัวโดยการใช้จ่ายอย่างประหยัดมากที่สุด ซึ่งผู้มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายคือตนเอง โดยเป็นการใช้จ่าย
เพื่อซื้ออาหาร และเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็น ทาให้เห็นว่าประชากรไม่ฟุ่มเฟออยเนื่องจากรายได้
ของประชาชนส่วนใหญ่มาจากการทางาน และมีรายได้ต่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน
๕.อาชีพ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของพระสงฆ์ โดยรวมไม่ แตกต่ างกั น เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายด้า น พบว่า ประชาชนมี
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ ด้านความมีภูมิคุ้มกัน และด้านความมีคุณธรรม มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แสดงว่าประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผล
และมีความสัมพันธ์ ต่อการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของพิมพิกา จันทไทย
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตของครูในแต่ละภูมิภาคมี

48

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

ความแตกต่างกัน พบว่า ครูในภาคใต้และภาคเหนือมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าภาคตะวันตกอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ ๐.๕
๖.รายได้ต่อเดือน จากการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของพระสงฆ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าทุกๆด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า การแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนไม่ได้จากัดเฉพาะผู้มีรายได้ต่า หรือรายได้สูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาสินีย์ บุญเรือง
ศึกษาถึงเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคาร
ไทยพานิชย์ จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า โครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดาริมีจุดมุ่งหมายที่
จะปลูกฝังวิถีชีวิตอย่างมีสติ รอบคอบ และเพิ่มคุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรม
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การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นาในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
Using the Four Gharavasa - Dhammas as A Norm of Youth Teaching
Method to Have the Leadership in, Muang District Nakhonsawan
Province.
พระชาตรี สทฺธาธิโก (ใจตรง) 
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานใน
การสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพื่อเปรียบเทียบการใช้
หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปัจ จัยส่ วนบุ คคล และ ๓) เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา อุป สรรคและแนว
ทางการพัฒนาตามการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นาที่
เหมาะสมกับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่ทาหน้าที่สอนในสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ได้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เขต ๑ โดยเลือก
เฉพาะโรงเรียนในเขตอาเภอเมือง ๗ โรงเรียน จานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๒๓๔ คน ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงส ารวจรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ ข้อมูลโดยหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานโดย
การทดสอบค่าที (t-test ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA ) เมื่อ
พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น จึ ง ท าการเปรี ย บเที ย บรายคู่ โ ดยมี ผ ลต่ า งนั ย ส าคั ญ น้ อ ยที่ สุ ด (Least
Significant Difference : LSD ) และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
ผลการวิจัยพบว่า การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มี
ภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๙) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มี
ภาวะผู้นา ในด้านจาคะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๓.๘๒) ส่วนในด้านทมะมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (  =
๓.๖๐)
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เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถาน
ในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นาพบว่า การจาแนกตามเพศ, กลุ่มอายุ, วุฒิการศึกษา, อายุราชการ
, ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะ
ผู้นาไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้ง ๔
ข้อ
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะ
ผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การนาหลักฆราวาสธรรม ๔(หลักธรรมสาหรับ
คฤหัสถ์) มาใช้ในสถานศึกษา มีความเหมาะสม ทาให้นักเรียนมีความรู้เรื่องหลักธรรมที่ดีและรู้ว่า
อะไรควรทา อะไรไม่ควรทา และนามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค สภาพ
ครอบครัวเกิดความแตกแยก ครอบครัวไม่ใส่ใจดูแล สภาพครอบครัวเปลี่ยนบทบาทจากเดิม ความ
ไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักเรียนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง การตัดสินใจไม่ถูกยังขาด
ความรับผิดชอบ ขาดการเสียสละ อยากรู้อยากลอง สื่อโฆษณามีสิ่งยั่วยุให้เกิดการกระทาตามใจ
ตนเอง ตามกระแสสังคม ความสะดวกสบายทาให้เกิดความมักง่ายขาดความอดทน ตัวอย่างไม่ดีใน
สังคมมีมาก สื่อต่างๆถ่ายทอดตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะแนวทางวิธีแก้ไข ผู้ปกครองผู้ใหญ่
คุณครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบต้องรู้จักเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรู้จักคิดและทา
ในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างความรักในโรงเรียนชี้แนะ และบอกหลักการดาเนินชีวิตให้ถูกต้อง ดูแลเอาใจใส่
ครอบครัว ดูแลเอาใจใส่บุตรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้ความรู้ความเข้าใจ กับเด็กเยาวชนว่า
ตนเองมีหน้าที่อะไร ควรปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไปในอนาคต.

ABSTRACT

This research had the following objectives: (1) To study the using the
four Gharavasa - Dhammas as A Norm of Youth Teaching Method to have the
leadership in Muang District, Nakhonsawan Province. (2) To compare the Using the
Four Gharavasa - Dhammas as A Norm of Youth Teaching Method to Have the
Leadership in, Muang District, Nakhonsawan Province. classified by personal factors.
(3) To Analyze the problems and obstacles in order to develop the ways of the
Four Gharavasa - Dhammas The sample of the study was the teachers who taught
in the schools under the office of the Secondary Educational Service Area 42. The
investigator was chosen the schools in Nakhonsawan Province, region 1 which
composed of 7 schools in Muang District, Nakhonsawan Province. The sample size
was 234 students. The method of the study was Survey Research. The
questionnaire was used as the research tool. The analysis of data have been done
by frequency, percentage, mean, t-test and One Way ANOVA, If they were statistical
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significance, the investigator would use the multiple comparisons by the method
of (Least Significant Difference : LSD).
The results of this study were high as a whole (  = 3.69) in using the four
Gharavasa - Dhammas as A Norm of Youth Teaching Method to have the leadership
in Muang District, Nakhonsawan Province. Considering to each dimension it was
found that sajja has the highest mean (  = 3.82). In the other hand Tama has the
lowest mean (  = 3.60).
The investigator was compared the using the four Gharavasa – Dhammas,
classified by gender, age, level education, official period time. It was found that
there were no statistical significance at .05 level. The investigator ought to reject
the hypotheses.
The ways of using the four Gharavasa – Dhammas to train the youth in
Muang District, Nakhonsawan Province. were as follows :
1. to teach the students using the four Gharavasa – Dhammas daily life
2. The teacher and the administrators should explain the roles and duties
of the students. A lot of the students were not responsible for their duties. The
parents and the teachers had to sacrifice their own treasures to the poor. The
parents and the teachers should be the idols of their students.

๑. บทนา

พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี เพราะคนดีย่อมเป็นที่ปรารถนาที่ต้องการ
ในที่ทุกหนทุกแห่งในทุกกิจการ และในทุกยุคทุกสมัย คนดีทาให้ครอบครัวเจริญ โรงเรียนเจริญ
ชุมชนเจริญ สังคมและประเทศชาติเจริญและมีความสุข คุณธรรมคือคุณสมบัติและสัญลักษณ์ของ
คนดี เป็นหลักถือปฏิบัติในการดาเนินชีวิตของสัตบุรุษคือ คนดีหรือคนในอุดมคตินั่นเอง ในสังคม
ชาวพุทธ คนมีคุณธรรมย่อมเป็นผู้ควรค่าแก่ความรัก เกียรติ ศักดิ์ศรีและการยกย่องสรรเสริญจาก
ผู้อื่น ดั้งนั้นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นาด้วยหลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงมีความสาคัญ
และจาเป็นต่อมนุษย์ตาม หลักฆราวาสธรรม ๔ ที่ว่า ๑.สัจจะ คือความจริงสิ่งประเสริฐเกิดชื่อเสียง
และศรัทธา ๒.ทมะ คือเกิดการข่มบ่มนิสัยจิตใจให้ปัญญา ๓.ขันติ คือความอดทนขยันหมั่นเพียร
ต่อหน้าที่ย่อมมีทรัพย์ ๔.จาคะ คือช่วยให้บริจาคมากบุญมีผูกมิตรไมตรีไว้ได้ ในการอบรมให้แก่เด็ก
และเยาวชน เพื่อหล่อหลอมให้เป็นเยาวชนที่ดี เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) กาหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศโดย ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
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พัฒนา และอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน”๑
การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ สังคมและทักษะชีวิตของ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความสามารถที่จะประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและด้วยความภาคภูมิใจ โดยเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะ
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง มัธยมต้น และ
มัธยมปลาย กับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงที่มีความสาคัญต่อการศึกษาในระดับสูงที่ต้องมีหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนายึดมั่นในการเรียน และการดารงชีวิตในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่แผ่กระจาย
แบบไร้พรมแดน ดังนั้นกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ตลอดมา เพื่อให้สถาบันการศึกษาในระดับนี้ได้นาหลักธรรม คือวิชาพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างแท้จริง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔๒
โดยให้จัดทาหลักสูตรแกนกลางของสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ทุกโรงเรียนสามารถนาไปใช้
ร่วมกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๗
วรรคแรกที่กาหนดให้มีการจัดทา “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความ
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ”
เนื่องจากสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนามุ่งทาให้ผู้เรียนมี “ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ” จึงจาเป็นต้องทาหลักสูตรแกนกลางของสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาไว้ด้วย และเมื่อ
ได้หลั กสูตรแกนกลางของสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่งก็สามารถ
นาไปใช้เป็นแกนกลางสาหรับเพิ่มเติมเนื้อหาด้านพระพุทธศาสนา“ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ”การนาแนวคิดเกี่ยวกับการนาหลักฆราวาสธรรม ๔ มาเป็นแนวทาง
ในการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับความตระหนักในความสาคัญและความร่วมมืออย่างจริงจังของครูใน
โรงเรียน ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องดาเนินการพัฒนาครูภายในโรงเรียนให้พร้อมในด้านต่อไปนี้
๑) ส่งเสริมให้ครูศึกษาหลักธรรมคาสอนปรัชญาทางศาสนา โดยให้ความสนใจเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้ครบทั้ง ๓ ประการ
ได้แก่ มีความรู้ (ปริยัติ) การฝึกฝน (ปฏิบัติ) และการประเมินผลการปฏิบัติ หรือผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้(ปฏิเวธ)๓
๑

ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จากัด, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ.
๒๕๕๐ - ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สกายบุ๊กส์ จากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๒๐-๒๕.
๒
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔, พิมพ์ครั้งที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๖), หน้า คานา.
๓
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๓/๒๕๙.
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๓) ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ที่เน้นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม โดยการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นา
๔) ส่งเสริมให้ครูประเมินผลการสอนและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
๕) ส่งเสริมให้ครูที่ทาการสอนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและชุมชน
๖) ยกย่องชมเชยและให้ขวัญกาลังใจแก่ครูที่ประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดี
เนื่องจากสภาพปัญหาสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งยุคโลกาวิวัฒน์และยุค
เทคโนโลยี(IT)ทาให้เกิดปัญหามีผลกระทบกับเด็กและเยาวชนไทยจานวนมากถึงขั้นที่ต้องเร่งแก้ไข
เนื่องมาจากการศึกษาในยุคปัจจุบันโรงเรียนต่าง ๆได้หันมาเน้นให้พัฒนาการเรียนรู้ระบุเทคโนโลยี
หรือ(IT)ในด้านวัตถุกันมากจนลืมการพัฒนาด้านจิตใจและเป็นปัญหาให้กับนักเรียนหรือเยาวชนตาม
โรงเรียนต่างๆ ซึ่งยังขาดคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม กันมากพอควรที่ต้องเร่งแก้ไข
เพื่อให้เกิดคุณภาพประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลซึ่งในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคาสอน
มากมายที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ และสร้างแรงจูงใจให้แก่เยาวชนประสบสุขและความสาเร็จโดย
จาแนกปัญหาเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑. ปัญหาจากความยากจนและด้อยโอกาสมีมาแต่กาเนิด หรือผล
มาจากครอบครัว จากบุคคลหรือสังคม ๒. ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น เรื่อง
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การดื่มเหล้า เบียร์ ของมึนเมาต่างๆเสพบุหรี่ ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เล่น
การพนัน เที่ยวเตร่ ติดเกม อินเตอร์เน็ต เข้าถึงสื่อลามกอนาจารหรือที่แสดงความรุนแรงและขับรถ
เร็ว และการหนีโรงเรียน เป็นต้น
สรุปได้ว่า การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นา มี
ความจาเป็นมาก ดั้งคากลอนกล่าวไว้ว่า “ผู้นาดี ผู้ตามดี ต้องดีแน่ ผู้นาดี ผู้ตามแย่ พอแก้ไข ผู้ตาม
แย่ ผู้นาดี มีทางไป ผู้นาไม่ เอาไหน บรรลัยเลย” โดยมีสถานศึกษาในสังกัดความรับผิดชอบซึ่งแบ่ง
ออกเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่ ๑ ถึง ๖ จานวน ๗ โรงเรียน รวม
จานวนครูผู้สอนทั้งหมด ๖๐๐ คน ผู้วิจัยมีความสนใจว่า ครูผู้ทาการสอนในสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาในเขตอาเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวคิดเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
อย่างไร และศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นา ในระดับมัธยมศึกษา และนาเสนอแนวทางการพัฒนา
ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในเขตอาเภอเมืองฯ จังหวัด
นครสวรรค์ โดยเฉพาะผู้นาของเยาวชนในโรงเรียน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ที่จะเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนหรือเยาวชนในอนาคตต่อไป ควรได้รับการปลูกฝังด้วยหลักธรรมฆราวาส
ธรรม ๔ ซึ่งเน้นความมีคุณธรรม ทั้งด้านความมีสัจจะ ความมีทมะ ความมีขันติ และมีจาคะ ให้
เกิดขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ถ้ามีเยาวชนที่ไม่ดีก็จะเกิดความเสียหายต่อครอบครัว สถาบัน สังคม
และประเทศชาติเป็นลาดับไป การวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านจิตใจ
แก่ผู้นาเยาวชนให้มี การพัฒนา คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ สาหรับไปใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ประเทศไทยต่อไป
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๒.๑. เพื่อศึกษาการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะ
ผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
๒.๒. เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มี
ภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
๒.๓. เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาตามการใช้หลักฆราวาสธรรม
๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชน ให้มีภาวะผู้นาที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

๓.วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสารวจรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) กับประชากร จานวนทั้งหมด ๖๐๐ คน กลุ่มตัวอย่าง จานวน ๒๓๔ คน ซึ่งได้จาก
การสุ่มแบบบังเอิญ(Accidental Sampling)และนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูล ที่ได้รวบรวมมา สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการ
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One
way ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทาการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีผลต่างนัยสาคัญ
น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD ) และสรุปข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๔. สรุปผลการวิจัย

การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สาคัญ ในการใช้หลักฆราวาสธรรม
๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยจะ
สรุปตามลาดับ ดังนี้
๔.๑ ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง จ านวน ๑๖๑ คน
คิดเป็ น ร้ อยละ ๖๘.๘
มีกลุ่ มอายุ ๔๕ ปี ขึ้นไป จานวน ๑๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จานวน ๑๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔ อายุราชการ มากกว่า ๑๕ ปี
๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗
๔.๒ ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการ
สอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา
ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็น ต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถาน
ในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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มาก (  = ๓.๖๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านซึ่งสรุป
เป็นรายด้านดังนี้
๑) ด้านสัจจะ ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ด้านสัจจะ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๔) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน
๒) ด้านทมะ ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ด้านทมะ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางได้แก่ ข้อที่ ๑. นักเรียนรู้จักฝึกการข่มใจ ไม่หวั่นไหว รู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ และระงับ
ความรู้สึก เมื่อมีคนอื่นมากล่าวหาว่าร้าย ส่วนข้อที่เหลืออื่นๆ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
๓) ด้านขันติ ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ด้านขันติ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๗๐) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน
๔) ด้านจาคะ ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ด้านจาคะ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๒ ) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน
๔.๓ เปรี ยบเทียบความคิดเห็น ของบุค ลากรต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของครูผู้สอนต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการทดสอบ
สมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่ การจาแนกตามเพศ, กลุ่มอายุ, วุฒิ
การศึกษา, อายุราชการ, ตามสมมติฐาน ดังนี้
เพศ เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับเพศระหว่างครูผู้สอนจากการศึกษาการใช้หลักฆราวาส
ธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกันการใช้หลักฆราวาสธรรม ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
อายุ เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับอายุของครูผู้สอน จากการศึกษาการใช้หลักฆราวาสธรรม
๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕ เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่าครูผู้สอนที่มีอายุต่างกันใช้หลักฆราวาสธรรม ไม่แตกต่างกันทุกด้าน
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วุฒิการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของครูผู้สอน จากการศึกษาการใช้
หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .
๐๕ เมื่อพิจารณาในแต่ล ะด้าน พบว่า ครู ผู้ส อนที่มีวุฒิ การศึกษาต่างกัน ใช้หลั กฆราวาสธรรม ไม่
แตกต่างกันทุกด้าน
อายุราชการ เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับอายุราชการของครูผู้สอน จากการศึกษาการใช้
หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .
๐๕ เมื่อพิจ ารณาในแต่ล ะด้าน พบว่า ครู ผู้ ส อนที่มีอายุราชการต่างกัน ใช้ห ลั กฆราวาสธรรม ไม่
แตกต่างกันทุกด้าน
โดยภาพรวมระดับการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มี
ภาวะผู้นา ของครูสอนจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการ
วิจัยเมื่อมองในภาพรวม และแบ่งเป็นกลุ่มตามปัจจัยส่วนบุคคล คือ ด้านเพศ,ด้านอายุ,ด้านระดับ
การศึกษา,ด้านอายุราชการ, ก็พบว่าไม่แตกต่างกัน ตามนัยสาคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงปฎิเสธสมมติ
ฐานที่ตั้งไว้
๔.๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
กับ การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม ด้านสัจจะ ยังมีการพูดโกหกกันอยู่พอสมควรไม่ค่อยจริงใจ
๙ คน แต่ด้านความชื่อสัตย์มีพอประมาณ ๗ คน ด้านสื่อนักเรียนยังไม่รู้ว่าสื่อไหนดี สื่อไหนไม่ดี ยัง
แยกแยะไม่ได้บางเรื่อง ๗ คน ด้านเนื้อหาวิชานักเรียนไม่ค่อยทราบในหลักธรรมและไม่มีในหลักสูตร
๖ คน เรื่องเวลายังบริหารเวลาไม่เป็นในการมาโรงเรียนช้า ๕ คน ด้านทมะ ยังควบคุมอารมณ์จิตใจ
ตนเองไม่ได้ ๑๓ คน ไม่มีสมาธิและเอาแต่ใจตนเองใจร้อนถูกเพื่อนชวนให้ทาสิ่งที่ไม่ดี ๙ คน และ
ปัจจุบันด้านสื่อที่ผลิตขึ้นมา เป็นสื่อที่ไม่เหมาะสม นักเรียนชอบนามาลอกเรียนแบบ ควรตรวจสอบ
ในด้านสื่อ ๘ คน ด้านขันติ ไม่ค่อยมีความอดทนและเมื่อมีงานหรือได้รบมอบหมายงานนักเรียนจะมี
ความขยันอดทนขึ้นบางครั้งขาดความรับผิดชอบในการทางานชอบท้อแท้ ๙ คน ไม่เข้มแข็งไม่ขยัน
ไม่ชอบรออะไรเป็ นเวลานานไม่มีกาลั งใจ ๗ คน ชอบวัตถุนิยมมากกว่าการทางาน รั กความ
สะดวกสบาย ๗ คน ด้านจาคะ นั กเรี ย นส่ ว นหนึ่งไม่ค่อ ยมีก ารเสี ยสละบริจาคสิ่ ง ของ ๑๕ คน
นักเรียนไม่ชอบเสียสละเวลาและการช่วยเหลือผู้อื่น ๑๑ คน นักเรียนไม่เคยช่วยเหลือสังคมส่วนหนึ่ง
ยังทางานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้และบางส่วนไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ๙ คน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขดังนี้ ด้านสัจจะต้องพูดความจริง จริงใจ มีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง พูดว่าจะทาต้องปฏิบัติทาตามที่พูดไว้ ด้านทมะทาจิตใจให้สงบ นั่งสมาธิสม่าเสมอพยายามมี
สติและให้อภัย ควบคุมตนเองทาใจให้หนักแน่น ค่อยๆแก้ปัญหาด้วยสติและมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์
รู้จักปฏิเสธสิ่งไม่ดี ภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมี ใจเย็นไม่ใช้กาลังแก้ปัญหา ใช้การพูดคุยกัน รู้จักบังคับใจ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

57

ตนเอง รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมี ด้านขันติฝึกตนเองให้มีความอดทนอดกลั้น พยายามเข้มแข็งไม่
ท้อถอย ต่องานที่เราทา ขยันหมั่นเพียร ช่วยพ่อ แม่ประหยัดต้องต่อสู้กับปัญหา ด้านจาคะรู้จักการ
ให้แบ่งปันเสียสละบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่ ตระหนี่เปิดใจให้กว้าง รู้จักเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่
เสียสละเพียงน้อยนิดแต่คนอื่นได้ประโยชน์ ยอมรับความเห็นของผู้อื่น มีใจเมตตาต่อผู้อื่น เปิดใจรับ
ฟังความคิดทุกคน หมั่นทาตัวให้เป็นคนเสียสละพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความแบ่งปันของให้
คนจน รู้จักแบ่งเวลาให้เป็น ทาบุญหรือช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง ไม่ทาอะไรเกินตน ผู้ปกครองผู้ใหญ่คุณครู
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบต้องรู้จักเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีและเอาจริงกับเรื่องที่ไม่ดีเหล่า นี้
จะต้องชี้ถึงโทษและผลที่ตามมา สอนให้รู้จักคิดและทาในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างความรักในโรงเรียน
ชี้แนะและบอกหลักการดาเนินชีวิตให้ถูกต้อง ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวดูแลเอาใจใส่บุตรใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ เช่นออกกาลังกายเล่นกีฬาฟังเพลงหากิจกรรมที่ตนเองชอบหาคบเพื่อนดีๆกวดขันไม่
เผยแพร่สื่อไม่ดี ให้ความรู้ความเข้าใจให้มีหน้าที่ในครอบครัว เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมสิ่งที่ดีที่สุดก็
คือ “จริงใจ ถูกต้อง รู้จักตนเอง ประมาณตน”เพื่อที่เยาวชนจะได้ นาไปประพฤติปฏิบัติตามให้
เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ตน จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไปในอนาคต

๕. อภิปรายผลการวิจัย

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึง การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถาน
ในการสอนเยาวชนให้ มีภาวะผู้ นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้ วิจัยจะกล่าวถึง
ประเด็นที่สาคัญและน่าสนใจและนามาอภิปรายผลตามลาดับ ดังนี้
๕.๑ ความคิดเห็นของบุคลากรในการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอน
เยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
จากการศึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มี
ภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จากผลการวิจัย พบว่า การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔
เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( X =๓.๖๙ ) ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนมีการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา
เมื่อพิจารณาเป็นในแต่ละด้านสามารถที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
๑) ด้านสัจจะ จากการศึกษา พบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาส
ธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้ความหมายของคาว่า สัจจะ
หมายถึง ความจริง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทาจริง และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหมาย
รัตตัญญู ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรม
ชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจากรม
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ชลประทานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งพบว่าการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานใน
การสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๒) ด้านทมะ จากการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาส
ธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้ความหมายของคาว่า ทมะ
หมายถึง การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง
ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหมาย รัตตัญญู
ที่ได้ทาการวิจัย เรื่ อง “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบั ติงานของข้าราชการและลู กจ้ างในกรม
ชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจากรม
ชลประทานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งพบว่าการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานใน
การสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๓) ด้านขันติ จากการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาส
ธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้ความหมายของคาว่า ขันติ
หมายถึง ความอดทน ตั้งหน้าทาหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็ง ทนทาน ไม่
หวั่นไหว มั่นคงในจุดหมาย ไม่ท้อถอย และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหมาย รัตตัญญู ได้
ทาการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรมชลประทาน
ตามหลักฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจากรมชลประทานมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานซึ่งพบว่าการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะ
ผู้นา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๔) ด้านจาคะ จากการศึกษา พบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักฆราวาส
ธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้ความหมายของคาว่า จาคะ
หมายถึง ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วนตนได้ใจกว้าง พร้อมที่
จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็นและความต้องการของคนอื่น พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลื อ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหมาย
รัตตัญญู ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกรม
ชลประทานตามหลักฆราวาสธรรม ๔”ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการและลูกจ้างประจากรม
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ชลประทานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งพบว่าการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานใน
การสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
๕.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อ การใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
จากการเปรียบเทียบการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอนเยาวชนให้มี
ภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๔ ด้าน คือ เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา และอายุราชการ มีความแตกต่างกันออกไป เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัย มีประเด็น
ที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
๑) เพศ ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการใช้ หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถาน
ในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากระดับการใช้ หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอน
เยาวชนให้มีภาวะผู้นาในหน้าที่ไม่ได้จากัดอยู่ที่เพศ จะเป็นเพศใดก็สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ ปรางค์พันธุ์ ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมผู้นา
เยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔” นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
สามพรานวิทยา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย สรุปว่าความต้องการของเยาวชนทั้ง
เพศชายและเพศหญิง มีความต้องการเป็นผู้นาในด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน
๒) อายุ ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานใน
การสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้ นา ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากระดับการใช้ หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถานในการสอน
เยาวชนให้มีภาวะผู้นาในหน้าที่ไม่ได้จากัดอยู่ที่อายุ จะมีอายุเท่าใดก็สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ ปรางค์พันธุ์ ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมผู้นา
เยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔” นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
สามพรานวิทยา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย สรุปว่าความต้องการของเยาวชนที่มี
อายุแตกต่างกัน มีความต้องการเป็นผู้นาในด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน
๓) วุฒิการศึกษา ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัส ถานในการสอนเยาวชนให้ มีภ าวะผู้ น า ในเขตอาเภอเมือง จั งหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากระดับการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็นปทัสถาน
ในการสอนเยาวชนให้มีภาวะผู้นาในหน้าที่ไม่ได้จากัดอยู่ที่วุฒิการศึกษาครูผู้สอน จะมีวุฒิการศึกษา
ระดับใดก็ตามสามารถปฏิบัติงานได้เหมือนกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ ปรางค์พันธุ์
ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมผู้นาเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔” นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสามพรานวิทยา อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัย สรุปว่าความต้องการของเยาวชนทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความต้องการเป็น
ผู้นาในด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกันตามคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้สอน
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๔) อายุราชการ ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ เป็น
ปทัส ถานในการสอนเยาวชนให้ มีภ าวะผู้ น า ในเขตอาเภอเมือง จั งหวัดนครสวรรค์ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ ปรางค์พันธุ์ ได้
ทาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมผู้นาเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔” นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสามพรานวิทยา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัย สรุปว่าความต้องการของเยาวชนทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความต้องการเป็นผู้นาใน
ด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน แม้ว่าครูผู้สอนจะมีอายุราชการที่แตกต่างกัน
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หลักศีล ๕ : การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
Five Precepts: Application to Develop Behaviors of Persons in Society
พระครูสมุห์ชินวรวัตร ถิรภทฺโท (จุลเจือ)

บทคัดย่อ

หลักศีล ๕ ประยุกต์พัฒนาพฤติกรรม คือ การนาหลักศีลไปประพฤติปฏิบัติโดย
ประกอบด้วยธรรมหลายๆ อย่าง โดยอาศัยจิตใจเป็นที่ตั้ง ให้ความประพฤติชอบทางกาย วาจา มี
ความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ได้แก่ (๑) มีเจตนาตั้งใจเว้น (๒) มีเจตสิก คือ ความงดเว้น (๓) มี
ความสังวรด้วยสติ (๔) มีความไม่ก้าวล่วงกิเลสอย่างหยาบทางกายวาจา จึงเป็นศีลประกอบด้วย
สติสัมปชัญญะ มีความสารวมระวัง ทาให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบสันติดาเนินชีวิตถูกต้องตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา และดับทุกข์ได้ในที่สุด
คาสาคัญ : ศีล ๕, พฤติกรรม

Abstract

The five precepts were applied to develop the behavior are to use the
principle of precepts to behave along with many principles of Dhamma as the mind
set through the right bodily action, right verbal action and have much calmness and
quietnesssuch as (1) to have the intention to abstain ,(2) to have the mind action is
to abstain, (3) to control the consciousness, (4) Not let the defilements to control
the bodily action and verbal action. Therefore, the precept consists of the
consciousness and control and beware of defilements , make the people to live
together happily and correctly according to Buddhism and distinguish the suffering
in the end.
Keywords : The Five Precepts, Behavior

๑. บทนา

ประเทศไทย นั้นมีการนับถือพระพุทธศาสนาเป็นเวลาอันยาวนาน โดยเป็นสถาบันหลัก
และเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาเป็นเวลาอันช้านาน ซึ่งหลัก
คาสอนของพระพุทธศาสนา นั้นมุ่งส่งเสริมให้มีการคิดอย่างมีเหตุผล และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
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๒
สุข๑ ชัยชนะในการทาสงครามอ่าวเปอร์เซีย “ทาให้สหรัฐอเมริกาอยู่ในฐานะผู้นาแห่งโลกเสรี ที่แทบ
ทุกชาติต่างหันมาขอความช่วยเหลือในทางเศรษฐกิจ คนอเมริกันส่วนใหญ่ใฝ่ฝันที่จะใช้พลังของการ
เป็นชาติมหาอานาจสร้างสันติภาพอันถาวรให้แก่โลก”๒ พระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่ง
สันติภาพ เพราะประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาไม่เคยมีครั้งใดเลยที่สนับสนุนหรือก่อให้เกิด
สงคราม เนื่องจากมีหลักปฏิบัติที่ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ไม่ให้ล่วงละเมิดหรือเบียดเบียนผู้อื่น ซึ่ง
เป็นต้นต่อแห่งความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ศีล ๕ ที่ทาให้เกิดความสงบทั้งใน
ระดับปัจเจกชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก”๓ ถ้าสังคมขาดการควบคุมด้วยศีล ล่วงละเมิด
สิทธิของผู้อื่นด้วยกายบ้าง ทางทรัพย์สินบ้าง มนุษย์จะรู้สึกหวาดหวั่น สะพรึงกลัวไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ถ้าสังคมควบคุมด้วยศีลไม่ประทุษร้ายกัน ด้วยกาย วาจาสังคมของเราจะน่าอยู่มาก
ทีเดียว๔ ดังนั้น ศีล แปลว่า ปกติ เย็น ระเบียบวินัย เป็นต้น กล่าวคือ ผู้มีศีลต้องมีกายวาจาและใจ
เย็นสบายไม่เร่าร้อนด้วย ราคะ โทสะ และโมหะ เป็นผู้มีกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตศีล ๕ จึง
เป็นข้อปฏิบัติที่มีประโยชน์ต่อสังคมจึงจาเป็นต้องเข้าใจในศีล ๕ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนรักษาเอง
และเพื่อความสงบสุขของสังคมด้วย๕

๒. ความหมายของ คาว่า ศีล (Morality)

๒.๑. ความหมายของศีลในพระไตรปิฎก
“ศีล” (Morality) ตามความหมายในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จุฬนิเทส ดังที่
พระสารีบุตรได้กล่าวถึงศีลว่า “ศีล” หมายถึง การปฏิบัติของภิกษุที่มีความสารวมในโอวาทปาฏิ
โมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระ และโคจรเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณเล็กน้อยสมาทานอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลาย ความสารวม ความระวัง ความไม่ก้าวล่วง ในสิกขาบททั้งหลาย ซึ่งหมายถึงการ
สารวมกาย วาจา ใจ๖ และในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส พระสารีบุตรก็ได้ให้
ความหมายเอาไว้ว่า “อธิศีลสิกขา” เป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีล สารวมด้วยความสารวม
ในปาฏิโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษทั้งหลาย แม้มีประมาณน้อย สมาทาน
๑

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , พระไตรปิฎกศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์รายวัน, ๒๕๕๒), หน้า ๒.
๒
Harry S Truman, Fundamentals of American Foreign Policy, (New York :
Appleton-Century-Crofts, 1968), p. 58.
๓
Henry Steel Commager, An Economic Bill of Rights, (New York : Appleton
Century Crofts, 1968), pp. 484-485.
๔
วสิน อินทสระ, พุทธจริยา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ธรรม, ๒๕๔๙), หน้า
๓๗ -๓๘.
๕
พระเทวินทร์ เทวินฺโท, พุทธจริยศาสตรจิรยศาสตร์ และจริยธรรม, (ผู้พิมพ์ คุณนงลักษณ์ ครุฑ
แก้ว, ๒๕๔๔), หน้า ๘๓.
๖
ขุ.ปา. (ไทย) ๓๐/๙๒/๒๐.
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๓

ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ศีลขันธ์ทั้งหลาย ศีลขันธ์ใหญ่ ศีลเป็นที่ตั้ง เป็นเบื้องต้น เป็นเครื่อง
ประพฤติ ความสารวม เป็นความระวัง เป็นปากเป็นประธาน แห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรม
ทั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิศีลสิกขา๗
“ศีล” (Morality) ตามความหมาย ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พระสารีบุตรได้
ให้ความหมายไว้ว่า ศีล คือ เจตนาเป็นศีล เจตสิกเป็นศีล ความสารวมเป็นศีล ความไม่ก้าวล่วงเป็น
ศีล๘
“ศีล” (Morality) ตามความหมายใน คัมภีร์วิสุทธิมรรค หมายถึง “ธรรมทั้งหลายมี
เจตนาเป็นต้น ของบุคคลผู้เว้นจากโทษมีปาณาติบาตก็ดี ของบุคคลผู้บาเพ็ญวัตรปฏิบัติก็ดีเป็นศีล”๙
สรุปลักษณะศีล “ศีล” (Morality) หมายถึง เป็นความประพฤติชอบทางกาย และ
วาจาหรือ เรียกว่าความเป็นปรกติ คือ ความมีระเบียบวินัยทางกาย และวาจา โดยอาศัยเจตนางด
เว้น จึงละบาปคือ อกุศลได้ คือ กายทุจริต วจีทุจริต “ศีล” จึงเป็นธรรมเบื้องต้นที่จะให้เกิดกุศล
ธรรมทั้งปวงเป็นประธานให้กุศลธรรมอื่นๆ เกิดขึ้นตามมา กล่าวคือ ความมีเมตตากรุณา หิริ
โอตตัปปะ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น เพราะศีลจัดว่าเป็นฐานให้ถึงซึ่งโลกุตรธรรม คือ นิพพาน
สมบัติ ก็ต้องอาศัยศีลเป็นพื้นฐาน ดังนั้นศีลจึงเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติให้สุจริตทางกาย วาจา
และใจเป็นที่สุด

๓. พฤติกรรมของบุคคลในสังคม

ในหมวดนี้มุ่งนาลักษณะของพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาทางกาย วาจาและใจ
ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และจากสื่อออนไลน์ เป็น
ต้น เพื่อชี้ให้เห็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายวาจา และใจที่ดี และไม่ดีของบุคคลในสังคม ส่งผล
ถึงอิทธิพลพฤติกรรมของตนเอง และสังคม ซึ่งจะกล่าวถึง ๒ ประการ ได้แก่ (๑) พฤติกรรมในทางไม่
ดีของบุคคลที่เกิดขึ้นในสังคม และ (๒) พฤติกรรมที่ดีของ
บุคคลที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.๑ พฤติกรรมที่ไม่ดี
“พฤติกรรมที่ไม่ดี” หมายถึง ความประพฤติ หรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาต่อโลก
ภายนอกทาง กาย วาจา แสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ไม่ดี และมีผลกระทบ
ทางด้านลบทาให้ตนเอง และผู้อื่นในสังคมเดือดร้อน เช่น ปัญหาเสพสิ่งเสพติดปัญหาติดสุราเรื้อรัง
การฆ่ามนุษย์ หรือการฆ่าข่มขืน (อาชญากรรมต่างๆ) การทาแท้ง การประพฤติผิดประเวณี การ
๗

ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๔๖/๓๖.
ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๘๙/๓๔.
๙
พระพุทธโฆษาจารย์, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, แปลเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ
มหาเถร), พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทประยูรวงค์พริ้นติ้ง จากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๖.
๘
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

๔
ฉ้อโกง และขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นการปล้น โจรกรรม หรือสื่อลามกอนาจาร เป็นต้น ซึ่งเป็น
ลักษณะของพฤติกรรม และส่งผลให้บุคลิกภาพเสื่อมเสีย เป็นผู้ขาดหลักคุณธรรมจริยธรรม ขาดหิริ
โอตตัปปะ ขาดความซื่อสัตย์สุจริตธรรม ขาดความกตัญญูกตเวที เป็นต้น ซึ่งผิดหลักจรรยาบรรณ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในการดาเนินชีวิต จึงเป็นเหตุให้บุคลิกภาพที่แสดงออกมาในทางสังคม
เป็นลักษณะที่เสื่อมเสีย มีกายและจิตที่ผิดปรกติ ผิดเพี้ยน ส่อกระทาให้ทางที่ผิดศีลธรรม ทาให้
สังคมมีความเดือดร้อนสับสนวุ่นวายอยู่เนืองนิจ ซึ่งมีให้เห็นเป็นประจาในสื่อต่างๆ เช่น ทีวี วิทยุ
อินเทอร์เน็ต เฟรชบุค ยูทรูป หนังสือพิมพ์ รวมทั้งนิตยาสารเอกสารต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ
ซึ่งเกิดสาเหตุจากการผิดศีล ๕ โดยเจตนา จึงทาให้บุคลิกภาพทางกาย และจิตสูญเสียไปจึงเป็น
ปัญหาจริยธรรมในระดับสังคม และระดับชาติอีกด้วย ดังตัวอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นสร้างความเสื่อม
เสียให้กับสังคม ชุมชน และประเทศชาติในแง่ลบทางจริยธรรม ซึ่งล้วนแต่เกิดจากการละเมิดศีล ๕
หรือข้อปฏิบัติทางคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น
๓.๒ พฤติกรรมบุคคลที่ดี
“พฤติกรรที่ดี” หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาต่อโลกภายนอกทาง กาย วาจาและ
ใจ เป็นพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมาในรูปแบบของการกระทา ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และ
จริยธรรมเป็นที่ตั้ง เป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณคุณงามความดี มีเมตตา กรุณา มีหิริ โอตตัปปะ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่กระทาให้ตนเองและผู้อื่นในสังคมต้องเดือดร้อน เป็นผู้ที่
ยังรู้จักยับยั้งช่างใจ ใฝ่ในการกระทาความดี รู้จักรับผิดชอบชั่วดีรู้จักยั้งยั้งช่างใจในความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ครอบงาจิตใจจนเป็นทุกข์ และรู้จักอดทน อดกลั้นต่อกิเลสอยู่บ้าง รู้จักใช้ปัญญาที่
ประกอบด้วยเหตุผล มากกว่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา ซึ่งมีให้เห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันมากมาย
เช่น การไม่ประพฤติผิดในศีลธรรม หรือ การไม่ทานเนื้อสัตว์ การช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์โดย
ไม่หวังผลตอบแทนความมีกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา เป็นต้น ซึ่งในหมวดนี้จะยกตัวอย่างของ
บุคคลผู้มีคุณธรรมมาประกอบและส่งผลถึงบุคลิกภาพด้านความประพฤติที่ดีงาม
กล่าวโดยสรุป “พฤติกรรม” (Behavior) คือ อาการกระทาต่างๆ หรือกิริยาที่แสดง
ออกมา โดยอาศัยการทางานของระบบต่างๆ คือ ระบบประสาท กล้ามเนื้อ ระบบต่อม และสิ่งเร้า
ต่างๆ มากระตุ้นทาให้จิตเกิดสภาวะทางอารมณ์โดยอาศัยจิตใจเป็นตัวรับรู้อารมณ์ และแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ออกมาที่อยู่ภายใต้พื้นฐานจริตทั้ง ๖ ประการของแต่ละบุคคล ว่ามีพื้นเพ นิสัย
อย่างไร และแสดงพฤติกรรมออกมาทางกาย วาจา และใจทางด้านที่ดี และด้านที่ไม่ดีที่เป็นสุจริต
และเป็นทุจริต เป็นกุศล และอกุศลในที่สุด กล่าวคือ (๑) พฤติกรรทางกาย เรียกว่ากายกรรม ๓ (๒)
พฤติกรรมทางวาจา เรียกว่า วจีกรรม ๔ และ (๓) พฤติกรรมทางความคิดเรียกว่า มโนกรรม ๓ มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) พฤติกรรมที่ดี จึงหมายถึง การกระทาออกมาทางกายวาจา และใจ คือ การปฏิบัติ
ดาเนินชีวิตตามหลักของเบญจศีล ๕ ประการ คือ คือ การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ การไม่ประพฤติผิด
ในกาม การไม่พูดเท็จ และการไม่ดื่มสุราเมรัย และเป็นผู้ความสังวร ระวังสารวมจิตใจของตนเอง
เป็นสาคัญ เป็นผู้ที่ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีหิริโอตตัปปะ และแสดง
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๕

พฤติกรรมออกมาอย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งช่างใจ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองสังคม และ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข
(๒) พฤติกรรมที่ไม่ดี จึงหมายถึง การแสดงออกมาทางด้านที่ไม่ดี ทางกาย วาจาและใจ
ที่เป็นอกุศลไม่ดาเนินชีวิตตามหลักเบญจศีล คือ มีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ
ดื่มสุราเมรัย และไม่ดาเนินชีวิตตามหลักเบญจธรรม ไม่เป็นผู้ความสังวร ระวังสารวมจิตใจของ
ตนเอง คือ เป็นผู้ที่ขาดความเมตตา กรุณา ขาดความซื่อสัตย์สุจริตธรรม และหิริ โอตตัปปะปะ ขาด
ความยับยั้งช่างใจ ใช้อารมณ์มากว่าเหตุผลในการกระทาสิ่งต่างๆ จน เป็นเหตุให้ตนเอง และสังคม
ได้รับความสบสนวุ่นวาย และเดือดร้อนในที่สุด

๔. การประยุกต์หลักศีล ๕ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม

การนาหลักศีล ๕ มาประยุกต์พัฒนาพฤติกรรม ของบุคคลในสังคม ที่เป็นผู้แสดง
ออกมาทางพฤติกรรมที่ดี ทางกาย วาจา และใจ กล่าวคือ ยังเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและคุณ
งามความดี ยังรู้จักรับผิดชอบชั่วดีอยู่บ้าง คือ ยังเป็นผู้ที่ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มีสัจจะ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีหิริโอตตัปปะ และเป็นผู้ที่แสดงพฤติกรรมทางกาย วาจา และใจ โดยใช้สติปัญญา
ตัดสินปัญหาต่างๆ มากกว่าการใช้อารมณ์ หรือกิเลสตัณหาต่างๆ เป็นตัวตัดสินใจในการดาเนินชีวิต
ดังนั้น การพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ก็คือการพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงออกมาทาง กาย
วาจาและใจ ให้มีคุณธรรม และศีลธรรมที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปเรื่องราวที่กล่าวมาแล้วในบทที่ ๓ เป็น
พฤติกรรมของบุคคลในด้านที่ดี จะเห็นได้ว่าพื้นฐานของบุคลิกภาพด้านพฤติกรรมที่แสดงออกมา
ทาง กาย วาจา และใจ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจาใจอยู่ในตัวของบุคคลนั้นๆ ยัง
ประกอบด้วยคุณธรรม เป็นที่ตั้งอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งไม่ดีเจือปนอยู่บ้าง ก็ถือว่าเรายังเป็นปุถุชนกันอยู่
ที่เกิดมาอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องมีดีบ้างชั่วบ้างเป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ถึงกับขาดคุณธรรมทางด้าน
จิตใจอย่างรุนแรงให้หมกมุ่นให้ถึงกับมีการกระทาแท้ง การฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ พูดเท็จ และดื่มสุรา อัน
เป็นเหตุแห่งความเสื่อมและความประมาททั้งปวง ดังนั้น การพัฒนาตนเองนั้นจึงเป็นเรื่องที่สาคัญใน
การดารงชีวิตในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และเราไม่อาจหยุดที่จะพัฒนาตนเองได้ เพราะสังคม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตของปัจเจกบุคคลก็ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ด้วย๑๐ อันจะส่งผลให้สุขภาพกาย และใจที่จะต้องพัฒนาตามกระแสของโลกได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น
ศูนย์กลางโลกและชีวิต ก็คือการพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นตามหลักแนวทางของพระพุทธศาสนาซึ่งเน้น
ว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาต่างมีทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น แต่ในระหว่างที่คนยังมองไม่เห็นทุกข์ หรือความ
ทุกข์ยังไม่ได้บีบคั้นให้รู้สึกสานึก เรามักจะใช้ชีวิตไปในทางที่ประมาทและไม่สนใจ เพราะความ
ประมาททาให้ชีวิตของคนต้องตกต่าถึงกับหายนะไป๑๑ ฉะนั้นคุณธรรมที่เสริมสร้างชีวิตให้มีคุณค่าให้
๑๐

สมิต อาชวนิจกุล, การพัฒนาตนเอง ภาค ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ทิพย์อักษร
,๒๕๓๕), หน้า ๘.
๑๑
อ้างแล้ว, หน้า ๑๙.
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๖
ยิ่งขึ้นไป ในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง ก็คือการนาหลักศีล ๕ ประการ เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างรู้เท่าทัน กายวาจา และใจเป็นสาคัญ กล่าวคือ การนาหลักศีล ๕ มาพัฒนา
ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งทาให้บุคคลนั้นมีกายวาจา และใจที่ดีงามยิ่งขึ้นไป และเป็นการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ย่อมจะทาให้บุคคลนั้ นเป็นที่เคารพรักใคร่ของ
บุคคลทั่วไปในสังคม ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ ๓ เรื่องพฤติกรรมในด้านที่ดี
(๑) การประยุกต์หลักศีลพัฒนาพฤติกรรมที่ดี
“พฤติกรรมที่ดี” เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาต่อโลกภายนอกทาง กาย วาจา และใจ
เป็นพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมาในรูปแบบของการกระทา ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นที่ตั้ง เป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณคุณงามความดี มีเมตตา กรุณา มีหิริโอตตัปปะ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเองและผู้อื่นไม่กระทาให้ตนเอง และผู้อื่นในสังคมต้องเดือดร้อน เป็นผู้ที่
ยังรู้จักยับยั้งช่างใจ ใฝ่ในการกระทาความดี รู้จักรับผิดชอบชั่วดี รู้จักยั้งยั้งช่างใจในความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ครอบงาจิตใจจนเป็นทุกข์ และรู้จักอดทนอดกลั้นต่อกิเลสอยู่บ้าง รู้จักใช้ปัญญาที่
ประกอบด้วยเหตุผล มากกว่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา ซึ่งมีให้เห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันมากมาย
เช่น การออกบวช เก็บทองคืนเจ้าของ หรือขอทานกตัญญู หรือการไม่รับทานเนื้อสัตว์ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการประยุกต์หลักศีล ๕ ประการนี้ ก็เพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่ดีให้ดียิ่งขึ้น
กล่าวคือเป็นการนาหลักศีลมาประพฤติปฏิบัติ ก็เพื่อให้การแสดงออกมาทางพฤติกรรมทางกาย
วาจา และใจ ที่เรียกว่า กายกรรม วจีกรรม และโมนกรรม ที่เป็นสุจริตธรรมนั่นเอง เพราะ
จุดมุ่งหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ก็คือการพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ดังนั้นรากเหง้าของการรักษา
ศีลให้เกิดเป็นความบริสุทธิ์ที่แท้จริง และพัฒนาพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้นไป ก็คือ การนาหลักศีลที่ต้อง
ประกอบด้วยธรรมหลายๆ อย่างมาประพฤติปฏิบัติ กล่าวคือ คือ (๑) ต้องเป็นผู้มีเจตนาตั้งใจเว้น
(๒) ต้องเป็นผู้มีเจตสิก คือ ความงดเว้น (๓) ต้องเป็นผู้มีความสังวรด้วยสติ (๔) ต้องเป็นผู้มีความไม่
ก้าวล่วงกิเลสอย่างหยาบ ทางกายวาจา ธรรมเหล่านี้จัดว่าเป็นศีลทุกข้อ ดังนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติ พึง
นาหลักการรักษาศีล ไปใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อพัฒนาพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้นไป และมีพฤติกรรมที่
พัฒนาแล้ว เป็นบุคคลที่พัฒนาห่างไกลจากอบายมุขต่างๆ กล่าวคือ
(๑) เจตนาที่ชื่อว่าศีล คือ ผู้ปฏิบัติพึงตั้งใจ งดเว้นจากกายวาจาทุจริต เพราะตั้งใจงด
เว้นกายวาจาทุจริตจึงละอกุศลคือ ความทุศีลได้ เช่น เวลาที่งดเว้นทุจริต เจตนาก็ต้องมีเจตสิกคือ
ความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ก็ต้องมี สังวรคือสติก็ต้องมี ความไม่ก้าวล่วงกิเลสอย่างหยาบก็ต้องมี
เพราะเวลานั้นจิตเป็นกุศล ธรรมเหล่านี้ก็จะต้องเป็นไปร่วมกัน แต่ว่าในวาระนั้น จะกล่าวว่างดเว้น
ด้วยธรรมอะไร กล่าวคือ การงดเว้นนั้นมีอะไรเป็นประธาน เช่น ถ้าผู้ปฏิบัติงดเว้นด้วยเจตนาเป็น
ประธาน เช่นตั้งใจรักษาศีล ชื่อว่า เจตนา เป็นประธาน ส่วนธรรมที่เหลือจาพวกเจตสิก หรือความ
สารวม หรือความไม่ก้าวล่วงเหล่านี้ ก็เข้าร่วมสนับสนุนด้วยในเวลาที่อารมณ์เป็นกุศล
(๒) เจตสิกที่ชื่อว่าศีล คือ ผู้ประพฤติปฏิบัติต่อเจตสิกศีล กล่าวคือ บุคคลนั้นไม่ได้มี
เจตนาตั้งใจเว้นไว้ก่อน แต่เมื่อมีวัตถุที่จะให้ล่วงศีลแล้วก็งดเว้นได้ไม่ล่วงศีล เพราะมีวิรติ (ความ
ยินดี) คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เช่น จะพูดปดก็
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เว้นไม่พูด อย่างนี้เรียกว่า เป็นสัมมาวาจา ทาให้กล่าววาจาตามความเป็นจริง หรือสัมมาวาจา เป็น
ต้น ซึ่งจัดว่าเป็นการเว้นเฉพาะหน้า ซึ่งเรียกว่า เจตสิกศีล๑๒
(๓) สังวรที่ชื่อว่าศีล คือ ผู้ประพฤติปฏิบัติต่อสังวรศีล กล่าวคือ เพราะมีสติเป็นเครื่อง
กั้นกระแสของกิเลสไม่ให้ทาชั่ว ทางกายวาจาจะต้องมีสติสารวมอยู่เสมอ บาปก็เกิดขึ้นไม่ได้ ชื่อว่า
เป็นสังวรศีล ส่วนการที่เราล่วงศีลก็เกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่เรายั้งไม่อยู่จึงทาให้
เป็นเหตุให้เกิดบาป แต่ถ้ามีสติสารวมอยู่บาปก็เกิดขึ้นไม่ได้ จึงจัดว่า เป็นสังวรศีล เหตุเกิดสังวร ๕
อย่าง คือ
๑. ปาฏิโมกข์สังวร คือ ศีล ๕, ศีล ๘,ศีล ๑๐ และ ศีล ๒๒๗, และศีล ๕ ศีล ๘,
เป็นปาฏิโมกข์ของคฤหัสถ์
๒. สติสังวร คือ มีสติสังรวมระวังในอินทรีย์ทั้ง ๖ ด้วยการรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น
ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่กาลังเป็นปัจจุบันเพื่อปิดกลั้นกระแสของกิเลส
๓. ญาณสังวร คือ ต้องมีสติสัมปชัญญะ เจริญสติปัฏฐานรู้สภาวธรรมตามความ
เป็นจริงว่ารูปหรือว่านาม ย่อมจะห้ามทิฏฐิที่เป็นอนุสัยกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นในอารมณ์นั้นๆ
๔. ขันติสังวร คือ ความอดทนอดกลั้นต่อความเย็นร้อน และความลาบากต่างๆ
เป็นต้น ต่อการปฏิบัติธรรม
๕. วิริยะสังวร คือ ความเพียรเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์ ไม่กระทาทางกายวาจา
ทุจริต คือ กายกรรม ๓, วจีกรรม ๔, อาชีพจะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องอาศัย การเจริญสติปัฏฐาน ๔
ประการ๑๓ มีความเพียรประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ ที่เรียกว่า สัมมัปธาน ๔๑๔ จึงมีอาชีพสุจริตเผา
ผลาญกิเลสได้๑๕ ดังนี้ เป็นต้น
(๔) ความไม่ก้าวล่วง ชื่อว่าศีล คือ ผู้ประพฤติปฏิบัติต่อความไม่ก้าวล่วง กล่าวคือ
เพราะความไม่ก้าวล่วง หมายถึง การป้องกันกิเลสอย่างหยาบไม่ให้เกิดขึ้นทางกาย วาจา คือการไม่
ประพฤติผิดในศีล การที่เราไม่ก้าวล่วงศีลได้นั้น จะต้องอาศัยการงดเว้น ๓ อย่าง คือ มีเจตนาวิริติ
สมาทานวิรัติ และสัมปัตติวิรัติ คือ
๑. สมาทานวิรัติ หมายถึง การที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมดจดเรียบร้อย ต้อง
ประกอบด้วยวิรัติ ๓ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สมาทานวิรัติ ได้แก่การเปล่งวาจาขอสมาทานศีล
จากพระภิกษุ สาม เณร หรือ จากบุคคลผู้มีศีลโดยการเปล่งวาจาขอสมาทานเป็นข้อๆ ไป
๑๒

อาจารย์ปราโมทย์ น้อยวัฒน์, อนุปุพพิกถา และอริยสัจ, (กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพ์โดยชมรม
อนุรักษ์ธรรม), หน้า ๑๐๐.
๑๓
สติปัฏฐาน ๔ คือ (๑) กายานุปัสสนา การพิจารณากายในกาย (๒) เวทนานุปัสสนา การพิจารณา
เวทนาในเวทนา (๓) จิตตานุปัสสนา การพิจารณาจิตในจิต (๔) ธัมมานุปัสสนา การพิจารณาธรรมในธรรม คือ
ขันธ์ ๕, นิวรณ์ ๕, อายตนะ ๑๒, โพชฌงค์ ๗, และอริยสัจ ๔,
๑๔
สัมมัปธาน ๔ คือ (๑) เพียรละอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น (๒) เพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้
หมดไป (๓) เพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น (๔) เพียรเจริญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
๑๕
อาจารย์ปราโมทย์ น้อยวัฒน์, อนุปุพพิกถาและอริยสัจ, หน้า ๑๐๑-๑๐๓.
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๘
๒. สัมปัตติวิรัติ ได้แก่ เจตนางดเว้นซึ่งเกิดขึ้นในทันทีทันใด ที่ประจวบกับ
เหตุการณ์ที่จะทาให้เสียศีล หมายความว่า เดิมไม่ได้ตั้งใจจะรักษาศีล แต่เมื่อพบเหตุการณ์ที่ตนจะ
ล่วงศีล จึงคิดงดเว้นได้ในขณะนั้น
๓. สมุทเฉทวิรัติ ได้แก่ การงดเว้นโดยเด็ดขาด หมายความว่า เป็นศีลที่งดเว้นของ
ท่านผู้สิ้นกิเลส ที่เรียกว่า พระอริยบุคคล ศีล จึงอยู่ได้ตลอดกาล ศีลจึงไม่ขาด เพราะมีเจตนาเว้นไว้
เฉพาะหน้า ขณะที่มีวัตถุที่จะให้ล่วงได้ ก็ละเว้นได้ ไม่ล่วงศีล เพราะเห็นว่าผิดโดยวิรัติศีลนี้ส่วนใหญ่
แล้วเป็นศีลของพระโสดาบันขึ้นไป๑๖
เมื่อกล่าวโดยสรุป การประยุกต์หลักศีล ๕ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้นไป ก็คือการ
พัฒนาพฤติกรรมทางกายวาจา และใจ โดยอาศัยเจตนาเป็นที่ตั้งใจเว้น มีเจตสิก คือ ความงดเว้น มี
ความสังวรด้วยสติ และมีความไม่ก้าวล่วงกิเลสอย่างหยาบทางกายวาจา ด้วยการรักษาศีล เพราะศีล
ก็เป็นศูนย์กระบวนการทางานของจิต ดังนั้นกระบวนการทางานของจิตของบุคคลจะลุคุณธรรมได้ ก็
เริ่มจากจิตใจเป็นสาคัญ จนสามารถรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์ดังที่พระสารีบุตรได้กล่าวว่า เจตนาเป็น
ศีล เจตสิกเป็นศีล ความสารวมเป็นศีล ความไม่ก้าวล่วงเป็นศีล๑๗ เกิดมาจากจิตใจรู้เท่าทันต่อกิเลส
ตัณหา ที่เกิดขึ้นในจิตใจ หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการพัฒนารู้เท่าทันต่อ โลภะโทสะ และโมหะ ที่
เกิดขึ้นจนสามารถพัฒนากาย วาจา ใจ ให้เบาบางลงจาก อกุศล ๓ ประการ ดังกล่าวนี้ได้เป็นสาคัญ
หรือหมดไปในที่สุด ศีลก็บริสุทธิ์โดยตัวของมันเอง
(๒) ผลของการประยุกต์หลักศีลพัฒนาพฤติกรรมที่ดี
พระพุทธศาสนาสอนในเรื่องการมองตนเองเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งมีหลักธรรมที่สามารถเป็น
แม่บทอธิบายได้ทั้งรูปธรรมนามธรรม การรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเราก็เท่ากับการเรียนรู้ในระบบสรรพสิ่งที่
อยู่ในจักวารด้วยฉะนั้น๑๘ดังนั้นการมองและสารวจตัวเองจึงเป็น
รากฐาน และเป็นเรื่องที่สาคัญในการดาเนินชีวิตเท่ากับการสารวจในระบบใหญ่โดยเริ่มจากตนเอง
เป็นพื้นฐาน ดังนั้น การสารวจอุปนิสัยของตนเองว่า ดีหรือไม่ดีเป็นหลักสาคัญหมายถึง เรามีเมตตา
มีคุณธรรม ปฏิบัติตามหลัก ศีล มากหรือน้อยอย่างไร เพราะศีลเป็นรากฐานของคุณธรรมอื่นๆ ไม่
ประมาทมัวเมาจนตกเป็นทาสของโลก และชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้องที่จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จึง
ต้องอาศัยสติ รู้จักมอง รู้จักพิจารณา รู้จักวางตัววางใจต่อความเป็นจริง ก็เพื่อชนะความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เพื่อให้อยู่เหนือความกระหายในสิ่งต่างๆ โดยมีศีล ๕ เป็นเครื่องค้าจุนให้ยิ่งขึ้นไป
จนสามารถพัฒนาเป็นศีลที่ประกอบในองค์มรรค ๘ ประการ กล่าวคือ การพัฒนาศีลที่เป็นองค์มรรค
หมายถึง การฝึกอบรมในด้าน ความประพฤติมีระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจา และ
๑๖

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชมหาสังฆปรินายก (สุวฑฺฒโน), หลักพระพุทธศาสนา,
พิมพ์ถวายเนื่องในงานฉลองครบรอบอายุ ๖๐ ทัศ, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย
,๒๕๓๖), หน้า ๑๗๗-๑๗๘.
๑๗
ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๘๙/๓๔.
๑๘
นายสามารถ สุขปุ ระการ, “ศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรากฏการณ์บิ๊กแบงในมุมมองพระพุทธศาสนา” ,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑)

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
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สัมมาอาชีวะ ในระดับการพัฒนาศีลท่านเรียกว่า อธิศีลสิกขา เรียกว่าสั้นๆว่า ศีล วิธีแก้ปัญหาโดยวิธี
นี้ เป็นวิธีของอารยะชนระดับพื้นฐาน หรือเรียกตามบาลีว่า หลักของอริยมรรค แปลว่า ทางดาเนินสู่
ความดับทุกข์ที่ทาให้เป็นอริยชน หรือวิธีดาเนินชีวิตที่ประเสริฐ อริยมรรคนี้ แบ่งระดับการพัฒนาศีล
ที่เป็นองค์มรรค เป็น ๓ อย่าง คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ๑๙ กล่าวคือ
(๑) สัมมาวาจา เจรจาชอบ หมายถึง การพูดหรือเจรจาชอบ มี ๔ ประการ คือการละ
มุสาวาท คือ เว้นการพูดเท็จ ขณะเดียวกันให้พูดคาจริง เรียกว่า สัจจะวาจา ละปิสุณาวาจา คือเว้น
จากการพูดส่อเสียด ขณะเดียวกันให้พูดคาสมานสามัคคี เรียกว่า สมัคคกรณีวาจา และละผรุสวาจา
คือ เว้นจากการพูดหยาบคาย ขณะเดียวกันก็ให้พูดแต่คาอ่อนหวานสุภาพ ไพเราะน่าฟัง ที่เรียกว่า
สัณหวาจา ละสัมผัปปลาปะ คือ เว้นการพูดเพ้อเจ้อ เหลวไหลไร้สาระขณะเดียวกันก็ให้พูดแต่คามี
ประโยชน์ สร้างสรรค์ นามาแต่คุณธรรมปรุงจิตใจให้ร่าเริงเบิกบาน เรียกว่า อัตสัณหิตาวาจา๒๐
(๒) สัมมากัมมันตะ หมายถึง การงานชอบ คือ การกระทาที่ชอบมี ๓ ประการ คือ
ได้แก่ การละจากปาณาติบาต หมายถึง เว้นจากการทาลายชีวิตทั้งคนและสัตว์ทุกจาพวก
ขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่กัน ละอทินนาทาน คือ เว้นจากการเอาทรัพย์สมบัติสิ่งของคนอื่น
ที่ไม่อนุญาต หรือ ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ ขณะเดียวกัน ก็ควรจะบริจาคให้ทานตามโอกาศ และฐานะ
ละกาเมสุมิจฉาจาร คือ เว้นจากความประพฤติผิดในกาม หมายถึง ไม่ล่วงละเมิดในสามีภรรยาอัน
เป็นที่รักยิ่งของคนอื่น ขณะเดียวกันก็ประพฤติ สทารสันโดษ คือพอใจในคู่ครองของตนเองเท่านั้น๒๑
(๓) สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ ละมิจฉาชีพ เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพ
ขณะเดียวกัน มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ การงาน หน้าที่อันสุจริตเช่น ทางานไม่ให้
อากูล หมายถึง การไม่คั่งค้าง ไม่ผัดผ่อนงานไม่จับจดงาน ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเป็นต้น
กล่าวโดยสรุป เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีล ๕ ประการ โดยเคร่งครัด คือ
การไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ลักทรัพย์ เป็นต้น คือ การอาศัยเจตนาจงใจ ความตั้งใจเป็นเครื่องงดเว้นเป็นผู้
ขัดเกลาจริตนิสัยพฤติกรรมด้วยศีล ๕ คือ ดังกล่าวแล้ว อันบุคคลได้กระทาแล้วพัฒนาประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ย่อมเป็นผู้ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มีความละอายแก่ใจ มีหิริและ
โอตตัปปะ มีความซื่อสัตย์สุจริต อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ย่อมพัฒนาเกิดขึ้นที่ละเล็กที่ละน้อย
จนสามารถพัฒนาเป็น อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติในธรรม
ทั้งหลาย พฤติกรรมของบุคคลย่อมน้อมเข้าสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน อย่างน้อยที่สุด ก็
สามารถพัฒ นาพฤติกรรม เข้าเป็ นพระอริยบุคคลขั้น ต้น ในทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ
“อริยบุคคล” หมายถึง บุคคลผู้ประเสริฐได้บรรลุสัจธรรม ได้บรรลุธรรม ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันเป็น
ต้นไปซึ่งเป็นผู้เข้าสู่กระแสพระนิพพาน พระพุทธศาสนาถือว่า สภาวะความเป็นมนุษย์มีความ
๑๙

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร :
ศยาม, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒-๑๓.
๒๐
องฺ. จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๔๘-๑๔๙/๑๘๙.
๒๑
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๗/๓๖๒-๓๖๔.
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๑๐
เหมาะสมที่สุดต่อการขัดเกลาพัฒนาจิตใจ เพื่อให้บรรลุถึงความสุขหรือประโยชน์สูงสุดของชีวิต
กล่าวคือความหมดกิเลสอันเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งปวงได้ ซึ่งคุณสมบัติด้านการเพิ่มพูนกุศลใน
จิตใจของอริยบุคคลโดยการศึกษา และปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมที่เรียกว่าภาวนา อันเป็นหลักครอง
ชีวิตของผู้พัฒนาตน ผู้รู้เท่าทันชีวิตไม่หลงงมงาย มุ่งผลสาเร็จคือความสุข๒๒ มีดังนี้
(๑) พระโสดาบัน ผู้เข้ากระแสนิพพานแล้วบางส่วน สามารถรักษาศีล ได้อย่างบริสุทธิ์
มีสมาธิพอประมาณ และมีปัญญาพอประมาณ สามารถตัดสังโยชน์ ๓ ประการได้คือ (๑) สักกายทิฐิ
คือ ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน (๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย และ (๓) สีลัพพตปรามาส คือ
การถือมั่นด้วยศีล
(๒) พระสกิทาคามี แปลว่า ผู้มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว สามารถรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์ มี
สมาธิพอประมาณ และมีปัญญาพอประมาณ สามารถตัดสังโยชน์ ๓ ประการได้คือ (๑) สักกายทิฐิ
คือ ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน (๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย และ (๓) สีลัพพตปรามาส คือ
การถือมั่นด้วยศีล และสามารถทาราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลงได้
(๓) พระอนาคามี แปลว่า ผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกต่อไป สามารถรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์
มีสมาธิกล้า มีปัญญาพอประมาณ ตัดสังโยชน์ ๕ ประการ คือ ๑) สักกายทิฐิ คือ ความยึดมั่นถือมั่น
ในตัวตน (๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย (๓) สีลัพพตปรามาส คือ การถือมั่นด้วยศีล ๔) กาม
ราคะ คือ จิตกาหนัดด้วยอานาจความยินดี และ (๕) ปฏิฆะ คือ ความหงุดหงิดความไม่พอใจ
(๔) พระอรหันต์ แปลว่า ผู้ไกลจากกิเลส สามารถรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์ มีสมาธิเต็ม
บริบูรณ์ มีปัญญาเต็มบริบูรณ์ ตัดสังโยชน์ได้ ๑๐ ประการ คือ ๑) สักกายทิฐิ คือ ความยึดมั่นถือมั่น
ในตัวตน ๒) วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย ๓) สีลัพพตปรามาส คือการถือมั่นด้วยศีล ๔) การราคะ
คือ จิตกาหนัดด้วยอานาจความยินดี และ
๕) ปฏิฆะ คือ ละความหงุดหงิดความไม่พอใจ ๖) รูปภพ คือ ละความกาหนัดใน
รูปธรรมต่างๆ เช่น รูปฌาน ๗) อรูปภพ ละความกาหนัดยินดีในนามธรรม เช่น อรูปฌาน คือ ๘)
มานะ คือ ละความถือตัว ๙) อุทธัจจะคือ ละความฟุ้งซ่านราคาญใจ และ ๑๐) อวิชชา คือ ละความ
ไม่ร๒๓
ู้
สรุปได้ว่าการประพฤติในศีล ๕ เป็นจุดเริ่มต้นในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง เรียกว่า เป็น
ผู้มีสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นถูกต้อง) ย่อมรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็น
รากฐานให้ธรรมอื่นๆ คือ ความเมตตา กรุณา หิริ โอตตัปปะ ความซื่อสัตย์จริต ความสามัคคีเป็นต้น
ปรากฏขึ้นตามมาย่อมมีความประพฤติชอบต่อตนเอง และผู้อื่นในทางที่เป็นคุณ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีให้เป็นพฤติกรรมที่ดีได้ และพัฒนาจนเป็น ศีลอย่างมั่นคงที่เกิดมาจาก
๒๒

พระอภิชัย อภิชาโต (ชูขุนทด), “การศึกษาหลักธรรมสาหรับพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม
ปัจจุบัน” ,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔)
๒๓
พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโน), ธรรมปริทรรศน์ ๒ อธิบายธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒,
(กรุงเทพมหานคร: วัดบวรนิเวศวิหาร, ๒๕๓๒), หน้า ๑-๖.
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จิตใจ โดยอาศัย เจตนา เจตสิก สังวร และสารวมระวังพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกาย วาจา และ
ใจ เป็นสาคัญ การกระทาต่างๆ เช่น การฆ่าสัตว์ การทาแท้ง การประลักทรัพย์ ฉ้อโกง การประพฤติ
ผิดในกาม การพูดเท็จ พูดเพ้อเจ้อส่อเสียด หรือการดื่มสุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ก็
จะไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยศีล ๕ เป็นพื้นฐานในการดาเนินชีวิต และพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงมา
ในทางสังคมก็จะแสดงออกมาต่อโลก จะเป็นการแสดงที่เกิดมาจากคุณธรรมภายใต้หลัก ศีล ๕ จึง
ทาให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะศีล ๕ เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนอบรมมนุษย์ให้เป็น
สัตว์ประเสริฐ จนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ มีสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ซึ่งกันและกัน มีวัฒนธรรมและศาสนา เป็นเครื่องขัดเกลาพฤติกรรม มีกฎหมาย และมี กิติกาของ
สังคมเป็นกรอบในการดาเนินชีวิตที่สงบสันติ และยังสามารถพัฒนาตามหลักพุทธศาสนาก้าวถึง
ความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด

๖. สรุป

การประยุกต์ศีล ๕ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้น คือการพัฒนาทางด้านศีลให้เกิดขึ้น
ในจิตใจเป็นสาคัญ ในการดาเนินชีวิตประจาวันอยู่โดยนาหลักศีลที่ประกอบด้วยธรรมหลายๆ อย่าง
มาประกอบการประพฤติปฏิบัติ (๑) มีเจตนาตั้งใจเว้น (๒) มีเจตสิก คือความงดเว้น (๓) มีความ
สังวรด้วยสติ (๔) มีความไม่ก้าวล่วงกิเลสอย่างหยาบ ทางกายวาจา การไม่ก้าวล่วงศีลได้นั้น จะต้อง
อาศัยการงดเว้น ๓ อย่าง คือ มีเจตนาวิริติ สมาทานวิรัติ และสัมปัตติวิรัติ เพื่อนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันอยู่เป็นนิจ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมให้พัฒนาห่างไกลจากอกุศลธรรมต่า งๆ เป็นศีลที่เกิด
ขึ้นมาจากจิตใจ สามารถพัฒนาให้สุจริตทางกายวาจา และสัมมาอาชีวะ เรียกว่า อธิศีลสิกขา (ศีลใน
มรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาวาจา สัมมาอาชีวะ และสัมมากัมมันตะ) จึงทาให้รักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์
และการแสดงออกมาทางกายวาจา และใจย่อมสารวมระวัง สงบระงับ เพราะเป็นศีลที่ประกอบด้วย
สติสัมปชัญญะ จึงทาให้การแสดงออกมาในทางสังคมมีแต่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ คือ ประกอบด้วย
เมตตาธรรม มีหิริโอตตัปปะ ซื่อสัตย์สุจริตธรรม พฤติกรรมที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม และอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขสันติ คือ ความสงบสันติภายใน และความสงบสันติภายนอก มีกิติกา
กฎระเบียบในการดาเนินชีวิต ปราศจากทุกข์ และอุปสรรคทั้งปวงและยังสามารถพัฒนาก้าวถึงความ
พ้นจากทุกข์ได้ในที่สุด

๑. ภาษาไทย :

บรรณานุกรม

(๑) หนังสือ :
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกศึกษา. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์รายวัน, ๒๕๕๒.
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พระเทวินทร์ เทวินฺโท. พุทธจริยศาสตรจิรยศาสตร์ และจริยธรรม. ผู้พิมพ์ คุณนงลักษณ์ ครุฑแก้ว,
๒๕๔๔.
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๗, กรุงเทพมหานคร : ศยาม,
๒๕๔๓.
พระพุทธโฆษาจารย์. คัมภีร์วิสุทธิมรรค. แปลเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหา
เถร), พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทประยูรวงค์พริ้นติ้ง จากัด, ๒๕๔๖.
พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโน), ธรรมปริทรรศน์ ๒ อธิบายธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒.
กรุงเทพมหานคร: วัดบวรนิเวศวิหาร, ๒๕๓๒.
วสิน อินทสระ. พุทธจริยา. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ธรรม, ๒๕๔๙.
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชมหาสังฆปรินายก (สุวฑฺฒโน), หลักพระพุทธศาสนา.
พิมพ์ถวายเนื่องในงานฉลองครบรอบอายุ ๖๐ ทัศ, พิมพ์ครั้งที่ ๘, กรุงเทพมหานคร :
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖.
สมิต อาชวนิจกุล. การพัฒนาตนเอง ภาค ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ทิพย์อักษร,
๒๕๓๕.
อาจารย์ปราโมทย์ น้อยวัฒน์. อนุปุพพิกถา และอริยสัจ. กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพ์โดยชมรม
อนุรักษ์ธรรม.
(๒) วิทยานิพนธ์ :
นายสามารถ สุขุประการ, “ศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรากฏการณ์บิ๊กแบงในมุมมองพระพุทธศาสนา” .
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. .บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ๒๕๕๑.
พระอภิชัย อภิชาโต (ชูขุนทด), “การศึกษาหลักธรรมสาหรับพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม
ปัจจุบัน” .วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

๒. ภาษาอังกฤษ :

(1) Book :
Harry S Truman. Fundamentals of American Foreign Policy. New York : AppletonCentury-Crofts, 1968.
Henry Steel Commager. An Economic Bill of Rights. New York : Appleton Century
Crofts, 1968.
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หลักธรรมที่เกี่ยวข้องในการบาบัดโรคซึมเศร้าทางพระพุทธศาสนา

The principle of Dhamma involves in the treatment of
depression in Buddhism

พระครูภาวนาอินทวงศ์ (อินฺทวํโส)

พระไพบูลย์ ญาณวิปุโล (พิศาลวชิโรภาส)

พระปลัดเชาวลิต กิตฺติโสภโณ (เทวา)

บทคัดย่อ

หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยในการบําบัดและป้องกันโรคซึมเศร้า การ
ประยุกต์วิธีการบําบัดโรคซึมเศร้าตามแนวพระพุทธศาสนา สามารถทําได้กับผู้ป่วยที่มีอาการยังไม่
รุนแรง หรือยังสามารถรับรู้ข้อมูลเช่น อริยสัจ ๔ ขันธ์ ๕ ไตรลักษณ์และโลกธรรม ส่วนการปฏิบัติ
เช่น มรรคมีองค์ ๘ กฎแห่งกรรม อปัณณกปฏิปทา การเจริญพรหมวิหาร อิทธิบาท ๔ และการเจริญ
สติปัฏฐาน มีผลดีต่อผู้ป่วยทําให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าใจในธรรมชาติของร่างกายและจิตใจของ
ตนเองมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการรักษาอีกด้วย
คาสาคัญ : หลักธรรม, การบําบัดโรค, โรคซึมเศร้า

Abstract

Theprinciple of Dhamma involvesto help the treatment of depression in
Buddhism. The application of treatment for depression according to Buddhism can
help the patients not serious or to know the information such as the four noble
truths , four aggregates and eight worldly conditions but in the practices are
Itthibath four and Stibatthan that have the good effect on the depression patients
to understand the nature of own physics and mind and also good for treatment.
Keywords : Principle of Dhamma, Disease Treatment, depression
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๑. บทนา

“โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวช”๑ ผู้ป่วยจะมีความผิดปกติทางด้านอารมณ์เป็นอาการ
ที่สําคัญ ร่วมกับมีพฤติกรรมและความคิดผิดปกติ อาการด้านอารมณ์ ได้แก่ มีอาการซึมเศร้า เบื่อ
หน่าย (depressed mood) และหมดความสนใจในสิ่งต่างๆ เบื่อไม่เพลิดเพลิน (loss of interest)
อาการทางด้านพฤติกรรม ได้แก่ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ไม่มีแรง ส่วนอาการด้านความคิดได้แก่ มี
ความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า ช่วยตัวเองไม่ได้ เป็นภาระต่อผู้อื่น มีความรู้สึกท้อแท้ มีความคิดอยากตาย
หรือมีพฤติกรรมทําร้ายตนเอง โรคซึมเศร้าพบได้ทุกช่วง อายุ โดยเฉพาะวัยรุ่นและผู้สูงอายุ ซึ่งโรคนี้
มีผลต่อการดํารงชีวิตของผู้ป่วย ทําให้ความสามารถในการทํางาน การดูแลตนเอง การดําเนินกิจวัตร
ประจําวันลดลง มีผลกระทบต่อตนเองและคนรอบข้าง ตลอดจนมีผลกระทบต่อผู้ป่วยที่มีโรคทาง
กายอยู่เดิม เช่น โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน เป็นต้น

๒. ทัศนะเรื่องโรคซึมเศร้าทางพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนามีทัศนะเกี่ยวกับชีวิต โดยการพิจารณาชีวิตในลักษณะแบบแยกส่วน
กล่าวคือชีวิตมีองค์ประกอบต่างๆ เป็นส่วนๆ ในลักษณะต่างๆ กัน โดยมีการกล่าวไว้ในหลาย
ลักษณะ เช่น “ในกายนี้มี ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟอยู่”๒ ประกอบด้วย “ขันธ์ ๕ คือ
๑. รูปขันธ์ (กองรูป)
๒. เวทนาขันธ์ (กองเวทนา)
๓. สัญญาขันธ์ (กองสัญญา)
๔. สังขารขันธ์ (กองสังขาร)
๕. วิญญาณขันธ์ (กองวิญญาณ)”๓
และ “ชีวิตประกอบด้วย รูปกับนาม (กายและใจ)” ๔ เป็นต้น
การจําแนกองค์ประกอบชีวิตออกเป็น ขันธ์ หรือ กล่าวโดยย่อคือ รูปกับนาม มี
รายละเอียด ดังนี้
๑. ฝ่ายรูป(กาย) มีองค์ประกอบด้วย มหาภูตรูป ๔ ได้แก่ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ
และ วาโยธาตุ
ปฐวีธาตุ หรือธาตุดิน เป็นธาตุที่มีลักษณะเป็นของแข็ง ธาตุดินที่ประกอบอยู่ในร่างกาย
มี ๒๐ อย่าง ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ปอด
ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า และมันสมอง
5

5

53

๑

สํานักงานพัฒนาโครงการแนวทางการบริหารสาธารณสุข, แนวทางปฏิบัติบริการสาธารณสุข,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท กิตติชัย พริ้นติ้ง จํากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๒๕๐.
๒
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๘/๓๐๗.
๓
อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑/๑.
๔
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๐/๙๕.
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อาโปธาตุ หรือธาตุน้ํา เป็นธาตุที่มีลักษณะเป็นของเอิบอาบ ธาตุน้ําที่ประกอบอยู่ใน
ร่างกายมี ๑๒ อย่าง ได้แก่ น้ําดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ น้ําตา มันข้น เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไข
ข้อ และมูตร(ปัสสาวะ)
เตโชธาตุ หรือธาตุไฟ เป็นธาตุที่มีลักษณะเป็นของร้อน ธาตุไฟที่ประกอบในร่างกายมี
๔ อย่าง ได้แก่ ไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่น ไฟที่ทําให้ร่างกายทรุดโทรม ไฟที่ทําให้ร่างกายเร่าร้อน และ
ไฟที่ทําให้อาหารถึงความย่อยได้ดี
วาโยธาตุ หรือธาตุลม เป็นธาตุที่มีลักษณะพัดไปมา ธาตุลมที่ประกอบอยู่ในร่างกายมี
๖ อย่าง ได้แก่ ลมที่พัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต่ํา ลมในท้องและลมในลําไส้ ลมที่แล่นไปตาม
อวัยวะน้อยใหญ่ ลมพัดทั่วสรีระ ลมหายใจและเข้าหายใจออก ๕
๒. ฝ่ายนาม(ใจ) มีองค์ประกอบที่ประกอบด้วยธาตุรู้ ๔ อย่าง๖ คือ “เวทนาขันธ์
(ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ ซึ่งเกิดจากสัมผัสทางประสาททั้ง ๕ และทางใจ) สัญญาขันธ์ (ความ
กําหนดได้ หรือหมายรู้ คือ กําหนดรู้อาการเครื่องหมายลักษณะต่างๆ อันเป็นเหตุให้จําอารมณ์นั้นๆ
ได้) สังขารขันธ์ (องค์ประกอบหรือคุณสมบัติต่างๆ ของจิต ที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่ว หรือกลางๆ
โดยมีเจตนาเป็นตัวนํา) และวิญญาณขันธ์ (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และทางใจ
คือ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส การสัมผัสทางกาย และการรู้อารมณ์ทางใจ)”๗
เมื่อเกิดความเจ็บป่วยทางกายด้วยโรคต่างๆขึ้นมา สามารถนําเอาหลักการในเรื่องของ
ชีวิตตามหลักธรรมที่ว่าชีวิตประกอบด้วย “กายกับใจ” ที่มีการทํางานอย่างเชื่อมโยงกันนั้น มา
ประยุกต์ใช้เพื่อปัญหาสุขภาพกายให้ดีขึ้นได้ ด้วยวิธีการนําเอาสุขภาพทางใจเข้ามาช่วยเสริมสุขภาพ
ทางกาย ดังที่พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ท่านนําหลักการดังกล่าวนี้มาแนะนําไว้ว่า“เมื่อเกิดความ
เจ็บป่วยทางกายขึ้น ที่สําคัญที่สุดอย่าให้ใจต้องเจ็บป่วยตามไปด้วย แต่ต้องสร้างดุลยภาพทางใจ
ขึ้นมา เพื่อนําไปใช้และช่วยเสริมดุลยภาพทางกายให้ได้” ๘
ทัศนะเรื่องความเจ็บป่วยหรือการเป็นโรคต่างๆที่พระพุทธศานากล่าวไว้ประการหนึ่งว่า
“ร่างกายเป็นรังแห่งโรค” ๙ ดังนั้น การที่ร่างกายเป็นฐานหรือที่ตั้งแห่งโรคนี้ จึงต้องจ็บป่วยอย่างใด
อย่างหนึ่งไม่มากก็น้อยเป็นธรรมดาแน่นอน หรือที่มีการกล่าวไว้ว่า “ไม่โรค”(อาโรคฺย) ดังพุทธพจน์
บทหนึ่ง กล่าวไว้ว่า
“ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง”๑๐
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๕

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๐๑ – ๓๐๕/๓๒๘ – ๓๓๖.
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๐/๙๕.
๗
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมมิก จํากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๖ – ๑๗.
๘
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , ดุลยภาพ : สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์ , พิมพ์ครั้งที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๒๒.
๙
ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๑๕๕/๔๐๘. ,ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๔๘/๗๘
๑๐
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๑๕ - ๒๑๖/๒๕๔ - ๒๕๕.
๖
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

คํานี้บ่งบอกถึงภาวะความสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ควบคู่กันไปทั้งสองอย่างซึ่งเป็น
ความหมายที่สมบูรณ์สูงสุด อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีโรคทางกายเกิดขึ้น แต่ทาง
พระพุทธศาสนาก็สามารถพัฒนาจิตไว้ได้ เพราะทางพระพุทธศาสนามุ่งเน้นหรือให้
ความสําคัญในด้านจิตใจเป็นพิเศษ ดังพุทธสุภาษิตที่ว่า
“มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐฺา มโนมยา” ๑๑
“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จได้ด้วยใจ”๑๒
ดังนั้น ความไม่มีโรคทางพระพุทธศาสนาเป็นภาวะการปราศจากโรคทางจิตอย่างเดียว
เท่านั้น ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า
“บางคนที่ปราศจากโรคทางกายเป็นเวลานานๆหรือไม่มีโรคทางกายปรากฏอยู่เลยนั้น
พอหาได้แต่คนที่ไม่มีโรคทางใจแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งนี้หายาก ยกเว้นพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้ว
เท่านั้น”๑๓
โรคที่เกี่ยวกับสมอง มีส่วนที่ทําให้เกิดโรคซึมเศร้าโดยตรง ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับทั้งจิต
(mind) และทั้งกาย(body) ประกอบกัน เมื่อกล่าวถึงกาย ก็กระทบไปถึงจิต เมื่อกล่าวถึงจิต ก็โยง
ไปถึงกาย เพราะกายกับจิต หรือจิตกับกายนั้นไปด้วยกัน เกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยกัน จิตอาศัยกาย กาย
ก็อาศัยจิต หากกายไร้จิต หรือปราศจากจิต จะไม่เรียกว่ากาย จะเรียกว่า ซากศพ หรือจิตไม่มีกาย
จะไม่เรียกว่าจิต จะเรียกว่า วิญญาณ (spirit) ซึ่งไม่สามารถรู้ ไม่สามารถเห็นได้ เพราะจิตไร้รูป
ผู้เขียนมีความเห็นว่า โรคซึมเศร้าในพระพุทธศาสนาอาจจะไม่ได้ชี้ชัดลงไปว่าเป็นโรคที่
เกิดจากทางกายหรือทางใจ แต่ผู้ศึกษาขอประมวลความว่าภาวะความซึมเศร้าต่างๆ ที่เกิดกับบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งแล้วแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากเดิมที่เคยเป็น กล่าวคือ การเข้าไปยึดมั่นใน
“อุปาทานขันธ์ ๕”๑๔ ดังทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า
ภิกษุทั้งหลาย นี้คือ ทุกข์อริยสัจ : ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็น
ทุกข์ ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่ง
ใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ โดยย่ออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ๑๕
ดังตัวอย่างที่ผู้ศึกษาของยกมาแสดงสนับสนุน ดังต่อไปนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแสดง
แก่ภิกษุทั้งหลาย ว่า
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๑๑

ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑/๑๕.
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓.
๑๓
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๓-๕๔/๙๒-๙๓.
๑๔
อุปาทานขันธ์ หมายถึง ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน, ขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทาน ได้แก่ เบญจ
ขันธ์ คือ รูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ ที่ประกอบดัวยอาสวะ ; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ,
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, ฉบับชําระ - เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ ,(กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๕๗๑.
๑๕
วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๔/๑๘.
๑๒
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ฐานะ ๑๖ ๕ ประการนี้ อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก ไม่
พึงได้ ๕ ประการเป็นไฉนคือ ฐานะว่า ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ๑๗ [ของเรา] อย่าแก่ ๑ ขอสิ่งที่
มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา [ของเรา] อย่าเจ็บไข้ ๑ ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา [ของเรา] อย่า
ตาย ๑ ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา [ของเรา] อย่าสิ้นไป ๑ ขอสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดา
[ของเรา] อย่าฉิบหาย ๑ อันสมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกไม่พึงได้
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา ของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไป เมื่อ
สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้ว เขาย่อมไม่เห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเรา
ผู้เดียวเท่านั้น แก่ไป โดยที่แท้ สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ
การอุบัติ ย่อมแก่ไปทั้งสิ้น ส่วนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วพึงเศร้าโศก
ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย แม้อาหารเราก็ไม่อยากรับประทาน แม้กายก็พึงเศร้า
หมอง ซูบผอม แม้การงานก็พึงหยุดชะงัก แม้พวกอมิตรก็พึงดีใจ แม้พวกมิตรพึงเสียใจ ดังนี้ เมื่อสิ่งที่
มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้ว เขาย่อมเศร้าโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย นี้
เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ถูกลูกศร คือ ความโศกที่มีพิษแทงเข้าแล้ว ย่อมทําตนให้เดือดร้อน ๑๘
จากพระสูตรข้างต้นผู้ศึกษามีความเห็นว่า การพิจารณาเห็นไม่ทันตามสภาวะความเป็น
จริงต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา อย่าแก่, สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บ
ไข้, สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา อย่าตาย, สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา อย่าสิ้นไป และสิ่งที่มี
ความฉิบหายเป็นธรรมดา อย่าฉิบหาย ซึ่งทั้งหมดนี้ทั้งความแก่ ความเจ็บไข้ ความตายสัตว์ทั้งหลาย
ย่อมมีเสมอกันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยต่างๆ ในส่วนการสิ้นไป การฉิบหาย ก็เป็นสิ่ง
ที่สัตว์ทั้งหลายประสบเช่นกัน จากฐานะ ๕ ประการดังกล่าวนี้ถ้าผู้ประสบตามพิจารณาไม่ทันย่อม
เศร้าโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย อาหารก็ไม่อยากรับประทาน กายก็เศร้าหมอง
การงานก็จะหยุดชะงัก พวกศัตรูก็จะดีใจ และพวกมิตรก็จะเสียใจซึ่งอาการดังกล่าวทั้งหมดนี้เป็น
เหตุเริ่มต้นของการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
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๓. ความหมายของโรคซึมเศร้าทางพระพุทธศาสนา

คําว่า “โรค” ในทางพระพุทธศาสนามาจากรากศัพท์บาลีว่า “รุช” แปลว่า เสียบแทงมี
ความหมายว่า สิ่งที่เสียบแทงให้เจ็บปวด นอกจากนี้คําศัพท์ที่มีความหมายว่า เจ็บป่วยหรือโรค

๑๖
๑๗

๒/๓๑๘)

๑๘

ฐานะ ในที่นี้หมายถึง เหตุ (องฺ.ปญฺจก.อ. (ไทย) ๓/๔๘/๑๐๙)
ธรรมดา ในที่นี้หมายถึง สภาวะธรรมที่เกิดเอง คํานี้มุ่งแสดงกฎแห่งเหตุผล (องฺ.ทสก.อ. (ไทย) ๓/
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๘/๗๘ - ๘๐.
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ในทางพระพุทธศาสนามีกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ “อาพาธ” หมายถึง ความเจ็บป่วย๑๙ “พยาธิ” หมายถึง
ความป่วย๒๐
พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงการรักษาโรคของคนไข้ออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ
๑. บางโรครักษาหรือไม่รักษาก็หาย
๒. บางโรครักษาหรือไม่รักษาก็ไม่หาย
๓. บางโรคต้องรักษาจึงหาย ไม่รับการรักษาไม่หาย ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า
ภิกษุทั้งหลาย คนไข้ ๓ จําพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก ได้แก่
๒๑
๑. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะ หรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะก็
ตาม ได้ยาที่เป็นสัปปายะ หรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะก็ตาม และได้คนพยาบาลที่เหมาะหรือไม่ได้คน
พยาบาลที่เหมาะสมก็ตาม ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นเลย
๒. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้น หรือไม่ได้
โภชนะที่เป็นสัปปายะก็ตาม ได้ยาที่เป็นสัปปายะ หรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะก็ตาม และไม่ได้คน
พยาบาลที่เหมาะสม หรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสม ย่อมหายจากอาพาธนั้น
๓. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายยะจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไม่ได้ย่อม
ไม่หาย ได้ยาที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไม่ได้ย่อมไม่หาย และได้คนพยาบาลที่เหมาะ
จึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไม่ได้ย่อมไม่หาย๒๒
พระพุทธศาสนาได้แบ่งโรคเป็น ๒ ประเภท คือ โรคทางกาย และโรคทางใจ รวมทั้ง
การรักษาและการป้องกันโรคดังกล่าวโดยปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา
และอธิปัญญาสิกขา วิธีการรักษาโรคทางกาย ๓ วิธี คือ การรักษาทางการแพทย์ การใช้ธรรมชาติ
บําบัด และ การรักษาด้วยพลังจิต และพบวิธีการรักษาโรคทางใจด้ วยการเจริญวิปัสสนา คือ การใช้
ปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริง ในสังขาร๒๓
สาเหตุโรคทางกาย
สาเหตุการเกิดโรคทางกาย ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดโรคไว้
หลายสาเหตุด้วยกัน คือ โรคเกิดจากดี เสมหะ ลม ไข้สันนิบาต ฤดูแปรปรวน การบริหารไม่
สม่ําเสมอ การใช้ความเพียรเกินกําลัง ผลของกรรม หนาว ร้อน หิว กระหาย ปวดอุจาระ ปวด
6

7

7

๑๙

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๕๔๔.
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕๔.
๒๑
สัปปายะ หมายถึง สบาย มีประโยชน์ สภาวะที่เกื้อหนุน ; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ,
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, ๒๕๕๑), หน้า ๔๓๑.
๒๒
องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๒/๒๑๗.
๒๓
พระมหาปองปรีดา ปริปุณฺโณ, “การป้องกันและการรักษาโรคตามหลักพระพุทธศาสนา”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า
๖.
๒๐
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ปัสสาวะ ๒๔ ธาตุ ๔ ไม่สมดุล ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ๒๕ การไม่รู้จักประมาณในการบริโภค ๒๖
การถูกสัมผัสจากเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลาน การถูกทําร้ายและการมีอายุมาก เป็นต้น
สาเหตุโรคทางใจ
สาเหตุของการเกิดโรคทางใจ ในพระพุทธศาสนากล่าวว่าเกิดมาจากกิเลสตัณหาชนิด
ต่างๆ เข้ามาครอบงําจิตใจ ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า
สัตว์ผู้อ้างว่า ตนเองไม่มีโรคทางกายตลอดระยะเวลา ๑ ปีบ้าง ๒ ปีบ้าง ๓ ปีบ้าง ๔ ปี
บ้าง ๕ ปีบ้าง ๑๐ ปีบ้าง ๒๐ ปีบ้าง ๓๐ ปีบ้าง ๔๐ ปีบ้าง ๕๐ ปีบ้างแม้ยิ่งกว่า ๑๐๐ ปีบ้าง ยังพอมี
อยู่ แต่สัตว์ผู้จะกล่าวอ้างว่า ตนเองไม่มีโรคทางใจตลอดระยะเวลาแม้ครู่เดียวหาได้โดยยาก ยกเว้น
ท่านผู้หมดกิเลสแล้ว๒๗
การใช้โยนิโสมนสิการ คือ “การพิจารณาหาเหตุผล คุณค่าประโยชน์และโทษ ในเรื่อง
นั้นๆ พร้อมกับการรู้จักแก้ไขปัญหา และการรู้จักดําเนินชีวิตให้ถูกต้อง วิธีนี้เหมาะสําหรับผู้ป่วยมี
อาการไม่รุนแรง ซึ่งสามารถช่วยเหลือตนเองได้”๒๘
พุทธพจน์ทรงชี้ว่า บุคคลทั้งหลายนั้นมีโรคทางใจเบียดเบียนตลอดเวลา ส่วนโรคทาง
กายนั้น พระพุทธองค์ก็ตรัสว่า ร่างกายก็เป็นรังแห่งโรคที่ต้องดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา สําหรับโรค
ทางกายนั้นนานๆ อาจจะเป็นครั้งก็ได้ แต่โรคทางใจถูกเบียดเบียนอยู่ตลอดหรืออาจกล่าวว่าเป็นได้
ง่ายกว่าโรคทางกายนั่นเอง
7

74
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7

๔. สาเหตุและปัจจัยของการเกิดโรคซึมเศร้าทางพระพุทธศาสนา

กิเลสที่ทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดโรคทางใจนั้น มีกล่าวไว้หลาย
สาเหตุ แต่ที่เป็นสาเหตุหลักๆ หรือเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งหลายมีอยู่ ๓ ประการ คือ ความโลภ
ความโกรธ ความหลง พระพุทธศาสนาได้อธิบายถึงการทําให้เกิดโรคทางใจที่เกิดขึ้นจากกิเลสตัณหา
ต่างๆ ได้ดังนี้
๑. โรค คือ ความโลภ เมื่อความโลภเกิดขึ้นในใจของผู้ใด ผู้นั้นเป็นโรคทางใจเพราะ
ความโลภทําให้อยากได้ อยากมี อยากเป็นเกินขอบเขต ทําให้คนเห็นแก้ตัวและกระหายอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด มีจิตใจเร่าร้อน ทะเยอทะยานเห่อเหิมอยากได้ในทางที่ผิด เมื่ออยากได้หรือปรารถนาสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดแล้วไม่ได้ดังใจปรารถนา ก็จะส่งผลทําให้ต้องผิดหวัง เกิดความข้องคับใจ กล่าวโดยรวมคือทํา
๒๔

องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๐/๑๒๙ - ๑๓๐.
องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑/๑๗. , ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๗/๓๐๗.
๒๖
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๓/๒๓.
๒๗
องฺ.จตุกก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๗.
๒๘
นพ.จําลอง ดิษยวณิช, “พุทธศาสนา และจิตเวชศาสตร์”, วารสารจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ปี
ที่ ๓๙ ( มีนาคม ๒๕๔๑), : ๕.
๒๕
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ให้เป็นทุกข์ เมื่อเกิดเป็นความทุกข์มากเข้าๆย่อมทําให้เสียสุขภาพจิตบางคนเกิดเป็นบ้าเสียสติ บาง
คนไปเบียดเบียนผู้อื่น บางคนถึงกับตรอมใจตาย เป็นต้น
๒. โรค คือ ความโกรธ เมื่อความโกรธเกิดขึ้นในใจของผู้ใด ผู้นั้นเป็นโรคทางใจ เพราะ
ความโกรธทําให้จิตใจของผู้มักโกรธเป็นจิตที่ขัดเคือง ขุ่นเคือง หงุดหงิด หรือวิปริต ส่งผลทําให้เสียด
แทงทําลายจิตใจตนเองให้ได้รับความเร่าร้อน กระวนกระวาย แผดเผารนในใจตนเองมากขึ้นเป็น
ลําดับๆ จนกระทั่งลุกลามกลายเป็นความอาฆาตพยาบาท เป็นเหตุนําไปสู่การเบียดเบียนและล้าง
ผลาญบุคคลอื่นๆ เป็นต้น เมื่อกล่าวโดยรวมก็คือ เป็นต้นเหตุทําให้ผู้โกรธเป็นทุกข์
๓. โรค คือ ความหลง เมื่อหลงเกิดขึ้นในใจของผู้ใด ผู้นั้นเป็นโรคทางใจ เพราะความ
หลงทําให้จิตใจของผู้หลงทําให้จิตใจของผู้หลงนั้น เชื่อในสิ่งที่ผิด เข้าใจในสิ่งที่ผิด เป็นจิตใจที่มืดไม่
รู้จักผิดชอบชั่วดี เห็นผิดตรงกันข้ามจากความเป็นจริง เช่น เห็นดีเป็นชั่ว เห็นชั่วเป็นดี เห็นทุกข์เป็น
สุข ความหลงที่ส่งผลทําให้คนต้องเข้าใจผิด และได้กระทําในสิ่งที่ผิดติดตามมา ได้นําความเสียหาย
ต่างๆ มาให้อย่างมากมายมาแล้ว เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจให้ได้รับทุกข์
ทรมาน ไม่มีความสุขสําราญ เป็นต้น๒๙
นอกกจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ทั้ง ๓ ประการหลักๆนี้แล้ว ซึ่งถือว่าเป็น
ตัวการที่ทําให้เกิดโรคทางใจแล้ว ยังมีสาเหตุจากกิเลสย่อยๆอีกมากมายที่เนื่องเป็นเหตุของโรคทาง
ใจเช่นกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ คือ ความรัก ความเกลียด ความกลัว ความตื่นเต้น ความอิจฉา ริษยา
ความหวง ความหึง ความเศร้าโศกเสียใจ ความวิตกกังวลในอนาคต ความอาลัยอาวรณ์ในอดีต เป็น
ต้น
อาการทั้งหลายเหล่านี้ นับว่าเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจ เสียดแทงจิตใจ ทําลาย
จิตใจ ทรมาน และแผดเผารนจิตใจให้เร่าร้อน กระวนกระวายอยู่เป็นนิจ ซึ่งอาการเหล่านี้นับว่า
ก่อให้เกิดความทุกข์นานาประการ เมื่อเกิดความทุกข์ท่วมทับทวีคูณมากขึ้นๆ นอกจากจะทําให้เกิด
โรคทางจิตแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกายเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้น ในทางพระพุทธศาสนาจึงสอน
ว่า “ความทุกข์คือโรค” และ “โรคคือความทุกข์” นั่นเอง
7

๕. หลักธรรมที่เกี่ยวข้องในการบาบัดโรคซึมเศร้า

การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาช่วยบําบัดโรคทางใจ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้
ผู้ป่วยเป็นโรคทางใจ มนุษย์บางคนอาจไม่เคยมีโรคทางกายบ่อยนัก ตั้งแต่เกิดจนตาย มนุษย์ไม่อาจ
ที่จะปฏิเสธได้ว่าตนไม่เคยมีโรคทางใจเลย ทําให้มนุษย์ได้พยายามหาทางที่จะเยียวยารักษาโรคที่
เป็นอุปสรรคในการดํารงชีวิต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทางการแพทย์ในปัจจุบันจะก้าวหน้าแต่ก็ไม่ได้เป็น
หลักประกันว่ามนุษย์จะรอดพ้นจากโรคไปได้เพราะสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ
อย่าง
“การนําเอาหลักพุทธธรรมมาใช้บําบัดโรคทางใจนั้นทําได้สองทาง คือ
๒๙

สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), อานุภาพแห่งกรรม, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือ
ธรรม, ม.ป.ป.), หน้า ๑๒๗ – ๑๓๕.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

81

(๑) การศึกษาปฏิบัติธรรมโดยตรง มีเป้าหมาย คือการบรรลุธรรม การเข้าถึงภาวะที่ทํา
ให้จิตสงบและสิ้นทุกข์
(๒) เป็นการนําเอาหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตหรือมา
ประยุกต์ใช้เพื่อบําบัดโรคทางใจได้”๓๐
“พระพุทธเจ้าตรัสว่า โรคมี ๒ อย่าง คือ โรคทางกาย (กายิกโรค) และโรคทางจิต
วิญญาณ (เจตสิกโรค)”๓๑ พระองค์ทรงประกาศคําสอน เพื่อรักษาโรคทางจิตวิญญาณและได้รับการ
ยกย่องจากพระสาวก ว่าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคของชาวโรคทั้งปวง (สัพพโลกติกิจฉโก)
ยาที่พระองค์ทรงใช้รักษาโรคก็คือ ธรรมโอสถ“ในครั้งพุทธกาล ใครป่วยเป็นโรคทางจิตวิญญาณใด
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสําหรับโรคนั้น การฟังธรรมได้ผลดีนัก แต่ในสมัยปัจจุบันที่พระพุทธเจ้า
ดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วเหลือไว้แต่ธรรมโอสถจํานวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎก
ใครจะนํ าธรรมโอสถไปใช้ คงต้องเลื อกขนานที่เหมาะสมกับ โรคทางจิ ตวิญญาณที่รุ มเร้ าตน
เช่นเดียวกับคนที่เป็นโรคทางกาย ก็ต้องเลือกใช้ยาที่เหมาะกับ โรคของตน เพราะลางเนื้อชอบลาง
ยา”๓๒
การรู้จักเลือกธรรมโอสถที่เหมาะสมไปใช้ในชีวิต เรียกว่า ธัมมานุธรรมปฏิบัติแปลว่า
ปฏิบัติธรรมน้อยให้คล้อยตามธรรมใหญ่ หมายความว่า ปฏิบัติข้อธรรมที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของเรา การเลือกข้อธรรมมาปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราต้องการเช่นนี้ จัดเป็นการประยุกต์
ธรรมมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง ตัวอย่างเช่น กรณีศึกษาที่ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาวิธีบําบัดโรคซึมเศร้า
ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อนําหลักธรรมต่างๆมาช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคซึมเศร้า และ
บําบัดผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าให้ทุเลาขึ้น หรือหายจากการป่วย
วิธีบําบัดโรคซึมเศร้าตามหลัก ๖ ขั้นตอน มีดังนี๓๓
้
ขั้นตอนที่ ๑ : เชื่อมการติดต่อสัมพันธ์กับผู้ป่วยในชั้นแรกให้แน่นแฟ้นจนสามารถสื่อ
ความหมายกันได้โดยง่าย นั่นคือ สนทนาเรื่องกว้างๆเกี่ยวกับหลักอนิจจัง และหลักทุกขัง
ขั้นตอนที่ ๒ : ให้ผู้ป่วยเพ่งพิจารณาจนเข้าใจ และรู้แจ้งเห็นจริงในร่างกายของผู้ป่วย
และภาระหน้าที่ของอวัยวะร่างกาย
ขั้นตอนที่ ๓ : ให้ผู้ป่วยเพ่งพิจารณาให้เข้าใจ และรู้แจ้งเห็นจริงในเวทนา คือ ความรู้สึก
เสวยอารมณ์ ที่เรียกว่า เวทนานุปัสสนา
1

1

1

๓๐

ประยงค์ สุวรรณบุบผา, จิตบาบัดแนวพุทธศาสน์, เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร :
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๒๕๗.
๓๑
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๐๓.
๓๒
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓๓.
๓๓
Atkkinson, Rita L. and Atkinson, Richarl C. et al., An Introduction to Psychology,
th
(10 ed.). Harcourt Brace Jaianovich Collage Publishers, (New York, 1990), p. 35.
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

ขั้นตอนที่ ๔ : ให้ผู้ป่วยเพ่งพิจารณาจนเข้าใจ และรู้แจ้งเห็นจริง ในกระบวนการของ
ความคิด ซึ่งก็ได้แก่ กระบวนการของจิตใจนั้นเอง โดยหยั่งเข้าไปในจิตสํานึกรู้ และจิตไร้สํานึกของ
ผู้ป่วย และให้ตรงกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยด้วยจิตตานุปัสสนา
ขั้นตอนที่ ๕ : วิเคราะห์และตีความหมายของปัจจัยกิเลสาสวะ ที่ฝั่งลึกอยู่ในจิตสํานึกรู้
และจิตไร้สํานึกรู้๓๕ตามการบําบัดในขั้นตอนที่ ๔ นั่นคือหยั่งรู้ให้ลึกลงไปให้รู้ถึงกิเลสสาวะ ที่ฝังอยู่ใน
จิตไร้สํานึกรู้ จนหยั่งรู้ถึงความหมายของจิตที่ดิ้นรน กวัดแกว่ง ที่เรียกว่า ธัมมานุปัสสนา
ขั้นตอนที่ ๖ : ปรับจิตใจของผู้ป่วยเสียใหม่๓๖ ขัดเกลาผู้ป่วยทางสังคม และให้ผู้ป่วย
เจริญสติสัมปชัญญะ จัดให้มีการเสริมแรงหนุน เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางราคะตัณหา
โลภะ โทสะ และโมหะให้ลดน้อย หรือเบาบางลง
การบําบัดทั้ง ๖ ขั้นตอนนี้ ต้องใช้ศิลปะอย่างยิ่งยวด เพื่อเอาชนะความเจ็บป่วยของ
ผู้ป่วยให้ได้ การบําบัดให้หายจากการเจ็บป่วย๓๗
ผู้ศึกษาสนใจศึกษากรณีของผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งจัดว่าเป็นโรคทางใจชนิดหนึ่ง
ถึงแม้บางรายในผู้ป่วยจะมีสาเหตุจากการป่วยทางกาย ตลอดจนมีทัศนะคติที่เปลี่ยนไป ผู้ป่วยโดย
ส่วนใหญ่มีส่วนของอาการป่วย ที่เกิดจากสาเหตุมาจากโรคทางใจ และส่งผลต่อร่างกายรวมถึง
พฤติกรรมต่างๆอีกด้วย บางรายเป็นโรคทางกายอยู่แล้ว แต่กลับเป็นโรคทับซ้อนขึ้นมาอีก เช่นเป็น
โรคเรื้อรังรักษาไม่หาย ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นต้น จากกรณีดังกล่าวกลับเกิดโรคซึมเศร้าแทรก
ซ้อนขึ้นมาอีก
หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาก็ได้มุ่งสอนให้คนรู้จักวิธีการดับทุกข์ โดยเฉพาะความ
ทุกข์ที่เกิดทางใจอันทําให้มนุษย์เกิดมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาภายหลัง “พระพุทธศาสนาได้วางหลัก
ปฏิบัติคือหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแบบให้มนุษย์ ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ทําความดี ในระดับต่างๆ” ๓๘ หากต้องการปฏิบัติหรือศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถ
เลือกศึกษาหมวดใดก่อนก็ได้ เพราะหลักคําสอนของพระพุทธศาสนานั้น มีความสัมพันธ์กันหมดแต่
ในทางปฏิบัตินั้น การศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาผู้ที่ศึกษามักจะเลือกเอาคําสอนหมวดใด
หมวดหนึ่ง มาศึกษาโดยแยกเป็นส่วนๆหรือเป็นเรื่อง เมื่อทําความเข้าใจแต่ละส่วนก็ควรพยายาม
เชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ
๓๔

1

๓๔
๓๕

1993), p. 27.

๓๖

ดูรายละเอียดใน ประยงค์ สุวรรณบุบผา, จิตบาบัดแนวพุทธศาสน์, หน้า ๒๖๖ – ๒๖๗.
Lefrancois, G.R., The Lifespan. ( 4th ed.). (Caligornia : Wadswworth Publishing Co.,

Papalia, D.E., & Olds, S.W. , Human development (6th ed.) ,(New York : McGraw
Hill, Inc, 1995), p 30.
๓๗
Engler, B., Personality Meories.( 4th ed.). (New Jersey : Houghton Mifflin Co,
1995), p.47.
๓๘
ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, รศ.ดร., ศาสนาเปรียบเทียบ ,(กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏพระนคร
,๒๕๔๑), หน้า ๑๕๓.
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ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาวิคราะห์ และรวบรวมหลักธรรมต่างๆ จากประไตรปิฎกมา เพื่อใช้
ในการป้องกันและบําบัดการป่วยโรคซึมเศร้า ตามความเหมาะสมกับการปฏิบัติและพิจารณา
ดังต่อไปนี้
จากหลักธรรมที่มีในพระไตรปิฎก ผู้ศึกษาจะเลือกมาเฉพาะหลักธรรมที่นํามาปฏิบัติ
และธรรมที่นํามาพิจารณา สําหรับป้องกันและการบําบัดโรคซึมเศร้า โดยจัดหลักธรรมเป็นดังนี้
๑) มรรคมีองค์ ๘ อริยอัฏฐังคิกมรรค ความจริงคือ ทางแห่งการดับทุกข์ หรือทางสาย
กลางที่จะดําเนินเพื่อดับทุกข์นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางแนวทางให้มนุษย์ได้ดําเนินรอยตามไว้
อย่างสมบูรณ์แล้ว หากแต่มนุษย์นั้นไม่ได้นํามาปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ทรงวางไว้ ปัญหาสังคมจึงมี
ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นอกจากสังคมจะประสบกับปัญหาขั้นพื้นฐานที่แก้ไม่ตกแล้ว ปัญหาใหม่ที่
เกิดขึ้นได้สร้างความล่าช้าหรือความเสื่อมโทรมของสังคม คนจะมีภาวะความตรึงเครียดมากยิ่งขึ้น
ปัญหาสุขภาพจิตอันเป็นภัยเงียบหรือปัญหาสังคมพิการทางความคิดจึงเกิ ดขึ้นทั้งนี้การปฏิบัติตาม
ข้อมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางสายกลางทางที่ถูกที่ชอบ ให้มนุษย์ดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ พระพุทธองค์
ได้วางแนวทางไว้แล้วคือ “มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ ความเห็นชอบ สัมมาทิฏฐิ, ความดําริชอบ สัมมา
สังกัปปะ,วาจาชอบ สัมมาวาจา, การกระทําชอบ สัมมากัมมันตะ, อาชีพชอบ สัมมาอาชีวะ, ความ
เพียรชอบ สัมมาวายามะ สติชอบ สัมมาสติ, สมาธิชอบ สัมมาสมาธิ” ๓๙ มรรคมีองค์ ๘ ถือว่า เป็น
คํ า สอนภาคปฏิ บั ติ ห รื อ ระบบอริ ย ธรรมทั้ ง หมดของพุ ท ธศาสนาเรี ย กว่ า “ทางสายกลาง”
มัชฌิมาปฏิปทา ๔๐ เพื่อให้มนุษย์ดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง
นอกจากนี้หลักธรรมของพุทธศาสนา ยังได้สอนเรื่องของชีวิต เพื่อให้มีความเข้าใจถึง
ชีวิตมนุษย์ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง พระพุทธเจ้าสอนเรื่องชีวิตคือขันธ์ ๕ หมายถึง ปัจจัยที่รวมอิง
อาศัยกันเข้าเป็นชีวิต
ผู้ศึกษาได้หยิบยกหลักธรรมข้อนี้ขึ้นมา เพื่อศึกษาจะได้เข้าใจและเป็นอุบายให้ผู้ที่มี
จิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบ หรือผู้ที่กําลังป่วยเป็นโรคทางใจ พร้อมกันนั้นหลักธรรมข้อนี้ได้เป็นเครื่อง
เตือนใจว่า ชีวิตหรือสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะมีสาเหตุ หรือเหตุปัจจัย เราจะแก้ปัญหาชีวิตหรือความ
ทุกข์ทางใจที่เราประสบอยู่ก็ต้องแก้ที่สาเหตุ และอะไรที่เป็นปัจจัยให้เกิดเช่นนั้น ธรรมดานั้นความ
ทุกข์จะดับได้ ก็ต้องดับได้เพราะเหตุดับ เมื่อผู้ที่มีความทุกข์ทางใจเข้าใจและปฏิบัติได้ ดังนี้ ก็จะทํา
ให้จิตใจมีความสงบ และประคองชีวิตคือขันธ์ ๕ นี้อยู่ได้โดยไม่มีความทุกข์มาก
๒) กฎแห่งกรรม คําว่า “กรรม แปลว่า การกระทํา หมายถึง การกระทําที่
ประกอบด้วยเจตนาคือทําด้วยความจงใจ ๔๑ หรือจงใจทํา ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม การกระทําที่ดีเรียกว่า
กรรมดี การกระทําที่ชั่วซึ่ง เรียกว่า กรรมชั่ว” ๔๒ กฎแห่งกรรม คือ กฎแห่งเหตุผล ทางพุทธศาสนา
20

21

22

23

๓๙

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๙/๓๘๔., ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๔๙/๑๒๓., ม.อุ. (ไทย)๑๔/๗๐๔/๔๕๓.
วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๑๘. , สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘.
๔๑
องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๓๔/๔๖๓.
๔๒
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ,หน้า ๓.
๔๐
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เชื่อในเรื่องกรรมว่า บุคคลกระทําอะไรลงไปพร้อมกับเจตนา ย่อมมีผล และผลที่ออกมาอาจเป็นไป
ในใน ๓ ทางคือ ดี, ชั่ว และกลางๆ
ดังนั้น กรรมและผลของกรรมต้องมีลักษณะสอดคล้องตามกฎแห่งกรรมแยกได้เป็น ๒
ระดับคือ
๑. กฎแห่งกรรมระดับศีลธรรม กฎแห่งเหตุผลระดับนี้ เป็นระดับที่มนุษย์บัญญัติขึ้น
เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยหรือให้เกิดเป็นระเบียบแบบแผนการปฏิบัติของบุคคลและสังคม
๒. กฎแห่งกรรมระดับสัจธรรม คือกฎแห่งเหตุระดับสูงสุดที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติ
มิได้เกิดขึ้นจากความคิด, ความเห็นหรือการบัญญัติของมนุษย์ และเป็นกฎเฉียบขาดที่ไม่อาจยกเว้น
หรือให้อภิสิทธิ์แก่สิ่งใดๆ หรือบุคคลใด ไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบ หรือจะเป็นประโยชน์หรือโทษ
แก่ใคร ถือว่าอยู่เหนือกฎสมมุติที่มนุษย์บัญญัติขึ้นใช้ เช่น กฎไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ทุกขัง และ
อนั ตตา เมื่อคนเราเกิดมาจะต้องแก่และต้องตาย ความแก่และความตายเป็ น กฎแห่งการ
เปลี่ยนแปลง ไม่มีใครจะฝืนกฎหรือยกเลิกกฎอันนี้ได้ นี่คือกฎแห่งธรรมชาติที่เป็นกฎแห่งเหตุผล
ระดับสูงสุด ๔๓
หลักพุทธธรรมที่สํ าคัญๆ หลายหมวด ที่พระพุทธเจ้าทรงนํามาตรัส สอนไว้ใน
พระไตรปิฎก หลักธรรมแต่ละหมวด ทรงแสดงไว้มีเป้าหมายสูงสุด คือ นําไปสู่การดับทุกข์ทั้งสิ้น
และทรงนําหลักพุทธธรรมเหล่านี้มาบําบัดรักษาโรคทั้งทางร่างกายและโรคทางใจ โดยในที่นี้ผู้เขียน
จะเลือกนําเสนอหลักพุทธธรรมเฉพาะที่พบว่าพระพุทธเจ้าทรงนําไปใช้ในการรักษาหรือบําบัดโรค
ต่างๆได้ เท่าที่จําเป็นสําหรับผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าหรือโรคทางใจ รวมถึงการนําหลักธรรมต่างๆที่ใช้
รวมกันสําหรับผู้ป่วย
๓) อปัณณกปฏิปทา คือ อิน ทรีย์สังวร โภชเนมัตตัญญุตา ชาคริยานุโ ยค ๔๔
อปัณณกปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติที่เป็นส่วนแก่นสารเนื้อแท้ ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติถึงความเจริญงอกงาม
ในธรรม เป็นผู้ดําเนินอยู่ในแนวทางแห่งความปลอดทุกข์
(๑) อินทรีย์สังวร การสํารวมอินทรีย์ คือ ระวังไม่ให้บาปกุศลธรรมครอบงําเมื่อรับรู้
อารมณ์ ด้วยอินทรีย์ทั้ง ๖
(๒) โภชเน มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณในการบริโภค คือ รู้จักพิจารณารับประทาน
อาหาร เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายใช้ทํากิจให้ชีวิตผาสุก มิใช่เพื่อสนุกสนาน
(๓) ชาคริยานุโยค การหมั่นประกอบความตื่น ไม่เห็นแก่นอน คือขยันหมั่นเพียรตื่นตัว
อยู่เป็นนิจย์ ชําระจิตมิให้มีนิวรณ์พร้อมอยู่เสมอทุกเวลาที่จะปฏิบัติกิจให้ก้าวหน้าต่อไป
จากหลักธรรมนี้ผู้ศึกษามีความเห็นว่า หากปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ใช้ทั้งเป็นการป้องกัน
และบําบัดรักษาโรคซึมเศร้าได้ กล่าวคือ การสํารวมอินทรีย์ย่อมทําให้เรารู้จักที่จะเสพในสิ่งที่มี
ประโยชน์ ไม่เสพในสิ่งที่เป็นโทษ ดังนั้น การรู้จักประมาณในการบริโภคจึงเป็นสิ่งสําคัญของผู้ป่วย
24
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๔๓
๔๔

รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์ธรรม, ศาสนาเปรียบเทียบ, หน้า ๑๖๐.
องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๕/๑๔๒.
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ด้วย กอปรกับต้องมีความพยายามที่จะเอาชนะความเจ็บป่วยด้วยการดูแลตนเองและรักษาให้หาย
จากโรคที่เป็นอยู่
๔) อิทธิบาท คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา๔๕ อิทธิบาท คือ คุณเครื่องให้ถึง
ความสําเร็จ คุณธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย
(๑) ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะทํา ใฝ่ใจรักจะทําสิ่งนั้นอยู่เสมอ และ
ปรารถนาจะทําให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป
(๒) วิริยะ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทน เอาธุระ ไม่
ท้อถอย
(๓) จิตตะ ความคิด คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทําและสิ่งนั้นด้วยความคิดเอา จิตฝักใฝ่ ไม่
ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป
(๔) วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจทานหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทํานั้น มีการวางแผน วัดผลคิดค้นวิธีการ
แก้ไขปรับปรุง เป็นต้น ๔๖
จากหลักธรรมนี้ผู้ศึกษามีความเห็นว่า หากผู้ปฏิบัติย่อมห่างไกลจากโรคซึมเศร้า เนื่อง
ด้วยการตกงานก็เป็นสาเหตุสืบเนื่องที่ทําให้เกิดโรคนี้ได้เช่นกัน กล่าวคือ ถ้าทําเสร็จบริบูรณ์ ก็ ไม่
ต้องกังวลว่าจะถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากงาน เป็นการป้องกันเหตุการณ์เกิดโรคซึมเศร้า
สําหรับการนํามาใช้บําบัด คือ “ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เมื่อเกิดภาวะต่างๆ ของโรค มักจะทอดทิ้งงาน
และจะท้อแท้ในสิ่งที่ตนเองทํา ตลอดจนค่อยๆ วางมือก็มี” ผู้ป่วยควรพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด
หากมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบดูแล
๕) พรหมวิหาร คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา๔๗ พรหมวิหารคือ ธรรมเครื่องอยู่
อย่างประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักกํากับความประพฤติ
และปฏิบัติตนต่อมนุษย์ตลอดจนสัตว์ทั้งหลายโดยชอบ
(๑) เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขมีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทํา
ประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า
(๒) กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกข์
ยาก ความเดือนร้อนของปวงสัตว์
(๓) มุทิตา ความยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิงกอปรด้วยอาการแช่มชื่น
เบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลาย ผู้ดํารงในปกติสุขพลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุขมีความเจริญงอก
งามยิ่งขึ้นไป
28

๔๕

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓ ; อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๕๐๕/๒๙๒.
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓.
๔๗
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๘/๒๘๐.,องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๒๕/๑๙๐ – ๑๙๓.,วิสุทธิ. (ไทย) ๒๑/๒๔.
๔๖
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(๔) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง จะทําให้ดํารงอยู่ในธรรมที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา
คือ มีจิตเรียบเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไม่เอนเอียงธรรมดุจตาชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชังพิจารณาเห็น
กรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทําแล้วอันควรได้รับผลดีหรือผลชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบพร้อมที่
จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม ธรรมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทํา เพราะ
เขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือ เขาควรได้รับผลอันสมกับความ
รับผิดชอบของตน ๔๘
การเจริญเมตตา ควรเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน เพราะปกติคนเราก็รักตนเองเป็นพื้นฐานอยู่
แล้วควรเจริญโดยตั้งใจให้ตนเป็นเพียงสัตว์โลกผู้หนึ่ง ที่รักสุขเกลียดทุกข์ เหมือนคนอื่นๆ เจริญ
เพื่อให้เกิดความเห็นใจเข้าใจคนอื่นดังพุทธภาษิตที่ว่า “เราตามค้นหาด้วยใจ ตลอดทิศทั้งปวงในที่
ไหนๆ ก็ไม่พบพานผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าตนถึงตัวตนของคนเหล่าอื่นแต่ละคน ก็เป็นที่รักอย่างนี้
เพราะฉะนั้น ผู้ที่รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น ” ๔๙ เมื่อเจริญไปในตนจนคุ้นเคย
ต่อจากนั้นก็ให้เจริญไปยังบุคคลอื่นๆ คือ คนที่รักพอประมาณ คนที่รักมาก คนที่เกลียด และคนที่
เป็นศัตรูกัน
อานิสงส์ของการเจริญเมตตา ๑๑ ประการ๕๐ ดังนี้ นอนหลับเป็นสุข, ตื่นเป็นสุข, ไม่ฝัน
ร้าย, เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย, เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย เทวดารักษา, ไฟ ยาพิษ อาวุธกล้ํา
กรายไม่ได้, จิตย่อมตั้งมั่นได้เร็ว รับสถานการณ์ต่างๆได้รวดเร็ว มั่นคง, มีสีหน้าผ่องใส, ไม่หลงตาย,
และหากยังไม่บรรลุโลกุตรธรรม เมื่อได้อัปปนาในเมตตาจะเข้าถึงพรหมโลก
๖) สติปัฏฐาน คือ กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธัมมานุปัสสนา ๕๑
สติปัฏฐาน คือ ที่ตั้งของสติ การตั้งสติกําหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือ
ตามความที่สิ่งนั้นๆมันเป็นของมันเอง
(๑) กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั้งสติกําหนดพิจารณากายให้รู้เห็นตามความเป็น
จริงว่าเป็นแต่เพียงกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตน ท่านจําแนกวิธีปฏิบัติไว้ ๖ อย่าง เช่น อานาปานสติ
กําหนดลมหายใจ และอิริยาบถ กําหนดรู้ทันอิริยาบถ เป็นต้น
(๒) เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนาให้รู้เห็นความเป็น
จริงว่าเป็นแต่เพียงเวทนา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา คือ มีสติรู้ชัดเวทนา อันเป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี
เฉยๆก็ดี ทั้งที่เป็นอามิส และนิรามิสตามที่เป็นไปอยู่ในขณะนั้นๆ
32

3

3

๔๘

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่
๑๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒๔.
๔๙
พระพุทธโฆสาจารย์ รจนา, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและ
เรียบเรียง, พิมพ์ครั้งที่ ๗, ฉบับรวมเล่ม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัท ธนาเพรส จํากัด, ๒๕๕๑), หน้า
๕๑๕.
๕๐
องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑/๑๙๔. ,องฺ.เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑๕/๔๒๕. , ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๒/๔๖๐
– ๔๑๖.
๕๑
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๒/๓๐๑.,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๖. , องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๗๔/๓๙๐.
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(๓) จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต ให้รู้ทันตามความเป็นจริง
ว่าเป็นแต่เพียงจิต ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา คือ มีสติรู้ชัดจิตของตนที่มีราคะ ไม่มีราคะ มีโทสะ
ไม่มีโทสะ มีโมหะ ไม่มีโมหะ เศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว ฟุ้งซ่านหรือเป็นสมาธิฯลฯ อย่างไรๆตามที่
เป็นไปในขณะนั้นๆ
(๔) ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั้งสติพิจารณาธรรมให้รู้เห็นความเป็น จริงว่า เป็น
แต่เพียงธรรม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา คือ มีสติรู้ชัดธรรมทั้งหลาย ได้แก่ นิวรณ์
๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ โพชฌงค์ ๗ อริยสัจ ๔ ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร มีในตนหรือไม่
เกิดขึ้นเจริญ บริบูรณ์ และดับไปได้อย่างไร เป็นต้น ตามที่เป็นจริงของมันอย่างนั้น ๆ๕๒
พระพุทธเจ้าแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่แคว้นกัมมาสทัมมะ หมู่บ้านชาวกุรุ ตรัสว่า“ทาง
นี้เป็นที่ไปอันเอก เพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลาย เพื่อความก้าวล่วงซึ่งความโศกและความร่ําไร
เพื่อความอันสดับดับไปแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อกระทําพระนิพพานให้แจ้ง
ทางนี้คือ สติปัฏฐาน ๔”๕๓
พิจารณาเห็นกายในกายเนื่องๆอยู่ มีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน มีสัมปชัญญะ มีสติ
ย่อมกําจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกให้พินาศได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนื่องๆอยู่ ...พิจารณา
เห็นจิตในจิตเนื่องๆอยู่...
พิจารณาเห็นธรรมเนื่องๆอยู่ มีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน มีสัมปชัญญะ มีสติ ย่อม
กําจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกให้พินาศได้ ๕๔
จากหลักธรรมนี้ผู้ศึกษามีความเห็นว่า สติปัฏฐานไม่ใช่หลักการที่จํากัดว่าจะต้องปลีก
ตัวหลบลี้ไปนั่งปฏิบั ติอยู่นอกสังคม หรือจําเพาะในกาลเวลาตอนใดตอนหนึ่ง โดยเหตุนี้มีปราชญ์
หลายท่านสนับสนุนให้นํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันทั่วไป กล่าวคือ มีชีวิตของเรานี้เอง มีจุดที่ควรใช้
สติคอยกํากับดูแลทั้งหมดเพียง ๔ แห่งเท่านั้นเอง คือ ร่างกายและพฤติกรรมของมัน เวทนาคือ
ความรู้สึกสุขทุกข์ต่างๆ ภาวะที่จิตเป็นไปต่างๆ และความคิดนึกไตร่ตรอง ถ้าดําเนินชีวิตโดยใช้สติ
คุ้มครอง ก็ช่วยให้เป็นอยู่อย่างปลอดภัย ไร้ทุกข์ มีความสุขผ่องใส และเป็นปฏิปทานําไปสู่ความรู้
แจ้งอริยสัจธรรม
ดังนั้น แนวการปฏิบัติหรือการเจริญ กัมมัฏฐาน สามารถนํามาแก้จริตได้ เพราะฉะนั้นผู้
ที่ได้ปฏิบัติ หรือรู้หลักธรรม ในพระพุทธศาสนา ก็จะสามารถสังเกตตนเองดูและจะรู้ได้ทันทีว่า
ตนเองมีจริตที่โดดเด่นไปในลักษณะเช่นใด เมื่อเป็นเช่นนี้ จริตทั้ง ๖ ก็รวมไปที่จิตดวงเดียว แต่ส่งไป
ตามอารมณ์ต่างๆ ให้แสดงลักษณะของจริตดังกล่าวออกมา “กัมมัฏฐานที่เหมาะสมในการแก้จริตทั้ง
๖ ในกัมมัฏฐานทั้ง
3

38

๕๒

ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๐๗ - ๑๑๕/๑๐๒ – ๑๑๓.
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๓/๓๒๕., ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๑/๑๐๓.
๕๔
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๒/๓๐๑. , องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๗๔/๓๙๐.
๕๓
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๖. สรุป

โรคซึมเศราเปนโรคที่มีผลมาจากสภาพจิตของบุคคลที่เปลื่ยนไปและสงผลตอสภาพราง
กาย อาทิ ความเครียด ความวิตกกังวลความหดหูและทอแท เปนตน โดยสงผลต่อสารสื่อสมองและ
มีผลตอพฤติกรรมของผู
ปวยที่เปลี่ยนไป เชน ออนเพลีย เบื่ออาหาร เปนตน อีกนัยหนึ่ง แม
ความเจ็บปวยทางกายก็มีผลตอสภาพจิตเชนกัน กลาวคือ สามารถทําใหเกิดเปนโรคซึมเศราไดดวย
เชน ผูปวยโรคเรื้อรัง ผูปวยโรคเบาหวาน และผูปวยโรคหัวใจ เปน ตน ซึ่งโรคตางๆ ทางกายมีผลต
อสารสื่อสมองโดยตรง กลาวคือ ทําใหสารสื่อสมองเสียสมดุล ทัศนะโรคซึมเศราทางพระพุทธศาสนา
มีความเห็นวา โรคซึมเศราในพระพุทธศาสนาอาจจะไมไดชี้ชัดลงไปวาเปนโรคที่เกิดจากทางกายหรือ
ทางใจ แตผูเขียนขอประมวลความวา ภาวะความซึมเศราตางๆ ที่เกิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแลวแส
ดงพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากเดิมที่เคยเปน กลาวคือ การเขาไปยึดมั่นในอุปาทานขันธ ๕ หลักธรรม
และวิธีทางพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยในการป้องกันและบําบัดโรคซึมเศร้าได้ จากการมีผลงาน
ศึกษาที่บุคคลากรทางการแพทย์ พยายามหาวิธีการบํ าบั ดรั กษาผู้ ป่ ว ยโรคซึมเศร้ าตามแนว
พระพุทธศาสนาในรูปแบบของการแพทย์ทางเลือก เช่นการฝึกสติให้ผู้ป่วยรู้ถึงสภาวะที่เกิดขึ้นกับตัว
ผู้ป่วยเอง และการกําหนดรู้เท่าทันสภาวะนั้นๆ ตลอดถึงการจัดการปัญหานั้น โดยไม่ยึดติดกับเรื่อง
หรือปัญหานั้น ด้วยการคิดพิจารณาตามหลักกฎไตรลักษณ์บ้าง กฎแห่งกรรมบ้าง ตามหลักอริยสัจ
๔ บ้าง เป็นต้น

๑. ภาษาไทย :

บรรณานุกรม

(๑) หนังสือ :
ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, รศ.ดร.. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏพระนคร
,๒๕๔๑.
ประยงค์ สุวรรณบุบผา. จิตบาบัดแนวพุทธศาสน์. เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑, กรุงเทพมหานคร : มหาม
กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๙.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗,
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
พระพุทธโฆสาจารย์ รจนา. คัมภีร์วิสุทธิมรรค. สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและ
เรียบเรียง, พิมพ์ครั้งที่ ๗, ฉบับรวมเล่ม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัท ธนาเพรส
จํากัด, ๒๕๕๑.
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สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร). อานุภาพแห่งกรรม, กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือ
ธรรม, ม.ป.ป.
สํานักงานพัฒนาโครงการแนวทางการบริหารสาธารณสุข. แนวทางปฏิบัติบริการสาธารณสุข.
กรุงเทพมหานคร : บริษัท กิตติชัย พริ้นติ้ง จํากัด, ๒๕๔๙.
(๒) วารสาร :
จําลอง ดิษยวณิช,น.พ. “พุทธศาสนา และจิตเวชศาสตร์”, วารสารจิตแพทย์แห่งประเทศไทย,
กรุงเทพมหานคร ; กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ,๒๕๔๑.
(๓) วิทยานิพนธ์ :
พระมหาปองปรีดา ปริปุณฺโณ, “การป้องกันและการรักษาโรคตามหลั กพระพุทธศาสนา”.
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕.

๒. ภาษาอังกฤษ :

(1) Book :
Atkkinson, Rita L. and Atkinson, Richarl C. et al.. An Introduction to Psychology.
(10th ed.). Harcourt Brace Jaianovich Collage Publishers, New York, 1990.
Engler, B.. Personality Meories. ( 4th ed.). New Jersey : Houghton Mifflin Co, 1995.
Lefrancois, G.R. The Lifespan. ( 4th ed.). Caligornia : Wadswworth Publishing Co.,
1993.
Papalia, D.E., & Olds, S.W. , Human development. (6th ed.) ,New York : McGraw Hill,
Inc, 1995.
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ภาวะผู้นาและการบริหารการศึกษาในโลกการเปลี่ยนแปลง

Leadership and Management Education in the world to change
พระครูปลัดบุญยัง ทุลฺลโภ (สุนทรวิภาต)๑
บทคัดย่อ
ผู้นาเป็นปัจ จัยที่สาคัญยิ่งต่อความสาเร็จขององค์กร เพราะว่าผู้นามีภาระหน้าที่และ
ความรับผิ ดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผน สั่งการ ดูแล และควบคุมให้องค์การดาเนินไปได้โดย
ราบรื่น ไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ ผู้นาหรือผู้บริหารจะต้องใช้การตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด หากตัดสินใจผิดพลาดย่อมนามาซึ่งความสูญเสียทรัพยากรและเวลา การจูงใจในองค์กรจึงเป็น
ส่ว นประกอบที่สาคัญของผู้ บ ริ หารที่จ ะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรในองค์กร เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการทางาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การที่ตั้งไว้ ผู้นา
จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการติดต่อสื่ อสาร เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น การ
มอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ไต้บังคับบัญชา จึงเป็นศิลปะสาคัญของผู้นา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร
การศึกษาในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสูงมากทั้งรูปแบบการเรียนการสอน เนื้อหาสาระที่ใช้ใน
การเรียนการสอน เป้าหมายในการเรี ยนการสอน ดังนั้นภาวะผู้นาจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ใน
การบริหารการศึกษาในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้
คาสาคัญ : ภาวะผู้นา การบริหารการศึกษา โลกการเปลี่ยนแปลง
ABSTRACT
Leadership is critical to the success of the organization. The leader has an
obligation and responsibility to care for planning, directing and controlling the
organization conducted by smoothly. To the goal that is set. Leaders or
Administrators must take the decision to achieve maximum benefit. If you make the
wrong decision would entail the loss of resources and time. Motivation is a key
component of corporate executives to use as a tool in managing the organization.
To stimulate changes in working methods. To achieve the goals of the organization
set. Leadership requires both art and science of communication. The operation
went smoothly. The assignment of work to do. It is the art of leadership In
particular, the management of education in modern times have changed very high
for both forms of instruction. Materials used in teaching. The goal of teaching so

๑

วัดไชนาวาส ตาบลทาพี่เลี้ยง อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
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leadership is vital, particularly in the management of education in a world of
change.
keyword : Leadership Management Administrators
บทนา

ผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์ ต้องใช้ภาวะผู้นาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดย
สามารถปรั บ ตั ว ให้ เหมาะสมกั บ ทุ ก สภาพการณ์ ได้ และใช้ ความรู้ ความสามารถของตนให้ เ กิ ด
ประโยชน์ ต่อการบริ ห ารงานอย่ างมีป ระสิ ทธิ ผ ล ๒ ศิล ปะและความสามารถในการน าและจูงใจ
ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนให้ทางานด้วยความเต็มใจและมีความกระตือรือร้น เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มและขององค์การ เป็นคุณสมบัติส่วนตัวของบุคคลที่แสดงออกมาเพื่อ
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล นี้คือความเป็น
ภาวะผู้นา ยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีระบบการสื่อสารที่ฉับไว มี
การสั่งการที่รวดเร็ว มีระบบและเครื่องมือที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน ยิ่งทาให้ต้องมีการพัฒนาภาวะ
ผู้นาที่มีความสามารถยิ่งขึ้น เพราะการตัดสินใจในหน้าที่ของการบริหารในองค์การสมั ยใหม่ มีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะด้านความคิด ด้านงาน ด้านบุคคล แต่ละด้านต้องอาศัยการตัดสินใจ
ที่ ถู ก ต้ อ งแม่ น ย า และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ทั้ ง ด้ า นการวางแผน (Planning) การจั ด องค์ ก าร
(Organizing) การบั ง คั บ บั ญ ชา (Commanding) และการควบคุม ( Controlling) แม้แ ต่ ใ นการ
บริหารการจัดการศึกษาก็ตามผู้บริหารการศึกษาต้องมองการศึกษาเชิงอนาคต ไม่ใช่การจมการยึด
ติดอยู่กับระบบการศึกษาในอดีตหรือปัจจุบันเท่านั้น
ผู้ เ ขี ย นมี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ภ าวะผู้ น าทางการศึ ก ษาในโลกการ
เปลี่ยนแปลง บทความนี้จึงมุ่งที่การศึกษาภาวะผู้ นาทางการศึกษา ผู้นากับการตัดสินใจ การสร้าง
แรงจู งใจ และสุ ดท้า ยจะกล่ า วถึง การบู ร ณาการการศึกษากับ การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมและ
วัฒนธรรมว่าควรมีทิศทางที่จะก้าวต่อไปอย่างไร
ภาวะผู้นาทางการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานแนวพระราชดาริ
เกี่ยวกับความหมายของการศึกษาไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ความว่า
“การศึกษาเป็นเครื่องมืออัน สาคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ
ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การ
พัฒนาประเทศก็ย่อมทาได้สะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนรวดเร็ว”
จะเห็นว่าการศึกษามีความหมายใน ๒ มิติ คือมิติแรกเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ และมิติที่สองเป็นการพัฒนาบุคคลผู้ศึกษาเองให้มีความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม
๒

Owen, ๑๙๘๑ : ๔๕ และ McCorkle and Others. ๑๙๘๒ : ๑๙๐ อ้ างถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ๒๕๔๙
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และคุณธรรม ซึ่งทั้งสองมิติแห่งความหมายนี้แยกกันไม่ได้ ตรงกันข้ ามจะต้องควบคู่กันไปเพราะเมื่อ
บุ ค คลหนึ่ งมี ความรู้ แต่มี ความประพฤติ ทัศ นคติ ค่า นิย มและคุ ณธรรม ที่ไ ม่ ถูก ต้อ งเหมาะสม
ย่อมจะนาไปสู่การใช้ความรู้ในทางที่ไม่ก่อประโยชน์ต่อทั้งตนเองและส่วนรวมได้
ภาวะผู้นาทางการศึกษา หมายถึง ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลที่จะจูงใจหรือใช้
อิทธิพลต่อผู้อื่น ทั้งผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในกระบวนการบริหารการศึกษา ด้านการวาง
แผนการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ด้านการนิเทศและติดตามผลการดาเนินงาน ด้านการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และด้านการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อปฏิบัติการ
และอานวยการโดยใช้กระบวนการสื่อความหมายหรือติดต่อสื่อสารกัน ให้ร่วมมือกับผู้นาในการ
ดาเนินการจนกระทั่งบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
Marshall Goldsmith และคณะ (อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี , ๒๕๔๙: ๘๑-๘๔) ได้
เสนอคุณลักษณะที่สาคัญ ๕ ประการต่อการนาไปสู่การเป็นผู้นาที่มีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน์
ซึ่งประกอบด้วย
๑. การคิดแบบโลกาภิวัตน์ (Thinking Globally)
๒. เล็งเห็นเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Appreciating Cultural Diversity)
๓. พัฒนาความชานาญทางด้านเทคโนโลยี (Developing Technology Savvy)
๔. การสร้างคู่ค้าธุรกิจและพันธมิตร (Building Partnerships and Alliances)
๕. สร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นา (Sharing Leadership)
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ๓ มองการศึกษาของปัจจุบันเมื่อทศวรรษที่ผ่านมาว่า การ
การศึกษาจะมีความเป็นสากลมากขึ้น สภาพโลกาภิวั ฒน์ที่มีการเชื่อมโยงในทุกด้านร่วมกันทั่วโลก
ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ กฎกติกา การดาเนินการด้านต่าง ๆ ทั้งการค้า การลงทุน
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชื่อมต่อถึงกัน ประกอบการเปิดเสรีทางการศึกษา ส่งผล
ให้ เ กิ ด การหลั่ ง ไหลหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน บุ ค ลากรด้ า นการสอน หลั ก สู ต ร จาก
สถาบั น การศึ ก ษาต่ า งประเทศเข้ า สู่ ไ ทย อั น มี ผ ลท าให้ เ กิ ด การเปรี ย บเที ย บและผลั ก ดั น ให้
สถาบันการศึกษาไทยต้องพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีความเป็นสากลที่เป็นที่ยอมรับ อี กทั้งการเปิด
เสรีทางการค้าและการลงทุนกับนานาประเทศของไทย ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการการศึกษาที่มี
คุ ณ ภาพทั ด เที ย มในระดั บ สากล และยั ง มองว่ า หลั ก สู ต รใหม่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จ านวนมาก จากการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทาให้คนในสังคมต้องการเพิ่มความรู้
ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงหันมาสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคมสถาบันการศึกษา
จึ ง มุ่ ง พัฒ นาหลั ก สู ตรใหม่ ๆ อาทิ หลั ก สู ต รที่ บู ร ณาการระหว่ างสองศาสตร์ขึ้ น ไป เช่ น ระดั บ
๓

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์.ดร. แนวโน้ มการศึกษาไทยในครึ่งทศวรรษหน้ า, (ออนไลน์) เข้ าถึงได้ จาก
http://www.kriengsak.com/node/77 (สืบค้ นเมื่อ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘).
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อาชีวศึกษาหลักสูตรเดียวจะมีหลายสาขาวิชา เรียนช่างยนต์จะผนวกการตลาดและการบัญชีเข้าไป
ด้วย เป็นต้น หลักสูตรที่ให้ปริญญาบัตร ๒ ใบ และมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา นับว่า
ดร.เกียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นผู้มีภาวะผู้นาทางการศึกษา มองเห็นถึงแนวโน้มของการศึกษาใน
อนาคตได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ ดร.เกรีย งศักดิ์ ยั งคาดการณ์ไว้อีกว่า การสอนคุณธรรมจริยธรรมยังไม่มี
คุณภาพ แนวคิดของทุนนิยมที่มุ่งแข่งขันได้แพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้ผู้คนต่างมุ่งแข่งขัน และ
พัฒ นาความรู้ ความสามารถ เพื่อความก้าวหน้ าในหน้ าที่การงานและมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ประกอบกับสถาบันการศึกษาจานวนมากมุ่งพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และประเมินผลการเรียนที่
ความสามารถทางวิชาการ จนอาจละเลยการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ การ
ไม่ได้มีผู้ สอนที่รู้เชี่ย วชาญด้านการสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงหรือมีคุณภาพ ย่อมส่งผลต่อ
คุณภาพการสอนของวิชาคุณธรรมจริยธรรมได้ ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขจุดอ่อนตรงนี้ได้
ผู้นากับการตัดสินใจ
ผู้นาที่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผลนั้น หมายถึงสภาพการดาเนินการตัดสินใจที่
บรรลุผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการของการแก้ไขปัญหานั้น ถ้ามีผู้นาท่านใดสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ที่จาเป็นจะต้องตัดสินใจและมีวิธีการเลือกกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะทาให้ผลของการ
ตัดสินใจนั้นๆบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ก็ย่อมนับได้ว่าการตัดสินใจนั้นเกิดประสิทธิผล
กระบวนการตัดสินใจของผู้นาสามารถจาแนกออกตามลักษณะ ได้ ๕ แบบดังนี้
๑. ผู้นาแบบอัตตาธิปไตย ผู้นาจะตัดสินใจในการแก้ปัญหาโดยการใช้ข้อมูลที่มีอยู่โดยไม่
จาเป็นต้องปรึกษากับผู้ใดเลย การตัดสินใจลักษณะนี้ผู้นาจะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้
และต้องมีทักษะและความสามารถสูง เพื่อให้การตัดสินใจมีคุณภาพ
๒. ผู้น าแบบอัตตาธิปไตยที่อยู่บ นฐานของข้อมูล และการแสวงหาความชานาญ ผู้น า
อาจจะไม่จาเป็นต้องมีข้อมูลเพียงพอและไม่จาเป็นต้องมีทักษะในเรื่องที่ต้องตัดสินใจมากนัก ดังนั้น
ผู้นาลักษณะนี้จึ งต้องแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร และทักษะจากบุคคลอื่นซึ่งจะสามารถช่วยในการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล
๓. ผู้ นาแบบปรึกษาหารือ ผู้นาจะอธิบายสถานการณ์ให้กลุ่มผู้ร่วมงานหรือที่ปรึกษา
ได้รับทราบ โดยให้รายละเอียดของข้อมูลข่าวสารได้อย่างใกล้เคียงความจริงและเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหา
โดยทาการประเมินค่าข้อมูลข่าวสารให้ด้วย ส่วนทางเลือกในการเลือกแก้ปัญหานั้นผู้นาจะให้กลุ่มที่
ปรึกษากระทาการสารวจข้ อเท็จจริง แล้วให้ข้อคิดเห็น ข้อแนะนา สุดท้ายผู้นาจะตัดสินใจเองโดย
อาจเหมือนหรือไม่เหมือนกับที่ปรึกษาแนะนาก็ได้
๔. ผู้ น าแบบตกลงต่อรอง ผู้ น าจะอธิบายปัญหาสถานการณ์ให้ กลุ่ มผู้ ร่ว มงานหรือ ที่
ปรึกษาได้รับทราบ โดยให้รายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง แล้วทั้งผู้นาและผู้ร่วมงาน
ช่วยกันวิเคราะห์กลั่นกรอง แยกแยะข้อแตกต่างและตกลงต่อรองเลือกทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหานั้น
โดยเป็นที่ยอมรับของทุกคน
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๕. ผู้นาแบบมอบหมายหน้าที่ วิธีการนี้ผู้นาจะมอบทั้งความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่
ในการตัดสิ น ใจต่อคณะบุ คคล โดยผู้ น าจะให้ ข้อมูล ข่ าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็น ประธานในการ
ประชุมปรึกษาหารือ เป็นประธานในการตัดสินใจโดยพร้อมที่จะยอมรับและปฏิบัติการแก้ปัญหา
ตามที่กลุ่มได้เสนอไว้โดยไม่ยัดเยียดความคิดของตนให้แก่กลุ่ม
ผู้นากับการสร้างแรงจูงใจ
โดยทั่วไปแล้วในทุกวงการแม้แต่วงการศึกษาก็ตามรูปแบบของการใช้เงินเพื่อจูงใจ จะถูก
นามาใช้เพื่อการเพิ่มยอด การกระตุ้นผลงาน และการเพิ่มคุณภาพของงานให้สูงขึ้นได้เสมอ ทั้งที่รู้กัน
อยู่ว่าการจูงใจในรูปแบบของการให้เงินนั้นไม่ใช่วิธีการที่ยั่งยืนแต่อย่างใด และไม่ใช่ วิธีการเดียวที่จะ
ใช้ในการจูงใจผู้ปฏิบัติงาน ยังมีรูปแบบการจูงใจอีกหลากหลายวิธีที่น่าสนใจและสามารถนาไปใช้ได้
ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรนั้นๆ
นอกจากการใช้เงินเป็นแรงจูงใจสาหรับองค์กรส่วนใหญ่แล้ว การจูงใจด้วยสวัสดิการก็
เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการรักษาคนเก่งขององค์กรไว้ได้ เพราะสวัสดิการที่ดีผู้ปฏิบัติงานก็อยากจะอยู่
ทางานให้องค์กรไปนานๆเช่นกัน หรือการจูงใจด้วยการยอมรับชื่นชม การให้การยอมรับมีส่วนใน
การเพิ่มการเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้คนทางานรักษาความดีของตนไว้ เพราะเมื่อผู้นา
ให้การชื่นชม สนับสนุนผู้ร่วมงานที่ทาผลงานได้ดี ทาให้เพื่อนร่วมงานชื่นชมยินดีก็จะเกิดบรรยากาศ
ที่ดีในการทางาน การมอบเกียรติบัตร การให้รางวัลดีเด่นประจาปี จะทาให้เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนา
ตนเองเพื่อจะเป็นที่ยอมรับอย่างนั้นบ้าง หรือการจูงใจด้วยการให้โอกาสเติบโตในสายงานนั้นๆ ซึ่ง
เป็ น การจู งใจที่ ได้รั บ การตอบรั บ ดีที่ สุ ด ไม่ว่า จะเป็นการโค๊ ช งาน การฝึ กอบรม การหมุน เวีย น
ตาแหน่งงาน การให้ทุนศึกษาต่อ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ตัวคนทางานทั้งนั้น และยัง
ส่งผลถึงองค์กรที่มีผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วย
หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่ามากกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี ในยุคโลกาภิวัตน์
หรือยุคทุนนิยมในปัจจุบัน การบริหารจัดการสมัยใหม่ ต่างก็กลับมาทบทวนบทบาททางวิชาการใน
การบริหารจัดการสมัยใหม่ ว่า ยังคงเป็นแนวทางเดียวหรือไม่ ที่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
จะต้องสนองตอบต่อระบบทุนนิยมที่เน้นการแข่งขัน และสร้างผลกาไร หรือการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรเพียงอย่างเดียว การบริหารจัดการสมัยใหม่ ยังขาดอะไรบ้างที่เป็นนามธรรมที่เกี่ยวกับ
มนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงและ มีผลกระทบต่อสังคม
และองค์กร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการบริหารจัดการมีอยู่มากมาย เป็นคาสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทันสมัยอยู่จนถึงปัจจุบันและในอนาคต แต่ในที่นี้ จะได้นา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการ ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ไว้
ในธัมมัญญูสูตร อันเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ประการหนึ่ง เพื่อประกอบการ
พิจารณาว่า หลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์มิได้มุ่งหวังกาไร หรือการแข่งขันเพียงอย่างเดียว แต่ได้
บรรจุหลักการที่สร้างความยั่งยืน การไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความเมตตาต่อ
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กัน และรู้เท่าทันโลก โดยมิได้ปฎิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบัน แต่ให้ยึด
หลั กการอยู่ ร่ ว มกัน และรู้ เท่า ทัน โลก หลั กสั ป ปุริ ส ธรรม ที่เกี่ยวข้อ งกับการบริห ารจัด การ มี ๗
ประการ คือ
๑. ธัมมัญญุตา (Knowing the Law, Knowing the Cause) ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ รู้
ความจริง รู้หลักการ รู้กฎเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมได้ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้จักหลักการที่จะทา
ให้เกิดผล รวมความว่า การบริหารจัดการในองค์กร ผู้บริหารจาเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่าง
ถูกต้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รู้ จักการวิเคราะห์ความจริงที่
เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ อันว่า “สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เป็นธรรมดา” โดยพิจารณาหลักการ
และเกณฑ์แห่งเหตุผลมาบริหารจัดการองค์กร
๒. อัตถัญญุตา (Knowing the Meaning, Knowing the Purpose) ความเป็นผู้รู้จักผล
หรื อ ความมุ่ ง หมาย คื อ รู้ ค วามหมาย รู้ ค วามมุ่ ง หมาย รู้ ป ระโยชน์ ที่ ป ระสงค์ รู้ จั ก ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น
สืบเนื่องจากการกระทาตามหลัก หมายถึง การบริหารงานองค์กรให้บรรลุถึงวั ตถุประสงค์ และรู้ถึง
ประโยชน์ขององค์กรที่นาไปสู่ความมั่นคง และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อองค์กร ในที่นี้ก็หมายถึงการมี
แผนงานที่ดี การวางแผนที่วิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ
๓. อัตตัญญุตา (Knowing Oneself) ความเป็นผู้รู้จักตน คือ รู้จักเราว่าเรานั้น โดยฐานะ
ภาวะเพศ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมเป็นอย่างไร และเท่าใด แล้วประพฤติให้เหมาะสม
และรู้จักที่จะปรับปรุงต่อไป ในที่นี้หมายถึง รู้ จักองค์กรที่เราบริหารเป็นอย่างดีว่ามีจุดด้อย จุดแข็ง
อย่างไร มีขีดความสามารถอย่างไร และรู้จักการปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ
รวมทั้งการบริหาร ความแตกต่างที่จะทาให้องค์กรเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพ และมั่นคงถาวร
๔. มัตตัญญุตา (Moderation, Knowing how to be temperate) ความผู้รู้จัก
ประมาณ คือ ความพอดีในการจ่ายโภคทรัพย์ ในที่นี้หมายถึงการบริหารการเงิน หรือการขยาย
กิจการ ต้องพิจารณาให้รู้จักประมาณในความเพียงพอขององค์กร ขีดความสามารถขององค์กร ขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รวมทั้งการแข่งขั้นที่ร อบคอบและรู้จักประมาณขีด
ความสามารถขององค์กร
๕. กาลัญญุตา (Knowing the Propertime) ความเป็นผู้รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลา อัน
เหมาะสม และระยะเวลาในการประกอบกิจ ในที่นี้หมายถึง การบริหารจัดการ จะต้องมีความเข้าใจ
ถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การสร้างโอกาสขององค์กรจะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ในเวลานั้น ๆ ว่า
ควรจะดาเนินการอย่างไร อะไรควรงด อะไรควรกระทา เวลาใดควรขยายกิจการ หรือช่วงเวลาใดที่
จะบริหารองค์กรให้ประสบผลสาเร็จต่อองค์กรมากที่สุด
๖. ปริสัญญุตา (Knowing the Assembly, Knowing the Society) ความเป็นผู้รู้จัก
ชุมชน คือ รู้ กริ ย าที่จ ะประพฤติต่ อชุ มชนนั้ น ว่า ควรจะด าเนิน การอย่า งไร การบริห ารจัด การ
จาเป็ น ต้อง ปฏิสั มพัน ธ์กั บ องค์กรต่า ง ๆ ทั้งที่เ ป็นพันธมิตร และคู่แข่ง การสร้างสรร หรือการ
ประสานงานกับ ชุมชน หรือกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อองค์กร ก็คือเข้าถึง เข้าใจ และพัฒ นา เป็นการ
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บริหารจัดการที่สร้างความสัมพันธ์ด้วยเมตตา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อชุมชน หรือสาธารณะชน จะ
เป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
๗. ปุคคลัญญุตา (Knowing the individual, Knowing the different individuals)
ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือ รู้จักความแตกต่างของบุคคลว่าโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม
ตลอดถึงรู้ในความสามารถของบุคคล และใช้มอบงานที่เหมาะสมให้การบริหารจัดการในการรู้บุคคล
เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องมีการพัฒนา และบริหารบุคคลใน
องค์กรให้มีความรู้ความสามารถ และภักดีต่อองค์กร มีความสามัคคี สร้างความเป็นธรรม และเสมอ
ภาคให้แก่ บุคลากรในองค์กร รวมถึงการทางานเป็นหมู่คณะ การติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ด้วย
ความเป็นมิตรไมตรี รวมทั้งมีความจริงใจต่อกัน
จากสาระของสัปปุริสธรรมข้างต้น จะเห็นว่า พระพุทธศาสนา อธิบายความสัมพันธ์ของ
การบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่า พบ
ได้ในสังคมมนุษย์ หรือปัจจัยแห่งสังคมในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน การพิจารณาด้วยเหตุด้วย
ผล รู้จักโลก รู้จักธรรมชาติ เพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการองค์การที่ดีได้ สาหรับใน
ส่วนของหลักการบริหารสมัยใหม่จะเน้นเทคนิคและวิธีการโดยแสวงหากาไร และการแข่งขันให้
องค์กรบรรลุ สู่เป้าหมาย ตามแบบของทุนนิยม แต่ห ากผู้บริห ารจะนาหลักการบริห ารเชิงพุทธ
ศาสตร์เข้ามาประกอบ หรือบูรณาการให้เข้ากับการบริหารงานในปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่
หรือเข้าสู่มิติของการบริหารงาน ที่ ยั่งยืน มีความมั่นคง และสร้างความเป็นธรรมต่อบุคคล หรือ
สั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก รอย่ า งชาญฉลาด รวมทั้ ง สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ต่ อ การ
บริหารงานอย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมทั้งจะเป็นหลักการของนักบริหารในการบริหารจัดการองค์กร
ของตนอย่างมีระบบ โดยที่ยังมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหารจัดการด้วยอีกโสตหนึ่ง
ด้วย
การบูรณาการการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นาหลายๆท่านที่ได้วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเกี่ยวกับ
ภาวะผู้ น าที่มีอยู่ ตั้งแต่อดีตถึงปั จ จุ บั นว่ามีความเฉพาะเจาะจงทางสั งคมและวัฒ นธรรม เพราะ
แนวคิดและทฤษฎีส่วนใหญ่มาจากการศึกษา วิจัย และทดลองในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา
หรือประเทศกลุ่มยุโรปเพียงบางประเทศเท่านั้น ดังเช่นที่ได้กล่าวว่า ทฤษฎีภาวะผู้นาส่วนใหญ่มักจะ
มีพื้น ฐานทางวัฒ นธรรมของประเทศแถบทวีป อเมริกาเหนื อ โดยเฉพาะวัฒ นธรรมอเมริกันที่ มี
ลักษณะบางอย่างแตกต่างจากวัฒนธรรมในประเทศอื่นๆ เช่น การเน้นที่ปัจเจกบุคคล ในขณะที่บาง
วัฒนธรรมลักษณะการรวมกลุ่มทางสังคมมีความโดดเด่นกว่า แต่ ก็ ยั ง มี ก ารน าทฤษฎี เ หล่ า นี้ ม า
ตีความโดยปราศจากการประยุกต์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะประเทศที่กาลังพัฒนาที่ค่อนข้างจะมีความ
แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศอื่นๆ
เนื่ องจากในปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค โลกาภิ วัต น์ ซึ่ง เป็ นยุ ค ของข้ อมู ล ข่ าวสารครอบงาไปทั่ ว
เนื่ องจากมีเทคโนโลยี ที่ทันสมัย การติดต่อสื่ อสารกันสามารถทาได้รวดเร็วเปรียบเสมือนโลกไร้
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พรมแดน และผู้นาในปัจจุบันจะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับยุคสมัย ดังนั้น ผู้นาในปัจจุบันควรจะต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
๑. ผู้นาควรจะต้องมีลักษณะเป็นคนคิดเก่ง ทาเก่ง โดยจะต้องเป็นคนขยันคิดไม่อยู่เฉย
ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่
๒. ลั ก ษณะของผู้ น าจะต้อ งมีวิสั ย ทัศน์ใ หม่ๆ คือ จะต้องมีความคิดเห็ นที่มองไปยั ง
อนาคตเพื่อกาหนดเป้าหมายในสิ่งที่คาดหวังไว้ในรูปแบบใหม่
๓. ผู้นาในปัจจุบันจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ คือ คิดในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่
ดี สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์
๔.ผู้นาจะต้องมีลักษณะเป็นคนยอมรับในสิ่งเปลี่ยนแปลง หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้
๕. ผู้นาจะต้องมีลักษณะเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม
การศึกษาในประเทศไทยนั้นผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน การเรียนการ
สอนตั้งแต่โบราณกาลมาเริ่มต้นที่วัด มีพระเป็นครูผู้สอน ดังนั้นการซึมซับวัฒนธรรมของความเป็น
พุทธจึงได้รับการปลูกฝังควบคู่ไปกับการศึกษาวิชาการ เนื้อหาวิชาที่มีการเรียนการสอนล้วนหยิบยก
มาจากพระไตรปิฎก ผู้เรียนจึงได้ทั้งวิชาและจรณะ เรียกว่าได้ความรู้คู่คุณธรรมติดตัวไปด้วย พอ
มาถึงยุคปัจจุบัน การเรียนการสอนได้ย้ายออกจากวัดมาสู่ระบบโรงเรียนตามแบบอย่างชาวตะวันตก
ระบบการเรียนการสอนที่มุ่งความรู้และความประพฤติก็เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นการแข่งขันกัน
ทางการศึ ก ษา มี ธุ ร กิจ ด้ า นการศึ กษาเข้ ามาเสริม ในการเรี ยนการสอนเพิ่ม เติ ม ท าให้ ผู้ เ รี ย นมี
ความรู้สึกว่าการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนภาคปกตินั้นไม่เพียงพอกับการแข่งขันในการเรียนใน
ชั้น ที่ สู งยิ่ งขึ้น ไป ผู้ บ ริ ห ารการศึกษาควรที่จ ะหั น กลั บ มามองถึ งระบบการศึ กษาที่เหมาะสมกั บ
วัฒนธรรมไทย ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะทาให้การ
เรียนเกิดประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตมากกว่า
บทสรุป

หากพิจารณาถึงสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทย พระพุ ท ธศาสนาถื อเป็ น ศาสนาหลั ก
ประจาชาติเลยทีเดียว การนาเอาหลักธรรมคาสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้น่าจะ
เป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์สาหรับวัฒนธรรมไทยไม่มากก็น้อย การนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ก็เพื่อการปลูกฝังการเป็นผู้นาที่ดี และคาสั่งสอนที่สาคัญๆของ
พระพุทธศาสนาที่แสดงถึงลั กษณะของผู้ นาที่ดี หรือวิถีทางที่จะพัฒนาตนเองให้ เป็นผู้นาที่ดี ใช้
สาหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่ ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ อธิษฐานธรรม ๔ พรหม
วิหารธรรม ๔ อคติ ๔ คหิสุข ๔ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ เวสารัชชกรณธรรม ๕ ยุติธรรม ๕ อปริ
หานิยธรรม ๗ นาถกรณธรรม ๑๐ สัปปุริสธรรม ๗ กัลยาณมิตรธรรม ๗ และบารมี ๑๐ ทัศ เป็นต้น
ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ได้

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

99

บรรณานุกรม
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.ดร. แนวโน้มการศึกษาไทยในครึ่งทศวรรษหน้า, (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
http://www.kriengsak.com/node/๗๗ (สืบค้นเมื่อ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘).
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร. ภาวะผู้นาของผู้บริหารมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๙.

100

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 101

การพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาในยุคโลภาภิวัฒน์

Self-threefold by the Slovak Governance French Valley
พระมหาอานนท์ ชวนาภิภู (แสนแป้)
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาในยุคโลภาภิวัฒน์
จุดมุ่งหมายก็เพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม
วิธีการทีที่ส อดคล้องกับการพัฒนาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา คือการนาหลั กไตรสิ กขามา
บูรณาการในการพัฒนาตนเอง เพราะว่า หลักไตรสิกขาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ที่
พร้อมทั้งด้านศีล สมาธิ และปัญญา ด้วยการนาคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักคิด เพื่อให้
บุคคลที่เข้ารับการพัฒนาด้วยหลักไตรสิกขานี้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีความ
เจริญเติบโตทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา
คาสาคัญ : การพัฒนาตนเอง, ไตรสิกขา
ABSTRACT
The purposes of this article were to study Self- Development of TriSikkha in the Globalization. The aim is to develop people's quality Knowledge of
morality Contributes to peace in the society. The way that is consistent with their
own development on Buddhist principles. for integration of Tri-Sikkha in the
Self- development.
because Tri-Sikkha was the instrument and guideline to develop people to
be perfect man with Sila Samathi and Panya. The personnel who were trained with
Tri-Sikkha will be good at work with behavior, mind and wisdom.
Keywords: Self- Development, Tri-Sikkha
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๑. บทนา

สั ง คมในปั จ จุ บั น นี้ มีก ารพัฒ นาไปได้ อ ย่า งรวดเร็ ว และต่ อเนื่ อ งเป็ น อย่า งมาก สื บ
เนื่องมาจากสภาพของธรรมชาติโดยทั่วไป มนุษย์พัฒนาตนเองมาโดยเป็นลาดับ ในตอนแรกก็อยู่
กันเป็นกลุ่มเฉพาะตน ปกป้องแต่พวกตนเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็เป็นศัตรูกับกลุ่มอื่น ๆ แก่งแย่ง
ชิงดี สู้รบกับกลุ่มอื่น ๆ จนภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ใช้ปัญญาในการวิวัฒนาการ ที่
เปลี่ยนแปลงไปสามารถรวมกลุ่มให้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อย ๆ และสามารถอยู่ร่ วมกันได้ มนุษย์นั้นเป็น
สังคม หมายถึง การอยู่รวมเป็นกลุ่มๆ ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ที่มีลักษณะ
ต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป เป็นต้นว่า อยู่เป็นครอบครัว เผ่าพันธุ์ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เมื่อ
มาร่วมกันเป็นกลุ่มนั้นย่อมมีผู้นาและผู้ตาม ของประชาชนหรือคนในกลุ่ม ยังมีการควบคุมดูแล การ
จัดระเบียบ และการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสงบสุข และมีการพัฒนาขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมี
กลุ่มคนเหล่านี้ ก็ย่อมมีในสิ่งที่ดีที่เจริญต่อไป ในทางคากริยา คาว่า พัฒนา หมายความว่า การทาให้
เจริญ ทาให้เติบโตงอกงามและมากขึ้น๑
การดาเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ อันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและโลกไร้พรมแดน ยุคที่เต็ม
ไปด้วยการแข่งขัน เร่งรีบ การเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่และวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งสิ่งที่ดีขึ้น และ
บางส่วนส่งผลให้สังคมขาดสันติสุข หากมนุษย์ทุกคนอยากเป็นคนที่สมบูรณ์ มีชีวิตที่มีความสุขใน
การดาเนินชีวิต ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตัวเองได้ตั้งไว้ จึงจะต้องมีการพัฒนาตนเองให้
มีการเรียนรู้ สร้างแนวคิดใหม่ ๆ ที่ทันสมัยต่อยุคในปัจจุบันนี้ เพื่อนามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตนเองให้ทันสมัย มีความรู้ มีทักษะและมีความสามารถ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
ด้านการอยู่ร่วมในกันสังคม มีปัญญาและคุณธรรม ควบคู่ไปด้วย
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มีความสอดคล้องที่สามารถฝึกฝนการพัฒนาตนเอง คือ
ไตรสิกขา เป็ นข้อที่จ ะต้องศึกษา ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสาหรับศึกษา คือในการฝึ กหัดอบรม กาย
วาจา จิตใจ และปัญญาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ได้แก่ ๑) อธิสีลสิก
ขา ๒) อธิจิตตสิกขา และ ๓) อธิปัญญาสิกขา เรียกง่าย ๆ ว่า ศีล สมาธิ และปัญญา ๒ ดังมีพุทธ
พจน์ที่เน้นย้าหลักการฝึกฝนพัฒนาตนของมนุษย์ และเร้าเตือน พร้อมทั้งส่งเสริมกาลังใจ ให้ทุกคน
มุ่งมั่นในการฝึกศึกษาพัฒนาตนจนถึงที่สุด เช่น ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ "ในหมู่มนุษย์ ผู้ประเสริฐสุด
คือคนที่ฝึกแล้ว"๓ และพระพุทธพจน์ว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส. "ผู้ถึงพร้อมด้วย
วิชชาและจริยะ เป็นผู้ประเสริฐสุด ทั้งในหมู่มนุษย์และมวลเทวา" ๔ โดยเริ่มจากการฝึกอบรมความ
ประพฤติทางศีล การฝึกอบรมทางจิตใจ ให้มีสมาธิ และฝึกอบรมพัฒนาปัญญา จนสามารถพัฒนา
ตนเองและคนในสังคมได้
๑

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :นาน
มีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์,๒๕๔๖), หน้า ๒๓๘.
๒
องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๒๑/๒๙๔.
๓
ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓/๕๗.
๔
ส.นิ. (ไทย) ๑๖/๗๒๔/๓๓๑.
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๒. แนวคิดการพัฒนาตนเอง
๒.๑ ความหมายของการพัฒนาตนเอง
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การพัฒนาตนเป็นหน้าที่หลักของมนุษย์ เพราะการที่บุคคล
ได้รับการพัฒนาแล้วจะนามาซึ่งความสาเร็จในด้านต่างๆ ทั้งด้านการงาน และการดารงชีวิตและมี
ความเชื่อว่าตนเองสามารถพัฒนาควบคุมตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แสวง สาระสิทธิ์ ได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนเองไว้ว่า การพัฒนาตนเอง หมายถึง
การนาเอาศักยภาพของตนที่มีอยู่มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น เจริญงอกงามขึ้นในทุกๆ ด้าน โดย
การกระทาของตนเอง๕
สงวน สุทธิเลิศอรุณ กล่าวว่า การพัฒนาตนเอง คือ การสร้างความเป็นคนใหม่ในตนเอง
ให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะกาลังใจ มีจุดมุ่งหมายของชีวิต และเป็นมิตรกับ
บุคคลทั่วไป๖
ราตรี พัฒนรังสรรค์ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนาตนเอง
เป็นการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลให้ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ ให้กลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ จะนามา
ซึ่งความสุข ความเจริญสู่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ๗
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาตนเอง หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงตนเองตามศักยภาพที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เพื่อให้ตนเป็น
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขใน
ปัจจุบัน
๒.๒ จุดมุ่งหมายของการพัฒนาตนเอง
ในการพัฒนาตนมีจุดมุ่งหมายที่จะเตรียมบุคคลให้มีความพร้อมและเลือกทาพฤติกรรมเพื่อ
สิ่งที่ดีที่สุด
ของตน การเลือกที่จะพัฒนาอย่างไร และควรจะดาเนินไปในแนวทางใดเป็นเป้าหมายหลักในการ
พัฒนาตน ซึ่งจะต้องดาเนินการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และ
สติปัญญา รวมทั้งการเข้าใจความต้องการตนเองและผู้อื่นให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน ในทางปฏิบัติ
นั้น จุดมุ่งหมายของการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล ย่อมแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวัง
แต่ถ้าจะกล่าวโดยสรุปตามแนวคิดของราตรี พัฒนรังสรรค์ ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตน
ดังนี้
๕

แสวง สาระสิทธิ์. การพัฒนาตนเอง. (เลย : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์สถาบัน
ราชภัฏเลย. ๒๕๓๕), หน้า ๒ .
๖
สงวน สุทธิเลิศอรุณ.พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน.(กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจากัดทิพยวิสุทธิ์,
๒๕๔๓), หน้า๙.
๗
ราตรี พัฒนรังสรรค์. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน.(กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏจันทรเกษม,
๒๕๔๔), หน้า ๙๖.
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๑. การพัฒนาตนเองทั้งทางกาย จิต และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยเน้นให้เกิดความสานึก
ในคุณค่าของชีวิต ความสาคัญของชีวิต ประโยชน์ของชีวิตและจุดมุ่งหมายของชีวิต
๒. เพื่อพัฒนาความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความสานึกและความชานาญด้วยตนเองเพื่อให้
บรรลุอุดมคติสูงสุด คือเลี้ยงตนเองได้ พึ่งตนเองได้ นาตนเองไปสู่ความดีงามได้ ทาประโยชน์แก่
สังคมได้ และมีความพึงพอใจในชีวิตและการงานได้
๓. เพื่อพัฒนาจิตของตนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพจิตดี และสุขภาพจิตดี
๓.๑ คุณภาพจิตดี หมายความว่า จิตมีคุณธรรม เช่น มีเมตตา กรุณา มุทิตา และ
ศรัทธา
๓.๒ สมรรถภาพจิตดี หมายความว่า มีขันติ มีสมาธิ อธิษฐาน วิริยะ และสมาธิ
๓.๓ สุขภาพจิตดี หมายความว่า จิตที่มีสุขภาพดี ทาให้มีความสบาย มีสติ มี
ประโยชน์ มีความอิ่มเอิบ แช่มชื่น เบิกบาน ผ่องใส สบายใจ เป็นต้น ๘
จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการพัฒนาตนเองมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งเพื่อเป็นการให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น
๒.๓ ความสาคัญของการพัฒนาตนเอง
ในปัจจุบันการศึกษาเรื่องการพัฒนาตนเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพของโลกและ
เหตุการณ์ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อย่างเข้าสู่ยุคของข่าวสาร
ข้อมูล (Information Era) หรือที่เรียกว่าเป็นยุคของโลกคลื่นที่สาม (Third Wave) ทาให้เกิดการ
รวมตัวของทรัพยากรขึ้น เมื่อโลกอยู่ในสภาวะที่ไร้พรมแดน การแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงทรัพยากร
จึงมีมากขึ้นเป็นทวีคูณ ซึ่งอาจเปรียบได้ว่าเป็นสงครามแย่งชิงข่าวสารในด้านข้อมูลความรู้ จะเห็น
ได้ว่า การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ทาให้เกิดการตื่นตัวและหวาดวิตกขึ้น ผู้ที่ปล่อยให้กลไกการ
เปลี่ยนแปลงดาเนินไปโดยไม่พยายามก้าวให้ทันจะกลายเป็นผู้ที่ล้าหลังและเสียประโยชน์ไปในเวลา
อันรวดเร็ว ดังนั้น การพัฒนาตนเพื่อให้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์
เพื่อความอยู่รอดของชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จาเป็น ๙
แสวง สาระสิทธิ์ ได้กล่าวว่า การพัฒนาตนเอง (Self Development) เป็นสิ่งสาคัญและ
จาเป็นสาหรับมนุษย์ทุกคน ผู้หวังความเจริญก้าวหน้าและความสุขในชีวิตตลอดจนความสาเร็จใน
การงาน โดยปกติมนุษย์จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยวิธีการซึมซาบเอาประสบการณ์ที่ตน
ได้รับ (Assimilation) และพัฒนามาเป็นระบบตน (Self) ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป เพราะ
๘

ราตรี พัฒนรังสรรค์. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, หน้า ๙๖.
สุภัททา ปิณฑะแพทย์, พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน. (กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยาและการ
แนะแนว, สถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทา, ๒๕๔๒), หน้า ๒๓๗ .
๙
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มนุ ษ ย์ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของประสบการณ์ ตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด จนกระทั่ ง ตาย กระบวนการเรี ย นรู้
ประสบการณ์ดังกล่าวของมนุษย์จึงเป็นแนวทางในการปรับตัวให้เหมาะสม เพื่อตนจะมีชีวิตอยู่
อย่างมีความสุข มีความรุ่งโรจน์ และบรรลุจุดหมายของชีวิตตามสมควรแก่เอกัตภาพของตน ๑๐
จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปความสาคัญของการพัฒนาตนเอง ได้ว่า การพัฒนา
ตนเองเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทั้งปวง โดยเฉพาะในวิชาชีพครูที่มีหน้าที่จะต้องไปพัฒนาคน
ดังนั้น ครูควรจะมีการพัฒนาตนเองก่อน เพื่อให้เรียนรู้เท่าทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง มีผลให้
การปฏิบัติงานมีความสาเร็จ และช่วยพัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
๓. แนวคิดเกี่ยวกับหลักไตรสิกขา
๓.๑ ความหมายเกี่ยวกับหลักไตรสิกขา
คาว่า “ไตรสิกขา” แยกศัพท์ออกเป็น “ไตร” กับ “สิกขา” คาว่า ไตร หรือ ตรี เป็น
ภาษา
สันสกฤตแปลว่า ๓ ตรงกับ ภาษามคธหรือบาลีว่า ติ หรือ เต ซึ่งก็แปลว่า ๓ เช่นกัน ส่วนคาว่า
สิกขา เป็นภาษามคธหรือภาษาบาลีแปลว่า “ข้อที่พึงหรือข้อที่ต้องศึกษาและปฏิบัติ ” ตรงกับภาษา
สันสกฤตว่า “ศิกฺษา”๑๑หมายถึง องค์ประกอบ ๓ ประการ คือ อธิศีลสิกขา,อธิจิตสิกขา, อธิปัญญา
สิกขา หรือ ศีล สมาธิและปัญญา
พระพุทธเจ้า ได้ตรัสถึงไตรสิกขาไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ ประการนี้ สิกขา ๓ ประการ
อะไรบ้างคือ ๑) อธิสีลสิกขา ๒) อธิจิตตสิกขา และ ๓) อธิปัญญาสิกขา
๑) อธิสีลสิกขา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลายนี้ เรียกว่า อธิสีลสิกขา
๒) อธิจิตตสิกขา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามทั้งหลาย ฯลฯ บรรลุ
จตุตถฌาน ที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ นี้เรียกว่าอธิจิตตสิกขา
๓) อธิปัญญาสิกขา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์
ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฎิปทา” นี้เรียกว่าอธิปัญญาสิกขาภิกษุทั้งหลายสิกขา ๓ ประการนี้แล๑๒
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายไตรสิกขาว่า หมายถึงการพัฒนา
มนุษย์ให้
ดาเนินชีวิตดีงามถูกต้อง ทาให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางดาเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
ของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน คือ สิกขามรรคกับสิกขาจึงประสานเป็นอันเดียวกัน เมื่อ
มองในแง่อริยสัจ ๔ ก็เป็นอริยมรรค คือวิถีชีวิตอันประเสริฐเมื่อเป็นมรรคก็ดาเนินก้าวหน้าไปสู่
๑๐

แสวง สาระสิทธิ.์ การพัฒนาตนเอง. (เลย : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
สถาบันราชภัฏเลย. ๒๕๓๕), หน้า ๑ .
๑๑
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒ , องฺ.ติก. (ไทย) ๒ /๕๒๑/๒๕๙.
๑๒
องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๘๗/๓๑๒, องฺ. ติก. (ไทย) ๒๐/๙๑/๓๑๙.
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จุดหมาย โดยกาจัดสมุทัยให้หมดไป ช่วยให้เรามีชีวิตที่พึ่งพาอวิชชา ตัณหา อุปทาน น้อยลงไป ไม่
อยู่ใต้อานาจครอบงาของมัน พร้อมกับที่เรา
มีปั ญญาเพิ่มขึ้นและดาเนิน ชีวิตด้ว ยปั ญญามากขึ้น ตามล าดับ จนกระทั่งในที่สุดพอสมุทัยหมด
ทุกข์๑๓
ระวี ภาวิไล ได้อธิบาย ไตรสิกขา ว่า หมายถึง “การศึกษาสามประการตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นกุศโลบายแห่งการพัฒนาตนเองที่ถูกต้องของมนุษย์
ทุกคน เป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งหลายอันจะน าสังคมไปสู่อารยธรรมที่ถูกต้อง...”๑๔
ดังนั้น ไตรสิกขา หมายถึง การพัฒนามนุษย์ให้ดาเนินชีวิตดีงามถูกต้อง ทาให้มีวิถีชีวิตที่
เป็นมรรค เป็นทางดาเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
เริ่มจากการรักษาศีล เพื่อขัดเกลาพฤติกรรมและการดาเนินชีวิตของตนเองให้บริสุทธิ์ รวมถึงการ
ฝึกหัดการอยู่ร่วมกันของเพื่อนร่วมงานให้มีความเกื้อกู ลต่อกัน
และกระบวนการที่สาคัญใน
การศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้บริบูรณ์ด้วยศีล
สมาธิ และปัญญา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายสูงสุดในปัจจุบันและอนาคต
๓.๒ ความสาคัญเกี่ยวกับหลักไตรสิกขา
ไตรสิกขานั้นเป็นกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนามนุษย์คือการจัดตั้งระบบระเบียบแบบ
แผน
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ซึ่งเนื้อหาสาระที่สาคัญของไตรสิกขานั้น มี
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา คือ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึงความสาคัญของ
ไตรสิกขาไว้ว่า ไตรสิกขานี้เมื่อนามาแสดงเป็นคาสอนในภาคปฏิบัติทั่งๆ ไป ได้ปรากฏในหลักที่
เรียกว่าโอวาทปติโมกข์ คือ
๑. การไม่ทาความชั่วทั้งปวง ทั้งทางกาย ทางวาจา จัดเป็น ศีล
๒. การบาเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม จัดอยู่ในการปฏิบัติจิตขั้นที่เรียกว่า สมาธิ
๓. การทาจิตของตนให้ผ่องใส จัดเป็นการฝึกปฏิบัติในขั้นสูงสุดเรียกว่า ปัญญา
ไตรสิกขา หรือ (การศึกษา ) ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลัก
พระพุทธศาสนาไว้ว่าการศึกษา หมายถึง การเรียนรู้เพื่อเป็นมนุษย์ที่เต็มบริบูรณ์ เพราะได้รับการ
พัฒนาทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยปัญญา จึงเป็นอิสระหลุดพ้น
จากการบีบคั้นของอานาจกิเลสตัณหา ดังคากล่าวที่ว่า “ ทุกข์มีเพราะยืด ทุกข์ยืดเพราะอยาก ทุกข์
มากเพราะพลอย ทุกข์น้อยเพราะหยุด ทุกข์หลุดเพราะปล่อย” เมื่อปล่อยวางแล้วย่อมหลุดพ้นทุกข์
และพบความสุขสงบคือสันติ ดังนั้น มนุษย์ที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงผู้บรรลุวิมุตติ
๑๓

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), “หัวใจพระพุทธศาสนา”, พุทธจักร, ปีที่ ๖๑ ฉบับที่ ๕
(พฤษภาคม, ๒๕๕๐), หน้า ๗.
๑๔
ระวี ภาวิไล, หัวใจของศาสนาพุทธ, บทความเสนอในการประชุมทางวิชาการ เรื่องหัวใจของพุทธ
ศาสนา, (ธรรมสถาน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘) หน้า ๑.
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คือเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะ ฉะนั้น วิมุตติจึงเป็นเป้าหมายของการศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ สมาธิที่มีศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมาก
มีอานิสงส์มาก ปัญญาที่มีสมาธิอบรมแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก จิตที่มีปัญญาอบรมแล้ว
ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะโดยชอบ” ความหลุดพ้นนี้ก็คือวิมุตติซึ่งเป็นบรมสันติ เมื่อคนเราบรรลุถึง
วิมุตติแล้วถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เรียกว่า พระอเสขะ หมายถึงผู้จบการศึกษาสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา
ความสาคัญของไตรสิกขาที่นามาแสดงข้างต้นนั้นเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ไตรสิกขาเป็นหลัก
คาสอนทางพุทธศาสนาที่พุทธสาสนิกทุกคนควรนามาปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดีงาม เพื่อ
จัดปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลักษณะแห่งความสัมพันธ์ต่างๆให้อยู่ในภาวะ
ที่เหมาะสม และพร้อมที่จะเป็นอยู่ปฏิบัติกิจและดาเนินการต่างๆ เพื่อก้าวหน้าไปอย่างได้ ผลดีที่สุด
สู่จุดหมายของชีวิต ของบุคคลขององค์กร ของชุมชนตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป
๓.๔ จุดมุ่งหมายการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา
จุดมุ่งหมายการพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขานั้น เมื่อว่าโดยประโยชน์ชีวิตที่จะพึงได้รับและ
พึงทาให้เกิดมีตามแนวทั้งชีวิตและชีวิตควรเข้าถึง ควรพัฒนาตนให้เข้าถึงยิ่งๆ ขึ้น มี ๓ อย่าง คือ
๑) ประโยชน์สุขในปัจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ)
การเข้าใจถึงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาปัญญาเพื่อประโยชน์สุขที่ตามองเห็น (ประโยชน์สุขใน
ปัจจุบัน) ควรทาความเข้าใจว่าประโยชน์สุขที่ตามองเห็นนั้นหมายถึงประโยชน์สุขในระดับต้น ตาม
หลักความต้องการของมนุษย์ อันได้แก่ ปัจจัย ๔ ซึ่งเป็นเรื่องของวัตถุหรือด้านรูปธรรม ที่
ประกอบไปด้วย (๑) การมีสุขภาพที่ดี ร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย สุขสบายใช้
การได้ดี (๒) การมีทรัพย์สินเงินทอง การงานดารงชีพด้วยอาชีพสุจริต เป็นหลักเป็นฐาน สามารถ
พึ่งตนเอง จัดหา ใช้จ่ายและเก็บออม (๓) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์สถานะทางสังคม
เป็นที่ยอมรับ มีกัลยาณมิตร (๔) การมีครอบครัวที่สมบูรณ์และเป็นสุข (กรณีคฤหัสถ์)๑๕
๒) ประโยชน์สุขในอนาคต (สัมปรายิกัตถะ)
แม้มนุษย์จะพัฒนาปัญญาจนสามารถบรรลุประโยชน์สุขในระดับต้นมาได้ แต่ใช่ว่าจะ
เพียงพอ โดยยังมีข้อบกพร่อง คือ ยังรู้สึกไม่โปร่งโล่งใจเต็มที่ เช่น แม้มีทรัพย์สินเงินทอง แต่ยัง
รู้สึกไม่ปลอดภัย ห่วงกังวล และแม้ว่ามียศ มีตาแหน่ง แต่ยังคงไม่แน่ใจว่าเป็นที่ยอมรับในสังคม
หรือไม่ จึงกลายเป็นว่า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของเทียม เช่น เกียรติยศ ความเคารพ ทาให้เกิดเป็น
ปมในใจ ทาให้ไม่ได้สุขที่แท้จริง จึงเกิดเป็นปัญหาขึ้นมา เพราะความไม่เต็มอิ่ม ไม่โปร่งโลง
ระแวง อิจฉาริษยา และความรู้สึกไม่มั่นใจในตนเอง

๑๕

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ชีวิตที่สมบูรณ์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร :สานักพิมพ์
ระฆังทอง, ๒๕๔๙), หน้า ๑๘-๑๙.
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เมื่อเป็นเช่นนี้ การพัฒนาปัญญาจนสามารถบรรลุประโยชน์สุขระดับที่สอง จึงมีความ
จาเป็น การพัฒนาปัญญาเพื่อให้ได้ประโยชน์ในขั้นนี้ เป็นเรื่องของจิตใจที่ลึกซึ้งลงไป เรียกว่า
ประโยชน์ที่เลยจากตามองเห็น (ด้านนามธรรม) หรือเลยไปข้างหน้าไม่เห็นเป็นรูปธรรมต่อหน้าต่อ
ตา เรียกว่า สัมปรายิกัตถะ เช่น ความมีชีวิตที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ การที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่น ได้
ทาประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ เมื่อใดที่นึกถึงขึ้นมา ว่าได้ทาชีวิตให้มีคุณค่า ได้ใช้ชีวิตอย่างมี
ประโยชน์จะทาให้อิ่มใจและมีความสุขอีกแบบหนึ่ง
๓) ประโยชน์สุขเพื่อการบรรลุธรรม (ปรมัตถะ)
การพัฒนาปัญญามีเป้าหมายสูงสุด คือ การบรรลุธรรมซึ่งเป็นภาวะชีวิตที่พบความสุขอย่าง
แท้จริง ลักษณะสาคัญของภาวะชีวิตนี้ คือ การมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นหรือเห็นตามความเป็น
จริง รู้สามัญลักษณะที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รู้เท่าทันสมมติบัญญัติ ไม่ถูกหลอกให้หลงไปตาม
รูปลักษณ์ภายนอกของสิ่งทั้งหลาย และยอมรับความจริง๑๖
ดังนั้น การที่มนุษย์ควรจะมีการพัฒนาปัญญาเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้ คือประโยชน์ตาม
จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา ที่จะกาจัดกิเลส และให้รู้เท่าทันความจริงทั้งหลาย ให้รู้ถึงความ
ที่สิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาอย่างไร แล้วรู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริง
จนกระทั่งสามารถวางจิตใจต่อชีวิตและโลกได้อย่างถูกต้อง เป็นจิตที่สงบ โล่ง โปร่ง ผ่องใส เบา
เป็นอิสระ ปราศจากกิเลส ไม่มีอะไรสักอย่าง ไม่ยึดอะไรเลย ไม่มีอะไรหรือความเป็นไปใดๆ ใน
โลกที่จะมาทาให้จิตหวั่นไหวได้อีกต่อไป เนื่องจากปัญญาเข้าถึงความจริงได้ ดาเนินชีวิต เป็นอยู่
ด้วยปัญญา ที่รู้ตามความเป็นจริงและทาตรงตามเหตุปัจจัย
๓.๕ กระบวนการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา
หลักการพัฒนาตนเอง คนที่จะพัฒนาตนเองจะเริ่มต้นด้วยการสารวจและพิจารณาตนเอง
ว่ามีข้อดีและข้อ บกพร่องอะไรบ้าง การสารวจจะใช้วิธีการส่องกระจก (คนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย
ช่วยบอก) เมื่อทราบแล้วก็จะมาวิเคราะห์ตนเองและตั้ งเป้าหมายว่ามีสิ่งใดที่ดีและมี อยู่ในตัวเราแล้ว
เราก็ควรรักษาไว้ สิ่งใดที่ไม่ดีและมีอยู่ในตัวเรา เราก็ควรจะหาทางทาให้ลดน้อยลงหรือควรขจัดให้
หมดไป และมีสิ่งใดที่ดีและยังไม่มีในตัวเรา เราก็ควรจะนามาเพิ่มให้กับตัวเราให้มากขึ้น เมื่อ
วิเคราะห์และตั้งเป้าหมายแล้ว ต่อไปก็คิดหาวิธีการ และวางแผนดาเนินการ โดยเลือกวิธีการที่
เหมาะสมกับ ตัว เราเอง เมื่ อ วางแผนเสร็ จ เรี ยบร้ อยแล้ ว ก็ ต้อ งนาแผนดาเนิ น การดั ง กล่ าวมา
ดาเนิ น การ (ลงมือปฏิบั ติจริ ง) ถ้าเราสามารถทาได้ตามแผนที่ว างไว้ ก็ถือว่าแผนการที่ว างไว้
เหมาะสมกับเรา แต่ถ้าทาไม่ได้ตามแผนก็ถือว่าแผนการนั้นไม่เหมาะสมกับเรา ต้องปรับปรุงให้
เหมาะสมจนเราสามารถปฏิบั ติได้ เมื่อดาเนิ นการตามแผนแล้ว จะต้องมีการประเมินผลการ

๑๖

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), ประโยชน์สูงสุดชีวิตนี,้ หน้า ๔๒-๔๓.
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ดาเนินการว่าบรรลุเป้าหมายเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่ระหว่างดาเนินการ ถ้า
มีจะได้หาทางปรับปรุง เพื่อให้การดาเนินการในครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๑๗
ตามแนวคิดทางพุทธศาสตร์ การพัฒนาตนเป็นการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความ
พอดี หรือการมีดุลยภาพของชีวิต มีความสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างการดาเนินชีวิตของบุคคลกับ
สภาพแวดล้อม และมุ่งการกระทาตนให้มีความสุขด้วยตนเอง รู้เท่าทันตนเอง เข้าใจตนเองมากกว่า
การพึ่งพาอาศัยวัตถุ จึงเป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน
กระบวนการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา ต้องพัฒนาให้ครบทั้ง ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ พัฒนาศีล คือการดาเนินชีวิตโดยมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและเพื่อนมนุษย์ ตั้งแต่การดูการฟัง การกินอยู่ การบริโภค การทาอาชีพการงาน การ
อยู่ร่วมสังคมโดยไม่เบียดเบียนกัน ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ใครๆ รวมความว่า ศีลก็คือการดาเนิน
ชีวิตเป็นอยู่ที่ปราศจากการเบียดเบียน ไม่ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น ขณะเดียวก็จะยังก่อให้เกิด
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมมนุษย์
ขั้นตอนที่ ๒ การฝึกให้จิตใจของเรามีความสงบอยู่ตัวหนักแน่นมั่นคง เรียกว่า สมาธิ หรือ
ศัพท์ทางวิชาการเรียกว่า อธิจิตตสิกขา การฝึกฝนจิตให้ยิ่งขึ้นไปซึ่งเป็นเรื่องของสมาธิ คือ การมี
สภาพจิตที่หนักแน่นมั่นคง มีความสุข ความสงบ มีความแน่วแน่ เรียกว่าใจอยู่กับจิต จิตอยู่กับงาน
ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วุ่นวาย ไม่เดือดร้อนใจ ตลอดจนหมายถึงจิตที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมต่าง ๆ ด้วย
ขั้นตอนที่ ๓ ฝึกปัญญา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเหตุผล รู้เข้าใจความจริงของโลกและ
ชีวิต จนกระทั่งสามารถทาจิตใจให้เป็นอิสระได้ ไม่ตกอยู่ใต้การครอบงาของสิ่งทั้งหลาย
สามข้อที่กล่าวมานี้ เป็นหลักการฝึกฝนหรือการศึกษาเพื่อพัฒนาตนในพระพุทธศาสนา
และเป็น
ธรรมะที่นามาปฏิบัติกันมากมาย ซึ่งก็คือหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและปัญญา
สาหรับบุคคลที่ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขานั้น ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ ๓ ประการ คือ
๑.ทาให้บุคคลเป็นคนดีของสังคม เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และอยู่ในกรอบ
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคม พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลงดเว้นกายทุจริต วจีทุจริต และ
ประพฤติแต่กายสุจริต วจีสุจริต อันเป็นไปตามหลักของศีล เรียกว่า กายภาวนา เป็นวิธีการพัฒนา
บุคคลด้านพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายและวาจา เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมเฉพาะ
พฤติกรรมในด้านดี
๒.ทาให้บุคคลมีจิตใจและอารมณ์มั่นคง เป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนอื่น และเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนให้บุคคลงดเว้นจากความโลภ ความพยาบาท แล้วให้

๑๗

ปราณี รามสูตร และจารัสด้วงสุวรรณ, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, (พิมพ์ครั้งที่ ๓).
กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ธนการพิมพ์.๒๕๔๕, ) หน้า ๑๒๓-๑๒๕.
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ประพฤติในมโนสุจริต ไม่โลภ ไม่พยาบาท มีจิตใจเสียสละและยินดีให้อภัย เป็นการพัฒนาจิตใจตาม
หลักของสมาธิที่เรียกว่า จิตภาวนา
๓. ทาให้บุคคลรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง อันเป็น
สัมมาทิฏฐิ เป็นการพัฒนาบุคคล ตามหลักของปัญญา เรียกว่า ปัญญาภาวนา การปฏิบัติข้อนี้เป็น
การพัฒนาบุคคลให้เข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง จนถึงสัมมาญาณและบรรลุสัมมาวิมุติ(ความหลุดพ้น
จากกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง) ซึ่งถือเป็นปัญญาภาวนาเช่นกัน(บรรลุนิพพาน)๑๘
ในการพัฒนาตนเองตามแนวทางของพระพุทธศาสนานี้สามารถใช้วิธีการปฏิบัติตนตามหลัก
ไตรสิกขาและมรรคมีองค์ ๘ ได้เป็นอย่างดี เพราะหากบุคคลใดปราศจากไตรสิกขาและอริยมรรค
แล้ว พฤติกรรมทางกายวาจา ไม่ดีขึ้น และจิตใจของบุคคลนั้นก็ไม่อาจจะพัฒนาหรือยกระดับให้
สูงขึ้นได้ หลักไตรสิกขาและอริยมรรคนี้จึงถือได้ว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจิตใจของ
บุคคลตามแนวทางในพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภูมิให้เข้าใจได้ง่าย และสะดวกใน
การพิจารณาได้ ดังนี้
๑. สัมมาทิฎฐิ เห็นชอบ
ปัญญา
๒. สัมมาสังกัปปะ ดาริชอบ
๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ
๔. สัมมากัมมันตะ ทางานชอบ
ศีล
๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ
๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ
๗. สัมมาสติ
ระลึกชอบ
สมาธิ
๘. สัมมาสมาธิ ตัง้ จิตมั่นชอบ
กระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ข้อศึกษาและปฏิบัติที่เป็นหลักสาหรับศึกษา
ฝึกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจและปัญญา ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้มีการพัฒนาที่
เริ่มจากร่างกาย วาจา อันเป็นส่วนภายนอกที่เห็นได้ง่าย ให้มีสภาวะปกติ และให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยในกลุ่ม ในสังคม พร้อมรับต่อการพัฒนาด้านจิตใจ ที่มีความตั้งมั่นเข้มแข้ง พร้อมกล้าต่อ
การเผชิญปัญหาอุปสรรค และ ทั้งช่วยส่งเสริมให้ปัญญาได้ทางานอย่างอิสระ คล่องแคล้ว สามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยดี เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและการพัฒนาจนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด
หลักการพัฒนาตนเอง คนที่จะพัฒนาตนเองจะเริ่มต้นด้วยการสารวจและพิจารณาตนเอง
ว่ามีข้อดีและข้อ บกพร่องอะไรบ้าง การสารวจจะใช้วิธีการส่องกระจก (คนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย
ช่วยบอก) เมื่อทราบแล้วก็จะมาวิเคราะห์ตนเองและตั้งเป้าหมายว่ามีสิ่งใดที่ดีและมี อยู่ในตัวเราแล้ว
เราก็ควรรักษาไว้ สิ่งใดที่ไม่ดีและมีอยู่ในตัวเรา เราก็ควรจะหาทางทาให้ลดน้อยลงหรือควรขจัดให้
๑๘

ปริญญา

โกศล เพ็ชรวงศ์, “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาคน : ศึกษาเฉพาะกรณี ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร “เตรียมผู้บริหารการศึกษา” ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา วัดไร่ขิง ”, วิทยานิพนธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓), หน้า ๓๓.
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หมดไป และมีสิ่ งใดที่ดี และยั งไม่มี ในตัว เรา เราก็ค วรจะน ามาเพิ่ม ให้ กับ ตัว เราให้ มากขึ้ น เมื่ อ
วิเคราะห์และตั้งเป้าหมายแล้ว ต่อไปก็คิดหาวิธีการ และวางแผนดาเนินการ โดยเลือกวิธีการที่
เหมาะสมกั บ ตั ว เราเอง เมื่ อ วางแผนเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ ต้ อ งน าแผนด าเนิ น การดั ง กล่ า วมา
ดาเนิ น การ (ลงมือ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ) ถ้ าเราสามารถท าได้ ต ามแผนที่ ว างไว้ ก็ ถื อ ว่า แผนการที่ ว างไว้
เหมาะสมกับเรา แต่ถ้าทาไม่ได้ตามแผนก็ถือว่าแผนการนั้นไม่เหมาะสมกับเรา ต้องปรับปรุง ให้
เหมาะสมจนเราสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ เมื่ อด าเนิ นการตามแผนแล้ ว จะต้ อ งมีก ารประเมิ นผลการ
ดาเนินการว่าบรรลุเป้าหมายเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่ระหว่างดาเนินการ ถ้ามี
จะได้หาทางปรับปรุง เพื่อให้การดาเนินการในครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น กระบวนการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา จึงเป็นการพัฒนาหรือการศึกษา คือ
ฝึกอบรม กาย วาจา จิตใจและปัญญา โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การบรรลุนิพพาน โดยปฏิบัติตาม
หลัก ๓ ประการคือ ศีล สมาธิ ปัญญา หากบุคคลใดได้ปฏิบัติตนเองตามหลักไตรสิกขาแล้ว จะ
พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ ทักษะทัศนคติชองบุคคลให้มีการดาเนินชีวิตไปในวิถีทางที่ถูกต้อง ส่งผล
ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดจนการทางานในองค์การด้วย
บทสรุป

การพัฒนาตนเอง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตนเองตามศักยภาพที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจอารมณ์ และสติปัญญา เพื่อให้ตนเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ อื่ น
สามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งสั น ติ สุ ข ในปั จ จุ บั น มี จุ ด มุ่ ง หมายคื อ เพื่ อ
กระบวนการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา คือด้านศีล พัฒนาความสัมพันธ์และความประพฤติ
ให้อยู่ร่วมกัน โดยตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียดซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับผู้อื่น
ในสังคมด้วยดี ด้านสมาธิ เป็นการพัฒนาจิต ทาให้จิตมีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความเมตตากรุณา
ขยันหมั่นเพียร เป็นสุข ผ่องใสดีงาม เจริญงอกงามด้วยคุณธรรม และด้านปัญญา เป็นการพัฒนา
ด้านปัญญา ให้มีการเสริมสร้างฝึกฝนปัญญาให้มีความรู้ชัดในความเป็นจริงเป็นปัจจุบัน รู้และเข้าใจ
ในสิ่งที่เป็นไป รู้แจ้งในโลก ใช้ชีวิตตามสภาวะ สามารถแก้ไขปัญหาด้วยปัญญา มีชีวิตที่ดีงามโดย
ปราศจากทุกข์ทั้งปวง
จะเห็นได้ว่า การพัฒนาเป็นสิ่งสาคัญต่อการดารงชีวิตในปัจจุบันนี้ ถ้าคนเรานาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่มีการเรีย นรู้ ฝึกฝนตนเองอยู่สม่าเสมอ และสามารถนามาประยุ กต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างดี ซึ่งทาให้มีชีวิตที่ดี มีสติ เพราะสติ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญามีความสุขที่
แท้ จ ริ ง ด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยปั ญ ญา รู้ เ ท่ า ทั น ความจริ ง ที่ เ ป็ น ธรรมดาที่ เ ป็ น เหตุ ปั จ จั ย ในกฎของ
ธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง สามารถทาหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ตั้งใจทา
ให้ดี พัฒนาตนเอง ให้ถึงจุดมุ่งหมายของชีวิต ทาให้เกิดคุณประโยชน์ต่าง ๆ จนส่งผลให้มีความ
ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน เมื่อเรามีความตั้งใจในงานที่ได้รับ มีความพยายามในสิ่งที่ต้อง
รับผิดชอบ รู้จักใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญญาเมื่อเกิดปัญหา สามารถไตร่ตรอง ตรวจสอบเหตุผลที่
เป็นจริงได้ มีการพัฒนาหน้าที่การงานของตนเองไปในทางที่ดีที่เจริญ จากนั้นก็ร่วมมือพัฒนาสังคม
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ต่อ มีการพัฒนาให้เจริญงอกงาม เมื่อสังคมมีการพัฒนา ที่มีการเน้นทางด้านการปรับพฤติกรรม
พัฒ นาพฤติกรรมให้ เหมาะสม และยั งเสริ มไปสู่ จุดมุ่งหมายสร้างในสิ่ งที่ต้องการ วางแผนและ
แนวทางในการปฏิบัติ นาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามายึดในการดารงชีวิต ยึดหลักปฏิบัติที่มี
ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดาเนินชีวิตไปสู่การ
ดาเนินชีวิตที่เข้าถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดต่อไป
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บทบาทครูกับการบริหารจัดการเรียนการสอน

The Role of Teachers In Teaching And Learning
Administrations
พระครูปลัดจักรพันธ์ ปญฺญาธโร (แซ่เตียว)
บทคัดย่อ
การจั ด การเรี ยนการสอนถื อว่ าเป็น หั ว ใจส าคั ญของการน าเอาหลั กสู ตรไปใช้ ผู้ ที่ มี
บทบาทสาคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน คือ ครูผู้สอน ดังนั้นครูผู้สอนจาเป็นที่จะต้องเข้าใจ
เรื่องที่เกี่ยวกับการจัดกระบวนการ การจัดการเรียนการสอน บทบาท หน้าที่และคุณสมบัติของ
ครูผู้สอนต่อการจัดการเรียนการสอน บทบาทหลักของครู เป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการ
ห้องเรียน เป็นผู้ช่วยเหลือนักเรียน สารวจ วิเคราะห์ผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ ออกแบบจัดกิ
กรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการสอน สร้างบรรยากาศ และบูรณาการ ถ่ายโยงความรู้ ส่งเสริมลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน ตลอดจนการวิเคราะห์การวัดผลและประเมินผล ปรับปรุงการจัดการเรีย นการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่างๆ พร้อมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ที่สังคมพึง
ประสงค์
คาสาคัญ: บทบาทครู, การบริหารจัดการ
ABSTRACT
The administration of teaching and learning is considered to be the most
important part in education application. The teachers are the heart of educations
which requires them to truly understand each of the methods and contents of the
texts. The main role that teachers must be able to achieve are offering a good
studying environments, assisting, analyzing and observing, creating activities for
learning, uses of teaching media, building the teaching atmosphere, and enhancing
the good characteristics of the students. All teachers must also be able to predict,
analyze, and evaluate the students to improve their abilities and knowledge that
fits the need of the society.
Keywords: Role of Teachers, Learning Administrations


วัดปทีปพลีผล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
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บทนา
การศึกษาจัดว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม การทาให้บุคคลในชาติมีคุณภาพ มีศักยภาพ
เพื่ อ เป็ น ก าลั ง อั น ส าคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศนั้ น ต้ อ งอาศั ย กระบวนการจั ด การศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ การศึกษาช่วยสร้างความรู้ ความคิด ทักษะ เจตคติ ให้รู้จักตนเอง รู้ จักชีวิต เข้าใจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัย แล้วนาความรู้ ความเข้าใจมาใช้แก้ปัญหา รวมทั้งสร้างสรรค์ชีวิต
และสังคมให้ดีขึ้น๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๕ ๒ มุ่ ง ให้ ก ระจายอ านาจในการบริ ห ารจั ด การไปให้ ส ถานศึ ก ษาให้ ม ากที่ สุ ด ด้ ว ย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจาก ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรี ย นรู้ ตลอดจนการวัดผล และการประเมิ น ผล รวมทั้ งปัจจัย เกื้อหนุน การพัฒ นา
คุณ ภาพนั กเรี ย น ชุม ชน ท้ องถิ่น ได้ อย่ างมีคุ ณภาพ มี ประสิ ทธิ ภ าพ และหมวด ๔ แนวการจั ด
การศึกษา ว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้ เรี ย นมีความส าคัญที่สุ ด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริมให้ ผู้ เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ๓
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดหมายที่กาหนดไว้ในหลักสูตร มี
คุณภาพทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณลั กษณะพึงประสงค์ สุขภาพอนามัยที่ดี เป็นคนที่
สมบูรณ์ และเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มี
จริยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ตัวบ่งชี้คุณภาพ และความสาเร็จของโรงเรียน ความสาคัญ
ของโรงเรียนมักจะพิจารณาจากคุณภาพของผลผลิต คือ ตัวนักเรียน ดังนั้น คุณภาพของผลผลิตจึง
ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ครูผู้สอนจะต้องรู้ เข้าใจ และมีทักษะ
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ เป็นผู้นาทางวิชาการทั้งทางด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้ ง ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งรู้ แ ละเข้ า ใจกรอบแนวความคิ ด ของหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดทาหลั กสู ตรสถานศึกษาเป็นอย่างดี จนสามารถนาไป
ดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง และในขณะเดียวกันก็สนอง

๑

ภารดี อนั น ต์น าวี , หลั กการ แนวคิด ทฤษฎี ท างการบริ ห ารการศึ ก ษา, (กรุ งเทพมหานคร :
สานักพิมพ์มนตรี จากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๓๒๑.
๒
กรมวิชาการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ.๒๕๔๕, เล่มที่ ๑๙๙ ตอนที่ ๑๒๓ ก ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรไทย), หน้า ๑๑.
๓
ฝ่า ยวิ ชาการ สานั กพิ มพ์ เ ดอะบุค ส์, พระราชบั ญ ญัติการศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที๒่ ) พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาส์น การพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘.
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ความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้ง สามารถ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่เพียงพอ
ความหมายของการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการนาเอาหลักสูตรไปใช้ เป็นหน้าที่
โดยตรงของครู ที่จะต้องทาและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมถูกต้อง
การสอน เป็ น บทบาทหลั ก ที่ มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง ของครู เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ค วามรู้
ความสามารถและทั ก ษะในด้ า นต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง คุ ณ ลั ก ษณะอื่ น ๆ ที่สั ง คมพึ ง ประสงค์ ซึ่ ง กล่ า ว
โดยทั่วไป การสอนมีความหมายหลายอย่าง๔ เช่น
๑. การถ่ายทอดความรู้จากครูไปสู่ผู้เรียน
๒. การฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาต่างๆ
๓. การจัดสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
๔. การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
๕. การสร้างหรือจัดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
๖. การแนะแนวทางแก่ผู้เรียนเพื่อให้ศึกษาหาความรู้
การเรียนการสอนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
๑. หลักสูตรและแบบเรียน
๒. สื่อการเรียนการสอน
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
๔. การประเมินผลการเรียน
ความหมายของการเรียนการสอนจึงหมายถึงการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้สอน ใน
การถ่ายทอดความรู้ควบคู่ไปกับ การจัดกิจกรรมอื่นๆ ร่วมด้ว ย เช่น การจัดสิ่ งแวดล้ อม การจัด
สถานการณ์ สภาพการณ์ หรื อกิจ กรรม เพื่อช่ว ยส่ งเสริ มให้ ผู้ เรียนมีพัฒ นาการในด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นกิจกรรมที่ครูและเด็กทาร่วมกัน ถ้าจะแยกออกเป็น ๒ ส่วน จะได้
ดังนี้ การเรียน คือ กิจกรรมที่เด็กทา และการสอนคือกิจกรรมที่ครูทา แต่ในทางปฏิบัติแล้วทั้งสอง
อย่างนี้ทาไปพร้อมๆ กัน จึงเรียกรวมกันว่า “การเรียนการสอน” กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอน
ด้ ว ย เช่ น การใช้ สื่ อ การสอน การจั ด กิ จ กรรมระหว่ า งสอน การทดสอบ เป็ น ต้ น การสอนใน
สถานศึกษามิได้ห มายถึงการสอนในด้านทฤษฎี เนื้อหาวิชาเท่านั้น แต่รวมถึงทักษะ คุณภาพที่
ต้องการ รวมทั้งความสามารถในการจัดการ ครูจึงจาเป็นต้องให้ความช่วยเหลือแนะแนวแก่ผู้เรียน
ในด้านต่างๆ รวมทั้งการให้กาลังใจ ให้ความรัก และความเอาใจใส่ด้วยรวมทั้งความสามารถด้าน
อื่นๆ ที่สามารนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
๔

สันติ บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊ค พ๊อยท์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๒๒.
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ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

องค์ประกอบและจุดมุ่งหมายของการสอน
องค์ประกอบการสอนประกอบด้วยเนื้อหาวิชา ทักษะกระบวนการและการประเมินผล
ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ การเตรียมการสอน วัตถุประสงค์ของวิชา เอกสารประกอบการสอน
ความสามารถในการสอน การจัดกิจกรรมการสอน การใช้สื่อการสอน และการประเมินผลการสอน
การสอนจะดาเนินไปด้วยดี โดยคานึงถึงองค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ระบบดังนี้
๑. ตัวป้อน (Input) คือ หลักสูตร ผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหาวิชา สื่อการสอน สิ่งอานวย
ความสะดวก เป็นต้น
๒. กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการจัดการสอนเป็นการวางแผนและ
การเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลการสอน
๓. ผลผลิ ต (Product) เป็นผลสมบูรณ์ของผู้เรียนจากการวัดและประเมิน ผล การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปทางที่ปรารถนาของผู้เรียน ด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านจิต
พิสัยให้เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร เป็นต้น
การสอนเป็นการให้บุคคลได้รับความรู้ ได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้ มีความสัมพันธ์
กันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน คือ ครูและนักเรียน จุดมุ่งหมายของการสอนสรุปได้ ๗ ประการ คือ๕
๑. เพื่อเป็นแหล่งของข้อมูลให้กับผู้เรียน
๒. ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาได้ มี โ อกาสรั บ
ประสบการณ์นั้น
๓. เพื่ อ ให้ บุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นวั ย เดี ย วกั น หรื อ ต่ า งกั น ได้ มี โ อกาสที่ จ ะแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และความรู้
๔. เพื่อให้บุคคลที่อยู่ในวัยเดียวกันหรือต่างกัน ได้มีโอกาสที่จะเรียนร่วมกัน
๕. เพื่อให้บุคคลแต่ละคนหรือกลุ่มได้ใช้เวลา วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครู
ผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน คือ ครูผู้สอน ดังนั้นครูผู้สอนจาเป็น
ที่ จ ะต้ อ งเข้ า ใจเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน บทบาท หน้ า ที่ แ ละ
คุณสมบัติของครูผู้สอนต่อการจัดการเรียนการสอน
ครูอาจารย์ผู้ทาหน้าที่ในสถานศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์ของผู้สอน มี ๒
๖
ส่วน คือ
๕

Arther J. Lewis and Alice Miel, Supervision for Improved Instruction, (Belmont
California : Word worth Publishing Company, Inc., 1972), p.42.
๖
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ). “แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โดย
กระบวนการเรียนการสอน”, ใน รวมบทความวิชาการ. รวบรวมจัดพิมพ์โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : หอไตรการพิมพ์, ๒๕๕๓, หน้า ๕-๖.
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๑. จรณะ คือ คุณสมบัติด้านความประพฤติ ครูต้องมีความประพฤติดีในระดับที่สังคม
ยอมรั บ และถื อเอาเป็ น แบบอย่ างได้ พระพุท ธศาสนาแสดงคุ ณสมบั ติข องผู้ เ ป็น ครู อาจารย์ ไ ว้
เรียกว่า กัลยาณมิตตธรรม๗
๒. วิชา คือ คุณสมบัติด้านวิชาการ คนที่เป็นครูอาจารย์ต้องมีความโดดเด่นทางวิชาการ
จนเป็นที่สังเกตได้ นั่นคือเป็นคนที่มีคุณสมบัติเรียกว่า พหูสูต๘
คุ ณ สมบั ติ ทั้ ง ๒ ส่ ว นนี้ จ ะเป็ น เครื่ อ งมื อ สร้ า งศรั ท ธาให้ เ กิ ด ในศิ ษ ย์ ถ้ า ผู้ ส อนไม่ มี
คุณสมบัติดังกล่าว ศิษย์ไม่มีศรัทธา การเรียนการสอนก็สักแต่ว่าสอน วิชาการไม่เจริญงอกงาม จิตใจ
ก็ไม่เจริญงอกงาม แม้จะจบเป็นบัณฑิตความเป็นบัณฑิตก็ไม่เจริญงอกงาม
พระพุ ท ธศาสนาถื อ ว่ า ความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ ส อน ที่ มี ต่ อ ผู้ เ รี ย นนั้ น อยู่ ใ นฐานะเป็ น
กัลยาณมิตร คือ เป็นผู้ช่วยเหลือแนะนาผู้เรียนให้ดาเนินก้าวหน้าไปในมรรคาแห่งการฝึกอบรม๙
กัลยาณมิตรธรรม เป็นคุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท้ คือเมื่อคบหรือเข้าหาแล้วจะเป็น
เหตุให้เกิดความดีงามและความเจริญ ในที่นี้มุ่งเอามิตรประเภทครูผู้สอนเป็นสาคัญ มี ๗ ประการ
ดังนี้๑๐
๑) ปิโย หมายถึง น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม
๒
)
ครุ หมายถึง น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ
เป็นที่พึ่งได้ และปลอดภัย
๓) ภาวนีโย หมายถึง น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิ
ปัญญาแท้จริง ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ทาให้ระลึกนึกถึงและภูมิใจ
๔) วตฺตา จ หมายถึง รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร
อย่างไร คอยให้คาแนะนาว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี
๕) วจนกฺขโม หมายถึง อดทนต่อถ้อยคา คือ พร้อมที่จะรับฟังคาปรึกษา ซักถาม
คาเสนอ และพิพากษ์วิจารณ์ อดทนฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว
๖) คมฺภีรญฺจ กถ กตฺตา หมายถึง แถลงเรื่ องล้าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยาก
ซับซ้อนให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป
๗) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย หมายถึง ไม่ชักนาในอฐาน คือ ไม่แนะนาในเรื่องเหลวไหล
หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย
พหูสูต คือ คุณสมบัติด้านวิชาการ ผู้ได้เรียนรู้มาก หรือคงแก่เรียน มีองค์ ๕๑๑
๗

องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗.
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๘๗/๑๒๙.
๙
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓๕.
๑๐
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๐๔.
๑๑
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๑.
๘
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๑) พหุสฺสุตา หมายถึง ฟังมาก คือ ได้เล่าเรียนสดับฟังไว้มาก
๒) ธตา หมายถึง จาได้ คือ จับหลักหรือสาระได้ ทรงจาความไว้แม่นยา
๓) วจสา หมายถึง ปริจิตา คล่องปาก คือ ท่องบ่นหรือใช้พูดอยู่เสมอจนแคล่วคล่อง

จัดเจน

๔) มนสานุเปกฺขิตา หมายถึง เพ่งขึ้นใจ คือ ใส่ใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจ นึกถึงครั้ง
ใด ก็ปรากฏเนื้อความสว่างชัด
๕) ทิฏฺฐิย า สุ ปฏิวิทฺธ า หมายถึง ขบได้ด้ว ยทฤษฎี หรือแทงตลอดดีด้ว ยทิฏ ฐิ คือ
มีความเข้าใจลึกซึ้งมองเห็นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญา ทั้งในแง่ความหมายและเหตุผล
ครู เป็นผู้มีบทบาทหลัก เป็นผู้นาอานวยความสะดวกในการจัดการห้องเรียน เป็นผู้ให้
การช่วยเหลือและจัดการกับปัญหาของนักเรียนจัดและนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่เอื้อต่อการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ดังนี้๑๒
๑. ด้านวิช าการ ได้แก่การจัดโครงการ และกิจกรรมเพื่อพัฒ นาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
การจัดทาโครงการทางวิชาการและวิชาชีพ
๒. ด้านธุรการ ได้แก่ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
๓. ด้านการปกครอง ได้แก่ การพัฒนาวินัยและพฤติกรรมในห้องเรียน
๔. ด้านกิจกรรมพัฒนานักเรียน ได้แก่ การจัดกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๕. การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน ห้องสมุด ห้องสืบค้นข้อมูล
บทบาทของครูผู้สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑๑๓
๑. การสารวจประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนควรคานึงว่า ผู้เรียนแต่ละ
คนมีวีธีการเรียนรู้ (Learning Styles) แตกต่างกัน ครูผู้สอนจะต้องให้เวลาในการเรียนรู้ ให้โอกาส
กั บ ผู้ เ รี ย นได้ ค้ น พบวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ข องตนเอง จึ ง จะเป็ น สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า และท าให้ ก ารเรี ย นรู้ นั้ น
มีความหมายต่อผู้เรียน ด้วยเหตุนี้ครูผู้สอนควรดาเนินการ ดังนี้
๑) ศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน โดยคานึงถึ งลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนที่มี
ภูมิหลัก สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด รูปแบบการเรียนรู้ ความสนใจ และความต้องการที่
แตกต่างกันและจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน ลักษณะของผู้เรียน และสนองความ

๑๒

ฆนัท ธาตุทอง, การจัดการชั้นเรียนห้องเรียนแห่งความสุข , (กรุงเทพมหานคร : เพชรเกษม
การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๓๐.
๑๓
กระทรวงศึก ษาธิ การ สานักวิ ชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๒, หน้า ๑๐-๑๑.
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ต้องการของผู้เรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เ รียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีพัฒนาการที่เป็นไปตามความสามารถ
และเต็มศักยภาพของแต่ละคน
๒) กาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการที่
จะนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
๒. การบูรณาการและการถ่ายโยงความรู้ ครูผู้สอนควรได้ บูรณาการสิ่งที่ต้องการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน นาไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์และ
สามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรดาเนินการดังนี้
๑) ออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่ างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมองเพื่อนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร
๒) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
๓) จั ดเตรี ย ม และเลื อกใช้สื่ อให้ เหมาะสมกับกิจกรรม นาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
๔) ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลายหลาย เหมาะสม
กับธรรมชาติของวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับพัฒนาการของผู้เรียน
๕) วิเคราะห์การประเมิน เพื่อนาผลมาใช้ในการซ่อมเสริม และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนเองด้วยกระบวนการวิจัย
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็นกฎหมายการศึกษาที่กาหนดหลักเกณฑ์การ
ปฏิบั ติงานด้านการเรี ยนการสอน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สาคัญต่อการสร้างและพัฒนากาลั งคนให้ มี
ความรู้ ความสามารถน าไปสู่ การพัฒ นาเศรษฐกิจ สั งคม และการเมืองของประเทศ การปฏิรู ป
การศึกษาส่งผลให้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๕ แนวคิดของการปฏิรูปมีผลโดยตรงต่อผู้สอนและผู้เรียนที่จะเป็นกาลังคนที่สาคัญใน
อนาคตดังนั้นการบริหารงานวิชาการ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน ควรคานึงถึงประเด็น
ดังต่อไปนี้ ๑๔
๑. รูปแบบการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีความหลากหลายตามต้องการของ
ผู้เรียน โดยไม่จากัดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒. การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมต้องยึดผู้เรียนเป็นหลัก โดยต้อง
เน้นความสาคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ โดยอผู้ สอนทาหน้าที่ส่ งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรให้ก้าวหน้าทันต่อความเปลี่ยนแปลง เพื่อ
สร้ างบั ณ ฑิต ที่ พึง ประสงค์ มีค วามใฝ่ รู้ สามารถคิ ดวิ เคราะห์ วิจ ารณ์ ริ เริ่ ม สร้า งสรรค์ มี ความ
รับผิดชอบ และมีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ
๑๔

สันติ บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ, หน้า ๑๔๗-๑๔๘.
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๔. ให้ความสาคัญแก่การลงทุนเพื่อการวิจัย สร้างองค์กรความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการ
พัฒนาประเทศ
๕. ปรับระบบการประเมินและวัดผลการศึกษา เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ โดยพิจารณาจากความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การร่ว มกิจกรรมควบคู่กับการ
ทดสอบตามความเหมาะสม
๖. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหาร
จัดการทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
งานด้านการจัดการเรียนการสอน
งานด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน เป็ น การน าหลั ก สู ต รที่ว างแผนไว้ ไ ปสู่ การเรี ย น
การสอนซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอนที่จะให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
๑. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีหลักการสาคัญ ดังนี้๑๕
๑. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดหลักการว่าผู้เรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยการจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน
ให้ส ามารถพัฒ นาตนเองได้ การจัดการเรี ยนรู้ความเป็นสิ่ งที่มีความหมายกับความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละคน ให้สามารถพัฒนาตนเองได้ การจัดการเรียนรู้ควรเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน
ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ได้ลงมือศึกษาค้นคว้าคิด แก้ปัญหาและปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรู้
ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนจัดสถานการณ์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๒. การจัดการเรียนรู้ที่คานึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
การจัดการเรียนรู้ควรให้ความสาคัญของความแตกต่างระหว่างผู้เรียน เพื่อวางรากฐาน
ชีวิตให้เจริญงอกงามอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา การจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เ รียนได้ค้นพบ และแสดงออกถึงศักยภาพ
ของตนเอง ครูผู้สอนจึงควรมีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลสาหรับใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และนาไปพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน
๓. การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้ น ให้ ผู้ เรี ย นได้รั บ การพัฒ นาได้อย่ างเหมาะสมกับ การเชื่อมโยงวงจรสมอง พัฒ นาการทาง
๑๕

กระทรวงศึก ษาธิ การ สานักวิ ชาการและมาตรฐานการศึกษา,
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๒, หน้า ๙-๑๐.

แนวทางการจัดการเรียนรู้
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อารมณ์ ซึ่งจะส่ งผลให้ ผู้ เรี ย นมีจิน ตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ทางาน และอยู่กับผู้ อื่นอย่างมี
ความสุข โดยใช้ประสบการตรงด้านร่างกายที่เป็นรูปธรรม ข้อเท็จจริงและทักษะที่ปรากฏในชีวิตจริง
ตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
๔. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นด้านคุณธรรม
การจั ด การเรี ย นรู้ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม ด้ ว ยการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ บู ร ณาการ
คุณธรรม จริยธรรมได้รับรู้ เกิดการยอมรับ เห็นคุณค่าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นลักษณะนิสัยที่ดี
๒. ด้านการใช้สื่อการสอน
การสอนเป็นการกระทาของครู เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในตัวผู้เรียน การสอนคือการส่ง
สารไปยังผู้เรียน แต่การส่งสารนั้นจะต้องมีพาหนะหรือสื่อนาสารไป สื่อนาสารนี้เรียกว่าสื่อการสอน
สื่ อ การสอน เป็ น สิ่ ง ช่ ว ยในการเรี ย นรู้ ที่ ค รู ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ใ ช้ เ พื่ อ ช่ ว ยให้
กระบวนการเรียนการสอนดาเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ๑๖ เช่น
๑. ทาให้สิ่งที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายขึ้น
๒. เป็นการสร้างแรงจูงใจ และเร้าความสนใจ
๓. ช่วยเสริมสร้างความคิด และการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียน
๔. สามารถเอาชนะข้อจากัดต่างๆ เกี่ยวกับเวลา ระยะทาง และขนาดได้
สื่อการสอนเกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน และช่วยการสอนของ
ครูให้ดาเนินไปได้สะดวกขึ้นจาแนกประเภทของสื่อการสอนออกเป็น ๓ ประเภท คือ๑๗
๑. สื่ อประเภทวัส ดุ หมายถึ ง สื่ อที่เ ก็บความรู้ อยู่ใ นตัว เองซึ่งจาแนกย่อยได้เ ป็น ๒
ลักษณะ คือ
๑) วัสดุประเภทที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่จาเป็นจะต้องอาศัย
อุปกรณ์อื่นช่วย เช่น บัตรคา ลูกโลก รูปภาพ หุ่นจาลอง เป็นต้น
๒) วัส ดุ ป ระเภทที่ไ ม่ ส ามารถถ่า ยทอดความรู้ไ ด้ ด้ ว ยตั ว เองจ าเป็น จะต้ องอาศั ย
อุปกรณ์อื่นช่วย เช่น แผ่นเสียง ฟิล์มภาพยนตร์ สไลด์ เป็นต้น
๒. สื่อประเภทอุปกรณ์ หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวกลางหรือตัวผ่านทาให้ข้อมูลหรือความรู้ที่
บันทึกในวัสดุสามารถ่ายทอดออกมาให้เห็นหรือได้ยิน เช่น เครื่องฉาย แผ่นโปร่งใส เครื่องฉายสไลด์
เครื่องภายภาพยนตร์ เครื่องเล่นแผ่นเสียง เป็นต้น
๓. สื่อประเภทเทคนิคและวิธีการ หมายถึง สื่อที่มีลักษณะเป็นแนวความคิดหรือรูปแบบ
ขั้นตอนในการเรียนการสอนโดยสามารถนาสื่อวัสดุ และอุปกรณ์มาใช้ช่วยในการสอนได้ เช่น เกม
และสถานการณ์จาลอง การสอนแบบจุลภาค การสาธิต เป็นต้น

๑๖

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, การจัดและการบริหารงานวิชาการ, หน้า ๑๓๓.
Edger Dale อ้างในพิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ และคณะ, ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาจิตวิทยา
และเทคโนโลยีการศึกษา, หน้า ๒๘๙-๒๙๐.
๑๗
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การสอนโดยใช้สื่อการสอน คือ การใช้อุปกรณ์การสอนต่างๆ เช่น ภาพ สไลด์ วิดีทัศน์
ภาพยนตร์ เป็น ต้น อุปกรณ์การสอนแต่ ละชนิดจะมีลักษณะของการใช้แตกต่างๆกันไป มีทั้งข้อดี
และข้อจากัดของแต่ละชนิด
การใช้สื่อการสอน เป็นสิ่งช่วยในการเรียนรู้ เป็นตัวกลางที่ช่วยนาและถ่ายทอดข้อมูล
ความรู้จากผู้สอนหรือจากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน เพื่อช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนดาเนินไปสู่
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้สิ่งที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายขึ้น สร้างแรงจูงใจ และความสนใจ
เสริมสร้างความคิด และการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้อุปกรณ์การสอนต่างๆ เช่น
ภาพ สไลด์ วิ ดี ทั ศ น์ ภาพยนตร์ เป็ น ต้ น อุ ป กรณ์ ก ารสอนแต่ ล ะชนิ ด จะมี ลั ก ษณะของการใช้
แตกต่างๆกันไป มีทั้งข้อดี และข้อจากัดของแต่ละชนิด
๓. ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน
สิ่งแวดล้ อมทางการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่งสิ่งแวดล้อม
บรรยากาศที่ดีย่อมส่งเสริม สนับสนุนให้การเรียนมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพจิตดี มีความตั้งใจ ใช้เวลา
ในการเรียนเต็มที่ ในทางตรงข้ามหากบรรยากาศไม่เหมาะสม ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ทาให้
ผู้เรีย นไม่สนใจ ไม่ตั้งใจเรี ย นและอาจมีเจตคติที่ไม่ดีต่อผู้ส อน ต่อสถาบันได้ ดังนั้นลั กษณะของ
ห้องเรียนที่มีบรรยากาศทางกายภาพเหมาะสมย่อมเป็นผลดีต่อการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อม
ของห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่น่าเรียนรู้ อยู่แล้วมีความสุข เด็กทุกคนอยากอยู่ในห้องเรียน ครู
อาจจะจัดมุมการเรียนรู้ตามมุมต่างๆ ของห้องเรียน เช่นมุมศิลปะ มุมธรรมชาติชีวิต ที่เด็กอยากรู้
อยากเรียน อยากสัมผัส การจัดสภาพแวดล้อมในการทางานของครูถือว่าสาคัญยิ่ง ครูผู้สอนจะต้อง
สร้างบรรยากาศห้องเรียน ให้เด็กเกิดความมั่นใจในการเรียนและมีความสนใจต่อกระบวนการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย๑๘
๑. สิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ เช่น อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ยน ห้ องสมุด สนามหญ้ า
สถานที่พักผ่อน และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้ความสนใจ สนับสนุน จัดหา จัดทา
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีมาตรฐานที่พอจะส่งเสริมงานวิชาการให้เจริญงอกงามได้
๒. สิ่งแวดล้อมทางวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนควรมีโครงการหรือแผนงานที่จะทาให้ครู
มีความรู้ความสามารถและมีทักษะทางการเรียนการสอนให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
ปั จ จั ย ด้านสภาพแวดล้ อมในการเรียนที่ส่ งผลต่อการเรี ยนรู้ที่เห็ นได้ ชัดเจนที่สุ ดคื อ
สภาพห้องเรียนซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพทั้งในเรื่อง แสงสว่าง อุณหภูมิภายในห้องเรียน เสียง
รบกวนจากภายนอก จะทาให้ผู้เรียนขาดสมาธิ ลดความกระฉับกระเฉง ไม่มีความกระตือรือร้นขาด
ความตั้งใจเรียนอันส่งผลในให้การเรียนรู้หย่อนประสิทธิภาพและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๑๘

สมศักดิ์ คงเที่ยง, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๖๔.
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๔. ด้านการส่งเสริมลักษณะที่ดีของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๑๙ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กาหนดไว้ทั้ง ๘ ประการ๒๐
แท้จริ ง คือ มาตรฐานการเรี ยนรู้ / ตัว ชี้วัด ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่
กาหนดไว้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเน้นย้าให้เกิดขึ้นจนเป็นนิสัยสอดคล้องตามสภาพสังคม
ปัจจุ บัน ครูผู้ สอนสามารถนาไปพัฒ นาผู้ เรียนได้โดยสอดแทรกไปกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
นอกจากนี้ ยั ง สามารถพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ กิ ด คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ผ่ า นกิ จ กรรมต่ า งๆ ทั้ ง ใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา
สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
พัฒ นาอย่ างรอบด้านเพื่อความเป็ น มนุ ษย์ที่ส มบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสั งคม
เสริ มสร้ างให้ เป็ นผู้มี ศีล ธรรม จริ ยธรรม มีร ะเบียบวินัย ปลู กฝั งและสร้างจิตส านึกของการทา
ประโยชน์ เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนั กเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ โดยมีสาระสาคัญดังนี้๒๑
๑. กิจ กรรมแนะแนว เป็ น กิจกรรมที่ส่ งเสริมและพัฒ นาผู้ เรียนให้ รู้จักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อมสามารถตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และ
อาชีพสามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งผู้สอนทุกคน
ต้องทาหน้าที่แนะแนวให้คาปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนองสู่โลกอาชีพและการ
มีงานทา
การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นภารกิจสาคัญของสถานศึกษา ที่ต้องจัดควบคู่กับการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรที่เปิดกว้างให้สังคมมีส่วนร่วมและให้อิสระใน
การจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ สูงสุ ดของผู้เรียน โดยกาหนดแนวการจัดการศึกษาที่ยึดหลั กว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และผู้เรียนสาคัญที่สุด การปฏิบัติงานแนะ
แนวจะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อการปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง
๑๙

กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๑), หน้า ๗.
๒๐
กระทรวงศึกษาธิการ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, หน้า ๖.
๒๑
ฆนัท ธาตุทอง, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร : เพชรเกษมการพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๒๒๗-๒๕๘.
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ประโยชน์ของกิจกรรมแนะแนวต่อการเรียนการสอนของครู
๑) ช่วยครูให้เข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหารวมทั้งหาวิธีแก้ปัญหานั้น เช่น
ปัญหานักเรียน เรียนไม่จบหลักสูตร ปัญหานักเรียนเรียนอ่อน หรือหนีเรียน เป็นต้น
๒) ช่วยครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความสนใจของนักเรียน
๓) ช่วยครูในการศึกษานักเรียนทาให้รู้จักนักเรียนมากขึ้น
๒. กิจกรรมนักเรียน เป็น กิจกรรมที่มุ่งพัฒ นาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นา ผู้
ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทางานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมี
เหตุ ผ ลและการช่ ว ยเหลื อ แบ่ ง ปั น กั น เอื้ อ อาทร และสมานฉั น ท์ โดยจั ด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เ รียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่
การศึกษาวิเคราะห์วางแผนปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทางาน เน้นการทางานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น
การให้นักเรียนทากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นความมุ่งหวังที่จะสร้าง
“จิตสาธารณะ” และคุณลักษณะแฝงอื่นๆ อีกมากมายผ่านกิจกรรมนี้
๕. ด้านการวัดและประเมินผล
การบริ ห ารงานวิ ช าการจะประสบผลส าเร็ จ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามสามารถ
มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร การวั ด และการประเมิ น ผลจะท าให้ ท ราบว่ า
การดาเนินงาน มีประสิทธิภาพเพียงใดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสาเร็จตามเป้าหมายหรือไม่
๑. การวัด (Measurement) เป็นกระบวนการที่กาหนดจานวนตัวเลขให้กับวัตถุสิ่งของ
หรือบุคคลตามความมุ่งหมายและเปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่จะวัดนั้น
เช่น การวัดความสามารถทองสมองด้านต่างๆ การวัดคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น น้าหนัก ขนาด
ของวัตถุ ผลที่ได้จากการวัดเป็นจานวนตัวเลข จุดมุ่งหมายของการวัดผลนั้น เป็นการตรวจสอบการ
สอนของครูอาจารย์ และการเรียนของผู้เรียน ในด้านการเรียนรู้ ๓ ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ
(Cognitive Domain) ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Domain) ด้านเจตคติ (Affective
Domain)
๒. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ คุณค่าความ
จริงและการกระทา บางทีขึ้นอยู่กับการวัดเพียงอย่างเดียว เช่น คะแนนสอบ แต่โดยทั่วไปจะเป็น
การรวมการวัดหลายทาง โดยอาศัยข้อมูลหรือรายละเอียดจากการสังเกต การตรวจผลงาน การ
สัมภาษณ์ หรือการทดสอบประกอบการพิจารณา การประเมินผลแต่ละครั้ง จะประกอบด้วยผลการ
วัดที่ได้จ ากกระบวนการต่างๆ เกณฑ์ พิจารณา และการตัดสิ นใจ เป็นการชี้ขาดหรือสรุปผลการ
เปรียบเทียบผลของการวัดกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้๒๒
๒๒

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, หน้า ๙๙.
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สรุป การบริหารจัดการเรียนการสอนถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการนาเอาหลักสูตรไปใช้
เป็นหน้าที่โดยตรงของครูที่จะต้องทาและต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ถูกต้อง เป็นบทบาทหลักสาคัญของครู เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้าน
ต่างๆ พร้อมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ที่สังคมพึงประสงค์ เป็นการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้สอน ในการ
ถ่ายทอดความรู้ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมอื่นๆ ครูจะต้องมีคุณสมบัติที่พึ่งประสงค์ คือ คุณสมบัติ
ด้านความประพฤติ ครูต้องมีความประพฤติดีในระดับที่สังคมยอมรับ และคุณสมบัติด้านวิชาการ คน
ที่เป็น ครู อาจารย์ต้องมีความโดดเด่น ทางวิช าการ มีความรู้จริงในเนื้อหา เป็นผู้ นาอานวยความ
สะดวกในการจัดการห้องเรียน เป็นผู้ให้การช่วยเหลือและจัดการกับปัญหาของนักเรียนจัดและนา
ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม รวมทั้ ง รวบรวมข้ อ มู ล
สารสนเทศต่ า งๆ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ภายใน และภายนอก
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบการจัดการเรียนการสอนของครูจาเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่องที่เกี่ย วกับการ
จัดกระบวนการเรีย นการสอน บทบาท หน้าที่ และคุณสมบัติของผู้ สอนทั้งคุณสมบัติด้านความ
ประพฤติ และด้านวิชาการ ครูเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการห้องเรียน เป็นผู้ช่วยเหลือ
นักเรียน สารวจ วิเคราะห์ผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ ออกแบบจัดกิกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการ
สอน สร้างบรรยากาศ และบูรณาการ ถ่ายโยงความรู้ ส่งเสริมลักษณะที่ดีของผู้เรียน ตลอดจนการ
วิเคราะห์การวัดผลและประเมินผล ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
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การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล

The Administration Schools in Accordance Good Governance
พระสรรชัย ชยธมฺโม
บทคัดย่อ
การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
จะช่วยให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนช่วยในการพัฒนา
ปรับปรุงงานที่กาลังดาเนินการ หรือวางแผนการดาเนินงานในอนาคต โดยเน้นผลการปรับปรุงการ
บริหารงาน ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น จึงควรนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ตามระเบี ยบส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ว ยการบริห ารกิจการบ้านเมืองและสั งคมที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๕ มาใช้ในการศึกษาวิจัยการบริหารงานในสถานศึกษา ทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ดังนั้น
การบริ ห ารงานขององค์ การที่ ดี ประกอบด้ว ยหลั กนิติธ รรม หลั กคุณธรรม หลั กความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งเป็นหลักในการบริหารงานที่มี
ความส าคัญที่มีบทบาทที่สุ ดในองค์การ คุณภาพการทางาน และความเจริญก้าวหน้าขององค์การ
ย่อมขึ้นอยู่กับสมรรถภาพในการบริ หารงานของผู้ บริหารในองค์การเป็นส าคัญ ซึ่งถ้าหากสามารถ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง ๖ ด้าน ก็จะทาให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ขององค์การ
เป็นไปด้วยความราบรื่น และประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การบริหารโรงเรียน, หลักธรรมาภิบาล
ABSTRACT
Educational administration according to good governance of school
administrators. And teachers will contribute to better management of projects and
activities as well as helping to improve the work being performed. Or planning
future operations. By focusing on improving the administration. In accordance with
the principles of good governance should therefore be administered in accordance
with good governance. According to the Prime Minister the Governance and social
well 2545 used in research studies in educational administration, both six areas:
rule of law, the moral principle of transparency. The principle involved Main
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responsibilities and the value so that the management of the organization. Include
rule of law, the moral principle of transparency. The principle involved Main
responsibilities And principal value which is primarily in the management of a
significant role in the organization. Quality Work and progress of the organization
Performance depends on the administration's management of the organization is
important. If this can be managed with good governance principles, complete the
top six, it makes the mission of the organization is going smoothly. Efficiently and
successfully
Keywords: Administration Schools, accordance Good Governance
บทนา

ปั จ จุ บั น นี้ อ งค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานใดที่ ส ามารถด าเนิ น งานให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การได้ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหลายประการซึ่งประกอบด้วย
คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการ สาหรับผู้บริหารนับว่าเป็นบุคคลสาคัญของหน่วยงานต่าง ๆ
เป็นอันมาก เพราะเป็นหัวหน้าของหน่วยงานที่ควบคุม ดูแล ดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
และลุล่วงสาเร็จ ตามเป้าหมาย ผู้บริหารหรือผู้นาหรือผู้จัดองค์การหรือหัวหน้างาน ไม่ว่าหน่วยงาน
เล็ก หรือหน่วยงานใหญ่หน่วยงานราชการหรือเอกชนก็ตามย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อการสาเร็จ
หรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่งการศึกษาจะมีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
นั้นผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญต่อการเรียนการสอนและพัฒนาการด้านต่างๆของคนในชาติ
ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในทุกด้านเช่นด้านวิชาการและด้านคุณธรรม ๑ ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า
คุณภาพของผู้บริหารการศึกษาหมายถึงความพร้อม ในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ ทรัพยากรทางการบริหารที่สาคัญที่สุด คือผู้บริหาร ผู้บริหารเป็นหลัก
ชัยของหน่วยงาน และเป็นดวงประทีปของผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารที่ดีจะต้อง
เป็น ผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และพยายามทาตนให้เป็นที่เลื่ อมใสศรัทธาของ
ผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของการบริหารงาน
ของผู้บริ หารย่อมขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ ซึ่งได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการบริหารงาน รวมทั้งประสบการณ์และทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร ในการดาเนินงาน
ของผู้บริหารนั้นจาเป็นต้องมีกระบวนการในการชักนาบุคคลในองค์การให้มีความตั้งใจในการทางาน
ให้ประสบความสาเร็จ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นร่วมกันตัดสินใจ
๑

วี ร ะยุ ท ธ ชาตะกาญจน์ , เทคนิ ค การบริ ห ารส าหรั บ นั ก บริ ห ารการศึ ก ษามื อ อาชี พ ,
(กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๓๘.
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ร่วมกันปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีทักษะที่จาเป็นในการบริหารงาน ๓ ประการ คือ ทักษะด้าน
การทางาน ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะทางด้านความคิด นอกจากนี้ผู้บริหารต้องมีหลักใน
การดาเนินงานที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้ผู้ร่วมงานหรื อผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
ตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย ดังนั้น การดาเนินงานจะประสบผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการนาหลักการบริหารมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางสาคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่าย
ราชการ และฝ่ายธุรกิจ เป็นการบริหารงานยุคใหม่ที่เน้นความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ความ
รับผิดชอบ ความประพฤติชอบ การมีส่วนร่วม และกระบวนการยุติธรรม โดยยึดหลักสาคัญพื้นฐาน
๖ ประการ คือ หลั กนิติธรรม หลั กคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลั กการมีส่ว นร่ว ม หลั กความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ การมีจิตสานึก
รับ ผิดชอบต่อสั งคม การเอาใจใส่ ในปั ญหาของบ้านเมือง มี ความกล้าหาญที่จะรับผิ ดชอบจากการ
กระทา ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ยึ ดหลักความซื่อสัตย์สุ จริต ขยัน อดทน มีร ะเบียบวินัย เปิด
โอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดอย่างประหยัด
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบความถูกต้องในการดาเนินงาน
สถานศึ กษา (โรงเรี ยน) เป็ นองค์ การหนึ่งที่ มีความส าคั ญต่อการจั ดการการศึ กษา มี
ผู้บริหารคอยควบคุมดูแล ให้การจัดการการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และการปฏิบัติงาน
ของผู้ สอนเป็นไปด้วยความเรี ยบร้ อยตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผ ล
ผู้บริ หารสถานศึกษา (โรงเรี ยน) ซึ่งเป็นหั วหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาการศึกษา และการสร้างความมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา ภาวะผู้นาเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า
ผู้นานั้นๆ มีคุณสมบัติ ความสามารถ และภาวะผู้นาที่เหมาะสมกับตาแหน่งเพียงใด และผู้บริหารใน
ฐานะผู้นาของหน่วยงานจะได้รับความร่วมมือด้วยดีได้นั้น ในการบริหารจาเป็นต้องแสดงบทบาท
ภาวะผู้นาที่เหมาะสมต่อผู้ร่วมงาน เพราะภาวะผู้นามีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และนอกจาก
การแสดงบทบาทภาวะผู้นาที่เหมาะสมแล้ว ผู้บริหารยังต้องนาหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในการ
บริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
การบริหารโรงเรียน (สถานศึกษา)
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาก็ เ ป็ น การน าเอาสิ่ ง ที่ อ ยู่ ร อบๆ ตั ว เรามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
สถานศึกษานั่นเอง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งแก่โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่ได้เป็น
บุคลากรในสถานที่นั้นๆ ฉะนั้นความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการบริหารสถานศึกษาจึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลัก ทั้งนี้ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สาคัญและ
จาเป็นสาหรับทุกคน เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม มีความรู้ และความสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสมควรแก่สภาพของตน รวมถึงการดาเนินการทุกอย่างใน
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สถานศึกษาตั้งแต่การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานที่ การ
บริ ห ารงานธุ ร การและการเงิ น การบริ ห ารงานกิ จ การนั ก เรี ย น และนั ก ศึ ก ษา และงานด้ า น
ความสัมพันธ์กับชุมชน๒ นอกจากนี้ การบริหารโรงเรียนจะต้องมี กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่สอง
คนขึ้นไปร่วมมือกันดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่บุคคล
ร่วมกาหนด โดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบ และใช้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสม
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมีภ ารกิ จ ที่ต้ องปฏิบั ติ ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรี ยน ในการด าเนิ นงาน ๕
ประการ คือ๓

วิชาการ

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

บริหารงานกิจการนักเรียน
บริหารงานบุคลากรในโรงเรียน
บริหารงานเกี่ยวกับชุมชนและการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
บริหารงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ธุรการ การเงิน และการให้บริการ
การให้โอกาสทางการศึกษาหรือปรับปรุงการศึกษาในโรงเรียนหรือบริหารงาน

ดังนั้น การบริห ารสถานศึกษานั้นจะส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ด้วยมีผู้บริ หาร
การศึกษาเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีเยี่ยม รู้หลักการบริหารการศึกษาใน
โรงเรียนทางด้านการให้การศึกษา การปรับปรุงการศึกษา การบริหารงานวิชาการ งานบุคลากร งาน
เกี่ยวกับชุมชน งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน งานอาคารสถานที่ ธุรการ การเงิน การให้บริ การ และ
งานกิจการนักเรียน ทั้งหมดนี้ผู้บริหารก็จะนาพาผู้ที่หวังพึ่งพาอาศัยให้อยู่รอดได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา
การบริหารโรงเรียนของรัฐตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาตามที่
กฎหมายกาหนด มุ่งการกระจายอานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ทั้งด้าน
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพื่อให้
สถานศึกษาดาเนินการได้อย่างอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
ชุมชน ท้องถิ่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยสถานศึกษาทุกแห่ง
ต้องปฏิบัติตามขอบข่ายภารกิจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใดก็ตาม จะประกอบด้วย ๔
ด้าน ได้แก่

๒

กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิพัฒน์,
๒๕๔๒), หน้า ๑๓.
๓
นพพงษ์ บุญจิตราดุล, ก้าวเข้าสู้ผู้บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๐),
หน้า ๑๒๘.
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๑. การบริหารวิชาการ งานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา
ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งให้
กระจายอานาจในการบริหารจัดการ ไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนาที่จะให้สถานศึกษา
ดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน
ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่ว นได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนเรียนรู้ตลอดจนการ
วัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีขอบข่ายและภารกิจ ดังนี้
๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๒ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๑.๓ การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
๑.๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑.๕ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๑.๖ กรพัฒนาแหล่งเรียนรู้
๑.๗ การนิเทศการศึกษา
๑.๘ การแนะแนวการศึกษา
๑.๙ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๑๐ การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
๑.๑๑ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
๑.๑๒ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
๒. การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็น
อิสระ ในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้
เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน โดยมีขอบข่ายและภารกิจ ดังนี้
๒.๑ การจัดทาและเสนอของบประมาณ
๒.๑.๑ การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
๒.๑.๒ การจัดทาแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา
๒.๑.๓ การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
๒.๒ การจัดสรรงบประมาณ
๒.๒.๑ การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
๒.๒.๒ การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ
๒.๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ
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๒.๓ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
๒.๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
๒.๓.๒ การประเมินผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
๒.๔ การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
๒.๔.๑ การจัดการทรัพยากร
๒.๔.๒ การระดมทรัพยากร
๒.๔.๓ การจัดหารายได้และผลประโยชน์
๒.๔.๔ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
๒.๔.๕ กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
๒.๕ การบริหารการเงิน
๒.๕.๑ การเบิกเงินจากคลัง
๒.๕.๒ การรับเงิน
๒.๕.๓ การเก็บรักษาเงิน
๒.๕.๔ การจ่ายเงิน
๒.๕.๕ การนาส่งเงิน
๒.๕.๖ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
๒.๖ การบริหารบัญชี
๒.๖.๑ การจัดทาบัญชีการเงิน
๒.๖.๒ การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
๒.๖.๓ การจัดทาและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
๒.๗ การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
๒.๗.๑ การจัดทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
๒.๗.๒ การจัดหาพัสดุ
๒.๗.๓ การกาหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัด

๒.๗.๔ การควบคุมดูแล บารุงรักษา และจาหน่ายพัสดุ
๓. การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสาคัญที่มุ่ง
ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดาเนินการด้าน
การบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญ
กาลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีขอบข่ายและภารกิจ ดังนี้
๓.๑ การวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
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๓.๒ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
๓.๓ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๓.๔ วินัยและการรักษาวินัย
๓.๕ การออกจากราชการ
๔. การบริหารทั่วไป การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร
ให้บริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีบทบาท
หลักในการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอานวยการ ความสะดวกต่างๆในการให้บริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมใน
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
เป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีขอบข่าย
และภารกิจ ดังนี้

อัธยาศัย

๔.๑ การดาเนินงานธุรการ
๔.๒ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๓ การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
๔.๔ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
๔.๕ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
๔.๖ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๗ การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป
๔.๘ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๔.๙ การจัดทาสามะโนผู้เรียน
๔.๑๐ การรับนักเรียน
๔.๑๑ การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม

๔.๑๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๔.๑๓ การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
๔.๑๔ การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
๔.๑๕ การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๔.๑๖ งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น
๔.๑๗ การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
๔.๑๘ งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
สาหรับการปกครองหรือการบริหารจัดการบ้านเมืองให้เกิดความผาสุก หรือเรียกตาม
ภาษาร่ ว มสมั ย ว่ า การบริ ห ารจั ดการที่ ดี ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพให้ เ กิ ดประสิ ท ธิ ผ ล หลั กการนี้ ท าง
ตะวันตกใช้คาว่า Good Governance ซึง่ UN ESCAP กล่าวไว้ ๘ ประการมี ดังนี้
๑. การมีส่วนร่วม (Participation) ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยอิสระและ
เต็มใจ
๒. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Rule of law) ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายเดียวกัน
๓. ความโปร่งใส (Transparency) มีการตรวจความถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา
๔. ความรับผิดชอบ (Responsiveness) ทาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในการทางาน กล้า
ตัดสินใจ และรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจนั้น ๆ
๕. ความสอดคล้อง (Consensus Oriented) กาหนดและสรุปความต้องการของ
บุค คลในสั ง คม โดยพยายามหาจุ ด สนใจ และความสอดคล้ อ งกั นของสั ง คมด้ ว ยวิ ธี การเรี ย นรู้
วัฒนธรรมของสังคมนั้น เพื่อเป็นการลดความขัดแย้ง
๖. ความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness) ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชน
พึงได้รับจากรัฐ ทางการบริหารด้านสวัสดิการ สาธารณูปโภค และด้านอื่น ๆ
๗. การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) เป็นวิธีการ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน การใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์
สูงสุด โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๘. การมีเหตุผล (Accountability) ประชาชนทุกคนต้องตัดสินใจและรับผิดชอบต่อ
การกระทาของตนอย่างสมเหตุสมผล ภายใต้กรอบกฎหมาย
สาหรับประเทศไทยนั้นเริ่มใช้คาว่า “ธรรมาภิบาล” หรือที่บางท่านเรียกว่า ธรรมรัฐ กัน
แพร่หลายภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ และหลังจากภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ เนื่องมาจากในหนังสือแสดงเจตจานงกู้เงินจานวน
๑๗.๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รัฐบาลไทยให้คามั่นว่า
จะต้องสร้าง “Good Governance” ขึ้นในการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งแสดงโดยปริยายว่า ทั้ง
รัฐบาลไทยและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเชื่อว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เป็นผลส่วนหนึ่งมา
จากการบริหารจัดการที่ไม่ดี หรืออธรรมาภิบาล (Bad Governance)๔ ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติ
๔

บวรศั ก ดิ์ สุ ว รรณโณ, การสร้ า งธรรมาภิ บ าล (Good
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทสานักพิมพ์วิญญูชน จากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๑๘.

Governance) ในสั ง คมไทย,
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ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ (๑) ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส่ว นราชการต้องใช้วิธีการบริ ห ารกิจ การบ้านเมืองที่ดีโ ดยมีห ลั กพื้น ฐานของการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วยหลักสาคัญ ๖ ประการ ดังนี้
๑. หลักนิติธรรม (Rule of law) ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้
ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยิ นยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอาเภอใจหรืออานาจของตัว
บุคคล
จากข้อสรุปดังกล่ าวข้างต้น สรุปได้ว่าหลักนิติธรรม หมายถึง การกาหนดกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษาอันเป็นที่ยอมรับของบุคลากร และบุคลากรทุกคนยอมพร้อมใจปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อตกลง
ของสถานศึกษา มิใช่ตามอาเภอใจหรืออานาจของตัวบุคคล
๒. หลักคุณธรรม (Morality) ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุ นให้
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจาชาติ
จากข้อความดังกล่าวสรุปได้ว่า “หลักคุณธรรม” หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดี
งาม โดยรณรงค์ให้บุคลากรในสถานศึกษายึดถือหลักนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่หมู่
คณะ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน
อดทน มีระเบียบวินัย
๓. หลักความโปร่งใส (Transparency) ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทางานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ อย่ างตรงไปตรงมาด้ว ยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
จากข้อความดังกล่าวสรุปได้ว่า “ความโปร่งใส” หมายถึง การสร้างความไว้วางใจ ซึ่ง
กันและกัน ปรับปรุงกลไกการทางานของสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา และมีการตรวจสอบได้ถูกต้องชัดเจน
๔. หลักความมีส่วนร่วม (Participation) ได้แก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
รับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสาคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็น การ
ไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ
จากข้อความข้างต้นพอสรุปได้ว่า “การมีส่วนร่วม” หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากร
และชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสาคัญต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๕. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความ
สานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการ
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แก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็ นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการ
กระทาของตนเอง
จากข้อความดังกล่าวพอสรุปได้ว่า หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักใน
สิทธิหน้าที่ มีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา การใส่ใจในปัญหาและการกระตือรือร้นใน
การแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกันและความกล้าที่จะยอมรับผล
๖. หลั กความคุ้มค่า (Utility) ได้แก่ การบริห ารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจากัด
เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุ ดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า
สร้ า งสรรค์ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพสามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นเวที โ ลก และรั ก ษาพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน”
จากข้อความดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า “หลักความคุ้มค่า” หมายถึงการบริหารจัดการ
และการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และสร้างสรรค์และมีคุณภาพ รวมถึงรักษา
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการบริหารที่ว่าด้วยการสร้างระบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ในการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักกฎหมาย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีส่วนรับผิ ดชอบในระบบการบริหาร
จัดการบ้านเมืองและสังคม
สรุป

การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
จะช่วยให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนช่วยในการพัฒนา
ปรับปรุงงานที่กาลังดาเนินการ หรือวางแผนการดาเนินงานในอนาคต โดยเน้นผลการปรับปรุงการ
บริหารงาน ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น จึงควรนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ตามระเบี ยบส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ว ยการบริห ารกิจการบ้านเมืองและสั งคมที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๕ มาใช้ในการศึกษาวิจัยการบริหารงานในสถานศึกษา ทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ดังนั้น
การบริ ห ารงานขององค์ การที่ ดี ประกอบด้ว ยหลั กนิติธ รรม หลั กคุณธรรม หลั กความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งเป็นหลักในการบริหารงานที่มี
ความส าคัญที่มีบทบาทที่สุ ดในองค์การ คุณภาพการทางาน และความเจริญก้าวหน้าขององค์การ
ย่อมขึ้นอยู่กับสมรรถภาพในการบริ หารงานของผู้ บริหารในองค์การเป็นส าคัญ ซึ่งถ้าหากสามารถ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง ๖ ด้าน ก็จะทาให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ขององค์การ
เป็นไปด้วยความราบรื่น และประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนการดาเนินงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ประกาศรับบทความ
รับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน

ผ่าน
ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข

ไม่ผ่าน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ๑ ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๑ ท่าน

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาอ่านบทความ

ไม่ผ่าน

แจ้งผู้เขียน

ผ่านโดยมีการแก้ไข
กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อส่งคืนผู้เขียน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข
ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย

ไม่ผ่าน

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข

ผ่าน
กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ
จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ์

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

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

)
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