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บรรณำธิกำร 
 

ด้วยวำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ฉบับนี้เป็นปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒
มีคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยจำกสถำบันภำยนอกได้น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรที่หลำกหลำยหัวข้อ
หลำกหลำยสำขำวิชำ ทั้งนี้กองบรรณำธิกำรได้ส่งผลงำนทำงวิชำกำรเหล่ำนี้ไปให้กรรมกำรกลั่นกรอง
บทควำมทำงวิชำกำรของแต่ละสำขำวิชำเป็นผู้อ่ำน และมอบให้เจ้ำของบทควำมน ำไปปรับปรุงแก้ไข
ก่อนกำรตีพิมพ์แล้ว และด้วยควำมตั้งใจของคณะกองบรรณำธิกำรที่มีควำมประสงค์จะท ำวำรสำร
เล่มนี้ให้สมบูรณ์ตำมเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai Journal Citation Index 
Centre) ฉะนั้น โดยฉบับนี้เน้นกำรน ำเสนอบทควำมอันประกอบด้วยบทควำมวิจัย ๗ เรื่อง และ
บทควำมวิชำกำร ๘ เรื่อง ซึ่งจะน ำเสนอเนื้อหำสำระตัวอย่ำงบำงส่วนในเล่มประกอบด้วยนักวิชำกำร 
และเรื่องดังต่อไปนี้ 

บทควำมวิจัยที่น่ำสนใจเรื่องแรกในวำรสำรฉบับนี้  ชื่อ “วิเครำะห์กำรใช้ศัพท์กริยำ
ของอัศวโฆษะในคัมภีร์เสำนทรนันทะ:An Analytical Uses Verb Word of Asavagosa In 
Suanadarananda Text” โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรกฤต  เถื่อนช้ำง อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษำ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้น ำเสนอผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพเกี่ยวกับ อัศวโฆษะ    
ทีเ่ป็นกวีและนักแต่งบทละครภำษำสันสกฤตที่มีชื่อเสียงมำกผู้หนึ่ง ท่ำนนับถือพระพุทธศำสนำ  เชื่อ
กันว่ำ เป็นคนร่วมสมัยของพระเจ้ำกำนิษกะ  เมื่อพุทธศักรำช     ๖๒๑ - ๖๔๙   ตำมต ำนำนจีนว่ำ  
ครูของอัศวโฆษะคือบุตรชำยของสุวรรณำกษี    ซึ่งพ ำนักอำศัยอยู่ที่เมืองสำเกต  อัศวโฆษะเป็นคน
ในวรรณะพรำหมณ์    แต่เปลี่ยนมำนับถือพระพุทธศำสนำมหำยำนแทน และเป็นผู้หนึ่งของผู้ก่อตั้ง
นิกำยมหำยำน   เป็นผู้รจนำงำนส ำคัญต่ำง ๆ  ที่เป็นมหำกำพย์ก็คือ เสำนฺทรนนฺทะและพุทฺธจริตฺ 
ท่ำนได้มีค ำน ำหน้ำชื่อว่ำ ภิกษุ, อำจำรย์, ภทันตะ, มหำกวีและมหำวำทินเป็นต้น    กล่ำวกันว่ำ อัศว
โฆษะมีควำมสำมำรถท ำให้ม้ำท้ังหลำยละทิ้งหญ้ำ  หรือฟำงที่ก ำลังกินอยู่หันมำฟังค ำบรรยำยของตน
ได้  ดังนั้นจึงได้รับสมญำนำมว่ำ อัศวโฆษะและได้ชื่อว่ำ  เป็นทั้งนักกวีและนักปรัชญำชำวพุทธยุค
แรกท่ีใช้ภำษำสันสกฤตในกำรรจนำงำนประพันธ์ของตน 

บทควำมที่น่ำสนใจอีก ๑ ตัวอย่ำงคือบทควำมวิจัยเรื่อง “ภำวะผู้น ำของพระสังฆำธิ
กำรในจังหวัดพิจิตรตำมหลักสัปปุริสธรรม :Leadership According to Sappurisadhammas In 
Phichit Province of Sangha Administrator” โดย พระครูศรีรัตนวิเชียร (ยอดเพชร  เขมำสโย) 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ ท่ำนได้น ำเสนอเก่ียวกับปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภำวะผู้น ำของพระสังฆำธิกำรในจังหวัดพิจิตรตำมหลักสัปปุริสธรรมพระสงฆ์ที่
เป็นผู้น ำยังขำดควำมเข้ำใจในกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์และกำรวำงแผนกำรท ำงำนกำรคำดคะเน
ผลที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ดังนั้นพระสงฆ์ที่เป็นผู้น ำควรจะต้องหมั่นศึกษำหำควำมรู้และสร้ำงโอกำส
ในกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยพระสงฆ์ที่เป็นผู้น ำจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้เท่ำทัน



กับยุคสมัยใหม่ และกำรบริหำรงำนจะต้องยึดหลักสัปปุริสธรรมถือเป็นหลักธรรมที่ท ำให้กำรบริหำร
จัดกำรประสบควำมส ำเร็จ 

ท้ำยที่สุดคณะกองบรรณำธิกำรขอขอบคุณเจ้ำของบทควำมวิจัยและบทควำมวิชำกำร
ทุกท่ำนที่ได้มีส่วนร่วมท ำให้วำรสำรบัณฑิตศึกษำปริทรรศน์ วิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้เผยแพร่
ควำมรู้ทำงวิชำกำรสู่สำธำรณะตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ขอ
อนุโมทนำขอบคุณคณะกรรมกำรกลั่นกรองทุกท่ำนที่ได้ใช้ควำมเพียรพยำยำมชี้แนะ แนะน ำให้มีกำร
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ความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  
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ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
The Opinions of Students Towards The Achievement In 

Buddhism Charity School of Buddhist Temples Phinitanusorn 
School Takhli District Nakhonsawan Province 

 
พระมหาสงกรานต์  สํวุฑฺโฒ 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา ความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตา
คลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจ
อนุสรณ์ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 ดําเนินการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสม (Mixed Research) เก็บข้อมูลเชิงสํารวจ 
(Survey Research) โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน
ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๕๗ จํานวน ๑๗๘ คน และเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants)  จํานวน ๖ รูป/คน โดยเลือกจากผู้อํานวยการ 
รองผู้อํานวยการ และครูพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth interview) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยมีค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือเท่ากับ .๘๘๗ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้การทดสอบที (t - test ) ในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีตัวแปรต้นสองตัว ใช้การทดสอบเอฟ (F – test) หรือการ
                                                           
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) กรณีที่มีตัวแปรต้นสามตัวขึ้นไป และเมื่อ
พบความต่างจึงทําการเปรียบเทียบรายคู่ โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant 
Difference : LSD) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ประกอบกับบริบทของเอกสารที่ได้ศึกษา เพ่ือให้เห็นภาพรวม
และสรุปแนวทางความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ ใน
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ 
 ๑) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก( X =๔.๐๗)เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านด้านกระบวนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๒๗) ส่วนในด้านวิธีการสอน มี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๓.๙๒) ตามลําดับ 
 ๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตา
คลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า นักเรียนที่มีตัวแปรต้นแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ ระดับช่วง
ชั้นการศึกษา ผลการเรียน การเรียนพิเศษวิชาพระพุทธศาสนา มีความคิดเห็นต่อ ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานทุกข้อ 
 ๓) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ ใน
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ควรจะมีการดําเนินการในระดับปฏิบัติการ ๓ ด้านได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการเรียน
การสอน และด้านการบริหารจัดการ เพราะพบว่า ยังมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน อีก
ทั้งบริบทของโรงเรียนที่ไม่สนองต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาจริยธรรม อีกทั้งรูปแบบการ
บริหารที่ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนมากนัก จึงควรได้รับการปรับรูปแบบการดําเนินงานเสียใหม่ เพ่ือ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างตรงเป้าประสงค์ 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็นของนักเรียนต่อ, โรงเรียนการกุศลของวัด 
 

ABSTRACT 
 In this research, the researcher has been studied, “Opinions of Students 
towards the Achievement in Buddhism Charity School of Buddhist Temples 
Phinitanusorn School Takhli District Nakhonsawan Province”. The objectives were as 
follows : 1) to study Opinions of Students towards the Achievement in Buddhism 
Charity School of Buddhist Temples Phinitanusorn School Takhli District 
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Nakhonsawan Province  2) to compare the Opinions of Students towards the 
Achievement in Buddhism Charity School of Buddhist Temples Phinitanusorn 
School Takhli District Nakhonsawan Province classified by personal factors 3) To 
study problems barriers and suggestions guidelines for the debelopment of 
Buddhist learning achievement in Charity School of Buddhist Temples Phinitanusorn 
School Takhli District Nakhonsawan Province. 
 The research conducted by Mixed Research and Survey Research. The 
tools used Questionnaire from a sample of students in Charity School of Buddhist 
Temples Opinions of Students towards the Achievement in Buddhism Charity 
School of Buddhist Temples Phinitanusorn School Takhli District Nakhonsawan 
Province in 2557 B.E. by the number of 178 bodies. And collecting data by using 
Qualitative Research from ๖ key Informants, selected by the director, deputy 
director and Monk teachers of Phinitanusorn School with In-Depth Interview. The 
instrument used in this study were interviews. The analysis of data had been done 
by SPSS Program with the reliability of .887. The statistic used Frequency, 
Percentage, Mean and Standard Deviation. The test of hypotheses were analyzed 
by t-test, F-test (One Way ANOVA) and Multiple Comparison (Least Significant 
Difference : LSD). Using Content Analysis Technique in an analysis of data collected 
from interviews with the context of the document that have been studied for and 
interview and conclusion opinions of students towards the Achievement in 
Buddhism Charity School of Buddhist Temples Phinitanusorn School Takhli District 
Nakhonsawan Province. 
 The results were as follows : 
 1) Opinions of Students towards the Achievement in Buddhism Charity 
School of Buddhist Temples Phinitanusorn School Takhli District Nakhonsawan 
Province overall in high level ( 07.4x ). When considering in each aspect it was 
found that Opinions of students towards the Achievement in Buddhism Charity 
School of Buddhist Temples Phinitanusorn School Takhli District Nakhonsawan 
Province in high level all aspect. The most was teaching ( 27.4x ). The least was 
the method of teaching ( 92.3x ) 
 2) The opinions of students towards the Achievement in Buddhism Charity 
School of Buddhist Temples Phinitanusorn School Takhli District Nakhonsawan 
Province. It was found that student with different variable, including gender, grade, 
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school record, special education Buddhism toward the achievement in Buddhism 
not different. The hypotheses were rejected. 
 3) The guidelines to develop the achievement in Buddhism Charity School 
of Buddhist Temples Phinitanusorn School Takhli District Nakhonsawan Province. It 
should be conducted at 3aspects : Physical, learning and teaching and  
administration. There was not enough personnel to teaching. The context of the 
school did not meet the teaching and moral development. The administration style 
is unclear, therefore they should be organized the operation that contributed to 
the achievement of the objectives. 
Keywords: Opinions of Students, School of Buddhist Temples 
 
 
๑. บทน า 
 การศึกษาจัดว่าเป็นองค์ความรู้และเป็นสิ่งเครื่องมือที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้มีศักยภาพเป็นคนเก่งคนดีมีประโยชน์ และสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่ามีความสุข มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาติพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ๑พุทธศักราช๒๕๔๒มาตรา๔ได้ให้ความหมายของการศึกษาว่า เป็นกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การอบรมการฝึกฝนการ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการตลอดจนสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช๒๕๐๕แก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช๒๕๓๕ได้
ระบุถึงบทบาทของวัดและพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทยในปัจจุบันไว้๖ภารกิจคืองานปกครอง
คณะสงฆ์งานศาสนศึกษางานศึกษาสงเคราะห์งานเผยแผ่ศาสนธรรม  งานสาธารณูปการและงานสา
ธารณสงเคราะห์เพ่ือให้เป็นแนวทางแก่พระสงฆ์ได้นําไปสู่การปฏิบัติ ๒นอกจากนี้พระสงฆ์ยังมี
บทบาทในการพัฒนาสังคมในหลายๆด้านเช่นการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน
การอบรมประชาชนให้ตั้งม่ันอยู่ในศีลธรรมการพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมเป็นต้นพระสงฆ์จะใช้
วิธีการเผยแผ่พระธรรมวินัยในหลายรูปแบบเช่นการปาฐกถาธรรมการเขียนบทความและการเป็นครู
สอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้วยในปัจจุบันเด็กและเยาวชนห่างเหินจากวัดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมละทิ้งหลักคําสอนทาง
                                                           

๑สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, ๒๕๔๒), 
หน้า๓. 

๒พระมหากฤษฎา  นันทเพชร, “ทัศนคติของพระสงฆ์ต่อบทบาทการพัฒนาสังคม”, วิทยานิพนธ์
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
๒๕๔๐). 
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ศาสนาและเห็นว่าการเข้าวัดเป็นสิ่งล้าสมัยและเป็นสิ่งงมงายทําให้เด็กและเยาวชนขาดสิ่งยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจขาดศรัทธาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค์๓พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้กําหนดให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมแห่งความเป็นคน
ไทยในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา๔พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง๕เมื่อว่าโดยเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาของสถานศึกษา
แต่ละแห่งน่าจะมีหลักสูตร๒ส่วนคือส่วนแรกเป็นหลักสูตรแกนกลางที่นักเรียนทั่วประเทศจะได้เรียน
พระพุทธศาสนาเหมือนกันหมดส่วนที่สองเป็นสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจะเพ่ิมเติมเข้าไปในหลักสูตรแกนกลางเพื่อปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นดังนั้นหลักสูตรส่วนที่สอง  จึงมีส่วนทําให้สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนายืดหยุ่น
และมีความเป็นท้องถิ่นมากขึ้น๖ จึงปรากฏว่าปัจจุบันนี้พระสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนเป็นครูสอนวิชา
พระพุทธศาสนาหรือเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การที่พระสงฆ์เข้ามามีส่วนเป็นครูสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนเป็นความคาดหวังของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนครูและผู้ปกครองซึ่ง
พระสงฆ์ผู้เป็นครูสอนจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับสาระพ้ืนฐานแนวคิดและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามกรอบและขอบข่ายของวิชาอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางตรงตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. ๒๕๔๔ ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการต้องเข้าใจถึงสาระสําคัญวิสัยทัศน์
พ้ืนฐานแนวคิดของการเรียนรู้คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการเรียนรู้การวัดและการประเมินผล
ตลอดถึงการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและปัจจัยที่สําคัญคือ
นักเรียนจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าถ้ามีการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ต่อการเป็นครูสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนพินิจอนุสรณ์อําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ใน ๔ ด้านได้แก่ด้านการจัด
กระบวนการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาด้านการจัดสื่อการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ด้านการจัดกิจกรรมเสริมลักสูตรและด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาก็จะทําให้ทราบบทบาทและปัญหาในการเป็นครูสอนของพระสงฆ์ซึ่งจะเป็น

                                                           
๓พระครูปริยัติธรรมาวุธ  (วิรัชตั้นซ้วน ), “บทบาทของพระสงฆ์ในการจัดการเรียนการสอน

พระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ตรังและพังงา”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘). 

๔กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, “การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้”, 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๕). 

๖เรื่องเดียวกัน. 
๕กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, “การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้”, 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๕). 
๖เรื่องเดียวกัน. 
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แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และสามารถนําผลการวิจัยไปใช้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาอ่ืนๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้ 
 โรงเรียนเอกชนของวัดในพระพุทธศาสนา เป็นสถาบันหนึ่งที่มีการดําเนินการจัด
การศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน๗ภารกิจที่สําคัญอย่างหนึ่งของวัดในพุทธศาสนาก็คือการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนในท้องถิ่นที่วัดนั้นๆตั้งอยู่เจ้าอาวาสและพระภิกษุในวัด
เหล่านั้นเป็นผู้ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนหรือให้ที่ดินแก่รัฐในการจัดตั้งโรงเรียนดังนั้นโรงเรียน
ส่วนมากจึงตั้งอยู่ภายในวัดหรือใช้ที่ดินของวัดตั้งเป็นโรงเรียนของรัฐในขณะเดียวกันก็มีวัดบางแห่ง
จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนดําเนินการจัดจ้างครูให้มาทําหน้าที่สอนหนังสือการสอนอาจให้เปล่าหรือ
เก็บค่าเล่าเรียนโดยใช้เงินงบประมาณของวัดเองในการดําเนินการ 
 วัดจัดว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาของสังคมไทยเป็นแหล่งคําสั่งสอนและการฝึกอบรม
กิจกรรมที่สําคัญของรัฐหรือชุมชนจะมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยเสมอทั้งนี้เพ่ือเป็น
การเน้นย้ําความสําคัญและเสริมคุณค่าทางจิตใจ๘ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฎก(ป.อ. 
ปยุตฺโต) ที่กล่าวไว้ในหนังสือความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติว่า 
“พระพุทธศาสนากับชนชาติไทยมีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งในประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของชนชาติไทยและวัฒนธรรมไทย” นอกจากนี้หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนามี
ลักษณะที่เหมาะสมกับกาลสมัยและสามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลเวลาและสถานที่
กล่าวคือการปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาพุทธมีความกลมกลืนไปกับธรรมชาติและช่วยให้การอยู่
ร่วมกันของคนในสังคมมีความสงบสุขด้วยความสําคัญของพระพุทธศาสนาดังกล่าวแล้วการศึกษา
ของไทยจึงกําหนดให้บรรจุวิชาพระพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรทุกระดับการศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งระบุจุดหมายข้อแรกไว้ว่า “ต้องการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตน
องมีวินัยในตนเองปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์” จากจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจึงปรากฏสาระการเรียนรู้ใน
กลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๕ สาระและเรื่องของศาสนาศีลธรรมจริยธรรมจัดเป็นสาระที่ 
๑และเป็นสาระหลักที่ต้องเรียนรู้ทุกช่วงชั้น (ป.๑-ม.๖) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา๖เรื่อง๙ ๑) ประวัติ
และความสําคัญของพระพุทธศาสนา๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา๓) ประวัติพุทธสาวกพุทธ
สาวิกา๔) หน้าที่ชาวพุทธ๕) การบริหารจิต๖) วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาในระดับช่วงชั้นที่๓และ
ช่วงชั้นที่ ๔ คือมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ิมเติมเรื่องที่ต้องเรียนอีก ๑ เรื่องคือ 
“สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา” 
 กรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมมีอํานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงในการดาเนินงานด้าน
ศาสนามีหน้าที่ทํานุบํารุงส่งเสริมและให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนาและ
                                                           
             ๗ กรมวิชาการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว
,๒๕๔๕), หน้า๑. 
 
 ๙เรื่องเดียวกัน, หน้า๑๙ - ๒๗. 
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ศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรองส่งเสริมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้าง
ความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนารวมทั้งดําเนินการเพ่ือให้คนไทยนําหลักธรรมของ
ศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรมตระหนักดีว่าในวิถีชีวิตของคนไทยมี
ความผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลา
อันยาวนานโดยมีพระภิกษุสงฆ์ เป็นปูชนียบุคคลที่มีบทบาทในการเผยแผ่หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและเสริมสร้างคุณค่าทางจิตใจให้แก่ประชาชนสืบต่ออย่างหนาแน่นในรากฐานทาง
วัฒนธรรมของไทยแต่การนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่เยาวชนโดยมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่
เผยแผ่หลักธรรมสู่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนภายหลังการปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ ๒
ตุลาคม๒๕๔๕ได้มีการแยกงานศาสนาออกจากกระทรวงศึกษาธิการทําให้กรมศาสนาสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมไม่สามารถเชื่อมต่อในเรื่องการนาหลักธรรมเข้าไปในโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้
ทั้งๆที่กรมศาสนามีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมให้คนไทยนําหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมเป็นคนดีมีศีลธรรมจึงจัดให้มีโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนข้ึนโดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ
กระทรวงวัฒนธรรมโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๑โดย
จํานวนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพียง๑๐๐รูปและมีการขยายจานวนต่อมาทุกปีจนถึงพ .ศ.
๒๕๔๘กรมศาสนาได้งบประมาณอุดหนุนครูพระจํานวน๖๐๐รูปเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมในปัจจุบันและไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมกล่าวคือความต้องการของ
กระทรวงศึกษาธิการมีความต้องการพระไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนเฉพาะในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไม่น้อยกว่า๕๘,๐๗๓รูปกรมศาสนาจึงมีแนวคิดที่จะขยาย
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ๑ตําบลต่อ๑รูปเป็นอย่างต่ําเพ่ือให้
สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการในปี๒๕๔๘กรมการศาสนาได้
จัดทําโครงการพระสอนศีลธรรมขึ้นเป็น พิเศษโดยของบจากงบกลางประจําปี๒๕๔๘โดย
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินงบประมาณกลางจํานวน๕๓,๙๖๔,๐๐๐บาทเมื่อวันที่๒๖เมษายน๒๕๔๘
ให้กรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนําไปขยายโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มีจํานวนพระ
สอนศีลธรรมในอัตราส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมมีเพียง๖๐๐รูปในปี๒๕๔๗เป็น๔,๐๐๐รูปในปี๒๕๔๘โดย
ให้ค่าอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนให้กับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจํานวน๔,๐๐๐รูปและเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําอุปกรณ์สื่อสารการเรียนการสอนประกอบการอบรม  ถวายความรู้พระสอน
ศีลธรรมและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสร้างศักยภาพในการทําหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมทั่วประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือศรัทธาของสถานศึกษานอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายที่จะ
ขยายพระสอนศีลธรรมให้ครบทุกตําบลทั่วประเทศอีกด้วยโดยพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีทั้งหมด
๒๒,๐๐๐รูป๑๐ซึ่งรูปแบบของโครงการยังต้องอาศัยความร่วมมือจากโรงเรียนที่พระสอนศีลธรรมเข้า
ไปดําเนินการสอนศีลธรรม 

                                                           
๑๐คู่มือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ๒๕๕๑, หน้า๗-๘ 
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 ดังนั้น พระภิกษุผู้ที่ทําหน้าที่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจึงมีบทบาทที่จะสนองตอบต่อ
นโยบายในอันที่จะเข้าไปมีบทบาทการมีส่วนร่วมสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามที่หน่วยงานต้นสังกัด
ได้มอบหมายให้ดําเนินการถือว่าเป็นหน้าที่ต้องกระทําปัจจุบันโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ได้มีหน่วยงานคือมหาวิทยาลัยมงกุฎราชวิทยาลัยเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการโดยแยก
จํานวนพระสอนศีลธรรมส่วนหนึ่ง  ไปบริหารจัดการด้วยตนเองตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงศึกษาธิการด้วยสาเหตุดังกล่าวทําให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ยังสังกัดของ
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ขึ้นตรงกับวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์มีสภาพที่หลากหลายทั้งอายุวุฒิการศึกษาจํานวนพรรษาสถานภาพทาง คณะสงฆ์
และจํานวนปีที่สอนทําให้เกิดความหลากหลายในเร่ืองของการสอนศีลธรรมในโรงเรียนและจากผล
ออกนิเทศ  โดยใช้ระบบไม่เจาะจงพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนที่สังกัดของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ในแต่ละปีทําให้พบว่าโรงเรียนที่พระสอนศีลธรรมเข้าไป
สอนศีลธรรม โรงเรียนกลับมอบบทบาทการมีส่วนร่วมในงานหลายอย่างให้กับพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนนอกจากบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการเช่นเป็นครูประจํารายวิชา
พระพุทธศาสนาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียนทั้งหมดเป็นต้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
ของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตา
คลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ 
ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิ จัยเชิงผสมผสาน (Mixed Research) โดยศึกษา
จากวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการค้นคว้าข้อมูลและการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) และสร้างข้อคําถามในแบบสอบถาม (Questionnaire) ของงานวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ใช้วิธีการสํารวจ (Survey Research) เพ่ือให้การวิจัยเรื่องความคิดเห็น
ของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา  โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีสาระ
ครอบคลุมครบถ้วน เหมาะสําหรับนําไปพัฒนาต่อไป 
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 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นได้แก่ นักเรียนโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี อําเภอ
ตาคลี จังหวัดในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๑๗๘ คน 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี อําเภอตา
คลี จังหวัดในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๑๒๑ คนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางกําหนดขนาดของ R.V.Krejcie & D.W.Morgan 
 ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน ๗ ท่าน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี้ 
 ๑) นําแบบสอบถามมาตรวจแล้วคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องเพ่ือนํามาวิเคราะห์ 
 ๒) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ 
 ๓) การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓.๑)วิ เคราะห์ข้อมูลทั่ ว ไปของกลุ่ มตัวอย่ าง   โดยใช้สถิติ เชิ งพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
  ๓.๒) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตา
คลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
  ๓.๓) ทดสอบสมมติฐาน  
  ๓.๓.๑) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์โดยใช้สถิติตามลักษณะของตัวแปร คือ การทดสอบที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้น
สองตัว และการทดสอบเอฟโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test / One way 
ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัวขึ้นไป และเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจึงทําการเปรียบเทียบ
รายคู่โดยมีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) 
  ๓.๓.๒) ทดสอบสมมติฐานที่ว่าตัวแปรย่อยในขอบการศึกษาทั้ง ๔ ด้าน มี
ความสัมพันธ์กับภาพรวมความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของสเปียร์แมน (Spearman rank-
order Correlation Coefficient)   
  ๓.๔) แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ดังนี้๑๑ 
   ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์มาก 

                                                           
๑๑อ้างแล้ว. หน้า ๑๐๒. 
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   ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์น้อย 
   ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด 
  ๓.๕) วิเคราะห์และสรุปผลแบบสอบถามปลายเปิดของความคิดเห็นของนักเรียน
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  ๓.๖) สําหรับแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่ไดจาการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
เนื้อหา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique)ประกอบบริบท และ
ประมวลผลเข้าด้วยกัน รวมทั้งใช้แนวคิดจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนในการ
วิเคราะห์เพ่ือให้เห็นภาพรวม 
 
๔. ผลการวิจัย 
 ๑) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก( X =๔.๐๗)เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านด้านกระบวนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๒๗) ส่วนในด้านวิธีการสอน มี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๓.๙๒) ตามลําดับ 
 ๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาของ ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาโรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตา
คลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า นักเรียนที่มีตัวแปรต้นแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ ระดับช่วง
ชั้นการศึกษา ผลการเรียน การเรียนพิเศษวิชาพระพุทธศาสนา มีความคิดเห็นต่อ ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานทุกข้อ 
 ๓) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของ ใน
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ควรจะมีการดําเนินการในระดับปฏิบัติการ ๓ ด้านได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการเรียน
การสอน และด้านการบริหารจัดการ เพราะพบว่า ยังมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน อีก
ทั้งบริบทของโรงเรียนที่ไม่สนองต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาจริยธรรม อีกทั้งรูปแบบการ
บริหารที่ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนมากนัก จึงควรได้รับการปรับรูปแบบการดําเนินงานเสียใหม่ เพ่ือ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างตรงเป้าประสงค์ 
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๕. ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ ตําบลตาคลี 
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับพัฒนาต่อยอด และแนวทางการทําวิจัย
ครั้งต่อไป ดังนี้ 
 ๑. ขยายขอบเขตในการศึกษาไปยัง โรงเรียนภาครัฐบาลและเอกชน ถึงระดับความ
คิดเห็นของนักเรียนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 ๒. ขยายขอบเขตในการศึกษาไปยัง ระดับการศึกษาขั้นมัธยมและอุดมศึกษา โดยใช้
วิธีการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นหลักในการเก็บข้อมูล 
 ๓. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธี
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ว่ามีอะไรบ้าง ที่เป็นปัจจัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมี
ผลต่อความพึงพอใจทางการเรียนเป็นอย่างไร 
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วิเคราะห์การใช้ศัพท์กริยาของอัศวโฆษะในคัมภีร์เสานทรนันทะ 
An Analytical Uses Verb Word of Asavagosa In Suanadarananda Text 

 
วรกฤต  เถื่อนช้าง 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาประวัติและความ
เป็นมาของกวีนามว่าอัศวโฆษะ (๒) เพ่ือศึกษาสารัตถะที่ปรากฏในคัมภีร์เสานทรนันทะ และ(๓) เพ่ือ
วิเคราะห์การใช้ค ากริยาของอัศวโฆษะในคัมภีร์เสานทรนันทะ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. อัศวโฆษะ    เป็นกวีและนักแต่งบทละครภาษาสันสกฤตที่มีชื่อเสียงมากผู้หนึ่ ง ท่าน
นับถือพระพุทธศาสนา  เชื่อกันว่า เป็นคนร่วมสมัยของพระเจ้ากานิษกะ  เมื่อพุทธศักราช     ๖๒๑ 
- ๖๔๙   ตามต านานจีนว่า  ครูของอัศวโฆษะคือบุตรชายของสุวรรณากษี    ซึ่งพ านักอาศัยอยู่ที่
เมืองสาเกต  อัศวโฆษะเป็นคนในวรรณะพราหมณ์    แต่เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนามหายาน
แทน และเป็นผู้หนึ่งของผู้ก่อตั้งนิกายมหายาน   เป็นผู้รจนางานส าคัญต่าง ๆ  ที่เป็นมหากาพย์ก็คือ 
เสานฺทรนนฺทะและพุทฺธจริตฺ ท่านได้มีค าน าหน้าชื่อว่า ภิกษุ , อาจารย์, ภทันตะ, มหากวีและมหา
วาทินเป็นต้น    กล่าวกันว่า อัศวโฆษะมีความสามารถท าให้ม้าทั้งหลายละทิ้งหญ้า  หรือฟางที่ก าลัง
กินอยู่หันมาฟังค าบรรยายของตนได้  ดังนั้นจึงได้รับสมญานามว่า อัศวโฆษะและได้ชื่อว่า  เป็นทั้ง
นักกวีและนักปรัชญาชาวพุทธยุคแรกที่ใช้ภาษาสันสกฤตในการรจนางานประพันธ์ของตน 
 ๒. จากการศึกษาสารัตถะที่ปรากฏในคัมภีร์มหากาพย์เสานทรนันทะ พบว่า  เป็นงาน
นิพนธ์ชนิดที่เป็นกาพย์เพ่ือการฟัง (ศฺรวฺยกาวฺย)  ในแบบร้อยกรอง (Poetry)  หรือที่เรียกว่า ปทฺย 
ในทางสันสกฤตนั่นเอง  ถือได้ว่าเป็นมหากาพย์ที่มีชื่อเสียงเรื่องหนึ่งของอัศวโฆษะ  ผลงานเรื่องนี้
อัศวโฆษะได้รจนาประพันธ์ขึ้นเมื่อราว พ.ศ.๖๒๑ - ๖๔๙   ประกอบไปด้วยตอน (สรฺค) ทั้งหมด  ๑๘  
ตอน พรรณนาเรื่องราวประวัติของพระนันทะ  พระอนุชาต่างพระมารดาของพระพุทธเจ้า   เริ่มจาก
เรื่องราวของเมืองกบิลพัสดุ์เป็นต้นไป กล่าวถึงความรักของเจ้าชายนันทะที่ทรงมีต่อพระนางสุนทรี
พระชายา พระพุทธเจ้าทรงโปรดให้เจ้าชายนันทะออกผนวช  ความทุกข์โศกของพระนางสุนทรี  
การพาพระนันทะไปสวรรค์ การเปรียบเทียบความงามระหว่างนางเทพอัปสรกับพระนางสุนทรี     
จนในที่สุดพระนันทะทรงปฏิเสธชีวิตทางโลก   ทรงมีจิตมั่นในสมณเพศ   ออกแสวงหาความหลุด
พ้นจนพบและได้ทรงสอนแนวทางความหลุดพ้นนั้นแก่ชนอื่น ๆ    
 ๓. จากการศึกษาวิเคราะห์การใช้ค ากริยาของอัศวโฆษะในคัมภีร์เสานทรนันทะ พบว่า
อัศวโฆษะได้รจนาบทประพันธ์ขึ้นโดยใช้ภาษาสันสกฤตในแบบร้อยกรอง    เป็นที่น่าสนใจอย่างมาก

                                                           
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ว่าอัศวโฆษะได้ใช้ค ากริยาคุมพากย์หรือกริยาใหญ่ในประโยคแต่ละประโยคแบบสละสลวยในทาง
ไวยากรณ์ท่ีสามารถสื่อพฤติกรรมของตัวละครในมหากาพย์เสานทรนันทะได้อย่างดียิ่ง  ไม่ว่าจะเป็น
การเดิน, นั่ง, นอน, กิน, ดื่ม, ท า, พูดและคิด เป็นต้น  และในบทประพันธ์แต่ละโศลกนั้นท่าน
เลือกใช้กริยาคุมพากย์ที่สื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้ง จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดกวีคนหนึ่งที่ใช้
ความหมายของค าศัพท์ในบทประพันธ์ได้อย่างยอดเยี่ยม 
ค าส าคัญ: การใช้ศัพท์กริยา, อัศวโฆษะ, คัมภีร์เสานทรนันทะ 
 

ABSTRAC 
 This research was qualitative research. The purposes of the study were as 
follows : 1) To study the history and origin of the poet namely Asavagosa  2) To 
study the contents as appeared in Suanadarananda Text   and 3) To analyze the 
uses verb word of Asavagosa in Suanadarananda Text. 
 The findings of the study were found that :   
 1. Asavagosa was Sanskrit poet and a very famous one. He was one of the 
Buddhists and believed to be born in the period of king Kanisaka in 621-649 B.E.  
According to Chinese Legend, he was the  student of the son Great teacher namely 
Suwannakase. His Teacher lived in Saket  City.  Asavagosa was born in  Brahman 
castes but he converted to be Buddhism (Mahayana Nikaya). Asavagosa was one of 
the fouder Mahayana Nikaya. He was done the important work that was pretty epic 
namely  Suanadarananda and Buddhist sense. Asavagosa prefix named  were 
named Bhikku, Acariya , Bhatdanta, the great poet and Mahawatin. It was believed 
that Asavagosa has the capacity to control horses leaving grass and straw to listen 
his teachings. Therefore, he was named as Asavagosa. He was the great poet and 
Buddhist Philosopher initiate period who was used Sanskrit Language  in his poetry. 
 2. For the Study of the contents which were appeared in Suanadarananda 
Text it was found that his works were the epic for listening and poetry. The other 
name was Padhaya  in Sonskrit Scripture. This Sanskrit Scripture (Padhaya) was one 
of the famous poetry in his lifetime. This work had been written about 621-649 B.E.  
It was composed of 18  chapters which were described the life of Nanda Bhikkhu  
who was the  younger  brother of   stepmother ( Prachabordekotamee).  This 
poetry had described the origin of  kabilabhad city and love story of Prince Nanda  
toward Princess Sundaree  who  was Prince  Nanda  Toward  Princess Sandaree  
who was Prince Nanda wife.  When the Buddha has ordained Prince Nanda. The 
Princess Sundaree ; She encapsulated the sorrow. The Buddha took PhraNanda to 
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heaven and compare the beauty of Thepapsorn and Princess Sunthare. At last Phra 
Nanda enunciated from layman and had faith in monkhood. Phra Nanda has Sought  
The way  to  Nibbana. 
 3. From these analyzes an Analytical Uses verb word of Asavagosa in 
Suanadarananda Text it was found that he had written in the poetry. It was 
interesting that he used the verb with the main verb in the sentence, which could 
cause a syntax splendor. And  could be Traced to the behavior of the actors’ 
characters. The action of Walking , Sitting , Sleeping , Eating, Drinking , doing , 
Speaking  and  Thinking in Suanadarananda Text.  He was used the verb word 
appropriately and deeply transfer the meaning of those actions. He therefore was 
regarded as one of the top poets who had given who had given the meaning of the 
words in a superb opus.    
Keywords: An Uses Verb Word, Asavagosa, Suanadarananda Text 
 
 
๑. บทน า 
 เป็นที่น่าสังเกตว่าในบทประพันธ์ทางวรรณคดีสันสกฤตท่ีเป็นมหากาพย์ของกวีแต่ละท่าน
นั้น มีความโดดเด่นทางการประพันธ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากบทประพันธ์ที่เป็นมหากาพย์นั้นมีทั้งที่
เป็นบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   กวีบางท่านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะบทประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้ว
บางท่านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะบทประพันธ์ที่เป็นร้อยกรอง  แต่ส าหรับบางท่านมีความเชี่ยวชาญ
ทั้งบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ความโดดเด่นในบทประพันธ์ที่สื่อถึงความสามารถของกวีแต่ละ
ท่านนี่เองที่เป็นสาเหตุให้เกิดแรงจูงใจในการอ่าน ค้นคว้าและในการประพันธ์งานอ่ืน ๆ  ตามมา   
ทั้งยังก่อให้ก าเนิดกวีรุ่นใหม่ ๆ  ตามมาและเกิดวรรณคดีสันสกฤตที่ดี ๆ อีกมากมาย 
 กวีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดีของบรรดานักอ่านบทประพันธ์ทางวรรณคดีสันสกฤต
ส่วนใหญ่แล้ว  ก็มีอยู่หลายท่านด้วยกัน เช่น  กาลิทาส , วาลมีกิ, และอัศวโฆษะเป็นต้น    ผลงาน
การประพันธ์ของแต่ละท่านนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในบรรดานักอ่านวรรณคดีและบทประพันธ์ต่าง ๆ เช่น 
มหากาพย์เสานทรนันทะของอัศวโฆษะ, กาพย์รามายณะของวาลมีกิ, บทละครอภิชญานศกุนตลา 
ของกาลิทาสเป็นต้น 
 มหากาพย์เสานทรนันทะ ๑  เป็นงานนิพนธ์ชนิดที่เป็นกาพย์เพ่ือการฟัง(ศฺรวฺยกาวฺย)  ใน
แบบร้อยกรอง(Poetry)  หรือที่เรียกว่า ปทฺย ในทางสันสกฤตนั่นเอง  ถือได้ว่าเป็นมหากาพย์ที่มี
ชื่อเสียงเรื่องหนึ่งของอัศวโฆษะ ผลงานเรื่องนี้อัศวโฆษะได้รจนาประพันธ์ขึ้นเมื่อราว พ.ศ.๖๒๑ - 

                                                           
   ๑ จ าลอง สารพัดนึก,ศ.(พิเศษ), ดร., ประวัติวรรณคดีสันสกฤต (ฉบับปรับปรุงใหม่), กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๐), หน้า ๖๙  
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๖๔๙   ประกอบไปด้วยตอน (สรฺค) ทั้งหมด  ๑๘  ตอน พรรณนาเร่ืองราวประวัติของพระนัน
ทะ  พระอนุชาต่างพระมารดาของพระพุทธเจ้า   เริ่มจากเรื่องราวของเมืองกบิลพัสดุ์เป็นต้นไป 
กล่าวถึงความรักของเจ้าชายนันทะที่ทรงมีต่อพระนางสุนทรีพระชายา     พระพุทธเจ้าทรงโปรดให้
เจ้าชายนันทะออกผนวช ความทุกข์โศกของพระนางสุนทรี  การพาพระนันทะไปสวรรค์  การ
เปรียบเทียบความงามระหว่างนางเทพอัปสรกับพระนางสุนทรี     จนในที่สุดพระนันทะทรงปฏิเสธ
ชีวิตทางโลก   ทรงมีจิตมั่นในสมณเพศ    ออกแสวงหาความหลุดพ้นจนพบและได้ทรงสอนแนวทาง
ความหลุดพ้นนั้นแก่ชนอื่น ๆ   ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้  อัศวโฆษะได้รจนาบทประพันธ์ขึ้นโดยใช้ภาษา
สันสกฤตในแบบร้อยกรอง    เป็นที่น่าสนใจของผู้วิจัยอย่างมากว่าอัศวโฆษะได้ใช้ค ากริยาคุมพากย์
หรือกริยาใหญ่ในประโยคแต่ละประโยคแบบใดในทางไวยากรณ์ที่สามารถสื่อพฤติกรรมของตัวละคร
ในมหากาพย์เสานทรนันทะได้อย่างดียิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นการเดิน ,นั่ง, นอน , กิน ,ดื่ม , ท า,พูดและคิด
เป็นต้น  และในบทประพันธ์แต่ละโศลกนั้นท่านเลือกใช้กริยาคุมพากย์ที่สื่อความหมายแบบใด จึง
ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดกวีคนหนึ่งที่ใช้ความหมายของค าศัพท์ในบทประพันธ์ได้อย่างยอดเยี่ยม 
 อัศวโฆษะ๒   เป็นกวีและนักแต่งบทละครภาษาสันสกฤตที่มีชื่อเสียงมากผู้หนึ่ง ท่านนับ
ถือพระพุทธศาสนา  เชื่อกันว่า เป็นคนร่วมสมัยของพระเจ้ากานิษกะ  เมื่อพุทธศักราช     ๖๒๑ - 
๖๔๙   ตามต านานจีนว่า  ครูของอัศวโฆษะคือบุตรชายของสุวรรณากษี    ซึ่งพ านักอาศัยอยู่ที่เมือง
สาเกต  อัศวโฆษะเป็นคนในวรรณะพราหมณ์    แต่เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาแทน และได้มี
ค าน าหน้าชื่อว่า ภิกษุ, อาจารย์, ภทันตะ , มหากวีและมหาวาทินเป็นต้น    กล่าวกันว่า อัศวโฆษะมี
ความสามารถท าให้ม้าทั้งหลายละทิ้งหญ้า  หรือฟางที่ก าลังกินอยู่หันมาฟังค าบรรยายของตนได้  
ดังนั้นจึงได้รับสมญานามว่า อัศวโฆษะ 
 อัศวโฆษะเป็นผู้หนึ่งของผู้ก่อตั้งนิกายมหายาน   เป็นผู้รจนางานส าคัญต่าง ๆ  ที่เป็นมหา
กาพย์ก็คือ เสานฺทรนนฺท  และ พุทฺธจริตฺ    ที่เป็นบทละครคือ บทประพันธ์ที่ชื่อว่า   ศาริปุตฺรปฺรก
รณ   อีกทั้งงานละครอ่ืน ๆ  ที่ได้สูญหายไปแล้ว   อัศวโฆษะ  ไม่เพียงแต่เป็นกวีเท่านั้น  ท่านยังเป็น
นักปราชญ์อีกด้วย  และได้รจนางานที่เก่ียวกับปรัชญาด้วยคือ มหายานศฺรทฺโธตฺปาท, วชฺรสูจิ,  คาณฺ
ฑิสฺโตตฺรคาถา    เป็นต้น  ดังนั้น อัศวโฆษะจึงได้ชื่อว่า  เป็นทั้งนักกวีและนักปรัชญาชาวพุทธยุคแรก
ที่ใช้ภาษาสันสกฤตในการรจนางานประพันธ์ของตน 
 จากการที่ผู้วิจัยเคยได้ศึกษาบทประพันธ์ทางวรรณคดีสันสกฤตที่เป็นมหากาพย์ในแบบ
ร้อยกรองคือ  มหากาพย์เสานทรนันทะของอัศวโฆษะมาพอประมาณก็รู้สึกประทับใจในโคลงฉันท์
และโศลกแต่ละโศลกที่ประพันธ์โดยใช้หลักการแต่งภาษาสันสกฤตทางไวยากรณ์ได้อย่างงดงาม  
โดยเฉพาะความหมายของค าศัพท์แต่ละค าที่ใช้ก็ยิ่งรู้สึกถึงความสามารถในความเป็นกวีของอัศว
โฆษะอย่างยิ่ง และรู้สึกอยากรู้ให้ลึกซึ้งลงไปอีกว่า  กริยาที่สื่อพฤติกรรมของตัวละครในแต่ละโศลก
แต่ละตอนในมหากาพย์เสานทรนันทะนั้น      อัศวโฆษะเลือกใช้กริยาในแง่ของไวยากรณ์และในแง่

                                                           
๒ เรื่องเดียวกัน,  หน้า  ๑๖๙ 
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ของความหมายของภาษาอย่างไร จึงสามารถท าให้บทประพันธ์ของท่านมีความงดงามทั้งในแง่
ไวยากรณ์ท้ังในแง่ของความหมายที่หลากหลายและลึกซึ้งเช่นนั้น  
 ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์การใช้ศัพท์กริยาใน
มหากาพย์เสานรทนันทะของอัศวโฆษะ เพื่อต้องการน าเสนอประเด็นที่ยังไม่มีนักวิชาการท่านใดเคย
วิเคราะห์มาก่อน เพ่ือให้เห็นความงดงามในด้านภาษาสันสกฤตที่ใช้รจนาคัมภีร์ของอัศวโฆษะและ
เป็นประโยชน์ในทางวิชาการด้านภาษาสันสกฤตและพระพุทธศาสนามหายานต่อไป         
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาประวัติและความเป็นมาของอัศวโฆษะที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
มหายาน 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาคัมภีร์เสานทรนันทะตามแนวคิดของพระพุทธศาสนามหายาน 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การใช้ศัพท์กริยาของอัศวโฆษะในคัมภีร์เสานทรนันทะ 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิจัยตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 ๓.๑ ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ  ได้แก่  คัมภีร์อรรกถา ฎีกา อนุฎีก าที่ เกี่ ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน เป็นต้น 
 ๓.๒  ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ คัมภีร์มหากาพย์เสานทรนันทะ เอกสารประเภทหนังสือ
และต ารา รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกวีนามว่าอัศวโฆสะ  เป็นต้น 
 ๓.๓  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียง 
 ๓.๔  สรุปผลการวิจัยและรายงานผลการวิจัย 
 
๔. ผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยที่ผู้วิจัยเน้นหรือให้ความส าคัญในเรื่องการวิเคราะห์การเลือกใช้ค ากริยา
ของกวีนามว่าอัศวโฆษะ   ในมหากาพย์เสานทรนันทะทั้งในแง่ด้านไวยากรณ์ ทั้งในแง่ด้าน
ความหมายของศัพท์กริยาที่ท่านเลือกใช้ในแต่ละโศลกในแต่ละตอนนั้น    จากการที่ผู้วิจัยได้  สุ่ม
ตัวอย่างโศลกที่มีความโดดเด่นในด้านไวยากรณ์และในด้านความหมายมาท าการวิเคราะห์นั้น พอ
ประมวลผลสรุปได้ว่า เหตุผลที่อัศวโฆษะเลือกใช้ค ากริยานั้นๆ ในบทโศลกแต่ละโศลกในแต่ละตอน
นั้น   ผู้วิจัยค้นพบว่า โศลกหรือโคลงฉันท์นั้น ๆมีความสละสลวยในแง่ของภาษาที่ใช้  และเพ่ือ
ต้องการสื่อให้ผู้ อ่ืนได้รับอรรถรสของภาษาและรู้ซึ้งถึงความหมายที่หลากหลายและลึกซึ้งของ
ค ากริยาที่เลือกใช้ในมหากาพย์เรื่องนี้ 
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 อัศวโฆษะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในทางคดีโลกและคดีธรรม มีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงในการ
ประพันธ์มหากาพย์เสานทรนันทะนี้  ท่านจึงกล่าวไว้ในตอนท้ายของเรื่องว่า   ท่านมีเป้าหมายที่จะ
แสดงเนื้อหาสาระของความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด  (โมกฺษ)  แก่มหาชนเป็นส าคัญ  การ
ที่ท่านใข้กลวิธีในการแต่งเป็นกาพย์(กาวฺย) รวมทั้งเรื่องต่างๆ ที่แทรกเข้ามา  ก็ไม่ใช่เพ่ือเหตุผลอ่ืนใด 
เพียงเพ่ือต้องการจะให้ครบถ้วนตามกระบวนการของบทกวีและเพ่ือให้เกิดความไพเราะน่าสนใจเท่า
น้ันเอง   มิใช่เพราะต้องการจะอวดความช านาญในเชิงกวีเลย   ท่านยังกล่าวย้ าอีกว่า  ผู้ศึกษาไม่
ควรอ่านเพ่ือหาความสนุกเพลิดเพลินอย่างเดียว   แต่ควรอ่าน  เพ่ือเลือกเอาสาระประโยชน์ที่จะท า
ให้เกิดความสงบสุขทางใจให้ได้ เหมือนอย่างที่ช่างทองเลือกเอาทองซึ่งขจัดสิ่งอันไม่บริสุทธิ์ออกไป
หมดแล้วมาใช้ประโยชน์    ข้อนี้เห็นจะเป็นจริง  เพราะมหากาพย์เสานทรนันทะได้ให้เกร็ดความรู้
มากมายและอุดมไปด้วยหลักธรรมที่ส าคัญหลายประการ     หากเราได้ศึกษาและท าความเข้าใจ
อย่างถี่ถ้วนแล้วล่ะก็  เชื่อว่าจะต้องได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลแน่นอน 
 วรรณคดีมหากาพย์เสานทรนันทะนี้  เป็นวรรณคดีสันสกฤตที่ยอดเยี่ยมเรื่องหนึ่งที่ผู้วิจัย
มีโอกาสได้ศึกษาจึงเกิดความชื่นชมในอัจฉริยะเชิงกวีของอัศวโฆษะอย่างยิ่ง   พอมีโอกาสได้
ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยในมหากาพย์เรื่องนี้ของท่าน  จึงเกิดแนวคิดที่จะวิเคราะห์ทั้งในแง่เชิง
ไวยากรณ์ ทั้งในแง่เชิงภาษาคือความหมายที่หลากหลายที่ท่านเลือกใช้ในการประพันธ์  แต่ด้วยการ
จ ากัดของเวลาการวิจัย  ผู้วิจัยจึงได้สุ่มตัวอย่างโศลกที่มีความโดดเด่นแต่เพียงเล็กน้อย  และได้ผล
สรุปดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  
 
๕. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในผลงานการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอยากเสนอระยะเวลาการค้นคว้าให้มากกว่านี้ 
เพ่ือให้ได้มาซึ้งข้อมูลที่หลากหลายและเด่นชัด  และเพ่ือให้ผู้วิจัยได้รับอรรถรสของการวิจัยและได้รับ
ความช านาญในเชิงวิชาการมากขึ้น  ประโยชน์ที่ผู้วิจัยได้รับจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีอยู่หลาย
อย่างที่ยังไม่ต่อเนื่องเช่นการค้นคว้าหาข้อมูลที่เด่นชัดของตัวอย่างที่สุ่มมาเป็นต้น  อีกประการหนึ่ง 
การที่ผู้วิจัยได้รับรู้และตระหนักว่า ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่เหมาะส าหรับการประพันธ์วรรณคดี
สันสกฤตที่สุดและรับรู้ถึงความสามารถของกวีเอกท่านนี้ ก็เป็นประโยชน์อย่างมากที่ได้รับจากการ
คึกษาค้นคว้าในครั้งนี้แล้ว 
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ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม 
Leadership According to Sappurisadhammas In Phichit Province 

of Sangha Administrator 
 

พระครูศรีรัตนวิเชียร (ยอดเพชร  เขมาสโย)  

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม ๒)เปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลัก 
สัปปุริสธรรม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางในการน าหลักสัปปุริสธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัย
แบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ
พระสงฆ์ที่อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรคือจ านวน ๓๖๓ รูป จากพระสงฆ์จ านวน 
๓,๘๓๐รูปโดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของTaro Yamaneเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ๐.๙๑๘ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที(t-test) และการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) และทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : 
LSD) และการวิ จั ย เ ชิ งคุณภาพ (Qualitative.Research)  โ ดยการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก  ( In-
Depth.Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)จ านวน ๑๐ ท่าน โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตาม    
หลักสัปปุริสธรรม โดยภาพรวมพระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก  ( X = ๓.๘๒ )  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 ๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัว
แปร ได้แก่ การจ าแนกตาม   อายุ พรรษา  การศึกษาแผนกธรรม  และการศึกษาสามัญพบว่า
พระสงฆ์ที่มี อายุ  มีระดับคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริส
                                                           

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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ธรรมแตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีพรรษา  การศึกษาแผนกธรรม  
และการศึกษาสามัญมีระดับคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุ
ริสธรรมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรมพระสงฆ์ท่ีเป็นผู้น ายังขาดความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และ
การวางแผนการท างานการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นพระสงฆ์ที่เป็นผู้น าควรจะต้อง
หมั่นศึกษาหาความรู้และสร้างโอกาสในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพระสงฆ์ที่
เป็นผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เท่าทันกับยุคสมัยใหม่ และการบริหารงานจะต้องยึดหลักสัปปุริส
ธรรมถือเป็นหลักธรรมที่ท าให้การบริหารจัดการประสบความส าเร็จ 
ความส าคัญ : ภาวะผู้น า, พระสังฆาธิการ, สัปปุริสธรรม 
 

ABSTRACT 
 This research had 3 objectives: 1) to study the leadership of the 
Ecclesiastical Officials in PhichitProvince according to the principle of Suppurisa-
dhamma, 2) the comparative study of the leadership of the Ecclesiastical Officials in 
PhichitProvince according to the principle of Suppurisa-dhamma classified by 
personal factors and 3) to study the guidelines to apply the principle of Suppurisa-
dhamma into the leadership development of the Ecclesiastical Officials in 
PhichitProvince. 
 This study was the Mixed Method Research among the quantitative, survey 
and qualitative research. The sampling group of this study was mentioned as 360 
monks from the total of 3,830 altogether who were staying within the governed 
areas of the Sangha in Phichit Province by using the size of sampling group 
according to Taro Yamane’s formula. Questionnaire was used as the research tool 
to collect the data with the reliability of 0.918. The statistics used in this study were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, One way ANOVA 
and Least Significant Difference: LSD to differences of the mean in pair. For 
qualitative research, the In-Depth Interview with 10 key informants was selected to 
use in this study and analyzed the data by using content and context analysis 
techniques. 
 The results revealed as the following: 
 1)  The monks had opinions towards the leadership of the Ecclesiastical 
Officials in PhichitProvince according to the principle of Suppurisa-dhamma in 
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average at the high level (X=3.82). When considered into each item, it was found at 
the high level for all items. 
 2)  The comparative study of the monks’ opinions towards the leadership 
of the Ecclesiastical Officials in Phichit Province to the principle of Suppurisa-
dhamma classified by the differences among several variable such as classifying 
according to ages, the Buddhist years of the ordination, educational Dhamma and 
compulsory education, it appeared that the monks of different ages took different 
opinions according to the mentioned hypothesis while the monks of different 
Buddhist years of the ordination, educational Dhamma and compulsory education 
took no different opinions, thus, the hypothesis mentioned was rejected. 
 3)  The problems, obstacles and some suggestions concerning the 
leadership of the Ecclesiastical Officials in PhichitProvince according to the principle 
of Suppurisa-dhamma, the leaders lacked of real understanding in administrating 
the Sangha, lacked of job planning and the results which would arise in the future, 
Thus the monks who were the leaders should study more to seek for more 
knowledge and build an opportunity to do the administration with neatness, they 
must be modern and awareness of modern world and the achieved administration 
should hold on the principle of Suppurisa-dhamma which was the Dhamma 
principle leading the organizations to meet their goals. 
Keywords: Leadership, Sangha Administrator, Sappurisadhammas  
 
๑. บทน า 
 ภาวะผู้น าหรือความเป็นผู้น า (Leadership) นั้นเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะให้มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืนปัจจัยที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งแห่งความส าเร็จของการท าหน้าที่ผู้น าคือ
การเป็นผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความต้องการของคน
ซึ่งความต้องการเป็นตัวก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการตัดสินใจถ้าเปลี่ยนความต้องการของคน
ได้ก็เปลี่ยนตัวของคนนั้นได้ผู้น าที่ดีจะช่วยให้คนพัฒนาความต้องการของตนทั้งในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคคลให้มีความต้องการที่ถูกต้องดีงามและให้หมู่ชนมีการประสานความร่วมมือเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน๑ 

                                                           
 ๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ , 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : <www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1497-95k>, [เข้าถึงเมื่อวันที่ ๔ 
ก.พ.๒๕๕๗]. 
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 ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือการปกครองคณะสงฆ์โดยหลักคือการปกครองตาม
พระธรรมวินัยและใช้กฎหมายหรืออ านาจรัฐเป็นหลักสนับสนุนคราวใดเมื่อเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้น
ในคณะสงฆ์จนเป็นเหตุขัดข้องและจ าเป็นต้องพ่ึงรัฐจึงได้อาศัยอ านาจรัฐมาช่วยจัดการแก้ปัญหาใน
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อครั้งพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมากในประเทศอินเดียนั้นคณะ
สงฆ์และทางศาสนาได้ด าเนินมาในลักษณะเช่นนี้โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงประเทศไทยครั้งในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงถวายอ านาจรัฐช่วยจัดระบบการปกครองขึ้น
เป็นครั้งแรกด้วยการที่ทรงตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์รัตนโกสินทร์ศก๑๒๑ต่อมาใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. ๒๔๘๔
โดยยกเลิกฉบับแรกนั้นก็เพ่ือจัดระบบการปกครองคณะสงฆ์ใหม่ให้มีรูปแบบคล้ายกับการปกครอง
ของฝ่ายอาณาจักรครั้นถึงรัชกาลปัจจุบันได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕และต่อมา
ในปีพ.ศ. ๒๕๓๕ได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ( ฉบับที่๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ซึ่งเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ใช้อยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสองฉบับนี้เป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ถือ
ว่าเป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์และเป็นหลักจัดระเบียบการการปกครองคณะสงฆ์ด้วยและ
ต่อมาก็ได้ก าหนดให้มีเถรสมาคมออกข้อบังคับวางระเบียบออกค าสั่งมีมติและออกประกาศโดยไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย๒ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการบริหารงานทั้ง ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ควรได้รับการพัฒนา
ให้เกิดความรู้ความสามารถให้มากขึ้นและท าให้ทราบถึงบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ให้ชัดเจน 
เข้าใจปัญหาและอุปสรรค สาเหตุและปัจจัยภายนอกภายในเพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่
สมบูรณ์และเป็นการพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงได้ประยุกต์ใช้หลักสัปปุริส
ธรรม๗ ประการ จะท าให้ผู้วิจัยทราบถึงภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร และน าข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของบุคคลที่เป็นผู้น าให้มีความเป็นเลิศทั้ งทางความรอบรู้ในด้าน
ต่างๆตามหลักการครองตนครองคนและครองงานเพ่ือน าความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาพัฒนา
องค์กร ชุมขน และหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบ เพื่อให้สังคมอยู่กันด้วยความเป็นสุขและน าไปสู่สังคม
ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม  
 ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

                                                           
 ๒ เฉลิมพลโสมอินทร์, ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ไทย , (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๖), หน้า ๒๒๕-๒๕๕. 
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 ๒.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางในการน าหลักสัปปุริสธรรม มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร  
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตาม
หลักสัปปุริสธรรม”เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม โดยจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัย เชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งเป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (QuantitativeResearch) 
โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เป็น
จ านวนประชากรทั้งหมด ๓๖๓ รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๙๑๘ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์  หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ( t-test) 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA ) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึง
ท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) 
 
๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  ๕๑ปีขึ้นไป  
จ านวน  ๑๔๖  รูป  คิดเป็นร้อยละ  ๔๐.๒๒  มีพรรษา ๑๑ พรรษาขึ้นไป จ านวน ๒๑๒ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๕๘.๔๐  มีวุฒิการศึกษาแผนกธรรมนักธรรมชั้นเอก  ๒๕๖  รูปคิดเป็นร้อยละ  ๗๐.๕๒  
และมีการศึกษาสามัญระดับปริญญาตรี จ านวน  ๑๓๓  รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๔ 
 ๕.๒ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตาม
หลักสัปปุริสธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตาม
หลักสัปปุริสธรรม โดยภาพรวมพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก  (  = ๓.๘๒ )  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน 
 ๑. ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร
ตามหลักสัปปุริสธรรม  ด้านธัมมัญญ ู ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิ
การในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านธัมมัญญู พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก  (  = ๓.๗๖ )  เมื่อ
พิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๒) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร
ตามหลักสัปปุริสธรรม   ด้านอัตถัญญู  พบว่า  ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของ
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พระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านอัตถัญญู  พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก  ( = ๓.๘๑ )  
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๓) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร
ตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านอัตตัญญู พบว่า ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านอัตตัญญู  พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๘๐ )  เมื่อ
พิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๔)ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร
ตามหลักสัปปุริสธรรม  ด้านมัตตัญญู  พบว่า  ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านมัตตัญญู  พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก  ( = ๓.๗๙ )  
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๕)ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร
ตามหลักสัปปุริสธรรมด้านกาลัญญู พบว่า  ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านกาลัญญู พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก  (  = ๓.๘๗ )  เมื่อ
พิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๖) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร
ตามหลักสัปปุริสธรรมด้านปริสัญญู พบว่า  ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านปริสัญญูพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น า
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรมอยู่ในระดับมาก  ( = ๓.๘๒ )  เมื่อ
พิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๗) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร
ตามหลักสัปปุริสธรรมด้านปุคคลัญญู  พบว่า  ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านปุคคลัญญู พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก  ( = ๓.๘๖ )  
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
๖. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม โดยภาพรวมพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในระดับมาก  ( = ๓.๘๒ ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริสธรรม อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ   พระมหาศุภโชค  มณิโชติ (มณีโชติ)๓ได้ท าการวิจัยเรื่องภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริส
ธรรม๗ของเจ้าอาวาสในอ าเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์พบว่า พระภิกษุต่อภาวะผู้น าตามหลักสัปปุ
ริสธรรม ๗ ของเจ้าอาวาสในอ าเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ
แสดงให้เห็นว่าเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาพ้ืนฐานทั่วไปขององค์กรสงฆ์เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์
ขององค์กรสงฆ์เป็นอย่างดีบทบาทหน้าที่ที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบและสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาคมเพชร  วชิรปญฺโญ (เรืองผา)๔ได้ท าวิจัยเรื่อง การน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
บางบัวทองจังหวัดนนทบุรี พบว่า ความเป็นผู้รู้จักผลผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้าน
ความเป็นผู้รู้จักผลรู้ความหมายรู้ความมุ่งหมายรู้หน้าที่และรู้ประโยชน์ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
คือการบริหารงานที่ไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายย่อมเกิดความเสียหายเห็นว่าการบริหารงาน
ผิดพลาดย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอบต. การปฏิบัติงานโดยไม่ค านึงถึงวัตถุประสงค์และ
ความมุ่งหมายย่อมส่งผลเสียต่อการปฏิบัติและบริหารงานโดยคาดหวังผลสัมฤทธิ์ตามความและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาคมเพชร  วชิรปญฺโญ (เรืองผา)๕ได้ท าวิจัยเรื่อง การน าหลักสัป
ปุริสธรรม๗มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี  พบว่า ความเป็นผู้รู้จักตนผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้านความเป็นผู้รู้จักตนคือรู้ว่าตัวตนของเราเป็นใครมีฐานะหรือท าหน้าที่อะไรอยู่ใน
ระดับมากคือมีความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชนเป็นอย่างดีมีความพร้อมส าหรับภารกิจ
เกี่ยวกับการบริหารงานในอบต. มีความมั่นใจว่าตนเองมีทักษะในการบริหารและมีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในด้านการบริหารงานอบต. และสอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)๖ได้
กล่าวไว้ว่าหลักมัตตัญญุตาจักประมาณคือรู้จักพอดีเช่นรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณใน
การใช้จ่ายทรัพย์รู้จักความพอเหมาะพอดีในการพูดการปฏิบัติและท าการต่างๆตลอดจนการพักผ่อน
หลับนอนและการสนุกสนานรื่นเริงต่างๆและสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาคมเพชร  วชิรปญฺ
โญ (เรืองผา)๗ได้ท าวิจัยเรื่อง การน าหลักสัปปุริสธรรม๗มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น :กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี  พบว่า   

                                                           
๓พระมหาศุภโชค มณิโชติ (มณีโชติ), “ภาวะผู้นาตามหลักสัปปุริสธรรม๗ของเจ้าอาวาสในอ าเภอตากฟ้า

จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๔พระมหาคมเพชร วชิรปญฺโญ (เรืองผา), “การน าหลักสัปปุริสธรรม๗มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 

๕เรื่องเดียวกัน 
๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), “พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม”, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า๑๔๘. 
๗เรื่องเดียวกัน. 
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ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอัน
เหมาะสมว่าเวลาไหนควรท าเวลาไหนไม่ควรท าและระยะเวลาในการท างานอยู่ในระดับมากคือ
สามารถท าหน้าที่ให้บรรลุผลส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดสามารถก าหนดระยะเวลาเกี่ยวกับ
โครงการได้อย่างเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานโดยค านึงถึงการประหยัดเวลาของประชาชนผู้มาใช้
บริการได้เป็นอย่างดีและรู้จักการบริหารงานโดยใช้เวลาเป็นตัวก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธนวัสน์  คงสระบัว๘ท าการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามหลัก
พระพุทธศาสนาของผู้น าชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชน : กรณีศึกษาชุมชนต าบลบางรักน้อย
อ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าผู้น าชุมชนต าบล
บางรักน้อยอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมีภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรม๗ด้านหลัก
ปริสัญูตา (รู้จักชุมชน) โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าประชาชน
มีความคิดเห็นว่าผู้น าชุมชนมีภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรม๗ด้านหลักปริสัญุตา 
(รู้จักชุมชน) อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่รู้ว่าชุมชนมีปัญหาอย่างไรส าหรับข้ออ่ืนๆที่เหลือประชาชนมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวัสน์  คงสระบัว๙ท าการวิจัยเรื่อง
ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนาของผู้น าชุมชนตามความคิดเห็นของประชาชน  : 
กรณีศึกษาชุมชนต าบลบางรักน้อยอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี พบว่า  ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
มีความคิดเห็นว่าผู้น าชุมชนต าบลบางรักน้อยอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมีภาวะผู้น าที่พึงประสงค์
ตามหลักสัปปุริสธรรม๗ด้านหลักปุคคลัญุตา (รู้จักบุคคล) โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าประชาชนมีความคิดเห็นว่าผู้น าชุมชนมีภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตาม
หลักสัปปุริสธรรม๗ด้านหลักปุคคลัญุตา (รู้จักบุคคล) อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตรตามหลักสัปปุริส
ธรรม” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. ควรมีการน าหลักธรรมเข้ามาใช้ในการท างาน และการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ๒. ควรปรับปรุงระบบการบริหารงาน เพ่ือความรวดเร็วในการท างานของพระสังฆาธิการ 
 ๓. ควรมุ่งพัฒนาพระสังฆาธิการ อย่างเป็นองค์รวม ให้ครอบคลุมทั้งด้าน พฤติกรรม 
จิตใจ และปัญญา ตามหลักสัปปุริสธรรม 

                                                           
๘ธนวัสน์คงสระบัว, “ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนาของผู้น าชุมชนตามความคิดเห็น

ของประชาชน : กรณีศึกษาชุมชนต าบลบางรักน้อยอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๙เรื่องเดียวกัน. 
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 ๔. ควรปรับปรุงด้านการประสานงานให้มีความรวดเร็วและต้องมีการประชาสัมพันธ์งาน
คณะสงฆ์ให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้อง 
 ๕. ควรมีการลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพ่ือการปฏิบัติงานให้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน 
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
 ๑. ควรจะมีการให้พระสังฆาธิการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการปกครองของ
คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 ๒. ควรมีการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรม เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เพ่ือให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 ๓. ควรส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ พัฒนาตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์   
 ๔.ควรให้พระสงฆ์จัดกิจกรรมทุกสัปดาห์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์
ละหนึ่งครั้ง 
 ๕. ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงชีวิตประจ าวัน โดยการปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบเป็นกัลยาณมิตร โดยยึดหลักพุทธธรรม 
 ๗.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรปรับเปลี่ยนสถานที่การด าเนินการวิจัยไปยังจังหวัดอ่ืนๆ 
 ๒. ควรเปล่ียนหลักธรรมที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือเป็นการส่งเสริมการน าหลักธรรมอ่ืนไป
ประยุกต์ใช้ 
 ๓. ควรมีการเพ่ิมเครื่องมือในการวิจัยให้กว้างขึ้น นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เช่น การสังเกตพฤติกรรม หรือการสนทนากลุ่ม 
 ๔.ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาพระสังฆาธิการ 
 ๕. ควรศึกษาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากเอกสารและ
การสัมภาษณ์ 
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บรรณานุกรม 
 
 (๑) หนังสือ: 
กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการ

ศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
กวีพงศ์พุฒ. ภาวะผู้น า. พิมพ์ครั้งที๓่. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์เสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๖. 
กองแผนงานกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ . คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ

กฎระเบียบค าสั่งของคณะสงฆ์. 
กิติตยัคคานนท์. เทคนิคการสร้างภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร : เปลวอักษร, ๒๕๔๓. 
งามพิศสัตย์สงวน. การจัดระเบียบทางสังคมในสังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
จิรพรรณกาจนะจิตรา. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ชวนพิมพ์, ๒๕๒๘. 
ฉลอง มาปรีดา. คุณธรรมส าหรับผู้บริหาร. กรุงเทพมหานคร: โอเดี้ยนสโตร์, ๒๕๓๗. 
เฉลิมพลโสมอินทร์. ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๖. 
เถาวัลย์นันทาภิวัฒน์. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๒๑. 
ทองหล่อ  วงษ์ธรรมา. ปรัชญา๒๐๑พุทธศาสน์. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๘.  
ธรรมรสโชติกุญชร. มนุษย์สัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิฆเนศ, ๒๕๑๙. 
น้อย   สุปิงคลัต. ภาวะความเป็นผู้น าในงานพัฒนาชุมชน. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 

๒๕๓๗. 
เนตร์พัณณา  ยาวิราช. ภาวะผู้น าและผู้น าเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัท

เซ็นทรัลเอ็กเพรสจ ากัด, ๒๕๔๖. 
ประยงค์  สุวรรณบุปผา. รัฐปรัชญาแนวคิดตะวันออก–ตก. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 

๒๕๔๑. 
พรนพ  พุกกะพันธุ์. ภาวะผู้น าและการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักท,์ ๒๕๔๔. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. พิมพ์พิเศษ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร:โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
 .“พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม”.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
 .ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๕. 
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ.
กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๖. 

พระศรีปริยัติโมลี (สมชัยกุสฺลจิตฺโต). ชุดพุทธศาสนาประยุกต์สงฆ์ผู้น าสังคม. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.   

พระสามารถ  อานนฺโท. "ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม". กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

รังสรรค์  ประเสริฐศรี. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธนธัชการพิมพ์จ ากัด, ๒๕๔๔. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและโซเทกซ์, ๒๕๔๑. 
สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์. วิสัยทัศน์ขุนคลัง. พิมพ์ครั้งที ่๒. กรุงเทพมหานคร: ผู้จัดการ, ๒๕๔๔. 
สมพิศ  วิชญวิเชียร. หัวไม่ใช่หาง. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส์, ๒๕๔๒. 
สมัย  จิตต์หมวด. พฤติกรรมผู้นา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๔๗. 
ส านักงานเจ้าคณะภาค ๑๖. คู่มือปฏิบัติการคณะสงฆ์. สุราษฏร์ธานี : ส านักงานเลขานุการภาค 

๑๖ วัดท่าไทร, ๒๕๔๗. 
สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์. ภาวะผู้น า : ทฤษฎีและการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทวิรัตน์เอ็ดดูเคชั่น

จ ากัด, ๒๕๓๗. 
สุพานี สฤษฎ์วานิช. พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙. 
เสนาะ  ติเยาว์. หลักการบริหาร.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 
 
 (๒) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 
จิตติมา  พงษ์ไพบูลย์. “ภาวะผู้น าของพระราชปริยัติ (สฤษฏิ์สิริธโร)”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
เฉลิม  อุตกฤษฎ์. การศึกษาบทบาทพระภิกษุในการพัฒนาชุมชน . วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์

ศาสตร์มหาบัณฑิต. คณะสังคมสงเคราะห์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๑. 
เฉียบ  ไทยยิ่ง. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของ

ชุมชนกรณีศึกษา : ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. รายงานการวิจัย.
กรุงเทพมหานครกองแผนงานกรมการศาสนา, ๒๕๔๑. 
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การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
The Sangha Administration of Sangha Administrator 

In Phichai District, Uttaradit Province 
 

พระณรงค์ฤทธิ์   ฐานธมฺโม (กลิ่นจันทร์หอม)  

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์   ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  จังหวัด
อุตรดิตถ์   จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  และ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์    
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) ระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๖๑)พิจารณาเป็นรายด้าน  เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย  คือ ด้านการเผยแผ่( = ๓.๗๕)ด้านการปกครอง( = ๓.๖๕)ด้านการศาสนศึกษา( = 
๓.๖๐)ด้านการสาธารณสงเคราะห์( = ๓.๖๐)ด้านการศึกษาสงเคราะห์( = ๓.๕๙)และด้านการ
สาธารณูปการ( = ๓.๕๒) 
 ๒) การเปรียบเทียบระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดิตถ์โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าพระสงฆ์ที่มี  พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญวุฒิ
การศึกษานักธรรม  และวุฒิเปรียญธรรม  ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุ  
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอพิชัย  จั งหวัดอุตรดิตถ์ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 ๓) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ปัญหาและอุปสรรค คือ เจ้าอาวาสบางวัดยังขาดความ
เด็ดขาดในการดูแลอย่างท่ัวถึงและยังย่อหย่อนในการปกครองเกินไปการอยูรวมกันเป็นหมูคณะสวน
มากจะมีการแบ่งพรรคแบงฝาย  มีการไปตรวจตราเยี่ยมเยียนส านักศาสนศึกษา ไม เป็นไปอย่าง
ทั่วถึง ยังขาดงบประมาณในการด าเนินงานในเรื่องสนับสนุนการศึกษา  มีการให้ทุนการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่สอบธรรมศึกษาได้ยังไม่มากเท่าที่ควร การจัดอบรมให้แก่พระภิกษุสามเณรและศา
สนิกชนทั่วไปยังค่อนข้างน้อยการเผยแผ่ธรรมเสียงตามสายของวัด และการจัดสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ
                                                           

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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ธรรมะยังค่อนข้างน้อย ขาดปัจจัยในการท านุบ ารุงซ่อมแซมอาคารสถานที่การจัดตั้งหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลและจัดอบรมประชาชนค่อนข้างน้อย 
 ข้อเสนอแนะ พบว่า ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับเจ้าคณะอ าเภอจนถึงระดับเจ้าอาวาสต้อง
มีความเด็ดขาดและความชัดเจนในเรื่องการบังคับใช้กฎระเบียบในการปกครองในแต่ละวัดเจ้า
อาวาสควรจัดระเบียบการอยูร่วมกันให้ครอบคลุมมากขึ้น  ควรมีการสงเสริมให้พระสงฆ์ทุกวัดได
เรียนพระธรรมวินัยอย่างเป็นประจ าควรของบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเพ่ือสนับสนุนเรื่อง
การศึกษาของพระภิกษุและสามเณร ควรมีการให้ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่สอบธรรมศึกษา  
ควรให้พระภิกษุสามเณรและศาสนิกชนทั่วไป ได้มีการจัดอบรมธรรมะหรือหลักการปฏิบัติหรือให้มี
การสนทนาธรรมกันตามสมควร สร้างศรัทธาจากในหลายๆพ้ืนที่เพ่ือการหางบประมาณปัจจัยมาท า
การท านุบ ารุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ต้องมีการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลและจัด
อบรมประชาชนเพิ่มให้มากขึ้น 
ค าส าคัญ : การบริหาร, การบริหารกิจการคณะสงฆ์, พระสังฆาธิการ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the Sangha administration 
of the Ecclesiastical monks at Phichai District, Uttaradit Province, 2) to compare the 
opinion of the monks towards the Sangha administration of the Ecclesiastical monks 
at Phichai District, Uttaradit Provinceby classifying on the personal factors, and 3) to 
study the problems, obstacles and suggestions for theSangha administration of the 
Ecclesiastical monks at Phichai District, Uttaradit Province. 
 This research applied the Mixed Methods Research consisting of the 
qualitative and quantitative research. The sample was 205 monks in the 
Sanghagovernment at Phichai District, Uttaradit Province from 437 monks and in-
Depth interview from the 10 key informants.  
 Results of the Research 
 1. Overall,the leveloftheSangha administration of the Ecclesiastical monks 
at Phichai District, Uttaradit Province was at the high level ( = 3.61). When 
considering each aspect, it arranged from the high to low level: the propagation         
( = 3.75), the government ( = 3.65), the religious studies ( = 3.60), the public 
housing ( = 3.60), the welfare education ( = 3.59) and the public assistance          
( = 3.52). 
 2. The comparison of the leveloftheSangha administration of the 
Ecclesiastical monks at Phichai District, Uttaradit Provinceby classifying on the 
personal factors found that the monks having the different year, degree of General 
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education, degree of Dhammaeducation and degree of Palieducation had no the 
different opinion toward theSangha administration of the Ecclesiastical monks at 
Phichai District, Uttaradit Province. Therefore, the hypothesis was denied.However, 
the monks having the different age had the different opinion toward theSangha 
administration of the Ecclesiastical monks at Phichai District, Uttaradit Province at 
0.05 ofstatistical significance.Therefore, the hypothesis was accepted. 
 3. The problems, obstacles, and suggestions for theSangha administration 
of the Ecclesiastical monks at Phichai District, Uttaradit Provincewere that the 
abbots had no decisiveness in the administration thoroughly and lessened in the 
government. Living in the groups made the division into many groups. Visiting the 
religious schools was not thorough. The budget was insufficient in the 
administration for supporting the education, and the fund for the education of the 
monks was insufficient. The Dhamma propagation through the media was quite less. 
The budget for the restoration of buildings was insufficient. Establishing the Unit for 
People Training in the Sub-District was quite less. 
 The suggestions were that the commanders who were the Ecclesiastical 
District officers to the abbots should have the decisivenessand the clearness in 
enforcing the regulations for the government in the temple. The abbots should 
organize the living together, support the monks in the temple for studying the 
Dhamma-Vinaya regularly, provide the budget from the public sector to support the 
education of the monks and the novices, provide the fund for the students in 
Dhamma examination, provide the training in the Dhamma or the principles or the 
Dhamma talk to the monks, the novices or the Buddhists,make the faith from many 
areas to find the budget forthe restoration of buildings, establish the Unit for 
People Training in the Sub-District and train the people.  
Keywords: Administration, Sangha Administrator, Sangha 
 
๑. บทน า 
 การบริหารเป็นสิ่งส าคัญต่อการบริหารด าเนินการขององค์กร เพราะเป็นเครื่องมือชี้ถึง
ความส าเร็จและล้มเหลว   ความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพ  ในการด าเนินงานของ
ผู้บริหารนั้นจ าเป็นต้องมีกระบวนการในการชักน าบุคคลในองค์การให้มีความตั้งใจในการท างานให้
ประสบความส าเร็จโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมกันตัดสินใจ
ร่วมกันปฏิบัติงานซึ่งผู้บริหารจะต้องมีทักษะที่จ าเป็นในการบริหารงาน๓ประการคือทักษะด้านการ
ท างานทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และทักษะทางด้านความคิดนอกจากนี้ผู้บริหารต้องมีหลักในการ
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ด าเนินงานที่เหมาะสมอันจะส่งผลให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาตั้งใจ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายดังนั้นการด าเนินงานจะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการน าหลักการบริหารมาประยุกต์ใช้ 
 การบริหารจัดการวัดให้คงสถานะแห่งความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  และมีความส าคัญใน
ความรู้สึกของประชาชน  จึงเป็นความจ าเป็นที่เจ้าอาวาสต้องตระหนักให้ถ่องแท้  โดยเฉพาะการ
ประคองศรัทธาของประชาชนในถิ่นที่นั้นๆ  ตลอดถึงความรู้สึกรู้สึกของบรรพชนที่ให้ความเชื่อมั่น
อย่างสูงส่งมาแต่บรรพกาล  จ้าอาวาสมีธุระ  ภาระ  ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการวัด  ทุกประการ
ล้วนต้องอาศัยความรู้ความสามารถอันเป็นพิเศษของเจ้าอาวาสทั้งนั้น  ดั้งนั้น  จึงอาจกล่าวได้ว่า    
เจ้าอาวาส  เป็นบุคคลและมีต าแหน่งพระสังฆาธิการเบื้องต้น  ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความมั่นคงและความ
เจริญทางพระพุทธศาสนา 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ฉบับใหม่ขึ้นใน  พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อคณะกรรมการท างานส าเร็จ รัฐบาลจึงได้ตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะ
รัฐสภา เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ 
 “โดยที่การจัดด าเนินกิจการคณะสงฆ์ มิใช่เป็นกิจการอันแบ่งแยกอ านาจด าเนินการด้วย
วัตถุประสงค์เพ่ือการถ่วงดุลอ านาจเช่นที่ เป็นอยู่ตามกฎหมายในปัจจุบัน และโดยระบบเช่นว่านั้น
เป็นผลบั่นทอนประสิทธิภาพแห่งการด าเนินกิจการจึงสมควรแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ ให้สมเด็จ
พระสังฆราช องค์สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคมตามอ านาจ
กฎหมายและพระธรรมวินัย ทั้งนี้เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา” 
 การบริหารคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญเพราะถ้ามีระบบบริหารดีศาสนาก็มีความ
เจริญมั่นคงการบริหารที่ดีนั้นจะต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยู่กับการแบ่ง
งานมอบอ านาจกระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่างๆรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของ
ตนและพัฒนาการในด้านต่างๆเพราะการบริหารคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้มีอ านาจรัฐและจารีตประเพณี
เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์จัดระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์การบริหารคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะ
สงฆ์ใน  ๖   ด้านคือด้านการปกครองด้านการศึกษาด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการเผยแผ่ด้าน
สาธารณูปการและด้านสาธารณสงเคราะห์ให้ด าเนินไปตามพระธรรมวินัย  กฎหมาย   กฎหมาเถร
สมาคม  มติ  ข้อบังคับหรือระเบียบมหาเถรสมาคม 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะท างานวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์” ซึ่งมี  ๖  ด้าน  ได้แก่ ๑.ด้านการปกครอง ๒.ด้านการศาสน
ศึกษา๓. ด้านการศึกษาสงเคราะห์   ๔. ด้านการเผยแผ่  ๕. ด้านการสาธารณูปการ  และ ๖. ด้าน
การสาธารณสงเคราะห์  โดยศึกษาจากวัดที่อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอพิชัย   จังหวัด
อุตรดิตถ์   ถือเป็นการบริหารให้วัดและพระภิกษุได้มีส่วนร่วมในด้านต่างๆ  ด้วยกัน  เพ่ือให้ตั้งอยู่ใน
หลักเดียวกันคือความเป็นอยู่ที่ดีที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมวินัย  และค าสั่งสอนทาง
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พระพุทธศาสนา  อีกทั้งเป็นการปลูกฝังประชาชนได้มีคุณธรรมและจริยธรรมให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
เป็นผู้น าคณะสงฆ์ที่มีคุณภาพส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาและสังคมไทยสงบสุข และสามารถบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  จังหวัด
อุตรดิตถ์   ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ 
 ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์   จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๓. เพ่ือศึกษาปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research)  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุ ๒๐ปีถึง ๖๑ปีขึ้นไป 
เป็นประชากรในการศึกษา โดยเลือกพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอพิชัย   
จังหวัดอุตรดิตถ์ .เป็นประชากรในการศึกษา จ านวน ๔๓๗ รูป ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยการเปิด
ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซ่ีและมอร์แกน (R.V. Krejcie.andE.W. Morgan)ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๒๐๕ รูปวิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าความถี่ (frequency), ค่าร้อยละ (percentage), ค่าเฉลี่ย (mean), 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าเอฟ(F-
test) ด้วยวิธีการการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One.Way.Analysis.of Variance)และ
เป รี ย บ เ ที ย บ คว าม แต ก ต่ า ง ข อ ง ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ป็ น ร า ย คู่ โ ด ย วิ ธี ผ ล ต่ า ง นั ย ส า คั ญน้ อ ย
ที่สุด (Least Significant Different : LSD) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key.Informants) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบบริบท  
 
๔. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษา “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  จังหวัด
อุตรดิตถ”์ ผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี จ านวน ๗๓ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๓๕.๖ มีพรรษาระหว่าง ๑-๕ พรรษา จ านวน ๙๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘ มีวุฒิการศึกษาสามัญ
ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  ๖๙  รูป  คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗   มีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก 
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จ านวน ๘๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙และยังไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม จ านวน ๑๙๒ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๙๓.๗ 
 ผลการวิจัยโดยภาพรวมทั้ง ๖ ด้าน  พบว่าการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอพิชัยมีระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากการเปรียบเทียบระดับ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยจ าแนกตาม
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลจากการศึกษาเปรียบเทียบโดยจ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า
พระสงฆ์ที่มีพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม   และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม  
แตกต่างกัน มีระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน 
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย   
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยตามรายด้านทั้ง ๖ ด้าน ดังนี้ 
 ๑) ด้านการปกครอง พระภิกษุสามเณรภายในวัดต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าอาวาส
และผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย เพ่ือให้เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือและน่าเคารพเป็น
ตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องการเคารพเชื่อฟัง และควรประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่ทางคณะสงฆ์ได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดทุกประการ 
 ๒) ด้านการศาสนศึกษา มีการดูแลเร่งรัดให้มีการเรียนการสอนนักธรรมและเปรียญธรรม 
มีการสรรหาบุคลากร พัฒนาครูผู้สอน  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและการให้ขวัญ และก าลังใจ 
 ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ การส่งเสริมให้มีการเรียนนักธรรม บาลี และธรรมศึกษา
ส าหรับพระภิกษุสามเณร และนักเรียน รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรและ
เด็กนักเรียน เพ่ือที่จะได้น าไปเป็นทุนในการศึกษา การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาส าหรับพระภิกษุ
สามเณรและเด็กนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นต่างๆ 
 ๔) ด้านการเผยแผ่ การให้มีการเผยแผ่ธรรมเป็นประจ าทุกวัน โดยการเผยแผ่ธรรมะทาง
เสียงตามสายของวัดในแต่ละวัด จัดสื่อสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับธรรมะเพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชน วัด
แต่ละวัดควรน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเผยแผ่ธรรมะให้มากขึ้น  เช่น การเผยแผ่ธรรมะ
ออนไลน์ โดยการใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 ๕) ด้านการสาธารณูปการ การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ตามสถานที่วัดต่างๆ อีก
ทั้งในแต่ละวัดต้องมีการปรับทัศนียภาพด้วยการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ให้ร่มรื่น ร่มเย็น    มี
การดูและท าความสะอาดและมีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนประจ าต าบลในแต่ละต าบล เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมประจ าแต่ละชุมชน 
 ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสร้างสาธารณประโยชน์ที่
วัดและชุมชนในเขตรอบๆ วัด สามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เช่น สร้างห้องสมุดประชาชน ศูนย์
เด็กก่อนเกณฑ์ ศาลาประชาคม ศาลาอบรมธรรม เป็นต้น ส่งเสริมการปรับปรุงถนนหนทางตาม
หมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือความเดือนร้อนของชุมชน 
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 สรุปโดยรวมทั้ง ๖ ด้าน การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดิตถ์นั้น ต้องด าเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามและมีประสิทธิภาพ โดยต้องปฏิบัติ
ตามหลักพระธรรมวินัย  ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทางคณะสงฆ์ได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดทุก
ประการ มีการศึกษานักธรรมชั้นตรี โท เอก แผนกบาลีและการศึกษาสามัญรวมถึงการมอบ
ทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรและเด็กนักเรียน เผยแผ่ธรรมะทางเสียงตามสายหรือจัดสื่อ
สิ่งพิมพ์เพ่ือแจกจ่าย การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ การปรับทัศนียภาพวัดให้ร่มรื่น ร่มเย็น 
และการสนับสนุนการสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชน 
 
๕. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์”  มีประเด็นการอภิปลายผล ดังนี้ 
 ผลการอภิปราย  พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๖๑) เมื่อจ าแนกเป็นราย
ด้าน พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในระดับมากทุกด้านผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์โดยจ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
จากการศึกษาเปรียบเทียบโดยจ าแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษา วุฒิ
การศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม   และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม  แตกต่างกัน มี ระดับการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย   
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัย เรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  จังหวัด
อุตรดิตถ์ผู้วิจัยขอเสนอแนะไว้ดังนี้ 
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) ด้านการปกครองเจ้าอาวาสต้องปกครองพระลูกวัดและศิษย์วัด ให้เป็นไปตามหลัก
พระธรรมวินัยกฎหมายกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมและเมื่อมีการกระท าผิดต่อพระธรรมวินัยท า
ให้ชื่อเสียงพระพุทธศาสนาเสียหายเกิดขึ้นต้องมีการวินิจฉัยหรือต้องมีการลงโทษตามความผิด  นั้นๆ 
 ๒) ด้านการศาสนศึกษาเจ้าอาวาสควรมีการส่งเสริมการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรได้
เรียนในทางพระพุทธศาสนาทั้งในด้านพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแผนกบาลีและแผนกสามัญและมี
การตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์โดยตรงโดยมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของ
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รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องให้การสนับสนุนในส่วนของทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณร 
 ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์เจ้าอาวาสควรมีบทบาทในการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์
การศึกษาสงเคราะห์เช่นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในแต่ละวัดศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ภายในวัดและศูนย์ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมในด้านการศึกษาส าหรับเด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่นตนด้วยการให้มีการเรียนธรรมศึกษา  
 ๔) ด้านการเผยแผ่เจ้าอาวาสแต่ละวัดควรมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกมากขึ้น
เพ่ือให้ประชาชนให้เห็นความส าคัญต่อพระพุทธศาสนาโดยมีการประสานงานกันระหว่างส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติประจ าอ าเภอและประจ าจังหวัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลักธรรมผ่านสื่อ
ต่างๆเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อระบบออนไลน์ เป็นต้นและมีควรการอบรมเด็ก
เยาวชนโดยการจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ในแต่ละสถานศึกษาทุกๆ ปีและควรมีโครงการอบรม
พระนักเทศน์ในแต่ละอ าเภอเพ่ือให้พระภิกษุภายในอ าเภอสามารถสั่งสอนประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเข้าใจหลักค าสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้น 
 ๕) ด้านการสาธารณูปการเจ้าอาวาสควรประสานงานกับทางราชการในการจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมวิชาชีพและอาชีพให้กับประชาชนและมีการวางแผนพัฒนาวัดควบคู่กับการพัฒนาชุมชนโดย
มีการประสานงานกับหน่วยงานทางภาครัฐ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมการท างานด้วยกันและด้านการก่อสร้างถาวรวัตถุภายใน
วัดควรมีการก่อสร้างในส่วนเฉพาะที่มีความจ าเป็นเท่านั้น 
 ๖) ด้านการสาธารณสงเคราะห์เจ้าอาวาสควรเป็นผู้ประสานงานกับทางราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งกองทุนต่างๆเพ่ือช่วยเหลือประชาชนเช่น กองทุนส่งเสริมการศึกษา 
กองทุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กกองทุนช่วยเหลือยามเกิดภัยธรรมชาติหรือจัดตั้งห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชนและมีการแสดงพิพิธภัณฑ์โบราณที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเพ่ือให้
ประชาชนได้เรียนรู้ 
 ๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑) ควรน าผลของการศึกษานี้ไปเป็นข้อมูลในการการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
และความเรียบร้อยดีงามตามกฎของมหาเถรสมาคมที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
 ๒) ควรน าปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการศึกษานี้มาประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่โดยให้ทุกวัดภายในเขตการปกครองคณะสงฆ์ของ
อ าเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
 ๓) ควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์และบูรณาการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอ พิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เข้ากับยุคโลกาภิวัฒน์โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย แต่ต้องควรยึดหลักพระ
ธรรมวินัยให้เป็นหลักส าคัญในการบริหารมากที่สุด 
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 ๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะศึกษาเรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์โดยมีการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมให้มากขึ้นเพ่ือจะได้เปรียบความคิดเห็นพระภิกษุกับ
ประชาชนที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และควรมีการเพ่ิมกลุ่ม
ประชากรให้มากยิ่งกว่าเดิม คือจากที่เป็นการแบบสอบถามเฉพาะพระภิกษุอย่างเดียว แต่ให้เพ่ิม
กลุ่มประชากรที่เป็นประชาชนเข้ามาด้วยเพื่อความชัดเจนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 ๒) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเรื่องระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาท
ของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นให้กว้างมากขึ้นจะได้
เป็นการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการในแต่ละวัดหันมาสนใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้มาก
ยิ่งขึ้นและเปลี่ยนกลุ่มประชากรจากระดับอ าเภอไปเป็นกลุ่มประชากรในระดับจังหวัด 
 ๓) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจะศึกษาและประยุกต์หลักธรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์เข้ามาเพ่ือความสมบูรณ์ในงานวิจัยยิ่งขึ้นเช่นหลักพรหมวิหาร ๔, หลักอิทธิบาท ๔, 
หลักสาราณียธรรม ๖, หลักอปริหานิยธรรม ๗, เป็นต้น และน าหลักธรรมมาใช้ในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์อย่างหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 ๔) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ยุทธศาสตร์หรือเทคนิคในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์เพ่ือจะได้ทราบเทคนิคกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่สามารถนามาใช้เพ่ือการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 
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ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษา 
เขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

The Leadership of Educational Administrators According to 
Buddha Dhamma Principle In Secondary School of Muang 

Phichit District, Phichit Province 
 

พระวิวัฒน์  วชิรญาโณ (บุญผุย)  

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรม
โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๒) เพ่ือศึกษาปัญหาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และ ๓) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมส าหรับพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๘๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ คือ ด้านครองคน (สังคหวัตถุธรรม)  
( =๓.๕๙) ด้านครองตน (สัปปุริสธรรม) (  = ๓.๕๗) และด้านครองงาน  (อิทธิบาทธรรม)  
( = ๓.๕๖) 
 ๒.) ข้อเสนอแนะ ในภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พบว่า ผู้บริหารควรจัดการอบรมธรรมะในการบริหารแก่ครูและ
บุคลากรตามสมควร ท าความเข้าใจในการบริหารตามหลักพุทธธรรมแก่ครูและบุคลากรให้เป็นไป
ในทางเดียวกัน ด าเนินตามนโยบายและแผนงาน ให้ถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ผู้บริหารควรใช้วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ เช่น การบริหารงานหรือการ
ให้บริการที่รวดเร็วก็เป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน และไม่ควรเย่อหยิ่ง หรือวางตัวสูง
กว่าผู้ใต้บังบัญชามากจนเกินไป ควรสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้เกิดขึ้น ควรใช้วิธีการจูงใจ
บุคลากรให้ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายมากกว่าสั่งการ ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมต่อทุกคนในเรื่องต่างๆ 
เป็นผู้มีใจเมตตากรุณา มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดถือความถูกต้องดีงามและซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลัก 
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับสังคมหรือองค์กรภายนอกเพ่ือประสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง
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โรงเรียนกับชุมชนหรือองค์การให้เกิดมีขึ้น ผู้บริหารจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ “ติดตามผลงาน และ/
หรือ ตรวจงาน” หน่วยงานต่างๆ ภายในและนอกองค์สม่ าเสมอ ในภาวะความเป็นผู้บริหารนั้นต้อง
เกิดจากการที่บุคคลได้เคยศึกษา หาความรู้ ฝึกฝน อบรม บ่มนิสัย และเคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะ
ความเป็นผู้น าที่ดีมาก่อน จนหล่อหลอมบุคลิกภาพและสภาวะความเป็นผู้น าที่ดีได้ 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า, ผู้บริหาร, โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the Leadership of 
Educational  Administrators  According to Buddha Dhamma Principle in Secondary 
School of Muang Phichit District, Phichit Province 2) to study the problems of the 
Leadership of Educational  Administrators  According to Buddha Dhamma Principle 
in Secondary School of Muang Phichit District, Phichit Province, and 3) to study the 
ways to apply Buddha Dhamma Principle for developing a leadership of Educational  
Administrators According to Buddha Dhamma Principle in Secondary School of 
Muang Phichit District, Phichit Province.  
 Results of the Research 
 1. Overall,the level of the Leadership of Educational  Administrators  
According to Buddha Dhamma Principle in Secondary School of Muang Phichit 
District, Phichit Province was at the high level ( = 3.84). When considering each 
aspect, sorting arithmetic mean from highest to lowest were Sangahavatthus, the 
virtues making for group integration and leadership ( = 3.59), Sappurisadhammas, 
the quality of good man ( = 3.57), and Iddhipadas, the basis for success ( = 
3.56). 
 2. The suggestions for improving the the Leadership of Educational  
Administrators  According to Buddha Dhamma Principle in Secondary School of 
Muang Phichit District, Phichit Province found that each school should have a 
project of training Buddha Dhamma principle to teachers and personnel which help 
them to understand Dhamma and will be able to apply it with their work and reach 
a goal of school, follows in the same policy and plan of school, the administrators 
use a variety of technique to make a good relationship with teachers and personnel 
at school such as know how to be temperate, know individuals well, administrators 
giving the basic of love and unity in school, good administrators should have a 
good morality in working, good relationship within a community, and last good 
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personalities of educational administrators should always practice, learning, training 
all the time and having the morality in the administration. 
Keywords: Leadership, Administrators, Secondary School  
 
๑. บทน า 
 ในทุกสังคมนับตั้งแต่สังคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือรัฐ จนถึงสังคมหน่วยเล็กที่สุดคือ
ครอบครัว ต่างก็มีผู้น าหรือหัวหน้าครอบครัวทั้งสิ้น จุดประสงค์ของการมีผู้น าในสังคมแต่ละกลุ่มก็
เพ่ือเป็นศูนย์กลางให้แก่บุคคลในกลุ่มนั้นๆ เพราะผู้น าจะเป็นผู้ท าหน้าที่ตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการ 
ก าหนดนโยบาย วางแผนและจูงใจให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันปฏิบัติภารกิจของกลุ่มให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ความสามารถและคุณลักษณะของผู้น าจึงมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยตรงกับคุณภาพของการ
ด าเนินงานภายในกลุ่ม ดังนั้นการมีผู้น าที่มีความสามารถจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับกลุ่มเพราะ
ผู้น าเป็นดุจดวงประทีป เป็นจุดรวมพลังของสมาชิก เป็นผู้ช่วยชี้แนะแนวทางเพ่ือการผลักดันและชัก
จูงใจให้กลุ่มกระท ากิจกรรมให้ประสบความส าเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกลุ่มต้องการ๑ 
 พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดี เพราะคนดีย่อมเป็นที่ปรารถนาที่ต้องการ
ในที่ทุกหนทุกแห่งในทุกกิจการและในทุกยุคทุกสมัย คนดีท าให้ครอบครัวเจริญโรงเรียนเจริญชุมชน
เจริญสังคมและประเทศชาติเจริญ และมีความสุขคุณธรรมคือคุณสมบัติและสัญลักษณ์ของคนดีเป็น
หลัก ถือปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของสัตบุรุษ คือคนดี หรือคนในอุดมคตินั่นเอง ในสังคมชาวพุทธ
คนมีคุณธรรมย่อมเป็นผู้ควรค่าแก่ความรักเกียรติศักดิ์ศรี และการยกย่องสรรเสริญจากผู้อ่ืน ดั้งนั้น
การพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้น าด้วยหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อ
มนุษย์ พุทธธรรมเป็นหลักพ้ืนฐานของชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไทย เป็นหลักเพ่ือการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีสัมมาทิฏฐิ เพ่ือสันติสุขของคนในสังคม จึงเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการ
ประยุกต์ใช้ส าหรับผู้บริหาร เพราะผู้บริหารเป็นส่วนส าคัญในการหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ให้แก่
ทุกคนโดยเฉพาะนักเรียน และหากผู้บริหารประเทศ นักธุรกิจและนักการเมืองมีและใช้คุณธรรม
จริยธรรมย่อมจะน าให้บ้านเมืองรุ่งเรืองและประชาชนสุขสันต์ 
 หลักพุทธธรรมของพระพุทธองค์มีไว้เพ่ือให้ผู้น าได้เลือกสรรมาใช้ ตามความเหมาะสมใน
ทุกเรื่องไมว่าในเรื่องการครองตน การครองคน และการครองงาน๒ หมวดธรรมที่ประยุกต์ใช้เป็น
รากฐานคุณธรรมของผู้น าในผู้บริหารได้แก่ ๑. คุณธรรมในการครองตน ๒. คุณธรรมในการครองคน 
และ๓. คุณธรรมในการครองงาน มีความส าคัญต่อการเป็นผู้น าของผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง เพราะการ
เป็นผู้น าใดก็ตามให้ประสบผลส าเร็จนั้นจะต้องใช้ความรู้คู่คุณธรรม แต่ในสภาพความเป็นจริงนั้น

                                                           
๑สายฝน วังสระ, การวิจัยและพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), 

หน้า ๓. 
๒สงบ  ประเสริฐพันธ์, การประยุกต์หลักพุทธธรรมกับการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๕), หน้า ๒๔๘. 
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ปรากฏว่าผู้บริหารมักจะมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม เพราะผู้น า
ใช้อ านาจไม่เป็นธรรม ผู้น าขาดความรู้ในธรรมที่ดี การน าไปใช้จึงไม่เกิดผมที่ควร๓ 
 ดังนั้น การน าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ก็น่าจะเอ้ือกับ
วัฒนธรรมไทยไม่มากก็น้อย การน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ก็เพ่ือการเป็นผู้น าที่ดี และค าสั่งสอนที่
ส าคัญๆของพระพุทธองค์ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้น าที่ดี หรือวิถีทางของการที่จะเป็นผู้น าที่ดี
เพ่ือใช้ส าหรับเป็นแนวทางที่จะน าไปปฏิบัติ ได้แก่ ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ, อธิษฐานธรรม ๔, 
พรหมวิหารธรรม ๔, อคติ ๔, คหิสุข ๔, สังคหะวัตถุ ๔, ขันติโสรัจจะ หิริโอตัปปะ, อิทธิบาท ๔,       
เวสารัธชกรณะ ๕, ยุติธรรม ๕, อปริหานิยธรรม ๗, นาถกรณธรรม ๑๐, กัลยาณมิตรธรรม ๗ และ
บารมี ๑๐ ประการ (ทศบารมี) ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารและจัดการสมัยใหม่
โดยเฉพาะผู้บริหารได้ ๔ 
 ตัวอย่างเพียงบางหลักธรรมมาอธิบาย ดังนี้ สังคหวัตถุ ๔๕ (Base of sympathy) ธรรม
เพ่ือให้คนเป็นที่รักของคนทั่วไป ซึ่งได้แก่ ๑. ทาน (givingoffering) คือการให้ เสียสละ แบ่งปันแก่
ผู้อื่น เช่น การให้รางวัล สวัสดิการที่ดี เป็นต้น ๒. ปิยวาจา (Kindly speech) คือ พูดจาด้วยถ้อยค า
สุภาพ นุ่มนวล เหมาะแก่บุคคล เวลา สถานที่ พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ พูดในทางสร้างสรรค์ และ
เกิดก าลังใจ เช่น การควบคุม การจูงใจ เป็นต้น ๓. อัตถจริยา (useful conduct) ท าตนให้เป็น
ประโยชน์ ตามก าลังสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ก าลังทรัพย์ และเวลา เช่น การพัฒนาคน การ
บริหารงานตามวัตถุประสงค์ เป็นต้น ๔. สมานัตตตา (even and equal treatment) คือท าตนให้
เสมอต้นเสมอปลาย วางตนเหมาะสมกับ ฐานะ ต าแหน่งหน้าที่การงาน ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน ร่วมทุกข์
ร่วมสุข เช่น การสื่อสาร การมอบอ านาจ เป็นต้น หลักธรรมทั้งหลายนี้ หากผู้น าและบุคคลใดน าไป
ปฏิบัติก็จะเกิดความม่ันคงและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นที่รักและเคารพของผู้อ่ืน และเป็นผู้น า
ที่มีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน์ 
 การพัฒนาคุณภาพคนให้มีความรู้ทักษะความสามารถทั้งจิตใจร่างกาย ซึ่งจะน าไปสู่ความ
เป็นผู้น ามีการคิดวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” รอบคอบทุกมิติอย่างสมดุล เพียบพร้อมทั้งด้าน 
“คุณธรรม”และ“ความรู้” ด้วยจิตส านึกรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจในการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตอดทนขยันหมั่นเพียรอันจะเป็น“ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” ให้
คนพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น และสังคมที่สงบสันติสุขมีเสถียรภาพ และเป็นธรรมใน
การด ารงชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน น าไปสู่สังคมที่ร่มเย็นเป็นสุขจึงท าให้การด าเนิน
ชีวิตมีความสุขการด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมให้มีความสุขควรต้องยึดหลักพุทธธรรม คือให้มี
คุณธรรม มีความดีประจ าใจ 
                                                           

๓มงคล  ภาธุวานนท์, หลักพุทธธรรมกับการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๕. 

๔ผู้น าตามหลักธรรม, [ออนไลน์],ที่มา : http://www.rin.ac.th/article, (เข้าถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗). 
๕ส .ส. (ไทย)๑๕/๗๒/๘๐. 
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 หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มีความสอดคล องกับหลักภาวะผู้น านั้น มีอยู่
หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับผู้น าในบริบทที่แตกต่างกันไป ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
สนใจหลักพุทธธรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ กับการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร จึงไดเลือก
ศึกษาเฉพาะหมวดธรรมที่มีความเก่ียวข้องโดยตรง และสามารถน าไปใช้ไดกับภาวะผู้น าสถานศึกษา 
ประกอบด้วย หลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือการครองตน หลักสังคหวัตถุธรรม ๔ เพ่ือการครองคน และ
หลักอิทธิบาทธรรม ๔ เพ่ือการครองงาน และสนใจศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการน าหลัก
พุทธธรรมไปใช้ในความเป็นผู้น า รวมทั้งการศึกษาทัศนะของผู้บริหารในการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมในการบริหาร ทั้งนี้เพ่ือท าให้ไดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา โดยมีหลักพุทธธรรมเป็น
พ้ืนฐานอันจะเป็นประโยชนต่อผู้น าสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในการน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นล าดับต่อไป 
 สรุปได้ว่าภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม มีความจ าเป็นมากดั่งค ากลอนกล่าวไว้ว่า “ผู้น าดี
ผู้ตามดีต้องดีแน่ ผู้น าดีผู้ตามแย่พอแก้ไข ผู้ตามแย่ผู้น าดีมีทางไป ผู้น าไม่เอาไหนบรรลัยเลย” 
โดยเฉพาะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรที่จะเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรนักเรียน นักศึกษาหรือเยาวชนในอนาคตต่อไป ควรได้รับการปลูกฝังด้วย
หลักพุทธธรรม ซึ่งเน้นความมีคุณธรรมทั้งด้านการครองตน การครองคน และการครองงานให้
เกิดขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลัก
พุทธธรรม โดยเฉพาะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัด
พิจิตร ถ้ามีผู้บริหารที่ไม่ดีก็จะเกิดความเสียหายต่อครอบครัวสถาบันสังคมและประเทศชาติเป็น
ล าดับไป การวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางด้านจิตใจแก่ผู้น า ให้มีการพัฒนา
คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม ส าหรับไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอ
เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาปัญหาภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมส าหรับพัฒนาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอ
เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จาก
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แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๒๐ คนเพ่ือ ๑.)  ด้านครองตน (หลักสัป
ปุริสธรรม)๒.) ด้านครองคน (หลักสังคหวัตถุธรรม) ๓.)  ด้านครองงาน (หลักอิทธิบาทธรรม)และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๗ ท่าน 
 
๔. ผลการวิจัย 
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน ๑๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕ และ
เพศชาย จ านวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕ มีกลุ่มอายุ ๔๐-๕๐ ปี จ านวน ๑๑๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๕๐.๙ รองลงมา คือ อายุ ๓๐-๔๐ ปี จ านวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕ และน้อยที่สุด คือ 
อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖ มีประสบการณ์การท างาน ๕-๑๐ ปี 
จ านวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕ รองลงมา คือ มีประสบการณ์การท างาน ๑๑-๑๕ ปี จ านวน 
๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑และน้อยที่สุด คือ มีประสบการณ์การท างาน ๑๖-๒๐ ปีขึ้นไป จ านวน 
๓๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔ และมีรายได้๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐บาท จ านวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๕.๙ รองลงมา คือ มีรายได้๒๐,๐๐๐บาทขึ้นไป จ านวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒และน้อย
ที่สุด คือ มีรายได้๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐บาท จ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙ 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารและการพัฒนาภาวะผู้น า
ของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับปัญหาภาวะผู้น าและการแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารและข้อมูลที่มาจากการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ผู้วิจัยได้พัฒนาและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่
เป็นรูปแบบในการแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
 อธิบายได้ว่า ด้านการครองตน คือ คุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ดีนั้น เกิดจากการที่
บุคคลได้เคยศึกษา หาความรู้  ฝึกฝน อบรม บ่มนิสัย และเคยปฏิบัติพัฒนาสภาวะความเป็นผู้น าที่ดี 
มาแต่ปางก่อน คือ แต่อดีตกาลจนหล่อหลอมบุคลิกภาพและสภาวะความเป็นผู้น าที่ดี ปลูกฝัง 
เพ่ิมพูน อยู่ใน จิตใจยิ่งขึ้นต่อๆมาจนถึงปัจจุบัน และการวางตนให้เข้ากับผู้ อ่ืนอย่างเสมอภาค 
กล่าวคือ ผู้บริหารควรปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาคไม่ เลือกปฏิบัติ ผดุงไว้ซึ่งความ
ยุติธรรมต่อทุกคนในเรื่องต่างๆ เช่นการพิจารณาความดี ความชอบ เป็นต้น เป็นผู้มีใจเมตตากรุณา มี
คุณธรรมจริยธรรม ยึดถือความถูกต้องดีงาม และซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักตามหลักธรรมสัปปุริสธรรม ธรรม
ส าหรับสัปปุริสชนหรือคนดี 
 ส่วนด้านการครองคน คือ ผู้บริหารโรงเรียนต้องตระหนักถึงความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของ
บุคคลเป็นหลัก ใช้วิธีการพูดอย่างมีวาทศิลป์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และในการ
บริหารงานบุคคลควรใช้วิธีการจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามที่มอบหมายมากกว่าสั่งการตาม
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หลักธรรมข้อว่า ปิยวาจา คือ กล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวาน สมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความ
รักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าที่เป็นประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลัก ควรใช้วิธีการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์ เช่น การบริหารงานหรือการให้บริการที่รวดเร็วก็เป็นการ
สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน และไม่ควรเย่อหยิ่ง หรือวางตัวสูงกว่าผู้ใต้บังบัญชามากจนเกินไป 
และควรสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้เกิดขึ้น สร้างความเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับสังคมหรือ
องค์กรภายนอกเพ่ือประสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหรือองค์การให้เกิดขึ้น
สอดคล้องตามหลักธรรมเวยยาวัจจะ ในอัตถจริยา คือ ขวนขวายช่วยเหลือให้งานส าเร็จ ได้แก่ การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งด้านก าลังความคิด ก าลังปัญญา และก าลังทรัพย์ เช่น การช่วยเหลือกันใน
ครอบครัวระหว่างพ่อแม่กับลูกๆการช่วยเหลือระหว่างญาติต่อญาติ เพ่ือนต่อเพ่ือน รวมทั้งเพ่ือน
บ้านต่อเพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมชาติต่อเพ่ือนร่วมชาติ หรือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเอง 
 และด้านการครองงานคือ ผู้บริหารจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ “ติดตามผลงาน และ/หรือ ตรวจ
งาน” หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรของตน  เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ตัดสินใจ และสั่งการ  ให้
กิจการงาน ทุกหน่วยด าเนินตามนโยบายและแผนงาน  ให้ถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เป็น
ผู้รักงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่  และทั้งจะต้อง เอาใจใส่กระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน  และ
เพ่ิมพูนวิชาความรู้ความสามารถในการท ากิจการงาน  และ มุ่งมั่นที่จะท างานในหน้าที่รับผิดชอบ
หรือกิจการงานอาชีพของตนให้ส าเร็จเรียบร้อยอยู่เสมอควรส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังเรื่องการ
ท างานตามหลักพุทธธรรม โดยใช้หลักพุทธธรรม ทั้ง ๓ ด้าน ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด และเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติให้กับครูผู้สอน บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ตลอดจนชุมชนและรณรงค์ให้
ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานในองค์กรอย่างกว้างขวางและจริงจัง สร้างจิตส านึกให้บุคลากร
ทุกคนในสถานศึกษาได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานตามหลักธรรม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า 
 
๕. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษา
เขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรทั้ง ๓ ด้าน ที่ประกอบด้วยด้านครองตน (หลักสัปปุริสธรรม)ด้าน
ครองคน (หลักสังคหวัตถุธรรม)ด้านครองงาน (หลักอิทธิบาทธรรม)โดยจะอภิปรายผลตามล าดับ 
ดังนี้ 
 ความคิดเห็นครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรม
โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวม 
 จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( = ๓.๕๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์๖ วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( =๓.๖๒) 
 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าครูและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ตามหลักพุทธธรรม ในด้านครองคน (สังคหวัตถุธรรม) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = ๓.๕๙) ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักธรรมของ รภัสสา พานิกุล ท าวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
จัดหางานของรัฐตามหลักสังคหวัตถุ ๔ : กรณีศึกษาศูนย์จัดหางาน กรมการจัดหางานกระทรวง
แรงงาน”ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากส่วนในด้านครองตน (สัปปุริสธรรม) และ
ด้านครองงาน (อิทธิบาทธรรม)มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = ๓.๕๖)ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาตีก๊ะ 
จรัลศาส์น๗ ได้ศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าสตรี จังหวัดปัตตานี” ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าสตรี
จังหวัดปัตตานีโดยรวมมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ความยุติธรรม มากที่สุด รองลงมา
คือ ความมีวินัยในตนเอง และความมีใจกว้าง ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ความมีมนุษยสัมพันธ์ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้น าสตรีที่มีอายุ สถานภาพ ประเภทของผู้น าสตรี 
ระดับการศึกษา รายได้ ศาสนา 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยได้ข้อสรุป และการเสนอแนะไว้ดังนี้ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังเรื่องการท างานตามหลักพุทธ
ธรรม โดยใช้หลักพุทธธรรม ทั้ง ๓ ด้านในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างให้กับครูผู้สอน 
บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ตลอดจนชุมชน 
 ๒. รณรงค์ให้ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานองค์กรอย่างกว้างขวางและจริงจังสร้าง
จิตส านึกให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานตามหลักธรรม และการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 ๓. ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนดนโยบาย มีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษร มีร่องรอยตรวจสอบได้ 
                                                           

๖อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์, “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของฝ่าย
ทะเบียนที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณลงราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๗อาตีก๊ะจรัลศาส์น,.“ภาวะผูน้ าสตรจีังหวัดปัตตานี”, .วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗), บทคัดย่อ. 
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 ๔. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันการด าเนินงาน
ต่างๆ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพ 
 ๕. ควรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนหรือบุคลากรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนธรรมะเพ่ิมข้ึน 
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑. ควรน าผลการศึกษานี้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานพัฒนาบริหาร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๒. ควรน าผลการศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการวางแผนให้สอดคล้องรับกับแนวคิดการบริหารโรงเรียนตามหลักพุทธธรรม 
 ๓. ควรรายงานผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้น ได้ทราบปัญหาต่างๆ ของ
โรงเรียน และให้การสนับสนุนโรงเรียนที่ยังขาดความพร้อมในด้านปัจจัยต่างๆ ต่อการพัฒนา
สถานศึกษา และอ านวยความสะดวก ในด้านการประสานงานขอความช่วยเหลือจากเครือข่าย ผู้
อุปถัมถ์ต่างๆ ให้มากขึ้น 
 ๔. ควรสร้างบรรยากาศ พัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้เอ้ือต่อการท างาน
ตลอดจนการพัฒนาการจัดกิจกรรมขององค์การ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับหลักธรรม และให้
น่าสนใจยิ่งขึ้น 
 ๕. ควรก าหนดการเลื่อนระดับ การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การ
พัฒนาความรู้ความสามารถ ตามล าดับอาวุโส และความรู้ความสามารถอย่างยุติธรรม เพ่ือการเพ่ิม
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรให้มากข้ึน 
 ๖.๓ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑. ควรท าการศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ในกลุ่มประชากรที่กว้างและหลากหลายมากขึ้น 
เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เป็นต้น 
 ๒. การศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรมโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ควรเปลี่ยนจากการวิจัยเชิงปริมาณเป็นเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารตามหลักพุทธธรรม ในเชิงลึกมากขึ้น 
 ๓. ควรเพ่ิมการศึกษาวิจัยด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่หลากหลายมากขึ้น เช่น
หลักอริยทรัพย์ ๗ หลักยุติธรรม 5และหลักพรหมวิหารธรรม ๔ 
 ๔. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ
ผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหาร 
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 ๕. ควรท าการศึกษาวิจัยกระบวนการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนที่ก าลังได้รับ
ผลกระทบจากสภาพปัญหาทางสังคม ปัญหาความรุนแรง ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางครอบครัว ทั้ง
สิ่งยั่วยุและอบายมุขต่างๆ 
 ๖. ควรมีการเพ่ิมเครื่องมือในการวิจัยให้กว้างมากขึ้น นอกเหนือจากการเก็บข้อมูล ด้วย
แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตพฤติกรรม หรือการสนทนากลุ่ม เพ่ือน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ให้ได้ผลตรงกับความเป็นจริงที่สุด 
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การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

Personnel Administration of The Phrapariyattidhamma  
School’s In Muang District, Nakhonsawan Province 

 
พระมหาพนมเทียร  ปุญฺญชาโต (ฉัตรโชติกมาก)  

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพ่ือศึกษาการบริหารงาน
บุคคลที่พึงประสงค์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
แยกตามสถานภาพส่วนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอ าเภอเมืองจัง หวัดนครสวรรค์ 
 ในการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึง
แนวคิดและทฤษฎีที่มีความสอดคล้องกับการบริหารงานบุคคล และผู้วิจัยได้วิจัยภาคสนามโดยการ
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและลงมือสัมภาษณ์ผู้จัดการ และผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการบริหารงานบุคคลในด้าน
ต่างๆ ดังกล่าว 
 ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว แสดงการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้านทั้งหมด ๔ ด้าน 
ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ .๐๕ 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Spearman Rank มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก นั่น
คือ ด้านต่างๆ ทั้ง ๔ ด้าน มีความสัมพันธ์กันภาพรวมในการบริหารงานบุคคลที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .๐๑ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .๙๔๗, .๙๔๖, .๙๖๐, และ .๙๔๔ ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ค าส าคัญ: การบริหารงานบุคคล, โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
 

                                                           
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study 1) to study the Personnel Administration of 
Buddhist Scripture schools Department of General of Education 
AmphoeMuangNakhonsawan Province. 2) to study the best practice of Personnel 
Administration of Buddhist Schools Department of General of Education 
AmphoeMuangNakhonsawan Province. 3) to study the guidelines and 
recommendations for the Personnel Administration of Buddhist scripture schools 
Department of General of Education AmphoeMuangNakhonsawan Province.  
 The research method was Mixed Methods Research. The study of documents 
has been performed to understand the concept and theories that were consistent with 
the administration. The field research has been done by collecting data from 
Questionnaires and In-Depth Interview. The directors of Buddhist scripture schools 
Department of General Education have been interviewed. Therefore, the study would 
be determined the guidelines for the personnel Administration of these aspects. 
 The research found that personnel’s opinions towards personnel 
Administration by overall were in high level as well as in all aspects. The One Way 
Analysis of Variance has been computed for Comparison; it was found that as a whole 
and in all 4 areas did not differ statistically at 0.05 levels. 
 The spearman Rank correlation coefficients were related to higher level with 
the overview of personnel administration at the level of statistical significance 0.01. The 
correlation coefficients were 0.947, 0.946, 0.960 and 0.944 Therefore the hypotheses 
were accepted.  
Keywords: Personnel Administration, Phrapariyattidhamma  School’s 
 
๑. บทน า 
 ในการด าเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงาน ภารกิจขององค์กรหรือหน่วยงานจะส าเร็จ 
ได้ก็ด้วยการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นส าคัญ ถึงแม้องค์กรหรือหน่วยงานจะมีเครื่องมือเครื่อง 
อ านวยความสะดวก หรือปัจจัยอ่ืนที่สนับสนุนในการปฏิบัติงานก็ตาม แต่ภารกิจเหล่านั้นจะส าเร็จ 
ลุล่วงไปได้ก็ต้องอาศัยคนเป็นผู้ปฏิบัติ ผู้ควบคุม ผู้ดูแล คนจึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญมากใน การ
ด าเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงาน โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการ ก็มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนมาปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และปัจจัยในการบริหาร "คน" เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการบริหาร เพราะ
คนเป็นผู้ใช้ปัจจัยในการบริหารอ่ืนๆ ไม่ว่าจะ เป็นเงิน วัสดุ และวิธีการจัดการ ดังนั้น หากองค์ก ร
หรือหน่วยงานใดสามารถหาคนดี มีความรู ความสามารถ เข้าปฏิบัติงานในองค์กรให้นานที่สุดเท่าที่
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จะนานไต้ ก็เป็นการแน่ใจว่า การบริหารงาน ในองค์กรหรือหน่วยงานนั้น จะต้องเจริญก้าวหน้า 
สามารถบรรลุเป้าหมายไต้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด   
 การบริหารงานบุคคล ถือเป็นการจัดระบบ ระเบียบ และดูแลให้บุคคลท างาน โดยใช้
ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด งานบริหารบุคคลเป็นงานที่
สลับซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในแต่ละประสบการณ์  ได้กล่าวยืนยันไว้ว่า “มนุษย์
เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของการบริหารถึงแม้ว่า คุณค่าของมนุษย์จะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และไม่
สามารถใช้หลักเกณฑ์ก าหนดคุณค่าได้เช่นเดียวกันกับวัตถุ หรือสินค้าอ่ืนได้แต่ก็ยังถือว่ามนุษย์เป็น
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่า และเกียรติภูมิ” ประสิทธิภาพของการท างานของบุคคล จะ
เกิดขึ้นและคงอยู่ได้ก็ด้วยความสามารถของนักบริหาร ในอันที่จะน าทางและเสริมสร้างสภาวะการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ถ้าหน่วยงานหรือองค์การใดขาดบุคคลที่มีสมรรถภาพ หรือมีแต่
บุคคลที่ไม่ได้รับการฝึกฝน อบรมมาอย่างเพียงพอแล้ว ก็เชื่อว่าแผนการที่ดี หรือการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินจ านวนมากนั้นจะไม่สามารถท าให้การบริหารงานขององค์การบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ได้อย่างสมบูรณ์  ที่เป็นดังนี้เพราะว่าถ้ามีบุคคล พอสมควร มีสามารถเหมาะสมกับหน้าที่การ
งาน และมีการจัดการที่ดีแล้วโอกาสที่บุคคลจะท างานให้ได้ผลและประหยัด ย่อมง่ายขึ้นเป็นอันมาก 
เพราะบุคคลเป็นผู้รวบรวมสารสนเทศ ตัดสินใจด าเนินการ ก่อให้เกิดการผลิต การจัดการ การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ อย่างประหยัด ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด   
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ต้องมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาคนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นคนเก่ง คนกล้าและคนดี เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีทักษะหลากหลาย มีคุณธรรม
และเจตคติที่ดีมีความรับผิดชอบ พ่ึงตนเองได้ รู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง มีพลังในการคิด การ
ตัดสินใจ และการปรับตัวทั้งด้านการเรียน การด าเนินชีวิต การเลือกอาชีพด้วยความรอบคอบชาญ
ฉลาด สมเหตุสมผล รักการท างาน เอางานเป็นชีวิตและด าเนินชีวิตใน สังคมสมัยใหม่อย่างมีแบบ
แผน มีหลักเกณฑ์ มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ตลอดจนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพ่ิมพูนพัฒนาตนเอง พัฒนา
อาชีพและพัฒนาสังคมให้ทันสมัยอยู่เสมอ จึงจะมีชีวิตที่ประสบความส าเร็จและสงบสุข ท่ามกลาง
ปัญหาอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมืองและเทคโนโลยี  
 การศึกษาของไทยแต่เดิมมีศูนย์กลางอยู่ท่ีวัดกับวัง มีประเพณีการบวชเรียนและใช้วัดเป็น 
แหล่งการศึกษา จึงมีการจัดการศึกษาซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้กับคณะสงฆ์ที่ อยู่ในวัด สอนทั้ง 
วิชาหนังสือและวิชาธรรมวินัย  ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นส านักเรียน พระปริยัติธรรม โดยมุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้ทางธรรม และรู้หนังสือ เพ่ือเป็นศาสนทายาทสืบต่อ พระศาสนา จะได้มีการสานต่อการสั่ง
สอนอบรมหลักธรรมแก่ประชาชนทั่วไป ให้เป็นพลเมืองดีของ ป้านเมือง ใช้แนวทางของศาสนาและ
ศีลธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต การจัดการศึกษาให้ คณะสงฆ์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และที่
ส าคัญพระสงฆ์เป็นผู้น าทางศีลธรรม จริยธรรม อันเป็น แบบอย่างที่ดีงามของชุมชน เป็นผู้น าท้องถิ่น
ที่มีบทบาทส าคัญโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นั้ นก็ได้มีการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้วิชาที่เหมาะสมกับสภาวะของความเป็นพระภิกษุ
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สามเณรที่จะศึกษาได้ โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและเป็นวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
เป็นหลักสูตรที่ให้การศึกษาวิชาพระปริยัติธรรม ควบคู่กับวิชาสามัญ ได้แก่ ภาษาบาลี ธรรมวินัย 
ศาสนปฏิบัติ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา ศิลป์ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนจัดขึ้นและจบได้ในตนเอง หรือเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อ มุ่งให้พระภิกษุสามเณรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามสมเพศ ช่วยให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ควบคู่กับความมีคุณธรรม จริยธรรมปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และไม่ขัดต่อวินัยสงฆ์ มุ่งให้พระภิกษุ
สามเณรได้ศึกษาในระดับสูงขึ้นไป  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยมีความประสงค์ในการศึกษารูปแบบ
ของการจัดการด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพราะในการ
จัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นั้นจะมีบุคลากรทางการศึกษาที่ด ารง
ต าแหน่งเป็นทั้งผู้อ านวยการ ครูสอน ซึ่งมีบทบาทในการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัด
การศึกษา ต้องการทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างไร ครู 
เจ้าหน้าที่ และพนักงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ มี ข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลอย่างไร เพ่ือให้ระบบการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนเอกชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงาน
ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องน าข้อมูลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
นครสวรรค์ ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลที่พึงประสงค์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ แยกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 ๒.๓  เพ่ือศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เพ่ือศึกษา
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยวิจัย และได้ลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือสัมภาษณ์
ผู้จัดการ และผู้อ านวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
มีข้ันตอนดังนี ้
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 ๑. ศึกษาเอกสาร ได้แก่ เอกสารที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อเพ่ือการศึกษาวิเคราะห์ มีดังนี้ 
เอกสารทางหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน บทความทางการศึกษา และตลอดถึงเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารการศึกษาท้ังทางโลกและทางพระพุทธศาสนา 
 ๒. ศึกษางานวิจัย ได้แก่ รายงานการวิจัย หนังสือจากการศึกษาวิจัยของผู้วิจัยเป็นรูปเล่ม
จากสถาบันการศึกษาหลายๆ สถาบัน ตลอดถึงบทความทางการศึกษาท่ีได้จากการวิจัย 
 ๓. ศึกษาหลักเกณฑ์ในการสร้างค าถามตามแบบลิเคิร์ท (likert-type Rating Scale) 
แล้วน ามาก าหนดเป็นเนื้อหา จ านวนข้อของเครื่องมือ ตามแนวคิดเรื่องการบริหารงานบุคคล  
 ๔. น าแบบสอบถามให้กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณา 
 ๕. น าข้อเสนอจากค าแนะน าของคณะกรรมการมาปรับปรุงแก้ไข 
 ๖. น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕ ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา และหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป 
ถ้า มีบางข้อที่ได้ดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า ๐.๕ ต้องปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
 ๗. พิมพ์ แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์แล้วน ามาใช้ทดลอง (try - out) กับผู้บริหาร 
และครู ในโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิต ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๓๐ คน ซึ่งมิใช่กลุ่ม
ประชากร เพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ( reliability) ของ
แบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของ ครอนบาค  (cronbach) น า
ผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้แบบสอบถามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่
ใช้ในการวิจัยต่อไป 
 ๘. น าแบบบันทึกให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ให้
รอบคลุมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๙. น าแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยไปเก็บข้อมูล แล้วน ามาสรุปวิเคราะห์ 
 ๑๐. การสัมภาษณ์ ได้แก่ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จัดการ และผู้อ านวยการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่อง
บันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ 
 ๑๑. สรุปวิเคราะห์ ได้แก่ สรุปและวิเคราะห์เนื้อหาจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และ
การสัมภาษณ์ 
 
๔. ผลการวิจัย 
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จากการส่งแบบสอบถามไป จ านวน ๑๔๗ ฉบับ ได้รับคืนมา 
๑๔๒ ฉบับ ในจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามนั้นมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มีผู้ที่เป็นบรรพชิต จ านวน ๒๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๐ เป็นชาย จ านวน ๕๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๖.๖๐เป็นหญิงจ านวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๐ มีผู้ที่มีอายุระหว่าง ๒๐-๒๕ ปี 
จ านวน ๔๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๐  
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 มีผู้ที่มีอายุระหว่าง ๒๖-๓๐ ปี มีจ านวน ๒๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๐ มีผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง ๓๑-๓๕ รูป/คน จ านวน ๓๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๐ มีผู้ที่มีอายุ ๓๕ ปี จ านวน ๓๖ 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๔๐  
 มีผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐ มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน ๑๐๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๐ มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๒๐รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๐ มีระดับการศึกษาปริญญาเอก จ านวน ๔ 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘  
 มีผู้ที่มีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร จ านวน ๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๐ ผู้มีต าแหน่งเป็นครู 
จ านวน ๑๒๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๐ผู้มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๔๒ รูป/คน คิด
เป็นร้อยละ ๙.๙๐ 
 ๔.๒ การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 เมื่อพิจารณาในแต่ละดา้น จะมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด้านการสรรหาบุคลากร 
 การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมบุคลากรภายใน
ให้ได้รับต าแหน่งที่ว่างลงก่อนเสมอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ปริมาณ
งาน เพื่อเป็นข้อมูลในการสรรหาบุคลากร 
 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหาร
จัดให้มีการสรรหาวารสารหรือหนังสือต าราข้อมูลใหม่ๆ เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น 
 ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร 
 การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีส่วนในการสร้าง
แรงจูงใจ มีความเข้าใจ และสนองความต้องการของบุคลากร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหาร
จัดให้มีระบบการสื่อสารที่คล่องตัวและท่ัวถึงให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
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 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีแผนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นจริงและเป็นธรรม 
 
๕. อภิปรายผล 
 การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะการบริหารงานบุคคลด้านต่างๆ ผู้บริหารอาจจะมี
การด าเนินการที่เหมาะสมกับบุคลากร แต่บางครั้งการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ยังไม่มีความชัดเจน
และไม่เป็นไปตามความคาดหวังของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ท าให้การบริหารงานมีปัญหา
อยู่บ้าง ส่วนมากผู้บริหารต้องหางบประมาณเองโดยอาศัยแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน เนื่องจาก
เงินสนับสนุนจากรัฐมีไม่พอเพียงที่จะจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้และไม่อาจจัดระบบ
การบริหารให้ถูกใจบุคลากรทุกคน อีกอย่างหนึ่ง อาจเป็นเพราะผู้บริหารไม่ได้ตั้งเป้าหมายในการ
บริหารโรงเรียนไว้สูงนัก หากโรงเรียนสามารถตั้งอยู่ได้นานและมีนักเรียนอยู่ในระดับที่สามารถเปิด
การเรียนการสอนได้ก็เป็นที่น่าพอใจแล้ว แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานไปได้
สะดวกอยู่ ถึงแม้ว่าจะยังมีปัญหาอยู่บ้าง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิบูรณ์ สิงห์คราม๑ 
ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สกลนคร เขต ๓ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ด้านการสรรหาบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจากการ
แสดงความคิดเห็นได้มีผู้เสนอแนวคิดว่าควรมีการคัดเลือกบุคลากรใหม่ในรูปของคณะกรรมการ ดู
ความเหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ วิไลวรรณ ยะสินธ์ ๒การ
บริหารงานบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ภายหลังการย้ายไปสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ผลการวิจัยพบว่า การสรรหาบุคลากร หรือ การคัดเลือกบุคลากร มีการคัดเลือก
บุคลากรใหม่ในรูปของคณะกรรมการ และมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรใหม่ด้วยความโปร่งใส 
ส่วนปัญหาที่พบ คือมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ท าให้เกิดความยุ่งยากในการสรรหา หรือ
                                                           

๑วิบูรณ์ สิงห์คราม, “ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรยีนสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต ๓”, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 
๒๕๕๓). 

๒วิไลวรรณ ยะสินธ์, “การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ภายหลังการย้ายไป
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒). 
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คัดเลือกบุคลากรการประชาสัมพันธ์การรับบุคลากรใหม่ยังไม่ทั่วถึง ท าให้มีผู้มาสมัครน้อย 
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาคือ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรควรพิจารณาคนในพ้ืนที่ก่อน 
เพ่ือป้องกันการย้ายของบุคลากร และควรมีการประชาสัมพันธ์การรับบุคลากรใหม่อย่างทั่วถึง 
 ด้านการพัฒนาบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจากการ
แสดงความคิดเห็นได้มีผู้เสนอแนวคิดว่า ควรจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้
เพียงพอควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรไว้ล่วงหน้าควรจัดอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องควรมีการ
นิเทศอย่างต่อเนื่อง และควรส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น หรือตรงกับ
สายวิชา ซึ่งมีความสอดคล้องกับ วิไลวรรณ ยะสินธ์๓เปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
มีการประชุมชี้แจงหรือปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรของ
โรงเรียนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ส่วนปัญหาที่พบ คือ ขาดการนิเทศการปฏิบัติงานบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
ขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรเพียงบางกลุ่มไม่ทั่วถึง ข้อเสนอแนะใน
การแก้ปัญหาคือ ควรจัดท าแผนการนิเทศบุคลากรและด าเนินการนิเทศการปฏิบัติงานบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง ควรสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอและควรส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง 
 ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจากการ
แสดงความคิดเห็นได้มีผู้เสนอแนวคิดว่า ควรสร้างขวัญและก าลังใจ ตามโอกาสอันควร ควรมีเกณฑ์
ในการพิจารณาความดีความชอบที่ชัดเจน ควรจัดอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควรมีการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ วีระ สุรินทร์๔ ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคลากร
โรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ขณะที่การปฏิบัติงานในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคลากร ในการธ ารงรักษาและการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ได้ให้ข้อมูลว่า ควรมีคณะกรรมการในการพิจารณาความดี
ความชอบ และได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้ให้ข้อมูลว่า ควรให้การยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ และ
ปกครองบุคลากรแบบประชาธิปไตย และยังได้สอดคล้องกับ วิไลวรรณ ยะสินธ์๕ ที่ได้ศึกษาวิจัยแล้ว
พบว่า การธ ารงรักษาบุคลากร ควรมีการจัดสวัสดิการด้านต่างๆโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมและมีการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ส่วนปัญหาที่

                                                           
๓วิไลวรรณ ยะสินธ์, “การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ภายหลังการย้ายไป

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒). 

๔วีระ สุรินทร์, “การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓). 

๕วิไลวรรณ ยะสินธ์, “การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ภายหลังการย้ายไป
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒). 



63วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

พบ คือ ขาดการเผยแพร่ผลงานของบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ขาดความเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาคือ ควรจัดให้มีการแสดงนิทรรศการ
ผลงานของครู ที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ เป็นตัวอย่าง แก่บุคลากรคนอ่ืน และเอา
ใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาการแสดงความคิดเห็นได้มีผู้เสนอแนวคิดว่า ควรมีการวางแผนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไว้ล่วงหน้า ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควร
สร้างเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน ควรน าผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไปใช้ในการวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับ วิไล
วรรณ ยะสินธ์๖ว่าควรมีการพิจารณาความดีความชอบในรูปของคณะกรรมการ และมีการแจ้งเกณฑ์
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้ง ส่วนปัญหาที่พบคือ บุคลากรในโรงเรียนไม่มีส่วนร่วมใน
การก าหนดเกณฑ์และไม่มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและผู้อ่ืน ระบบการ
พิจารณาความดี ความชอบ ยังไม่โปร่งใส ไม่เป็นที่ยอมรับของบุคลากร ข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหา คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและผู้อ่ืน ควรสร้างเกณฑ์การประเมินให้เป็นที่ยอมรับของ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
  ๑.๑ การสรรหาบุคลากร ควรมีการพิจารณาคนในพ้ืนที่ก่อนเพ่ือป้องกันปัญหาการ
ย้ายของบุคลากร และควรมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรใหม่อย่างทั่วถึง 
  ๑.๒ การพัฒนาบุคลากร ควรจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้
เพียงพอ และควรจัดท าแผนการนิเทศบุคลากรและด าเนินการนิเทศการปฏิบัติงานบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนา
ตนเองอย่างทั่วถึง และควรมีคณะกรรมการดูแล ชี้แจงในการท าวิทยฐานะแก่บุคลากร 
  ๑.๓ การธ ารงรักษาบุคลากร ควรสร้างขวัญและก าลังใจ ตามโอกาสอันควร และ
ควรมีเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบที่ชัดเจนควรจัดให้มีการเผยแพร่ผลงานของบุคลากรที่
มีผลงานดีเด่น และเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
  ๑.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลกร ควรมีการวางแผนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรไว้ล่วงหน้า ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

                                                           
๖วิไลวรรณ ยะสินธ์, “การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ภายหลังการย้ายไป

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒). 
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หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ควรมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ 
เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและควรสร้างเกณฑ์การประเมินให้เป็น
ที่ยอมรับของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑.๑ ศึกษาเรื่องความต้องการการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผน
สามัญศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นรายกลุ่ม 
  ๑.๒ ควรมีการศึกษา การบริหารงานบุคลากรเฉพาะด้าน เช่น ด้านการสรรหา
บุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เป็นต้น 
  ๑.๓ ควรศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา 
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การปฏิบัติงานตามหลกัอิทธิบาทธรรมของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ 
ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

Performance  Working In Accordance With Iddipadadhamma 
By The Personnels of Development Division’3 

Samorkhae Sub-District Muang District, Phitsanulok Province 
 

ดนุชัช กองแก้ว 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม  
ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๒) เพ่ือเปรียบเทียบ
การปฏิบัติงานของของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของ
ก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาทธรรม 
และ ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ 
ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 ด าเนินการวิจัยโดยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในกานวิจัยคือ ก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ในพ้ืนที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓ ซึ่งมีจ านวน ๑๔๑ นาย
จากจ านวนประชากร ๒๑๘ นาย โดยการค านวณจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๘๔ สถิติที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าเอฟ (F-
test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: 
LSD) และน าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบค าถาม
ปลายเปิด และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informants) จ านวน ๗ ท่าน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท 

                                                           
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
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 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) ระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓  
ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๒) พิจารณา
เป็นรายด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านฉันทะ ( = ๓.๘๖) ด้านวิมังสา 
( = ๓.๗๗) ด้านจิตตะ ( = ๓.๖๔) และด้านวิริยะ ( = ๓.๕๑) 
 ๒) การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพล
พัฒนาที่ ๓ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ และรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ค าส าคัญ : การปฏิบัติงาน, อิทธิบาทธรรม 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were: 1. To study the performance of the troop 
in Personnel Development Division 3, Samorkhae Sub-district, Muang District, 
Phitsanulok Province; based on Iddipadadhamma for success, 2. to compare the 
performance of the troop in Personnel Development Division 3,Samorkhae Sub-
district, Muang District, Phitsanulok Province; sorted by personal factor, 3. to study 
the problems, obstacles and suggestions for the performance of the troop in 
Personnel Development Division 3, Samorkhae Sub-district, Muang District, 
Phitsanulok Province; based on Iddipadadhamma for success, and 4. to study the 
guidelines for the performance of the troop in Development Division 3 Personnel , 
Samorkhae Sub-district, Muang District, Phitsanulok Province; based on 
Iddipadadhamma for success. 
 The research method used in this study was Mixed Research Method: 
Quantitative and Survey Research Method. The sampling cluster was the population 
of 141 the soldiers from 218 in Headquarters of Personnel Development Division 3, 
in the area of King Baromtrailoknat Camp, Samorkhae  Sub-district, Muang District, 
Phitsanulok Province. Taro Yamane Formula was used to calculate datum from 
questionnaires which have reliability at 0.884. Statistics for datum analysis are 
Frequency, Mean and Standard Deviation. Hypotheses was proved by F-test and 
One Way Anova.Least Significant Difference Method was used for testing paired 
differences. Make a presentation through frequency distributing schedules of open-
ended questions respondents, in addition with description. Indepth-Interview with 7 
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Key Informants was done by using Content and ContextAnalysis Technique for 
Qualitative Research. 
 The findings indicated that : 1 The performance level of the troop 
inPersonnel Development Division 3, Samorkhae Sub-district, Muang District, 
phitsanulok Province; based on Iddipadadhamma for success, was at high for 
overall paths. (  = 3.72 )  Considering each path, Passion (  = 3.86), Investigation 
(  = 3.77), Mind (  = 3.64) and Diligence (  = 3.51) were descending sequence 
by average. 2.  Sorted by personal factor, the comparison of the performance level 
of the troop in Personnel Development Division 3, Samorkhae Sub-district, Muang 
District, Phitsanulok Province; based on Iddipadadhamma for success, was found 
that the soldiers in Personnel Development Division 3 , who were different in 
gender, age, education level, position and income; had indifferent points of view. 
This hypotheses was rejected. 
 The problems and obstacles of the performance of the troop in Personnel 
Development Division 3 ; based on Iddipadadhamma for success, were revealed 
that they lacked of motivation to work due to higher cost of living but insufficient 
income, effort to deal with unfamiliar mission, prudence which often caused errors 
in filing system, initiative because subordinators must follow the order of the 
commanders in military administration. Moreover, some materials and accessories 
were shortage and some were incomplete to use. And military disciplines didn’t 
encourage to work.       
 The suggestions were proposed that the commanders should: provide 
extra jobs for the troop so as to increase income for daily expense. supply enough 
materials and accessories in good condition. create motivation and reinforce the 
diligent ones. clarify military disciplines to the troop and let them participate in the 
mission.  organize workshops and training about filing system in the office. negotiate 
and reconcile the troop’s notion in working replacement. be broad-minded to 
provide opportunity for the troop to expose useful opinion in working. 
Keywords: Performance  Working, Iddipadadhamma 
 
๑. บทน า 
 บุคลากรนับเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่จะน าพาให้องค์การไปสู่ความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ทุกองค์การควรให้ ความส าคัญ
เพราะโลกในยุคปัจจุบันวิทยาการเทคโนโลยีต่างๆ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่าง

Χ Χ
Χ Χ Χ
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รวดเร็วซึ่งในสังคมของการบริหารย่อมต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการตื่นตัว
ในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองให้รองรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอในแวดวง
การศึกษาอาจารย์นับเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ส าคัญเพราะเป็นผู้ถ่ายทอด ความรู้ทักษะ
วิทยาการต่างๆ ตลอดจนอบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์เป็นคนดีมีความสามารถและพร้อมที่จะออกไปรับ
ใช้สังคมใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุขดังนั้นการพัฒนาตนเองอยู่ เสมอจะเป็นการเพ่ิม พูน
ความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่างๆ ให้เกิดความช านาญและความเชี่ยวชาญรวมไปถึงเป็นการ
สร้างพลังและแรงจูงใจในการท างานให้เกิดความพร้อมและความมั่นใจที่จะแสดงศักยภาพของ
ตนเองออกมาในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 
 ทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศและปกป้องคุ้มครองประชาชน ให้มีชีวิตอยู่ด้วยความ
ร่มเย็นเป็นสุขหน้าที่นี้ถือว่าส าคัญมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันสถานการณ์ในบ้านเมืองนั้นอาจจะกล่าว
ได้ ว่าไม่น่าไว้วางใจเหตุภัยอันตรายและความไม่เป็นปกตินานาประการ ฉะนั้นทหารจึงต้องมี
จิตส านึกในหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็งหนักแน่นรักในเกียรติศักดิ์ ความเป็นทหารของกองทัพ
ไทยเพ่ือความเป็นอยู่รอดปลอดภัยของบ้านเมือง และเพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติเพ่ือพิทักษ์
รักษาเอกราชความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของทหาร 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
หลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะผู้วิจัยเชื่อว่า องค์กรจะมี
ประสิทธิภาพก็ต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนาก าลังพล เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๒.๑  เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ 
ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของก าลังพลกองพล
พัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาทธรรม 
 ๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพล
พัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ส าหรับขอบเขตด้านเนื้อหาผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากพระไตรปิฎก   ซึ่ง
แบ่งออกเป็น  ๔ ด้าน  ได้แก่   ๑. ด้านฉันทะ  ๒. ด้านวิริยะ   ๓. ด้านจิตตะ     และ ๔. ด้าน
วิมังสา 
 ขณะที่ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาถึงการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม 
ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๔ ด้าน ได้แก่ ๑.ด้าน
ฉันทะ คือ ความพึงพอใจ ๒.ด้านวิริยะ คือ ความพยายาม ๓.ด้านจิตตะ คือ ความเอาใจใส่ ๔.ด้าน
วิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผล 
 ส าหรับขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญนั้นมุ่งเจาะจงประชาชนในพ้ืนที่กอง
พลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 นอกจากนั้นขอบเขตด้านพ้ืนที่ได้ศึกษาวิจัยในพ้ืนที่กองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีขอบเขตด้านระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้ใช้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire)   และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qulitative  Research)  โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก    (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ก าลังพลในพ้ืนที่กองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๒๑๘ 
คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประเมินค่า  ๕ ระดับ ซึ่ง
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๘๔ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  โดยใช้สถิติค่าความถี่  (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่า
เอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  ในกรณีตัวแปร
ต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วย
วิธีการ (Least Significant Difference : LSD) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๗ 
ท่าน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
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๕. ผลการวิจัย 
 การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ๐.๑๘๕ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) ด้านฉันทะ  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท  ๔  ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ 
๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้านฉันทะ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
๓.๘๖  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๓๒๓ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบัติงานตาม
หลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓  ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  มี 
๒ ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมาก 
 ๒) ด้านวิริยะ  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท  ๔  ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ 
๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้านวิริยะ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
๓.๕๑  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๓๙๑ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบัติงานตาม
หลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓  ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๓) ด้านจิตตะ  ระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท  ๔  ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ 
๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้านจิตตะ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
๓.๖๔  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๒๘๔ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบัติงานตาม
หลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓  ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๔) ด้านวิมังสา ระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท  ๔  ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ 
๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้านวิริยะ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
๓.๗๗  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๔๙๔ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบัติงานตาม
หลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓  ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ก าลังพลผู้ปฏิบัติงานทั้งงานในหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยอาศัยกรอบความ
คิดเห็นของก าลังพลในการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของกองพลพัฒนาที่ ๓ โดยผ่าน
ขั้นตอน คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ทั้งหมดแล้วแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ โดยขั้น
ตอนนี้จะเป็นการบริหารงานซึ่งหมายถึงการปฏิบัติงานตามเป้าหมายของหน่วย ตรวจตาม
วัตถุประสงค์ ผลของการปฏิบัติงานที่ได้รับบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บังคับบัญชาก าลังพลน าไป
ประยุกต์และพัฒนาให้ใช้งานได้จริง ให้เกิดผลจริง แต่ถ้าหากผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้ว ผลที่ได้
ของการปฏิบัติงานไม่คุ้มค่าหรือบรรลุวัตถุประสงค์ ก าลังผลก็น าไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือทบทวนหา
ข้อผิดพลาด โดยผ่านกรอบการด าเนินงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ท าเช่นนี้จนผลลัพธ์นั้นจะออกมา
มีประสิทธิภาพเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานจริง อนึ่งหากก าลังพลใช้ความละเอียดรอบคอบในการ
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมแล้ว ผลของการปฏิบัติงานก็จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
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ของหน่วยงานก่อให้เปิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมยังช่วยให้
ก าลังพลเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของกองทัพและสามารถท าประโยชน์ต่อกองทัพให้มีความเข้มแข็ง
และเกิดผลคุ้มค่าสูงสุด ผู้บังคับบัญชาก็ไม่ต้องใช้ระเบียบวินัยมาบังคับ เพราะก าลังพลทุกนายมีอิทธิ
บาทธรรมในการปฏิบัติงานของตนเอง 
 การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท  ๔  ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
 ๑) ด้านฉันทะ  พบว่า  ความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานนั้นเมื่อสร้างให้เกิดขึ้น
แล้วย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่องานที่ท าและปรับใช้ต่อการปฏิบัติงานจนก่อเกิดเป็นนิสัยในงานที่
เราปฏิบัติและยังเป็นการท าให้เกิดคุณภาพของงานเพราะท าด้วยใจรัก ท าจนสร้างเป็นนิสัยโดยไม่
ต้องบังคับสามารถประยุกต์ใช้ในงานที่ตนเองท าได้ทุกหน้าที่และไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการท างาน 
 ๒) ด้านวิริยะ  พบว่า  ความพากเพียรเป็นเครื่องมือแห่งความส าเร็จ และต้องมีความ
มุ่งม่ันทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้ในงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย ต้องมีความมานะอุตสาหะต่อ
งานที่ตนเองปฏิบัติ และเกิดจากความพยายามใคร่รู้ในงานตนเองท า นอกจากนี้ต้องสร้างการหมั่น
ฝึกฝนตนเองสม่ าเสมอ และความพากเพียรที่ก าลังพลปฏิบัติเป็นระยะยาว จนเกิดผลส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กรที่ก าลังพลสังกัดอยู่ 
 ๓) ด้านจิตตะ  พบว่า  ความเอาใจใส่ในการท างานนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีอยู่ในการ
ปฏิบัติงานในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงผู้ใต้บังคับบัญชา และต้องเอาใจใสต่อการท างานเพ่ือ
ส่งผลดีในการบรรลุเป้าหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และยังเป็นการแสดงถึงความใส่ใจในหน้าที่
รับผิดชอบนั้นเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดของการท างาน และก่อให้เกิดความมุ่งมั่นเอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการเอาใจใส่ต่อภารกิจที่ส าคัญ และยังเป็นการแสดงถึง
ความรับผิดชอบในงานหน้าที่ของตนเองว่ามีความสนใจมากน้อยเพียงใด 
 ๔) ด้านวิมังสา  พบว่า  ความการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผล ในการปฏิบัติงานของเรานั้น
ย่อมส่งผลส าเร็จที่ไร้ข้อผิดพลาดในงานที่ตนเองปฏิบัติ และยังเป็นการท างานมีความปราณีต
ละเอียดรอบคอบเพ่ือบรรลุเป้าหมาย และย่อมส่งผลในชิ้นงานที่ออกมาได้ผลสมบูรณ์แบบ และยัง
เป็นการไตร่ตรองคิดวิเคราะห์ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนา
ตนเองมากขึ้น คิดวิเคราะห์ได้เป็นระเบียบแบบแผน เป็นการส่งเสริมให้ก าลังพลได้พัฒนาสติปัญญา
ควบคู่กับการท างาน เกิดความผิดพลาดได้น้อยเพราะคิดวิเคราะห์ในงานก่อนลงมือท า 
 
๖. อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ 
ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 
 ผลการวิจัยโดยภาพรวมทั้ง  ๔  ด้าน   พบว่า  การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม 
ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  มีระดับการปฏิบัติงาน
ตามหลักอิทธิบาทธรรม ของบุคลากรกองพลพัฒนาที่ ๓ โดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด  
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาทธรรม” ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส านักงาน
จังหวัดพิษณุโลกมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับบท
สัมภาษณ์ นันทวัชร์สุพัฒนานนท์ ว่าหากผู้ปฏิบัติงานพอใจ ความรักงานและเห็นความส าคัญของ
งานแล้วก็จะเกิดความมุ่งมั่นที่ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ เมื่อพิจารณาเป็นด้านแล้วสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 ๑. จากผลการวิจัยด้านฉันทะ  
 จากการศึกษาพบว่าก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ด้านฉันทะอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ก าลังพลให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้าน
ฉันทะมาก โดยก าลังพลมีความพอใจที่ท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รักและพอใจในการที่จะได้ รับ
การพัฒนาตนเอง พึงพอใจในหน้าที่ที่ตนก าลังปฏิบัติอยู่ มีความพร้อมที่จะให้มีการพัฒนาตนเองทั้ง
กายและใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนางานในกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก มีความพอใจที่จะมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกยังเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานในหน่วยกองพล
พัฒนาที่ ๓ มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการจัดให้ข้าราชการฝ่าย
อัยการไปรับการฝึกอบรมภายนอกสถานที่อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ วิชัย 
ธัญญพานิชย์ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวทางว่าการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกอง
พลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจะส าเร็จตามเป้าหมาย อยู่บนพ้ืนฐาน
ของความพอใจของผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้เพราะฉันทะมีความหมายว่า ความพอใจความรัก ความชอบ 
ความสนใจในสิ่งที่ทา คือ มีใจรักการทา งาน เมื่อมีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการงานใดแล้วก็มีจิตใจรัก
ในกิจการงานนั้น มีความตั้งใจที่จะท างานพอใจที่ได้ท างานชิ้นนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชาตรี แนวจาปา ได้ท า การศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” พบว่า ฉันทะ เป็นเรื่องของความ
พึงพอใจในงานที่จะปฏิบัติงานและถือว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การมีใจฝักใฝ่ รักใคร่งานที่
ได้รับมอบหมาย 
 ๒. จากผลการวิจัยด้านวิริยะ 
 จากการศึกษาพบว่าก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ด้านวิริยะอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและก าลังพล
กองพลพัฒนาที่ ๓ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านวิริยะมาก โดยก าลังพลกอง
พลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาข้ก าลังพลกอง
พลพัฒนาที่ ๓ ให้มีความพร้อมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ ชุติชัย 
สาขากร ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวทางว่า ก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก มีความขยันหมั่นเพียรเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวมาของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน แต่
สามารถฝึกฝนได้ ด้วยการสร้างนิสัยไม่หยุดนิ่งท างานตลอดเวลา แม้งานเราเสร็จก็ช่วยงานคนอ่ืน
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ต่อไป นอนน้อยแต่เป็นเวลา ตื่นแต่เช้ากระตือรือร้นที่จะท างานเดิมให้เสร็จและหางานใหม่ๆมาท า มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนี้ก าลังกองพลพัฒนาที่ ๓ ยังมีการจัดนิเทศงานภายในหน่วยอย่าง
สม่ าเสมอ มีการกระตุ้นให้ตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง มีความกระตือรือร้นในการท างานตลอดเวลา 
พยายามพัฒนาตนเองให้เกิดความช านาญในหน้าที่ พยายามศึกษาเพ่ิมเติมในงานที่ตนเองปฏิบัติเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพ จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่ งขึ้น มีความมุ่งมั่นที่จะท าให้สานักงาน
อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักพุทธธรรมไปใช้ในการพัฒนางาน ทั้งนี้เพราะวิริยะมีความหมายว่า ความขยัน ความพยายาม
ท างาน มีความมุ่งมั่นท างานด้วยความอุตสาหะ อดทน ท างานเต็มความสามารถอย่างสม่ าเสมอ 
 ๓. จากผลการวิจัยด้านจิตตะ   
 จากการศึกษาพบว่าก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกด้านจิตตะอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและข้าราชการ
ฝ่ายอัยการสานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในด้านจิตตะมาก สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ นันทวัชร์ สุพัฒนานนท์ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์มี
แนวทางว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ 
ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยทางก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทางาน 
หน่วยงานมีความเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเอง หมั่นตรวจสอบขอ้บกพร่องของตนเพ่ือพัฒนาการ
ท างานในคราวต่อไป ก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
สนับสนุนให้ก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือกลับมาพัฒนางานของตน ก าลัง
พลมีการฝึกฝนตนเองอย่างสม่ า เสมอ หมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนางานในกองพลพัฒนา
ที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
สามารถปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 ๔. จากผลการวิจัยด้านวิมังสา 
 จากการศึกษาพบว่าก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกด้านวิมังสาอยู่ในระดับมากที่สุด   ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและก าลังพล
กองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกให้ความสาคัญกับการการปฏิบัติงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านวิมังสามากที่สุด สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของสุรศักด์ ศรี
สอาด ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวทางว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม ของก าลัง
พลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ว่าในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น
คน เครื่องมือ การตรวจตรานอกจากเป็นกระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ แล้วตัวผู้ปฏิบัติงาน
หากมีขบวนงานการตรวจตราที่ดีก็ยิ่งเพ่ิมความถูกต้องยิ่งขึ้น ก่อนดา เนินการในลา ดับต่อไป เพราะ
หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ก็ดา เนินการแก้ไขหรือปรึกษาผู้มีความรู้แก้ไข ปรับปรุงต่อไป 
โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลกอย่างเหมาะสม มีการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของข้าราชการก าลังพลกองพล
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พัฒนาที่ ๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือให้เกิดการพัฒนามากขึ้น ส่งเสริมให้มี
การศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาการท างานให้ดีขึ้น พยายามหาวิธีการต่างๆ มาพัฒนาก าลังพลท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพิจารณาไตร่ตรองในการทางานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ มีการ
แก้ปัญหาโดยใช้สติปัญญาในการทางานของตน หาวิธีการที่จะปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้เพราะวิมังสา หมายถึงพิจารณาไตร่ตรองโดยใช้ปัญญาหาวิธีแก้ไขปรับปรุงการท างานให้ดีมาก
ยิ่งขึ้น 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของก าลังพลกองพลพัฒนาที่ 
๓ ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็น
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) ด้านฉันทะ จัดให้มีการสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา จัดระบบการท างาน
แบบให้มีการรวมตัวกันเป็นทีม ซึ่งจะสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งขององค์การ 
 ๒) ด้านวิริยะ ควรน าเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้งาน และมีการส่งเสริมสนับสนุนโดยการ
จัดอบรมให้ความรู้ ให้ทุนการศึกษา 
 ๓) ด้านจิตตะ ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและ
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารเองก็ต้องปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๔) ด้านวิมังสา ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเป็นประจาโดยจัดให้มีการฝึ 
กอบรมสัมมนา การประชุมชี้แจง การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเชิญบุคคลภายนอกมา
ช่วยพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมาก 
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑) ด้านฉันทะ จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีความสุขและจริงจังกับ
งานที่ปฏิบัติอยู่เสมอแม้งานจะมีปัญหาอย่างมาก ดังนั้นควรจัดให้มีการสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่
พึงปรารถนา จัดระบบการท างานแบบให้มีการรวมตัวกันเป็นทีม ซึ่งจะสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของ
องค์การ โดยเน้นการท างานที่มีคุณภาพและการท างานร่วมกันด้วยความเข้าใจอันดีระหว่างกันการ
ปฏิบัติงานก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น 
 ๒) ด้านวิริยะ จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง
ยาวนานไม่เบื่อหน่าย ดังนั้นควรน าเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้งาน และมีการส่งเสริมสนับสนุนโดย
การจัดอบรมให้ความรู้ ให้ทุนการศึกษา ให้มีโอกาสก้าวหน้าในการเลื่อนต าแหน่งเลื่อนเงินเดือน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และจัดให้มีการประกวดแข่งขัน ให้รางวัล โบนัส และมีสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นขวัญและก าลังใจ 
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 ๓) ด้านจิตตะ จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ จิตใจแน่วแน่ มั่นคงต่องาน
หรือภารกิจไม่คิดเรื่องอ่ืนจนกว่างานจะส าเร็จ ดังนั้นควรจัดอบรมปลูกฝังจิตส านึกรักงาน เอาใจใส่
และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและ
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารเองก็ต้องปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีคุณธรรมจริยธรรม ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด มี
มาตรการป้องกันและไม่สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานโดยทุจริตอยู่ในต าแหน่งที่แสวงหาผลประโยชน์ 
รวมทั้งใช้มาตรการลงโทษอย่างเฉียบขาดทางวินัยและกฎหมาย 
 ๔) ด้านวิมังสา จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ วัดผล ประเมินผล การ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเป็นประจาโดย
จัดให้มีการฝึ กอบรมสัมมนา การประชุมชี้แจง การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเชิญ
บุคคลภายนอกมาช่วยพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมาก ถือเป็นการพัฒนาทักษะ
หรือความช านาญ และก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๗.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑) ควรเปลี่ยนประชากรกลุ่มตัวอย่างและสถานที่ในการศึกษาวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบกับ
การวิจัยในครั้งนี้ 
 ๒) ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรเอกชนและ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรภาครัฐ 
 ๓) ควรศึกษาความสัมพันธ์หลักพุทธธรรมกับหลักการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๔) ควรท าการวิจัยเชิงเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างปัจจัยภายใน (ข้าราชการฝ่ายอ่ืน
ภายในองค์การ) และปัจจัยภายนอก (ข้าราชการฝ่ายอื่นที่มารับบริการ) 
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หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
Strengthening democracy by Buddhadhamma 

 
ธนยศ ชวะนิตย์ 

บทคัดย่อ 
 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่อ านาจมาจากประชาชน โดยมีหลักการทั่วไปคือ 
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (Popular Sovereignty) หลักเสรีภาพ (Liberty) หลักความเสมอภาค 
(Equality) หลักกฎหมาย (Rule of Law) และหลักเสียงข้างมาก (Majority Rules) ประชาธิปไตยจะ
ขาดความสมบูรณ์ถ้าไม่ด าเนินการตามหลักการดังกล่าว การที่จะท าให้ประชาธิปไตยเป็น
ประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงนั้น ต้องปลูกฝังวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้ นกับองค์การภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเร่ิมต้นที่การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสถาบัน
ครอบครัว สถานบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันการเมืองการปกครอง และชุมชนหรือท้องถิ่น 
นอกจากนี้ยังสามารถน าหลักพุทธธรรมที่บัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกมาใช้ในการเสริมสร้ างความเป็น
ประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ได้อีกประการหนึ่ง กล่าวคือ ผู้น าหรือผู้บริหารทุกๆ ประเทศ สามารถน า
หลักพุทธธรรมไปปฏิบัติได้โดยไม่ขัดกับหลักศีลธรรมวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาใดๆ ในโลก 
หลักพุทธธรรมดังกล่าว ได้แก่  อธิปไตย ๓, ศีล ๕, พละ ๕, ราชสังคหวัตถุ ๔, พรหมวิหาร ๔, อปริ
หานิยธรรม ๗ และอัตถะหรืออรรถ ๓ หลักพุทธธรรมเป็นส่วนเสริมสร้างให้ประชาธิปไตยเป็น
ประชาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง ตามสุนทรพจน์ที่กล่าวว่า ประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดย
ประชาชน ของประชาชน และเพ่ือประชาชน 
ค าส าคัญ: ประชาธิปไตย  หลักพุทธธรรม 
 

ABSTRACT 
 Democracy is a regime where power comes from the people. The true 
meaning of democracy must cover the concepts of freedom, equality and justice 
for the people. Democracy may not be perfect, if not carried out in accordance 
with the basic needs of the people in question. Democracy is a regime that conflict 
with an authoritarian hand .This is a regime that is under the authority of a single 
break. By not allow criticism or controversy of any kind and democracy is a regime 
that is the least bad. The layout and the balance of power is among the legislative, 
the executive, and Judiciary 

                                                           
 นคบ.ควบคุมการเบิกจ่าย แผนควบคุมการเบิกจ่าย กองคลังพลาธิการ  กรมพลาธิการทหารเรือ 

กองทัพเรือ (E-mail: thanayot.cha@gmail.com) 



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘78

 Buddhism in strengthening democracy. Leader or government can be 
implemented without conflict in the society, politics, culture and religion. 
Buddhadhamma  principle is to make the good morals. Results of operations will 
fall to the public well-being and National prosperity Buddhism enriches democracy. 
Including Adhipateyya 3, SiLa 5, Phala 5, Raja-Sangahavatthu 4, Brahmaviharas 4, 
Aparihaniyadhamma 7 or Aatta 3. These Buddhadhamma principle will make as real 
democracy as mentioned that Democracy is rule by the people of the people and 
for the people. 
Keyword: Democracy, Phabuddhadhamma 
 
 
๑. บทน า 
 ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ นับเป็นเวลา ๘๔ ปี แล้ว แต่
พัฒนาการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ยังไม่เป็นการปกครองโดยประชาชน ของ
ประชาชน และเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งมีสาเหตุมาจากประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย นักการเมืองขาดธรรมาธิปไตย ประเทศมีรัฐประหารบ่อยครั้ง เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม การปกครองระบอบประชาธิปไตยมิใช่จะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยแต่เพียงรูปแบบเท่านั้น 
แต่มีปัจจัยหลายอย่างมาประกอบ อาทิเช่น การสร้างจิตส านึกทางการเมือง พ้ืนฐานทางสังคม 
วัฒนธรรม และศาสนาซ่ึงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป  
 หลักพุทธธรรมเป็นรากฐานที่ส าคัญของการเมืองการปกครองของประเทศไทย ผู้บริหาร
ประเทศควรยึดเป็นแนวทางบริหารประเทศ เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ประเทศชาติเกิดการพัฒนา 
หลักพุทธธรรมสามารถช่วยแก้ปัญหาทางการเมืองการปกครอง สังคม และเศรษฐกิจได้ หลักการ
ปกครองของพระพุทธศาสนามีประเด็นส าคัญที่น่าศึกษาและควรน ามาประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง 
กล่าวคือ พระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นมาในช่วงที่มนุษย์ถูกกดขี่อิสรภาพ มีการถือชั้นวรรณะ เป็นการ
จ ากัดสิทธิและหน้าที่ของมนุษย์ ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าต่ าสูงและไม่เท่าเทียมกันในสังคม 
โดยเฉพาะสังคมชนชั้นของอินเดียในสมัยนั้น ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของชนชาติอริยกะ ซึ่งเป็น
ผู้ผูกขาดอ านาจแต่เพียงเผ่าเดียว จนกระทั่งพระพุทธองค์ได้ประสูตขึ้นในโลก ทรงปฏิเสธการถือชั้น
วรรณะท้ัง ๔ คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ศูทร ด้วยการยึดถือหลัก “อาวุโส” เป็นประการส าคัญ๑ 
 ประเด็นที่ยกมาจะเห็นได้ว่า การเมืองและสันติภาพเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ให้ความส าคัญ 
โดยมุ่งหวังให้มนุษย์ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทรงต่อสู้กับแนวทางการปกครองที่ถือชั้นวรรณะ  
การเอาเปรียบซึ่งกันและกันมาสู่ความเสมอภาคกัน มีเสรีภาพในการด ารงชีวิต พระพุทธศาสนาจึง
                                                           
 ๑ ประสิทธ์ิ จันรัตนา, “พุทธธรรมส าหรับนักปกครอง” พุทธจักร. ๕๐ (๑๒) ธันวาคม ๒๕๓๙. หน้า ๓. 
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เป็นศาสนาที่จะน าพาชาติบ้านเมืองสู่ความสงบสุข มีสันติสุขอย่างแท้จริง โดยให้ฝ่ายปกครองและ
สมาชิกของสังคมหรือประเทศนั้นๆ ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่จะช่วยพยุงความอยู่รอด
ปลอดภัยให้เกิดแก่ชาติบ้านเมืองเป็นอันดับแรก จะเป็นสภาพเอ้ือให้สมาชิกทุกคนในประเทศนั้นมี
วิถีชีวิตที่ดีข้ึนและมีจิตใจมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดังนั้น ประเทศไทยจะมีประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริงได้ต้องอาศัยหลักพุทธธรรมในการปกครอง เพราะเป็นหลักแห่งการใช้ปัญญา และพ้ืนฐานคน
ไทยส่วนใหญ่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนา การเสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ด้วยหลักพุทธธรรมจึงเป็นทางเดียวที่ประเทศไทยจะมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึ่งจะแก้ปัญหา
ต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี  ในบทความนี้ผู้เขียนได้หยิบยกหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการปกครองที่มีอยู่มากใน
พระไตรปิฎกออกมาเพียงบางส่วนเพ่ือให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพของประชาธิปไตยที่แท้จริงว่าควรมี
ลักษณะเป็นอย่างไร สะท้อนให้เห็นภาพผู้ที่เป็นผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองว่าบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองเป็นอย่างไร  
 
๒. ความหมายของประชาธิปไตย 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล เพราะการปกครองระบอบนี้อ านาจมาจากประชาชน โดยหลักการแล้ว
ประชาธิปไตยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรมของ
ประชาชน 
 ประชาธิปไตย (Democracy) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ demos หมายถึง ประชาชน 
kratia หมายถึง การปกครอง เมื่อน าสองค ามารวมกันหมายถึง การปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ ซึ่ง
ต่อมามีวลีที่โด่งดังไปทั่วโลกของอับราฮัม ลินคอล์น๒ ประธานาธิบดีคนที่ ๑๖ ของสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า 
ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน       
 ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครอง ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการให้อ านาจอธิปไตย
เป็นของประชาชน (popular sovereignty) ความเสมอภาคทางการเมือง (political equality) การ
ปรึกษากับประชาชน (popular consultation) และการปกครองโดยกฎเสียงข้างมาก (majority rule)๓  
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ประชาธิปไตยมีประชาชนเป็นเจ้าของ
ประเทศ ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด 

                                                           
 ๒ ลิขิต ธีรเวคิน, ประชาธิปไตยและการปฏิรูปทางการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยา
ระบบการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๘. 
 ๓ Austin Ranney. The Governing of Men, (New York: Holt Rinehart and Winston, 
1962), p. 172. อ้างใน อานนท์ อาภาภิรม, รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. พริ้น
ติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑๙. 
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ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองโดยตรงและโดยอ้อม นโยบายและการด าเนินการของรัฐต้องมุ่ง
ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ โดยยึดเสียงข้างมากเป็นหลักในการปกครอง๔ 
 ประชาธิปไตยเป็นความปรารถนาที่ต้องการรักษาไว้ซึ่งความส าคัญของตนเอง ความ
เสมอภาคในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การด ารงชีวิตเพ่ือความผาสุกร่วมกัน โดยมีเจตนารมณ์
ของประชาชนเป็นเครื่องน าทาง เป็นรูปแบบการครอง วิถีชีวิตที่ถือเอาเสรีภาพเป็นหลักส าคัญ เปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถด าเนินการร่วมกันโดยไม่สูญเสียเสรีภาพตามที่แต่ละคนปรารถนา และ
เป็นการปกครองโดยเสียงของคนส่วนมากโดยค านึงถึงสิทธิของคนส่วนน้อย๕  
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่
อ านาจมาจากประชาชน มีเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดเก่ียวกับเสรีภาพ สิทธิความเสมอภาค และความ
ยุติธรรมให้กับประชาชน ประชาธิปไตยจึงเป็นระบอบการปกครองที่ขัดแย้งอย่างตรงกันข้ามกับ
ระบอบเผด็จการ ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจเด็จขาดเพียงคนเดียว โดยไม่
อนุญาตให้มีการวิจารณ์หรือโต้แย้งใดๆ และประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่ถือว่ามีส่วนเลว
น้อยที่สุด โดยมีระบอบและรูปแบบที่ถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกันและกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายตุลาการ 
 
๓. หลักการของประชาธิปไตย 
 หลักการของประชาธิปไตยท่ีส าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นได้เน้นใน
เรื่องส าคัญๆ ดังต่อไปนี้  
 ๑. หลักการอ านาจอธิปไตยมาจากประชาชน หมายถึง ประชาชนเป็นเจ้าของรัฐ 
ประชาชนเป็นผู้สร้างรัฐขึ้นมา มิใช่รัฐเป็นผู้สร้างประชาชนหรือพระเจ้าเป็นผู้สร้างรัฐ ดังนั้น 
ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะก าหนดรูปแบบการปกครองและรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชน๖ 
 ๒. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง การปกครองโดยประชาชน ซึ่ง
ประชาชนจะใช้อ านาจโดยวิธีต่างๆ เช่น การเลือกตั้งผู้แทนราษฎร การแสดงประชามติในรูปแบบ
ต่างๆ ที่กฎหมายก าหนดขึ้น การตั้งพรรคการเมือง การแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่ม
ผลประโยชน์๗  
                                                           
 ๔ กรมการปกครอง, ๖๔ ปี กรมการปกครองกับการพัฒนาประชาธิปไตย (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๓๙), 
(กรุงเทพมหานคร: กรมการปกครอง, ๒๕๓๙), หน้า ๑๘. 
 ๕ จรูญ สุภาพ, ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ , พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔), หน้า ๒๙. 
 ๖ สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: มิตรนราการพิมพ์, 
๒๕๒๕), หน้า ๑๓๙. 
 ๗ สุพจน์ บุญวิเศษ, หลักรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจก ากัด เอ็ม. ที. เพรส, ๒๕๔๙), 
หน้า ๑๕๕-๑๕๗. 
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 ๓. หลักการปกครองเพื่อประชาชน หมายถึง การกระท าทุกอย่างในทางการเมืองการ
ปกครองเพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป นั้นคือ ผลงานขององค์การในการปกครองทั้งปวง ไม่ว่าจะ
เป็นรัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายตุลาการ จะต้องด าเนินไปให้บังเกิดผลดีต่อประชาชน 
 ๔. การใช้หลักเหตุผล หมายถึง ประชาธิปไตยต้องการให้บุคคลใช้เหตุผลในการ
แสดงออกและการด าเนินงานรวมตลอดถึงความสัมพันธ์ต่อกัน การก าหนดนโยบาย การแสดงความ
คิดเห็น การแก้ปัญหา การพัฒนา เชื่อกันว่าถ้าใช้เหตุผลอย่างเต็มที่ก็จะช่วยให้เกิ ดความสงบ
เรียบร้อย ความเจริญก้าวหน้าและความมีเสรีภาพยั่งยืน 
 ๕. หลักความนิยม หมายถึง ประชาธิปไตยไม่ต้องการให้มีการบีบบังคับหรือมีการ
กระท าที่หลอกลวงใดๆ แต่ต้องการให้บุคคลเป็นตัวของตัวเองในการตัดสินใจ ดังนั้น  เมื่อมีปัญหา
หรือความปรารถนาสิ่งใด ก่อนที่จะมีการปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้น ก็จะต้องให้ประชาชนให้ความยินยอม
หรือเห็นพ้อง โดยผ่านทางตัวแทนของประชาชนซึ่งก็คือรัฐสภาและรัฐบาลเสียก่อน 
 ๖. หลักการปกครองโดยเสียงข้างมากโดยไม่ละเมิดสิทธิของฝ่ายข้างน้อย  หมายถึง 
การแก้ปัญหา การหาข้อยุติหรือการตัดสินใจต่างๆ จะต้องใช้หลักเสียงข้างมาก การปฏิบัติใดๆ ก็
ต้องพิจารณาจากเสียงข้างมาก แต่จะต้องใช้เสียงข้างมากด้วยความระมัดระวัง มิฉะนั้นจะกลายเป็น
เผด็จการโดยเสียงข้างมาก 
 ๗. หลักกฎหมายหรือหลักนิติธรรม หมายถึง การยึดถือกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์หรือ
กติกาในการด าเนินการต่างๆ การถือกฎหมายเป็นหลักนี้ถือกันว่าเป็นนโยบายและความต้องการของ
ประชาชน เพราะกฎหมายได้ก าหนดขึ้นโดยผู้แทนของประชาชน จึงถือว่ามาจากประชาชน 
 ๘. หลักการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมายถึง ความต้องการของประชาชนที่
จะถือเป็นหลักก็คือ ความต้องการที่เป็นของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจริงๆ ความต้องการนั้น
ต้องมีเหตุผลและแสดงออกให้ปรากฏรู้ได้ รัฐบาลต้องรับฟังความต้องการของประชาชนว่าเป็นความ
ประสงค์ของราษฎรโดยทั่วไปและสนองความต้องการเหล่านั้นตามความสามารถและก าลังของ
ประเทศ 
 ๙. หลักการปกครองที่รัฐบาลมีอ านาจจ ากัด หมายถึง ประชาธิปไตยไม่ต้องการให้
รัฐบาลมีอ านาจเหลือล้นจนอาจละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของประชาชน จึงมีการก าหนด
ขอบเขตของรัฐบาลไว้ในรัฐธรรมนูญหรือให้อ านาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ สามารถที่จะถ่วงดุล
กันได้ตามควร ให้ราษฎรมีเสรีภาพในการตั้งพรรคการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ คอยติดตาม
งานของรัฐบาล ใช้หลักการกระจายอ านาจ 
 ๑๐. หลักความเสมอภาค หมายถึง ความเท่าเทียมกันในทางการเมือง กฎหมาย และ
โอกาส บุคคลทุกคนมีโอกาสเสมอกันในการที่จะได้รับประโยชน์หรือหลักประกันต่างๆ ส่วนบุคคลใด
จะสามารถได้รับประโยชน์หรือความส าเร็จมากน้อยต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน  
ซึ่งมีไม่เหมือนกันตามธรรมชาติ 
 ๑๑. หลักศีลธรรม หมายถึง ศีลธรรมเป็นหลักการควบคุมมิให้บุคคลกระท าการที่เป็น
การเบียดเบียนกันโดยมิชอบ แต่มุ่งสนับสนุนให้มนุษย์ได้เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกัน และมีจิตใจในการ
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ปฏิบัติการงานใดๆ ด้วยคุณธรรมเพ่ือให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอ่ืน ศีลธรรมช่วยสร้าง
จิตใจของบุคคล ท าให้บุคคลมีคุณภาพอย่างแท้จริง อันจะเป็นผลดีต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 ๑๒. หลักการพัฒนาและการปกครองตนเอง หมายถึง ระบอบประชาธิปไตยเชื่อว่า
มนุษย์มีความสามารถในการปรับปรุงตัวเองให้ก้าวหน้า ทั้งในด้านความคิด สติปัญญา และการ
กระท าต่างๆ จึงสมควรที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีเสรีภาพในการ
เลือกองค์การที่จะท าหน้าที่ปกครองแทนประชาชน และวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ความต้องการของคน
ส่วนใหญ่สามารถใช้เป็นหลักในการปกครองได้ 
 ๑๓. หลักเสรีภาพ หมายถึง โอกาสที่บุคคลเลือกปฏิบัติได้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่
ตนเองมากที่สุด ระบอบประชาธิปไตยมีความมุ่งหมายที่จะให้ได้มาซึ่งเสรีภาพ และพร้อมกันนั้นก็จะ
ให้ความคุ้มครองเสรีภาพของบุคคลให้มีความมั่นคง 
 ๑๔. หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หมายถึง ประชาธิปไตยถือว่าบุคคลมีความส าคัญยิ่ง 
การปกครองจึงต้องเป็นไปเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบุคคล รัฐและรัฐบาลเกิดมาเพ่ือประชาชน การ
รักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนนับเป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นหัวใจส าคัญของการปกครองของ
ประชาธิปไตย 
 ๑๕. หลกัการประนีประนอม หมายถึง ประชาธิปไตยต้องการให้มีการประนีประนอมให้
ด้านความคิดเห็นและการกระท าด้วยการให้มีการแลกเปลี่ยน ความคิดโดยเสรี ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้
หาข้อยุติ ได้  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชื่อมั่นว่าบุคคลยอมรับเหตุผลที่ดีที่สุดเป็นข้อ
ประนีประนอม 
 ๑๖. หลกัการยอมรับข้อสงสัย หมายถึง ประชาธิปไตยยึดหลักเหตุผลจึงถือว่าความคิด
ทางการเมืองและนโยบายต่างๆ มิอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสัจธรรมจะต้องมีการพิสูจน์ทดลองให้รู้แจ้ง
เห็นจริงเสียก่อนว่าสิ่งนั้นๆ เป็นสัจธรรมจริงหรือไม่ หลักการนี้ช่วยให้เกิดความคิดที่กว้างขวาง มีใจ
กว้างและยับยั้งการผูกขาดความคิดเห็นหรือการกระท าที่เป็นเผด็จการ 
 
๔. หลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 
 หลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา พึงท าความเข้ าใจในเบื้ องต้นว่ า  พระ
พระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นหนักถึงรูปแบบการเมือง ในความจริงแล้วพระพระพุทธศาสนามีมุมมอง
สาระแห่งความถูกต้องในการปกครอง พยายามส่งเสริมชักชวนให้คนหันมาสนใจเนื้อหาสาระของ
การปกครองมากกว่าจะใส่ใจถึงรูปแบบการปกครอง เพราะไม่ว่าจะรูปแบบใดถ้าหากขาดคุณธรรม 
จริยธรรมในการปกครองแล้ว ก็ไม่อาจจะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าตามความต้องการของ
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ประชาชนได้ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ได้กล่าวว่าหลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาที่
ส าคัญมี ๔ หลัก๘ ดังนี้ 
 ๑. หลักมีส่วนร่วมในการปกครอง พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการปกครองมาตั้งแต่สมัย
พุทธกาล เริ่มตั้งแต่การบัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงบัญญัติในท่ามกลางสงฆ์     
ทรงสอบถามภิกษุที่เป็นผู้ก่อเรื่องแล้วทรงติเตียนการกระท านั้นๆ นอกจากนั้นแล้วในพิธีสังฆกรรม 
เช่น พิธีอุปสมบท หากสงฆ์ในท่ีประชุมนั้นไม่เห็นด้วย ก็มีสิทธิในการคัดค้านได้อย่างเต็มที่ 
 ๒. หลักความเสมอภาค พระพุทธศาสนายอมรับความเสมอภาคของมนุษย์นับตั้งแต่
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันตลอดจนถึงโอกาสในการประพฤติปฏิบัติธรรมและการ
บรรลุธรรม 
 ๓. หลักเสรีภาพ พระพุทธศาสนายังให้เสรีภาพในการคิด ไม่บังคับให้บุคคลมานับถือ
โดยปราศจากความเต็มใจหรือปราศจากความเข้าใจโดยถือว่าปัญญาต้องมาควบคู่กับศรัทธา การมี
ศรัทธาต้องมปีัญญาก ากับด้วย 
 ๔. หลักเสียงส่วนมาก พระพุทธศาสนาในการตัดสินอธิกรณ์บางกรณีไม่อาจจะใช้มติ
เอกฉันท์ได้ ทรงอนุญาตให้ตัดสินใจโดยถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ เรียกว่า เยภุยยสิกา 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช้หลักอปริหานิยธรรมในการสนับสนุนความสามัคคีด้วย 
 นอกจากนี้หลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาทีใ่ช้เป็นกรอบในการบริหารบ้านเมืองที่
ผู้บริหารน าไปใช้เป็นหลักในการบริหารบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขต่อประชาชนได้ โดยอาศัย
หลักธรรมจากพระไตรปิฎก เช่น หลักอธิปไตย ๓๙ เป็นหลักธรรมกว้างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส
เอาไว้เพ่ือให้เป็นกรอบในการพิจารณาถึงแนวความคิดที่เน้นทิฐิหรือความคิดของตัวบุคคลเป็นหลัก 
เมื่อบุคคลเข้ามาบริหารงานแล้วมีทัศนะเกี่ยวกับอ านาจที่ด ารงอยู่อย่างไรบ้าง โดยใช้ค าว่า  
“อธิปไตย” หมายความว่า ความเป็นใหญ่ ซึ่งมีอยู่ ๓ ระดับ คือ  อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ
ธรรมาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการสายพระพุทธศาสนา ตัวอย่างเช่น หลักอธิปไตย ๓๑๐ ไว้
อย่างชัดเจนว่า ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปกครองที่ดี โดยเฉพาะคนในสังคมประชาธิปไตยควร
รู้หลักและปฏิบัติตามหลักอธิปไตย คือ รู้หลักความเป็นใหญ่ ดังนี้ 
 ๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ หมายถึง ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ ของ
ตนเป็นใหญ่ กระท าการด้วยปรารภตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศล ได้แก่ เว้นชั่ว
ท าดีด้วยเคารพตน  

                                                           
 ๘ ธรรมรัต อริยธมฺโม, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ หลักรัฐศาสตร์ที่มีในพระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์
ปริญญาศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒).  
 ๙ คะนอง วังฝายแก้ว, “รัฐศาสตร์ตามแนวพระพระพุทธศาสนา”, (พะเยา: คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตพะเยา, ๒๕๕๑) (อัดส าเนา). 
 ๑๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยฺต์โต), ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ ดีงาม , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒๕. 
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 ๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ หมายถึง ถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่ หวั่นไหว
ไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระท าการด้วยปรารภจะเอาใจหมู่ชน หาความนิยมหรือหวั่นกลัว
เสียงเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศล ได้แก่ เว้นชั่วท าดี ด้วยเคารพเสียงหมู่ชน 
 ๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ หมายถึง ถือหลักการ ความจริง ความถูกต้อง 
ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ กระท าการด้วยปรารภสิ่งที่ได้ศึกษา ตรวจสอบตามข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวางแจ้งชัดและพิจารณาอย่างดีที่สุด เต็มขีดแห่งสติปัญญา จะ
มองเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเป็นไปโดยชอบธรรมและเพ่ือความดีงาม เป็นประมาณอย่างสามัญ 
ได้แก่ ท าการด้วยความเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา 
 กล่าวโดยสรุปว่า หลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเป็นหลักของความดีงาม ความ
ถูกต้อง ความเสมอภาคในการปกครอง เพ่ือให้สังคมส่วนรวมมีความเป็นปกติสุข ไม่มีการแบ่งชั้น
วรรณะ มีแต่ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ได้รับความเป็นธรรมในสังคม ดังนั้น หลักประชาธิปไตยใน
พระพุทธศาสนาจึงหมายถึง หลักธรรมาธิปไตย นั่นเอง  
 
๕. หลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างประชาธิปไตย 
 ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยได้น ารูปแบบการปกครองมาจากตะวันตก บางสิ่ง
บางอย่างมีความแตกต่างกับวิถีชีวิตของประชาชนและสังคมไทย จึงท าให้ประชาธิปไตยของไทยไม่
พัฒนาเท่าที่ควร ถ้าต้องการให้เป็นประชาธิปไตยของไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แท้จริงแล้ว 
วิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปได้คือ การน าหลักธรรมจากพระไตรปิฎกมาใช้ แนวคิดทางการเมือง
การปกครองในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้บริหารหรือผู้ปกครองของไทย
ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารประเทศ 
ประชาธิปไตยเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ และเจ้าของ
ประเทศ ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ต้องตกอยู่กับประชาชน ดังนั้น ผู้เขียนขอน าเสนอหลักพุทธธรรมที่ใช้
ในการเสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพ่ือให้ผู้อ่านได้มองเห็นและเข้าใจว่า หลักพุทธ
ธรรมสามารถน ามาใช้ในการเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้จริง และสามารถ
ใช้ได้ทุกเวลาไม่มีล้าสมัย เหมาะกับทุกสังคม วัฒนธรรม และทุกประเทศ  
 หลักพุทธธรรมทีบ่ัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกมีมากมายหลายหมวดหมู่ แต่หลักพุทธธรรมที่
เสริมสร้างประชาธิปไตยนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น ๗ หมวด คือ ๑) การวางกรอบบริหาร
บ้านเมือง ๒) การเป็นผู้น า ๓) การพัฒนาประเทศ ๔) การสงเคราะห์คนในสังคม ๕) การวินิจฉัยสั่ง
การ ๖) การพัฒนาองค์การ และ ๗) การวางแผนนโยบาย๑๑  ในบทความนี้ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้
ง่ายขึ้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่างหลักธรรมในแต่ละหมวดเพียงหลักธรรมเดียว ดังนี ้
                                                           
 ๑๑ คะนอง วังฝายแก้ว, “รัฐศาสตร์ตามแนวพระพระพุทธศาสนา”, (พะเยา: คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตพะเยา, ๒๕๕๑) (อัดส าเนา). 
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 ๑. การวางกรอบบริหารบ้านเมือง  
 อธิปไตย ๓ เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้เพ่ือให้เป็นกรอบในการพิจารณา
ถึงแนวความคิดของตัวบุคคลเป็นหลักว่า เมื่อบุคคลเข้ามาบริหารงานแล้วมีทัศนะเกี่ยวกับอ านาจที่
ด ารงอยู่อย่างไรบ้าง โดยใช้ค าว่า อธิปไตย หมายความว่า ความเป็นใหญ่ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๓ ระดับ 
คือ ๑) อัตตาธิปไตย หมายถึง การถือตนเป็นใหญ่ เป็นแนวคิดของบุคคลที่ใช้อ านาจโดยยึดความคิด
ของตัวเองเป็นใหญ่ โดยไม่ค านึงถึงเสียงส่วนมาก มีแนวความคิดออกเผด็จการ ๒) โลกาธิปไตย 
หมายถึง การถือโลกเป็นใหญ่ เป็นแนวความคิดของบุคคลที่ใช้อ านาจโดยยึดความคิดของคนหมู่มาก
เป็นใหญ่ โดยใช้ที่ประชุมในการออกเสียงประชามติมีแนวความคิดเป็นเหมือนประชาธิปไตย  ๓) 
ธรรมาธิปไตย หมายถึง ธรรมเป็นใหญ่ เป็นแนวความคิดของบุคคลที่ใช้อ านาจโดยยึดหลักธรรมของ
พระพุทธเจ้าเป็นหลัก กล่าวคือ ใช้ธรรมะน าการเมืองมีแนวคิดเป็นแบบธรรมาธิปไตย 
 ๒. การเป็นผู้น า 
 ศีล ๕ เป็นหลักพุทธธรรมพ้ืนฐานแห่งความเป็นมนุษย์ ผู้น าหรือผู้บริหารประเทศหรือ
ทุกๆ คนในโลกต้องมีไว้ในจิตใจ เพ่ือให้เกิดความสุขแก่ตนเองและประเทศชาติ ศีล ๕ ได้แก่          
๑) ปาณาติปาตาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิด เพ่ือให้ผู้น ามีจิตใจที่
อ่อนโยน มองเห็นความส าคัญของชีวิตผู้ อ่ืนกับตนเองว่าเสมอกัน เป็นการเคารพสิทธิของผู้อ่ื น        
๒) อทินนาทานาเวรมณี หมายถึง การเว้นจากการลักทรัพย์หรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ เพ่ือให้
ผู้น าไม่คิดโกง การพัฒนาประเทศก็ย่อมเจริญก้าวหน้า และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั้งหลาย 
๓) กาเมสุ มิสฉาจาราเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การประพฤติผิดลูก
ผิดเมียคนอ่ืน เพ่ือให้ผู้น าประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ๔) มุสาวาทาเวรมณี หมายถึง การ
ละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ พูดจาโกหก พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย  เพ่ือให้ผู้น ามีความรับผิดชอบใน
ค าพูด ค าสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและประเทศชาติ ๕) สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี 
หมายถึง การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมืนเมาทุกชนิด  เพ่ือให้ผู้น ามีสติในการ
บริหารบ้านเมืองโดยอาศัยปัญญา 
 ๓. การพัฒนาประเทศ  
 พละ ๕ เป็นหลักพุทธธรรมที่สามารถสร้างองค์การหรือประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
ลุล่วงไปด้วยดี เป็นปัจจัยหนุนส่งให้ประสบความส าเร็จมี ๕ ประการ ได้แก่ ๑) ศรัทธา หมายถึง 
หลักความเชื่อ ความเชื่อมั่นที่จะสามารถพัฒนาก้าวหน้าหรือเชื่อว่าต้องประสบผลส าเร็จอย่าง
แน่นอน    ๒) ศีล หมายถึง หลักความเป็นปกติหรือความเป็นธรรมชาติที่เป็นระเบียบของสังคม
ชุมชนที่เมื่อปฏิบัติแล้วย่อมจะสามารถท าให้สังคมสงบร่มเย็น ๓) วิริยะ หมายถึง หลักความมั่นหรือ
เพียรพยายาม มุ่งมั่นท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามความประสงค์ ๔) สมาธิ หมายถึง หลักธรรมข้อนี้เป็น
การรวบรวม พิจารณาประเด็นปัญหาต่างๆ จนท าให้ตกตะกอนและน ามาใช้งานได้อย่างเต็มที่  ๕) 
ปัญญา หมายถึง เป็นการสร้างพลังอย่างหนึ่ง เมื่อใครมีสติปัญญามากกว่าย่อมมีอ านาจในสังคม
ชุมชนโดยเฉพาะผู้น า  
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 ๔. การสงเคราะห์คนในสังคม  
 ราชสังคหวัตถุ ๔  เป็นหลักธรรมที่มุ่งถึงผู้บริหารบ้านเมือง เมื่อได้อ านาจมาแล้วต้อง
บริหารจัดการให้ดี ไม่อยากเป็นเพราะอยากได้ต าแหน่ง แต่อยากเป็นเพราะต้องการท างาน โดย
ท างานเพ่ือองค์การนั้นๆ และที่ส าคัญต้องมีการบ ารุงขวัญ ก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา มี ๔ ประการ 
ดังนี้ ๑) สัสสเมธะ หมายถึง รู้จักบ ารุงธัญญาหาร การให้ต้นทุนส าหรับการท ามาหากินของราษฎร   
๒) ปุริสเมธะ หมายถึง รู้จักบ ารุงข้าราชการบริพาร การบ ารุงขวัญและก าลังใจข้าราชบริวารที่รับใช้
เป็นแขนเป็นขาให้ ดังนี้ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีการเพ่ิมเงินเดือน มีการให้รางวัล มีโบนัสประจ าปี 
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามสมควรแก่ฐานะ สถานที่ และเวลาโอกาส ๓) สัมมาปะสะ หมายถึง รู้จัก
ส่งเสริมวิชาชีพ การส่งเสริมราษฎรให้มีอาชีพเสริมหรือมีความหลากหลาย โดยผู้น าได้ไปดู ได้ไป
ศึกษาในหลายพื้นท่ีและมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าของวิชาชีพนั้น จึงได้น ามาส่งเสริม เช่น ทฤษฎี
ใหม่หรือการอยู่อย่างพอเพียง  ๔) วาชไปยะ หมายถึง รู้จักชี้แจงแนะน า เป็นการสื่อสารแบบ
สองทางที่ชาวบ้านธรรมดาก็สามารถเข้าพบปะพูดคุย และสามารถแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได้ด้วย 
และยังต้องรู้จักปลอบโยนเมื่อผู้อยู่ในใต้ปกครองประสบกับปัญหาเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ได้  
 ๕. การวินิจฉัยสั่งการ  
 พรหมวิหาร ๔ หลักธรรมนี้เป็นธรรมประจ าใจอันประเสริฐ  หลักความประพฤติที่
ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก ากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่าด าเนินชีวิตหมดจด 
และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลาย ๔ ประการ ดังนี้ ๑) เมตตา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมี
ความสุข ความสุขเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายและทางใจ ได้แก่ ความสุขจากการมีทรัพย์ ความสุขจากการ
ใช้จ่ายทรัพย์ ความสุขจากการไม่เป็นหนี้ และความสุขจากการท างานที่ปราศจากโทษหรือปราศจาก
อันตราย ๒) กรุณา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ ความทุกข์ คือ สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนให้เกิดความไม่สบายกายและ
ความไม่สบายใจ  ๓) มุทิตา หมายถึง ความยินดี ในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมี
สุข มีความเจริญก้าวหน้า ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีจึงหมายถึงความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุขความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น โดยที่ไม่มีจิตใจอิจฉาริษยา ๔) อุเบกขา หมายถึง ความวางใจเป็นกลาง 
พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระท าแล้ว ใครท าสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมตอบสนองคืนบุคคลผู้กระท า 
เมื่อเห็นใครได้รับผลกรรมในทางที่เป็นโทษก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ าเติม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจ
มองดู เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดี หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน 
 ๖. การพัฒนาองค์การ 
 อปริหานิยธรรม ๗ เป็นการเน้นเรื่องความสามัคคี หากท าได้อย่างจริงจังย่อมท าให้
องค์การนั้นๆ เข้มแข็ง มั่นคง เจริญก้าวหน้า ไม่มีปัญหาทางการบริหารจัดการใดๆ ประกอบด้วย      
๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ หมายถึง การประชุมพบปะปรึกษาหารือ มีความจ าเป็นที่จะช่วย
ระดมความคิดเห็น หาข้อยุติร่วมกัน การวางระเบียบกติกาทางสังคมหรือแม้กระทั่งการปรับความ
เข้าใจระหว่างกัน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการปกครอง  ๒) พร้อมเพรียงกันในการเข้าประชุม 
เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม หมายถึง มีความพร้อมเพรียงในการท ากิจการงานทุก
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อย่างที่ท าร่วมกัน อันจะเป็นผลให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่แบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย ๓) ไม่บัญญัติ
สิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ หมายถึง การให้ความเคารพยึดถือปฏิบัติในกฎ ระเบียบ กติกาที่ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด สมาชิกในสังคมได้ร่วมกันบัญญัติหรือตกลงกันไว้ เป็นการชี้ให้เห็นถึงการให้ความ
เคารพในกฎเกณฑ์ที่ได้บัญญัติเอาไว้ในอดีตที่ดีงาม ซึ่งบรรพชนคนรุ่นก่อนได้ร่วมกันตกลงบัญญัติ
เอาไว้ หากเพิกถอนสิ่งที่ดีงามเหล่านั้น ก็จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความเคารพ ย าเกรงใน
สิ่งที่ดีงามนั้น อันอาจส่งผลไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมในภายหลังก็ได้  ๔) การให้ความเคารพย า
เกรง หมายถึง ให้เกียรติผู้ใหญ่ของบ้านเมือง และยอมรับฟังข้อคิดเห็น ไม่ละเลยต่อค าแนะน า
ตักเตือนของท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์มายาวนาน ๕) การให้เกียรติ คุ้มครอง 
ป้องกันสตรีมิให้ถูกข่มเหงรังแก หมายถึง การป้องกันการละเมิดสิทธิสตรี ซึ่งสังคมดั้งเดิมถือว่า 
สตรีนั้น ไม่ค่อยมีปากมีเสียงหรือมีบทบาทในสังคม แต่อย่างไรก็ตาม สตรีก็มีบทบาทในครอบครัว 
หากสตรีไม่ได้รับการคุ้มครองก็อาจจะกระทบกระเทือนถึงความดีงามภายในสังคมได้  ๖) การให้
ความเคารพบูชาสักการะเจดีย์ ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ อนุสาวรีย์ประจ าชาติ หมายถึง สิ่งที่เป็น
เครื่องเตือนความทรงจ า เร้าใจให้ท าความดี เป็นศูนย์รวมจิตใจ ท าให้เกิดความสามัคคีของชนในชาติ 
ไม่ปล่อยให้ประเพณีหรือการบูชาต่างๆ ที่เคยกระท ากันต่อปูชนียสถานเหล่านี้นสูญหายไป ๗) การ
ให้การอารักขา บ ารุง คุ้มครอง ป้องกันอันชอบธรรมแก่สมณพราหมณ์ บรรพชิต นักบวช ผู้ทรง
ศีลธรรมอันบริสุทธิ์ หมายถึง การให้ความส าคัญของสถาบันศาสนา อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชน หากผู้ปกครองหรือผู้บริหารบ้านเมืองไม่ให้ความส าคัญ ก็ถือว่าขาดสรรพก าลังในการช่วย
บริหารบ้านเมืองให้เกิดความสันติสุขร่วมเย็น 
 ๗. การวางแผนและนโยบาย 
 อัตถะหรืออรรถ ๓ เป็นการระบุเป้าหมายแห่งองค์การหรือรัฐได้อย่างดี ผู้บริหารจะยึด
เอาประโยชน์อะไรมาเป็นหลัก กล่าวคือ จะยึดประโยชน์เพ่ือตนเองหรือประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน หรือจะ
ท าประโยชน์ให้เกิดทั้งสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย ได้แก่ ๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ หมายถึง เป็นประโยชน์
ปัจจุบันหรือประโยชน์ขั้นต้น (ประโยชน์เพ่ือตน) ๒) สัมปรายิกัตถะ หมายถึง เป็นประโยชน์เบื้อง
หน้าหรือประโยชน์ขั้นสูงขึ้นไป (ประโยชน์เพื่อผู้อื่น)  ๓) ปรมัตถะ หมายถึง เป็นประโยชน์สูงสุด 
(ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย) 
 สรุปได้ว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนอกจากประชาชนต้องมีความรู้ให้สิทธิ 
หน้าที่ของตนแล้ว ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผู้อ่ืน ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างด้านฐานะทาง
สังคม ในระบอบประชาธิปไตยท าให้ประชาชนทุกคนใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน  บังคับใช้กับ
ประชาชนทุกคนอย่างยุติธรรม ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง เมื่อผู้น าทุกระดับ และประชาชนทุกคน รู้จักน าหลักพุทธธรรมมาเสริมสร้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเพ่ือให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แท้จริง หลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในประไตรปิฎกมีมากมายหลายหลักธรรม ผู้บริหารหรือผู้ปกครองทุก
ระดับสามารถเลือกมาใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม อาจจะใช้หลักธรรมเดียวหรือจะบูรณา
การหลายๆ หลักธรรมเข้าด้วยกันก็ได้ หลักพุทธธรรมดังกล่าว ได้แก่ อธิปไตย ๓ ประกอบด้วย 
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อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย ศีล ๕ ประกอบด้วย ปาณาติปาตาเวรมณี อทินนาทา
นาเวรมณี กาเมสุ มิสฉาจาราเวรมณี มุสาวาทาเวรมณี และสุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี 
พละ ๕ ประกอบด้วย ศรัทธา ศีล วิริยะ สมาธิ และปัญญา ราชสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย สัสส
เมธะ ปริสเมธะ สัมมาปะสะ และวาชไปยะ  พรหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา   อปริหานิยธรรม ๗ ประกอบด้วย หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันในการ
ประชุม ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ การให้ความเคารพย าเกรง การให้เกียรติ คุ้มครอง ป้องกัน
สตรีมิให้ถูกข่มเหงรักแก การให้ความเคารพบูชาสักการะเจดีย์ และการให้การอารักขา อัตถะหรือ
อรรถ ๓ ประกอบด้วยทิฏฐธัมมิกัตตะ สัมปรายิกัตตะ และปรมัตถะ หลักดังกล่าวนี้สามารถท าให้
การปกครองแบบประชาธิปไตยมีความสมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง เพราะให้ความส าคัญกับคนที่เป็น
ผู้ปกครอง และคนที่ถูกปกครอง ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะตกอยู่กับประชาชน ประเทศชาติทั้งหมด 
ดังค ากล่าวที่ว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองโดยประชาชน ของประชาชน 
และเพ่ือประชาชน อย่างแท้จริง 
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พุทธพยากรณ์: ถอดรหัสพุทธิปัญญาเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
The Buddha’s Prophecy: Coding the Buddhist Intellect 

for Good Governance 
ศิรวัฒน์ ครองบุญ 

 

บทคัดย่อ 
 พุทธพยากรณ์ หรือพุทธท านาย มีเนื้อความปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก และอรรถกถา
มหาสุบินชาดก เอกนิบาต ขุททกนิกาย เป็นพุทธด ารัสที่สะท้อนความจริงของสังคม              
ที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระด ารัสแก้มหาสุบินนิมิต ๑๖ ประการ ของพระเจ้าปเสนทิโกศล 
พระราชาผู้ครองเมืองสาวัตถี ที่ทรงฝันแปลกประหลาด โดยนัยว่า มหาสุบินนิมิต ๑๖ ประการ
นั้น จะไม่บังเกิดในรัชกาลของพระองค์ แต่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่คนพากันห่างเหินออกจาก
ศีลธรรม ประพฤติตนนอกลู่นอกทาง ละทิ้งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามเท่านั้น 
 บทความทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพุทธพยากรณ์ ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดถึงการตระหนักรู้ และการปรับตัวท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน์ เพ่ือเตรียมความพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างมีสติ และรองรับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลท าให้ธรรมชาติเกิดวิปริตผิดปกติ อุบัติเหตุเภทภัยเกิดแก่
มวลมนุษย์สุดที่จะคาดเดาได้ ตามนัยแห่งพุทธท านายที่ได้ทรงพยากรณ์ไว้เมื่อ ๒,๖๓๙ ปีมาแล้ว   
ซึ่งจะเห็นได้ว่า เหตุการณ์ต่างๆ ที่ทรงพยากรณ์ไว้นั้น ล้วนมีความแม่นย าอย่างที่สุด และได้
เกิดขึ้นเป็นจริงแล้วในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพราะพระด ารัสของพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งไม่มีสอง  
 การถอดรหัสพุทธิปัญญาที่ทรงพยากรณ์ไว้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี จะเป็นการเตรียมความพร้อม การปรับตัวในการบริหารประเทศ และจะช่วยแก้ไข
ปัญหาระบบเศรษฐกิจที่ตกต่ า สังคมที่ระส่ าระสายสับสนวุ่นวายได้อย่างแท้จริง เพราะใน            
พุทธพยากรณ์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้บริหารประเทศ จะต้องเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม มีความ
รอบรู้ มีความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีอคติ ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่
ประชาชนหมู่มากเป็นส าคัญ มุ่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือน ปลุกจิตส านึกให้คนมีคุณธรรมจริยธรรมในใจ และเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันในองค์กร สังคม และประเทศได้อย่างมีความสุข 
ค าส าคัญ : พุทธพยากรณ์, ถอดรหัส, พุทธิปัญญา, การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ABSTRACT 
 The Buddha’s Prophecy can be seen in the tipitaka and the 
Khuddakanikàya Atthakatha, the Great Dream Jataka Tales. It is what the Buddha 
interpreted the 16 bad dreams of the King Pasenadi of Kosala. The Buddha gave 
the king the interpretation that the dream had no bearing at the present time, 
however, in future time when people are unrighteous and are far removed from 
deliverance. 
 The purposes of this research is to study the Buddha’s Prophecy in the 
aspect of the good governance including adaptation during globalization to 
prepare to deal with upcoming situation mindfully. The sudden changes result 
in natural disaster which impacts human beings worse than ever expected. It is 
clearly seen that what the Buddha said since 2,639 years ago is true and it 
already happened nowadays. What the Buddha said is true. 
 Coding the Buddhist intellect for good governance which the Buddha 
had interpreted is good to prepare to manage and to solve economic problems 
including trouble society. According to the Buddha’s Prophecy, the governor of 
country should be righteous, be proficient, be skillful, be honest, unbiased and 
take common interest into consideration. To improve virtue, morality and good 
governance is to support people to remind themselves of morality and ethical 
principles for living and working together harmoniously. 
Keywords: the Buddha’s Prophecy, coding, the Buddhist intellect, the good  
               Governance 
 
๑. บทน า 
 คัมภีร์สารัตถสังคหะ๑ ได้กล่าวถึงมูลเหตุในการฝันว่า เนื่องมาจากเหตุใดเหตุหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ ๑) ธาตุโขภะ ฝันเนื่องจากธาตุในร่างกายไม่ดี เช่น กินอ่ิมเกินไป ท้องเสียหรือ
เจ็บป่วยแล้วฝัน ๒) จิตนิวรณ์ ฝันเนื่องจากจิตใจผูกพันประหวัดในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ๓) เทพสังหรณ์ 
ฝันเนื่องจากเทวดาต้องการสังหรณ์ให้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า และ ๔) บุพนิมิต ฝันเนื่องจากอ านาจ
แห่งกุศลกรรมบันดาลให้เห็นเรื่องดีเรื่องร้ายที่เรียกว่า บุพนิมิต แม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น ความฝัน
ทั้ง ๔ ลักษณะนี้ ก็เป็นเพียงความฝันที่เกิดขึ้นแก่บุคคลโดยทั่วไป และอาจเลือนหายไป หรือ
                                                           
 ๑สรเมธี วชิรปราการ, พระพุทธเจ้าพยากรณ์ นอสตราดามุส ท านาย, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์ SMART BOOKS, ๒๕๕๐, หน้า ๑๙. 
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ความจ ามีความคลาดเคลื่อนได้ ส่วนพระสุบินนิมิต ที่เรียกว่า ปัญจมหาสุบิน บุพนิมิตมหามงคล 
๕ ประการ เป็นการฝันในลักษณะลางบอกเหตุส าคัญล่วงหน้าที่พระพุทธเจ้าทรงพระปัญญา
ญาณหยั่งรู้ได้ด้วยพระองค์เอง และก็เป็นจริงตามนั้น ส่วนพุทธพยากรณ์พระสุบินนิมิตของพระ
เจ้าปเสนทิโกศล ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมและธรรมชาติทั่วไป รวมทั้งความเจริญและ
ความเสื่อมโทรมของสังคมโลก วิถีชีวิตมนุษย์ เป็นการสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงของ
สังคมในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
 พระเจ้าปเสนทิโกศลมหาราช กษัตริย์ผู้ครองกรุงสาวัตถี  ได้เสด็จเข้าสู่นิทรารมย์    
ในราตรีกาล ครั้นล่วงปัจฉิมยามใกล้รุ่ง ได้ทอดพระเนตรเห็นพระสุบินนิมิตอันใหญ่หลวง ถึง ๑๖
ประการ อันเป็นพระสุบินที่แปลกประหลาด จึงทรงตกพระทัยตื่นบรรทม และครั้นรุ่งเช้า ก็ได้ให้
พวกพราหมณ์ปุโรหิตประจ าราชส านักท านาย พวกพราหมณ์ปุโรหิต ก็พากันท านายว่า เป็นพระ
สุบินที่ร้าย และว่าพระองค์จะต้องประสบภัยอันตราย ๓ ประการ ไม่เสียราชทรัพย์ ก็จะมี
โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน หรือไม่ก็ต้องสวรรคต อย่างใดอย่างหนึ่ง และแนะให้พระองค์ท าพลี
กรรม เพ่ือสะเดาะเคราะห์ เมื่อพระนางมัลลิกา พระมเหสีผู้สัมมาทิฎฐิ ได้ทรงทราบเรื่องเข้า   
จึงทูลให้ไปขอค าแนะน าจากพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงท านายว่า เหตุร้ายต่างๆ     
ที่พระองค์ทรงกังวลในพระทัย จักไม่เกิดขึ้นแก่พระองค์ แก่ราชสมบัติ หรือแก่พระมเหสีของ
พระองค์ แต่ว่าเหตุเหล่านี้ จักเกิดในอนาคตกาลภายภาคหน้า ในสมัยที่พระราชาไม่ด ารงตั้งมั่น
ในศีลธรรม หรือผู้ปกครองบริหารประเทศชาติบ้านละเลยหลักศีลธรรมที่โบราณบัณฑิตได้ยึดถือ
ปฏิบัติมา๒  
 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ควรยึดหลักพุทธธรรมตามนัยที่ทรงพยากรณ์แก้ไว้ใน  
สุบินนิมิต ๑๖ ประการ ของพระเจ้าปเสนทิโกศล ในบรรดาสุบินนิมิตทั้ง ๑๖ ประการนั้น สามารถ
จัดกลุ่มปัญหาได้ ๔ กลุ่ม๓ คือ  
 ๑) ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ ความฝันข้อที่ ๑ และ ข้อที่ ๑๐  
 ๒) ปัญหาเรื่องจริยธรรม เน้นจริยธรรมส่วนบุคคล ได้แก่ ความฝันข้อที่ ๒, ๓, ๖, ๗, ๘, 
และ ๑๔ 
 ๓) ปัญหาเรื่องการบริหารทางการเมือง ได้แก่ ความฝันข้อที่ ๔, ๕, ๙, ๑๒, ๑๕ และ ๑๖ 
 ๔) ปัญหาของพุทธบริษัท โดยเฉพาะสถาบันสงฆ์ ได้แก่ ข้อ ๑๑, ๑๓ 

                                                           
 ๒ทัศนา ทัศนมิตร, ถอดรหัส พุทธท านาย วันสิ้นโลก ไทยสิ้นชาติ,  (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์เพชรประกาย, ๒๕๕๓, หน้า ๓๙. 
 ๓มานพ นักการเรียน, พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐-๑๒.  
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 ในมหาสุบินนิมิตทั้ง ๑๖ ประการนั้น จะขอน าประเด็นพุทธฎีกาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในกลุ่มที่ ๓ ข้างต้นนั้น คือ ปัญหาเรื่องการบริหารทางการเมือง 
ดังต่อไปนี้  
 ๑. พุทธพยากรณ์ ข้อที่ ๔ : ผู้อ่อนประสบการณ์บริหารประเทศ  
 ๒. พุทธพยากรณ์ ข้อที่ ๕ : ความไม่เป็นธรรมในการตัดสินความ 
 ๓. พุทธพยากรณ์ ข้อที่ ๙ : คอรัปชั่นในแผ่นดิน 
 ๔. พุทธพยากรณ์ ข้อที่ ๑๒ : คนดีถูกขัดขวางรังแก 
 ๕. พุทธพยากรณ์ ข้อที่ ๑๕ : หงส์ในฝูงกา คนชั่วจะครองเมือง 
 ๖. พุทธพยากรณ์ ข้อที่ ๑๖ : โค่นล้มราชาธิปไตย 
 พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินว่า “ได้เห็นแพะไล่ติดตามเสือเหลือง แล้วกินเสือเหลือง
เสีย ภายหลังเสืออ่ืนๆ เห็นแพะแต่ไกลก็เกิดความหวาดกลัว พากันวิ่งหนีหลบซ่อนไปในที่ต่างๆ” 
 เนื่องจากพระสุบินนิมิตของพระเจ้าปเสนทิโกศล มีมากถึง ๑๖ ประการ แต่ละ
ประการ ล้วนเป็นความฝันที่จะเกิดขึ้นจริงหลังพุทธกาลตามพุทธพยากรณ์ ปัจจุบันโลกของเรา
เป็นยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สิ่งที่มนุษย์ได้รับจากวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งดีงาม สร้างสรรค์ อ านวยความสะดวกสบาย เพราะเป็นการ
น าเอาวิทยาศาสตร์และความรู้ที่ได้จากการวบรวมมาประยุกต์ใช้ตามความประสงค์ของมนุษย์ 
เพ่ือแก้ปัญหา และเพ่ิมความสบายในการด าเนินชีวิต ซึ่งไม่ค านึงถึงการพัฒนาระบบคุณธรรม
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลแต่อย่างใด เพ่ือให้เห็นพุทธิปัญญาที่ทรงหยั่งรู้และตรัสแก้มหา
สุบินนิมิตทั้ง ๑๖ ประการ ซึ่งได้คัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เพียง ๖ ประการเท่านั้น จะได้อธิบายในล าดับต่อจากนี้ 
 
๒. พระสุบินนิมิตข้อที่ ๔ : ผู้อ่อนประสบการณ์บริหารประเทศ 
 พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นคนเอาโคก าลังเอก หรือมีพละก าลังแข็งแรง 
ปล่อยปละเอาไว้ไม่น าเข้าเทียมแอก แต่กลับน าเอาโครุ่นที่ปราศจากก าลัง มาใช้เทียมแอกแทน 
ซึ่งเจ้าโครุ่นเมื่อไมส่ามารถน าเกวียนแล่นไปได้ ก็สลัดแอกนั้นเสีย 
 ถอดรหัสพุทธิปัญญา เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ดังนี ้
 พระพุทธเจ้า ทรงพยากรณ์ว่า ในอนาคตกาลเบื้องหน้า ผู้น าแผ่นดิน ผู้ปกครอง
บ้านเมือง คณะรัฐบาล จะได้คนอันธพาลสันดานหยาบ หรือคบคนพวกที่ไร้มนุษยธรรม ครอง
แผ่นดิน ท าให้ประชาอาณาราษฎร์เดือดร้อนทุกหัวระแหง ขาดความเป็นธรรม เบียดเบียน
ประชาชน ฉ้อราษฎร์บังหลวง ทุจริตคอรัปชั่น บริการประชาชนโดยวู่วาม ขาดคุณธรรม ไม่รู้สึก
ส านึกรับผิดชอบในหน้าที่ รับแต่สินบาทคาดสินบน จนผู้คนทั่วทั้งแผ่นดินล าบากใจ  พระราชา  
ผู้มิได้ด ารงอยู่ในธรรม จักไม่พระราชทานยศแก่มหาอ ามาตย์ผู้เป็นบัณฑิต ฉลาดในประเพณี 
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สามารถที่จะยังสรรพกิจให้ลุล่วงไปได้ จักไม่ทรงแต่งตั้งอ ามาตย์ผู้ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิต ฉลาดใน
โวหารไว้ในที่วินิจฉัยคดีในโรงศาล แต่พระราชทานยศแก่คนหนุ่มๆ ท าการแต่งตั้งบุคคลเช่นนั้น
ไว้ในต าแหน่งผู้วินิจฉัยอรรถคดี คนหนุ่มพวกนั้น ไม่รู้ทั่วถึงราชกิจ และกาลอันควรไม่ควร ไม่
อาจด ารงยศนั้นไว้ได้ ทั้งไม่อาจจัดท าราชกิจให้ลุล่วงไปได้ เมื่อไม่อาจก็พากันทอดทิ้งธุระการงาน
เสีย๔ 
 ผู้มีอ านาจที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรม แทนที่จะยกย่องและมอบหมายหน้าที่ ให้กับผู้มี
สติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ กลับไปยกย่องและมอบยศศักดิ์ให้กับคนหนุ่มที่อ่อนหัด  
ด้อยประสบการณ์ในการบริหารเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ท าให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดี     
แผนงาน นโยบายต่างๆ ก็ไม่ส าเร็จ เกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ขาดความ
รับผิดชอบ ขาดดุลการค้า ท าให้ประเทศชาติเสียหาย และถ่วงความเจริญของประเทศชาติ 
 การปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาข้อนี้ มีแนวทางดังนี้ คือ ในการบริหารกิจการบ้านเมือง 
เพ่ือความเข้มแข็งและมั่นคงนั้น ผู้บริหารที่มีสติปัญญาจะต้องข่มคนที่ควรข่ม ยกย่องคนที่ควร
ยกย่อง ดังพระบาลีว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห  ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห ”๕ จัดวางก าลังคนให้
เหมาะสมกับงาน (Put the right man on the right job) แม้ว่าเราจะมีคนท างานที่มี
ความสามารถเพียงใดก็ตาม แต่หากจัดวางคนท างานที่มีคุณภาพไว้ผิดที่ผิดทาง การท างานก็ไม่
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลผู้ปกครองหรือผู้บริหารประเทศ ต้องเห็นคุณค่าของคนดี ที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม มีความรอบรู้ ประพฤติดีปฏิบัติชอบ มีความอดทน จิตใจ
เข้มแข็งสู้ได้กับทุกปัญหา มีสติปัญญา ต้องกล้าตัดสินใจทันต่อสถานการณ์ เห็นแก่ผลประโยชน์
ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง มอบหมายงานที่เหมาะสมกับต าแหน่ง
ให้ โดยเฉพาะผู้พิพากษาตุลาการ ซึ่งจะต้องบริหารงานในต าแหน่งหน้าที่ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนแก่ประชาชนหมู่มากที่มุ่งหวังความยุติธรรม ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมกัน ซึ่งตรงกับหลักคุณธรรมของข้าราชการ คือ “ผู้หม่ันในการงาน ไม่ประมาท เป็นผู้
รอบคอบ จัดการงานให้เรียบร้อย จึงควรอยู่ในราชการ”๖ การบริหารการปกครองบ้านเมือง 
เป็นหัวใจหลักของบ้านเมือง อาณาประชาราษฎร์จะอยู่ดีมีสุข ประเทศชาติบ้านเมืองจะ
เจริญก้าวหน้า ก็เพราะการบริหารการปกครองบ้านเมือง ปัจจัยที่ส าคัญคือ ผู้ที่เข้ามาท าหน้าที่
บริหารปกครองเพ่ือขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้า หากผู้ที่เข้ามาบริหารปกครอง
บ้านเมืองเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ย่อมสามารถขับเคลื่อนนโยบายด้าน
ต่างๆ ของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง หากได้คนหนุ่มผู้ไม่มีประสบการณ์ ไม่มี
                                                           

๔พิรพัฒน์ แก้วแสน, มหาศาสดาชี้ชะตาโลก, กรุงเทพมหานคร: นวสาส์นการพิมพ์, ๒๕๕๑, 
หน้า ๙๐-๙๑. 

๕ขุ.ชา.๒๗/๒๔๔๒/๕๓๑ 
๖สุภ าพ  หอมจิ ต ร ,  พุทธท านาย พุทธพยากรณ์ สะท้ อนความจ ริงของสั งคม , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๖), หน้า ๔๓. 
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ความรับผิดชอบ ไม่ฉลาดในหลักรัฐศาสตร์ หลักเศรษฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์         
มาบริหารกิจการบ้านเมือง ก็จะท าให้บ้านเมืองเกิดความทุกข์เดือดร้อนกันไปทั่ว เศรษฐกิจก็
จะแย่ ค่าครองชีพก็จะสูง รายได้ประชากรก็ต่ า และปัญหาต่างๆ ก็จะเกิดตามมา๗ 
 
๓. สุบินนิมิตข้อที่ ๕ : ความไม่เป็นธรรมในการตัดสินความ 
 พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินว่า “เห็นม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้าง คนสองคนยื่นข้าว
กล้าให้ม้าคนละปาก ม้าเคี้ยวข้าวกล้าด้วยปาก ๒ ข้างนั้น” 
 ถอดรหัสพุทธิปัญญา เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ดังนี ้
 พระพุทธเจ้า ทรงพยากรณ์ว่า จักมีสมัยหนึ่ง ซึ่งผู้มีอ านาจ ตั้งมนุษย์ผู้ไม่ยุติธรรม   
ไว้ในฐานะเป็นผู้วินิจฉัยคดี เขาพากันเรียกเอาสินบนจากคู่ความทั้งสองข้างเสียก่อน แล้วจึง
ตัดสินเอาตามความพอใจของตน ถ้าไม่ได้ตามความเรียกร้อง ก็จะไม่รับเรื่องที่มาร้องเรียน 
ต้องการเท่าไรก็เรียกร้องตามใจชอบ ถ้าเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็เรียกร้องเอาน้อย ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ ก็
จะเรียกร้องเอาเงินอย่างเต็มที่ แล้วจึงจะมาวินิจฉัยคดี ตัดสินต่อไป เหตุการณ์อย่างนี้ จะเกิดมี
ภายภาคหน้าทั่วโลก๘  
 ในอนาคตเมื่อผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจไม่ด ารงอยู่ในธรรม ตั้งคนพาล หรือคนไม่มี
ศีลธรรมไว้ในต าแหน่งอันมีผลต่อผู้อ่ืน คนเหล่านั้น ก็จะไม่นึกถึงบาปบุญ คุณโทษ แต่จะตัดสิน
คดีต่างๆ ตามแต่ใจชอบ โดยเอาสินบนจากทั้งสองฝ่ายเป็นประมาณ ดังม้าที่กินหญ้าทั้งสองปาก 
กินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอ่ิม อนึ่ง แม้ในกระบวนการยุติธรรมก็เฉกเช่นกัน ผู้มีหน้าที่ตัดสินคดีความ   
ก็จะตกอยู่ภายใต้อ านาจของคนชั่ว การตัดสินคดีความก็เป็นไปอย่างไม่ยุติธรรม แต่เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอ านาจทั้งสิ้น กฎหมายของบ้านเมืองจะถูกน ามาใช้เป็น ๒ มาตรฐาน๙ คือ  
 มาตรฐานที่ ๑ ช่วยคนมีอ านาจที่ท าผิดให้พ้นผิด คนที่มีอ านาจมีต าแหน่งหน้าที่ใน
การบริหารบ้านเมือง แม้จะท าผิดก็จะได้รับการช่วยเหลือให้เป็นผู้ไม่ผิด 
 มาตรฐานที่ ๒ ท าคนไม่มีอ านาจที่ท าถูกให้เป็นคนผิด คนที่ไม่มีอ านาจในมือ แม้จะ
ท าถูกตามกฎหมาย แต่ก็จะถูกตัดสินให้เป็นคนผิด ชาวบ้านคนยากคนจนที่เป็นคนมีศีลธรรม  
ไม่มีก าลังทรัพย์ไปต่อสู้คดี ก็จะถูกตัดสินให้เป็นคนผิด 
 การปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาข้อนี้ มีแนวทางดังนี้ คือ ทุกคนต้องยึดหลักความ
ยุติธรรม เป็นเครื่องตัดสินความถูกผิด ไม่มีอคติคือความเอนเอียงไปตามผลประโยชน์ หรือผู้มี

                                                           
๗พิรพัฒน์ แก้วแสน, มหาศาสดาชี้ชะตาโลก, (กรุงเทพมหานคร: นวสาส์นการพิมพ์, ๒๕๕๑), 

หน้า ๙๒. 
 ๘อารยัน, วิจารณ์พุทธท านาย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อ านวยสาส์น, ๒๕๓๕), หน้า ๒๓.  
 ๙พิรพัฒน์ แก้วแสน, มหาศาสดาชี้ชะตาโลก, (กรุงเทพมหานคร: นวสาส์นการพิมพ์, ๒๕๕๑), 
หน้า ๑๖๕.  
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อ านาจวาสนา เพราะความยุติธรรมเป็นหัวใจหรือเป็นหลักของสังคม ในการลงโทษคนผิด และ
อภิบาลคนดีในสังคมทุกระดับ  
 ดังนั้น คนที่เป็นผู้ปกครอง หรือผู้พิพากษา เมื่อจะพิจารณาตัดสินชี้ขาดคดีความ  
ต้องตัดสินโดยปราศจากอคติ๑๐ ทั้ง ๔ ได้แก่  
 ๑. ฉันทาคติ คือ ความล าเอียงเพราะความรักใคร่ กล่าวคือ การท าให้เสียความ
ยุติธรรม เพราะอ้างเอาความรักใคร่ หรือความชอบพอกัน ซึ่งมักเกิดกับตนเอง ญาติพ่ีน้อง และ
คนสนิทสนม การแก้ฉันทาคติ ต้องท าใจให้เป็นกลาง โดยการปฏิบัติต่อทุกคนให้เหมาะสม 
 ๒. โทสาคติ คือ ความล าเอียงเพราะความไม่ชอบ เกลียดชัง หรือโกรธแค้น กล่าวคือ 
การท าให้เสียความยุติธรรม เพราะความโกรธ หรือลุอ านาจโทสะ การแก้ไขโทสาคติ ท าได้ด้วย
การท าใจให้หนักแน่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
 ๓. โมหาคติ คือ ความล าเอียงเพราะความไม่รู้ หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กล่าวคือ   
การท าให้เสียความรู้สึกเพราะความสะเพร่า ความไม่ละเอียดถี่ถ้วน รีบตัดสินใจก่อนพิจารณา 
ให้ดี วิธีแก้ไข ท าด้วยการเปิดใจให้กว้าง ท าใจให้สงบ มองโลกในแง่ดี และยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น 
 ๔. ภยาคติ คือ ความล าเอียงเพราะความกลัว กล่าวคือ การท าให้เสียความยุติธรรม 
เพราะมีความหวาดกลัว หรือเกรงกลัวภยันตราย วิธีแก้ท าได้ด้วยการพยายามฝึกให้เกิดความ
กล้าหาญ โดยเฉพาะความกล้าหาญทางจริยธรรม คือ กล้าคิด กล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 
๔. สุบินนิมิตข้อที่ ๙ : คอรัปชั่นในแผ่นดิน 
 พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินว่า “สระใหญ่แห่งหนึ่งมีบัวนานาชนิดขึ้นอยู่เต็ม มีท่า
ขึ้นลงอยู่รอบสระ สัตว์ต่าง ๆ พากันลงมาดื่มน้ าในสระ แต่แทนที่ริมสระน้ าจะขุ่น เพราะสัตว์ลง
มาดื่มกิน น้ ากลับใส ส่วนที่กลางสระที่สัตว์ต่าง ๆ พากันไปไม่ถึงนั้นแทนที่น้ าจะใสกลับขุ่นคลั่ก” 
 ถอดรหัสพุทธิปัญญา เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ดังนี ้
 พระพุทธเจ้า ทรงพยากรณ์ว่า อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนจะมีความโลภ 
ความอยาก ไม่อ่ิมพอในเงินทองมากขึ้น การงานที่สะอาดบริสุทธิ์และสุจริตไม่อยากท า ถือว่า 
เงินเดือนน้อย ร่ ารวยช้า ไม่พอกับความโลภความอยากของตัวเอง จึงได้ลงสมัครตัวเข้ามาใน
สภาสันนิบาต เพ่ือจะมีอ านาจในการบริหารงานและบริหารเงินของแผ่นดินได้อย่างเต็มที่      
ใช้อุบายวิธีอันมีเล่ห์เหลี่ยม ทุจริต คิดมิชอบในเงินของแผ่นดิน มือใครยาวสาวได้สาวเอา จะได้
เงินมาด้วยวิธีสกปรกอย่างไร จะไม่มีความละอายแก่ใจตัวเองเลย ขอให้ได้เงินก้อนโตมา ก็เป็นที่
พอใจ ลักษณะนี้ จะมีกันทั่วโลก มีทั่วทุกประเทศเขตแดน และจะเพ่ิมความรุนแรงขึ้น จะเกิด
                                                           

๑๐สุภาพ หอมจิ ตร ,  พุทธท านาย พุทธพยากรณ์ สะท้อนความจ ริงของสั งคม , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๖), หน้า ๕๔-๕๕. 
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ความยุ่งเหยิงในสภาสันนิบาตของประเทศนั้น ๆ เพราะการแบ่งสันต าแหน่ งในเรื่องการเงิน
ภายในประเทศนั้นไม่ลงตัว ผู้นั้นจะได้กินน้อย ผู้นั้นจะได้กินมาก ผู้นั้นจะไม่ได้กินอะไรเลย 
สุดท้ายก็เกิดงัดข้อกันเอง เหตุการณ์อย่างนี้ จะเกิดมีในภายภาคหน้า๑๑ 
 การปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาข้อนี้ มีแนวทางดังนี้ คือ ผู้บริหารประเทศจะต้องมี
คุณธรรมจริยธรรม ไม่มีความละโมบโลภมาก ยึดหลักคุณธรรมส าหรับการอยู่ร่วมกัน คือ พรหม
วิหาร ๔ ประการ๑๒ ซึ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ หลัก
ประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก ากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่า
ด าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อเพ่ือนมนุษย์โดยชอบ ประกอบด้วย 
 ๑. เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและ
คิดท าประโยชน์แก่เพ่ือนมนุษย์ทั่วหน้า 
 ๒. กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนของเพ่ือนมนุษย ์
 ๓. มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการ
แช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป 
 ๔. อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็น
ด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง วินิจฉัยและปฏิบัติ
ไปตามธรรม 
 ผู้ด ารงในพรหมวิหารธรรม ย่อมช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ด้วยเมตตากรุณาและย่อม
รักษาธรรมไว้ได้ด้วยอุเบกขา ดังนั้น แม้จะมีกรุณาที่จะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์แต่ก็ต้องมีอุเบกขา
ด้วยที่จะมิให้เสียธรรม 
 
๕. สุบินนิมิตข้อที่ ๑๒ : คนดีถูกขัดขวางรังแก 
 พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นน้ าเต้าแห้งเปล่ากลวงใน ตามธรรมดาแล้วจะ
ลอยอยู่บนน้ า แต่น้ าเต้าเปล่านั้น กลับดิ่งจมลงในน้ านั้นเสีย 
 ถอดรหัสพุทธิปัญญา เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ดังนี ้
 พระพุทธเจ้า ทรงพยากรณ์ว่า อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น คนดี มีสติปัญญาดี 
มีความรอบรู้ มีความฉลาด มีความสามารถ มีทั้งพระและฆราวาส จะไม่ได้รับความยกย่องเชิดชู
ในสังคม จะถูกขัดขวางจากกลุ่มคนพาลสันดานชั่วอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นฆราวาส ก็ไม่มีโอกาสได้
ท างานในการบริหารประเทศชาติบ้านเมือง คนมีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มี
                                                           
 ๑๑พิรพัฒน์ แก้วแสน, มหาศาสดาชี้ชะตาโลก, (กรุงเทพมหานคร: นวสาส์นการพิมพ์, ๒๕๕๑), 
หน้า ๑๓๖. 
 ๑๒เรื่องเดียวกัน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๙. 
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โอกาสได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาสันนิบาต หรือได้รับเลือกเข้ามาแล้ว ก็ไม่มีโอกาสได้ท างาน
เพ่ือประเทศชาติอย่างเต็มที่๑๓ จะมีกลุ่มทุจริตคิดมิชอบ เพ่ือหวังผลประโยชน์ต่าง ๆ เบียดสีให้
ตกเก้าอ้ีไป ในสายตาของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ จะมองเห็นคนดี ๆ ว่าเป็นตัวกาลกิณีของเขา ไม่
ยอมที่จะให้เข้าไปรู้เห็นในความทุจริตคิดมิชอบของตน คนดี ๆ จึงไม่มีในสังคมนี้เลย ถ้าเป็น
นักบวช ก็เป็นในลักษณะนี้เช่นกัน นักบวชรูปใดมีใจบริสุทธิ์ผุดผ่องในพระธรรมวินัย มีความรู้ดี 
ปฏิบัติชอบต่อมรรคผลนิพพาน นักบวชเหล่านั้น จะไม่มีใครให้ความสนใจ ไม่อยากเข้าใกล้ ไม่
อยากฟังธรรม จะมองเห็นว่าเป็นพระคร่ าครึล้าสมัยไม่เกิดศรัทธา ไม่อยู่ในสายตาของเขาแต่
อย่างใด เพราะใจไม่มีความเคารพเชื่อถือในท่านเหล่านั้น แม้แต่จะแบ่งปันปัจจัย ๔ ที่มีอยู่อย่าง
เหลือเฟือ ก็ไม่เต็มใจ ถึงจะถวายให้ ก็นิดหน่อยพอเป็นพิธีเท่านั้น ท่านเหล่านี้  จึงมีชีวิตอยู่ด้วย
ความล าบาก ใครก็ไม่อยากบวชเป็นพระ ในที่สุดพระดี ๆ มีคุณธรรม มีจริยาวัตรที่ดีงาม ก็จะ
ค่อยหมดไป ๆ ในศาสนาของเราตถาคต เรื่องเหล่านี้ จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น๑๔ 
 การปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาข้อนี้ มีแนวทางดังนี้ คือ ผู้บริหารประเทศต้องด ารงตน
อยู่ในคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมคนดี เพราะถ้าระบบคุณธรรมจริยธรรมในสังคมเสื่อมถอย 
ก็จะเกิดภาวะที่ผู้คนแห้งแล้งน้ าใจต่างคนต่างอยู่ มือใครยาวสาวได้สาวเอา สุดท้ายคนเก่งคนดีมี
ศีลธรรมอยู่ไม่ได้ คนคิดคดทุจรติคอร์รัปชั่นปดมดเท็จปลิ้นปล้อนและตอแหลจึงจะอยู่รอด 
 
๖. สุบินนิมิตข้อที่ ๑๕ : หงส์ในฝูงกา คนช่ัวจะครองเมือง 
 พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นหงส์ทองแวดล้อมด้วยกาในที่ต่างๆ พญา
หงส์ทอง ซึ่งถือกันว่าเป็นสัตว์ชั้นสูง แต่กลับไปยอมมอบตัวเป็นบริหารห้อมล้อมอีกา อีกาไปไหน 
หงส์ทองทั้งหลายก็ห้อมล้อมไปด้วย  
 ถอดรหัสพุทธิปัญญา เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ดังนี ้
 พระพุทธเจ้า ทรงพยากรณ์ว่า ในอนาคตกาล พระราชาหรือผู้ปกครองประเทศที่
อ่อนแอ ขาดความรู้ความสามารถ ไม่รู้จักเลือกคนดีมีตระกูลมาปกครองบ้านเมือง จักเลือกเอา
แต่คนเขลาชาติพาลสันดานหยาบ ไม่มีธรรมะ ไร้ความสามารถด้วยประการทั้งปวง แต่อยู่
ใกล้ชิดรับใช้ใกล้เท้า ให้ท างานบริหารชาติบ้านเมืองแทน ท าให้เหล่าคนดีต้องตกอยู่ภายใต้
อ านาจของคนชั่ว พวกตระกูลใหญ่ๆ จะมีอิทธิพลสมคบกับพวกคนพาลสันดานหยาบช้า คอย
ราวีข่มเหงผู้รู้  นักปราชญ์ราชบัณฑิตและมีคุณธรรมจนล าบาก คนเลวจะได้ดีมีอ านาจขาด

                                                           
๑๓พีรพัฒน์ วงศ์บุตร, พุทธท านาย มหันตภัยพิบัติโลกมิรู้ลืม, (กรุงเทพมหานคร: เม็กกูรู, 

๒๕๕๑), หน้า ๕๕.  
 ๑๔พิรพัฒน์ แก้วแสน, มหาศาสดาชี้ชะตาโลก, (กรุงเทพมหานคร: นวสาส์นการพิมพ์, ๒๕๕๑), 
หน้า ๑๖๒-๑๖๓. 



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘100

ยางอายไร้ศีลธรรม ท าให้นักปราชญ์พลอยเกรงกลัว จึงเข้าร่วมเป็นพวก เหมือนหงส์แวดล้อม
เป็นบริวารของกา 
 พญาหงส์ทองสามารถเปรียบได้กับคุณธรรมของมนุษย์ หมายถึง ความมีจิตใจสูง 
เหมือนพระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรม คือ คุณธรรมส าหรับพระราชาผู้ปกครอง เมื่อทรงด ารง
มั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมแล้ว ไพร่ฟ้าประชาชนก็มีความสุขสบาย สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติ
สุข บ้านเมืองสงบเงียบปราศจากโจรผู้ร้าย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอิสระในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ ผู้คนในสังคมมีแต่ความปรารถนาดีต่อกัน เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันตามฐานะ 
ประชาชนทุกหมู่เหล่าก็สวามิภักดิ์ 
 การปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาข้อนี้ มีแนวทางดังนี้ คือ ผู้บริหารประเทศต้องด ารงตน
อยู่ในธรรม มีความรู้ความสามารถในการปกครอง ฉลาดในการเลือกสรรจัดแจงแต่งตั้งผู้คนที่มี
สกุลรุนชาติ มีความรอบรู้ในศิลปะวิทยาการด้านต่างๆ มาเป็นผู้บริหารประเทศชาติ เพ่ือดูแล
ทุกข์สุขของปวงประชาอาณาราษฎร์  
 ดังนั้น ผู้ที่เป็นราชการ ต้องมีใจหนักแน่นมั่นคง ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน ใช้อ านาจ
หน้าที่ไปในทางสุจริต วางตัวเป็นกลาง และประกอบด้วยจรรยาบรรณของราชการ ดังนี้  
 ๑. ขยันหมั่นเพียร เอาธุระการงานด ี
 ๒. ไม่ประมาทพลั้งเผลอ มีความรับผิดชอบ 
 ๓. ใช้สติปัญญาพิจารณาในการท างาน 
 ๔. ท าการงานให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี 
 
๗. สุบินนิมิตข้อที่ ๑๖ : โค่นล้มราชาธิปไตย 
 พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสุบินนิมิตเห็นฝูงแพะทั้งหลายพากันไล่จับเสือมาเป็น
อาหาร พากันเคี้ยวกินอยู่กรอบๆ อีกนัยหนึ่ง เนื้อสมันวิ่งไล่ล่าเสือโคร่ง โดยวิ่งไล่ตามติดๆ     
เมื่อไล่ทันแล้วก็รุมกัดกินเสือตัวนั้นทันที ท าให้สัตว์ร้ายอื่นๆ หวาดกลัวพากันวิ่งหนีหลบเข้าป่าไป 
เพ่ือให้รอดจากฝูงสมันร้าย ดูน่าฉงนยิ่งนัก 
 ถอดรหัสพุทธิปัญญา เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ดังนี ้
 พระพุทธเจ้า ทรงพยากรณ์ว่า อนาคตต่อไปในภายภาคหน้าโน้น ประชาชนทั้งหลาย 
ไม่พอใจการปกครองแบบราชาธิปไตย จึงพากันจับกลุ่มเพ่ือเรียกร้องต่อต้านการปกครองของ
พระราชา ให้ได้มาซ่ึงการปกครองแบบประชาธิปไตย ให้พระราชาลดบทบาท ลดอ านาจลง อยู่
ในการปกครองภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกัน เ ม่ือพระราชาไม่ยินยอม ก็พากันปฏิวัติ
รัฐประหารยึดอ านาจ ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน๑๕ ถ้าพระราชาองค์ใดขัดขืน  

                                                           
๑๕พิรพัฒน์ แก้วแสน, มหาศาสดาชี้ชะตาโลก, (กรุงเทพมหานคร: นวสาส์นการพิมพ์, ๒๕๕๑), 

หน้า ๑๙๐. 
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ก็ลบล้างพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นประมุขของประเทศนั้น ๆ พร้อมด้วยพระราชวงศ์ให้หมดไปจาก
ประเทศชาตินั้นเสีย มีบางประเทศที่พระราชายินยอมตามค าขอร้องของประชาชน ยอมลงจาก
อ านาจเดิมคือราชาธิปไตย ประชาราษฎรในบ้านนั้นเมืองนั้น ก็จะพากันให้ความเคารพเชื่อถือใน
องค์พระมหากษัตริย์ พากันยกย่องเชิดชูในพระราชวงศ์นั้นจนสุดชีวิต เพ่ือให้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร 
เป็นสมมุติเทพ กราบไหว้เทิดทูน ให้เป็นศูนย์รวมน้ าใจของประเทศนั้น ๆ ตลอดไปสิ้นกาลนาน 
เหตุการณ์อย่างนี้ ก็จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น 
 พุทธท านายในข้อนี้เปรียบได้กับมฤคา ซึ่งเป็นสัตว์เล็กๆ ไม่มีพลังอ านาจแต่กลับ
ค ารนค ารามใส่พยัคฆ์ท่ีดุร้าย น่าเกรงขามให้หวาดกลัว จนเตลิดหนีเข้าป่าไป เป็นเสมือนผู้ที่เคย
ขัดสนในอดีตแต่กลับมั่งมีด้วยทรัพย์สมบัติวาสนาบารมีใหญ่โต เพราะการประจบสอพลอ ท าให้
ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจใช้ให้ท างานต่างๆ ด้วยการทุจริตคดโกง จนท าให้ผู้ดีมีสกุลต้องตกทุกข์ได้
ยาก ยินยอมยกทรัพย์สมบัติให้แต่โดยดี มิหน าซ้ ายังท าตัวเป็นทาสรับใช้ แม้พระสงฆ์ทรงศีล
บริสุทธิ์ผุดผ่อง ยังถูกต าหนิติเตียนจนต้องออกจากหมู่แห่งสงฆ์ไป เป็นยุคที่คนไม่มีสกุลรุนชาติ
จักได้ยศต าแหน่งราชการบริหารบ้านเมือง คนดีมีศีลธรรมตกต่ า ไร้เกียรติ เปรียบเทียบฝูงแกะ
สมันน้อยไล่กัดกินเสือใหญ่ จนหนีตะเลิดเปิดเปิงไป ฉะนั้น 
 การปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาข้อนี้ มีแนวทางดังนี้ คือ ผู้บริหารประเทศ ต้องไม่
แสวงหาผลประโยชน์กอบโกยทุจรติคอร์รัปชั่น ไม่ใช้อ านาจหน้าที่เข้าไปยึดครองเอาทรัพย์
สมบัติอันเป็นมรดกของผู้อ่ืนด้วยกลอุบายต่างๆ อนึ่ง บรรดาศิษย์ทั้งหลาย ผู้ได้รับการศึกษา
ศิลปะวิทยาจากครูอาจารย์จนเชี่ยวชาญแล้ว ไม่ควรคิดเนรคุณลบล้างครูอาจารย์ เคารพนับถือ
ผู้ใหญ่ ยึดมั่นในหน้าที่ของศิษย์ที่พึงปฏิบัติต่ออาจารย์ กล่าวคือ ลุกขึ้นต้อนรับ เข้ าไปรับใช้   
เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งสอน อุปัฏฐากบ ารุง และเรียนวิชาโดยเคารพ 
 
๘. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักพุทธพยากรณ์ 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นหลักการสากลที่ได้ถูก
อ้างถึงครั้งแรกในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) เมื่อปี ค.ศ. 1989 เร่ือง “Sub-
Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth” กล่าวถึงความส าคัญของการมี 
Governance และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ รวมถึงได้อธิบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลที่ดี  ที่เรียกว่า 
ธรรมาภิบาล  ว่าเป็น “ลักษณะและวิถีทางของการใช้อ านาจ ในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
และทางสังคมของประเทศ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ การบริหารจัดการภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ กรอบตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา
ความโปร่งใสและข้อมูลข่าวสาร”๑๖ 
                                                           
 ๑๖หอการค้าไทย, ธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐและเอกชน,   [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
http://www.thaichamber.org/scripts/detail.asp?nNEWSID=1219. [๑ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 
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 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ 
วรรคแรก ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี๑๗ จึงได้มีการตรา
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้นมาบังคับ
ใช้แทน ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการบริหารราชการ
และการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการน า
แนวคิดในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หรือ New Public management : NPM มาปรับ
ใช้ ซึ่งให้ความส าคัญต่อการรับผิดชอบต่อผลงาน การควบคุมสัมฤทธิ์ การเชื่อมโยงให้เข้ากับการ
จัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัล การปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ๑๘ ภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐต้องการผู้น าที่เป็นผู้น ายุคใหม่ ซึ่งมิใช่เพียงผู้จัดการธรรมดา 
แต่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะผู้น าและองค์ประกอบของผู้น าที่มีประสิทธิภาพ๑๙   
 การถอดรหัสพุทธิปัญญาในพุทธท านาย ก็เพ่ือเป็นการตระหนักรู้ ตื่นตัว และการปรับตัว 
รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์สุขร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
ปกครองประเทศและประชาชนทุกหมู่ เหล่า ด้วยการน้อมน าหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) จากแนวคิดของธนาคารโลก (IMF) มาเป็น “ธรรมาภิบาลสากล” ที่มาจาก
ประเทศทางตะวันตก แต่ในโลกตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยก็มีหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น “ธรรมาภิบาลไทย” ซึ่งได้รับอิทธิพลจากค าสอนในทางพระพุทธศาสนา
มายึดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการสร้างความร่วมมือ 
(Collaboration) ส่งเสริมวัฒนธรรม มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ผู้บริหารต้องท างานอยู่บนหลักจริยธรรมตามค าสอนในพระพุทธศาสนา เชื่อใน
การปกครองโดยธรรม หรือ “ธรรมรัฐ” มีพระมหากษัตริย์ทรงปกครองที่เรียกว่า “พระมหา

                                                           
 ๑๗ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕,   
เล่มที่ ๑๑๙, ตอนท่ี ๙๙ ก, (๒ ตุลาคม ๒๕๔๕), หน้า ๑–๒. 
 ๑๘ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, เล่มที่ ๑๒๐, ตอนท่ี ๑๐๐ ก, (๙ ตุลาคม ๒๕๔๖), หน้า ๑๖. 

๑๙McFarland, L. J., Senn, L. E., & Childress, J. R.21th century leadership: 
Dialogues with 100 top leaders. (New York: The Leadership Press, 1994), p. 81. 
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ธรรมราชา” ทรงใช้หลักทศพิธราชธรรมในการปกครอง๒๐ นักวิชาการท าการวิจัยพบว่า เมื่อ
บุคลากรมีธรรมาภิบาล มีคุณธรรม มีความเสียสละ และปฏิบัติงานโดยยึดหลักกฎหมายเป็น
หลักในการให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันแล้ว ก็จะได้องค์กรที่มีธรรมาภิบาลด้วยการ
บริหารงานและการสนับสนุนงาน๒๑ ยึดหลักพุทธธรรมที่ครอบคลุมการบริหารการอยู่ร่วมกันใน
องค์กร สังคม และประเทศได้อย่างมีความสุข๒๒ เพราะเหตุนี้ ผู้ปกครองประเทศ จึงต้องตั้งมั่น
อยู่ในหลักธรรมและมีภาวะผู้น าที่จะชี้น าให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตาม เพ่ือบรรลุเป้าที่ตนต้องการได้๒๓

กระบวนการเปล่ียนแปลงนั้น ผู้น าต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผู้ตาม ต้องได้รับผลเกิน
เป้าหมายที่ก าหนด เจตคติ ความเชื่อมั่น และความต้องการของผู้ตาม ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงจาก
ระดับต่ าไปในระดับที่สูงกว่า๒๔    ค าพยากรณ์พระสุบินนิมิตของพระเจ้าปเสนทิโกศลนี้ หลายๆ ข้อจะเห็นว่าอยู่ในแนว
เดียวกัน คือ คุณธรรม ความดีงามของผู้คน ทั้งประชาชนและผู้ปกครองจะน้อยลง คนเลวจะมา
ปกครองบ้านเมือง และน าความล าบากมาให้ ซึ่งดูจะสอดคล้องกับเหตุการณ์ในโลกปัจจุบันมาก 
เพราะแม้ภัยจากโลกร้อน และภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ก็ไม่ใช่เพราะดวงอาทิตย์ร้อน
ขึ้น แต่เกิดจากความเลว ไม่มีคุณธรรมของคนในโลกทั้งประชาชนและผู้น าประเทศเป็นหลัก 
เกิดการแย่งชิงทรัพยากรกัน เร่งท าลายธรรมชาติ จนเกิดสภาวะเรือนกระจก และภัยธรรมชาติ
ต่างๆ ตามที่เห็นกันอยู่ ภัยพิบัติปัจจุบัน ซึ่งน่าจะตรงกับพุทธพยากรณท์ี่กล่าวแล้วข้างต้น  อนึ่ง หลักพุทธพยากรณ์ พระพุทธเจ้าจะตรัสแบบชักเข้าหากรรม  คือ ทรง
พยากรณ์โดยอิงกรรมการกระท าของคน โดยไม่ตรัสถึงปาฏิหาริย์ใดๆ ไม่ตรัสถึงเทพองค์ใด
บันดาลเลย แต่ในปัจจุบัน ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้จิตใจของคนเราเสื่อมจาก
คุณธรรม พากันยึดติดกับวัตถุนิยม จนละเลยระบบคุณธรรมจริยธรรมและมนุษยธรรมของสังคม 
                                                           

๒๐นิรันดร์ เมืองพระ, การจัดท างบประมาณโดยหลักธรรมาภิบาลเอกสารวิชาการหลักสูตร
การเมืองการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๔, (สถาบันพระปกเกล้า 
พ.ศ.๒๕๔๓), หน้า ๕. 

๒๑พิรัชย์ ศรีราม, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๓๔๕–๓๔๖) 

๒๒จิตติมา พักเพียง, “รูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่าง”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า๑๐๘–๑๐๙) 

๒๓Ordway, Tead, The Art of Leadership, (New York: McGraw-HillBook Company. 
Inc, 1956), p.19. 

๒๔Bass, Bernard M, Leadership and Performance BeyondExpection, (New 
York: The Free Press, 1985), p.19. 
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 ศาสตร์แห่งการท านาย มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล เช่น พราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญ     
ไตรเพท ๘ คน ได้พยากรณ์ลักษณะของพระราชกุมาร คือ เจ้าชายสิทธัตถะ ที่ต้องตามต ารา      
ดูลักษณะว่าด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ มีใจความว่า 
“พระราชกุมารนี้ เป็นผู้มีบุญญาธิการสูง ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เสวยราชสมบัติ เป็นพระบรม
มหาจักรพรรดิยิ่งใหญ่กว่าจักรพรรดิทั้งปวงใน ๔ ทวีป หากออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอก
ของโลก” ซึ่งสอดคล้องกับค าพยากรณ์ของอสิตดาบส ในพราหมณ์ทั้ง ๘ คนนั้น มีเพียง      
โกณฑัญญพราหมณ์คนเดียวเท่านั้น ที่พยากรณ์ว่า “พระราชกุมาร จะต้องเสด็จออกบรรพชา
และตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน” และการที่นางมาคันทิยาพราหมณี         
ได้ท านายลักษณะรอยพระพุทธบาท ใจความว่า “รอยเท้ามีลักษณะอย่างนี้ เป็นรอยเท้าของคน
ไม่มีกิเลส” จ าเนียรกาลผ่านมา พระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษ ทรงบ าเพ็ญเพียรทางใจตามล าพังมา
โดยตลอด จนถึงราตรี วันขึ้น ๑๕ ค่ าเดือน ๖ เมื่อบรรทมหลับพระองค์ทรง “ปัญจมหา
สุบิน”๒๕ เป็นบุพนิมิตมหามงคล ๕ ประการ อันเป็นการฝันในลักษณะลางบอกเหตุส าคัญ
ล่วงหน้า ได้แก่  ๑. ทรงพระสุบินว่า พระองค์เสด็จบรรทมหงายเหนือพ้ืนปฐพี พระเศียรหนุนภูเขา 
หิมพานต์ต่างพระเขนย หรือหมอน พระหัตถ์ซ้าย หยั่งลงในมหาสมุทรทางทิศตะวันออก     
พระหัตถ์ขวา หยั่งลงทางทิศตะวันตก และพระบาททั้งสองหยั่งลงในมหาสมุทรทางทิศใต้ 
 ทรงพระปัญญาญาณหยั่งรู้ว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้เลิศใน
โลกทั้ง ๓ อันได้แก่ เทวโลก มนุษย์โลก และยมโลก  ๒. ทรงพระสุบินว่า ติณชาติ หรือหญ้าแพรก เส้นหนึ่งงอกออกจากพระนาภี หรือ
สะดือสูงขึ้นไปจนถึงท้องฟ้า  ทรงพระปัญญาญาณหยั่งรู้ว่า จะได้ทรงประกาศสัจธรรมเผยแผ่อริยมรรคมีองค์ ๘ 
หรือ มรรค ผล นิพพาน แก่เหล่าเทพยดาและมนุษย์ทั้งมวล  ๓. ทรงพระสุบินว่า หมู่กิมิชาติ หรือหนอน ทั้งหลาย อันมีสีขาวบ้างด าบ้างเป็นอัน
มาก ไต่ขึ้นมาแต่พ้ืนพระบาท ทั้งสองจนเต็มพระชงฆ์ หรือแข้ง และไต่ขึ้นมาถึงพระชานุมณฑล 
คือถึงหัวเข่า  ทรงพระปัญญาญาณหยั่งรู้ว่า เหล่าคฤหัสถ์ พราหมณ์ และชนทั้งหลาย จะเข้ามาสู่
ส านักของพระองค์เป็นอันมาก และจะรับพระไตรสรณคมน์ คือ พระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ์ 
เป็นที่พ่ึง 

                                                           
 ๒๕พุทธะ, ปัญจมหาสุบินนิมิต ๕ ประการ, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www. 
phuttha.com. [๑ ตุลาคม ๒๕๕๙].  
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 ๔. ทรงพระสุบินว่า หมู่สกุณชาติ หรือนก ทั้ง ๔ จ าพวก มีสีต่างๆ กัน คือ สีเหลือง  
สีขาว สีแดง และสีด า บินจากทิศทั้ง ๔ ลงมาจับแทบพระบาทแล้วก็กลับกลายเป็นสีขาวไป
ทั้งสิ้น  ทรงพระปัญญาญาณหยั่งรู้ว่า ชาวโลกทั้งหลาย ทุกชั้นทุกวรรณะ คือ กษัตริย์ 
พราหมณ์ แพศย์ และศูทร เมื่อมาสู่ส านักของพระองค์แล้ว จะได้รู้ธรรมอันบริสุทธิ์หมดจด    
ผ่องใสโดยเท่าเทียมกัน  ๕. ทรงพระสุบินว่า พระองค์เสด็จขึ้นไปเดินจงกรมบนยอดภูเขา อันเต็มไปด้วยอาจม 
แต่อาจมเหล่านั้น มิได้เปรอะเปื้อนพระยุคลบาท  ทรงพระปัญญาญาณหยั่งรู้ว่า แม้พระองค์จะบริบูรณ์ด้วยลาภสักการะและปัจจัย   
ทั้ง ๔ ที่ชาวโลกจากทุกทิศ น้อมน ามาถวายด้วยความเลื่อมใสศรัทธา แต่พระองค์ ก็มิได้มี
พระทัยข้องอยู่ในลาภสักการะนั้นให้เป็นมลทินแม้แต่น้อย  จะเห็นได้ว่า ทั้งมหาสุบินนิมิตทั้ง ๑๖ ประการ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแก้แก่พระ
เจ้าปเสนทิโกศล ทั้งปัญจมหาสุบิน บุพนิมิตมหามงคล ๕ ประการ ที่พระองค์ทรงพระปัญญา
ญาณหยั่งรู้ด้วยพระองค์เองนั้น ล้วนเป็นความรู้แจ้ง ที่ปรากฏในตาข่ายคือพระญาณของพระ
พุทธองค์ ล่วงวิสัยของมนุษย์ปุถุชน ควรที่เราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาท รักษา
ศีล ๕ ประการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เจริญจิตตภาวนา ประกอบสัมมาอาชีพ มีใจสันโดษ รู้จักพอ 
ไม่โป้ปดคดโกง ไม่หลงมัวเมาอ านาจและลาภยศ ตั้งใจประพฤติตามค าสอนของพระตถาคตเจ้า
ให้มั่นคง จึงพ้นอันตรายในที่สุดได้  ดังนั้น การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักพุทธพยากรณ์ จึงเป็นการน าเอา
หลักพุทธิปัญญาที่ได้ทรงพยากรณ์ไว้มาปรับใช้ในการบริหารประเทศ เพ่ือการอยู่ร่วมกันใน
บ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ทางการบริหาร ทัศนคติ และพฤติกรรมของตัวบุคคล ทั้งในระดับผู้น าและผู้ปฏิบัติงาน เน้นการ
สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นส าคัญ 
 
๙. บทสรุป 
 พุทธพยากรณ์มหาสุบินนิมิตทั้ง ๑๖ ประการ แม้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความฝัน   
ก็ตาม แต่ก็มีเค้าลางของความเป็นจริงทีเ่กิดข้ึนให้เห็นในยุคปัจจุบัน เหตุการณ์บางอย่างแม้จะไม่
เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นตาม     
พุทธพยากรณ์นั้น จักเกิดในสมัยที่ผู้ปกครองไม่มีธรรมะและผู้คนไร้ศีลธรรม ในสมัยที่โลกถึง
ความวิบัติ ในสมัยที่กุศลธรรมเสื่อมถอยลง ในสมัยที่อกุศลธรรมเฟ่ืองฟูขึ้น ในสมัยที่โลกเสื่อม
ทรามลง ในสมัยที่มนุษย์มีอายุสั้นลง ในสมัยที่กาลเวลาล่วงเลยไป ในสมัยที่ศาสนาเสื่อมลง    
ในสมัยที่สถาบันกษัตริย์อ่อนแอ และในสมัยที่ผู้บริหารประเทศมุ่งผลประโยชน์ส่วนตน 
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 พระพุทธเจ้าทรงหยั่งรู้ล่วงหน้าในอนาคตว่า เมื่อโลกผ่านกลียุคมาได้ ไม่ถึงกับแตก
ท าลาย ในยุคนั้น ศาสนาของพระองค์เสื่อมลงมาก เพราะพุทธบริษัทไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรม เชื่อค า
ของคนโกงกล่าวค าเท็จ ไม่เคารพหลักธรรมเนียม คนประจบสอพลอได้รับการเชื่อถือในสังคม    
ผู้มีศีลธรรมประพฤติดีประพฤติชอบกลับไม่มีใครเคารพย าเกรง 
 ปัจจุบันปัญหาต่างๆ เกิดจากตัวผู้น าที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
การบริหารงานไม่มีความโปร่งใส เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ขาดประสบการณ์และทักษะในการ
บริหาร มีการปฏิบัติงานเพ่ือเอ้ือประโยชน์กับข้าราชการการเมืองโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง
ชอบธรรม ผู้บริหารก าหนดนโยบายในการด าเนินการที่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน 
บริหารงานตามใจตนเองและพวกพ้อง รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุม 
ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน โครงสร้างขององค์กรไม่มีความคล่องตัว กฎระเบียบและ
เทคโนโลยีล้าสมัย ก าลังคนไม่มีคุณภาพ มีการบริหารแบบรวมศูนย์ ผู้บริหารขาดคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนขาดวิสัยทัศน์ ไม่ก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
 ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้ปกครองประเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะได้น าเอาหลัก     
พุทธพยากรณ์ : พุทธิปัญญาเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์เอาไว้
มาปรับใช้ในการบริหารประเทศชาติ โดยการตั้งคนที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศ มีความ
รอบรู้ มีสติปัญญา มีความรับผิดชอบ ฉลาดในหลักรัฐศาสตร์ หลักเศรษฐศาสตร์ และหลัก
นิติศาสตร์ มีความเป็นธรรมในการตัดสินคดีความ ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมคนดี ให้ความส าคัญ
กับการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
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พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม 
Monk and Social Development 

 
พระครูปลัดสราวุธ ฐิตปญฺโญ 

บทคัดย่อ 
 พระสงฆก์ับการพัฒนาสังคมเป็นงานที่พระสงฆ์ท าได้โดยตรง ในการให้ค าแนะน าทางด้าน
จิตใจ และการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง การพัฒนาสังคมให้มีความส าคัญการพัฒนาสังคมก็เพ่ิม
มากขึ้นแยกออกเป็น ๕ ด้าน คือ (๑) บทบาทด้านการปกครอง (๒) ด้านการศาสนศึกษา (๓) การ
เผยแผ่พระศาสนา (๔) ด้านการสาธารณูปการ (๕) การสาธารณสงเคราะห์  เพ่ือช่วยส่งเสริมความ
เป็นปึกแผ่นมั่นคงแก่สังคม เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุข ในสังคม
สามารถใช้สติปัญญาตัดสินปัญหาเกี่ยวกับตนเอง และปัญหาเก่ียวกับส่วนรวมได้ ซึ่งการพัฒนานี้ต้อง
พัฒนาที่ตนเองก่อนเป็นพ้ืนฐานของสังคมที่ต้องอยู่บนหลักของพระพุทธศาสนา ที่เป็นประกอบของ
สังคมท่ีส าคัญในสังคม จะต้องมีคุณธรรม มีศีล มีสัตย์ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วย
ความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนตามหลักธรรมได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้บุคคลฝึกฝนปรับปรุงตนเอง รู้จักตนเอง รับผิดชอบตนเอง เคารพเชื่อมั่น และ
ช่วยเหลือตัวเอง และมีศิลปะจูงใจ ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้การบริหารลุล่วง
ไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาสังคมตามหลักธรรมทั้ง ๕ ประการ คือ อคติ ๔, พรหม
วิหาร ๔, สังคหวัตถุ ๔ สัปปุริสธรรม ๗, และ สัปปายะ ๗  ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นรากฐานของ
ชีวิตให้ถูกต้อง ในการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้
ได้รับประโยชน์และความสุขอย่างแท้จริงเป็นต้น 
ค าส าคัญ : วิธีการประยุกต์หลักธรรม, การพัฒนา, การพัฒนาสังคม  
 

ABSTRACT 
 The social development is the work that could be directly performed by 
monks in providing advice concerned with spirituality and in behaving as a role 
model. The social development can be divided into 5 aspects including (1) role in 
administration, (2) on Buddhism education, (3) on disseminating teachings and 
religion, (4) on public utilities, (5) on public aid, in order to help strengthen the 
society, for prosperity and peace in living lives, and for the ability to use one’s 
intellect to help solve one’s own problem and collective problem as well. This 
development must start with oneself as the basic of the society on basis of 

                                                           
 เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่, ต าบนห้วยใหญ่, อ าเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี. 
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Buddhism principles. There must be moral and precept and honest in action 
continuously for the whole life with diligence, perseverance, and sacrifice, with the 
intention to lead to benefit for the public under the dharma appropriately. This is 
to develop a person to know who to improve oneself, to know oneself, to be 
responsible, to have self-respect and to help oneself, and also to have self-
motivation in the current time, so that the work could be done well and efficiently 
in developing society under 5 dharma principles including Arkiti 4 (Wrong course of 
behavior or prejudice), Promvihan 4 (Sublimes state of mind), Sankkaha Wattu 4 
(Acts of doing favors), Sappurit Dharma 7 (Virtues of a gentleman), and Sappaya 7 
(Things favorable to mental development) properly. These are the right foundation 
of life in developing resources for benefit of people appropriately and for real 
happiness.  
Keywords: Ways of applying dharma, development, social development 
 
๑. บทน า  
 ในปัจจุบัน การด าเนินชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เนื่องจากความ
ซับซ้อนทางทางสังคม ดังนั้น พระสงฆ์จึงมีบทบาทในการพัฒนาสังคมนั้น เพราะว่า พระสงฆ์มี
ความสัมพันธ์กับสังคมโดยใช้หลักศาสนาช่วยวางรากฐานความเจริญแก่สังคมในด้านการปกครอง 
ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ เพ่ือช่วยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นมั่นคงแก่สังคม ส่งเสริมให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตาม
หลักพระพุทธศาสนา เพ่ือมุ่งให้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นทั้งด้าน
วัตถุและด้านจิตใจ อันจะท าให้การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุข  ดังนั้น 
บทบาทของพระสงฆ์จะต้องมีระเบียบ วินัย มีการวางในการวางแผน และมีข้อวัตรปฏิบัติไว้อย่าง
เคร่งครัด ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ โดยมุ่งหวั งให้เกิด
ประโยชน์แก่คณะสงฆ์และสาธารณชนทั้งในด้านการปกครอง การเผยแผ่ การศึกษา การ
สาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ ปรากฏประจักษ์เป็นผลงาน และน าหลักธรรมมาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการ
สาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ ตามบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์และความสุขอย่างแท้จริงในปัจจุบัน  
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๒. นิยามและความหมายการพัฒนาสังคม 
 ๒.๑ ความหมายของค าว่า “การพัฒนาสังคม” 
 ค าว่า “พัฒนา” ในความหมายของภาษาไทย เป็นการให้ความหมายที่เข้าใจกันว่า การ
ท าให้เจริญ ซึ่งสามารถน ามาพัฒนามนุษย์ในด้านสังคม เพ่ือให้สังคมนั้นเจริญเติบโตซึ่งใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กล่าวไว้ว่า “การพัฒนา” หมายถึง การท าให้
เจริญ๑ การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้น การคลี่คลายไปในทางที่ดี การกระท าที่เป็นเหตุให้บางสิ่ง
บางอย่างเจริญเติบโตขึ้น หรือ ขยายออกเพ่ือให้ดีขึ้นกว่าที่มีอยู่เดิม และการพัฒนานั้นอาจจะ
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม หรือมนุษย์ก็ได้๒ 
 ในพระพุทธศาสนา ใช้ค าว่า “ภาวนา”๓ ซึ่งเป็นค าบาลีเป็นกิริยาศัพท์ ที่มาจากค าว่า 
“ภาเวติ” ซ่ึงตรงกับค าว่า “วฑฺเฒติ” หรือ ค าว่า วัฒนา เป็นความหมายที่ใช้เรียก ค าว่า “ภาวนา” 
ค าว่า ภาวนา แปลว่า การเจริญ๔ หมายถึง การท าให้มีขึ้น, เป็นขึ้น, การฝึกอบรมท าสิ่งที่ยังไม่มีให้มี
ขึ้น การบ าเพ็ญ ต่อมานิยมใช้ค าว่า “พัฒนา” ซึ่งเป็นศัพท์ใหม่ในภาษาไทย แต่เดิมใช้ค าว่า เจริญ 
พระพุทธศาสนาใช้ค าว่า เจริญ เป็นการใช้ฝึกอบรม เช่น เจริญสมถ เจริญวิปัสสนา แต่เดิมนั้น 
พระพุทธศาสนาใช้ค าว่า “ภาวนา” คือ สมถภาวนา ฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ วิปัสสนาภาวนา 
ฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้เข้าใจตามเป็นจริง เมื่อกล่าวถึงค าว่า พัฒนา ก็คือ กล่าวถึง ความเจริญ 
เป็นค าเรียกให้เข้าใจง่าย๕ 
 ส่วนค าว่า “สังคม” (Society) เมื่อวิเคราะห์โดยรูปศัพท์มาจากค าในภาษาบาลีสองค ามา
รวมกันคือ ค าว่า “สัง” (ส ) แปลว่า ด้วยกัน พร้อมกัน (ตรงกับภาษาอังกฤษว่าTogether) กับค าว่า 
“คม” (อ่านว่า คะมะ) แปลว่า ไป ด าเนินไป เมื่อรวมเข้าด้วยกันเป็น “สังคม” (สงฺคม)๖ แปลว่า การ
เกี่ยวข้อง การเป็นไปรวมกัน การรวมกัน การอยู่รวมกัน การคบค้าสมาคมกันความสามัคคี๗ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของสังคมไว้ว่าหมายถึง คนจ านวน
หนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญร่วมกัน เช่น สังคม
                                                           

๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๕),หน้า ๗๗๙. 

๒ คณาจารย์สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ความจริงของชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :สถาบันราช
ภัฏสวนดุสิต,๒๕๔๗), หน้า ๑๗๓. 

๓ ประยุทธ์ หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร จ ากัด
, ๒๕๔๖), หน้า ๕๔๑. 

๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาตน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๔),                 
หน้า ๙. 

๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), หลักแม่บทของการพัฒนาตน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุงเทพมหานคร 
: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๐-๑๕. 

๖ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๔๕. 

๗ ประยุทธ์ หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, หน้า ๖๘๕. 
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ชนบท วงการหรือสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น สังคมชาวบ้าน ที่เกี่ยวกับการพบปะสังสรรค์
หรือชุมนุมชน เช่น วงสังคม งานสังคม๘ 
 เมื่อน าความหมายทั้งสองค ามารวมกันเป็นค าว่า “พัฒนาสังคม” หมายถึง การกระท า
เพ่ือมุ่งปรับปรุงส่งเสริมให้คนที่อยู่ร่วมกัน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งในด้านวัตถุและ
จิตใจอันจะท าให้การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุข แต่การที่บุคคลจะ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน อย่างน้อยที่สุดจะต้องมี
ปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่ดีพอสมควร ในการก าหนดทิศทาง (directed change) หรือการเปลี่ยนแปลงที่
ได้วางแผนไว้แน่นอนล่วงหน้า (planned change)”๙ มี ๔ ประการ คือ (๑) เป็นกระบวนการ 
(Process) (๒) เป็นวิธีการ (Method) (๓) เป็นกรรมวิธีเปลี่ยนแปลง (Movement) (๔) เป็น
แผนการด าเนินงาน (Planning)๑๐ 
 ๒.๒ แนวคิดในการพัฒนาสังคม  
 เมื่อบุคคลมาอยู่รวมกันเป็นสังคม ปัญหาก็ย่อมจะเกิดตามมาเสมอ ยิ่งสังคมมีขนาดใหญ่ 
ปัญหาก็ยิ่งจะมีมากและสลับซับซ้อนเป็นเงาตามตัว ปัญหาหนึ่งอาจจะกลายเป็นสาเหตุของอีกหลาย
ปัญหาเกี่ยวโยงกันไปเป็นลูกโซ่ ถ้าปล่อยไว้ก็จะเพ่ิมความรุนแรง เพ่ิมความสลับซับซ้อนและขยายวง
กว้างออกไปเรื่อย ๆ ยากต่อการแก้ไข ความสงบสุขของประชาชนในสังคมนั้นก็จะไม่มี ดังนั้น จึงมี
ความส าคัญของการพัฒนาสังคม เราอาจจะกล่าวเป็นข้อๆ ได้ ดังนี้ (๑) ท าให้ปัญหาของสังคมลด
น้อยลงและหมดไปในที่สุด (๒) ป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นหรือปัญหาในลักษณะเดียวกันนั้นเกิดขึ้นแก่
สังคมอีก (๓) ท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาแทน (๔) ท าให้ประชาชนในสังคมสมานสามัคคี
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามฐานะของแต่ละบุคคล (๕) ท าให้เกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของ
สังคม ทั้ง ๕ ข้อนี้ แสดงให้เห็นว่า “การพัฒนาสังคม มีความส าคัญทางเศรษฐกิจอย่างมาก เพราะ
การพัฒนาสังคมเป็นการมุ่งพัฒนาส่วนต่างๆ ของสังคมหรือประเทศให้สอดคล้องและเอ้ืออ านวยต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมทั้งพยายามแก้ไขผลกระทบและขจัดปัญหาเกิดขึ้นจากการพัฒนา
เศรษฐกิจ”๑๑ 
 นอกจากนี้ การพัฒนาสังคมที่จะก่อให้เกิดสันติสุขต้องเป็นการพัฒนาที่ถือมนุษย์เป็น
สาระโดยมุ่งให้เกิดพัฒนาการในบุคคลที่ประกอบกันเป็นสังคม พัฒนาการของบุคคลนี้ ทาง
พระพุทธศาสนาเรียกว่า ภาวนา คือการท าให้เจริญ ซึ่งมีความหมายต่างจาก วัฒนะ ที่แปลว่า รก 
การพัฒนาสังคมในทัศนะของพระพุทธศาสนา คือการท าให้สังคมนั้นมีภาวะที่เอ้ือให้บุคคลมีชีวิตที่ดี
                                                           

๘ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๑๑๕๙. 
๙สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนา พานิช

, ๒๕๒๖), หน้า ๕. 
๑๐สนิท สมัครการ, วัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๒),                  

หน้า ๔๑๙-๔๒๒. 
๑๑เดชา เปรมฤดีเลิศ , ความเข้าใจเบื้องต้นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม , 

(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๗), หน้า ๔๘-๘๐. 
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งามนั้น หมายถึงชีวิตที่ไร้ทุกข์ หลุดพ้นจากความบีบค้น รัดรึงทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายใน สามารถท่ีจะก าหนดความเป็นอยู่ของตนด้วยสติปัญญาและความพากเพียรของตนชีวิตเช่นนี้
ย่อมไม่ถูกกดดันครอบง าให้จ ากัดอยู่กับตัวเอง จึงมีจิตใจเป็นอิสระและแผ่กว้างไปยังเพ่ือนมนุษย์และ
สรรพชีวิต ภาวะชีวิตดังกล่าวในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า อิสรภาพ ซึ่งแปลว่า ความเป็นใหญ่ใน
ตนเอง๑๒ 
 สรุปก็คือ การพัฒนาสังคมนั้นมีความส าคัญในการเพ่ิมคุณภาพของคนในสังคมสามารถใช้
สติปัญญาตัดสินปัญหาเกี่ยวกับตนเอง และปัญหาเกี่ยวกับส่วนรวมได้ ซึ่งการพัฒนานี้ต้องพัฒนาที่
ตนเองก่อน เพราะพ้ืนฐานของสังคมที่ดีจะต้องอยู่บนหลักของพระพุทธศาสนาส่วนประกอบของ
สังคมท่ีส าคัญคือมนุษย์ หรือคน สังคมจะดี คนที่อยู่ในสังคมนั้นจะต้องมีคุณธรรม มีศีล มีสัตย์ 
 
๓. แนวคิดเกียวกับพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม 
 พระสงฆ์ในสังคมมีฐานะและความเป็นอยู่ที่แตกต่างไปจากประชาชน มีระเบียบวินัย
ส าหรับการเป็นอยู่ และได้รับการยกย่องจากประชาชนให้อยู่ในฐานะที่เคารพและสักการะ จึงท าให้
พระสงฆ์จ านวนมากได้ท าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือสังคมได้ เช่น การอบรมสั่งสอน ให้ค าแนะ
นะที่ถูกต้องแก่ประชาชน แต่โดยทั่วไปแล้วบทบาทของพระสงฆ์ในการดูแลสังคมโดยภาพรวมมีอยู่ 
๓ ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่  
 ๓.๑ อุดมคติของพระสงฆ์  
 อุดมคติของพระสงฆ์ กล่าวคือ เนื่องจากวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตมามีความสัมพันธ์
กับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย จึงท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนมีความ
ผูกพันเหมือนกับญาติสนิทที่ต้องให้ความเคารพนับถือเชื่อฟัง ดังนั้น พระสงฆ์มีหน้าที่สอนธรรมะ 
การสอนธรรมะต้องมีความรู้ และธรรมะนั้นเป็นความรู้เกี่ยวกับความดี ผู้สอนต้องปฏิบัติดี คนเรียน
ถึงจะมั่นใจในสิ่งที่ตนเรียน พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่สั่งสอนให้ได้ผลต้องปฏิบัติตามที่สอน และปฏิบัติตาม
หลักธรรมของพระพุทธเจ้ามี ๔ ลักษณะ ดังนี้ คือ (๑) ปฏิบัติดี คือ เป็นผู้ส ารวมกาย วาจา ใจ ตั้งมั่น
อยู่ในพระธรรมวินัยและหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ ท าให้เป็นผู้มีกิริยาวาจางดงาม สงบ ผ่องใส 
สุขุมเยือกเย็น (๒) ปฏิบัติตรง คือ ปฏิบัติตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า พิจารณาธรรมทั้งหลาย
ด้วยเหตุและผล ปราศจากอคติ ๔ คือ ความล าเอียงเพราะรัก ความหลง ความโกรธ ความกลัว
ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่ปฏิบัติให้ผิดหรือเลี่ยงจากพระธรรมวินัยด้วยกิเลสตัณหา (๓) 
ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม คือ ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้ง เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ ปฏิบัติศีล สมาธิปัญญาด้วยความ
เพียร ด้วยขันติ (๔) ปฏิบัติสมควร คือ ปฏิบัติทางสายกลาง ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์หรือกิเลส ไม่
ปฏิบัติสุดโต่งไปข้างทรมานตนเอง คือมีทิฏฐิที่ถูกต้อง ทั้งปฏิบัติตนโดยความเพียร ๔ อย่าง คือ เพียร

                                                           
๑๒พระไพศาล วิสาโล, พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๓),                          

หน้า ๑๘-๑๙. 
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ระวังบาปไม่ให้เกิดข้ึน เพียรละบาปที่เกิดขึ้น เพียรกุศลให้เกิดข้ึนในสันดาน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้น
แล้วไม่ให้เสื่อมลง๑๓ 
 ๓.๒ ความคาดหวังของพระสงฆ์  
 ความคาดหวังของพระสงฆ์ กล่าวคือ เป็นลักษณะของความคิดหรือความต้องการของ
บุคคลซึ่งมีอยู่ ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้ที่ต้องการกระท าในสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นบทบาท ภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ๒ แนวทางคือ (๑) บทบาทหลัก หรือ บทบาทโดยตรง
ของพระสงฆ์ คือ การเป็นผู้น าชุมชนในทางด้านจิตใจส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสติปัญญาที่ถูกต้องแก่
ชุมชน เป็นบทบาทที่ส าคัญยิ่งเป็นรากฐานความเจริญความสุขของสังคมอย่างแท้จริง (๒) บทบาท
รอง ในบางกรณีอาจมีบทบาทอ่ืนที่พระสงฆ์อาจจ าเป็น และควรเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้รับ
แรงศรัทธาจากชาวบ้าน อาจแนะน าประชาชนในท้องถิ่นให้เห็นลู่ทางในการพัฒนาด้านวัตถุที่
เหมาะสมหรือเป็นผู้ประสานรวมตัวชาวบ้านในการพัฒนาและอาจใช้วัดเป็นสถานที่รวมกลุ่ม เป็น
ต้น๑๔ 
 ดังนั้น บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทย โดยภาพรวมแล้วมี ๒ บทบาทใหญ่ๆ คือ 
บทบาทตามอุดมคติ เพราะวิถีชีวิตของสังคมไทยจะมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เกิด
จนถึงตาย จึงท าให้พระสงฆ์กับประชาชนมีความผูกพันกัน และบทบาทตามคาดหวังทั้งความคิดหรือ
ความต้องการของบุคคล ด้วยการให้ค าแนะน าทางด้านจิตใจ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสติปัญญาที่
ถูกต้องแก่ชุมชน และเป็นผู้รับแรงศรัทธาจากชาวบ้านโดยตรง ก็คือ การให้ค าแนะน าทางจิตใจ เป็น
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตต่างๆ สามารถเป็นที่พ่ึงทางจิตใจด้วยการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
ในฐานะที่พระสงฆ์มีความสัมพันธ์กับสังคม โดยใช้หลักศาสนาช่วยวางรากฐานความเจริญแก่สังคม
ในด้านการศึกษา การอาชีพ การปกครอง เป็นต้น เพ่ือช่วยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นมั่นคงแก่สังคม 
ช่วยลดปัญหาสังคม และช่วยเสริมให้คนปฏิบัติในสิ่งที่ถูก ที่ควรตามหลักศาสนาพระสงฆ์จึงมี
บทบาทในการพัฒนาสังคมด้วยการเริ่มต้นที่สังคมสงฆ์  
 ๓.๓ พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมปัจจุบัน ๕ ด้าน คือ 
 ๑) ด้านการปกครอง หมายถึง การดูแล การคุ้มครอง การระวังรักษา หรือการบริหาร 
อีกนัยหนึ่ง หมายถึงการควบคุม ดูแลหมู่คณะให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีระเบียบวินัย เพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายของหมู่คณะหรือของสังคมนั้น ๆ๑๕ ดังนั้น การปกครอง ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธ
องค์มิได้ให้ความส าคัญกับผู้น าหรือการปกครองมากนัก แต่พระองค์ทรงให้ความส าคัญกับพระธรรม
วินัยมากกว่า เพราะพระธรรมวินัยไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ผู้น ามีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังที่

                                                           
๑๓ วิจิตร เกิดวิสิษฐ์, หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช , 

๒๕๓๓), หน้า ๕๗-๕๘. 
๑๔ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถาบันและสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิโกมล

คีมทอง, ๒๕๒๗), หน้า ๖๖. 
๑๕ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๖๔๖. 
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พระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจาก
เราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย”๑๖ 
 ดังนั้น การปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน นอกจากจะใช้พระธรรมวินัยเป็นหลักในการ
ปกครองแล้ว ยังใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕๑๗ มาเป็นเครื่องมือในการปกครองด้วยโดยเนื้อหาส าคัญของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
มีทั้งหมด ๔๖ มาตรา แบ่งเป็น ๘ หมวด มีสาระส าคัญ คือ การมอบอ านาจในการบริหารและการ
ปกครองคณะสงฆ์ไว้กับมหาเถรสมาคมที่เป็นองค์กรสูงสุด ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการคณะสงฆ์ทั้งหมด เพ่ือให้การบริหารปกครองวัดเป็นไปได้ด้วยดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ได้กาหนดให้แต่ละวัดมีพระภิกษุดารงตาแหน่งบริหารปกครองคณะสงฆ์
ภายในวัด ซ่ึงได้แก่ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส โดยในมาตรา ๓๖ – ๓๗ ได้กา
หนดอานาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้ดังนี้ ดาเนินการปกครองภิกษุสงฆ์ สามเณรที่อยู่ในวัดให้ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของมหาเถรสมาคม การดาเนินการสอดส่องดูแลรักษาความดี
งามภายในวัด การปกครองและสอดส่องให้คฤหัสถ์ที่มาพานักอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ
ของวัดด้วยดี๑๘ 
 ดังนั้น การปกครอง ก็คือ การดูแลกลุ่มบุคคลให้อยู่ในระบบโดยให้มีระเบียบและอยู่ใต้             
พระธรรมวินัย กฎหมาย ข้อบังคับ คาสั่ง และต้องเอ้ือเฟ้ือต่อกฎหมายของบ้านเมืองโดยพระภิกษุผู้
เป็นเจ้าอาวาสหรือผู้นาของวัดนั้นๆ หมายถึง ภารกิจที่วัดโดยภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาสหรือคณะเจ้า
ปกครองดาเนินการสอดส่องดูแล รักษาความเรียบร้อยดีงาม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ที่
อยู่ในวัดหรือในการปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศของมหาเถรสมาคมหรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจด้านนี้ครอบคลุมไปถึง
การที่พระภิกษุได้ทาหน้าที่ปกครองทุกระดับ นับตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสเจ้า
คณะตาบล เจ้าคณะอาเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่(หน) นอกจากนี้ยังรวมถึง
การที่ภิกษุทาหน้าที่พระกรรมวาจาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทกลบุตรหรือการจัดระบบ
การเป็นอยู่ในสังคมสงฆ์เน้นการบาบัดทุกข์บารุงสุขเป็นหลักภายใต้วิธีการ ๓ วิธี คือ (๑) นิคคหวิธี 
คือ การข่มคนที่ควรข่มหรือตาหนิคนที่ควรตาหนิ (๒) ปัคคหวิธี คือ การยกย่องคนที่ควรยกย่อง            
(๓) ปวารณาวิธี คือ เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนตนได้คือให้ตักเตือนซึ่งกันและกัน 
ทั้งนี้โดยอาศัยเครื่องมือ ๓ ประการ (๓.๑) พระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้และบัญญัติไว้
แล้ว (๓.๒) กฎหมายบ้านเมือง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้ใช้อานาจทาง
                                                           

๑๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
๑๗พระเทพเวที (ประกอบ ธมฺมเสฎฺโฐ) , พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๑), หน้า ๑๑๑ – ๑๒๗. 
๑๘ ทวี เขจรกุล, “บทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อาเภอเมืองจังหวัด

หนองคาย”, วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, ๒๕๔๗),   
หน้า ๔๐ – ๔๐. 
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รัฐสภาให้ตราขึ้นไว้ตามกระบวนการนิติบัญญัติเพ่ือจัดระเบียบและบังคับการปกครองคณะสงฆ์ให้
เป็นไปตามพระธรรมวินัย (๓.๓) ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษบูรพาจารย์
ยอมรับและนาปฏิบัติสืบๆ กันมา๑๙ เพราะว่า วัดแต่ละวัดนอกจากจะจัดการปกครองโดยมีกฎ 
ระเบียบ กติกา เฉพาะของแต่ละวัดแล้ว ยังจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบการปกครองแห่งราชอาณาจักร 
และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทย เช่น กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม 
กฎกระทรวง เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งต่อหลักการพระธรรมวินัยเป็นสาคัญ๒๐ 
 ๒) ด้านการศาสนศึกษา  หมายถึง การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ทั้ง
แผนกธรรมบาลี แผนกสามัญศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมพระภิกษุสงฆ์ สามเณรศึกษาพระปริยัติธรรม
ทุกๆวิธีที่ไม่ขัดแย้งต่อพระธรรมวินัย๒๑ ดังนั้น การศึกษาของสงฆ์แต่เดิมนั้นเริ่มต้นมาแต่สมัย
พุทธกาลและบุคคลที่เข้ามาสู่สังฆมณฑลในครั้งพุทธกาลตามประวัติความเป็นมาส่วนมาก มักจะ
ได้รับการศึกษาทั้งคดีทางโลกและคดีทางธรรมมาเป็นอย่างดี ตามลัทธิศาสนาในสมัยนั้น เป็นต้นว่า
เรียนจบไตรเพทมาก่อนการศึกษาของสงฆ์ในสมัยพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่มี ๒ ประการ คือ (๑) 
คันถะธุระ คือ ธุระฝ่ายคัมภีร์ กิจด้านการเรียน (๒) วิปัสสนาธุระ คือ ธุระฝ่ายเจริญวิปัสสนา กิจด้าน
การบาเพ็ญภาวนาหรือเจริญพระกรรมฐาน ซึ่งรวมทั้งสมถะด้วยเรียกรวมเข้าในวิปัสสนาโดยฐาน
เป็นส่วนคลุมยอด๒๒  
 ในปัจจุบันการศึกษาของภิกษุสงฆ์แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท๒๓ คือ (๑) การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม (ระดับประถมศึกษา) สนามหลวงแผนกธรรม มีหลักสูตร คือ นักธรรมจัด
ส าหรับพระสงฆ์ สามเณรและธรรมศึกษาจัดสาหรับคฤหัสถ์ สาหรับหลักสูตรนักธรรมแบ่งเป็น
นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอก ส่วนหลักสูตรธรรมศึกษา แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้น
ตรี ธรรมศึกษาชั้นโทและธรรมศึกษาชั้นเอก (๒) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  การเรียน
บาลีไวยากรณ์แล้วเรียนแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี เพราะว่า
ภาษาบาลี เป็นภาษาที่รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาเหตุที่พระปริยัติธรรมคือ พระ
ไตรปิฏก อรรถกถา ฏีกาและอ่ืนๆบรรจุอยู่ในคัมภีร์ซึ่งเป็นภาษาบาลีทั้งสิ้น แม้จะแปลเป็นภาษาไทย
แล้วก็แปลแบบไทยบาลี ประสงค์จะรู้อย่างถูกต้องชัดเจนทิ้งภาษาบาลีไม่ได้ ชั้นเรียนแผนกบาลีใช้
นักธรรมเป็นองค์จากัดสิทธิ โดยแบ่งเป็น ๙ ชั้น คือ บาลีไวยากรณ์ ชั้นประโยค ๑ – ๒ ชั้นประโยค 

                                                           
๑๙พระเมธีธรรมมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, พิมพ์ครั้งท่ี๙, (กรุงเทพมหานคร 

:  มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๗๖. 
๒๐ พระมหาทนงชัย บูรณพิสุทธิ์, “บทบาทของวัดในเขตชุมชนเมืองในเขตบางรักกรุงเทพมหานคร”, 

วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕), หน้า ๔๙. 
๒๑ กรมการศาสนา, คู่มือการจัดการศึกษาสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙), หน้า 

๑. 
๒๒ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, หน้า ๗๗. 
๒๓ กรมการศาสนา, ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสาเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน

, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๓ – ๑๔. 
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ป.ธ.๓,๔,๕,๖,๗,๘ และ ๙ ผู้สอบได้ประโยค ป.ธ. ๓ ได้รับการแต่งตั้งคือเปรียญคือ ทรงตั้งเป็น 
“พระมหา” “สามเณรเปรียญ” ชั้นประโยค ๑ – ๒ ได้รับวุฒิบัตร ชั้นประโยค ป.ธ. ๓ – ๘ ได้รับ
ประกาศนียบัตรและพัดยศ ชั้นประโยค ป.ธ. ๙ ได้รับปริญญาบัตรและพัดยศ เป็นปริญญาตรีทาง
ศาสนาและถ้าสามารถสอบชั้นประโยค ๙ ได้ในขณะเป็นสามเณรทรงพระกรุณาโปรดให้การ
อุปสมบทเณรรูปนั้น อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียกว่า “บวชนาคหลวง” ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ 
ประโยคถ้าอยู่ในสมณเพศได้รับนิตยภัตเท่ากับพระราชาคณะชั้นสามัญ (๓) การศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็น
โรงเรียนที่วัดจัดตั้งขึ้นในวัดหรือธรณีสงฆ์หรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา โดยกรมการ
ศาสนาให้การอุปถัมภ์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การศึกษา
แก่พระสงฆ์ สามเณร ทั้งวิชาสามัญและการศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่กันไป เพ่ือที่ว่าหากพระสงฆ์ 
สามเณรเหล่านี้ มีความประสงค์จะลาสิกขาก็สามารถนาวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปใช้เพ่ือการศึกษาต่อ
ในสถานศึกษาของรัฐหรือใช้สมัครงานประกอบอาชีพได้  (๔) การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ดาเนินการในสองสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ๓) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กล่าวคือ การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการ
ศึกษาที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการจัดการศึกษาในการเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย ได้แก่ 
ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด การ
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา เป็นต้น๒๔ 
 การศึกษาที่ภิกษุสงฆ์ได้ดาเนินการในปัจจุบัน ๔ ลักษณะ คือ (๑) โรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา วัดหรือมูลนิธิในวัดจัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กและเยาวชนที่ยากจน
บางแห่งมีนักเรียนเฉพาะชาย-หญิง เรียนร่วมกับพระสงฆ์ สามเณร ปัจจุบันโรงเรียนประเภทนี้ 
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (๒) โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราช
ประสงค์ ตั้งตามพระราชประสงฆ์และอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ และอยู่ในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนปัจจุบันมีจานวน ๓ แห่ง คือ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ จังหวัด
สมุทรปราการ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก จังหวัดนครพนม  และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน (๓) 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งให้การศึกษาอบรมปลูกฝัง
ศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชนสอนเฉพาะวันอาทิตย์ ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จัดตั้งข้ึนตามความคิดและการนาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง 
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มาเรียนพระพุทธศาสนาในวันที่สถานศึกษาของทางฝ่ายราชอาณาจักร
หยุดเรียนตามแบบสากล นอกจากจะสอนธรรมะแก่เด็กศูนย์แห่งนี้ยังได้ทบทวนวิชาสามัญที่เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาปกติของตนที่โรงเรียน เช่นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็น

                                                           
๒๔ กรมการศาสนา, คู่มือการจัดการศึกษาสงฆ,์ หน้า ๕ – ๖. 
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การชักจูงให้นักเรียนได้มาเรียนพุทธศาสนา  (๔) ศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียน เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้น
เพ่ือฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็ก ตลอดจนเตรียม
ความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้บาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมเพ่ิมข้ึนและเป็นศูนย์ประสานความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชาวบ้าน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัดดาเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็ยังดาเนินการ เพ่ือรับเด็กซึ่งเป็นบุตร
หลานชาวบ้านที่อายุยังไม่ครบเกณฑ์การเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามกฎหมายมาช่วยเลี้ยง
ฝึกหัดมารยาทให้คุ้นเคยกับวัดและพระตั้งแต่เด็กๆ สอนหนังสือง่ายๆเบื้องต้นที่ไม่เกินกาลังของ
สมองที่เด็กจะเรียนได้และให้รู้จักสวดมนต์ ไหว้พระ เป็นต้น๒๕ 
 การศึกษาสงเคราะห์นอกจากจะจัดแก่เด็กและเยาวชนให้มีสถานที่เรียนหนังสือแล้ว ภิกษุ
สงฆ์ยังให้ความสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้กาลังศึกษาในสถานที่ศึกษาทั่วประเทศ 
อาทิ ตั้งทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกระดับชั้น ได้แก่ ชั้น
ประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ช่วยพัฒนาสถานศึกษาช่วยเหลืออุปกรณ์การศึกษา
และช่วยเฉพาะบุคคลที่กาลังศึกษา วัดและพระสงฆ์จึงเป็นสถาบันที่มีส่วนในการช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนของชาติในด้านการศึกษา เป็นสถานอบรมบ่มนิสัยเด็กและเยาวชนมาทุกยุคทุกสมัย 
โดยเฉพาะเด็กที่ยากจนขาดคนดูแลและกาพร้าบิดา ก็ได้อาศัยสถาบันสงฆ์เป็นผู้อุปการะเป็นเหตุให้
เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดพระศาสนาและเป็นโอกาสให้พระสงฆ์ได้พัฒนาทรัพยากรของชาติตั้งแต่วัย
เด็ก เพ่ือจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่พึงปรารถนาของสังคมต่อไป๒๖ 
 ๔) ด้านการสาธารณูปการ กล่าวคือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การ
ด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชนได้รับทราบในทุกๆวิธีที่ไม่ขัดต่อ
พระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติ ใน
ชีวิตประจาวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาส และสถานที่ต่างๆ ทั้งในวัดและนอกวัด การ
บรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดี
ทัศน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระสงฆ์จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรม
ไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนาการดาเนินการใดๆ ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
ที่เป็นไปเพ่ือการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด ชื่อว่าภารกิจด้านการเผยแผ่
ทั้งสิ้น๒๗ 
 ดังนั้น บทบาทที่ส าคัญของสถาบันสงฆ์ การเผยแผ่พระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ ด้วยอาศัยความเมตตาและกรุณาของพระสงฆ์ งานเผย
                                                           

๒๕ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๔๘ – ๔๙. 

๒๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๐ – ๕๑. 
๒๗ กรมการศาสนา, ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสาเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน

, หน้า ๙. 
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แผ่ที่พระสงฆ์ทากันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน มีดังนี้ (๑) งานพระธรรมทูต ดาเนินงานโดยใช้มติมหาเถร
สมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพระธรรมทูตภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดย
จัดพระสงฆ์ผู้สมัครบาเพ็ญประโยชน์แก่พระศาสนา ออกไปจาริกเผยแผ่หลักธรรมแก่ประชาชนทั่ว
ประเทศ เป็นงานที่นาพุทธบริษัทและประชาชนทั่วไปให้เกิดความคิดถึงคุณค่าของธรรมะและความ
จาเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมะ สามารถนาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกวิธีและถูกต้อง 
รวมทั้งสามารถใช้ธรรมะแก้ปัญหาต่างๆในด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครองและสิ่งแวดล้อม งาน
พระธรรมทูต เป็นงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเป็นงานที่เป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของ
ประเทศชาติ แนวการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต ได้แก่ การเทศน์ การบรรยาย การสนทนาธรรมีก
ถา นาฝึกสมาธิ นาเป็นพุทธมามกะ เยี่ยมเยียน นาพัฒนาท้องถิ่น สาธิตและนาจัดกิจกรรม  (๒) 
หน่วยอบรมประชาชนประจาตาบล (อ.ป.ต.) เป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ไทยตามระเบียบมหาเถร
สมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจาตาบล พ.ศ. ๒๕๑๘มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนา
ท้องถิ่นระดับตาบลลงสู่หมู่บ้าน โดยให้พระสงฆ์ในชนบทมีบทบาทและเป็นแกนนาในการส่งเสริมวัด
ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น (๓) งานอบรมจริยธรรมนักเรียน 
ข้าราชการและประชาชน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระพุทธศาสนา สามารถ
ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและน้อมนาพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติใน
การดาเนินชีวิตประจาวันเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม (๔) งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เป็นการจัด
บรรพชาเยาวชนชายอายุตั้งแต่ ๑๐ ปี เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาธรรมในช่วงปิด
ฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายน (๕) การส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ เป็นหน่วย
สงเคราะห์ที่วัดและประชาชนจัดให้มีขึ้นในวัด ในหมู่บ้าน เพ่ือฝึกอบรมด้านความรู้ ความประพฤติ
และจิตใจโดยมีพระสงฆ์ทาหน้าที่ฝึกอบรมสั่งสอนและบริหารงานทั่วไปของหน่วยสงเคราะห์พุทธ
มามกะผู้เยาว์ เรียก พุทธมามกาจารย์ แบ่งเป็น ๓ คณะ คือ คณะประถมพุทธมามกะ ได้แก่ เด็กอายุ 
๗ – ๑๐ ขวบ คณะมัธยมพุทธมามกะ ได้แก่ เด็กอายุ ๑๑ – ๑๕ ขวบ คณะอุดมพุทธมามกะได้แก่ 
เด็กอายุ ๑๖ – ๑๘ ปี (๖) การเผยแผ่ทางสื่อมวลชน เป็นการดาเนินการโดยเผยแผ่ทางวิทยุ 
โทรทัศน์วารสาร นิตยสารเผยแผ่ธรรมและการเผยแผ่ในต่างประเทศ อาจมีการตั้งวัดในต่างประทศ 
(๗) การเผยแผ่ตามศักยภาพของวัด เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชนตามศักยภาพของ
วัด ได้แก่ โครงการอุทยานการศึกษา การจัดสวนสมุนไพรในวัดโครงการลานวัดลานใจการกีฬา เป็น
ต้น๒๘ 
 ๕) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ กล่าวคือ การสาธารณะสงเคราะห์ หมายถึง การ
ด าเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบต่างๆ  ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่ โครงการ
อุปสมบทและบรรพชาพระสงฆ์ สามเณรภาคฤดูร้อน โครงการสงเคราะห์พระสงฆ์ สามเณรที่วัด
ประสบภัยขาดแคลน วัดและเจ้าอาวาส พระสงฆ์เป็นผู้นาในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่นให้

                                                           
๒๘ บุญศรี พานะจิตต์, ความสาเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดสวนแก้ว 

อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๒๑. 
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สถานที่เป็นที่จัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพต่างๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้านการ
ออมทรัพย์ ให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็นต้น ๒๙ ดังนั้น การ
สาธารณะสงเคราะห์เป็นการจัดให้การสงเคราะห์ในด้านต่างๆแก่ประชาชนผู้อุปถัมภ์บ ารุงวัด ทายก
ทายิกาของวัดหรือประชาชนทั่วไป วัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคม วัดอยู่ได้ก็ต้องพ่ึงบ้านและบ้านอยู่ได้ก็
ต้องพ่ึงวัด วัดเป็นศูนย์กลางของสังคม พระสงฆ์เป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชน เมื่อประชาชน
เดือดร้อนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของวัดจะต้องจัดการสงเคราะห์ช่วยเหลือ การสาธารณ
สงคราะห์จึงเป็นหน้าที่ของวัดและเจ้าอาวาสจะต้องดาเนินการบริหารงานทุกด้านเกี่ยวกับการ
สงเคราะห์ประชาชนในขอบเขตที่วัดจะจัดได้๓๐ นอกจากนี้ การสาธารณสงเคราะห์เป็นการแสดง
บทบาทของพระสงฆ์ ในด้านสังคมสงเคราะห์ทั้งการสงเคราะห์บุคคลและสาธารณสงเคราะห์ โดยมี
พระสงฆ์เป็นผู้นาชุมชนในการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆเพราะพระสงฆ์เป็นศูนย์กลาง
เชื่อมประสานระหว่างคนจนกับคนรวย ปัจจัยที่ได้รับบริจาคมาพระสงฆ์ก็ใช้ทาประโยชน์เป็นสา
ธารณกุศลและช่วยเหลือบุคคลผู้ขาดแคลนและด้อยโอกาส๓๑ 
 เพราะว่า การสาธารณสงเคราะห์คือการช่วยเหลือพัฒนาสังคมรอบๆวัดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของบุคคล สถานที่ สภาพจิตใจ การเป็นอยู่ โดยให้การอุปถัมภ์เป็นภาระในการประสานงานติดต่อ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๓๕ มี ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการและด้านการสาธารณ
สงเคราะห ์
 
๔. หลักธรรมส าหรับการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน 
 พระพุทธศาสนาได้ชี้ ให้เห็นความส าคัญของตัวบุคคล เพ่ือให้บุคคลส ารวจฝึกฝนปรับปรุง
ตนเอง เพราะต้องการให้รู้จักตนเอง รับผิดชอบตนเอง เคารพเชื่อมั่น และช่วยเหลือตัวเอง๓๒ และมี
ศิลปะจูงใจ ในทางพระพุทธศาสนาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
เพ่ือให้การบริหารลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาสังคม ได้แก่ อคติ ๔, พรหมวิหาร 
๔, สังคหวัตถุ ๔ สัปปุริสธรรม ๗, และ สัปปายะ ๗ ดังที่จะอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

                                                           
๒๙ กรมการศาสนา, คู่มือการบริหารจัดการวัดฉบับย่อ, หนา้ ๗. 
๓๐ พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ), การจัดสาธารณูปการและสาธารณะสงเคราะห์ของวัด , 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๘), หน้า ๑๔. 
๓๑ บุญศรี พานะจิตต์, ความสาเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดสวนแก้ว 

อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, หน้า ๒๕. 
๓๒ทินพันธุ์ นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร สหายบล็อกและการพิมพ์, 

๒๕๔๔) หน้า ๔๕. 



121วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

 ๑) อคติ ๔ กล่าวคือ หลักธรรมข้อนี้ นับว่าส าคัญส าหรับผู้ปกครอง ที่จะต้องละเว้นอคติ 
ทั้ง ๔ ให้ได้ เพราะเป็นทางประพฤติที่ผิด เป็นหายนะธรรมในสังคมอย่างยิ่ง อคติ แปลว่า ฐานะอัน
ไม่พึงถึง ทางความประพฤติผิด ความไม่เที่ยงธรรม หรือความล าเอียง มี ๔ อย่าง คือ (๑) ฉันทาคติ 
ล าเอียงเพราะชอบ เพราะพอใจ หรือเพราะรักในผู้นั้น จึงท าให้ผู้นั้น ได้ดีเป็นคนเด่นในสังคม (๒) 
โทสาคติ ล าเอียงเพราะชัง ไม่ชอบหน้า ไม่พอใจผู้นั้น แม้เขาท าดีเพียงใดความดีก็ไม่ปรากฏ (๓) 
โมหาคติ ล าเอียงเพราะหลงหรือเขลา ไม่รู้ความจริง ไม่เห็นความดีของเขามักเห็นผิดพลาดไป (๔) 
ภยาคติ ล าเอียงเพราะขลาดกลัว อาจจะกลัวเพราะเขามีเงินทองมีอ านาจมีญาติพ่ีน้องกว้างขวางใน
สังคม๓๓ 
 ๒) พรหมวิหารธรรม ๔ หมายถึง ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมประจ าใจอัน
ประเสริฐหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ หลักธรรมข้อนี้ นับว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ใหญ่
หรือผู้ปกครอง ผู้บริหาร ที่จ าเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติ มี ๔ ประการ ดังนี้ (๑) เมตตา ความรัก
ใคร่ปรารถนาดี มีไมตรี ต่อประชาชนหรือผู้ใต้ปกครองกล่าวคือ ปรารถนาให้เขาเหล่านั้นมีความสุข 
(๒) กรุณา ความสงสาร คิดช่วยเหลือให้ประชาชนหรือผู้ใต้ปกครองให้พ้นจากทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะ
ปลดเปลื้องบ าบัดความเดือดร้อนของปวงประชารวมถึงสัตว์ทั้งปวงด้วย (๓) มุทิตา ความเบิกบาน
พลอยยินดี เมื่อประชาชนหรือผู้ใต้ปกครองประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน ก็รู้สึกชื่นชมยินดีกับ
ความส าเร็จของเขาเหล่านั้น (๔) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง อันจะท าให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่
พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชังไม่ซ้ าเติม
เมื่อผู้อ่ืนประสบความทุกข์ พิจารณาเห็นการกระท าของเขาเหล่านั้นตามหลักแห่งกรรมคือการ
กระท าของเขาเอง ว่าเขาเป็นผู้กระท าข้ึน อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ๓๔ 
 ๓) สังคหวัตถุ ๔ กล่าวคือ สังคหวัตถุเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคลและ
ประสานหมู่ชนให้มีความสามัคคี มี  ๔ อย่าง คือ (๑) ทาน การให้  หมายถึง การมีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่เพ่ือนร่วมงาน                (๒) ปิยวาจา วาจาเป็นที่รัก หมายถึง การพูดผูกใจคน
ด้วยค าพูดอ่อนหวาน (๓) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ หมายถึง การแนะน าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน
ว่า กิจนี้ควร กิจนี้ไม่ควร (๔) สมานัตตา ความมีตนเสมอ หมายถึง การวางตัวสม่ าเสมอ ไม่ถือตัว๓๕ 
 ๔) สัปปุริสธรรม ๗ กล่าวคือ ธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ เป็นคุณสมบัติของคนดี มี ๗ คือ             
(๑) ธัมมัญญุตา คือ ผู้น าที่ดีจะต้องรู้หลักการและวิธีการวางนโยบายเพ่ือให้ด าเนินกิจกรรมไปถึง
จุดหมายนั้น (๒) อัตถัญญุตา คือ ผู้น าที่ดีจะต้องรู้จักจุดหมาย หรือเป้าหมายของหลักการที่ตน
ปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์องค์กรว่าจะไปทางไหน เพ่ือประโยชน์อะไร เพ่ือให้สามารถด าเนินการไป
ได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมายนั้น เป็นหลักธรรมที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งกล่าวคือ โดยทั่วไปแล้ว
ทุกองค์กรจะต้องมีการก าหนดจุดหมายก่อน (อัตถัญญุตา) แล้วจึงก าหนดหลักการ (ธัมมัญญุตา) 

                                                           
๓๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๓๙. 
๓๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๓๒. 
๓๕องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๐. 
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หรืองานนโยบายให้เป็นไปตามจุดหมายนั้น (๓) อัตตัญญุตา คือ รู้ตน รู้จักพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ รู้ว่าตนมีคุณสมบัติมีความสามารถอย่างไร เป็นหลักที่ประกอบด้วยคุณธรรมตามหลัก
อารยวัฒิ ๕ ซึ่งเป็นความเจริญของอารยชน ความเจริญอย่างประเสริฐ ท าให้ผู้ที่มีหลักธรรมนี้มี
คุณสมบัติสมบูรณ์พร้อมในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  ท าให้ผู้น านั้นเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมประดุจอารยชน (๔) มัตตัญญุตา คือ รู้ประมาณ รู้จักความพอดี รู้ธรรมแห่งมัชฌิมปฏิปทา
หรือ อริยมรรค ๘ ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันพอดี ที่จะน าไปสู่จุดหมายแห่งความหลุดพ้นปลอดปัญหาไม่
ติดข้องในทั้งสอง คือ กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค และหลักสันโดษ คือ ความพอดีกับ
สิ่งที่ได้มา ความพอดีกับก าลังความสามารถ และความพอดีกับฐานะ ซึ่งหลักธรรมทั้ง ๒ นี้ย่อมท าให้
ผู้น านั้นเป็นผู้สามารถพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ได้เหมาะสมและถูกต้องดังนั้น (๕) กาลัญญุตา คือ รู้จัก
เวลาที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นผู้เห็นคุณค่าแห่งเวลาอย่างถูกต้อง ผู้น าที่มี
หลักธรรมนี้ย่อมสามารถรู้เวลาอันเหมาะในการด าเนินกิจการทุกอย่าง  (๖) ปริสัญญุตา คือ การรู้
ชุมชนและสังคมโลกได้อย่างถูกต้อง ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันสถานการณ์โลก 
ผู้น าที่มีหลักธรรมนี้ ย่อมเป็นผู้รอบรู้ทุกสถานการณ์ได้อย่างดี เพ่ือพร้อมในการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด
หรือถูกต้อง (๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ รู้บุคคล รู้ประเภทบุคคลที่เกี่ยวข้องในการท างานร่วมกัน
ท าให้สามารถวางคนให้เหมาะสมกับงาน  ผู้น าที่มีหลักธรรมนี้ ย่อมเป็นผู้มีความสามารถในการ
ประสานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างถูกต้อง  
 ๕) สัปปายะ ๗ กล่าวคือ เป็นหลักธรรมที่เกื้อกูลต่อการอยู่ดีและการที่จะพัฒนาชีวิต สิ่ง
ที่เหมาะสม อันเกื้อหนุนในการเจริญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย  (๑) 
อาวาสสัปปายะ  ที่อยู่อันเหมาะ เช่น ปลอดภัย ไม่พลุกพล่านจอแจ (๒) โคจรสัปปายะ แหล่งอาหาร
อ านวย ที่เที่ยวบิณฑบาตที่เหมาะสม เช่น มีหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีอาหารบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล
เกินไป (๓) ภัสสสัปปายะ การพูดคุยที่เหมาะสม เช่น พูดคุยเล่าขานกันแต่ในกถาวัตถุ ๑๐ และพูด
แต่พอประมาณ ข่าวสารและสื่อสารที่เอ้ือปัญญา  (๔) ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เช่น 
ไม่มีคนร้าย แต่มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิปัญญาเป็นที่ปรึกษาเหมาะใจ (๕) โภชนสัปปายะ 
อาหารที่เหมาะสม เช่น ถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉันไม่ยาก (๖) อุตุสัปปายะ ดินฟ้าอากาศ
ธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะ เช่น ไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไป เป็นต้น  (๗) อิริยาปถสัปปายะ 
อิริยาบถที่เหมาะสม เช่น บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับนั่ง ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวที่พอดี มี
อิริยาบถสมดุล๓๖ 
 
๕. บบสรุป 
 พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมเป็นงานที่พระสงฆ์จะท าได้โดยตรง ก็คือ การให้ค าแนะน า
ทางจิตใจ เกี่ยวกับปัญหาชีวิตต่าง ๆ สามารถเป็นที่พ่ึงทางจิตใจด้วยการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
ในการพัฒนาสังคม ที่มีความส าคัญในการเพ่ิมคุณภาพของคนในสังคมสามารถใช้สติปัญญาตัดสิน
                                                           

๓๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔. 
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ปัญหาเกี่ยวกับตนเอง และปัญหาเกี่ยวกับส่วนรวมได้ ซึ่งการพัฒนานี้ต้องพัฒนาที่ตนเองก่อน เพราะ
พ้ืนฐานของสังคมที่ดีจะต้องอยู่บนหลักของพระพุทธศาสนาส่วนประกอบของสังคมที่ส าคัญคือ
มนุษย์ หรือคน สังคมจะดี คนที่อยู่ในสังคมนั้นจะต้องมีคุณธรรม มีศีล มีสัตย์ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม ในการพัฒนาสังคมก็เพ่ิมมากขึ้นแยกออกเป็น ๕ ด้าน (๑) 
บทบาทด้านการปกครอง (๒) ด้านการศาสนศึกษา (๓) การเผยแผ่พระศาสนา (๔) ด้านการ
สาธารณูปการ (๕) การสาธารณสงเคราะห์ จะเห็นได้ว่า พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม คือ พระสงฆ์
เป็นผู้ใกล้ชิดชุมชน วัดและพระสงฆ์เป็นสถาบันทางสังคมที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ดังนั้น  วัด
ในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่สถานที่แบ่งแยกสภาวะของวัดและบ้านออกจากกันอย่างสิ้นเชิง ยังมีความสัมพันธ์
เกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่เสมอ ในท านองเดียวกันพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ แม้มิใช้พระอริยสงฆ์ผู้ตัดกิเลส
มุ่งเน้นนิพพานแต่ประการเดียว โดยไม่รับรู้ปัญหาของประชาชนทั้งหมดนั้นคงไม่ได้ พระสงฆ์
จ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับฆราวาส เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ตามหน้าที่สมควรแก่สถานะ การก้าว
เข้าไปช่วยเหลือสงเคราะห์ชาวบ้าน พระสงฆ์จึงมีบทบาทเป็นนักพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพ่ือความอยู่
รอดของสังคมไทย ดังนั้นพระสงฆ์ในปัจจุบันจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้อนุเคราะห์ประชาชนทั้งในทาง 
เศรษฐกิจสังคม และ จิตใจ สติปัญญา เป็นสรณะที่พ่ึงอย่างแท้จริง ในสังคมปัจจุบันอย่างดีที่สุด 

 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 (๑) หนังสือ: 
กรมการศาสนา. คู่มือการจัดการศึกษาสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙. 
กรมการศาสนา. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง

ชุมชน.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
คณาจารย์สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. ความจริงของชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร :สถาบัน

ราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๗. 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘. 
เดชา เปรมฤดีเลิศ. ความเข้าใจเบื้องต้นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม. 

กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๗. 
ทินพันธุ์ นาคะตะ. พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร สหายบล็อกและการพิมพ์, 

๒๕๔๔.  
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วิธีคิดเพื่อบรรเทาอกุศลจิตในพระพุทธศาสนา 
How to Relieve the Lmpurity Mind in Buddhism 

 
พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต (แสงโสภณ)  

 
บทคัดย่อ 

 วิธีคิดเพ่ือบรรเทาอกุศลจิต เป็นกระบวนการค้นหาแนวทางความคิด เพ่ือบรรเทากิเลส 
ท าให้อกุศลจิตเบาบาง ลดน้อยลง หรือสามารถระงับไว้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุ เป้าหมายตามที่
ได้ตั้งไว้จะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพจิตใจทั้งตนเองและผู้อ่ืนเป็นวิธีคิดแบบเร้ากุศล หรือคิดแบบกุศล
ภาวนา เพื่อสกัดกั้นบรรเทา และขัดเกลาตัณหาส่งเสริมความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรม เป็นเรื่อง
ของการมีสัมมาทิฏฐิ ท าให้ชีวิตไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง และมีความสุข ได้มีอารมณ์ดีสะท้อนถึง
สุขภาพจิตที่ดีด้วยการลดความโลภ โกรธ หลง 
ค าส าคัญ : วิธีคิด, อกุศลจิต, พระพุทธศาสนา  
 

ABSTRACT 
 The methods to relieve the impuritymind in Buddhism is the process to 
find out the thought for relieving the defilements that can relieve the impurity 
mind  or can relieve something to achieve the objective for better mind state of 
individual and others by wholesome thinking or wholesome meditation for breaking 
and polish the cravings. To support the prosperity of wholesome action is the right 
view to make the life to the right direction and have the happiness and good 
emotion for having the good mind by reducing the greed, hatred and delusion. 
Keywords: Concept, Unwholesome Action, Buddhism 
 
๑. บทน า 
 การคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่การแสดงออกทางกายและวาจา ที่เรียกว่าการพูด และ
การกระท า และเป็นศูนย์บัญชาการ ซึ่งก าหนดหรือสั่งบังคับให้พูดจาและให้กระท าไปตามที่คิด
หมาย๑ “ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทั้งสองนั้น ความคิดเป็นศูนย์กลางโดยเป็นจุดประสาน 

                                                 
 เจ้าอาวาสวัดเนินดินแดง ต าบลหว้ยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวดัประจวบศีรีขันธ์ Email : 
raktong2556@hotmail.com 
 
 

 ๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๑๑ , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศยาม, ๒๕๕๓), หน้า ๖. 
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เชื่อมต่อระหว่างระบบการรับรู้กับระบบการกระท า กล่าวคือ เมื่อรับรู้เข้ามาโดยทางอายตนะต่างๆ 
และเก็บรวบรวมประมูลข้อมูลข่าวสารมาคิดปรุงแต่งแล้ว ก็วินิจฉัยสั่งการโดยแสดงออกเป็นการ
กระท าทางกายหรือทางวาจา หรือพูดจาและการกระท าต่างๆ ต่อไป เกี่ยวกับ ความส าคัญกับวิธีคิด
เพ่ือบรรเทาอกุศลจิต ทางพระพุทธศาสนาบัญญัติว่า ความคิดเป็นจุดเริ่มที่จะน าพาให้ชีวิตไปดี
หรือไม่ดี เจริญหรือเสื่อม เพราะความคิดก่อให้เกิดการกระท าถ้าคิดในเรื่องอะไรบ่อยๆ ปักใจจน
กลายเป็นเจตคติแล้ว ไม่แคล้วจะต้องมีพฤติกรรมไปในท านองนั้น และเป็นกลไกส าคัญใน
กระบวนการคิดแบบพุทธ เพราะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาต่อไป 
 
๒. ความหมายของการคิดในพระพุทธศาสนา  
 ในพระพุทธศาสนามีค าที่หมายถึงการคิดหลายค าด้วยกัน ดังต่อไปนี้  
 ๑) ตกฺก (ตกฺก วิตกฺเก + อ) แปลว่า ความคิด ความด าริความวิตก ความตรึก และ ความ
ตริตรอง มีรูปวิเคราะห์ว่า ตกฺเกติ สมฺปยุตฺตธมฺเม อารมฺมณ  อภินิโรเปตีติ ตกฺโก สภาพที่ ยกสัมปยุต
ธรรม ขึ้นสู่อารมณ์ ชื่อว่า ตกฺโก วิตกฺโก สงฺกปฺโป อปฺปนา พฺยปฺปนา เจตโส  อภินิโรปนา๒ แปลว่า 
ความตรกึ วติก ดาริแน่วแน่ปักใจ ฯ  
 ๒) วิตกฺก (วิ + ตกฺก วิตกฺเก + อ) แปลว่า ความคิด วิตก ด าริ ตรึก ตริตรอง อารมณ์  ชื่อ
ว่า ตักกะ มีรูปวิเคราะห์ว่า วิตกฺโก โข เทวานมินท ปปญฺจสญญาสงฺขานิทาโน๓ ท่านจอมเทพ 
ความคิดมีสัญญาประกอบด้วยตัณหา มานะ และทิฏฐิที่ให้ถึงความมัวเมาเป็นเหตุเกิด  
 ๓) สงฺกปฺป (ส  + กปฺป วิตกฺกสามตฺถิเยสุ + อ) แปลว่า ความคิด ด าริมีรูปวิเคราะห์  ว่า 
สงฺกปฺปนฺติ ปราวนฺติ อเนนาติ สงฺกปฺโป ธรรมเป็นเครื่องด าริ ชื่อว่า สงฺกปฺป (อาเทสนิคคหิต  เป็น งฺ) 
โส เต อิชฺฌตุ สงฺกปฺโป๔ความด าริ (ในการออกบวช) ของเธอนั้นจงส าเร็จ ฯ  
 ๔) อูห (อูห วิตกฺเก + อ) แปลว่า ความคิด ด าริ มีรูปวิเคราะห์ว่า อูหนฺติ อเนนาติ  อูโห 
ธรรมเครื่องด าริ ชื่อว่า อูห ฯ  
 ๕) อปฺปนา (อป ปาปุณเน + ยุ + อา) แปลว่า ความคิด ด าริมีรูปวิเคราะห์ว่า  อปฺเป
ติสมฺปยุตฺตธมฺเม ปาเปติ อารมฺมณนฺติ อปฺปนา จิตที่ส่งสัมปยุตธรรมไปสู่อารมณ์ ชื่อว่า อปฺปนา 
(ซ้อน ปฺอาเทส ยุ เป็น อน ลบสระหน้า) ฯ  
 ๖) จินฺตา (จินฺต จินฺตาย  + อ + อา) แปลว่า ความคิด สร้างสรรค์มีรูปวิเคราะห์ว่า จินฺตตี
ติ จินฺตา ความคิด ชื่อว่า จินฺตา (ลบสระหน้า) ฯ มีรูปวิเคราะห์ว่า ทาน  ทาตุน ลภิสฺสามีติ จินฺตา 
อปฺปนา๕ เกิดความคิดขึ้นว่า เราจักไม่ได้ถวายทาน ฯ  

                                                 
 ๒อภิธาน. (บาลี) ๑๕๓, พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีร์อภิธานวรรณนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง, ๒๕๔๗), หน้า ๒๑๓.  
 

 ๓อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๓.  
 

 ๔อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๔.  
 

 ๕อ้างแล้ว, หน้า ๒๓๖.  
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 ๗) จิตฺต ๖ แปลว่า ความคิด มีรูปวิเคราะห์ว่า จินฺตน จิตฺต  ความคิด (จินฺต ธาตุ ใน 
ความหมายว่า คดิ ต ปัจจัย ลบ นฺ) ฯ  
 ๘) ฌาน ๗ (เฌ จินฺตาย + ยุ ) แปลว่าคิด เพ่งพินิจ มีรูปวิเคราะห์ว่า ฌายเตติ ฌาน  
ความคิด (เฌ ธาตุในความหมายว่าคดิ ยุปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน) ฯ  
 ๙) โยนิโสมนสิการ มาจากค าว่า โยนิโส และมนสิการ โยนิโส มาจาก โยนิ แปลว่า  เหตุ 
ต้นเค้า แหล่งเกิด ปัญญา อุบาย วิธีทาง ส่วนมนสกิาร หมายถึง การตั้งไว้ในใจ การค านึงถึง การใส่
ใจ การพิจารณา เม่ือรวมเข้าเป็นโยนิโสมนสิการ แปลว่า การท าไว้ในใจโดยแยบคาย แม้การขยาย
ความหลักธรรม โยนิโสมนสิการ เป็นไปตามกระบวนการแห่งปัญญา๘  
 การสร้างสัมมาทิฏฐิด้วยวิธีการแห่งปัญญานั้น เมื่อวิเคราะห์โดยรูปศัพท์ค าว่าโยนิโส 
มนสิการประกอบด้วยโยนิโส+มนสิการโยนิโสมาจากค าว่า โยนิแปลว่าต้นเหตุต้นเค้าแหล่งเกิด ส่วน
ค าว่า มนสิการ แปลว่าการท าในใจ การคิดค านึงนึกถึง ใส่ใจพิจารณา เมื่อรวมสองค าเข้า  ด้วยกัน 
แปลว่าการท าในใจโดยแยบคาย๙ หมายถึงการใช้ความคิดถูกวิธีคิด อย่างมีระเบียบคิด หาเหตุผล
สืบค้นถึงต้นเค้าสืบสาวให้ตลอดสาย แยกแยะสิ่งทั้งหลายให้เห็นความจริงตาม ความสัมพันธ์แห่ง
เหตุปัจจัย โดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปาทานของตนเข้าจับ  ๑๐ โยนิโสมนสิการเป็น
องค์ประกอบภายใน ถือว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อการบรรเทาอกุศลจิต ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เราไม่
เล็งเห็นธรรมอย่างอ่ืน แม้สักข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิ ที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้น หรือให้สัมมาทิฏฐิ
ที่เกิดขึ้นแล้ว เจริญขึ้นเหมือนโยนิโสมนสิการเลย เมื่อมีโยนิโสมนสิการ สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิด ย่อม
เกิดข้ึน และสัมมาทิฏฐิที่เกิดข้ึนแล้ว ย่อมเจริญขึ้น๑๑ 
 ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิตฉันใด 
ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ ก็เป็นตัวน า เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยอัษฎางคิกมรรค 
แก่ภิกษุ ฉันนั้น ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ พึงหวังสิ่งนี้ได้ คือ จักเจริญจักท าให้มาก ซึ่งอริย
อัษฎางคิกมรรค๑๒ 

                                                 
 ๖พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต), ศัพท์วิเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร  : 
เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐), หน้า ๒๔๗.  
 

 ๗อ้างแล้ว, หน้า ๒๗๕.  
 

 ๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๖๗๐.  
 

 ๙พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 
ปัญญา, ๒๕๓๕), หน้า ๓๑.  
 

 ๑๐พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ มูลนิธิ
โกมลคีมทอง,๒๕๒๕), หน้า ๑๗๒.  
 

 ๑๑องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๑๘๖/๔๑.  
 

 ๑๒ส .ม. (ไทย) ๑๙/๕๕/๔๔.  
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 ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย (ว่าส าเร็จได้) แก่ผู้รู้ผู้เห็น มิใช่แก่
ผู้ไม่รู้ ไม่ใช่แก่ผู้ไม่เห็น เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไร จึงจะมีความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เมื่อรู้เห็น (วิธี
ท าให้เกิดและวิธีท าไม่ให้เกิด) โยนิโสมนสิการและอโยนิโสมนสิการ เมื่อมนสิการ โดยไม่แยบคาย อา
สวะที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และ อาสวะที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเจริญเพ่ิมพูน เมื่อ มนสิการโดยแยบคาย 
(โยนิโสมนสิการ) อาสวะที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้น และอาสวะที่เกิดขึ้น แล้ว ย่อมถูกละได้๑๓ 
 ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตามที่เป็นกุศลอยู่ในภาคกุศล อยู่ในฝ่าย
กุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีโยนิโสมนสิการเป็นมูลราก ประชุมลงในโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการ 
เรียกว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้น ๑๔“เราไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืน แม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้กุศล
ธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นหรือให้อกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้ว เสื่อมไป เหมือนโยนิโส- มนสิการเลย เมื่อมี
โยนิโสมนสิการ กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น  แล้ว ย่อมเสื่อมไป”๑๕ 
“เราไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืน แม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ยิ่งใหญ่ ที่เป็นไปเพ่ือความด ารงมั่น
ไม่เสื่อมสูญ ไม่อันตรธานแห่งสัทธรรม เหมือนโยนิโสมนสิการเลย”๑๖ โดยก าหนดว่าเป็น
องค์ประกอบภายใน เราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอ่ืน แม้สักข้อหนึ่งที่เป็นไป  เพ่ือประโยชน์ยิ่งใหญ่ 
เหมือนโยนิโสมนสิการเลย๑๗ ส าหรับภิกษุผู้เสขะ ยังไม่บรรลุอรหัตผล ปรารถนาความเกษมจาก
โยคะ อันยอดเยี่ยมเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายในอย่างอ่ืน แม้สักอย่างที่มีประโยชน์มาก เหมือน
โยนิโสมนสิการเลย ภิกษุผู้ใช้โยนิโสมนสิการ ย่อมก าจัดอกุศลได้ และบ าเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้น๑๘ เราไม่
เล็งเห็นธรรมอ่ืน แม้สักข้อหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ความสงสัยที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็
ถูกก าจัดได้ เหมือนโยนิโสมนสิการเลย๑๙ 
 
๓. มูลเหตุของอกุศลจิต  
 มูลเหตุของอกุศลจิต คือ โลภ-โกรธ-หลง เกิดจาก"อวิชชา"ความไม่รู้หรือเกิดจาก กายกับ
ใจ ที่ไม่ได้เจริญสติสัมปชัญญะในกายความรู้สึกในจิต และในธรรมชาติแห่งชีวิต ที่สัมผัส รับรู้ แล้ว
หลงผิด ไม่ศึกษาเรื่องชีวิตว่าชีวิต คืออะไร ไม่รู้เรื่องลมหายใจ การรู้ตัวทั่วพร้อม ไม่ศึกษาว่า ชีวิตไม่
โลภ-ไม่มีโลภ มื้อหนึ่งทานข้าวไม่เกิน ๒ ชาม ความโลภล้วนเกิดจากใจ ที่ไม่ รู้จักพอ นอนไม่เกิน ๑ 
วา ใส่เสื้อผ้าไม่เกิน ๒ ชุดต่อวัน เมื่อไม่ได้ดังใจ ก็โกรธ เพราะขาดสติ แล้วหลงรัก-หลงชังเพราะการ
เห็นผิด ธรรมชาติเกิดความหลงผิดก่อน จึงเกิดโลภและโกรธเข้า  แทรก หลงเกิดจากสาเหตุ ๓ 
                                                 
 ๑๓ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๕/๑๘.  
 

 ๑๔ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๖๕/๑๒๙. 
 ๑๕องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๖๘/๑๕. 
 

 ๑๖องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๙๒/๒๐. 
 

 ๑๗องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๑๐๘/๒๒. 
 

 ๑๘ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๙๔/๒๓๖.  
 
 

 ๑๙องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๒๑/๕. 
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ประการ คือ กาย ไม่รู้จักกาย.ล.ลิง-คือ ใจ ไม่รู้จักใจที่แท้จริงว่า ใจ คือ อะไร ง.งูคือ ตัณหา ความ
อยากที่มนุษย์ปล่อยกาย-ปล่อยใจ ให้หลงอยู่ในโลก โดยไม่ศึกษา ไม่ปฏิบัติธรรม จึงไม่สามารถ
เรียนรู้ และลดละ-เลิกในความโลภ-โกรธ-และหลงผิด เกิดที่ ความคิดของมนุษย์เราเป็นปฐมเหตุ 
และค่อยพัฒนามาสู่ค าพูดและการกระท าทีหลัง ฉะนั้น การอบรมใจ จึงเป็นการแก้ที่ปฐมเหตุ คือ 
ความคิดก่อน อบรมความคิด โดย อาศัย"ศีล" ละความโลภ ทาน-ละความโกรธ และภาวนาละความ
หลงผิด ความหลง-เกิดจากจิต ไม่ตามจิต ความโกรธเกิดจากจิตไม่ตามทันใจ (ขาดสติ) ความโลภเกิด
จากจิตตามไม่ทันกาย (กายานุปสัสนาสติปัฏฐาน) ไม่พิจารณากายในกาย การเกิดขึ้นแห่งอกุศลจิต
นั้น เพราะการไม่ใส่ ใจพิจารณาให้แยบคาย เรียกว่า "อโยนิโสมนสิการ"สมเด็จพระผู้มีพระภาคแสดง
ว่า ผู้ที่มีอโยนิโสมนสิการนั้น อกุศลจิตที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น อกุศลจิตที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเจริญยิ่งขึ้น 
กุศลจิตที่จะเกิดย่อมไมมีโอกาสจะเกิด และกุศลจิตที่ก าลังเกิดขึ้น ย่อมดับสิ้นลงพลันอโยนิโส - 
มนสิการนี้ ย่อมเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุ ๕ ประการ (๑) ไม่ได้สร้างสมบุญไว้แต่ปางก่อน (๒) อยู่ใน
ประเทศที่ไม่สมควร (๓) ไม่ได้คบหาสนทนากับสัปบุรุษ (๔) ไม่ได้ฟังธรรมของสัปบุรษุ (๕) ตั้งตนไว้
ผิด เหตุให้เกิดอโยนิโสมนสิการ ๕ ประการนี้ ย่อมมีอุปการะแก่กัน คือไม่ได้สร้างสมบุญ ไว้แต่ปาง
ก่อน เป็นอดีตเหตุ เพราะไม่ได้สร้างสมบุญไว้แต่ปางก่อน จึงท าให้มาเกิดในประเทศที่ ไม่สมควร คือ
ไม่มีสัปบุรุษ จึงท าให้ไม่ได้ฟังธรรม และเพราะเหตุที่ไม่ได้ฟังธรรม จึงท าให้หลง  ผิดตั้งจิตไว้โดยไม่
ชอบ คือตั้งตนไว้ผิดนั่นเอง จึงท าให้อกุศลจิตเกิดขึ้น โดยอาศัยอโยนิโส-มนสิการ เหตุให้เกิดอโยนิโส
มนสิการนี้ จึงเท่ากับเป็นเหตุเกิดอกุศลจิตนั่นเอง 
 
๔. โทษของอกุศลจิต  
 ผู้เขียนก าหนดของการศึกษาลักษณะโทษของความโลภและผลที่กระทบต่อสังคม อนึ่ง  
ความโลภเมื่อแสดงตัวออกมาเป็นความพยายามทุกวิถีทาง เพ่ือโน้มน้าวสิ่งที่ตนหมายปองมา เป็น
สมบัติของตน หรือพยายามเหนี่ยวรั้งเข้ามา อย่างไรก็ตามโทษของความโลภเป็นปัญหาบีบคั้น 
เบียดเบียนจิตใจของปุถุชนบางคนอยู่ทุกวัน ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ตระหนักถึงปัญหา  ข้อนี้ 
จึงจัดความโลภเป็นโทษพ้ืนฐานของสังคมประการหนึ่ง เมื่อพิจารณาลักษณะของความโลภ ตามที่
ปรากฏในสังคมปัจจุบัน โทษที่เกิดจากความโลภจะแสดงอาการในรูป แบบของความอยาก  ได้เป็น
ความอยากได้ที่เป็นไปในของการประพฤติทุจริต หรือเป็นบทบาทเชิงลบที่กีดกันวิถีชีวิต  ของมวล
มนุษย์ให้ออกจากความชอบธรรม๒๐  
 จิตของบุคคลที่ถูกความโลภครอบง า จะมีอาการเต็มไปด้วยความอยากอย่างไม่มีที่ สิ้นสุด 
โทษที่เกิดจากความโลภมีอิทธิพลท าให้บุคคลมีการกระท าทางกายทางวาจาอันไม่น่า  ปรารถนาของ
แต่ละบุคคล ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้กระท า และสร้างปัญหาแก่สังคมโดยรวม  เพราะพฤติกรรม
ดังกล่าวเกิดจากอ านาจของกิเลส และขัดต่อหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา เถรวาททั้งสิ้น แม้แต่

                                                 
 ๒๐พระมหาขันทอง วิชาเดช , “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องขันติในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๖๐.  
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พระเจ้าอชาตศัตรูที่มีความโลภอย่างรุนแรง เพ่ือจะครองราชย์สมบัติถึงกับ  ต้องฆ่าพ่อของตัวเอง๒๑ 
อันเป็นอนันตริยกรรม คือ กรรมหนักจะเห็นได้ว่า มีโทษที่เกิดจากความ โลภขั้นหยาบ เมื่อแสดงตัว
ออกมาอ านาจของมันจะผลักดันจิตใจให้หวั่นไหว สั่นคลอน มากเกินขอบเขต จะเกิดอาการรุนแรง
จนถึงขั้นท าลายก าแพงศีลธรรมอันดีงาม แล้วท าสิ่งที่ไม่ควรท า และพระเทวทัตถูกลาภสักการะ
ครอบง าเพราะความโลภ ด้วยอ านาจตัณหาจึงกลายเป็นคนทุศีล จึงคิดการใหญ่จะปกครองสงฆ์เสีย
เอง จึงขอให้พระพุทธเจ้ามอบอ านาจความเป็นใหญ่ให้แก่ตน เมื่อพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาต จึง
พยายามเพ่ือจะปลงพระชนม์พระองค์ด้วยวิธีการต่างๆ อยู่ ในขอบข่ายของอนันตริยกรรม๒๒ ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตัณหาอาศัยทวาร ๖ ของผู้ทุศีลซึ่ง เป็นสาเหตุความโลภถึงกับต้องแสดงออก
ทางกายวาจา๒๓เพราะฉะนั้นโทษของความความโลภ จ าแนกออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ อย่างละเอียด 
กลาง และหยาบ ความโลภทุกระดับชั้นไม่ว่า ละเอียด กลาง หยาบ ย่อมเป็นเหตุแห่งทุกข์ เราเป็น
เสมือนทาสตลอดเวลาที่เรายังเพลิดเพลิน มัวเมาอยู่ในอารมณ์ที่ปรากฏทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
และใจ เราจะไม่เป็นอิสระ ถ้าเรามี ความสุขเกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่มีอารมณ์ภายนอกที่มากระทบ 
เรายึดถือในความพอใจและ ความอยากได้จนเกินไป ท าให้จิตใจเศร้าหมองได้ง่าย และตกเป็นทาส
ของอารมณ์และความรู้สึก ต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของความโลภที่เกิดขึ้นในวิถีจิต โทษของความโลภเป็น
เหตุของการพดูไม่ดี ท าไม่ดี ก็เป็นทุกข์ ได้พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  
 เป็นคนมีลักษณะของการปองร้าย โกรธพยาบาทต้องการท าลายผู้ที่ท าให้โกรธและมี 
ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์สุขของตนเป็นประมาณ แสวงหาประโยชน์ตนทั้งทางที่สมควร  
และไม่สมควร โดยไม่ค านึงว่าผู้อ่ืนจะเสื่อมเสียประโยชน์อย่างไร เพราะว่าขาดเมตตามีพยาบาท เป็น
ข้าศึกไกล๒๔ ผู้มีความโกรธขาดความเมตตา ราคะเป็นข้าศึกใกล้๒๕ การที่บุคคลขาดเมตตา จึงท าให้
ความรักความปรารถนาดีของเขาเป็นความรัก ในลักษณะมีความเยื่อใย อาลัย ปรารถนาเรียกร้อง
ความต้องการ ได้รับการตอบแทนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ถ้าไม่มี การตอบสนองก็จะกลายเป็น
ความโกรธ และเป็นความรักค านึงถึง รูปร่าง หน้าตา ของเขาว่า  เป็นอย่างไร มุ่งที่ความสวยงาม 
ความน่ารัก น่าใคร่ น่ายินดี น่าปรารถนา ของรูป เสียง กลิ่นรส สัมผัส สภาพของสิ่งเหล่านั้น๒๖  

                                                 
 ๒๑ดูรายละเอียดใน มงฺคล. (บาลี) ๑/๔๔/๓๗ - ๓๙, มงฺคล. (ไทย) ๑/๔๔/๕๕ - ๕๙.  
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(อาจ อาสภมหาเถร), หน้า ๕๗๐.  
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 อีเลียต แสดงทัศนะไว้ว่านักจิตวิทยามองอารมณ์ไว้ว่าเป็นกระบวนการที่ไม่มีระเบียบแบบ
แผนซึ่งเข้าไปกวนให้กฎของพฤติกรรมเสียระเบียบ๒๗ ในขณะที่ แฮรี่ ชิลด์ และแกรี่ แบรดเฟลด์ 
กล่าวว่า ความโกรธอาจจะไม่ได้เป็นบาปไปทั้งหมด บางครั้งมันอาจจะเป็นการพิพากษาอันน ามาซึ่ง
ความชอบธรรมของพระเจ้า๒๘ 
 เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีความโกรธท าให้มีสุขภาพไม่ดีจิตใจขาดความเมตตา ส่งผลให้ได้รับโทษ 
คือจะหลับก็เป็นทุกข์ตนเป็นทุกข์ฝันร้าย จิตใจไม่ตั้งมั่น หน้าตาเศร้าหมอง ผู้มีความโกรธท าให้
ร่างกายและสภาพจิตใจเศร้าหมองมีสถานภาพไม่ดี ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม  เป็นศัตรูของมนุษย์
อมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาไม่คุ้มครองรักษาจะอยู่ที่ไหน ท าอะไรไม่มีใครให้ความร่วมมือไม่สนับสนุน
จากสังคม มีสุขภาพจิตและวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่ที่ดี เพราะขาดเจริญเมตตาจึงมีโทษมาก แต่ก็
คลายเร็วหรือท าลายง่ายจะเห็นได้ว่า ผลเสียของความเป็นคนมักโกรธ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า คน
ที่โกรธก่อนก็เลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติ หลงโกรธตอบ ยิ่งสร้างความเลวให้เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งไม่ควร
โกรธตอบ อันเรียกได้ว่า ชนะสงครามที่ชนะได้ยาก ชื่อว่าเป็นผู้ท าประโยชน์ให้แก่ทั้งสองฝ่าย คือ 
ฝ่ายตนและฝ่ายผู้อ่ืน๒๙โทษของความโกรธ ดัง พุทธพจน์ที่ว่า คนขี้โกรธจะมีผิวพรรณไม่งาม คนขี้
โกรธมักนอนเป็นทุกข์ เป็นที่รังเกียจของบุคคลทั่วไป เปรียบเหมือนถ่านไม้มะพลับถูกไหม้หรือ
กระเบื้องกระทบย่อมปะทุเกินประมาณ๓๐ 
 เป็นคนมีลักษณะของการหลงรู้ไม่จริง โง่เขลา ไม่รู้อริยสัจ ๔ ในอวิชชาสูตร ที่พระ พุทธ
องค์ทรงแสดงความหมายของอวิชชาว่า ภิกษุไม่รู้ในทุกข์ ในเหตุให้เกิดทุกข์ ในความดับ  ทุกข์ 
ในทางท่ีจะให้ถึงความดับทุกข์นี้เรียกว่า อวิชชา และบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยอวิชชาด้วย เหตุเพียง
เท่านี้๓๑ ด าเนินการไปอย่างผิดๆ และมีความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์สุขของตน  เป็นประมาณ 
แสวงหาประโยชน์ตนทั้งทางที่สมควรและไม่สมควร โดยไม่ค านึงว่า ผู้อ่ืนจะเสื่อม  เสียประโยชน์
อย่างไร ความหลงในสัจธรรมที่เป็นพ้ืนเดิมของจิต ไม่รู้ผิดรู้ชอบซึ่งเกิดขึ้นบาง  คราวเท่านั้น 
มิจฉาทิฏฐิ คือการเห็นผิดจากคลองธรรม ซึ่งมีทั้งไม่รู้และยังมีความเห็นผิดด้วย  จัดเป็นมโนกรรม 
น าไปสู่การท าผิด พูดผิด คิดผิด โมหะ ท าให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ท าให้ขาดสัมมาทิฏฐิ ท าให้การยึดถือ
คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ท าให้คนงมงาย ท าให้ปัญญาเศร้าหมอง ท าให้เป็นผู้มืด ท าให้เป็น
คนตาบอด เป็นปัจจัยให้คนท าบุญเพ่ือไปเกดิในกามภพ รูป ภพ และอรปู ภพ เป็นปัจจัยท าให้คนท า
บาป  
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 เพราะเม่ือขาดสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไม่รู้จักบาปซึ่งเป็นเหตุท าให้เกิดทุกข์ ท าให้ไม่รู้ หน้าที่ คือ 
ไม่รู้ว่าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วควรด าเนินชีวิตอย่างไร ยังหลงงมงาย ไม่รู้สึกตัว ไม่ สะดุ้งกลัว มัวหลง
เพลิดเพลินอยู่ โมหะเป็นกิเลสตัวส าคัญเป็นหัวหน้าของกิเลส ทั้งที่นอนเนื่อง อยู่ในจิต และ
แสดงออกมาภายนอก กิเลสขั้นหยาบที่สุดที่เห็นชัดทางกาย วาจาที่แสดงออกมา  เนื่องจากควบคุม
ไม่ได้ ท าให้ละเมิดศีล เป็นมูลรากของวัฏฏะ คือ เป็นกิเลสที่เป็นเหตุให้เวียน ว่ายตายเกิดไม่มีสิ้นสุด 
ท าให้ประกอบกรรมชั่วต่างๆ ไร้ความละอายไร้ความเกรงกลัวความชั่ว เป็นภัยใหญ่เป็นเครื่องบีบคั้น
เป็นอุปสรรคและเป็นอันตรายส าหรับโลกที่เราอาศัยอยู่ เพราะ โมหะครอบง าโลก ก่อให้เกิดสังขาร 
เป็นรากเหง้าของความทุกข์ท้ังมวล๓๒ 
 ๑) ทุกข์ท่ีเกิดเพราะอกุศลจิต จิตเจตสิกและรูปที่เกิดขึ้นและดับไปและเพราะยังมี เจตสิก
ที่ไม่ดี คือกิเลสประการต่างๆ ที่สะสมมามากมาย ก็ท าให้เกิดความทุกข์ใจอันเกิดจากกิเลสเป็น
ธรรมดา ความทุกข์ที่สัตว์โลกกล่าวว่า เป็นปัญหาชวีตินั้น ความทุกข์จึงแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่คือๆ 
ความทุกข์กายที่เป็นผลของกรรม ที่ได้รับกระทบสัมผัสทางกาย ไม่ดี มีการเจ็บไข้ได้ป่วย ขณะที่เจ็บ 
และความทุกข์ใจท าเกิดิจากกิเลสประการต่างๆ ปัญหาหนักของชีวิต จึงไม่พ้นจากการเกิดขึ้นของ
สภาพธรรมที่เป็นจิต เจตสิกที่เป็นผลของกรรมบ้าง (ทุกข์กาย) และเป็นอกุศลจิตบ้าง คือทุกข์ใจ 
เพราะปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่มีปัญญา จึงไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงธรรม ไม่ใช่เราแต่
เพราะมีกิเลส ที่ส าคัญผิดว่า มีเรา มีเขา มีสิ่งต่างๆ จึงทุกข์เพราะ ความยึดถือ ว่าเป็นเรา เป็นเขา 
เป็นสิ่งต่างๆ และเพราะความยึดถือในสิ่งเหล่านั้นเมื่อสิ่งนั้น แปรปรวนไปไม่เป็นดั่งใจ หรือไม่ได้สิ่ง
นั้น พลัดพรากจากสิ่งนั้นจึงท าให้ทุกข์ใจ จึงเกิดปัญหาขึ้น ปัญหามิได้เพราะกิเลส ขณะใดที่เป็น
อกุศลมีปัญหา  
 แต่ขณะที่เป็นกุศล ไม่ทุกข์ขณะนั้นจะมีปัญหาไม่ได้เลย ปัญหามีเพราะกิเลส และ ขณะที่
เป็นปัญหา คือ ขณะนั้นจิตเป็นอกุศล มีความทุกข์ใจ ฟุ้งซ่าน เพ่ือให้เข้าใจว่า ปัญหาคือ อกุศล กุศล
ไม่ เป็นปัญหา ขณะที่ทุกข์ใจเพราะกิเลส เป็นปัญหาในขณะนั้น การแก้ไขปัญหา หรือ การแก้ไข
อกุศล ต้องแก้ไขด้วยปญัญาความรู้ตามความเป็นจริง ซึ่งเราจะต้องยองมรับความจริงในบางประการ
ว่า สะสมปัญหา สะสมเหตุให้เกิดปัญหา เหตุให้เกิดความทุกข์ใจ คือ  สะสมกิเลส มามากมายที่ท า
ให้เกิดอกุศล เกิดปัญหามามากมายนับไม่ถ้วน การจะแก้ปัญหาแก้อกุศล จึงจะต้องค่อยเป็นค่อยไป
ใช้เวลายาวนาน ไม่สามารถที่จะละปัญหาได้ทันทีเพราะสะสมกิเลสมามากนั่นเองครับ ซึ่งธรรมที่จะ
แก้ปัญหาแก้อกุศล คือ  ปัญญา เพราะปัญญาท าให้ใจความจริงของชีวิตว่า คือ มีแต่ธรรมที่เกิดขึ้น 
ไม่มีเราไม่มีเรื่องราวต่างๆ ที่ยึดว่าสิ่งนั้นส าคัญเหลือเกินกับ ชีวิต หากเรามองย้อนไปในเรื่องราวนั้นที่
ผ่านไป แม้ไม่นานก็ไม่ต่างจากความฝน และที่ส าคัญที่เราคิดว่าส าคัญมาก หลับแล้วก็ลืมในขณะที่
หลับแล้วเรื่องราวที่ส าคัญมากหายไปไหนไม่มี  
 ดังนั้น จึงเป็นเพยีงความคิดนึกของตนเองจริงๆ ที่คิดว่ามีปัญหาครับ ดังนั้น ก็ไม่พ้น จาก
การคิดนึกของตนเองซึ่งการจะเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ได้ เพ่ือละคลายทุกข์ก็ต้องอาศัย

                                                 
 ๓๒ขุ.อิติ. (บาลี) ๒/๑๘/๒๒-๒๓.  
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ระยะเวลายาวนานในการอบรมปัญญา หากจะให้หายทุกข์หายจากปัญหา ที่เป็นอกุศลที่สะสมมา
มากทันทีไม่ได้ซึ่งขอแนะน าว่าไม่ต้องไปท าอะไรเพราะท าไม่ได้เมื่อยังไม่มีปัญญาแต่ อาศัยการฟัง
พระธรรม ในหนทางนี้ไปเรื่อยๆ อยู่กับความจริงปัญญาก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นอย่างน้อยก็เข้าใจว่า ยัง
ไม่สามารถละปัญหาได้แต่ถ้าเหตุของปัญหาคือ อะไร คือ กิเลสที่สมมาก็เท่ากับว่า หาเหตุเจอแล้วก็
อบรมธรรมที่จะละเหตุเหล่านั้น คือ อบรมปัญญา ด้วยการฟัง ศึกษา พระธรรม ดังเช่น พระพุทธเจ้า
ทรงบ าเพ็ญบารมีกว่าจะละปัญหา ละอกุศลได้ทั้งหมด ไม่ต้อง เจอปัญหาคือ กิเลสเกิดขึ้นอีกก็อบรม
ยาวนานนับชาติไม่ถ้วนเลย  
 ๒) ความอยากที่เกิดจากอกุศลจิต ความอยาก ความกระหาย ความดิ้นรน๓๓ ความ
ทะยานอยากความร่านร่น๓๔ เป็นความต้องการที่ประกอบด้วยอวิชชา๓๕ ปรุงแต่งจิตหรือ วิญญาณ
ให้ยินดีอยากได้อารมณ์ คือสิ่งเร้าต่างๆ๓๖ มีลักษณะที่ก่อให้เกิดภพใหม่ มีความเพลิดเพลินติดอยู่ใน
อารมณ์สามารถไหลไปตามอารมณ์ภายในคือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และ อารมณ์ภายนอกคือ รูป 
เสียงกล่ิน รสโผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ท าให้บุคคลลืมตัว ลืมกลัว ลืมตาย ก่อให้เกิดทุกข์ ท าให้เวียน
ว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร๓๗ มีรูปวิเคราะห์ว่า วตฺถุกาม  ตสฺสนฺติ ปริตสฺสนฺติ สตฺตา เอตายติ = ตณฺ
หา สัตว์ทั้งหลายย่อมยินดีติดใจวัตถุกามโดยธรรมชาตินั้น ฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลาย
ยินดีติดใจซึ่งวัตถุกามนั้น ชื่อว่าตัณหา๓๘ ตัณหา คือ ความก าหนัดยินดีพอใจในกามคุณทั้งหลาย
ความเพลิดเพลินในอ านาจ ความคิดถึงคะนึงหา ต่างๆ ร่วมไปถึงความห่วงใยและความผูกพัน แม้แต่
ความปรารถนาดีและความหวังที่มีก็ยังเป็นตัณหา แม้สัตว์ผู้แสวงหาเสาะหาค้นหากามทั้งหลายเที่ยว
ไปเพ่ือกามนั้น มากไปด้วยกามนั้น หนักในกามนั้น เอนโอนไปในกามนั้น โน้มน้อมใจไปในกามนั้น 
มุง่กามนั้นเป็นใหญ่ชื่อว่าผู้ขวนขวายในกาม๓๙ ตัณหาแบ่งโดยอาการได้ ๓ คือ  

                                                 
 ๓๓พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระค า), และรศ.ดร.จ าลอง สารพัดนึก, พจนานุกรม บาลี – ไทย, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง จ ากัด, ๒๕๓๘), หน้า ๒๒๖.  
 

 ๓๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,หน้า ๓๕๗.  
 

 ๓๕พระคัมภีรญาณ อภิปญุโญ, ปฏิจจสมุปบาท คือกฎแห่งความจริง, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์ธรรมสภา), หน้า ๘๘. 
 ๓๖บรรจบ บรรณรุจิ, ปฏิจจสมุปบาท, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง 
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๕๐.  
 

 ๓๗พระเทพสิทธิมุนี (โชดก ญาณสิทธิ), วิปัสสนาญาณโสภณ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัทศรีอนันต์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๕๒.  
 

 ๓๘พระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปฏิจจสมุปปาททีปนี, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วี.
อินเตอร์ พรินท์ จ ากัด), หน้า ๗๓.  
 

 ๓๙ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๙/๔๔.  
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 (๑) กามตัณหา ได้แก่ความยินดีติดใจในอารมณ์ ๖ ที่เกี่ยวกับกามคุณเป็นความยินดี ใน
รูปเสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย และใจอันน่ารักน่าเพลิดเพลิน๔๐ กามตัณหาจะปรากฏอยู่ เกือบ
ตลอดเวลา และโดยส่วนใหญ่คนมักจะเข้าใจว่า กามตัณหานั้นเป็นเรื่องของคนที่มี ครอบครัวเท่านั้น 
ตามความเป็นจริงกามตัณหาเกิดขึ้นทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ความ พอใจยินดีที่เกิดจากการ
กระทบของทวารทั้ง ๖ ทางนี้เรียกว่ากามตัณหาทั้งหมด การสังเกตหรือ การมีสติจะท าให้เรา
สามารถมองเห็นกามตัณหานั้นได้  
 (๒) ภวตัณหา ได้แก่ตัณหาที่เกิดพร้อมกันกับสัสสตทิฏฐิ โดยอาศัยรูป เสียง กลิ่นรส 
สัมผัสทางกาย และใจเป็นความอยากให้กามที่ได้มานั้นอยู่กับตนนานๆ๔๑ และเป็นสภาวธรรม ย่อม
เห็นว่าตัวตนที่อยู่ในอารมณ์ ๖ นั้น ปรากฏมีอยู่เสมอไม่สูญหายด้วย และยินดีอยู่ในอารมณ์ ด้วย
สภาวธรรมนั้น ชื่อว่าตัณหา มีบาลีรับรองว่า ภวตีติ=ภโว ภโวจโสตณฺหาจาติ = ภวตณฺหา๔๒ 
ภวตัณหาอีกนัย คือ ความยินดีในกามภพ รูปภพ อรูปภพ ฌานสมาบัติความพอใจในความเป็น  
ตัวตนของตัวเอง เช่นเข้าใจว่า สัตว์ทั้งหลายมีตัวตนอยู่ตัวตนนี้ไม่สูญหาย ตายแต่ร่า งกายนี้ เท่านั้น 
แต่จิตยังมีอยู่ภวตัณหานี้เป็นความพอใจที่อาจจะสังเกตเห็นได้ยากกว่า กามตัณหาเป็น ความพอใจที่
ละเอียดกว่ากามตัณหา แต่ถ้ามีการสังเกตและระลึกรู้ก็สามารถที่จะมองเห็นได้เป็น ตัณหาที่กล่าวได้  
 (๓) วิภวตัณหา ได้แก่ตัณหาที่เกิดพร้อมกันกับอุจเฉททิฏฐิโดยอาศัยอารมณ์ ๖ เป็น ความ
เข้าใจว่า ตัวตนนี้ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ตลอดย่อมสูญหายไป มีความยินดีในความเห็นนั้น  เช่น เห็นว่า
นิพพานว่ามีตัวตนแล้วปรารถนาพระนิพพาน ก็เป็นวิภวตัณหาสภาวธรรมใดย่อม เห็นว่า ตัวตนที่อยู่
ในอารมณ์ ๖ นั้น ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ตลอด ย่อมสูญหายไปด้วย และยินดีติด อยู่ในอารมณ์นั้นด้วย 
ฉะนั้น สภาวธรรมนั้นชื่อว่า วิภวตัณหา มีบาลีรับรองว่า น ภวตีติ =วิภโว วิภโว จ โส ตณฺหา จาติ = 
วิภวตณฺหา๔๓ ได้ต่อยอดมาจากกามตัณหานั้นเอง เป็นความพอใจที่ สะสมในอารมณ์วิภวตัณหานั้น
เป็นสภาวธรรมที่ปฏิเสธอารมณ์ที่เกิดขึ้น วิภวตัณหานั้นเป็น สภาวธรรมที่ปฏิเสธอารมณ์ที่เกิดขึ้น
กล่าวได้ว่า เป็นสภาวธรรมที่ต่อยอดมาจากกามตัณหา เช่นเดียวกันแต่เป็นการต่อยอดที่เป็นความ
อยากท่ีจะปฏิเสธ หมายถึงอยากไม่ให้มีเกิดขึ้น ที่ขัด กับความต้องการของตนเองหรืออยู่ตรงกันข้าม
กับความต้องการที่จะมีหรือจะเป็น 
 
 
 

                                                 
 ๔๐นายแพทย์จ าลอง ดิษยวณิช, จิตวิทยาของความดับทุกข์, ( กรุงเทพมหานคร : บริษัท กลาง 
เวียงการพิมพ์ จ ากัด เชียงใหม่, ๒๕๔๔), หน้า ๙๒.  
 

 ๔๑บรรจบ บรรณรุจิ, ปฏิจจสมุปบาท, พิมพ์ครั้งท่ี ๓. (กรุงเทพมหานคร : พรบุญการพิมพ์, ๒๕๓๘),
หน้า ๙๒.  
 

 ๔๒พระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปฏิจจสมุปปบาททีปนี, หน้า ๗๖.  
 

 ๔๓อ้างแล้ว, หน้า ๗๘. 
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๕. วิธีการบรรเทาอกุศลจิตตามหลักพระพุทธศาสนา  
 หลักการคิดแบบการบรรเทาอกุศลจิตนั้น เป็นการคิดที่มีความส าคัญมาก เพราะท าให้
บุคคลมีการคิดที่ถูกวิธีคิดมีเหตุผล คิดมีระเบียบ และเป็นก าลังเชื่อมต่อไปยังกุศลจิตเป็นการ คิดที่
ส่งผลให้บุคคลสามารถพ่ึงตนเองได้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกวิธี  และชักน าให้ บุคคล
ต่างๆ เป็นกัลยาณมิตรที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีงาม  
 พูดรวมๆ ได้ว่า การคิดถูกต้อง รู้จักคิด หรือ คิดเป็น เป็นศูนย์กลางที่บริหารการด าเนิน
ชีวิตที่ถูกต้องทั้งหมด เพราะเป็นหัวหน้าที่น าทางและควบคุมปฏิบัติถูกต้องในแง่อ่ืนๆ ทั้งหมด เมื่อ
คิดเป็นแล้วก็ช่วยให้พูดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  ช่วยให้ดูเป็น ฟังเป็น กินเป็น ใส่ เป็น บริโภค
เป็น และคบหาเสาวนาเป็น ตลอดไปทุกอย่าง คือด าเนินชีวิตเป็นนั่นเอง จึงพูดได้ว่า การรู้จักคิด 
หรือคิดเป็น เป็นตัวน าที่ชักพาหรือเปิดส่องไปสู่การด าเนินชีวิตที่ถูกต้องหรือชีวิตที่ดี งามทั้งหมดก็คือ 
ความพอดี และกรณีทั่วๆ ไป รู้จัก เป็น กับ พอดีก็มีความหมายเป็นอันเดียวกัน การรู้จักท าหรือท า
อะไรเป็นคือ ท าสิ่งนั้นๆ พอเหมาะพอดีที่จะให้เกิดผลส าเร็จที่ต้องการตามวัตถุประสงค์หรือท า
แม่นย าสอดคล้องตรงจุดตรงเป้าที่จะให้บรรลุจุดหมายอย่างดี ที่สุดโดยไม่เกิดผลเสียหายหรือ
ข้อบกพร่องใดๆ เลย พุทธธรรมถือเอาลักษณะที่ไร้โทษไร้ทุกข์ และเหมาะเจาะที่จะให้ถึงจุดหมาย
เป็นส าคัญจึงใช้ค าว่า พอดีเป็นค าหลัก ดังนั้น ส าหรับค าว่า ด าเนินชีวิตเป็นสุข ใช้ค าว่า ด าเนินชีวิต
พอดี คือ ด าเนินชีวิตพอดีที่จะให้บรรลุจุดหมายแห่งการเป็นอยู่อย่างมีความสุขที่แท้จริง๔๔ 
 การบรรเทาวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนั้น คือการน าโยนิโสมนสิการมาใช้ในทางปฏิบัติ
โดยมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริงตามสภาวะแท้ๆ เน้นการขจัดอวิชชาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพจิตมุ่งให้เกิดคุณธรรมหรือกุศลธรรม โดยเน้นให้รู้จักมองให้เห็นประโยชน์ให้  ได้อย่างน้อยก็
ต้องรู้จักมองให้จิตใจของตนเองสบายเป็นกุศล ซึ่งเป็นการสกัดหรือข่มตัณหาได้ เพราะฉะนั้นค าสอน
ทางพระพุทธศาสนา จึงไม่ให้คิดออกไปหาเรื่องโลกภายนอก เรื่องของทางโลก เป็นเรื่องของกิเลสทั้ง
มวล พุทธศาสนาสอนให้คิดเข้ามาสู่จิตใจ พิจารณาจิตใจผู้ที่จะเสาะแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
นั้น ต้องมีสติตลอดเวลา  
 ๕.๑ วิธีการบรรเทาความโลภตามหลักพระพุทธศาสนา  
 หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เป็นองค์ธรรมส าหรับแก้ปัญหาภายในจิตใจเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่แสดงออกทางสังคม เพราะความโลภมีมูลเหตุมาจากจิตใจ เป็นเรื่องของ
ความคิดท่ีเป็นมโนทุจริต จึงต้องแก้ปัญหาเน้นที่การปรับแนวคิดและกระบวนทัศน์ให้ สอดคล้องกับ
หลักค าสอนในพระพุทธศาสนา ผู้เขียนได้น าวิธีการแก้ปัญหาความโลภ ตามลักษณะที่เหมาะกับองค์
ธรรม ไว้ในแต่ละองค์ธรรมที่เหมาะสมกัน เพราะว่าพฤติกรรมที่เกิดจากกิเลส  สายโลภะนี้ สามารถ
น าเอาหลักค าสอนในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางส าหรับแก้ไขตามความเหมาะสมของปัญหา

                                                 
 ๔๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต),วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท ธรรมสาร จ ากัด,๒๕๔๖),หน้า ๗-๘.  
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เฉพาะกรณี  เพราะว่าปัญหาความโลภเป็นปัญหาที่ท าให้สังคมเดือดร้อน ซึ่งมีวิธีการแก้ปัญหาได้โดย
อาศัยแนวการปฏิบัติที่ถูกวิธี คือ คิดถูก ท าถูก เห็นถูก หรือ ในงานศึกษานี้ผู้เขียนจะขอน าเอา
หลักธรรมตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางแก้ปัญหาความโลภ  ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวเป็นวิธีการแก้ปญัหาทางจิตใจและทางสังคม  ผู้เขียนได้วิเคราะห์หลักการและวิธีการคิดเพ่ือ
บรรเทาความโลภ ดังนี้  
 ๑) วิธีบรรเทาความโลภด้วยการให้ทาน วิธีคิดเพ่ือบรรเทาความโลภด้วยการให้ ทาน นั้น
ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทัศนะและป้องกนัจติใจและพฤติกรรมที่แสดงออกด้วยความโลภ จากค าสอน
ของพระพุทธเจ้าและพระสาวกมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามความเหมาะสม และ สอดคล้องกับ
ลักษณะของปัญหาแต่ละกรณีอนึ่งเนื่องจากเหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาจ านวนมาก จึงเป็นการยาก
ที่จะน าเอาเหตุปัจจัยเหล่านั้นทั้งหมด พร้อมกับวิธีการแก้บรรเทาปัญหา ความโลภมาแสดงอย่าง
ครบบริบูรณ์ได้การให้ทาน คือ การเสียสละสิ่งของต่างๆ ของตน หรือ ให้ความรู้ทั้งทางธรรมและทาง
โลกเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ก็จะสามารถน ามาเป็นอุบายวิธีการ แก้ปัญหาความโลภในสังคม
ปัจจุบันได้ตามความเหมาะสม ทานตามความหมายถ้ามุ่งถึงเจตนา การบริจาคทานจะสัมฤทธิ์ผลแก่
ผู้ให้   
 การให้นั้น ได้แก่ หมายถึง ให้ทรัพย์สิ่งของการแบ่งปันเพ่ืออนุเคราะห์ผู้อ่ืนด้วยจิตเมตตา 
ปรารถนาที่จะให้ผู้รับอยู่ดีมีสุข ผู้ที่ประสบความทุกข์เดือดร้อนก็ให้พ้นจากทุกข์ โดยการมอบสิ่ง
เหล่านี้ให้ คือ อามิสทาน คือ ทานที่ให้ด้วยทรัพย์สิ่งของ ธรรมทาน คือ การให้ธรรมเป็น ทาน ได้แก่ 
หลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการให้ธรรมเป็นทานทั้งสิ้น อภัยทานจัดเป็นทาน
ที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกอานิสงส์ของทานนั้นมีมาก กล่าวโดยสรุปก็คือ ให้ผลแก่ผู้มีปกติให้ด้วยใจศรัทธา ให้
เป็นผู้เจริญด้วยมนุษย์สมบัติ ได้แก่ ทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ บริวาร สมบัติ และคุณสมบัติ ให้เจริญถึง
สวรรค์สมบัติ อนึ่งการให้วิชาความรู้ และให้ธรรมเป็นทานก็ดี และให้อภัยแก่ผู้พลาดพลั้ง แล้ว
รู้สึกตัวส านึกผิด และกลับตัวกลับใจเป็นคนดีก็ดี ย่อมเป็นที่รัก แก่มหาชนทุกฐานะ และเป็นที่รักแก่
มนุษย์และเทวดา การให้จึงเป็นการเสริมสร้างบุญบารมี ให้ได้รับความรักความเคารพ ความนับถือ 
ความเชื่อถือ และความร่วมมือช่วยเหลือจากทุกฝ่าย ช่วยให้การปฏิบัติงานส าเร็จด้วยดี  
 ๒) วิธีบรรเทาความโลภด้วยความสันโดษ สันโดษนั้น ได้แก่ ความยินดี ความพอใจ ยินดี
ด้วยปัจจัย ๔ คือ เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยอาหาร และยารักษาโรค ตามมีตามได้ยินดีในคู่ครองของตน การ
มีความสุขความพอใจด้วยเครื่องเล้ียงชีพที่หามาได้ด้วยความเพียรพยายาม  อันชอบธรรมของตนไม่
โลภ ไม่ริษยาใครสันโดษมี ๓ ประการ คือ  
 (๑) ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได้ คือ ได้สิ่งใดมาด้วยความเพียรของตน ก็พอใจ  ด้วยสิ่ง
นั้น ไม่เดือดร้อนเพราะของที่ไม่ได้ ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อ่ืน ไม่ริษยาเขา  
 (๒) ยถาพลสันโดษ ยินดีตามก าลัง คือ พอใจเพียงพอแค่ก าลังร่างกายสุขภาพและ 
ขอบเขตการใช้สอยของตน ของที่เกินก าลังก็ไม่หวงแหนเสียดายเก็บไว้ให้เสียเปล่าหรือฝืนใช้ให้ เป็น
โทษแก่ตน  
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 (๓) ยถาสารุปสันโดษ ยินดีตามสมควร คือ พอใจตามที่สมควรแก่ภาวะฐานะแนวทาง 
ชีวิตและจุดหมายแห่งการบ าเพ็ญกิจของตน เช่น ภิกษุพอใจแต่ของอันเหมาะแก่สมณภาวะหรือ ได้
ของที่ไม่เหมาะสมกับตนแต่จะมีประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ก็น าไปมอบให้แก่เขาเป็นต้น๔๕ 
 ยังมีคนอีกจ านวนมากเข้าใจเรื่องความสันโดษผิดไป เพราะไปคิดว่าสันโดษคือการ ไม่ท า
อะไรการไม่ท าอะไรนั้น ในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า โกสัชชะ คือ ความเกียจคร้าน ไม่ เรียกว่า
สันโดษ ค าสอนทางพระพุทธศาสนา ในเร่ืองสันโดษนั้น ไม่ได้สอนให้คนเกียจคร้าน ไม่ท าการงาน 
หรือท างานเรื่อยๆ เป็นภัยต่อความเจริญ ความก้าวหน้า อย่างที่เข้าใจกัน เรื่องความสันโดษนี้ จะ
เกิดข้ึนเองตามสัญชาติญาณ จะท าให้ทุกคนพอใจกับของของตน พอใจกับ ของที่ตนได้มา และพอใจ
กับของที่สมควรแก่ตนเอง จะไม่มีการเบียดเบียน แก่งแย่งชิงดี ชิงเด่น อิจฉาริษยากัน ความเห็นแก่
ตัวของผู้มีอ านาจการกอบโกย การฉวยโอกาสของพ่อค้านักธุรกิจ โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของ
คนส่วนมาก ได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอสักทีจนกลายเป็นความมัวเมาในวัตถุ ทะเยอทะยานจนเกินก าลัง
ความสามารถของตนด าเนินชีวิตไปอย่างไร้เหตุไร้ผล ก็เพราะขาดสันโดษ เพราะฉะนั้นการพัฒนา
สังคมจึงต้องมีทั้งสันโดษและความเพียร เพราะความเพียรพยายามที่ไม่มีสันโดษควบคุมย่อมเกิน
พอดี จะน าไปสู่ทางผิดได้ง่ายซึ่งเป็นอันตรายเหมือนรถไม่มีเบรค หรือเบรคแตกย่อมวิ่งเลยขีดที่
ต้องการไป จึงกล่าวได้ว่าสันโดษเป็น คุณธรรมอันประเสริฐ เป็นไปเพ่ือความเจริญสุขทั้งแก่ตนเอง
ครอบครัวและสังคม  
 ๕.๒ วิธีบรรเทาความโกรธตามหลักพระพุทธศาสนา  
 ความโกรธเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อหลักการและวิธีการคิดเพ่ือบรรเทาอกุศล ความโกรธ
สามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนไม่จ ากัดเพศ วัยและเชื้อชาติ ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนธรรมดา 
อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพในการพัฒนาจิตใจของมนุษย์ จะสามารถท าให้ความโกรธ นั้นระงับได้
ด้วยหลักการและวิธีการคิดเพ่ือบรรเทาอกุศล ซึ่งจากลักษณะต่างๆ ของความโกรธ จะเป็นอุปสรรค
ให้หลักการและวิธีการคิดเพ่ือบรรเทาอกุศลได้ยากหรือง่าย ช้าหรือเร็วแตกต่างกันไป ซึ่งในบางครั้ง
อาจไม่สามารถคิดเพ่ือบรรเทาอกุศลได้เลย ด้วยความโกรธอาฆาตพยาบาท นั้นรุนแรงมากเสยีจนบิด
บังปัญญาของมนุษย์ ความโกรธมีหลายประเภทหลายลักษณะ เมื่อความโกรธเกิดขึ้น และครอบง า
บุคคลใดแล้ว ก็จะท าให้บุคคลนั้นมีลักษณะอาการหรือพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้  
 (๑) ความโกรธเป็นไปในลักษณะที่แสดงถึงการคิดประทุษร้ายให้ฝ่ายตรงข้ามย่อย ยับ 
หรือพินาศไปในที่สุด ซึ่งมีความรุนแรงกว่าความโกรธ แต่ทั้งนี้ก็มีสมุฏฐานมาจากความโกรธ  นั่นเอง 
ทั้งความโกรธและโทสะเป็นเหตุแห่งความร้อนใจยิ่งกว่าความโลภหรือความหลง โกรธ  เมื่อใด ร้อน
เมื่อนั้น ความโกรธไม่เคยท าให้ใครเป็นสุข มีแต่จะท าให้ทุกข์ ยิ่งโกรธง่าย โกรธเร็ว ก็ยิ่งท าให้เป็น
ทุกข์ได้ง่าย เป็นทุกข์ได้เร็ว  

                                                 
 ๔๕มงฺคล. (บาลี) ๒/๒๙๗/๒๒๖, มงฺคล. (ไทย) ๔/๒๙๗/๔๗. อ้างใน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๓๒๔.  
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 (๒) ความโกรธ และอีกค าหนึ่งคือโทสะ คือความคิดประทุษร้ายเป็นค าที่มี ความหมาย
ใกล้เคียงกันมากและสามารถใช้เป็นไวพจน์แทนกันได้ นั่นคือ โกธะคือ ความโกรธ  ได้แก่ ความที่ใจ
ก าเริบหรือความขุ่นเคืองในใจ ความก าเริบในใจ ส่วนโทสะ คือความคิด ประทุษร้าย คิดท าลายล้าง
ผลาญเป็นอกุศลมูล คือรากเหง้าของความชั่ว  
 ความโกรธสามารถสรุปได้ว่า ความโกรธ หมายถึงสภาวะที่เกิดขึ้นภายในจิต เมื่อถูก
อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าพอใจ กระทบเข้าทาง ๔๒ ทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
แล้วเป็นสมุฏฐานให้เกิดอาการขุ่นเคือง ฉุนเฉียว เดือด ดาล คิดประทุษร้าย อาฆาตพยาบาท จนท า
ให้มนุษย์ต้องแสดงเป็นพฤติกรรมต่างๆ ออกมาทาง กายวาจา เรียกว่าคนมีความโกรธ ลักษณะของ
ความโกรธตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบบุคคลที่มีลักษณะความ
โกรธไว้ในเลขสูตร๔๖ ๓ จ าพวก คือ จ าพวกที่หนึ่ง เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหิน คือ พวกที่มี
ความโกรธเป็นประจ า และความโกรธนั้นก็หมักหมกอยู่นาน เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินที่ไม่
ลบเลือนเร็ว เพราะลมหรือน้ า จ าพวกที่สองเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดิน คือ พวกที่มีความโกรธ
เป็นประจ าแต่ความโกรธ ไม่หมักหมกอยู่นาน เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นดินที่ลบเลือนไปเร็ว 
เพราะลมหรือน้ าจ าพวก ที่สามเปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ า คือ พวกที่ถูกด่าด้วยค าหนักๆ ค าหยาบ
และถ้อยค าที่ไม่น่าพอใจ แต่ยังสมานไมตรีกลมกลืนกัน ปรองดองกัน เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ าย่อม
ขาดหายไปเร็ว  
 จากลักษณะความโกรธทั้ง ๓ จ าพวก จ าพวกที่ ๓ นั้นจะบ่งบอกถึงบุคคลที่มีความโกรธ
เกิดขึ้นได้ยาก และยังหายได้โดยง่าย และเร็วความโกรธจึงเปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ าที่หายได้ง่าย 
บุคคลจ าพวกที่ ๒ ความโกรธนั้นเกิดขึ้นได้ง่าย แต่จะคงอยู่ไม่นาน ความโกรธจึงเปรียบเหมือนรอย
ขีดที่แผ่นดินที่ลบเลือนได้ และในบุคคลจ าพวกที่ ๑ นั้น เป็นจ าพวกที่โกรธ ง่าย และจะคงอยู่นาน 
ความโกรธจึงเปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินที่จะลบเลือนไปได้ยาก ถ้าจะกล่าวในอีกมุมมองหนึ่ง 
คือ บุคคลจ าพวกที่ ๓ จะเป็นบุคคลที่ให้อภัยทานได้ง่าย รองลงมา คือ บุคคลจ าพวกที่๒ จะละ
อกุศลได้ช้ากว่า และบุคคลจ าพวกที่ ๑ จะละอกุศลได้ยากนอกจากนี้ ท่านพุทธทาสได้กล่าวถึง
ลักษณะความโกรธ ซึ่งเป็นการจัดตามระดับความรุนแรง มีเนื้อหาสาระ สรุปได้ ๓ ประการ๔๗ คือ  
 โกรธในอัตราน้อยๆ เราจะเรียกว่า ขัดใจ เช่น หงุดหงิด กระทบกระทั่งแห่งจิต นี่ เป็น
ความโกรธในอันดับน้อย อันดับต่ า ที่เรียกในบาลีว่า ปฏิฆะ อันดับสองขึ้นมา คือ โกรธ โกรธเต็ม
ความสามารถ นี่บันดาลโทสะ งุ่นง่าน ถ้า จะเรียกตามบาลี ก็เรียกว่า โกธะ อับดับต่อไปนี้มันก็คือ 
ผูกโกรธ ผูกโกรธไว้ ความอาฆาต พยาบาทจองเวร อย่างนี้เรียกว่า อุปนาหะ คือ ผูกโกรธไว้ หรือ
จองเวรนั่นเอง  
 จากลักษณะของความโกรธที่จัดตามลักษณะของความรุนแรงดังกล่าว จะเห็นได้ว่า  ถ้ามี
ลักษณะของความโกรธอยู่ในระดับน้อย จะสามารถละอกุศลได้ง่ายกว่า การมีลักษณะความโกรธที่

                                                 
 ๔๖องฺ ติก.(ไทย) ๒๐/๑๓๓/๓๘๑-๓๘๒.  
 

 ๔๗พุทธทาสภิกขุ, การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง, หน้า ๕.  
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อยู่ในระดับที่มากขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโกรธที่สะสมจนกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทจะ
ท าให้การบรรเทาอกุศลได้ยากท่ีสุด ตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนานั้น ความโกรธจัดเป็นอกุศล
มูล คือรากเหง้าของอกุศลเป็นสภาวธรรมฝ่ายชั่ว ซึ่งทุกคนจะต้องก าจัดให้ออกไปจากจิตใจของตน 
เพราะเป็นบาปธรรมที่ท าให้จิตใจขุ่นมัวหรือหม่นหมองตลอดเวลา ดังค าตรัสของพระผู้มีพระภาคว่า  
 ๕.๓ วิธีบรรเทาความหลงตามหลักพระพุทธศาสนา  
 ตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา โมหะ (ความหลง) จัดเป็นอกุศลมูล คือ รากเหง้าของ
อกุศล เป็นสภาวธรรมฝ่ายชั่ว เช่นเดียวกับโลภะ และโทสะ ซึ่งทุกคนจะต้องก าจัดให้ออกไปจาก
จิตใจของตน เพราะเป็นบาปธรรมที่ท าให้จิตใจขุ่นมัวหม่นหมองตลอดเวลา ความหลง ความเขลา 
ความโง่ ความไม่รู้ตามที่เป็นจริง เป็นโมหะได้แก่อวิชชานั่นเอง เกิดจากความคิดเห็นผิด ไม่ใช้ปัญญา
พิจารณาให้ประจักษ์ในเรื่องนั้น ๆ ให้ถ่องแท้ถี่ถ้วนก่อนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ไม่รู้บุญไม่รู้บาป 
ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาป ชักน าให้ไปท าความชั่วความไม่ดีต่างๆ เช่น ประมาท ทะเลาะวิวาท แก่งแย่ง
ชิงดี อวดดี เกียจคร้าน บ้ากาม อกตัญญู เชื่อง่าย หูเบา โมหะ ก าจัดได้ด้วยปัญญา คือใช้ปัญญา
พิจารณาให้เห็นประจักษ์ในสิ่งนั้น ๆ โมหะ ในค าไทยน ามาใช้ว่า โมหะ ซึ่งมีความหมายเพ้ียนไปว่า
โกรธ๔๘ โมหะนั้นเป็นตัวความโง่เซ่อไม่รู้แจ้งเห็นจริงจึงท าอะไรๆ ผิดพลาดไม่ถูกต้อง ซึ่งจะ มีโทษ
มากและแถมยังท าให้หายโง่ได้ยากมากอีกด้วย  
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ให้นิยามความหมายของโมหะ ไว้ใน  หนังสือ
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ว่า โมหะ คือ ความหลง หรือความไม่รู้ตาม เป็นจริง 
อวิชชา๔๙ และไชยทรง จันทรอารีย์ ได้ให้ความหมายค าว่า อวิชชาและโมหะ คือ รู้ผิด จากความเป็น
จริงและหลงด าเนินการอย่างผิดๆ ค าทั้งสองนี้ เป็นชื่อกิเลสมลทินเครื่องเศร้า หมองของจิตใจสัตว์
ทั้งหลาย ซึ่งนักธรรมะมักเอามาใช้ให้มีความหมายเหมือนกัน อวิชชา หมายถึง ความโง่เขลาที่อยู่ที่
จิตมาก่อนแล้วเป็นต้นเหตุผลักดันให้เกิดโมหะ คือหลงด าเนินการ ไปอย่างผิดๆ ในเมื่อมีอารมณ์มา
กระทบเฉพาะหน้า๕๐ 
 ทัศนะของนักวิชาการที่ได้ให้ค านิยามความหมายของค าว่า โมหะ สรุปความว่า โมหะ คือ
ความหลงรู้ไม่จริง จึงเป็นเหตุผลักดันให้เกิดโมหะ (หลง) แสดงการกระท า อย่างผิดๆ ออกมาตาม
อ านาจกิเลสที่ปรุงแต่งจิตในขณะนั้น นอกพุทธบัญญัติ เช่น เสกผ้ายันต์ ดูหมอ สะเดาะเคราะห์ต่อ
ชะตา ใบ้หวย เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นล่วงละเมิดศีลของตนก็ตาม แต่ก็ละเมิดขนบธรรมเนียม
ที่ดีด้วยอ านาจของโมหะไปแล้ว ความหมายของการคิดใน  พระพุทธศาสนา การคิดใน
                                                 
 ๔๘พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต, พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธ ศาสน์ 
ชุด ค าวัด, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๘), หน้า.๘๐๐.  
 

 ๔๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , 
(กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๓๒๖.  
 

 ๕๐ไชยทรง จันทรอารีย์, ธรรมประทีป ๙, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์บริษัทรุ่งเรืองพัฒนา 
วิริยะพัฒนา, ๒๕๓๑), หน้า ๖๕-๖๖.  
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พระพุทธศาสนามีลักษณะดังนี้ เป็นการคิดสร้างสรรค์แน่วแน่ปักใจ ธรรมของพระพุทธองค์อย่างถูก
วิธี ถูกทาง ถูกเหตุ ถูกผล เหมาะสมกับสถานการณ์ในบริบทต่างๆ ตั้งแต่การรับข้อธรรมเข้าการคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือน าไปใช้จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพ่ือ บรรเทาอกุศลจิตอาจจะขัดเกลากิเลสแล้ว 
เกิดข้ึนพร้อมกับความรู้ที่เรียกว่าว่าปัญญา  
 ในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามิได้หมายถึงเพียงการประกอบอาชีพอย่างสุจริต
เท่านั้น แต่หมายถึงการด ารงตนอย่างเหมาะสม ในอาชีพนั้น คือ การมีจรรยาบรรณในอาชีพของตน 
ปัญญาสัมมาทิฏฐิการรู้รอบในการจัดการความโลภ ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความโลภเป็นสาเหตุของ
ความหายนะ บรรเทาด้วยความสันโดษ วิธีบรรเทาความโกรธตามหลักพระพุทธศาสนา ก็คือการ
เจริญเมตตา และการคิดในเชิงบวกมีหลายวิธี เช่นคิดถึงผลเสียของ ความเป็นคนมักโกรธ โทษของ
ความโกรธ มองคนที่เราโกรธในแง่ดีแล้วเราก็จะไม่โกรธ ให้เราพิจารณาว่า ความโกรธคือการสร้าง
ทุกข์ให้ตนเอง เป็นการลงโทษตนเองให้สมใจศัตรู แล้วให้ลดละเลิกความโกรธ ดังที่พระพุทธองค์ทรง
สั่งสอนว่าคนโกรธไม่ดีเลย พึงชนะคนโกรธด้วย ความไม่โกรธ อย่างนี้เป็นต้น วิธีการบรรเทาโมหะ 
ความหลงด้วยโยนิโสมนสิการ การแก้ปัญหา แบบพุทธเป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน เพราะไขที่เหตุ
ปัจจัยอันเป็นสาเหตุของปัญหาและเน้น แก้ไขปัญหาภายในหรือปัญหาทางเจตคติเป็นหลัก  
 
๖. สรุป 
 ตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา โมหะ (ความหลง) จัดเป็นอกุศลมูล คือรากเหง้า ของ
อกุศล เป็นสภาวธรรมฝ่ายชั่ว เช่นเดียวกับ ความโลภ และความโกรธ ซึ่งทุกคนจะต้องก าจัดให้
ออกไปจากจิตใจของตน เพราะเป็นบาปธรรมที่ท าให้จิตใจขุ่นมัวหม่นหมองตลอดเวลา ความหลง 
ความเขลา ความโง่ ความไม่รู้ตามที่เป็นจริง เป็นโมหะได้แก่อวิชชานั่นเอง เกิดจากความคิดเห็นผิด
ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้ประจกัษ์ในเรื่องนั้น ๆ ให้ถ่องแท้ถี่ถ้วนก่อน เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ไม่รู้
บุญไม่รู้บาป ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาป ชักน าให้ไปท าความชั่วความไม่ดีต่างๆ เช่น ประมาท ทะเลาะ
วิวาท แก่งแย่งชิงดี อวดดี เกียจคร้าน บ้ากาม อกตัญญู เชื่อง่าย หูเบา โมหะ ก าจัดได้ด้วยปัญญา 
คือใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็น ประจักษ์ในสิ่งนั้นๆ ในค าไทยน ามาใช้ว่า โมหะ ซึ่งมีความหมายเพ้ียน
ไปว่าโกรธ เป็นตัวความโง่เซ่อไม่รู้แจ้งเห็นจริงจึงท าอะไรๆ ผิดพลาดไม่ถูกต้อง ซึ่งจะมีโทษมากและ
แถมยังท าให้หายโง่ได้ยากมากอีกด้วย 
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หลักธรรมส ำหรับพัฒนำพฤติกรรมของมนุษย์ในสงัคมปัจจุบัน 
Dhamma for Human Behaviour Development  

in the Present Society 
 

พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (พุทฺธสโร) 

 
บทคัดย่อ 

 หลักธรรมในการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา พบว่า มีอยู่  ๒ 
ประการ ได้แก่ ๑) หลักเบญจศีล คือ ข้อประพฤติปฏิบัติส าหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ใน
ความดีงาม แบ่งเป็นประเภทของเบญจศีลได้ ๕ ประเภท คือ เว้น จากการฆ่าสัตว์มีชีวิต, เว้นจาก 
การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้, เว้น จากการประพฤติผิดในกาม, เว้น จากการพูดเท็จ และเว้น 
จากการดื่มน้ าเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท และ ๒) เบญจธรรม หมายถึง กัล
ยาณธรรม แปลว่า ธรรมที่มีความงามเป็นข้อปฏิบัติพิเศษที่ยิ่งข้ึนไปกว่าศีล ซึ่งจะท าให้มนุษย์เป็นคน
ดี มีคุณธรรม มีกาย วาจา ใจ ที่สะอาดงดงามแบ่งออกเป็นประเภทของเบญจธรรม ๕ ประเภท คือ 
ความเมตตากรุณา, การเลี้ยงชีพโดยชอบ, ความส ารวมในกาม, พูดความจริง และ ความระลึก
รู้สึกตวัอยู่เสมอ บุคคลน าไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะเกิดผลดีแก่ผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอน 
ค ำส ำคัญ : หลักธรรม, พัฒนาพฤตกิรรม, สังคมปัจจุบัน 
 

ABSTRACT 
 Dhamma for Human Behaviour Development according to Buddhism 
found that it has two aspects as following : 1) The five precepts concept is the 
behavior to control body and speech to be in the right way or good action. The five 
precepts can be divided into five kinds are to abstain from killing, to abstain from 
stealing, to abstain from sexual misconduct, to abstain from false speech, to abstain 
from intoxicants causing heedlessness and 2) The Five Ennobling Virtues mean 
kallayanadhammais more beauty than the five precepts concept that makes to be 
good human beings, has the morality, has purified body, speech and mind. The five 
ennobling virtues can be classified into 5 kinds are as follows: loving kindness and 
compassion, right livelihood, right sexual conduct, speak the truths and 

                                                 
 เจ้าอาวาสวัดซากผักกูด ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง Email : 
raktong2556@hotmail.com 
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mindfulness. The persons use it to behave and then, will have good effect on that 
persons exactly. 
Keywords: Dhamma, Behavior Development, Present Society 
 
 
๑. บทน ำ 
 มนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์โลกที่ผ่านการพัฒนาการจนถึงขั้น ที่อาจเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบ  
เพราะมีร่างกายที่มีอวัยวะที่เหมาะแก่การด าเนินชีวิต เช่น มีนิ้วมือที่เหมาะแก่การหยิบจับสิ่งของมี
แขนขาที่เหมาะแก่การ ยืน เดิน นั่ง นอน แต่มนุษย์ก็ยังคงเป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่งถึงแม้จะผ่าน
การพัฒนาด้านร่างกายมาแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงเป็นสัตว์เพราะยังข้องติดอยู่ในโลกและมนุษย์ก็ไม่ได้  
อยู่เพียงผู้เดียวในโลกจึงต้องมีการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้ผู้อ่ืนรับรู้หรือตอบสนองความต้องการของ
ตัวเองการสื่อสารโดยการแสดงออกทางกิริยาท่าทางหรือค าพูดเรียกว่า พฤติกรรม พฤติกรรมก็จะ
สร้างสรรค์ไปในทางที่ดีสามารถท าประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างยิ่งใหญ่ อย่างเช่น 
เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงเป็นมนุษย์แต่สามารถพัฒนาพระองค์เองจนชาวโลกขนานพระนาม พระองค์
ว่า พระสัมมาสัมพุทโธ แปลว่า ผู้รู้โดยพระองค์เอง พระองค์สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์  แก่
ชาวโลกเป็นอเนกอนันต์ได้ปัญหาของมนุษย์ไม่ได้มีแต่ปัญหาอยู่ที่ผู้ที่ไม่พัฒนาจิตใจ เมื่อไม่พัฒนา
จิตใจพฤติกรรมการแสงออกทางกายวาจาจึงแตกกันไปตามอ านาจของกิเลส๑ พฤติกรรมของมนุษย์
สามารถพัฒนาได้ตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา คือ หลักแห่งการศึกษา และหลักแห่งการ
พัฒนาที่มุ่งเน้นหรือน าไปสู่เป้าหมายสูงสุด จนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้นก็ต้องผ่านการพัฒนา
พฤติกรรมทางด้านกาย วาจา และใจเป็นเรื่องของการฝึกฝนด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะศีลถือว่าเป็น
จุดเริ่มต้นในขบวนการพัฒนามนุษย์ เพราะว่าศีลเป็นสิ่งที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาด าเนินชีวิตของ
มนุษย์ในสังคม๒ 
 
๒. ควำมหมำยพฤติกรรมของมนุษย์   
 การแสดงออกทางกายวาจาของมนุษย์เรียกว่าพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งเป็นผลมาจาก
การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้าในสถานการณ์ต่างๆ การกระท าของมนุษย์อาจสังเกตเห็นได้
ชัดเจน ได้แก่การกระท า ทางกายเช่น การยืน เดิน นั่ง นอน เป็นต้น เรียกว่า “กายกรรม” การ
กระท าทางวาจา ได้แก่การพูด สนทนาการทักทายและการสั่งสอน เป็นต้น เรียกว่า “วจีกรรม” ส่วน 

                                                 
 ๑พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), คัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑๖๔-๑๖๕. 
 

 ๒พระประเสริฐ ชุตินฺธโร, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่อง ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ตามทรรศนะของ
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การกระท าที่ซับซ้อนมากขึ้นยากต่อความเข้าใจต้องติดตามสังเกต วิเคราะห์ตีความ และประเมินค่า 
เป็นการกระท าทางใจ เช่น การคิด การจ าการลืม การเรียนรู้ แรงจูงใจ เจตคติ ความเมตตาหรือ 
ความรักเป็นต้น เรียกว่า “มโนกรรม”๓ พฤติกรรมของมนุษย์ทั้ง ๓ ลักษณะ มิได้อยู่แยกจากกันแต่
ท างานผสมผสานเป็นจริตหรือจริยาตามลักษณะความประพฤติที่ท าอยู่ประจ าอยู่ในสันดานพ้ืนเพ
จิตใจ หรือลักษณะอุปนิสัย ๖ ประเภทคือ ราคจริต โทสจริต โมหจริต สัทธาจริต พุทธิจริต 
วิตกจริต๔ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่รับรู้ผ่านสื่อต่างๆ เป็นบริบทเฉพาะของการปฏิบัติภารกิจ
ขององค์กร ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง ซึ่งองค์กรจะน ามาใช้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก
การวิเคราะห์เนื้อหากรณีศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากหกหนังสือพิมพ์ชั้นน าในสหราช
อาณาจักรอังกฤษและสหรัฐอเมริกา สรุปได้ว่าการสร้างแบรนด์และการรับรู้สื่อที่เหมาะสมของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือดึงดูดพนักงานที่เหมาะสมในการเสริมสร้างชื่อเสียง  สร้าง
ความสัมพันธ์และการเติบโตในสายงาน๕ การขับเคลื่อนท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพล
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจริยธรรมการศึกษา และการฝึกอบรมในทุกระดับขององค์กร
และการสร้างความตระหนักในการใช้อ านาจที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง๖ 
 ดังนั้น ความหมายพฤติกรรมของมนุษย์คือ พฤติกรรมของมนุษย์โดยหลั กใหญ่แล้ว 
หมายถึงการกระท าหรืออาการที่แสดงออกทางกาย และใจ เช่น ความรู้สึกเพ่ือตอบสนองทางกาย 
วาจา และใจ ของมนุษย์เป็นต้น 
 
๓. ปัญหำพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน  
 ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันในด้านต่างๆ โดยก าหนดไว้  ๕ ด้านดังนี้ (๑) 
ปัญหาด้านการเมือง (๒) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ (๓) ปัญหาด้านการปกครอง (๔) ปัญหาด้านสังคม มี
รายละเอียดดังนี้  
 ๓.๑ ปัญหาพฤติกรรมมนุษย์ด้านการเมือง ปัญหาการเมืองที่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ไม่
ว่าจะเป็นการแสดงออกทางกาย และ วาจาก็ตามก าหนดประเด็นของการศึกษาไว้หลายลักษณะ คือ 

                                                 
 ๓เรียม ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษย์กับกำรพัฒนำตน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เธิร์ดเวฟเอ็ด
ดูเคช่ัน จ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๕.  
 

 ๔ขุ ม.(ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๓๐.,ขุ.ม.(ไทย) ๒๙/๑๙๑/๕๔๕-๕๔๖.  
 

 ๕David McGuire, Christine Cross and Claire Murphy , “A Media Perspective on HRD”, 
Advances in Developing Human Resources, February 2007 vol. 9 no. 1 pp. 58-71. 
 ๖Alexandre Ardichvili, The Role of HRD in CSR, Sustainability, and Ethics : A 
Relational Model. Human Resource Development Review, December 2013 vol. 12 no. 4 pp. 
456-473. 
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 ก. ปัญหา ปัญหาคือ พฤติกรรมนักการเมืองมักมองเป็นเกมส์ทางการเมือง เล่นพรรคเล่น
พวก “คิดหาประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ผู้อ่ืน”๗ มือใครยาวสาวได้สาวเอาแต่มัก
เป็นไปแบบเช้าชามเย็นชาม นักการเมืองส่วนมากมักทุจริตและกอบโกยผลประโยชน์ความไม่สามัคคี
ของนักการเมืองแม้จะหน่วยงานคอยตรวจสอบก็ตามทีก็เป็นไปอย่างไม่เต็มที่นักด้วยเกรงกลัว
อ านาจและอิทธิพล ปัญหาอีกอย่างของการเมืองคือด้านการด าเนินนโยบายผิดพลาดอันเกิดผลเสีย
กับสังคมและประเทศชาติผู้บริหารประเทศยังไม่ได้มีการบริหารอย่างเต็มความรับผิดชอบ ยังมีการ
เล่นการเมืองมากเกินความจ าเป็นซึ่งมีผลท าให้การด าเนินนโยบายต่างๆ ยังไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริง
ของประเทศ บางครั้งนโยบายหลายๆ นโยบายก็ดูน่าจะดีแต่กลับไม่ได้ผลเต็มที่ซึ่งก็มีสาเหตุ  มาจาก
การไม่สามารถน านโยบายไปปฏิบัติกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการด าเนินนโยบายเพ่ือสร้างภาพ
ให้แก่ ส่วนตน แต่ให้ความส าคัญของประสิทธิผลน้อยมาก หรือแทบจะไม่ให้ความส าคัญเลยระบบ
ราชการ ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการส่งออก และ อีกหลายๆ ธุรกิจหน่วยงานต่างๆ มี
การท างานซ้ าซ้อนกัน ซึ่งอันที่จริงแล้ว ตราบใดที่ผู้ใหญ่ในภาครัฐยังไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้
ปัญหาของชาติไทยคงมีแต่การสูญเสียไปอย่างต่อเนื่อง๘ 
 ข. สาเหตุของปัญหา สาเหตุของปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ด้านการเมืองมีอยู่ ๓ หมวด
ใหญ่ๆ คือ  ๑) ปัญหากระบวนการในการเข้าสู่อ านาจทางการเมือง ๒) ปัญหาการจัดสรรต าแหน่ง
และการใช้อ านาจทางการเมือง ๓) ปัญหากระบวนการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อ านาจของ
นักการเมือง๙  
 ค. ผลกระทบของปัญหา ผลกระทบของพฤติกรรมมนุษย์ต่อสังคม คือกลุ่มชนชาติที่อาศัย
อยู่ร่วมกัน ในประเทศไทย มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น
ต่างจากสังคมอ่ืน ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่งกาย ความเชื่อ มารยาท อาหาร การด าเนิน
ชีวิตที่มีพุทธศาสนาเป็นพ้ืนฐาน เป็นต้น ดังนั้นผลที่คาดว่า ปัญหาพฤติกรรมมนุษย์ด้านการเมืองจะ
ก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาว โดยที่ลงไปสู่ประชาชนนั้นประชาชนจะได้รับปัญหาที่สามารถแสดงผล 
ผลกระทบต่อสังคมไทยดังนี้  
 (๑) คนไทยย่อมประสบกับความไม่เชื่อมั่นในสถานะของประเทศ ไม่ไว้ใจในข้าราชการ
และนักการเมือง ในการบริหารของคณะรัฐบาลและความมั่นคงของประเทศ (๒) มุมมองโดยรวม
ของสังคมไทยย่อมไม่เป็นที่ไวว้างใจของชาวต่างชาติเท่าที่ควรความเชื่อมั่นในรัฐบาลโดยรวมก็ลดลง
ตามล าดับ (๓) การบริหารด้านนโยบายของรัฐบาลเป็นผลโดยตรงด้านเศรษฐกิจของประเทศ หาก
รัฐบาลวางแนวนโยบายผิดพลาด ต่างชาติขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลย่อมเกิดเป็นวิกฤติเศรษฐกิจ
                                                 
 ๗กวีวงค์, วิถีประชำธิปไตย และ หัวใจเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัท ตถ
ตา พับลิเคชั่น จ าก ัด, ๒๕๕๐), หน้า ๙. 
 ๘ลิขิต ธีรเวคิน , กำรเมืองกำรปกครองของไทย , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๕๑๘.  
 

 ๙ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ด้านการเมือง,ออนไลน์, แหล่งที่มา http://www.nudpop.com/ 
th/forum03/view_anser.php?postid=1&numview=1, ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕.  
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ตามมาอย่างแน่นอน (๔) ปัจจุบันก าลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนาอัน
เกิดจากการพยายามแทรกแซงกิจการพระพุทธศาสนา และพยายามลบล้างความเป็นพุทธศาสนาใน
หน่วยงานนั้น ๆ ที่นักการเมืองบางคนเป็นรัฐมนตรีดังที่เป็นข่าวในปัจจุบัน๑๐ 
 ดังนั้น ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ด้านการเมือง มาจากการเล่นพรรคเล่นพวกคิดหา
ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ผู้อ่ืน สาเหตุมาจากปัญหากระบวนการในการเข้าสู่อ านาจ
ทางการเมือง ปัญหาการจัดสรรต าแหน่งและการใช้อ านาจทางการเมือง และปัญหา กระบวนการ
ควบคุมและการตรวจสอบการใช้อ านาจของนักการเมือง เป็นต้น ดังนั้น ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์
เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสังคมไทย เช่น คนไทยย่อมประสบกับความไม่เชื่อมั่นในสถานะของ
ประเทศ มุมมองโดยรวมของสังคมไทยย่อมไม่เป็นที่ไวว้างใจของ  ชาวต่างชาติเท่าที่ควรเกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจตกต่ าก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนาอันเกิดจากการพยายามแทรกแซงกิจการ
พระพุทธศาสนา เช่น ข่าวปัญหาพฤติกรรมด้านการเมืองต ารวจชี้ท าผิดกฎหมายชัดเจน เป็นต้น 
 ๓.๒ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการ
แสดงออกทางกาย และ วาจาก็ตามก าหนดประเด็นของการศึกษาไว้หลายลักษณะ คือ 
 ก. ปัญหา ปัญหา คือ คนเราเมื่อเกิดมาแล้ว จะสามารถด าเนินชีวิตประจ าวันไปได้อย่างมี
ความสุขความเจริญ ตลอดทั้งประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ ของชีวิตจ าเป็นต้องอาศัยเครื่อง
อุปโภคบริโภคนานาชนิด อย่างน้อยก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่ คือ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษา
โรคและก็ต้องมีอย่างเพียงพอที่เรียกว่า อยู่ดีกินดีถ้าแต่ละคนมีการอยู่ดีกินดีก็ย่อมจะท า ให้สังคมมี
ความมั่นคง แต่ถ้าแต่ละคนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมส่วนใหญ่มีความเดือนร้อนในเรื่องการกินดีอยู่ ดี
ก็ย่อมจะเป็นสาเหตุน าความอ่อนแอมาสู่สังคม สังคมย่อมมีแต่ความเดือดร้อน เป็นหนี้เป็ นสินกัน
มาก มีการท าผิดกฎหมายบ้านเมืองมีโจรผู้ร้ายมากขึ้นปรากฏการณ์พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม 
ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจของคนทุกวันนี้กลายเป็นเครื่องมือส าหรับ จะผลประโยชน์ให้แก่ตน ท านอง
เดียวกบักับเรื่องการเมือง เป็นเครื่องมือส าหรับแสวงหาก าลงเพ่ือประโยชน์ทางการเมืองก็ไปรวมอยู่
กับ พักพวกท่ีเห็นแก่ตัวท าไปล้วนแต่เพ่ือประโยชน์ของตัว๑๑  
 ๑) ปัญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ มีคนเป็นจ านวนไม่น้อยที่เผชิญกับ ปัญหานี้บางคน แม้มี
หน้าที่การงานท าแล้ว บางคนจบการศึกษาเป็นผู้ใหญ่แล้ว บางคนถึงกับแต่งงานแล้ว บางคนมีงาน
ท าได้รับเงินเดือนมากพอสมควรแต่ก็ไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวในทางเศรษฐกิจได้บางคน แม้มี
อายุมากถึงวัยกลางคนแล้ว หรือบางคนแม้เกิดในตระกูลที่ร่ ารวยแต่ก็ยังไม่สามารถยืนอยู่ด้วย ล า
แข้งของตนเองในทางเศรษฐกิจได้และบางคนเคยมีฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไรแม้กาลเวลาจะ
ล่วงเลยไปหลายปีก็ตาม ก็ยังคงสภาพฐานะเดิม ไม่สามารถยกฐานะทางเศรษฐกิจของตนให้สูงขึ้น
กว่าเดิมได้บุคคลต่าง ๆ ดังที่ได้ยกตัวอย่างมานี้เป็นผู้เผชิญกับปัญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ทั้ง ๆ ที่

                                                 
 ๑๐ลิขิต ธีรเวคิน , กำรเมืองกำรปกครองของไทย , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๕๒๒. 
 

 ๑๑อ้างแล้ว , หน้า ๑๑๗.  
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สภาพแวดล้อมภายนอกและตัวเองก็สูงวัยพอสมควร น่าจะประสบความส าเร็จมากกว่านี้ปัญหา การ
ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้น่าจะลดน้อยถอยลงมากกว่า นี้แม้มีครอบครัวแล้วก็ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืนอยู่ หรือ
โตแล้วก็เหมือนไม่โต ชนิดที่เลี้ยงไม่รู้จักโต ส าหรับปัญหาดังกล่าว ได้มีหลักค าสอนในทางพุทธ
ศาสนา ซึ่งเป็นธรรมะเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจส่วนบุคคลและครอบครัวถ้าได้น าเอาไปเป็น แนวทาง
แห่งการประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจในชีวิตประจ าวันแล้วก็เชื่อได้ว่าจะสามารถแก้ไข
ปัญหาการตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้อย่างแน่นอน๑๒  
 ๒) ปัญหาการกระจายรายได้ ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส าคัญมากเป็นปัญหาหนึ่งก็คือ 
ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน คนรวยก็รวยเหลือเกิน ส่วนคนจนก็จนมากเหลือเกิน หรือคน
ร่ ารวยมีจ านวนน้อยแต่มีรายได้    มาก ขณะเดียวกันคนจนมีจ านวนมากและมีรายได้ต่ ามาก เมื่อ
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจมีเช่นนี้ก็ย่อมท าให้คนจนมีความเดือนร้อนเป็นทุกข์และก็มีโอกาสที่จะ
ยากจนมากยิ่งขึ้น เมื่ออยากจะท าอะไรก็มักจะติดขัดกลายเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาไปเสียหมด  และ
โอกาสที่จะต้องกู้หนี้ยืมสิ้นก็มีมากขึ้น ความยากจนก็ดีการกู้หนี้ยืมสินก็ดีล้วนแต่เป็นสาเหตุแห่ง
ความเดือดร้อนทั้งสิ้น 
 ๓) ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ในการท างานต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งของกลาง 
คือ เงินไว้จับจ่ายใช้สอยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข เมื่อมีงานท าก็ย่อมจะได้เงินเป็นค่าตอบแทน ดังค าขวัญ
ที่ว่า "งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข" ก็ย่อมมีผู้ที่เป็นเจ้าของงานในฐานะนายจ้าง และผู้ท างาน
ในฐานะลูกจ้าง นายจ้างกับลูกจ้างนี้ก็มักจะมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่บ่อยครั้ง สาเหตุ ความขัดแย้งอาจ
มีมากมายหลายอย่าง เช่น ลูกจ้างไม่สนใจและรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน  เท่าที่ควรขาด
ประสิทธิภาพในการท างานหรือมีผลงานออกมาไม่เป็นที่พอใจของนายจ้าง ส่วน นายจ้างก็อาจจะไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน นายจ้างใช้วิธีปกครองลูกจ้างไม่เป็นธรรม หรือไม่  เข้าใจชีวิตจิตใจของ
ลูกจ้างที่ต้องการเรียกร้องให้ขึ้นค่าจ้างเนื่องจากค่าจ้างต่ า ไม่เพียงพอต่อ การครองชีพและนายจ้าง
ไม่ยอมข้ึนให้เล่านี้เป็นต้น 
 ๔) ปัญหาโจรผู้ร้ายชุกชุม โจรผู้ร้ายปล้นทรัพย์สินของผู้อ่ืนนอกจากเป็นผู้ท าผิดกฎหมาย
บ้านเมืองเป็นอาชญากรนา ความเดือนร้อนมาสู่สังคมแล้วยังเป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมและ ท าลาย
เศรษฐกิจของชาติอีกด้วย เพราะเป็นผู้เบียดเบียนเจ้าทรัพย์และถ่วงความเจริญ คือ นอกจากตัวเอง
จะไม่ประกอบสัมมาอาชีวะแล้วยังขัดขวางผู้อ่ืนท าการประกอบสัมมาอาชีวะเพ่ือประโยชน์ และ
ความเจริญของบ้านเมืองการแก้ปัญหาโจรผู้ร้ายจะต้องแก้ให้ถูกจุดและผู้ที่จะแก้ไขได้ดีได้แก่ผู้เป็น
หัวหน้าฝูงชนผู้ปกครองหรือผู้บริหารบ้านเมืองโดยจะตอ้งแก้ไขที่ปัญหาเศรษฐกิจ 
 ๓.๓ ปัญหาด้านการปกครอง ปัญหาที่ด้านการปกครองเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ว่า จะ
เป็นการแสดงออกทางกาย และ วาจาก็ตามก าหนดประเด็นของการศึกษาไว้หลายลักษณะ คือ 

                                                 
 ๑๒บุญศักดิ์ แสงระวี, เศรษฐศำสตร์กำรเมือง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๕), 
หน้า ๑๔๐-๑๔๔. 
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 ก. ปัญหา ตลอดระยะเวลาแห่งการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญเฉพาะกาลนั้นอกจากการ
ปกครองโดยระบบผู้แทนจะต้องใช้ความหมายกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มข้าราชการประจ าโดย
ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ในส่วนระบบความรับผิดชอบนั้น ก็สับสนสิ้นระบบไปมากทีเดียวกล่าวคือ  
 ๑) เมื่ออ านาจจัดตั้งและไวว้างใจรัฐบาลเป็นอ านาจของรัฐสภา ซึ่งมีวุฒิสมาชิกร่วมอยู่ 
ด้วยเป็นจ านวนสองในสามของ ส.ส. เช่นนี้เมื่อผนวกดว้ยเสียง ส.ส.อีกเพียงเล็กน้อยอ านาจส าคัญ นี้
ก็ตกอยู่ในกลุ่มข้าราชการประจ าโดยสิ้นเชิง นายกรัฐมนตรีจึงมาจากความไว้วางใจของกลุ่ม 
ข้าราชการประจ าก่อน จากนั้น นายกฯ จึงเลือกพรรคการเมืองบางส่วนและบุคคลอ่ืนเข้าร่วมรัฐบาล 
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะปรับคณะรัฐมนตรีเป็นยุคที่หนึ่ง ยุคที่สองไปเรื่อย ๆ และจะ
สิ้นสุดยุคเหล่านี้ลงก็ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีสิ้นความไว้วางใจจากกลุ่มข้าราชการประจ าจนต้องลาออก
ไป๑๓ การปกครองในขณะใช้บทเฉพาะกาลจึงกล่าวได้ว่า เป็นระยะที่ระบบผู้แทนได้ตกเป็นเครื่องมือ
ของระบบข้าราชการประจ ามาโดยตลอดซึ่งหากเป็นที่เข้าใจว่า ระบบรัฐสภาเป็นกลไกของ ระบบ
ผู้แทนแล้ว ก็จะสรุปได้ทันที่ว่าการปกครองในขณะนั้นมีสภาก็จริง แต่ก็หาใช่ระบบรัฐสภาไม่  
 ๒) เมื่อมีอ านาจจากระบบข้าราชการประจ ามาแทรกแซงเช่นนี้การท างานในลักษณะ
ระบบรัฐสภาจึงไม่เกิดข้ึน เริ่มตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเองก็ต้องรับผิดชอบต่อข้าราชการประจ าไม่ใช่ ต่อ
สภาผู้แทนรัฐบาลที่ได้รับมาจากการคัดเลือกของนายกฯ มิใช่เพราะพรรคต่าง ๆ ได้ตกลงร่วมกัน 
จัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างใด ส.ส. ที่ไปเป็นรัฐมนตรีจึงรับผิดชอบต่อนายกฯ มากกว่า ต่อสภา หรือพรรค
การเมืองของตน เมื่อต้องรับผิดชอบต่อนายกฯ มิใช่ต่อสภาเช่นนี้ความเป็นคณะรัฐมนตรีที่มีฐานะ 
เท่าเทียมกันและร่วมกันรับผิดชอบในการตัดสินใจจึงไม่เกิดข้ึน พรรคฝ่ายค้านก็ไม่มีมีแต่พรรคที่ไม่ได้
เป็นรัฐบาล และพยายามขอนายกรัฐมนตรีเพ่ือเข้าร่วมรัฐบาลเท่านั้น ระบบรัฐสภาที่เน้นถึง ความ
ตื่นตัวต่อความรับผิดชอบตามระบบผู้แทนจึงไม่เกิดขึ้น เพราะได้ถูกแทรกแซงโดยอ านาจของ 
ข้าราชการประจ าจนขาดลอยจากระบบผู้แทนไปในที่สุด  
 ๓) การที่ข้าราชการประจ าได้เข้ามามีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายในระบบรัฐบาลนี้ ไม่
อาจมองได้ว่า เป็นเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นโดยกฎหมายแต่อย่างใด หากแต่กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ 
เฉพาะกาลนี้เสียอีกที่ถูกเขียนขึ้น สร้างขึ้นโดยอิทธิพลของกลุ่มข้าราชการประจา สภาพเช่นนี้ 
รัฐธรรมนูญเช่นนี้จึงเป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงความเป็นจริงอันเด่นชัดว่าโครงสร้างอ านาจ การ
เมืองไทยยังไม่อาจจะหลุดพ้นจากอ านาจของข้าราชการประจ าไปได้ รัฐธรรมนูญเฉพาะกาล เป็นแต่
เพียงการรับรองอิทธิพลของข้าราชการประจ าให้กลายเป็นอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย มิต้องใช้
ก าลังแทรกแซงกัน โดยอ้อม หรือปฏิวัติกัน โดยตรงเป็นส าคัญค าว่า “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ที่ใช้
เรียกขนานกันนั้น จึงไม่น่าจะถูกต้องนัก เพราะที่แท้จริงคือ “เผด็จการโดยแฝงเร้นและชอบด้วย
กฎหมาย” เสียมากกว่า  

                                                 
 ๑๓วิโรจน์ วงษ์ทน, ประชำธิปไตยดวงเต็ม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ส.เอเชียเพรส ๑๙๘๙ 
จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๓๒.  
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 ๔) สภาพส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะมองข้ามเสียมิได้ก็คือรัฐธรรมนูญเฉพาะกาลนี้ยังมี
บทบาทเปน็การสร้าง “ประชาธิปไตยในหมู่ข้าราชการประจ า ” อีกดว้ย เพราะช่วยให้การชิงอ านาจ 
ในหมู่ข้าราชการประจ า ด้วยกัน เองเป็นไปโดยสงบ อาศัยการโต้แย้งและยกมือในสภาเป็นปัจจัยชี้
ขาด ไม่ต้องใช้ก าลังปฏิวัติซ้อนเหมือนแต่ก่อน 
 ๓.๔ ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านสังคมเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการ
แสดงออกทางกาย และ วาจาก็ตามก าหนดประเด็นของการศึกษาไว้หลายลักษณะ คือ 
 ๑) ปัญหาอาชญากรรม และทุรกรรมต่างๆ ปัญหาอาชญากรรมและทุรกรรม ซึ่งเกิดขึ้น
เป็นประจ าวัน ในชีวิต คือความเป็นอยู่ในปัจจุบัน นั้นอาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุหลายประการ 
เช่น สันดานเป็นอาชญากร ปัญหา เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว สิ่งแวดล้อม เป็นต้น อาชญากรรม 
เป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่มองว่า เป็นการกระท าผิดที่มีอันตรายมีความรุนแรง และเป็นการกระท าที่
ควรจะจัดการให้สาสม ซึ่งผู้กระท าผิดควรต้องได้รับผลตอบแทนจากสังคมโดยรวม ทุกคนจะ
เดือดร้อนต่างตอ้งการให้ขจัดคนร้ายด้วยวิธีการใดก็ตามออกไปจากสังคม ดังนั้นการกระท าความผิด
จึงเป็นการแยกคนออกเป็น สองกลุ่ม คือ คนดีและคนชั่ว การที่คนรวมตัวกัน เป็นกลุ่ม ชุมชน สังคม 
เมื่อวันเวลาผ่านไปสังคมย่อมมีการขยาย จ านวนสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนเกิดการขัดแย้ง เบียดเบียนรังแก 
เอาเปรียบ วิวาท และท าร้ายกันทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีรูปแบบต่างๆ หลากหลาย ความ
สลับซับซ้อนในวิธีการและกลุ่มคนกระท าผิดมีจ านวนเพิ่มขึ้นความรุนแรงก็มีมากข้ึนด้วย๑๔ 
 ๒) ปัญหายาเสพติด ในขณะที่หลายคนก าลังให้ความส าคัญกับปัญหาการเมืองไทแต่
ปัญหาอีกประการที่ หลายคนละเลยไปที่สร้างความรุนแรงในสังคมไม่แพ้ปัญหาการเมืองไทย นั่นก็
คือ “ปัญหา ยาเสพติด” ปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาสังคมที่มีความร้ายแรงระดับชาติทุกสังคม
ชุมชนต่าง ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในทุกวันนี้คนจ านวนมากก าลังเผชิญกับปัญหายา
เสพติด แพร่ระบาดในสังคมไทยแม้จะได้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบจ าหน่ายและ
เสพยาเสพติด แต่กย็ังไม่สามารถขจัดยาเสพติดให้หมดไปได้เนื่องจากเป็นขบวนการที่มีความซับซ้อน 
นับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเป็นทวีคูณ ยาเสพติดแพร่ระบาดกรีฑาทัพ เข้ายึด
ครองหมดทั้งประเทศ เยาวชน ประชาชน พระสงฆ์องค์เจ้า ต ารวจ ทหาร ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ครู 
อาจารย์ เป็นต้น๑๕ 
 กล่าวได้ว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญยิ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็นปัญหาที่ 
ส่งผลกระทบต่อปัญหาอ่ืน ๆ มากมายในประเทศ ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยได้มี  การ
เปลี่ยนแปลงและขยายตัวมากขึ้นจากผลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและ 
เทคโนโลยีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โครงสร้างทางสังคม 

                                                 
 ๑๔สนธยา ผลศีล, ผศ., หลักสังคมวิทยำ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า 
๑๙๗. 
 

 ๑๕วิโรจน์ วงษ์ทน, ประชำธิปไตยเต็มดวง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส.เอเชียเพรส จ ากัด , 
๒๕๕๐), หน้า ๖๖. 
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เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ขาดพลังและขาดความสมดุลในการพัฒนา สถาบันหลักทางสังคมหลาย  
สถาบันเกิดความอ่อนแอเป็นช่องว่างท าให้ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
มากขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดไม่ว่า จะเป็นนายทุนผู้ผลิต ผู้ค้าผู้น าเข้าและส่งออกยาเสพ 
ติดอาศยัผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน ายาเสพติดทัง้ที่มีอยู่เดิมและชนิดใหม่เข้ามา เผยแพร่ 
ในหมู่ประชาชนในแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ ยาเสพติดเป็น 
ปัญหาที่ “เป็นภัยคุกคาม กัดกร่อน บ่อนท าลาย” ประเทศไทยส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อ
ปัจเจกบุคคลและสังคมส่วนรวมในมิติต่าง ๆ 
 ๓. ปัญหาโสเภณี ปัญหาโสเภณี ปัญหาโสเภณีนับว่าเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญปัญหาหนึ่ง
ในสังคม อารยะทุกสังคม ล้วนมีหญิงโสเภณีเหมือนกันหมดสิ้น จึงกล่าวได้ว่า หญิงโสเภณีเป็น
ผลิตผลทางสังคมและก็กลายเป็นปัญหาสังคม เหตุที่หญิงโสเภณีมักอ้างในเมื่อถูกซักถามถึงเหตุที่
ต้องมาเลี้ยงชีพแบบนี้คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาของวัยรุ่นไทยใน
เรื่อง แนวคิดของการมีเพศสัมพันธ์นั้น เป็นเรื่องธรรมดาจนน าไปสู่การขายบริการทางเพศในสภาพ
สังคมท่ัว ๆ ไปรอบตัวเรานั้นเต็มไปด้วยเงื่อนไขและกลไกของการกระตุ้นความอยากและอารมณ์ทาง
เพศ ซึ่งปัจจุบันไม่จ ากัดอยู่เพียงแค่เรื่องแฟชั่น การแต่งกายกับภาพที่ถูกสะท้อนออกมาตาม
แคมเปญ หรือตามความต้องการของโฆษณาต่างๆ เท่านั้น หากแต่สื่อสิ่งพิมพ์เช่น หนังสือพิมพ์
นิตยสาร แผ่นพับ ใบปลิว เกือบทุกฉบับ ทุกชนิดรวมไปถึงการแสดงออกทางสื่อโทรทัศน์วิทยุหรือ
แม้แต่ อินเตอร์เน็ต และแทบทุกธุรกิจต่างขานรับแนวคิดของการใช้“ สรีระ แรงดึงดูดทางเพศ ” 
เป็นจุดขายในการน าเสนอบริการจนไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่วางขายตามท้องตลาด นั่นก็หมายถึง 
“ สื่อ ” มีอิทธิพลอย่างมาก ที่ส่อแนวทางในการน าเสนอด้านกามารมณ์ออกมาสู่สังคม ซึ่งก่อให้เกิด
การลอกเลียนแบบของวัยรุ่นไทยและน าไปสู่การกระท าที่มิชอบ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
“ เซ็กส์ ”๑๖ 
 ดังนั้น ปัญหาด้านสังคมโดยเฉพาะในด้าน ด้านอาชญากรรม ด้านยาเสพติด และโสเภณี 
เด็ก คือ ปัญหาของสังคมไทย เกิดจากฝีมือของคนเห็นแก่ตัว หวังเพ่ือประโยชน์ส่วนตนทั้งสิ้น โดยไม่
มองถึงความเดือดร้อนของคนอ่ืน เห็นความเดือดร้อนของคนอ่ืนเป็นเรื่องไกลตัว  ปัญหาเหล่านี้จึง
เป็นผลกระทบต่อสังคมไทย เช่น ย่อมท าให้ประชาชนมีสุขภาพจิตเสื่อมทรามลง สุขภาพบุคลิกภาพ
ถดถอย สังคมขาดความสงบสุขเนื่องจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น และบุคคลใน สังคมเป็น
ส่วนประกอบส าคัญในสถาบัน ทั้งปวงผลอันโยงใยถึงกันย่อมก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในการเมืองการ
แสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสังคม 
 
 
 

                                                 
 ๑๖สนธยา ผลศีล,ผศ., หลักสังคมวิทยำ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า 
๑๔๓. 
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๔. กำรประยุกต์หลักเบญจศีลเบญจธรรมในกำรพัฒนำพฤติกรรมของมนุษย์  
 เบญจศีล ก. ความหมายเบญจศีล ความหมายเบญจศีล คือ ข้อประพฤติปฏิบัติส าหรับ
ควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม ความเกษมสุขการส ารวมและความไม่ก้าวล่วง
ละเมิด”๑๗ “มีการส ารวมกายวาจาของตนให้มีความสงบเรียบร้อยพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ประพฤติ
ปฎิบัติแต่สิ่งที่น าประโยชน์มาสู่ตนและผู้อื่น”๑๘ 
 วิธีปฏิบัติตามหลักเบญจศีลก็เพ่ือควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให้ตั้งอยู่ใน
ความดีงามมีความปกติสุขเพ่ือประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานคือความสุขและไม่มีการเบียดเบียนกันในสังคม  
 ๑) ปาณาติปาตา เวรมณี แปลว่า เจตนา งดเว้น จากการท าลายชีวิตสัตว์รวมไปถึง  การ
ฆ่า การท า ร้ายร่างกายและการทรกรรม ค าว่า “สัตว์” ในที่นี่ ประสงค์เอาทั้งมนุษย์และสัตว์ 
เดรัจฉานที่ยังเป็นอยู่มนุษย์ไม่เลือกว่า ผู้ชายหรือผู้หญิง จะอยู่ในวัยใดก็ตาม จนถึงที่ยังอยู่ในครรภ์ก็
ตาม จะใหญ่หรือเล็กก็ตามได้ชื่อว่า สัตว์ในที่นี่ทั้งหมด เพ่ือให้เข้าใจถึงความหมายของการฆ่า  การ
ท าร้ายร่างกาย และการทรกรรมจะได้อธิบายดังนี้ ๒ ความหมาย คือ  
  (๑) การฆ่า หมายถึง การท าให้ตายไม่ว่า จะเป็นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานก็ตาม 
รวมไปถึงการฆ่าเองหรือใช้ให้คนอ่ืนฆ่าก็ตาม ถือว่าผิดศีลทั้งสิ้นและมีโทษทางบ้านเมืองด้วย จะบาป
มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับ เจตนาและชนิดของมนุษย์และสัตว์ที่ฆ่า ถ้าหากว่าฆ่ามนุษย์หรือ สัตว์ที่มี
คุณมากก็จะมีบาปมาก หากว่า ฆ่ามนุษย์หรือสัตว์ที่มีคุณน้อยก็มีบาปน้อย แต่ทั้งนี้แล้วแต่ เจตนา
ของผู้กระท าด้วย และการฆ่านั้นก็มีอยู่ ๒ ประเภทคือ ฆ่าโดยจงใจ และฆ่าโดยไม่จงใจ ฆ่าโดยจงใจ 
หมายความว่า คิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะฆ่า เช่น ฆ่าคู่อริเป็นต้นฆ่าโดยไม่จงใจ หมายความว่า ไม่ได้
คิดไว้กอ่น แต่บังเอิญเรื่องเกิดข้ึน เช่น ฆ่าเพราะเกิดบันดาลโทสะเป็นต้น  
  (๒) การท าร้ายร่างกาย คือการท าให้มนุษย์หรือสัตว์ได้รับความเจ็บปวดยังทุกข์ ให้
เกิดแก่ผู้ถูกท า ร้ายทุรกรรม หมายถึงการประพฤติอย่างเหี้ยมโหดแก่สัตว์เดรัจฉานอย่างไม่มี ปราณี
ให้ได้รับความทุกข์ยากล าบาก เช่น ใช้สัตว์เลี้ยงท างานโดยไม่ให้พักผ่อน หรือกักขังจนสัตว์นั้นได้รับ
ความทุกข์หรือน าเอาสัตว์นั้นไปด้วยวิธีการที่ทรมานเช่น มัดเท้ามัดปีก เป็นต้น รวมไปถึงการน าสัตว์
ไปทรมานเพ่ือความสนุกสนาน เช่นชนโค ชนกระบือ ตีไก่ กัดปลา กัดจิ้งหรีด  เป็นต้น๑๙ หลักเกณฑ์
การกระท าที่จะก าหนดว่า ละเมิดศีลข้อที่ ๑ ได้นั้น พระอรรถกถาจารย์ได้จัดวางองค์ประกอบการ
ละเมิดไว้ดังนี้คือ  

                                                 
 ๑๗สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีลเบญจธรรม เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ 
๒๙, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๒๙.  
 

 ๑๘พระราชธรรมนิเทศ(ระแบบ ฐิตญาโณ), นิเทศธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : ธีรพงษ์ 
การพิมพ,์ ๒๕๓๗), หน้า ๓๗. 
 

 ๑๙สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส , เบญจศีลและเบญจธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๘.  
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  (๑) ปาโณ สัตว์นั้นมีชีวิต (๒) ปาณสญฺญิตา มีความเป็นผู้ส าคัญว่า สัตว์นั้นมีชีวิต 
(๓) วธกจิตฺต  มีจิตคิดจะฆ่า (๔) อุปกฺกโม มีความพยายามที่จะฆ่าสัตว์นั้น (๕) เตน มรณ  สัตว์นั้น 
ตายด้วยความพยายามนัน้๒๐  
  การล่วงละเมิดนอกจากศีลจะขาดแล้วยังถือว่า เป็นบาปด้วยความชั่ว ฉะนั้น จึงไม่
ควรเบียดเบียนบีบคั้นกัน ควรอยู่ร่วมกันด้วยไมตรีจิต สันติภาพที่มั่นคงก็จะเกิดขึ้น  
  ๒) อทินฺนาทานา เวรมณีแปลว่า เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วย
อาการเป็นโจร คือไม่เบียดบังด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของที่ผู้อ่ืนไม่อนุญาตด้วยทางกาย หรือว่า 
ทางวาจาอันเจ้าของไม่ได้ยกให้เป็นสิทธิ์ขาด เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น ในที่นี้จะอธิบายกิริยาที่ห้ามท าใน
ศีลข้อ ๒ มีอยู่ ๓ ประการคือ  
  ๒.๑) โจรกรรม ประพฤติเป็นโจร หมายถึง กิริยาที่ถือเอาสิ่งของที่ไม่มีผู้ให้ด้วย
อาการเป็นโจรหลายลักษณะ คือ ลัก ได้แก่การขโมยเอาลับหลัง ฉก ได้กริยาที่ถือเอาสิ่งของ ๆ ผู้อ่ืน
ในเวลาที่เจ้าของเผลอ กรรโชก ได้แก่ ขู่ให้เขากลัวแล้วให้ทรัพย์ ปล้น ได้แก่การร่วมหัวกัน หลายคน
ตีปล้น เอาทรัพย์ ตู่ได้แก่การอ้างหลักฐานพยานเท็จเอาทรัพย์ของคนอ่ืน ฉ้อ ได้แก่การใช้อุบายเอา
ทรัพย์ผู้อ่ืนโดยเจ้าของมิได้ให้ หลอก ได้แก่การปั้นเรื่องขึ้นหลอกให้เขาหลงเชื่อลวง ได้แก่การใช้
เครื่องมือแลกเปลี่ยนผิดมาตรฐาน ปลอม ได้แก่การท าของปลอมใช้ของปลอม ตระบัด ได้แก่บิดพลิ้ว
ค ามั่น สัญญาเพ่ือเอาทรัพย์ เบียดบัง ได้แก่การปกปิดซ่อนทรัพย์ สับเปลี่ยน ได้แก่การสลับทรัพย์
ของตนกบัของคนอ่ืน ลักลอบ ได้แก่การหลีกเลี่ยงไม่จ่ายตามพิกัด เช่นเลี่ยงภาษี ยักยอกได้แก่การใช้
อ านาจหน้าที่จ าหน่ายทรัพย์ของผู้อืน่มาเป็นของตน โดยมิชอบ๒๑ ทั้ง ๑๔ ประการข้างต้น จะท าเอง 
หรือใช้ให้ผู้อ่ืนท าก็ชื่อว่า ประพฤติเป็นโจรทั้งสิ้น  
  ๒.๒) อนุโลมโจรกรรม หมายถึงกิริยาที่ อุดหนุนโจรกรรม หรือสมโจร หรือ 
อุปการะแก่ผู้ประพฤติผิดศีลธรรม ซึ่ งรวมไปถึงการปอกลอกลวง โดยการคบกับผู้ อ่ืนเพ่ือ 
ผลประโยชน์ด้วยอาการไม่ซื่อสัตย์มุ่งจะเอาแต่ประโยชน์ของเขาฝ่ายเดียว และรับสินบนของผู้อ่ืน 
เพ่ือกระท าในทางท่ีผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม  
  ๒.๓) ฉายาโจรกรรม หมายถึงกิริยาที่ท าทรัพย์พัสดุของผู้อ่ืนให้สูญหรือเป็นสินใช้
ตกอยู่แก่ตน ผลาญคือท าอันตรายแก่ทรัพย์ พัสดุ หรือหยิบฉวยทรัพย์พัสดุของผู้อ่ืนมาด้วย ความมัก
ง่ายโดยคิดว่า เจ้าของคงไม่ว่า อะไรองค์ที่จะท าให้ศีลข้อนี้ขาดได้นั้น ต้องประกอบด้วยองค์ ๕ คือ 
(๑) ปรปริคฺคหิต  ของนั้นมีผู้อื่นหวงแหน คือมีเจ้าของ (๒) ปรปริคฺคหิตสญญิตา รู้ว่าเป็นของอันผู้อ่ืน
หวงแหน (๓) เถยฺยจิตฺต  มีจิตคิดจะลัก (๔) อุปกฺกโม มีความพยายามที่จะลัก (๕) เตน หรณ  ลักมา
ด้วยความพยายามนั้น๒๒ 
                                                 
 ๒๐อภิ.ส .อ. (ไทย) ๑/ ๑/๒๘๗.  
 

 ๒๑สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส , เบญจศีลและเบญจธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๗. 
 

 ๒๒อภิ.ส .อ. (ไทย) ๑/ ๑/๒๘๘. 
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  ๓) กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณีแปลว่า เจตนางดเว้น จาการประพฤติผิดในกาม ค า
ว่า กาม ในที่นี่หมายถึงกิริยาที่รักใคร่กัน ในทางประเวณีหมายความว่างดเว้น จากความประพฤติใน
การที่จะล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อื่นมีข้อห้ามส าหรับชายและหญิงมิให้ประพฤติผิด ดังนี้ 
  ก. หญิงเป็นวัตถุต้องห้ามของชาย ๓ จ าพวกคือ (๑) ภรรยาท่าน หรือ หญิงมีสามี
ได้แก่หญิงที่แต่งงานกับ ชาย หรือไม่ได้แต่งงาน แต่อยู่กินด้วยกันกับชายอย่างเปิดเผย หรือหญิงที่รับ
สิ่งของมีทรัพย์เป็นต้นของชายแล้ว และยอมอยู่กับเขาหรือหญิงที่ชายเลี้ยงไว้เป็นภรรยา (๒) หญิงที่
มีญาติปกครอง ได้แก่หญิงท่ีมารดาบิดา ญาติพิทักษ์รักษาอยู่ คือยังไม่เป็นคู่ครองของใคร (๓) หญิงมี
จารีตรักษา ได้แก่หญิงที่มีศีลธรรมหรือจารีตประเพณีคุ้มครอง เช่น นักบวช หญิงที่กฎหมาย
บ้านเมืองห้าม และหญิงท่ีเป็นเทือกเถาเหล่ากอของตัวเอง  
  ข. ชายเป็นวัตถุที่ต้องห้ามของหญิง คือ (๑) ชายอ่ืนนอกจากสามีของตน (๒) 
นักบวชที่ห้ามเสพเมถุน (๓) ชายที่เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตน 
  การล่วงเกินในขอบเขตของความเป็นสามี -ภรรยา ที่เป็นไปทางกาย ในการ
ประพฤติล่วงละเมิดทางเพศจะมีโทษมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับคุณความดีของผู้ถูกละเมิด ความ
แรงของกิเลส และความพยายาม เช่น ผู้ถูกละเมิดประกอบด้วยคุณความดีมากย่อมมีโทษมาก ถ้า
ประกอบด้วยคุณความดีน้อย ย่อมมีโทษน้อย ถ้ามีความพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย แต่มีความพยายาม
มากก็มีโทษมาก มีความพยายามน้อยก็มีโทษน้อย  
  ๔) มุสาวาทา เวรมณีแปลว่า เว้นจากการกล่าวค าเท็จ คืองดเว้นจากค าพูดที่
บิดเบือน จากความจริง โดยจงใจให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดว่าเป็นเช่นนั้นเช่นแสดงพยานหลักฐานเท็จ มีข้อ
ห้าม ดังต่อไปนี้ ๔.๑) มุสา หมายถึง    การพดูเท็จ และมีองค์ประกอบอยู่ ๗ ประการคือ (๑) ปด 
ได้แก่การพดู ตรงข้ามกับความจริง เช่นเห็นแล้ว พูดว่าไม่เห็น รู้อยู่พูดว่าไม่รู้ (๒) ทนสาบาน ได้แก่
ท าผิดแล้วไม่ยอมรับว่าผิด ๔.๒) อนุโลมมุสา ได้แก่การพูดไม่จริง แต่พูดไปโดยไม่หวังจะให้ผู้ฟังเชื่อ
ตาม เช่นการพูดประชดประชันพูดเสียดสี ๔.๓) ปฏิสสวะ ได้แก่การสัญญากับผู้อ่ืนแล้วไม่ปฏิบัติตาม
ค าพูดนั้น หรือว่า ปฏิบัติไม่ได้จนท าให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์ 
  ๕) สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณีแปลว่า เว้น จากการดื่มน้ าเมา คือสุราและ 
เมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เป็นสิ่งที่ท าให้เสียสติสัมปชัญญะไป การดื่มสุราและเสพสิ่งเสพ
ติดนอกจากจะมีโทษต่อร่างกายแล้วยังบ่ันทอนสติปัญญา อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่นการ
ฆาตกรรม ฉกชิงวิ่งราว อาชญากรรมทางเพศ การหลอกลวงต้มตุ๋น และอุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม ศีลทั้ง ๕ ข้อ นี้เป็นกฎระเบียบและเป็นหลักประพฤติ
ปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานส าหรับมนุษย์ทุกคน เพ่ือป้องกันเวรและภัยท าให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย หาก
คนในสังคมไม่เคารพในหลักของศีลแล้ว ความทุกข์เดือดร้อนก็จะกลายเป็นปัญหาของชีวิตและสังคม 
พระพุทธเจ้าทรงมุ่งเน้นให้มนุษย์ในสังคมมีความสุข สงบ มีเอกภาพ ความเสมอภาคบนหลักพ้ืนฐาน
ของการด าเนินชีวิต โดยให้มีความรักมีเมตตาต่อสรรพชีวิตที่จะต้องพ่ึงพาอาศัยกันโดยอยู่ร่วมกัน ใน
สังคมอย่างมีปรกติสุข ไม่เดือดร้อน เป็นที่รองรับของธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล ซึ่งมีประโยชน์และ
อานิสงส์ สืบไปอย่างต่อเนื่อง 
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  เบญจธรรม ก. ความหมายเบญจธรรม เบญจธรรม หมายถึง “กัลยาธรรม แปลว่า 
ธรรมที่มีความงามเป็นข้อปฏิบัติพิเศษท่ียิ่งขึ้นไปกว่า ศีล” ซ่ึงเป็นสภาวะของผู้ทรงไว้แห่งความดีหรือ
เป็นผู้รักษาความดีไว้ด้วยการประกอบ คุณงามความดีข้อควรปฏิบัติ ๕ ประการ ซึ่งจะท าให้มนุษย์
เป็นคนดี มีคุณธรรม มีกาย วาจา ใจ ที่ สะอาดงดงาม ได้แก่ (๑) เมตตา (๒) สัมมาอาชีวะ (๓) กาม
สังวร (๔) สัจจะและ (๕) สติสัมปชัญญะ ผู้ที่ได้รบัผลจากการกระท านั้นจะมีความสุข๒๓ 
  วิธีปฏิบัติตามหลักเบญจธรรม เป็นหลักธรรมพ้ืนฐานส าหรับบุคคลทั่วไปได้ใช้ยึด
มั่น เพ่ือในการท า ความดีละเว้นความชั่ว และท าจิตใจให้บริสุทธิ์ได้มี ๕ ประการดังนี้  
  ๑) หลักเมตตา หมายถึง ความรักและปรารถนาดีที่จะให้ผู้ อ่ืนและบ้านเมืองมี
ความสุข และมีความสงสารคิดที่จะช่วยให้บ้านเมืองพ้น จากทุกข์ภัยความเดือดร้อนทั้งปวง เอ้ือเฟ้ือ
และ แบ่งปันน้ าใจให้สังคม มีจิตใจเมตตาปราณีต่อเพ่ือนมนุษย์หรือแม้กระทั่ง ต่อหมู่สัตว์ทั้งหลาย 
  ๒) กามสังวร คือ การส ารวมระวัง ควบคุมตนในเรื่องกามารมณ์ ความต้องการทาง 
เพศให้พอเหมาะพอดีไม่ให้หลงใหลในรูปเสียงกลิ่น รส สัมผัส ตามกระแสแฟชั่นนิยม ที่ผิดธรรมผิด
ทางหรือเกินพอดีจนท าให้ต้นเองครอบครัวและสังคมต้องเดือดร้อน แนวทางการแก้ไขปัญหาของศีล
ข้อ ที่สาม คือ ทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าการแก้ไขปัญหาของการประพฤติผิดศีลข้อ ที่ ๓ นั้น พระ
ธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงผู้บริโภคกามว่า มี ๓ พวก คือ  
  ๒.๑) พวกที่บริโภคกามคุณทั้ง ๕ โดยมีความติดใจ หลงใหล หมกมุ่น ไม่รู้เท่าทัน 
เห็นโทษ ไม่มีปัญญาพาตัวรอดเป็นเหมือนเนื้อป่าที่ติดบ่วงและนอนทับ บ่วงอยู่ย่อมจะ ประสบความ
เสื่อมความพินาศ ถูกพรานท าเอาได้ตามปรารถนา  
  ๒.๒) พวกท่ีบริโภคกามคุณ ๕ โดยไม่ติดไม่หลงใหล ไม่หมกมุ่น รู้เท่าทัน เห็นโทษมี
ปัญญาพาตัวรอดได้เป็นเหมือนเนื้อป่าที่นอนทับบ่วงแต่ตัวไม่ติดบ่วง ย่อมจะไม่ประสบความเสื่อม 
ความพินาศ ไม่ถูกพรานคือมารร้ายท าอะไรเอาตามปรารถนา  
 ๒.๓) พวกท่ีสงัดจากกาม ปลอดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย ได้บรรลุรูปฌาน  และอรูปฌาน
ขั้น ใดขั้น หนึ่ง ตลอดจนบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ และเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้ว ประสบสุขประณีตสูงสุด
แล้ว ได้ชื่อว่า ท าให้มารตาบอด มองไม่เห็นร่องรอย ถึงภาวะที่มารมองไม่เห็น เป็นเหมือนเนื้อป่า
เที่ยวไปในป่าใหญ่ จะเดิน จะยืน จะนั่ง จะนอนก็ปลอดโปร่ง เบาใจ เพราะไม่อยู่ในสายตาของ
นายพราน๒๔  
 ๓) สัมมาอาชีวะ หมายถึงการเลี้ยงชีพชอบ ค าว่า อาชีวะคือ การเลี้ยงชีวิต การด าเนิน
ชีวิต การท ามาหากิน พระพุทธศาสนามองว่า การด าเนินชีวิตนั้นต้องเป็นการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง  
และไม่เห็นด้วยกับการด าเนินชีวิตที่จะท าอย่างไรก็ได้ขอแต่เพียงให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนามา แต่  

                                                 
 ๒๓พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺ โต) , พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๑๙๕-๑๙๖. 
 

 ๒๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๕๔๒ – ๕๔๓.                                                                                    
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พระพุทธศาสนามีทัศนะว่า การที่จะได้อะไรมานั้นต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความถูกต้องเท่านั้น 
ภิกษุทั้งหลาย สัมมาอาชีวะเป็นไฉน ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในศาสนานี้เว้น มิจฉา อาชีวะแล้วเลี้ยง
ชีพด้วยสัมมาอาชีวะ นี้เรียกว่า สัมมาอาชีวะ๒๕ 
  ๔) สัจจะ หมายถึง ความจริง ความสัตย์จริง ที่อาศัยเหตุผลเป็นหลักพิสูจน์ให้คน
อ่ืนรู้ เห็นตามได้การศึกษาเก่ียวกับนิยามความหมายของเรื่อง นับได้ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นขั้นมูลฐาน เช่น 
นักการเมืองพูดจริงท าจริงให้นั้น เป็นผลท าให้ประชาชนนับถือเพราะพูดแต่ค าจริงไม่กรับกลอกเป็น
ต้น ดังนั้น นักวิชาการท่ีได้กล่าวถึง สัจจะไว้ดังนี้  
  ดังนั้น สัจจะ คือ การพูดความจริง โดยไม่โกหกคนอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของตน แม้ใน
พุทธวงศ์ก็เน้นการ พูดความเป็นจริงไม่เปลี่ยนแปลงจากความเป็นจริง อุปมากับดาวประกายพรึกที่
โคจรไปตามธรรมชาติ ไม่เบี่ยงเบน จึงท าให้เข้าใจได้ว่า การพูดความจริงนี้  หมายถึงการพูด ถูกต้อง
ตามสัจธรรม คือความจริงแห่งธรรมชาตินั่นเอง เช่น คนที่เป็นคนจริง พูดจริงท าจริง ย่อมได้รับความ
นิยมยกย่อง ได้รับความนับถือความไว้วางใจจากสมาชิกในทุกสถาบัน  ๕) สติสัมปชัญญะ สติคือ
ความตามระลึกความหวนระลึก สติคือกิริยาระลึก ความระลึกความทรงจ าความไม่เลื่อนลอยความ
ไม่หลงลืม สติคือ สตินทรีย์สติพละ นี้เรียกว่า สติ ในค าว่า มีสัมปชัญญะ ได้แก่ ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด
การวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม และ แก้ปัญหาสังคมโดยอาศัยสติสัมปชัญญะ ความ
ก าหนดหมาย ความเข้าไปก าหนดความเข้าไป ก าหนดเฉพาะ ภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาด ภาวะที่รู้
ละเอียดความรู้แจ้ง ความคิดค้น ความใคร่ครวญต่อสังคม ปัญญาเหมือนแผ่นดิน 
 
๕. สรุป 
 เบญจศีล คือ ข้อประพฤติปฏิบัติส าหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม 
แบ่งเป็นประเภทของเบญจศีลได้ ๕ ประเภท คือเว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต,เว้นจากการถือเอาสิ่งของ
ที่เจ้าของไม่ได้ให้, เว้นจากการประพฤติผิดในกาม , เว้นจากการพูดเท็จ และเว้นจากการดื่มน้ าเมา
คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท และ เบญจธรรม หมายถึง “กัลยาธรรม แปลว่า 
ธรรมท่ีมีความงามเป็นข้อปฏิบัติ พิเศษที่ยิ่งขึ้นไปกว่า ศีล ซึ่งจะท าให้มนุษย์เป็นคนดี มีคุณธรรม มี
กาย วาจา ใจ ที่สะอาดงดงามแบ่ง ออกเป็นประเภทของเบญจธรรม ๕ ประเภท คือความเมตตา
กรุณา, การเล้ียงชีพโดยชอบ, ความ ส ารวมในกาม, พูดความจริงและความระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอ 
เบญจศีล รวมความว่า เบญจศีล หรือ ศีล ๕ คู่กับเบญจธรรม หรือ กัลยาณธรรม ๕ เป็นธรรมของ
คนดีถ้าเรียกชื่อเต็ม ๆ ก็ต้องเรียกว่า เบญจกัลยาณธรรม หมายถึง ธรรมของคนดี ๕ ประการ ทั้งศีล 
๕ และกัลยาณธรรม ๕ ประการนี้เป็นของคู่กัน จึงเรียกว่า ศีลธรรม กล่าวคือศีล เป็นข้อห้าม คือ 
ห้ามท าห้ามล่วงละเมิด ส่วนกัลยาณธรรม เป็นข้ออนุญาตให้ท าให้น าไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะเกิด
ผลดีแก่ผู้ปฏบัิตทิุกคน 

 
                                                 
 ๒๕ที. ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๙/๒๗๕, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๔๙/๘๖.  
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โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
 (๒) วิทยำนิพนธ์ : 
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หลักธรรมที่ใช้แก้ความโกรธในพระพุทธศาสนา 
Dhamma for Anger Solution in Buddhism 

 
พระครูภาวนาอินทวงศ์ (อินฺทวํโส) 

 

บทคัดย่อ 
 หลักธรรมที่ใช้แก้ความโกรธตามหลักของศาสนาไม่ว่าจะอยู่ในระดับเบื้องต้นคือ  การ
ปฏิบัติตามหลักเบญจศีลในเบื้องต้นซึ่งเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตของมนุษย์เพ่ือดับ
ความโกรธ พยายามไม่ให้ความโกรธเกิดข้ึน ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ จิตผู้นั้นย่อมผ่องใสและ มีสมาธิที่ตั้ง
มั่นได้อย่างรวดเร็วจนทําให้เกิดปัญญาเพ่ือละความโกรธออกจากจิตของตน และรู้จักเสียสละปล่อย
วางความโกรธทิ้งไป โดยมีสติสัมปชัญญะควบคลุมอยู่เสมอทุกเมื่อเพ่ือรู้เท่าทันความโกรธที่จะเข้ามา
จิตใจ โดยตั้งสัจจะให้แน่วแน่ก็จะทุเลาความโกรธให้จางให้ไปได้เช่นเดียวกัน  หรือให้มี ทมะ คือการ
ข่มจิตไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้น หรือ มีขันติในการอดทนต่อการสละความโกรธออกจากจิตของตน 
และ มีหิริโอตตัปปะ คือ ความรู้สึกละอายที่จะให้ความโกรธเกิดขึ้นเพ่ือไม่ให้สร้างความเดือดร้อน
ให้กับตนเองและผู้อ่ืน 
ค าส าคัญ : หลักธรรม, แก้ความโกรธ, พระพุทธศาสนา 
 

ABSTRACT 
 Dhamma for Anger Solution  accordance with religion in the basic level is 
to behave according to the five ennobling virtues. In the beginning, it is the 
Dhamma to support and develop the human’s lives for cessation of the anger and 
try to not to have the anger, if can do like this and then, the mind will be purified, 
has the concentration stably and rapidly till to have the wisdom for cessation of 
anger from own mind and to know how to leave the anger by consciousness and 
clear comprehension for knowing the anger will happen in the mind by keeping the 
promise or the truth to leave the anger slowly or having the self-control that is to 
control the mind to have no anger or having the tolerance in the patience to leave 
the anger from own mind and having the moral shame and moral dread are to be 
shy to let the anger happens for no making the problem to own self and others. 
Keywords: Dhamma, Anger Solution, Buddhism 

                                                 
 เจ้าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง ตําบลดอนทราย อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  Email : 
sushi_zuza@outlook.com 
 
 



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘162

๑. บทน า 
 หลักคําสอนในพุทธศาสนาไม่ว่าในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา หรือ เอกสารการศึกษา
ต่างๆ ล้วนได้รับความสนใจศึกษากันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ทั้งในวงการศึกษา พระพุทธศาสนา 
และ วงการศึกษาท่ัวไป บุคคลที่สนใจศึกษาก็มีทั้งชาวพุทธเอง๑ และ ผู้ที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา 
ในหลักคําสอนของพระพุทธองค์มีทั้งธรรมที่เป็นฝ่ายกุศล และ ธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศล ผู้ศึกษาได้
นํามาเปรียบเทียบในการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ เพราะ
มนุษย์ส่วนมากมีความโกรธ๒ ไม่มีเหตุผล เพราะมีความเชื่อที่หลงงมงาย ที่เรียกว่าอวิชชา คือ ความ
ไม่รู้ตามความเป็นจริง เป็นความโง่เขลา เป็นความมืดที่ครอบงําสรรพสัตว์ เมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริง 
ก็ย่อมกระทําแต่สิ่งที่ผิดกฎหมาย๓ ความโกรธนั้นย่อมส่งผลต่อตนเอง และผู้อ่ืนจึงเป็นเหตุให้สัตว์
ทั้งหลายในโลก ต้องอยู่ในความโกรธ ย่อมมีการทะเลาะ และเกิดฆ่าฟันกัน ถ้าไม่สามารถขจัดความ
โกรธให้หมดสิ้นไปจากจิตใจได้ จิตของผู้นั้นก็จะเกิดแสงสว่าง๔ หลักธรรมคําสอนในทาง
พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความโกรธ และ แนวทางในการปฏิบัติหรือวิธีใช้ในการแก้ความโกรธ ที่
ปรากฏในสังคม เพ่ือทราบถึงสาเหตุ และ ตระหนักถึงโทษแห่งความโกรธ และเข้าใจหลักธรรมที่
นํามาใช้แก้ปัญหาในทางสังคมได้ โดยนําเอาหลักธรรมข้อใดข้อหนึ่ง มาประพฤติปฏิบัติและ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันสืบต่อไป 
 
๒. ความหมายความโกรธ 
 ความหมายความโกรธที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
 ก. ความโกรธที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก ในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ สังฆาทิเสสกัณฑ์ 
กล่าวถึง "ภิกษุใด ขัดเคือง มีโทสะไม่แช่มชื่น ใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูล โดยมุ่งหมาย
ว่า “ทําอย่างไรจึงจะให้ภิกษุนั้นพ้นจากพรหมจรรย์นี้ได้ ครั้นสมัยต่อจากนั้น อันผู้ใดผู้หนึ่งโจทก็ตาม
ไม่โจทก็ตามอธิกรณ์นั้น เป็นเรื่องไม่มีมูล และ ภิกษุยอมรับผิดเป็นสังฆาทิเสส" ดังพระพุทธพจน์ที่
กล่าวมาข้างต้นว่าถ้าภิกษุรูปใดมีความขัดเคือง มีโทสะภิกษุรูปนั้นแล้ว ใส่ความภิกษุด้วยอาบัติ
ปาราชิกที่ไม่มีมูล โดยมุ่งหมายว่าจะให้ภิกษุนั้นพ้นจากพรหมจรรย์นี้ได้ พุทธองค์ตรัสว่าอันผู้ใดผู้
หนึ่งโจทก็ตามไม่โจทก็ตามอธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องถ้าไม่มีมูล ไม่มีหลักฐาน และ ภิกษุรูปนั้นยอมรับผิด 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส  

                                                 
 ๑พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ), โรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือสังคมไทย , (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย , ๒๕๔๘ ), หน้า ๖๒.  
 

 ๒พระธรรมโกศาจารย์ (พุทฺธทาสภิกฺขุ), พระพุทธประวัติจากพระโอษฐ์, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์สุขภาพใจ ๒๕๓๓), หน้า ๑๒๔.  
 

 ๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมใหม่, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๒๙), 
หน้า ๒๗.  
 

 ๔ขุ.ชา. (ไทย) ๑๕/๒๓/๒๕.   
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 ข. ความโกรธที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิม
ปัณณาสก์ กล่าวถึง เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้ แลว่า ‘บุคคลพึงละการนินทา และ การประทุษร้ายได้ 
เพราะอาศัยการไม่นินทา และ การไม่ประทุษร้าย’ เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น คือ 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า ‘เราเป็นผู้มีการนินทา และ การประทุษร้ายเพราะ
เหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใด เราพึงปฏิบัติเพื่อละ เพ่ือตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสีย อนึ่ง เราเป็นผู้มีการนินทา 
และ การประทุษร้าย แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะการนินทา และ การประทุษร้ายเป็นปัจจัย 
ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะการนินทา และ การประทุษร้ายเป็นปัจจัย หลังจากตายแล้ว
ทุคติเป็นอันหวังได้เพราะการนินทา และ การประทุษร้ายเป็นปัจจัย การนินทา และ การ
ประทุษร้ายนั่นเองเป็นสังโยชน์ เป็นนิวรณ์ อนึ่ง อาสวะ และ ความเร่าร้อนที่ทําความคับแค้นเหล่า
ใด จะพึงเกิดข้ึนเพราะการนินทา และ การประทุษร้ายเป็นปัจจัย เมื่อบุคคลไม่มีการนินทา และ 
การประทุษร้าย อาสวะ และ ความเร่าร้อนที่ทําความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มี คําที่เรากล่าวไว้ว่า 
บุคคลพึงละการนินทา และการประทุษร้ายได้ เพราะอาศัยการไม่นินทา และ การไม่ประทุษร้าย 
เป็นต้น  
 เมื่อบุคคลพึงละความโกรธแค้นได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้น เพราะอาศัยเหตุอะไร 
เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า ‘เราเป็นผู้มีความโกรธ
แค้น เพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใด เราพึงปฏิบัติเพื่อละ เพ่ือตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสีย อนึ่ง เราเป็นผู้
มีความโกรธแค้น แม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัย ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติ
เตียนได้เพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัย หลังจากตายแล้วทุคติเป็นอันหวังได้ เพราะความโกรธแค้น
เป็นปัจจัย’ ความโกรธแค้นนั่นเองเป็นสังโยชน์ เป็นนิวรณ์ อนึ่งอาสวะ และ ความเร่าร้อนที่ทําความ
คับแค้นเหล่าใด จะพึงเกิดขึ้นเพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัย เมื่อบุคคลไม่มีความโกรธแค้น อาสวะ
และความเร่าร้อนที่ทําความโกรธแค้นเหล่านั้นจะไม่มี คําที่เรากล่าวไว้ว่า ‘บุคคลพึงละความโกรธ
แค้นได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้น’ เพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้๕  
 ค. ความโกรธที่ปรากฏในพระอภิธรรมปิฎก อภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี กล่าวถึง บรรดา
สภาวธรรมที่เป็นเหตุเหล่านั้น เหตุที่เป็นอกุศล ๓ เป็นไฉน เหตุที่เป็นอกุศล ๓ คือ โลภะ โทสะ และ
โมหะ ดังนี้  
 (๑) โลภะ คือ กิเลสอย่างหนึ่งที่จัดอยู่ในความโกรธ เพราะความโกรธย่อมแสดงออกมาใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความคล้อยตามอารมณ์ ความยินดี ความ
เพลิดเพลิน  
 (๒) โทสะ ความอาฆาตเกิดขึ้นว่า ผู้นี้เคยทําความเสื่อมเสียแก่เรา ความอาฆาตเกิดขึ้นว่า 
ผู้นี้กําลังทําความเสื่อมเสียแก่เรา ความอาฆาตเกิดขึ้นว่า ผู้นี้จักทําความเสื่อมเสียแก่เรา ความ
อาฆาตเกิดขึ้นว่า ผู้นี้เคยทําความเสื่อมเสีย ฯลฯ  

                                                 
 ๕ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๘-๓๙/๔๑. 
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 (๓) โมหะ ความไม่รู้ในทุกข์ ความไม่รู้ในทุกฺขสมุทัย ความไม่รู้ในทุกฺขนิโรธ ความไม่รู้ใน 
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไม่รู้ในส่วนอดีต ความไม่รู้ในส่วนอนาคต ความไม่รู้ในส่วนอดีตและ 
อนาคต ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทว่า เพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมี ความไม่รู้ ความไม่เห็น 
ความไม่ตรัสรู้ ความไม่รู้โดยสมควร ความไม่รู้ตามเป็นจริง ความไม่แทงตลอด ความไม่ถือเอาโดย
ถูกต้อง ความไม่หยั่งลงโดยรอบคอบ ความไม่พินิจ ความไม่พิจารณา ความไม่ทําให้ประจักษ์ ความ
ทรามปัญญา ความโง่เขลา ความไม่รู้ชัด ความหลง ความลุ่มหลง ความหลงใหลอวิชชา โอฆะคือ
อวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชาลิ่มคืออวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ มี
ลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่าโมหะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า เหตุที่เป็นอกุศล๖ 
 ดังนั้น ความหมายของความโกรธในพระอภิธรรมปิฎก คือ โลภะคือความกําหนัด ความ
คล้อยตามอารมณ์ ความยินดี ความเพลิดเพลินเป็นผลนําไปสู่ โทสะ คือ ไม่สมหวังกับสิ่งนั้น ๆ จึง
กลายเป็นความคิดประทุษร้าย ความคิดมุ่งร้าย กิริยาที่โกรธ ภาวะที่โกรธ เป็นผลทําให้จิตมีโมหะ 
หลงในสภาวธรรมเหล่านั้นที่เป็นเหตุให้อกุศล ๓ คือ โลภะ โทสะ และโมหะบังเกิดขึ้นอยู่เนืองๆ 
 ความหมายของความโกรธชั้นอรรถกถา  
 มีปรากฏในอรรถกถทีฆนิกาย สีลขันธวรรคพรหมชาลสูตร กล่าวถึงความหมายความโกรธ 
คําว่า อาฆาต ความอาฆาต ในพระบาลีนั้นมีวิเคราะห์ว่า เป็นที่มากระทบแห่งจิต คํานี้เป็นชื่อของ
ความโกรธ สุภาษิต และคําที่เป็นทุพภาษิตของคนพวกใดพวกหนึ่ง คือพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธ
เจ้า พระอริยสาวก หรือมารดาบิดา หรือคนที่เป็นข้าศึกได้เลย อย่างที่ตรัสไว้ว่า คนโกรธย่อมไม่รู้
อรรถ คนโกรธย่อมไม่เห็นธรรม เมื่อนรชนถูกความโกรธครอบงํา ย่อมมืดตื้อทันที ความโกรธ
ก่อให้เกิดความพินาศ ความโกรธทําให้ จิตกําเริบ ชนไม่รู้จักความโกรธซึ่งเป็นภัยเกิดในจิต ดังนี้๗ 
ดังนั้น ความหมายของความโกรธชั้นอรรถกถา คนที่มีโกรธย่อมไม่เห็นธรรม เมื่อถูกความโกรธ
ครอบงําแล้ว ย่อมให้จิตมืดมน และความโกรธย่อมก่อให้เกิดความพินาศภัยพิบัติต่อตนเอง และผู้อ่ืน
ด้วย 
 ความหมายความโกรธตามทัศนะนักวิชาการ  
 พระธรรมบทจตุรภาค๘ ฉบับราชบัณฑิตยสถานในหนังสือธรรมบทจตุรภาค ได้กล่าวไว้ว่า
บุคคลที่มีจิตใจทีเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตา กิเลสทั้งหลายเป็นต้นว่า โทสะ ความอาฆาต ความพยาบาท 
ไม่อาจตั้งอยู่ หรือ ปรากฏอยู่ในใจได้เพราะเมตตานั้นเป็นเครื่องระงับ เป็นเครื่องละ และ เป็นเครื่อง
สละออก ซึ่งความไม่ดีทั้งหลาย ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิ และ ปัญญา ตั้งอยู่ในธรรม พูดคําสัตย์จริง 
และ ทําหน้าที่ของตนครบถ้วน ย่อมเป็นที่รักของคนท้ังหลาย 

                                                 
 ๖อภิ.ส. (ไทย) ๔๓/๑๐๖๕ - ๑๐๖๗/๒๗๒ 
 ๗องฺ. สตตฺก. (ไทย) ๒๓/ ๖๑/๔๕๒-๔๕๓.   
 ๘สมเด็จพระพุทฺธโฆษาจารย์พระธรรมบทจตุรภาค, ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : 
เลี่ยงเชียง, ๒๕๒๕), หน้า ๔๕๒-๔๕๓.  
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 อีเลียต แสดงทัศนะไว้ว่านักจิตวิทยามองอารมณ์ไว้ว่าเป็นกระบวนการที่ไม่มีระเบียบแบบ
แผนซึ่งเข้าไปกวนให้กฎของพฤติกรรมเสียระเบียบ๙ ในขณะที่ แฮรี่ ชิลด์ และแกรี่ แบรดเฟลด์ 
กล่าวว่า ความโกรธอาจจะไม่ได้เป็นบาปไปทั้งหมด บางครั้งมันอาจจะเป็นการพิพากษาอันนํามาซึ่ง
ความชอบธรรมของพระเจ้า๑๐ 
 พระธรรมโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึงความโกรธในหนังสือวิถีของชาวพุทธ 
และ หลังการปฎิบัติของชาวพุทธ๑๑ วิธีแก้ความโกรธ ผลที่เกิดขึ้นจากความโกรธให้ปฎิบัติตามแนว
ศีล ๕ ศีล ๘ เป็นต้น จนถึงการเจริญเมตตาในภาวนาเพ่ือความหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏฏ
มีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นฯ  
 หลวงพ่อปัญญานันทภิกฺขุ กล่าวไว้ในหนังสือธรรมปทัฏฐคาถาธรรมหลวงพ่อของ
ชาวบ้าน๑๒ได้กล่าวไว้ว่า โทสะ คิดประทุษร้ายผู้อ่ืนเกิดขึ้นย่อมทําให้ผู้นั้นขาดเมตตาธรรมทั้งหลาย
เป็นต้นว่า โทสะความอาฆาต ความพยาบาทไม่อาจตั้งอยู่ หรือ ปาฐกถาอยู่ในใจได้ เพราะเมตตานั้น
เป็นเครื่องระงับ เป็นเครื่องละ และเป็นเครื่องสละออกซึ่งความไม่ดีทั้งหลายจากจิตใจให้หมดสิ้นไป 
หรือทําให้เบาบางลงในที่สุดได้  
 พระมหานุกูล มหาวีโร (พรหมขันธ์) กล่าวว่า“วิธีคิดเพ่ือบรรเทาอกุศลจิตใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท” ได้กล่าวว่า โทสะเกิดขณะใด จิตไม่พอใจอารมณ์ขณะนั้นขณะต่อมาสภาพ
ธรรมนั้นๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงก็จะคลายความเศร้าโศกลง๑๓ 
 สรุปได้ว่าความหมายความโกรธตามทัศนะนักวิชาการ คือความคิดประทุษร้ายบุคคลที่มี
จิตเต็มไปด้วยโทสะ ความอาฆาต ความพยาบาท คิดประทุษร้ายผู้อ่ืนเกิดขึ้นย่อมทําให้ผู้นั้นขาด
เมตตาธรรม 
 
 
 

                                                 
 ๙Matthew A. Elliott, Faithful Feelings : Rethinking Emotion in the New 
Testament, 2006. 
 

 ๑๐Harry Shields and Gary Bredfeldt, Caring for Souls : Counseling Under the 
Authority of Scripture, 2001. 
 

 ๑๑พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), วิถีแห่งชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๖๒.  
 

 ๑๒พระธรรมโกศาจารย์ (ปญฺญานนฺทฺภิกฺขุ), ปทัฏฐคาถาธรรมหลวงพ่อของชาวบ้าน , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐), หน้า ๑๘๘.  
 ๑๓พระมหานุกูล มหาวีโร (พรหมขันธ์), “วิธีคิดเพื่อบรรเทาอกุศลจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท,” 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า 
๑๙. 
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๓. ลักษณะของความโกรธ  
 ลักษณะของความโกรธ คือความโกรธร้ายแรงกว่าอัคคีภัย ความเสียหายแก่ชีวิต และ
ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากไฟภายใน คือ โทสะนั้น มีมากกว่าไฟภายนอกอย่างเทียบกันไม่ได้ ลองนึกดู
ว่าในโลกที่มีประชากรหลายพันล้านคนนี้ วันหนึ่ง ๆ มีเพลิงโทสะเกิดขึ้นกี่ครั้งเมื่อเพลิงโทสะเกิดขึ้น 
แทนที่จะทําให้สว่าง กลับทําจิตใจให้มืดมิดยิ่งขึ้น คนโกรธย่อมไม่รู้จักประโยชน์ของตนและ ของ
ผู้อื่นชัดตามความเป็นจริง คนโกรธย่อมก่อกรรมที่ทําได้ยากเหมือนทําได้ง่าย คนโกรธฆ่าบิดามารดา
ก็ได้ ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้ ฆ่าตนเองก็ได้ ฆ่าใครต่อใครก็ได้ เรื่องที่ร้ายแรง หรือ ทารุณโหดร้ายขนาด
ไหน คนโกรธทําได้ทั้งนั้น  
 พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงลักษณะของความโกรธว่า มีรากเป็นพิษมียอดหวาน ที่ว่ามีราก
เป็นพิษหมายความว่า ในเบื้องต้น ความโกรธจะแสดงพิษสงต่อจิตใจ ทําให้หงุดหงิด เร่าร้อน เดือด
ดาล จึงต้องรีบระบายความหงุดหงิด เร่าร้อน เดือดดาลออกไปโดยเร็ว ด้วยการด่าว่าทุบตี หรือ
ทําลายบุคคลหรือสิ่งของ ที่เป็นต้นเหตุให้โกรธ เมื่อได้ทําจนสาแก่ใจแล้ว ในบั้นปลายจะรู้สึกโล่งใจ 
สบายใจ จึงเรียกว่ามียอดหวาน ดังนั้น ลักษณะของความโกรธ คือความโกรธร้ายแรงกว่าอัคคีภัย 
ความเสียหายแก่ชีวิตและ ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากไฟภายในคือโทสะ คนโกรธสามารถฆ่าบิดา
มารดาก็ได ้ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้ ฆ่าตนเองก็ได้ ฆ่าใครต่อใครก็ได้ 
 
๔. สาเหตุของความโกรธ  
 สาเหตุที่ทําให้โกรธมีมากมาย เช่น ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ถูกหักหลังรังแก ถูกปัดแข้งปัดขา 
ถูกข้ามหน้าข้ามตา ถูกด่าว่าเสียหาย ถูกใส่ร้ายป้ายสี ถูกติฉินนินทา สาเหตุแม้จะมีมากจนดู
เหมือนว่า ไม่อาจจะบรรยายได้หมด แต่ในอาฆาตวัตถุสูตร กล่าวว่า สาเหตุแห่งความอาฆาต หรือ
ความโกรธมีอยู ่๑๐ ประการ คือ ๑. เขาเคยทําความเสียหายให้แก่เรา ๒. เขากําลังทําความเสียหาย
ให้แก่เรา ๓. เขาจะทําความเสียหายให้แก่เรา ๔. เขาเคยทําความเสียหายให้แก่คนที่เรารัก ๕. เขา
กําลังทําความเสียหายให้แก่คนที่เรารัก ๖. เขาจะทําความเสียหายให้แก่คนที่เรารัก ๗. เขาเคย
ช่วยเหลือคนที่เราชัง ๘. เขากําลังช่วยเหลือคนที่เราชัง ๙. เขาจะช่วยเหลือคนที่เราชัง ๑๐. โกรธโดย
ไร้สาเหตุ โกรธแม้สิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจ๑๔   
 สาเหตุของความโกรธ มาจากสาเหตุของการล่วงละเมิดปาณาติบาตหมายถึง คนที่ขาดศีล
ข้อที่หนึ่ง คือฆ่า และ ทําร้ายคนอ่ืนสัตว์อ่ืนด้วยความโกรธ ย่อมเดือดร้อนในปัจจุบัน และ ในอนาคต 
เมื่อตายไปก็เกิดในสถานที่ลําบาก เช่นเกิดในนรกเป็นต้น เมื่อเขากลับมาเกิดในโลกมนุษย์เพราะเศษ
กรรมที่ยังเหลืออยู่ ทําให้เขาเป็นคนอายุสั้น และ มักถูกฆ่าตาย สาเหตุของการล่วงละเมิด
ปาณาติบาต ดังนี้ ขาดการรักษาศีลข้อที่ ๑ คือ ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขา หมายถึง การฆ่า หรือ
ปาณาติบาต โดยปกติแล้วมนุษย์เป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดทุกคนต้องการแสวงหาความพอใจให้แก่
ตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ สิ่งนี้เองที่ทําให้มนุษย์เกิดความโกรธ และ ต้องขัดแย้งกันจนถึงขั้น
                                                 
 ๑๔องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๗๙/๑๕๑. 
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ทําสงครามหํ้าหั่นทําลายล้างกัน การฆ่า หรือ ปาณาติบาตในที่นี้จะแบ่งออกเป็น ๓ ประการ คือ (๑) 
การฆ่าคือการทําลายที่เพ่ิมกิเลส (๒) การฆ่าคือการทําลายสิ่งแวดล้อม และ (๓) การฆ่าคือการสร้าง
บาปกรรม มีดังนี้  
 ก. การฆ่าคือการทําลายที่เพ่ิมกิเลส  
 การฆ่าคือการทําลายที่เพ่ิมกิเลส ความจริงแล้วทุกคน ไม่มีใครต้องการให้ใครมาฆ่าหรือ
เบียดเบียน อันที่จริงแล้วการฆ่านั้นเป็นแรงผลักดันจากภายในคือ กิเลส โทสะ และในการฆ่าแต่ละ
ครั้งนั้นเป็นการทําตามใจชอบ เมื่อกิเลสพวกนี้เข้ามาครอบงําจิตใจแล้วก็จะทําให้เราผิดศีลข้อที่ ๑ 
ได้ง่าย ได้แก่ ตัณหา มานะ และ ทิฐิ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เป็นการกระทําด้วยความโลภบ้าง การ
กระทําด้วยความเกลียดชังบ้าง เคียดแค้นมุ่งจะทําลายเขาด้วยโทสะบ้าง ทําด้วยความลุ่มหลงมัวเมา
โดยโมหะบ้าง กิเลสเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือที่จะก่อผลร้าย เพราะแท้ที่จริงจิตใจของมนุษย์นั้น
ละเอียดอ่อน และ เป็นทาสของกิเลสเหล่านี้ได้ง่าย ข้อสําคัญที่สุดนั้นในใจของเราจะต้องมีศีลธรรม 
เพ่ือมาควบคุมไม่ให้ตกอยู่ในอํานาจของกิเลสได้ง่าย ตัณหา คือความอยากได้อยากเอาเพ่ือตัว 
ต้องการผลประโยชน์ และ ไม่ยอมเสียสละเพ่ือใคร มานะ คือความอยากให้ตัวยิ่งใหญ่ ต้องการ
อํานาจ ความเด่นดัง ความสําคัญหรือการครอบงําผู้อ่ืน ไม่ยอมใคร ทิฐิ คือความยึดถือเอาแต่
ความเห็นของตัว ต้องการให้เขารับเอาความคิดเห็นของตน ยึดถือในอุดมการณ์ของตนเป็นสําคัญ ไม่
ยอมรับฟังใคร เมื่อกิเลสทั้ง ๓ ตัวนี้เข้าครอบงําจิตใจแล้วก็จะเป็นตัวบงการอยู่เบื้องหลังของ
พฤติกรรมปุถุชนทั่วไป ถ้าขาดสติก็จะตกอยู่ใต้อํานาจครอบงําของกิเลสเหล่านี้  
 ข. การฆ่าคือการทําลายสิ่งแวดล้อม  
 การฆ่าคือการทําลายส่ิงแวดล้อม คือ ตามหลักของศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ให้
พิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงให้มนุษย์เห็นความสําคัญของสรรพ
สัตว์ และ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้วย โดยแสดงถึงความสัมพันธ์กันในฐานะที่เป็นเหตุปัจจัยที่
ทําให้มนุษย์สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ เช่นเป็นห่วงโซ่อาหารเพื่อหล่อเลี้ยงมวลมนุษยชาติ ฉะนั้นมนุษย์
จะต้องเห็นคุณค่าของสรรพสัตว์ และ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้วย ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัส
สอนให้ปฏิบัติต่อสรรพสัตว์ด้วยเมตตา ไม่ว่าสัตว์นั้นจะดุร้ายเพียงใดก็ตาม ไม่ให้มนุษย์ผูกอาฆาต
พยาบาทต่อสัตว์ร้ายต่าง ๆ เมื่อมีการกระทบกระทั่งกัน แต่พระองค์ทรงสอนให้เราแผ่เมตตาไปยัง
สรรพสัตว์เหล่านั้น นอกจากนั้นแล้วยังสอนให้เห็นว่าธรรมชาตินั้นเป็นมิตรของมนุษย์ ไม่สมควรที่จะ
หักราน และ ถือว่าผู้ที่ทําลายธรรมชาติซึ่งเป็นมิตรของตนนั้นเป็นคนเลว ดังที่ปรากฏใน ขุทฺทกนิกาย
เปตวัตถุว่า “บุคคล อาศัยนั่งนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด ไม่พึงทําลายแม้ใบของต้นไม้นั้น เพราะการ
ประทุษร้ายมิตรเป็นความเลวทราม”๑๕ 
 เนื่องจากโลกของเรามีคนโลภมาก และการแข่งขันกันแย่งชิงทรัพยากรกัน ทําให้เกิดการ
เบียดเบียนกันเอง กระทบกระทั่งกัน ฆ่ากันเพ่ือทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้สภาพแวดล้อมเสื่อม เกิด
การขาดแคนทรัพยากร เห็นได้ชัดว่าปัญหาทั้งหลายเกิดขึ้นจากอํานาจของกิเลสคือโทสะ และโลภะ 

                                                 
 ๑๕ขุ. เปต. (ไทย) ๒๖/๑๐๖/๑๕๐.   
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ที่คนใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาสิ่งที่สนองความสุข ความโลภ ในขณะเดียวกันก็สนองโทสะด้วยการฆ่า
กันเป็นต้น เม่ือพิจารณาโดยละเอียดแล้ว ตัวการที่แท้จริงที่ทําให้เกิดความเร่งในการทําก็คือ ความ
โลภ ความโกรธ และความหลง  
 ค. การฆ่าคือการสร้างบาปกรรม  
 การฆ่าคือการสร้างบาปกรรม คือ การฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกประเภทนั้นไม่ว่าจะเป็นการฆ่าคน 
วัว ควาย ช้าง เสือ หมี นก ปลา แม้กระท่ังไส้เดือน ก็มีผลร้ายทั้งสิ้น เป็นการสร้างบาปแน่นอน ส่วน
จะบาปมากหรือน้อยนั้น ต้องตัดสินด้วยองค์ประกอบด้วย มีเรื่องเล่าไว้ในอรรถกถาธรรมบทภาค ๒ 
เรื่องพระนางสามาวดีไว้ว่า สตรีกลุ่มหนึ่ง ก่อกองไฟเพ่ือจะผิงแก้หนาวหลังจากอาบนํ้าเสร็จ ไฟเกิด
ลุกไหม้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่ง ขณะที่อยู่ในสมาบัติ พวกนางกลัวว่าความผิดจะปรากฏ จึงพร้อม
ใจกันขนหญ้า ไม้มาสุมเพ่ือเผาท่านให้ท่านสิ้นไปเลย ด้วยบาปกรรมนั้น ทําให้พวกนางต้องตกนรก 
และตายไปในกองไฟในชาติที่เป็นมนุษย์ แม้ในชาติที่เป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ต้องถูกไฟครอกตาย
หมดเช่นเดียวกัน พระอริยบุคคลผู้อยู่ในสมาบัติใครทําให้ตายไม่ได้ ดังนั้นสาเหตุดังที่พุทธเจ้าตรัสไว้
ในอาฆาตวัตถุสูตรเป็นสาเหตุให้เกิดความโกรธทําให้การล่วงละเมิดปาณาติบาต คือ การล่วงละเมิด
โดยความผิดเกี่ยวกับชีวิต และ ร่างกายเช่นความผิดต่อชีวิต คือ การที่ทําให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายไม่
ว่าจะได้กระทําโดยเจตนาให้ตายหรือไม่ หรือ ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา คือ การทําให้ผู้อ่ืนตายโดยเจตนา 
ไม่ว่าจะกระทําโดยใช้อาวุธหรือไม่ก็ตาม สาเหตุมาจากเขาเคยทําความเสียหายให้แก่เรา เขากําลังทํา
ความเสียหายให้แก่เรา เป็นต้น จึงถูกความโกรธครอบงําเป็นสาเหตุการฆ่า และ ทําร้ายคนอ่ืนสัตว์
อ่ืน ย่อมเดือดร้อน เช่น การฆ่าคือการทําลายที่เพ่ิมกิเลส การฆ่า คือ การทําลายสิ่งแวดล้อม การฆ่า
คือการสร้างบาปกรรมอันเนื่องมาจากไร้ความเมตตา หรือขาดความเมตตานั้นเองจึงเป็นเหตุให้เกิด
การทําลายซึ่งกัน และ กัน 
 
๕. หลักธรรมที่ใช้แก้ความโกรธในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 หลักเบญจศีล  
 หลักธรรมเบญจศีล 0

๑๖
 คือ ข้อประพฤติปฏิบัติสําหรับควบคุมกาย และ วาจาให้ตั้งอยู่ใน

ความดีงามหลักธรรมที่ทําให้มนุษย์มั่นคงของชีวิต ถือเป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่ชาวพุทธควรปฏิบัติ
ตาม เพราะสังคมไทยในอดีตนั้น ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีมาตรฐานทางศีลธรรมค่อนข้างสูง เป็นที่
ประจักษ์ในสายตาของชาวต่างชาติ เบญจศีลเป็นหลักพ้ืนฐานการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเป็นหลัก
ของการหักห้ามจิตใจไม่ให้ปฏิบัติในสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้อ่ืนไม่พอใจ และ เป็นหลักการปฏิบัติที่
ทําให้ผู้อ่ืนเกิดความพอใจหลักพ้ืนฐานของการดําเนินชีวิตของมนุษย์  เป็นสิ่งที่มีคู่กับโลกมนุษย์มา
ตลอด มีดังนี ้ 

                                                 
 ๑๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๘๗.   
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 ศีลหมายถึง “ข้อประพฤติปฏิบัติสําหรับควบคุมกาย และ วาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม
นอกจากนี้ศีลยังหมายถึงความเย็นของศีรษะความเกษมสุขความสํารวม  และ ความไม่ก้าวล่วง
ละเมิด”๑๗ “มีการสํารวมกายวาจาของตนให้มีความสงบเรียบร้อยพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ประพฤติ
ปฏิบัติแต่สิ่งที่นําประโยชน์มาสู่ตน และ ผู้อ่ืน”๑๘ ดังนั้น ศีลจึงหมายถึงการสํารวมกายวาจาให้มี
ความสงบเรียบร้อยภายในกฎระเบียบข้อบังคับท่ีได้วางเอาไว้เป็นกฎระเบียบของสังคม  
 เบญจ หมายถึงห้า หรือ หลักการ ๕ ประการเมื่อนําคําว่าศีลมารวมกับคําว่าเบญจก็จะได้
คําว่าเบญจศีลซ่ึงหมายถึงกฎข้อห้าม ๕ ประการคือ “ปาณาติปาตาเวรมณี เว้นจากการฆ่าสัตว์ที่มี
ชีวิต อทินนาทานาเวรมณี เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี เว้นจาก
การประพฤติผิดในกาม มุสาวาทาเวรมณี เว้นจากการพูดเท็จและสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณี
เว้นจากการดื่มสุรา และ เมรัย”๑๙ เบญจศีล จึงหมายถึงหลักธรรมที่ทําให้มนุษย์มั่นคงของชีวิตมี
ความเป็นปกต ิซึ่งเป็นรากฐานของการป้องกันการกระทําความเดือดร้อนให้แก่สังคมโดยอาศัยฐานะ
ของตน เพ่ือเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน  
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงให้ความหมายของศีลไว้ใน
เบญจศีล และเบญจธรรมว่า “ศีลนั้นเป็นเหมือนบรรทัดสําหรับให้คนประพฤติความดีให้คงที่ เปรียบ
เหมือนผู้แรกจะเขียนหนังสือต้องอาศัยเส้นบรรทัดเป็นหลักไปตามนั้น หนังสือที่เขียน จึงจะมีบรรทัด
อันตรง ถ้าหาไม่ตัวหนังสือก็จะข้ึนคดลงดังงูเลื้อย เมื่อชํานาญแล้วก็จะเขียนไปได้โดยไม่ต้องมีบรรทัด
ฉันใด คนแรกประพฤติความดี ไม่ได้ถืออะไรไว้เป็นหลัก ใจไม่มั่นคงอาจเอนเอียงลงหาทุจริต แม้
เพราะโมหะครอบงํา เมื่อบําเพ็ญศีลให้บริบูรณ์จนเป็นปกติมารยาทได้แล้ว จึงประพฤติคุณธรรม
อย่างอ่ืนก็มักยั่งยืนไม่ผันแปร”๒๐ 
 หลวงพ่อพุทฺธทาสภิกฺขุ ได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับศีลธรรมไว้ว่า ศีลธรรมในฐานะที่เป็น
สังคมศาสตร์ ก็หมายความว่า สิ่งที่จะตัดปัญหาของสังคมได้ตามหน้าที่ หรือ ตามวัตถุประสงค์ของ
สิ่งนี้ เช่น สังคมไม่มีความสงบ เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาว่า สังคมไม่สงบ ก็มีศาสตร์อันหนึ่งที่จะช่วย ตัด
ปัญหาอันนี้ เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า สังคมศาสตร์ที่เป็นศีลธรรม หรือว่าศีลธรรมที่เป็นสังคมศาสตร์ 

                                                 
 ๑๗สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีลเบญจธรรม เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ 
๒๙, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๒๙.  
 

 ๑๘พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตฺญาโณ), นิเทศธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: ธีรพงษ์ 
การพิมพ,์ ๒๕๓๗), หน้า ๓๗-๓๘.  
 

 ๑๙ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา กรมการศาสนา กองศาสนศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือ
การศึกษาธรรมศึกษาชั้นตรี, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๙๒.  
 

 ๒๐สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , เบญจศีล และเบญจธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๒.  
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ศีลธรรมซึ่งเป็นสังคมศาสตร์ ก็จะมุ่งหมายแก้ปัญหาตามความหมายของคําว่า ศีลธรรมนั้นเอง ฉะนั้น
ศีลธรรมเท่าที่จําเป็นแก่สังคมนั้น คือ สังคมศาสตร์หรือศีลธรรมที่อยู่ในรูปของสังคมศาสตร์๒๑ 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของศีลไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสน์ มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่า “ศีล หมายถึง การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย เป็นการรักษาปรกติ
ตามระเบียบวินัย หรือข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว เดิมเรียกว่า “สิกขาบท ๕” เป็นข้อปฏิบัติใน
การฝึกตนใครปฏิบัติตามนี้เรียกว่า “มีศีลเบื้องต้น”๒๒ 
 ดังนั้น การระงับความโกรธในระดับเบื้องต้น คือ การปฏิบัติตามหลักเบญจศีล ซึ่งเป็น
หลักธรรมที่ส่งเสริม และ พัฒนาชีวิตของมนุษย์เพื่อดับความโกรธ มนุษย์โดยทั่วไปก็มีความปกติ คือ 
มีศีลประจําตัวอยู่ทุกคนแล้ว ปกติของมนุษย์คือไม่ฆ่ากัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของ
กัน และ กัน ไม่ล่วงละเมิดในคู่ครองของกัน ไม่มักมากในกาเมประเวณี ไม่โกหกหลอกลวงกัน ไม่ทํา
ให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์ด้วยคําพูดของคน ไม่หลงลืมสติ ไม่ติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษทุกชนิดนี่ คือ 
การระงับความโกรธในระดับเบ้ืองต้น ถ้าหากผู้ใดเป็นคนเหี้ยมโหด ชอบทารุณ ชอบฆ่าคนอ่ืน เป็น
ต้น ผู้นั้นชื่อว่า ได้ทําผิดปกติของคนไป คือ ผิดไปจากคนธรรมดาปกตินั่นเอง ซึ่งการกระทํานั้นแม้
ทางบ้านเมือง และ สังคมตามปกติก็ไม่ยอมรับ และ ยังทําลายความมั่นคงของตนเอง และ ผู้อ่ืนให้
เสื่อมไปด้วย  
 อโทสะ  
 อโทสะ หมายถึง ความไม่โกรธไม่พยาบาทการไม่โกรธตอบผู้ที่โกรธ เป็นบุคคลผู้หวังให้
คนอ่ืนมีความสุขทั่วถึงกัน ดังปรากฏเรื่องในตอนที่วิธุรบัณฑิตถูกปุณณกยักษ์ทรมานก็ไม่ทําความ
โกรธแก่ปุณณกยักษ์ หากแต่มีความปรารถนาดีแสดงธรรมแก่ปุณณกยักษ์ให้กลับใจเป็นคนดีได้
เพราะวิธุรบัณฑิตเป็นผู้ไม่โกรธ บุคคลผู้ไม่โกรธจะไม่คิดแต่เอาประโยชน์สุขของตนฝ่ายเดียว แต่จะ
เป็นผู้ที่ให้อภัยแก่ผู้อ่ืนเสมอ แม้ตนจะได้รับความลําบากถูกทรมาน เป็นผู้ที่ประกอบด้วยความเมตตา
กรุณา เมื่อตนเองมีความสุขก็อยากจะแบ่งความสุขให้ผู้อื่น เห็นผู้อ่ืนมีความทุกข์ก็อยากจะช่วยให้พ้น
ทุกข์เป็นต้น บุคคลเช่นนี้ ชื่อ อโทสะ๒๓ 
 ดังนั้น อโทสะ คือ ความไม่โกรธไม่พยาบาทการไม่โกรธตอบผู้ที่โกรธ เป็นบุคคลผู้หวังให้
คนอ่ืนมีความสุขทั่วถึงกัน เป็นผู้ที่ประกอบด้วยความเมตตากรุณา เมื่อตนเองมีความสุขก็อยากจะ
แบ่งความสุขให้ผู้อ่ืน เห็นผู้อ่ืนมีความทุกข์ก็อยากจะช่วยให้พ้นทุกข์ทั้งการกระทําทางกาย วาจา 
และใจเป็นต้น  
 สติ  

                                                 
 ๒๑พุทธทาสภิกขุ, การกลับมาแห่งศีลธรรม, (กรุงเทพมหนคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๑), หน้า ๒๗.  
 

 ๒๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๓๘), หน้า ๒๐๖.  
 

 ๒๓ธนู แสงศักดิ์, ค าบรรยายส าหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท, หน้า ๕๓.  
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 สติ ความหมายตามพระพุทธพจน์ สติ๒๔ แปลว่า ความระลึกได้ถึงสิ่งที่เคยทํา คําที่เคยพูด
แล้วแม้นานได้ สติ คือ ความระวัง ความไม่ขาดสติ คือ ระลึกได้ว่าเราโกรธแล้วนะ ความโกรธเกิดขึ้น
แล้วนะ รีบควบคุมให้ได้แล้วรีบส่งต่อไปให้ปัญญา มีพระพุทธภาษิตตอนหนึ่งที่ตรัสตอบปัญหาของอ
ชิตมานพ ๑ ใน มานพ ๑๖ คน ศิษย์ของพราหมณ์ภาวรี มีใจความว่า “กระแสกิเลสเหล่าใดที่มีอยู่ใน
โลก สติจะมาเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลสเหล่านั้น” ยานิ โสตานิ โลกสฺมึ สติ เตสํ นิวารณํ สติเป็น
ทํานบกั้นกระแสของกิเลสเหล่านั้น ความโกรธ หรือ โทสะเป็นกระแสที่สําคัญของกิเลสในโลก ต้องมี
สติคอยกํากับคอยระมัดระวัง ก็จะสามารถสกัดกั้นความโกรธที่จะเกิดขึ้นหรือว่าที่เกิดขึ้นแล้วให้
บรรเทาลงไปได้ง่าย และ ลงไปได้เร็ว บางคนโกรธจนขาดสติ สามารถจะทําอะไรที่ไม่เคยทําให้ก็ได้ 
บางทีโกรธจนปวดศีรษะ หรือ บางทีมันจี๊ดขึ้นมาบ่อย ก็ต้องพกยาไว้บ้าง ยาที่ช่วยให้เราคลายเครียด 
ถ้าเผื่อสติไม่พอก็ต้องใช้ยาช่วยบ้าง ไม่ประมาท สติกับความไม่ประมาทเป็นอย่างเดียวกัน  
 พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หลายแห่งในฐานะเป็นอุปการธรรม ในฐานะเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยม สติ 
คือ การตั้งสติในกาย ในเวทนา ในจิต ในธรรม สติปัฏฐาน ๔ เป็นหลักธรรมที่อยู่ในมหาสติปัฏฐาน
สูตร เป็นข้อปฏิบัติเพ่ือรู้แจ้ง คือ เข้าใจตามเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงโดยไม่ถูกกิเลสครอบงํา๒๕ ระดับ 
คือ กาย เวทนา จิต และ ธรรม คําว่าสติปัฏฐานนั้นมาจาก สร ธาตุ + ติ ปัจจัย + ป อุปสัคค์ + ฐา 
ธาตุ แปลว่า สติที่ตั้งมั่น, การหม่ันระลึก, การมีสัมมาสติระลึกรู้นั้นพ้นจากการคิดโดยตั้งใจ แต่เกิด
จากจิตจําสภาวะได้ แล้วระลึกรู้โดยอัตโนมัติ โดยคําว่า สติ หมายถึงความระลึกรู้ เป็นเจตสิก
ประเภทหนึ่ง ส่วนปัฏฐาน แปลได้หลายอย่าง แต่ใน มหาสติปัฏฐานสูตร และ สติปัฏฐานสูตร 
หมายถึง ความตั้งมั่น, ความแน่วแน่, ความมุ่งมั่นโดยรวมคือ เข้าไปรู้เห็นในสิ่งทั้งหลายตามความ
เป็นจริง ตามมุ่งมองของไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะ โดยไม่มีความยึดติดด้วยอํานาจกิเลส และ 
ปราศจากความความโลภ "ความโกรธ" ความหลง ได้แก่  
 ๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติระลึกรู้กายเป็นฐาน ซึ่งกายในที่นี่หมายถึง
ประชุม หรือ รวม นั่นคือธาตุ ๔ ได้แก่ ดิน นํ้า ลม ไฟมาประชุมรวมกันเป็นร่างกาย ไม่มองกายด้วย
ความเป็นคน สัตว์ เรา เขา แต่มองแยกเป็น รูปธรรมหนึ่งๆ เห็นความเกิดดับ กายล้วนไม่เที่ยง เป็น
ทุกข ์และเป็นอนัตตา  
 ๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติระลึกรู้เวทนาเป็นฐาน ไม่มองเวทนาด้วย
ความเป็นคน สัตว์ เรา เขา คือ ไม่มองว่าเรากําลังทุกข์ หรือ เรากําลังสุข หรือเราเฉยๆ แต่มองแยก
เป็นนามธรรมอย่างหนึ่ง เห็นความเกิดดับ เวทนาล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และ เป็นอนัตตา  
 ๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การมีสติระลึกรู้จิตเป็นฐาน เป็นการนําจิตมาระลึกรู้
เจตสิก หรือ รู้จิตก็ได้ ไม่มองจิตด้วยความเป็นคน สัตว์ เรา เขา คือ ไม่มองว่าเรากําลังคิด เรากําลัง
โกรธ หรือ เรากําลังเหม่อลอย แต่มองแยกเป็นนามธรรมอย่างหนึ่ง เห็นความเกิดดับ จิตล้วนไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ และ เป็นอนัตตา  

                                                 
 ๒๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวธรรม, หน้า ๒๐๕.  
 

 ๒๕ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๒-๔๐๕/๓๐๑-๓๔๐.  
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 ๔. ธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ ธมฺม๒๖ ธรรม  + อนุ ตาม,บ่อยๆ เนืองๆ + ปสฺสนา 
การพิจารณาเห็นธรรมบ่อยๆ เนืองๆหรือการมีสติระลึกรู้สภาวะธรรมเป็นฐาน ทั้งรูปธรรมและ
นามธรรมล้วนมีความเกิดดับ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา  
 สติปัฏฐาน ๔ มีกาย เวทนา จิต และ ธรรม คือ การมีสติระลึกรู้สภาวธรรมเป็นฐาน การ
ระลึกรู้นั้นต้องปราศจากการคิดโดยตั้งใจ แต่เกิดจากจิตจําสภาวะได้ แล้วระลึกรู้โดยอัตโนมัติล้วนมี
ความเกิดดับ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ก็เพ่ือดับความโกรธออกจากจิตของตน เพราะความ
โกรธมาจากโลภ คือ ความพอใจ ต่อเมื่อไม่ได้ดังใจที่ตนพอใจก็จะเปลี่ยนเป็นความโกรธมาแทนที่ 
และ ความหลงก็อยู่รวมด้วยเสมอทุกครั้งที่มีความพอใจ และ ความไม่พอใจ๒๗  
 เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายในการเจริญสติ คืออะไร ก็เพ่ือละอภิชฌา และ โทมนัส อภิชฌา
คือความอยากได้ ความติดใจ ความเพ่งเล็ง ความละโมบในอะไรก็ตาม เพ่ือละโทมนัส คือความ
เสียใจ ความไม่พอใจ คือความโกรธ เมื่อไม่มีทั้งอภิชฌา ความอยากได้ ความติดใจ และ ไม่มีทั้ง
โทมนัสคือความเสียใจ ความพอใจแล้ว ก็แปลว่าได้กันเอาส่วนไม่ดีทั้งสองออกไป จิตก็จะเป็นกลาง
เป็นอิสระไม่เอียงไปข้างพอใจหรือไม่พอใจ สามารถจะดําเนินไปในทางสายเอกที่เรียกว่า เอกาย
นมรรค ก็คือสติปัฏฐานนั่นเอง ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นไปเพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย เป็นไปเพ่ือ
ความล่วงพ้นความโศก และ ความรํ่าไรรําพัน เป็นไปเพ่ือความสิ้นสุดแห่งทุกข์โทมนัส เป็นไป
เพ่ือญายธรรม  
 สรุปได้ว่าเมื่อเจริญสติในฐานทั้ง ๔ คือ กาย เวทนา จิต และ ธรรม ก็จะสามารถทําให้ไป
ได้ถึงนิพพาน จะเป็นนิพพานชั่วคราวก็ตาม เป็นนิพพานเพราะการข่มไว้บ้างก็ตามตาม เป็นนิพพาน
เด็ดขาดก็ตาม ก็เป็นการลดละความโกรธไปในตัว คือ ยิ่งมีสติมากขึ้นเท่าไร ความโกรธ ก็จะลด
น้อยลงมากเท่านั้น คือความร้อนลดลงมากเท่าไร ความเย็นมันก็เกิดขึ้นมากเท่านั้น 
 ฆราวาสธรรม  
 ฆราวาสธรรม คือผู้ดําเนินชีวิตในทางโลก, ผู้ครองเรือน และ "ธรรม" แปลว่า ความ
ถูกต้อง, ความดีงาม, นิสัยที่ดีงาม, คุณสมบัติ, ข้อปฏิบัติ ฆราวาสธรรม แปลว่า คุณสมบัติของผู้
ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตทางโลก ประกอบด้วยธรรมะ ๔ ประการ คือ๒๘ 
 (๑) สัจจะ คือ ตั้งสัจจาธิษฐานไว้เสมอว่าเราจะไม่โกรธ จะไม่ให้ความโกรธครอบงํา 
เพราะคนที่ถูกความโกรธครอบงําแล้วย่อมละกุศล คือ ความดีความฉลาดเสีย แล้วก็จะเป็นการ
เพ่ิมพูนอกุศล คือ ความโง่ ความไม่ฉลาด บางคราวถ้าเผื่อว่าเราเผลอโกรธออกไป เป็นผู้พ่ายแพ้ต่อ
ความโกรธ ก็ต้องตั้งสัจจะใหม่ คือ ตั้งสัจจะเพ่ือเอาชนะความโกรธในคราวต่อไป ถือคติแบบ
นักวิทยาศาสตร์ว่าที่ ทดลอง ๑๐๐ ครั้ง ล้มเหลว ๙๙ ครั้ง สําเร็จ ๑ ครั้ง นั่น คือ ความสําเร็จ อุปมา

                                                 
 ๒๖พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระคํา), พจนานุกรม บาลี-ไทย ฉบับปรับปรุงใหม่, หน้า ๒๖๖.  
 

 ๒๗พระราชวรมุน ี(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉับบประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์อมรินทร์การพิมพ,์ ๒๕๒๗), หน้า ๒๙๖. 
 ๒๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๑๓.  
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อุปมัยเหมือนเด็ก ๆ กว่าที่จะเดินได้ก็ล้มลุกคลุกคลานมาไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อพยายามต่อไปในที่สุด
ก็เดินได้ วิ่งได้สําเร็จ เด็กไม่รู้สัจจาธิษฐานแต่เด็กมีสิ่งที่เรียกว่าสัจจาธิษฐาน หรือ ความตั้งใจแน่วแน่
ที่จะเดินให้ได้ท่ีจะทําให้ได้ และในที่สุดเด็กจะทําได้  
 (๒) ทมะ การฝึกตน แปลอีกอย่างได้ว่า การข่มใจ เรียกว่า ข่มใจไว้ก่อน มันคล้าย ๆ 
เบรกรถ แต่ว่าในความหมายจริง ๆของธรรมะข้อนี้ ก็คือ การฝึกตน ฝึกกําลังความสามารถใน กา
รอดกลั้น คนที่ฝึกตนแล้วเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่ไม่ได้ฝึกสู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้ 
เพราะว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นเนื้อตัวมัน หนังมัน เขาหรืองามัน มีค่าอยู่ในตัวแล้ว มนุษย์เราสู้สัตว์
เดรัจฉานไม่ได้ แต่ว่ามนุษย์ที่ได้ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่าเทวดา เลิศกว่าเทวดาเสียอีก อย่างที่
นักปราชญ์ท่านกล่าวสรรเสริญเอาไว้ ที่ว่ามีพรหมท่านหนึ่งมากล่าวหา พระพุทธเจ้าทราบทรง
อนุโมทนาว่า คนที่ยังรังเกียจกันด้วยโคตร กษัตริย์ประเสริฐที่สุด แต่คนที่สมบูรณ์ด้วยวิชชาและ
จรณะคือความรู้และความประพฤติ ประเสริฐกว่าเทวดา และมนุษย์ที่ยังไม่ได้รับการฝึก ยังไม่มี
ธรรมะ ก็สู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้ แต่มนุษย์ที่ฝึกแล้วมีค่ามาก มีคุณมาก และ ประเสริฐกว่าเทวดาเสีย
อีก ไม่ต้องพูดถึงมนุษย์ด้วยกันการฝึกตนให้เป็นคนอดทนได้ ข่มใจไว้ได้ ต้องอาศัยการฝึกอินทรีย์ คือ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  
 ๓. ขันติ๒๙ ความอดทน ให้อดทนไว้ก่อน อย่าเพ่ิงพูดหรือทําอะไรในขณะที่โกรธ 
พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่ง คนที่อยู่ด้วยกันอย่าโกรธพร้อมกัน ถ้าคนหนึ่ง
โกรธอีกคนหนึ่งต้องหยุดความโกรธให้ได้ เหมือนคนขับรถที่สามารถจะหยุดรถได้ทันทีที่ต้องการจะ
หยุด หรือในระยะพอสมควร คุณของขันตินี่ บัณฑิตทั้งหลาย ได้สรรเสริญไว้มาก เช่น เป็นที่รัก เป็น
ที่พอใจของคนทั้งหลาย ทําให้เป็นคนมีลาภ ทําให้เป็นคนมียศ ทําให้อยู่เป็นสุข ทําให้เป็นที่รักของ
เทวดา และ มนุษย์ทั้งหลาย  
 ๔. จาคะ๓๐ ความสละ คือสละความชั่ว ได้แก่ความโกรธนั่นแหละเสีย เพราะว่า ความ
โกรธเป็นข้าศึกของคุณงามความดี อย่าหวงมันไว้ อย่าเอาความโกรธไว้เป็นเพ่ือน มันเป็นมิตรเทียม
ไม่ใช่มิตรแท้ ถ้าจะให้ความพอใจ มันก็ให้ความพอใจในเบื้องต้น แต่ให้ทุกข์โทมนัสหรือนําเคราะห์
ร้ายมาให้ในบั้นปลาย  
 สรุปได้ว่าความสําคัญของหลักธรรม ๔ ประการ ที่มีต่อการสร้างตัวนี้ พระพุทธองค์ถึงกับ
ท้าให้ไปถามผู้รู้ท่านอ่ืนๆ ว่า มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างเกียรติยศให้คนเราได้เท่ากับการมี "สัจจะ" 
หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างปัญญาให้คนเราได้เท่ากับการมี "ทมะ" หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้าง
ทรัพย์สมบัติให้คนเราได้เท่ากับการมี "ขันติ"  
 หิริโอตตัปปะ  

                                                 
 ๒๙ที.ป. (ไทย) ๑๑/๘๔/๖๒.   
 ๓๐พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต ). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท,์ หน้า ๔๒.   
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 หิริโอตตัปปะ๓๑ คือความรู้สึกละอาย ความรู้สึกเกรงกลัว คือให้รู้สึกละอายเมื่อโกรธ 
ละอายตัวเอง ละอายลูกน้อง ละอายลูกหลานหรือคนใช้ ซึ่งบางคนเขาก็เยือกเย็นกว่า สงบได้
มากกว่า ตามความเป็นจริงแล้ว เราซ่ึงสูงกว่าเขาทั้งโดยวัยวุฒิ ทั้งคุณวุฒิ ทั้งโดยตําแหน่งฐานะควร
จะเย็น และ สงบให้ได้มากกว่าเขา เพ่ือประโยชน์แก่ตัวเรา และ เป็นการสอนเขาไปในตัวด้วยยิ่งเป็น
พระภิกษุสามเณร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสมณะที่แปลว่า ผู้สงบ ก็ยิ่งควรละอายให้มากที่จะแสดงความโกรธ
ให้ชาวบ้านเห็น อย่าพูดถึงว่าจะไปชวนตีชวนต่อยกับใครเลย เป็นแต่เพียงแสดงความโกรธให้เด็กวัด
เห็น ให้เณรน้อยเห็น ให้พระใหม่เห็นก็ไม่ควรแล้ว ตอนนี้อยู่พรรษาพระเข้ามาบวชใหม่เยอะ ถ้าพระ
ใหม่เห็น พอสึกออกไปก็นําเรื่องทั้งดีทั้งไม่ดีในวัดไปเล่าขานกัน ถ้าได้อย่างที่ดี ได้สํานักที่ดี ได้ครูบา
อาจารย์ที่ดี ได้อะไรที่ดีออกไป ก็เลื่อมใสศาสนาต่อไปมากขึ้น ตรงกันข้าม ถ้าได้สิ่งที่ไม่ดี ได้ตัวอย่าง
ที่ไม่ดีออกไป คาดหวังเอาไว้มาก พอมาเห็นเข้าจริงมันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเอาไว้ ก็เอาไปเล่าขาน
กัน บางคนเมื่อยังไม่บวชก็เลื่อมใสศรัทธาพระเณรศาสนาดีอยู่ พอบวชแล้วติดลบ สึกออกไปกลับ
เป็นหันหลังให้ เพราะไปเจอสํานักที่ไม่ดี เห็นตัวอย่างที่ไม่ดี เพราะฉะนั้นต้องระวัง  
 ภิกษุนั้นแปลว่า ผู้ขอก็ได้ คือขอบิณฑบาต แปลว่า ผู้ทุบหรือผู้ทําลาย ก็ได้ คือทุบทําลาย
กิเลส โดยรูปแบบของการครองชีวิตก็เป็นผู้ขอ ขอปัจจัย ๔ จากชาวบ้านเพียงเพ่ือครองชีวิตอยู่ได้ 
เพราะว่าเป็นผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาจะบําเพ็ญคุณงามความดี เลยไม่สามารถจะประกอบอาชีพอะไรได้ 
ทั้งนี้เพ่ือจะได้ไปสู่เป้าหมายที่ ๒ คือ ทุบหรือทําลายกิเลส อันเป็นสาระของชีวิตสมณะ ตามนัยที่
กล่าวมาข้างต้นนี้ ภิกษุหรือนักบวชจึงต้องไม่รวย และ ต้องมีอุดมคติในการลดละกิเลส จะได้เท่าไรก็
ช่างแต่ต้องมุ่งไปทางนั้น  
 อุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกัน ให้รู้สึกละอายที่จะโกรธ แล้วก็เกรงกลัวต่อผลของ ความ
โกรธว่ามันมีผลร้ายนัก พยายามที่จะควบคุมมันให้ได้ ถ้าควบคุมมันไม่ได้ มันก็ควบคุมผู้นั้นให้ตกอยู่
ภายใต้อํานาจของมัน แล้วใช้ให้ทําอะไรก็ได้ ใช้ให้ทะเลาะกันก็ได้ อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระ
ชาวโกสัมพีที่ทะเลาะกันว่า “คนพวกอ่ืนไม่รู้หรอกว่า เราทั้งหลายย่อยยับอยู่เพราะการทะเลาะวิวาท
กัน ย่อยยับไปทั้ง ๒ ฝ่าย คือไม่มีใครชนะมีแต่คนแพ้ ผู้ใดรู้เห็นโทษของ การทะเลาะวิวาท 
ความหมายมั่นซึ่งกันและกันก็จะระงับลง ความอาฆาตจองเวรซึ่งกัน และ กันก็จะระงับลง”  
 สรุปได้ว่าจึงเป็นหลักอย่างหนึ่งที่จะนํามาระงับความโกรธ หรือ ความผูกโกรธอะไรต่างๆ 
คือ ให้มีหิริโอตตัปปะ มีความรู้สึกละอายที่จะให้ความโกรธจะขยายออกไป เหมือนไฟถ้ารีบดับเสีย
ตั้งแต่เป็นกองไฟน้อยๆ มันก็ดับได้ง่าย แต่ถ้าปล่อยให้เป็นกองใหญ่แล้ว ท่านบอกว่ากษัตริย์ทะเลาะ
กันก็ชื่อว่ากษัตริย์ทะเลาะกัน พราหมณ์ทะเลาะกันก็ชื่อว่าพราหมณ์ทะเลาะกันชาวบ้านทะเลาะกันก็
ชื่อว่าชาวบ้านทะเลาะกัน แต่ถ้าสมณะทะเลาะกันก็จะทะเลาะกันหมดทุกจําพวก และ ใน
ความหมายว่า เป็นผู้ต้องการความสงบ ชาวบ้านก็เป็นสมณะได้ในความหมายว่าผู้สงบ ผู้อยู่ด้วย
ความสงบ ชาวบ้านก็เป็นสมณะได้ในความหมายว่าผู้สงบ ผู้อยู่ด้วยความสงบ เป็นฆราวาสมุนีถือ

                                                 
 ๓๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๑๔.  
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ธรรมอันนี้เอาไว้ ก็ไม่ทะเลาะวิวาทกับใคร ไม่หมายมั่นกับใคร ไม่ปล่อยให้เป็นเหยื่อหรือตกอยู่ใน
อํานาจของความโกรธ หรือ จะเป็นผู้พยายามระลึกเสมอ มีหิริโอตตัปปะ มีความละอายที่จะแสดง
ความโกรธให้มากมาย มีความรู้สึกเกรงกลัวต่อผลของความโกรธ ก็มีความสุขอยู่ได้ คือ ว่าจิตใจก็จะ
สงบระงับ เพราะการทะเลาะวิวาทกันมันทําให้จิตใจว้าวุ่น ฟุ้งซ่านขาดสมาธิ ความสงบไม่มี ชีวิต
ปกติมันก็ไม่มีความสุข 
 
๖. สรุป 
 สรุปได้ว่าหลักธรรมที่ใช้แก้ความโกรธตามหลักของศาสนาไม่ว่าจะอยู่ในระดับเบื้องต้นคือ 
การปฏิบัติตามหลักเบญจศีลในเบื้องต้นซึ่งเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตของมนุษย์เพ่ือดับ
ความโกรธ พยายามไม่ให้ความโกรธเกิดข้ึน ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ จิตผู้นั้นย่อมผ่องใสและ มีสมาธิที่ตั้ง
มั่นได้อย่างรวดเร็วจนทําให้เกิดปัญญาเพ่ือละความโกรธ ออกจากจิตของตน และรู้จักเสียสละ 
ปล่อยวางความโกรธทิ้งไป โดยมีสติสัมปชัญญะควบคลุมอยู่เสมอทุกเมื่อเพ่ือรู้เท่าทันความโกรธที่จะ
เข้ามาจิตใจ หรือใช้หลักการเจริญเมตตาเพ่ือปรารถนาให้ผู้อ่ืนโดยเฉพาะ ได้รับสุขทั้งกาย และ ใจ 
โดยตั้งสัจจะให้แน่วแน่ก็จะทุเลาความโกรธให้จางให้ไปได้เช่นเดียวกัน  หรือให้มี ทมะ คือการข่มจิต
ไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้น หรือ มีขันติในการอดทนต่อการสละความโกรธออกจากจิตของตน และ มี
หิริโอตตัปปะ คือ ความรู้สึกละอายที่จะให้ความโกรธเกิดขึ้นเพ่ือไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ตนเองและผู้อ่ืน 
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การนําหลักทิฏฐธมัมิกตัถประโยชนเพ่ือแกปญหาชีวิตในสังคมไทยปจจุบัน 
Ditthadhammikattha for Life Problems Solution  

in the Present Thai Society 
 

พระสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก (อุกฤษโชค) 

 

บทคัดย่อ 
 การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน เพ่ือการแกไขปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนใน
สังคมไทยปจจุบัน มีทั้งหมด ๔ ขอ ได้แก่ (๑) การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาแกปญหาการขาดความ
เพียร เมื่อจะหลีกใหพนจากความชั่วนานาประการ สิ่งสําคัญก็คือการระมัด ระวังหรือสํารวมรักษา 
กาย วาจา ใจ แมกระทั่งชีวิตของเราไมใหหลงไปตามกระแสวัตถุตางๆ (๒) การนําหลักอารักข
สัมปทามาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย อารักขสัมปทา คือการใชเงินตามหลักธรรมะคน รู
จักทํามาหาเลี้ยงชีพ คนที่จะเรียกไดวา รูจักหา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนทํา
มาหากินท่ีดีตั้งตัวสรางหลักฐานได (๓) การนําหลักกัลยาณมิตตตามาแกปญหาชีวิตการคบคนพาล ต
องมีกัลยาณมิตรที่ดี คือ มีผูแนะนําสั่งสอน ที่ปรึกษาเพ่ือนที่คบหาและบุคคลผูแวดลอมที่ดี, ความรู
จักเลือกเสวนาบุคคลหรือเขารวมหมูกับทานผูทรงคุณทรงปญญามีความสามารถซึ่งจะชวยแวดลอม 
สนับสนุนชักจูง ชี้ชองทางเปนแบบอยางตลอดจน เปนเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแกกัน ใหดําเนินกาวหน
าไปดวยดีในการศึกษาอบรมการครองชีวิต การประกอบกิจการและธรรมปฏิบัติ , สิ่งแวดลอมทาง
สังคมที่ดี และ (๔) การนําหลักสมชีวิตามาแก้ปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ คือ การ
ประหยัดเปนสิ่งจําเปนอยางมาก เราจะมีชีวิตราบรื่นปกติสุขไดก็ตองรูจักใชเงินทองอยางประหยัด 
ใชแตในสิ่งที่จําเปนแกการครองชีพของเราพยายามใชจายใหพอเหมาะกับรายไดของเรา เพราะวาผู
ใชจายสุรุยสุรายใช   จายเกินฐานะของตัวเองนั้นยอมไดรับความเดือดรอนทําใหครอบครัวไดรับ
ความลําบาก เพราะฉะนั้นจะตองรูจักประหยัดทรัพยพยายามใชจายแตในสิ่งที่จําเปนเทานั้น จึงมี
ความสุขไดตามสมควรแกอัตภาพของตัวเองและครอบครัว 
คําสําคัญ : ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์, การแก้ปัญหาชีวิต, สังคมไทย  
 

ABSTRACT 
 To use Ditthadhammikattha for life problems solution in the present Thai 
society has four kinds as follows : 1. Utthanasampada(Endowed with energy and 
industry) is to solve no energy and industry problem. To avoid all problems or bad 
deeds, the important thing is to control the body, speech and mind until our lives 
                                                 
 วัดหนองบัวหิ่ง ตําบลดอนทราย อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
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will not be involved the materialism. 2. Arakkhasampada (Endowed with 
watchfulness is to solve the life problem about the people do not know how to 
save money or the wealth. Arakkhasampadais to spend money with Dhamma, to 
know the right livelihood and that person is known as smart spending or finding  
the money and having good settlement. 3. Kalyanamittata (Good company) is to 
solve the life problem about making the bad company or bad friends. 
Kalyanamittata is to introduce and teach or advise the friends and good 
environment. To know how to speak with the people or making with scholars or 
distinguished people to help about good environment, support, inform, and help to 
have the progress in education, life, entrepreneurship, practice and environment of 
good society. 4. Samajivita (Balanced Livelihood) is to solve the life problem for 
over spending by spending economically and then, will have the happy life through 
spending money smartly and economically but the necessary things are used 
moderately as suit with our income. Because, a person who is over spending and 
then will suffer or have the problem in the family. Therefore, to know how to 
spend the money economically, smartly and necessarily and then, will have the 
happiness as the wish of ourselves and family. 
Keywords : Ditthadhammikattha, Life problems solution, Thai society 
 
 
๑. บทนํา 
 หลักพุทธธรรมที่เปนหลักคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไดชี้แนวทางการแกไขปญหาชีวิต
ที่เดนชัดไดผลจริง เชน ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือเรียกติดปากอยางไทย ๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 
อัตถะ แปลวา ประโยชน จึงมีประโยชนซํ้าซอนกันสองคํา๑ ปญหาชีวิตของสังคมไทยเปนอุปสรรคใน
การดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนเพราะขาดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ (๑) การขาดความ
พากเพียรในการทําการงานหรือการศึกษา (๒) การไมรูจักประหยัดทรัพย มีการใชจายอยางฟุมเฟอย
เกินความจําเปน (๓) มีการคบคนพาลเปนเพ่ือน ชอบแนะนําไปในทางที่ผิด หรือ ที่ไมควรอาทิเชน 
แนะนําใหไปเลน การพนัน ใหไปลักขโมย ใหกินยาบา ใหเสพยา ชวนไปฉุดคราอนาจารเปนตน เหล
านี้ถือวาเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิต และ (๔) มีการใชจายทรัพยเกินฐานะ ใชชีวิตใหไปตาม

                                                 
 ๑พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หนา ๑๓๘.   
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กระแสนิยมของความตองการ และไมรูจักเพียงพอ ไมพอใจในสิ่งที่ตนมีอยูเกิดความอยากไดอยากมี
อยากเปนโลภ เกินฐานะของตนจึงทําใหเกิด ปญหาในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนไทย๒ 
๒. ความหมายของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  
 ความหมายของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนในพระไตรปฎก  
 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนหมายถึงธรรมที่เปนไปเพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนในปจจุบัน๓ 
ประโยชนอันพึงไดรับจากการประกอบกิจการหรือมีอาชีพที่สุจริต ถูกตองทั้งทางกฎหมายและ 
ศีลธรรม ผลประโยชนที่ไดจากการประกอบกิจนั้น เปนผลที่ไดทันตาเห็นไมตองรอถึงภายภาคหนา 
ผลประโยชนที่ไดรับจากการประกอบกิจ อาจจะเปนเงิน สิ่งของ ชื่อเสียง เกียรติยศ การยกยอง
สรรเสริญ หรือกลาวอยางงาย ๆ วาเปนผลประโยชนอาจเปนวัตถุหรือผลตอบแทนทางดานจิตใจก็ได
อาจเปนสิ่งที่บุคคลทั่ว ๆ ไปปรารถนาการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะไดมาซึ่งประโยชนนั้น จะตอง
แสวงหาอยางมีหลักการและมีแผนการ ซึ่งหลักการและแผนการนี้ เรียกวา ธรรมที่เปนไปเพ่ือใหได
มาซึ่งประโยชนในปจจุบัน อันมีอยู ๔ ประการ คือ ๑. ความขยันมั่นเพียร ๒. การรูจักรักษาทรัพย
และประหยัด ๓. คบคนดีเปนมิตร ๔. เลี้ยงชีพตามสมควรแกกําลังทรัพยที่หามาได  
 ความหมายของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนในอรรถกถา  
 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน เปนหลักธรรมในพุทธศาสนาหมายถึง ประโยชนในปจจุบัน ๔ 
อยาง๔ อาจเรียกสั้นๆวา ทิฏฐธัมมิกัตถะเนื่องจากอัตถะ แปลวา ประโยชนอยูแลว จึงไมจําเปนตองมี
ประโยชนซํ้าซอนกันสองคําก็ไดหรืออาจเรียกเต็มๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม หมายถึง ธรรม
ที่เปนไปเพ่ือประโยชนใน  ปจจุบัน หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขขั้นตน เพ่ือประโยชนสุขสามัญ
ที่มองเห็นกันในชาตินี้ ที่คนทั่วไปปรารถนา มีทรัพย ยศ เกียรติ ไมตรี เปนตน อันจะสําเร็จดวยธรรม 
๔ ประการ คือ  
 ๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่น เชนขยันหมั่นเพียร เลี้ยงชีพดวยการหมั่น 
ประกอบการงาน เปนผูขยันไมเกียจครานในการงานนั้น ประกอบดวยปญญาเครื่องสอดสองอันเป
นอุบายในการงานนั้น ใหสามารถทําไดสําเร็จ  
 ๒. อารักขสัมปทาถึงพรอมดวยการรักษาโภคทรัพยที่หามาไดดวยความขยันหมั่นเพียร 
โดยชอบธรรม เขารักษาคุมครองโภคทรัพยเหลานั้นไวไดพรอมมูล ไมใหถูกลัก หรือทําลายไปโดย
ภัยตางๆ  
 ๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไมคบคบชั่ว อยูอาศัยในบานหรือนิคมใดยอมดํารงตน 
เจรจา สนทนากับบุคคลในบานหรือนิคมนั้น ซึ่งเปนผูมีสมาจารบริสุทธิ์ ผูถึงพรอมดวยศรัทธา ศีล 
จาคะ ปญญา  

                                                 
 ๒นงลักษณ เทพสวัสดิ์, วิเคราะหปญหาสําคัญในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๑) , หนา ๖๘. 
 

 ๓องฺ.อฏฐก.(ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙.  
 

 ๔ม. ม. ๑๓/ ๒๓๘.  
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 ๔. สมชีวิตา อยูอยางพอเพียง รูทางเจริญทรัพยและทางเสื่อมแหงโภคทรัพย แลวเลี้ยง
ชีพพอเหมาะ ไมใหสุรุยสุรายฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือ 
รายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได  
 ความหมายของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนในพจนานุกรมพุทธศาสตร  
 ความหมายของทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔๕ ธรรมที่เปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุ
บัน หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขขั้นตน   
 ๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่การ
งาน ประกอบ อาชีพอันสุจริต มีความชํานาญ รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตราหาอุบายวิธีสามารถ
จัดดําเนินการใหไดผลดี  
 ๒. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือรูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพยและ 
ผลงานอันตนไดทําไวดวยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอัน
ตรายหรือเสื่อมเสีย  
 ๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักกําหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนา 
สําเหนียกศึกษาเยี่ยงอยางทานผูทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา 
 ๔. สมชีวิตา มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจายเลี้ยงชีวิตแต
พอดีมิให ้  ฝดเคืองหรือฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว๖ 
  กลาวโดยสรุป คือ การเลี้ยงชีวิตอยางพอเหมาะพอดีตามฐานะของตนและปฏิบัติอยาง
นี้ โดยสม่ําเสมอ ธรรม ๔ ประการนี้เรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถะ ธรรมที่อํานวยประโยชนใหในปจจุบัน
ทันตาเห็น      ประโยชนนั้น ไดแก ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข คือ เปนผูมีฐานะมั่นคง มีชื่อเสียงเกียรติ
คุณ ไดรับการยกยองโดยทั่วไป และมีความสุขตามสมควรแกอัตภาพของตน  
๓. ความสําคัญของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  
 หลักความสําคัญของการปฏิบัติเพ่ือใหสําเร็จประโยชนตอตนเอง ไดรับประโยชนในป
จจุบันตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนนั้น พระธรรมปฎกไดกลาวไวในหนังสือธรรมนูญชีวิตวา “คน
ที่จะเรียกไดวารูจัก รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนที่ทํามาหากินที่ดี ตั้งตัวสราง
หลักฐานได และใชทรัพยสมบัติใหเปนประโยชน เปนผูปฏิบัติหนาที่ทางเศรษฐกิจอยางถูกตอง 
เพราะปฏิบัติตามหลักธรรม ตอไปนี้”๗ และความสําคัญของทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนนั้นมี หลักธรรม 
๔ อยางนี้มีประโยชนมากมายหลายประการแกผูประพฤติปฏิบัติตาม รวมทั้งสงผลดีไป ถึงสังคมดวย 
คือ ๑. ทําใหบุคคลสามารถสรางหลักฐานไดอยางมั่นคง ๒. ทําใหเปนคนที่มีเกียรติ มีชื่อเสียง มีคน

                                                 
 ๕พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หนา ๑๓๘.  
 

 ๖พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลศัพท, หนา ๑๓๘.  
 

 ๗พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย,๒๕๔๔), หนา ๓๘.   
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เชื่อฟงนับถือ ๓. เปนทางเสริมสรางสัมพันธไมตรี ๔. ทําใหมีโอกาสไดบําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม 
๕. เปนแบบอยางที่ดีใหบุคคลอื่นไดปฏิบัติตามทั้งในดานการทํางานและการดํารงชีวิต ๖. สรางความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจใหแกชาติทางออม และชวยลดปญหาสังคมได แรงจูงใจของบุคคล
เกิดขึ้นเพราะบุคคลนั้นวางแผนการไว้ล่วงหน้า และมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางตลอดจนมีการ
คาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นไว้ก่อน มักจะใช้ความสามารถในระดับที่ง่าย คนที่มีแรงจูงใจมักทํางานเพียง
เล็กน้อย แต่ต้องการรางวัลหรือผลตอบแทนมาก๘ ซึ่งเชื่อมโยงกับความสําเร็จ ได้แก่ เรื่องของ
ความสามารถสิ่งที่ได้รับเรื่องของโชค๙  
 ดังนั้น เขาจะถูกจูงใจด้วยความเข้าใจถึงผลที่จะเกิดขึ้น จากการกระทําของเขาตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ความคาดหวังในเรื่องของความสําเร็จจะทําให้บุคคลมีความ
มั่นใจในการทํากิจกรรมของตนมากขึ้น กล่าวคือ เมื่อบุคคลทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งแล้วหากเขา
คาดไว้ว่าเขาจะพบกับความสําเร็จอย่างแน่นอน บุคคลนั้นก็จะตั้งใจทํากิจกรรมนั้นให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป๑๐ 
อริยมรรคมีองค์แปด และไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ส่วนความคิดเรื่องการให้ผลของบุญ ซึ่ง
เน้นถึงการให้ผลที่เป็นความสุขทางโลกิยะในปัจจุบัน และการให้ผลต่อการเกิดใหม่ในชาติหน้าที่จะ
เกิดในสุคติเป็นมนุษย์หรือเทวดานั้น มิได้เป็นความคิดที่ขัดแย้งกับนิพพาน๑๑ 
 โดยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ นี้ถือเปนหลักการพ้ืนฐานเพ่ือการดับทุกขทางกาย 
อันเปน ความทุกขที่เกิดขึ้นงายและมีอยูมากมายในสังคมปจจุบัน หากตองการดับทุกขทางสังคม
ทรงสอนหลักประ   โยชนเบื้องหนาคือ ศรัทธา ศีล จาคะและปญญา สวนการดับทุกขทางจิต เพ่ือ
ประโยชนสูงสุด ทรงสอนหลัก อริยมรรค ๘ ไวใหเปน ครรลองสูความพนทุกข บุคคลทั่วไปอยาง
เราๆ ความสุขพ้ืนฐานทั่วไป ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวก็มีใน เรื่องความสุขของคฤหัสถ ๔ ไดแก 
๑. สุขเกิดจากการมีทรัพย ๒. สุขเกิดจากการ        จายทรัพยเพ่ือบริโภคไมมากไมนอยเกินไป ๓. 
สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ ๔. สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ  ทั้งนี้ หากเรานอม
นําหลักธรรมทั้ง ๔ เรื่องมาปฏิบัติจะไดประโยชนทั้งแกตนเอง ครอบครัว บุคคลใกลชิด และแก
สังคม ซึ่งหากพิจารณาอยางลึกซึ้งแลวจะพบวาประโยชนที่เกิดขึ้น เปนประโยชนที่สรางความมั่นคง
และยั่งยืน ใหแกชีวิตเราอยางครบถวนในทุกมิติ  

                                                 
 ๘Lepper,Mark R.,“Motivational Cinsiderations in the Study Of 
lnstruction.”COGNITONAND INSTRUCTRUCTION 5,4 (1988) : pp. 289-309. 
 

 ๙Brophy, Jere. ON MOTIVATINGSTUDENTS. Occassional Paper No. 101. East 
Lansing, Michigan: lnstitute for Research on Teaching, Michigan State University Octoter 1986. 73 
pages. ED 276 724. 
 

 ๑๐Rosenfeld M.S. Motivational Strategies in Geriatric Rehabilitation. Bethesda : 
AOTA,Inc. 1997. 
 

 ๑๑นัยนา เกิดวิชัย, “ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเรื่องบุญ กับ นิพพานในพุทธปรัชญาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙). 
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๔. ปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมปจจุบัน  
 ๑. ปญหาการขาดความเพียร ปญหาการขาดความเพียร คือ ไมขยันหมั่นเพียรในการ
ปฏิบัติหนาที่การงานและ ไมประกอบอาชีพอันสุจริต ฝกฝนใหมีความชํานาญ และรูจักใชปญญา
สอดสองตรวจตราหาอุบายวิธี สามารถจัดดําเนินการใหไดผลดี การประกอบอาชีพการงานนั้น ตอง
ทําเพ่ือเลี้ยงชีพ ตนเองและครอบครัวมีความขยันในการทํางานตามหนาที่ หรือตามอาชีพของตนโดย
ไมเกียจคราน ไมนั่งคุยหรือทํากิจอ่ืนใดที่ไมเกี่ยวของกับงานในหนาที่ จนทําใหเสียเวลาไปโดยไรประ
โยชน แมบางครั้งการทํางานนั้นอาจไมใชการหาทรัพยโดยตรง เชน การเปนนักศึกษา มีหนาที่ตอง
ศึกษาเลาเรียนก็ตองตั้งใจศึกษาเลาเรียนใหบังเกิดผลดี โดยถือวาเปนหนาที่ใน  ปจจุบัน แมยังไมได 
ทรัพยแตการศึกษาก็เปนเหตุเบื้องตนที่จะนําไปสูอาชีพการงานที่ดีในอนาคต หากนักศึกษาเปนนัก
กีฬาดวย นอกจากขยันตั้งใจเรียนแลว นักศึกษาก็ตองขยันหมั่นฝกซอมกีฬาที่ตนถนัดดวยอีกทาง
หนึ่ง เพราะกีฬากําลังพัฒนาเปนกีฬาอาชีพ มีกีฬาหลายประเภทที่สามารถทําใหหาทรัพยไดโดย
สุจริตดวยแรงกายแรงใจของตนเอง เชน อาชีพนักมวย นักฟุตบอล กอลฟ ลีลาศ หรือจากการไดไป   
แขงขันในโอกาสตางๆ เชน โอลิมปก เอเชี่ยนเกมส หากมีความขยันหมั่นเพียร ฝกซอม จะสงผลให
ไดรับเหรียญทองและไดรางวัลเปนทรัพยสินเงินทองจํานวนมาก เปนตน จึงนับวาความ
ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน ทําหนาที่ ที่รับผิดชอบจะทําใหไดรับประโยชนในปจจุบัน คือ มีทรัพย
สินเงินทองสําหรับซื้อหาเครื่องอุปโภค บริโภค ไวดํารงชีพ๑๒  
 ๒. ปญหาการไมรูจักประหยัดทรัพย ปญหาการไมรูจักประหยัดทรัพย คือ ไมรูจักคุ
มครองเก็บรักษาโภคทรัพยและผลงาน อันตนไดทําไวดวยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม ดวย
กําลังงานของตน ไมใหเปนอันตราย หรือเสื่อมเสีย หลักธรรม ขอนี้ มีจุดมุงหมายใหเปนคนมัธยัสถ รู
จักจายทรัพยไปในทางที่เกิด ประโยชน ไมใชนําไปใชเพ่ือกามคุณ เพ่ือรูป รส กลิ่น เสียง จนทําให
ทรัพยนั้นหมดไปโดยไมทํา ใหตนเองเจริญขึ้น ไดมั่งมีไมกี่ชั่วยามก็กลับไปลําบากยากจนเพราะใช
ทรัพยไปในกามคุณและ อบายมุข บางครั้งจนถึงกลับ  เปนหนี้สิน เสียทรัพยและเสียเกียรติ มี
นักกีฬาหลายคนที่ไดทรัพยมามากมายจากการแขงขัน แตตองพบกับความลําบากในปนปลายของ
ชีวิต เหตุเพราะไมมีธรรมในขอนี้นั่นเอง๑๓  
 ๓. ปญหาการคบคนพาล ปญหาการคบคนพาล คือ ไมรูจักการคบคนดีเปนมิตร ไมรูจัก
เลือกบุคคลที่จะคบหา วาจะนําชีวิตของเราไปในทิศทางใด โดยเลือกเสวนา ศึกษาแบบอยางทานผู
ทรงคุณ มีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา การคบมิตรตามหลักมงคล ๓๘ ประการ ในหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา มงคลแรกที่พระพุทธองคทรงสอนใหปฏิบัติก็คือการไมคบคนพาล และมงคลถัดมา
ก็คือตองรูจัก คบบัณฑิต คําวา คนพาล และ บัณฑิต เมื่อวิเคราะหให้  แจงแลวจะพบวา มีทั้งคน
พาลและบัณฑิตภายใน คนพาลและบัณฑิตภายนอก  

                                                 
 ๑๒อดุลย ตันประยูร, ปญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : พิมพที่บารมีการพิมพ, ๒๕๒๔), หนา ๕๖.  
 

 ๑๓อ้างแล้ว, หนา ๕๗.  
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 คนพาลและบัณฑิตภายใน หมายถึงคนที่ปรากฏอยูในตัวเรา หากศึกษาสังเกตตัวเราให
ดีจะพบ   วาบางครั้ง บางเวลาเราจะเกียจครานไมอยากฝกฝน ไมอยากทํางาน ไมอยากไปเรียน ไม
อยากทําความดี แตอยากเที่ยวเลน อยากนอนตื่นสาย อยากดื่มสุรา อยากเลนไพ เลนหวย เลนกา
รพนัน ฯลฯ นี่แสดงวาคนพาลภายในตัวเรา ปรากฏขึ้นแลว แตบางครั้งเราก็ขยัน อยากไปเรียน 
อยากทําความดี ไมอยากหนีเรียน ไมอยาก เลนการพนัน ไมอยากรวมวงสุรา ฯลฯ  ดังนั้นความเป
นกัลยาณมิตรตองเริ่มที่เราสรางบัณฑิตและมิตรขึ้นภายในตัวเองกอน เมื่อบัณฑิตหรือมิตรภายในตัว
ปรากฏแลว ก็จะสามารถ เลือกเสวนากับบัณฑิตหรือมิตรภายนอกได ดังคํากลาวที่เราไดยิน ไดฟงอ
ยูเสมอวา “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล” และการสังเกตวาผูที่ตนคบ
หาดวยนั้นเปนคนพาล หรือ เปนบัณฑิตคือกัลยาณมิตร พึงสังเกตวาชอบชักชวนไปในทางฉิบหาย 
เสียทรัพย เสียเวลา เสียสุขภาพและทําเรื่องที่ไรประโยชนหรือไม เพราะหากเราไมรูจักเลือกคบ
บัณฑิตคือกัลยาณมิตรแลว ยอมเปนเหตุที่ทําใหเราตองเสียทรัพยที่หามาไดนั้นและไมสามารถปฏิบัติ
ธรรมในขออุฎฐานสัมปทาและอารักขสัมปทาได๑๔  
 ๔. ปญหาการใชจายทรัพยเกินฐานะ ปญหาการใชจายทรัพยเกินฐานะ คือ ไมรูจัก
กําหนดรายไดและรายจาย และไมอยูแบบพอดี สมรายได มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหมีรายได
เหนือรายจาย มีประหยัดไวสําหรับปนปลายของชีวิต จะไดไมลําบาก พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
กลาววา “พึงเขาใจ ระลึกไวเสมอวา การที่เพียรพยายามแสวงหารักษา และ ครอบครองโภคทรัพย
ไวนั้น ก็เพ่ือจะใชใหเปนประโยชน ทั้งแกตนและคนอื่น ถาไมใชทรัพยสมบัติใหเกิดคุณประโยชนแลว 
การหาและการมีทรัพยสมบัติ ก็ปราศจากคุณคา หาความหมายใดๆ มิได ดังนั้นเมื่อมีทรัพยหรือ
หาทรัพยมาไดแลวตองรูจักจัดสรรทรัพยนั้น โดยถือหลักการ     แบงทรัพยเปน ๔ สวน ที่เรียกวา 
โภควิภาค” คือ หนึ่งสวนใชจายเลี้ยงตน เลี้ยงคนที่ควรบํารุงเลี้ยง ไดแก บิดา มารดา บุตร ภรรยา 
และคนในปกครอง มิตร สหาย ผูรวมกิจการงาน ทําบุญตลอดจนบํารุงราชการดวยการเสียภาษี
อากร เปนตน สองสวนใช เปนทุนประกอบการงานสามสวน เก็บไวใชในยามจําเปน๑๕ 
๕. การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพ่ือแกปญหาชีวิตในสังคมไทยปจจุบัน 
 การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเพ่ือแกไข ปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนใน
สังคมไทยปจจุบันซ่ึงกําหนดกรอบของการศึกษา ๕ ประการ คือ (๑) การนําหลักอุฏฐานสัมปทามา
แกปญหาการขาดความเพียร (๒) การนําหลักอารักขสัมปทา มาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษา
ทรัพย (๓) การนําหลักกัลยาณมิตตามาแก   ปญหาชีวิตการคบคนพาล (๔) การนําหลักสมชีวิตามา
แกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ และ (๕) การปฏิบัติ ตนของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยป
จจุบัน มีรายละเอียดดังนี้  

                                                 
 ๑๔อดุลย ตันประยูร, ปญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : พิมพที่บารมีการพิมพ, ๒๕๒๔), หนา ๕๘.  
 

 ๑๕พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๓๙. 
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 ๔.๑ การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาแกปญหาการขาดความเพียร การนําหลักอุฏฐาน
สัมปทามาแกปญหาการขาดความเพียรหรือแกไขความเกียจคราน เมื่อจะหลีกใหพนจากความชั่ว
นานาประการ สิ่งสําคัญก็คือการระมัดระวังหรือสํารวมรักษากาย  วาจา ใจ แมกระทั่งชีวิตของเรา 
ไมใหหลงไปตามกระแสหรือพบเจอกับความชั่วทั้งหลาย เชนเดียวกับความเกียจครานเมื่อเกิดขึ้นแล
วจะตองหาทางแกไข ปญหานี้ใหได ทางแกไขนั้นแบงออกเปนหลักการและวิธีการ นอกจากนั้นกอน
จะแกไขจําตองเขาใจถึงลักษณะนิสัยสวนบุคคลดวย โดยเฉพาะระดับปริมาณความมากนอยของ
ความเกียจครานมีมากนอยตางกัน บางคนเกียจครานมาก ในขณะที่บางคนเกียจครานนอย เชน คน
ที่ไมยอมทําการงานทั้งที่มีความสามารถจะทําได เปนตน จึงอางความเกียจครานเพ่ือไมอยากจะ
ทํางาน ในที่นี้ ควรทราบถึงจุดหมายแหงความสําเร็จหรือ ประโยชน ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนตางตองการ
อยากจะไดมาดวยการแสวงหาใหมีกอน ซึ่งพอจะสรุปได ดังนี้  
 ๑. ความร่ํารวย คนทั่วไปถือกันวา ความร่ํารวยเปนความสําเร็จอยางหนึ่งของชีวิต ไม
ใชเกิดจากโชคชะตาหรือความบังเอิญ แตเกิดจากการลงมือกระทําหรือขยันหมั่นเพียรในการสราง
เนื้อสรางตัวใหเจริญ   รุงเรืองหรือใหเกิดมีขึ้นมาได  
 ๒. อํานาจ เกิดจากสาเหตุพ้ืนฐานหลายอยางดวยกัน เชน เกิดจากความร่ํารวย เกิด
จากการมี  ตําแหนงหนาที่ที่สูงในทางการเมือง ในทางราชการ หรือในองคการและหนวยงานอ่ืนๆ 
และท่ีสูงขึ้นไปคือเกิดจากการเอาชนะตัวเองไดจนกระทั่งมีพลังอํานาจทางจิตที่สูง เปนตน  
 ๓. ความมีชื่อเสียง ซึ่งอาจเกิดจากการกระทําความดี ความเปนเลิศทางวิชาการ และ 
ความงามเปนเลิศ เปนตน ที่สรางชื่อเสียงในสังคม เปนความสําเร็จดานดี อีกดานหนึ่ง ความมี
ชื่อเสียงในทางที่ไมดี ก ็ เปนที่ติเตียนของสังคมเชนกัน  
 ๔. ความสุข นอกจากความสุขทางกายที่แสวงหามาไดจากความร่ํารวยหรือสิ่งอ่ืนๆ แล
ว ยังมีความสุขทางจิตใจที่เกิดจากความพึงพอใจ ความสงบของจิตใจ และการไดทํางานที่ตนเอง
พอใจ เปนตน  
 ๕. ความรูหรือการคนพบสิ่งใหม เชน การศึกษาจบชั้นสูงสุด การคนพบทางวิทยา
ศาสตร การบรรลุธรรม และการสรางองคความรูอ่ืนๆ เปนตน๑๖ 
 เกียจครานการทํางาน ซ่ึงพระพุทธศาสนาสอนไวถึงโทษ ๖ ประการ คือ คฤหัสถผูอยู
ครองเรือนผูที่มุงหวังความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน จึงควรละเวน จากอางเหตุ ๖ ประการ 
คือ ๑. มักอางเหตุวาหนาวนักแลวไมทํางาน ซึ่งเปนนิสัยของบุคคลที่เห็นแกการนอน ไมชอบการ
ทํางานซึ่งเกียจครานเปนทุนเดิมอยูแลว ๒. มักอางวารอนนักแลวไมทํางาน เปนลักษณะนิสัยของคน
ที่ไมสูงาน งานหนัก ไมเอางานเบาไมสูชอบงานสบาย ๆ ชอบเอาเปรียบคนอ่ืน ๓. มักอางวาเย็นแล
วไมทํางาน เปนลักษณะของคนอูงาน คือ ทํางานแบบเชาชาม เย็นชาม ไมกระตือรือรนตอภาระกิจที่
ตนรับผิดชอบ ๔. มักอางวายังเชาอยูแลวไมทํางาน เปนคนชอบตื่นสาย เห็นแกการนอน ๕. มักอางว

                                                 
 ๑๖วิธาน สุชีวคุปต และสนธิ์ บางยี่ขัน, ปรัชญาไทย, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : รามคําแหง, 
๒๕๓๓), หนา ๖๐.  
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าหิวแลวไมทํางาน เปนคนเห็นแกปากแกทอง ทํางานนอยบนหิวกระหาย ๖. มักอางวากระหายนัก
แลวไมทํางาน๑๗ 
 สรุปวา หลักการทั่วไปดังกลาวขางตนนั้น เปนแนวทางแกไขและปองกันไมใหความ
เกียจคราน  เขามาครอบงําจิตใจหรือใหบังเกิดขึ้นกับตัวของบุคคลได รวมทั้งการมีสิ่งแวดลอมที่ดีที่ 
ทําใหจิตใจสดชื่น     แจมใสดวย นอกจากนั้นแลว ยังมีวิธีการที่จะใหถึงความสําเร็จไดอีกมากมาย 
ประการสําคัญที่ตองคํานึงก็คือการมีวิธีการที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ เพราะบางคนอาจจะไมตอง 
ใชทุกวิธีก็ได แตบางคนก็อาจใชมากวิธี  
 ๔.๒ การนําหลักอารักขสัมปทามาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย การนําหลักอา
รักขสัมปทามาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย คือการใชเงินตามหลักธรรมะคนรูจักทํามาหา
เลี้ยงชีพ คนที่จะเรียกไดวา รูจักหา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนทํามาหากินที่ดี 
ตั้งตัวสรางหลักฐานได และใชทรัพยสมบัติใหเปนประโยชน เปนผูปฏิบัติหนาที่ทางเศรษฐกิจอยาง
ถูกตอง ก็เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมตอไปนี้  
 ๑. ขั้นหาและรักษาสมบัติ ปฏิบัติตามหลักธรรมที่เปนไปเพ่ือนประโยชนปจจุบัน หรือ 
หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขขั้นตน ที่เรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถสังสัตตนิกธรรม ๔ ประการ๑๘ ๑) 
อุฏฐานสัมปทา (อุ) ถึงพรอมดวยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่การงาน และการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต ฝกฝนใหมีความชํานิชํานาญและรูจริง รูจักใชปญญาสอดสองตรวจตรา หา
วิธีการที่เหมาะที่ดีจัดการและดําเนินการใหไดผลดี ๒) อารักขสัมปทา (อา) ถึงพรอมดวยการรักษา 
คือ รูจักคุมครอง เก็บรักษาโภคทรัพยและผลงานที่ตนไดทําไวดวยความขยันหมั่นเพียรโดยชอบ
ธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย     ๓) กัลยาณมิตตตา (กะ) คบหาคน
ดีเปนมิตร คือ รูจักเสาวนาคบหาคน ไมคบไมเอาอยางผูที่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษา
เยี่ยงอยางทานผูรูผูทรงคุณ ผูมีความสามารถ ผูนาเคารพนับถือ และมีคุณสมบัติเกื้อกูลแกอาชีพการ
งาน ๔) สมชีวิตา (สะ) เลี้ยงชีวิตแตพอดี คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจาย เปนอยูพอดี สมรายได
มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว  
 ๒. ข้ันแจงจัดสรรทรัพย เมื่อหาทรัพยมาไดแลว รูจักจัดสรรทรัพยนั้น โดยถือหลักการ 
แบงทรัพยเปน ๔ สวนที่เรียกวา โภควิภาค ๔ คือ๑๙  
 - เอเกน โภเค ภุ  ฺเชยฺย ๑ สวน ใชจายเลี้ยงตน เลี้ยงคนท่ีควรบํารุงเลี้ยง และทําประโย
ชน  
 - ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย ๒ สวน ใชเปนทุนประกอบการงาน  
 - จตุตฺถ  ฺ นิธาเปยฺย อีก ๑  สวน เก็บไวใชในคราวจําเปน  

                                                 
 ๑๗ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๔/๑๔๑.  
 

 ๑๘องฺ.อฎฐก. (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙.  
 

 ๑๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๗/๒๐๒.  
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 ๓. ขั้นจับจายกินใช พึงเขาใจและคํานึงไวเสมอวา การที่เพียรพยายามแสวงหารักษา 
และครอบครองโภคทรัพยไวนั้น ก็เพ่ือจะใชใหเปนประโยชนทั้งแกตนและคนอ่ืน ถาไมใชทรัพย
สมบัติใหเกิดคุณประโยชนแลว การหาและการมีทรัพยสมบัติก็ปราศจากคุณคา หาความหมายใดๆ 
มิได ดังนั้น เมื่อมีทรัพยหรือหาทรัพยมาไดแลว พึงปฏิบัติตอทรัพยหนึ่งสวนแรกตามหลัโภคาทิยะ 
ประโยชนที่ควรถือเอาจากโภคะ หรือ เหตุผลที่อริยสาวกควรยึดถือ ในการที่จะมีหรือครอบครอง
ทรัพยสมบัติ ๕ ประการ ดังพุทธพจนวา  
 อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพยมาไดดวยน้ําพักน้ําแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และ
โดยทางสุจริตชอบธรรมแลว๒๐ ๑. เล้ียงตัว เลี้ยงมารดาบิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครอง
ทั้งหลายใหเปนสุข       ๒. บํารุงมิตรสหาย และผูรวมกิจการงานใหเปนสุข ๓. ใชปกปองรักษา
สวัสดิภาพ ทําตนใหมั่นคงปลอดภัยจากภยันตราย ๔. ทําพลี คือ สละเพ่ือบํารุงและบูชา ๕ อยาง ๑) 
ญาติพลี สงเคราะหญาติ ๒) อติถิพลี ตอนรับแขก ๓) ปุพพเปตพลี ทําบุญหรือสักการะอุทิศผูลวงลับ 
๔) ราชพลี บํารุงราชการดวยการเสียภาษีอากร เปนตน   ๕) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ ทําบุญอุทิศ
สิ่งที่เคารพบูชาตามความเชื่อถือ ๕. อุปถัมภบํารุงพระสงฆและเหลาบรรพชิตผูประพฤติดีปฏิบัติ
ชอบไมประมาทมัวเมา  
 เมื่อไดใชโภคทรัพยทําประโยชนอยางนี้แลว ถึงโภคะจะหมดสิ้นไปก็สบายใจไดวาได ใช
โภคะนั้นใหเปนประโยชนถูกตองตามเหตุผลแลว ถึงโภคะเพ่ิมข้ึน ก็สบายใจเชนเดียวกัน เปนอันไมต
องเดือดรอนใจในทั้งสองกรณี การใชจายใน ๕ ขอนี้ ทานมุงแจกแจงรายการที่พึงจายใหรูวาควรใช
ทรัพยทําอะไรบาง มิใชหมายความวาใหแบงสวนเทากันไปทุกขอ นอกจากนั้น ทานมุงกลาวเฉพาะ
รายการที่พึงจาย เปนประจําสําหรับคนทั่วไป แตถาผูใดมีความสามารถก็ควรบําเพ็ญประโยชนให
มากขึ้นไปอีกได  
 ๔.๓ การนําหลักกัลยาณมิตตตามาแกปญหาชีวิตการคบคนพาล การนําหลักกัลยาณ
มิตตามาแกปญหาชีวิตการคบคนพาล ความมีกัลยาณมิตร คือ มีผูแนะนําสั่งสอน ที่ปรึกษาเพ่ือนที่
คบหาและบุคคลผูแวด ลอมที่ด,ี ความรูจักเลือกเสวนาบุคคล หรือเขารวมหมูกับทานผูทรงคุณทรงป
ญญามีความสามารถซึ่งจะชวยแวดลอมสนับสนุนชักจูง ชี้ชองทาง เปนแบบอยางตลอดจนเปนเครื่อง
อุดหนุนเกื้อกูลแกกัน ใหดําเนินกาว   หนาไปดวยดีในการศึกษาอบรมการครองชีวิต การประกอบ
กิจการและธรรมปฏิบัติ,สิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีดี๒๑ ขอนี้เปนองคประกอบภายนอก  
 กัลยาณมิตรธรรม ๗ องคคุณของกัลยาณมิตร , คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท 
คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท คือ ทานที่คบหรือเขาหาแลวจะเปนเหตุใหเกิดความดีงามและ 
ความเจริญ ในที่นี้ มุงเอามิตรประเภทครูหรือพ่ีเลี้ยงเปนสําคัญ ๑. นารัก ในฐานเปนที่สบายใจและ
สนิทสนม ชวนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม ๒. นาเคารพ ในฐานะ ใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนที่
พ่ึงได และปลอดภัย ๓. นาเจริญใจหรือนายก  ยองในฐานทรงคุณคือความรูและภูมิปญญาแทจริง

                                                 
 ๒๐องฺ.ป  ฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๑/๔๘.  
 

 ๒๑สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๕-๑๒๙/๒-๓๖.  
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ทั้งเปนผูฝกอบรมและปรับปรุงตนอยูเสมอควรเอาอยางทําใหระลึกและเอยอางดวยซาบซึ้งภูมิใจ ๔. 
รูจักพูดใหไดผล รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเมื่อไรควรพูดอยางไร คอยใหคําแนะนําวา กลาวตักเตือน เป
นที่ปรึกษาที่ดี ๕. อดทนตอถอยคําคือพรอมที่จะรับฟงคําปรึกษา ชักถาม คําเสนอและวิพากษ
วิจารณ อดทนฟงไดไมเบื่อไมฉุนเฉียว ๖. แถลงเรื่องล้ําลึกไดสามารถอธิบายเรื่องยุงยากซับ  ซอนให
เขาใจและใหเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ่งยิ่งขึ้นไป ๗. ไมชักนําในฐานะ๒๒ คือ ไมแนะนําในเรื่องเหลวไหล 
หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย   
 ปญหาชีวิตการคบคนพาล คือ มีมิตรปฏิรูป หรือ มิตรเทียม ๔๒๓ คนเทียมมิตร, คนที่
พึง ทราบ   วาเปนศัตรูผูมาในรางของมิตร คนปอกลอก คนขนเอาของเพ่ือนไปฝายเดียว อัญญทัตถุ
หร มีลักษณะ ๔ คือ ๑. คิดเอาแตไดฝายเดียว ๒. ยอมเสียนอย โดยหวังจะเอาใหมาก ๓. ตัวมีภัย จึง
มาชวยทํากิจของเพ่ือน ๔. คบเพ่ือน เพราะเห็นแกผลประโยชน คนดีแตพูด วจีบรม มีลักษณะ ๔ 
คือ ๑. ดีแตยกของหมดแลวมาปราศรัย  ๒. ดีแตอางของยังไมมีมาปราศรัย ๓. สงเคราะหดวยสิ่งหา
ประโยชนมิได ๔. เมื่อเพ่ือนมีกิจ อางแตเหตุขัดของ คนหัวประจบ อนุปปยภาณี มีลักษณะ ๔ คือ ๑. 
จะทําชั่วก็เออออ ๒. จะทําดีก็เออออ ๓. ตอหนาสรรเสริญ  ๔. ลับหลังนินทา คนชวนฉิบหาย อปาย
สหาย มีลักษณะ ๔ คือ ๑. คอยเปนเพ่ือนดื่มน้ําเมา ๒. คอยเปนเพ่ือนเที่ยวกลางคืน ๓. คอยเป
นเพื่อนเที่ยวดูการเลน ๔. คอยเปนเพื่อนไปเลนการพนัน  
 ๔.๔ การนําหลักสมชีวิตามาแกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ การนําหลักสมชีวิ
ตามาแก ปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ คือ การประหยัดเปนสิ่งจําเปนอยางมาก เราจะมี
ชีวิตราบรื่นปกติสุขไดก็ตองรูจักใชเงินทองอยางประหยัด ใชแตในสิ่งที่จําเปนแกการครองชีพของเรา
พยายามใชจายใหพอเหมาะกับรายไดของเรา เพราะวาผูใชจาย สุรุยสุรายใชจายเกินฐานะของ
ตัวเองนั้นยอมไดรับความเดือดรอนทําใหครอบครัวไดรับความลําบาก เพราะฉะนั้นจะตองรูจัก
ประหยัดทรัพยพยายามใชจายแตในสิ่งที่จําเปนเทานั้นจึงมีความสุข ไดตามสมควรแกอัตภาพของ
ตัวเองและครอบครัว  
 ความรูจักพอประมาณตนนี้ถาพูดในรายยอยแลวจะเห็นวาเปนเรื่องของการทํางาน ทํา
หนาที่การบริโภค การใชจายทรัพย การพูด ตลอดจนการพักผอนหลับนอนและการสนุกสนานร่ืน
เริงตาง ๆ เชน การบริโภคที่ดีตองบริโภคโดยการใชปญญาพิจารณากอนบริโภค ซึ่งตรงกันขามกับ
การบริโภคเพ่ือสนองตัณหามักจะกอใหเกิดโทษตอรางกาย เชน โรคอวน หรือ เรื่องของ ชูชกซึ่ง เป
นตัวอยางในเรื่องเวสสันดรชาดกที่บริโภคแบบไมรูจักพอประมาณ คือ บริโภคแบบไมคํานึงถึง ผลที่
จะตามมาบริโภคแบบสนองความตองการ  อยางเดียวผลสุดทายทองก็ตองแตก ดังสุภาษิต อีสาน

                                                 
 ๒๒ไมชักนําในอฐานะ หมายถึง ปองกันไมใหทําในสิ่งที่ไมเปนประโยชนเกื้อกูล มีคติเปนทุกข แตชัก
ชวนใหทําสิ่งท่ีเปนประโยชนเกื้อกูล มีคติเปนสุข  
 

 ๒๓พระธรรมป ฎก (ป.อ. ปยุ ตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖), หนา ๖๙.  
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บทหนึ่งวา “กินมํามําบคําเบิ่งทอง คนที่กินไมรูจักประมาณทองปากมีแตกินไมเคยคลําดูทองวาเต็ม
แลวหรือยังสักวันหนึ่งทองจะแตก”๒๔ เหมือนชูชก เปนตน  
 การประหยัด หมายถึง การใชสิ่งทั้งหลายพอสมควรใหไดประโยชนมากที่สุด ไมยอมให
มีสวนเกินมากนัก รวมทั้งการรูจักระมัดระวัง รูจักยับยั้งความตองการใหอยูในกรอบและ ขอบเขต
การรูจักออมทรัพยสิน ทรัพยากรทั้งสวนตน และสังคมตามความจําเปนใหเกิดประโยชน และคุมคา
มากที่สุดรวมทั้งการรูจักดํารงชีวิตใหเหมาะกับสภาพฐานะความเปนอยูสวนตน บุคคลที่ทําการ
ประหยัดใหไดจึงพยายาม เวนจากอบายมุข ๖    ชองทางของความเสื่อม, ทางแหงความพินาศ, 
เหตุยอยยับแหงโภคทรัพย  
 ๑. ติดสุราและของมึนเมา มีโทษ ๖ คือ (๑) ทรัพยหมดไป ๆ เห็นชัด ๆ (๒) กอการ 
ทะเลาะวิวาท (๓) เปนบอเกิดแหงโรค (๔) เสียเกียรติเสียชื่อเสียง (๕) ทําใหไมรูอาย และ (๖) ทอน 
กําลังปญญา  
 ๒. ชอบเที่ยวกลางคืน มีโทษ ๖ คือ (๑) ชื่อวาไมรักษาตัว (๒) ชื่อวาไมรักษาลูกเมีย (๓) 
ชื่อวาไมรักษาทรัพยสมบัติ (๔) เปนที่ระแวงสงสัย (๕) เปนเปาใหเขาใสความหรือขาวลือ และ (๖) 
เปนทางมาของเรื่องเดือดรอนเปนอันมาก  
 ๓. ชอบเที่ยวดูการละเลน มีโทษ โดยการงานเสื่อมเสียเพราะใจกังวลคอยคิดจองกับ
เสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งนั้น ๆ ทั้ง ๖ กรณี คือ (๑) รําที่ไหนไปที่นั้น (๒-๖) ขับรอง-ดนตรี-เสภา-เพลง- 
เถิดเทิงที่ไหน ไปที่นั่น  
 ๔. ติดการพนัน มีโทษ ๖ คือ (๑) เมื่อชนะยอมกอเวร (๒) เมื่อแพก็เสียดายทรัพยที่เสีย
ไป      (๓) ทรัพยหมดไป ๆ เห็นชัด ๆ (๔) เขาที่ประชุม เขาไมเชื่อถือถอยคํา(๕) เปนที่หมิ่น
ประมาทของเพ่ือนฝูงและ(๖) ไมเปนที่พึงประสงคของผูที่จะหาคูครองใหลูกของเขา เพราะเห็นวาจะ
เลี้ยงลูก เมียไมไหว  
 ๕. คบคนชั่ว มีโทษ โดยนําใหกลายไปเปนคนชั่วอยางคนที่ตนคบทั้ง ๖ ประเภท คือ ได
เพ่ือนที่จะนําใหกลายเปน (๑) นักการพนัน (๒) นักเลงหญิง (๓) นักเลงเหลา (๔) นักลวงของปลอม 
(๕) นักหลอกลวง และ (๖) นักเลงหัวไม  
 ๖. เกียจครานการงาน มีโทษ โดยทําใหยกเหตุตาง ๆ เปนขออางผัดเพี้ยนไมทําการงาน 
โภคะใหมก็ไมเกิด โภคะที่มีอยูก็หมดสิ้นไป คือใหอางไปทั้ง ๖ กรณีวา ๑-๖ หนาวนัก-รอนนัก-เย็น 
ไปแลว-ยังเชานัก-หิวนัก-อ่ิมนัก แลวไมทําการงาน  
 ถาไมรูจักประหยัด ทรัพยที่หามาไดก็หมดเสื่อมสูญไปไดงาย แตถึงอยางไรเหตุของการ
เสื่อมสูญโภคทรัพยก็มีอยูหลายทางดวยกัน การประหยัดเปนสิ่งจําเปนอยางมาก เราจะมีชีวิตราบรื่น
ปกติสุขได ก็ตองรูจักใชเงินทองอยางประหยัด ใชแตในสิ่งที่จําเปนแกการครองชีพของเราไมใชจาย
โภคทรัพยฟุมเฟอย ใหพยายามใชจายใหพอเหมาะกับรายไดของเรา นอกจากนั้นบุคคลที่ทําการ
                                                 
 ๒๔รศ.อุดม บัวศรี, ผญากอม ปรัชญาชีวิตอีสาน, (ขอนแกน, สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๓๗), หนา ๑๐.  
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ประหยัดใหไดจึงพยายามเวนจาก อบายมุข ๖ ชองทางของความเสื่อม, ทางแหงความพินาศ, เหตุย
อยยับแหงโภคทรัพย 
 ๔.๕ การปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปจจุบัน  
 พุทธศาสนิกชนเมื่อตองการปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับในสังคมและชุมชนที่เปนอยูได 
จะตองรูจักหนาที่ท่ีตนจะตองปฏิบัติใหมีความสอดคลองกับความคิดของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ดังได
จําแนกเปนประเภทดังตอไปนี้  
 ๑. การปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในสถานการณ์ครองตน คฤหัสถในฐานะเปนผู
ครองตน และเปนผูนําทางครอบครัว สมาชิกในครอบครัวตองปฏิบัติตนตามหลักการบริหาร
ครอบครัว ๆ จึงจะดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุข ไมมีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตาง
คนตางมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน เวนจากการเห็นแกตัว เวนจากการเสียผลประโยชนนอยเพ่ือตอง
การผลประโยชนมากการดําเนินชีวิตของคฤหัสถที่มีความสําเร็จเปนสวนมากแลว จะพบวา มี
หลักธรรมเปนเครื่องกํากับอยู หลักธรรมนั้นคือ มีความขยัน มีความซื่อสัตย รูจักประหยัดและมี
ความอดทนเปนที่สุด นี้ก็เปนเครื่องยืนยันไดวามาตรฐานวัดความ    เปนมนุษยในการครองตนและ
ดํารงชีวิตตนอยูในสังคมนั้น ๆ มนุษยที่สมบูรณไดนั้นตองมีธรรมที่เปนพ้ืนฐานคือ“มนุษยธรรม” 
“ธรรมเปนเครื่องกระทําบุคคลใหเปนมนุษยโดยสมบูรณ” ธรรมในที่นี้ก็ คือ หลักเบญจศีล หรือศีล 
๕ เบญจศีลคือศีล ๕ เปนศีลสําหรับอุบาสกอุบาสิกา ใชปฏิบัติเพื่อเขาถึงพระรัตนตรัย๒๕ 
 ดังนั้น ศีล ๕ จึงเปนธรรมที่อุบาสกพึงประพฤติปฏิบัติเปนประจําเพ่ือรักษาตนเอง หรือ 
เปนการ ปองกันตนไมใหเสียคน อันสืบเนื่องมาจากการกระทําชั่วดวยตนเอง หรือจากการกระทํา
ของบุคคลอื่นก็ตาม แมแตจากภัยธรรมชาติที่มนุษยเราไมสามารถที่จะเอาชนะไดก็ตองมีความอดทน 
เพราะการบริหารครอบครัวใหประสพผลสําเร็จไดดีนั้น ตองเริ่มจากตนกอนอ่ืนใครเปนเบื้องตน เมื่อ
ตนอยใูนจารีตประเพณีอันดีงาม ยอมพ่ึงตนเองไดไมเปนภัยแกสังคมรอบขาง อยูที่ใดก็มีความสุขไม
เปนที่รังเกียจ หรือขอสงสัยระแวงใจ  ใด ๆ จากเพ่ือนบานก็จะอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุขตาม
หลักคุณสมบัติของอุบาสก คือเปนพุทธศาสนิกที่ดีครองตนเปนพลเมืองที่ดีนําชีวิตและครอบครัวของ
ตนไปสูความเจริญ สงบสุข เปนพลเมืองที่สรางสรรคสังคม 
 ๒. การปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในสถานะการครองคน สิ่งหนึ่งที่เปนปญหาในชีวิต
ของคฤหัสถ คือการปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน ถาไมเขาใจชัดเจนดีก็จะเกิดการสับสนวุนวาย ถึงกับทําให
เดือดรอน        บานแตกสาแหรกขาดและเสียผูเสียคนไปก็ได ชีวิตของคฤหัสถ ใชวาจะดําเนินชีวิต
อยูคนเดียวตามลําพัง จะ  ตองมีครอบครัว มี ผูบังคับบัญชามีเพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา 
จึงดําเนินชีวิตอยูในสังคมในฐานะผูปกครอง ตามปกติสามัญชนคนทั่วไป ตองประพฤติและปฏิบัติ
ตนใหเปนแบบอยางในการครองคน จึงควรปฏิบัติตอบุคคลอื่นเหมือนกับปฏิบัติตน  
 ฉะนั้น เพ่ือลดปญหาในการครองคน จึงควรประพฤติและปฏิบัติตนใหอยูในกฎระเบียบ
ของศีลธรรม ตามหลักทิศ ๖ ดวยการปฏิบัติตนเพ่ือเปนการขับเคลื่อนคุณความดีของบิดา มารดา 

                                                 
 ๒๕องฺ. ป  ฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๑/๑๘๒-๑๘๕. 
 



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘190

ที่ทานอบรมส่ังสอนใหบุตรไดเปนคนดีมีความกตัญ  ูรูคุณบุคคล และยึดเอาหลักธรรมที่พระ
สัมมาสัมพุทธเจาที่ทรงแสดงไวดีแลว เอาไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสุขใหยิ่งขึ้นไปในการดําเนินชีวิต
ของการครองเรือนคฤหัสถนั้นจะตองเรียนรูในสิ่งที่เปนมงคลแกชีวิตตนและสังคมดวยการปฏิบัติ 
 ๓. การปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนในสถานะการครองเรือน  
 พุทธศาสนิกชนผูหวังความสําเร็จ และความเจริญรุงเรืองในการดําเนินชีวิตที่จะนําพา
ครอบครัวและสังคมประเทศชาติไปสูความสําเร็จทางธุรกิจการงาน พึงปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ือเป
นบรรทัดฐานในการบริหารครอบครัวที่จะนําพาครอบครัวไปสูความอยูดีกินดีกาวขามพนความขัด
สน หรือความอดอยากหิวโหย ประกอบดวย ฆราวาสธรรม ๔ ประการคือ ๑. สัจจะ ความซื่อสัตยต
อกัน ๒. ทมะ ความรูจักขมจิตใจของตน ๓. ขันติ ความอดทน ๔. จาคะ การสละใหปนสิ่งของ ๆ ตน
แกคนที่ควรให๒๖ 
 เพราะฉะนั้น ถาหากคฤหัสถผูอยูครองเรือนมีความเขาใจกันผิด ตางฝายตางใหอภัยซึ่ง
กันและกัน ความสัมพันธกันทางครอบครัวก็จะแนนแฟนยิ่งขึ้นการครองเรือนก็จะราบร่ืน ไรปญหา
หรืออุปสรรคใดมาขวางกั้น เพ่ือใหสังคมเปนปกแผนมีความเปนหนึ่ง ควรจะปฏิบัติตามหลักธรรม
สังคหวัตถุ ๔ ประการดังนี้ ๑. ทาน การใหสิ่งของของตนแกผูอ่ืนที่ควรใหปน ๒. เปยยวัชชะ เจรจา
วาจาที่ออนหวาน  เปนผูมีวาจานารัก ๓. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน ๔. 
สมานัตตตา ความเปนคนสม่ําเสมอไมถือตัว๒๗ 
๖. สรุป  
 การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน เพ่ือแก ไขปญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนใน
สังคมไทยป จจุบันไว ดังนี้  การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน เพ่ือแก ไขป ญหาชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปจจุบัน มีทั้งหมด ๔ ขอ คือ ๑. การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาแกปญหา
การขาดความเพียรหรือแกไขความเกียจคราน เมื่อจะหลีกใหพนจากความชั่วนานาประการ สิ่ง
สําคัญก็คือการระมัดระวังหรือสํารวมรักษา กาย วาจา ใจ แมกระทั่งชีวิตของเราไมใหหลงไปตาม
กระแสหรือพบเจอกับความชั่วทั้งหลาย เชนเดียวกับความเกียจครานเมื่อเกิดขึ้นแลวจะตองหาทาง
แกไขปญหานี้ใหไดทางแกไขนั้นแบงออกเปนหลักการและวิธีการ นอกจากนั้นกอนจะแกไขจําตองเข
าใจถึงลักษณะนิสัยสวนบุคคลดวย โดยเฉพาะระดับปริมาณความมากนอยของความเกียจครานมีมา
กนอยตางกัน บางคนเกียจครานมาก ในขณะที่บางคนเกียจครานนอย เชน คนที่ไมยอมทําการงาน
ทั้งท่ีมีความสามารถจะทําได เปนตน จึงอางความเกียจครานเพ่ือไมอยากจะทํางาน ในที่นี้ควรทราบ
ถึงจุดหมาย   แหงความสําเร็จหรือ ประโยชน ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนตางตองการอยากจะไดมาดวยการ
แสวงหาใหมีกอน ๒. การนําหลักอารักขสัมปทามาแกปญหาชีวิตการไมรูจักรักษาทรัพย อารักข
สัมปทา คือการรูจักใชสอยและรักษาสิ่งของตามหลักธรรมะคนรูจักทํามาหาเลี้ยงชีพ คนที่จะเรียกได

                                                 
 ๒๖สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕/๒๕๘, ขุ. สุ.(ไทย) ๒๕/๓๑๑/๒๗๘.   
 ๒๗องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๓๒. 
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วา รูจักหา รูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปน ใชเงินเปน เปนคนทํามาหากินที่ดีตั้งตัวสรางหลักฐานได
และใชทรัพยสมบัติใหเปนประโยชน เปนผูปฏิบัติหนาที่ทางเศรษฐกิจอยางถูกตอง ก็เพราะปฏิบัติ
ตาม ๓. การนําหลักกัลยาณมิตตามาแกปญหาชีวิตการคบคนพาล ตองมีกัลยาณมิตรที่ดี คือ มีผู
แนะนําสั่งสอนที่ปรึกษาเพ่ือนที่คบหาและบุคคลผูแวดลอมที่ดี, ความรูจักเลือกเสวนาบุคคล หรือเข
ารวมหมูกับทานผูทรงคุณทรงปญญามีความสามารถซึ่งจะชวยแวดลอมสนับสนุนชักจูง ชี้ชองทางเป
นแบบอยางตลอดจนเปนเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแกกัน ใหดําเนินกาวหนาไปดวยดีในการศึกษาอบรม
การครองชีวิต การประกอบกิจการและธรรมปฏิบัติ,สิ่งแวดลอมทางสังคมที่ดีขอนี้ เปนองคประกอบ
ภายนอก     ๔. การนําหลักสมชีวิตามาแกปญหาชีวิตการใชจายทรัพยเกินฐานะ คือ การ
ประหยัดเปนสิ่งจําเปนอยางมาก เราจะมีชีวิตราบรื่นปกติสุขไดก็ตองรูจักใชเงินทองอยางประหยัด 
ใชแตในสิ่งที่จําเปนแกการครองชีพของเราพยายามใชจายใหพอเหมาะกับรายไดของเรา เพราะวาผู
ใชจายสุรุยสุรายใชจายเกินฐานะของตัวเองนั้นยอมไดรับความเดือดรอนทําใหครอบครัวไดรับความ
ลําบาก เพราะฉะนั้นจะตองรูจักประหยัดทรัพยพยายามใช       จายแตในสิ่งที่จําเปนเทานั้นจึงมี
ความสุข ไดตามสมควรแกอัตภาพของตัวเองและครอบครัว ความรูจักประมาณตน คือ ใหรูจัก
ประมาณในการเลี้ยงชีวิตโดยทางชอบธรรม กลาวคือ การดํารงชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะ ประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักของศีลซึ่งเปนหลักขั้นพ้ืนฐานที่จะประคับประคองกาย วาจาใหเรียบ   รอยและ
ทํางานที่สุจริต คือ ถูกตองเปนไปตามเหตุผลซึ่งแตละอาชีพมีวัตถุประสงคอยูในตัวของมันเอง และ  
เปนการไมเบียดเบียนหรือกอความวุนวายเดือดรอน ใหกับใครยังเปนการสรางสรรคชีวิตและสังคมอี
กดวย  

 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย : 
 (๑) หนังสือ : 
นงลักษณ เทพสวัสดิ์. วิเคราะหปญหาสําคัญในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๑. 
พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘.   
รศ.อุดม บัวศรี, ผญากอม ปรัชญาชีวิตอีสาน, ขอนแกน, สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอน  แกน, ๒๕๓๗.  



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘192

วิธาน สุชีวคุปต และสนธิ์ บางยี่ขัน. ปรัชญาไทย. พิมพครั้งที่ ๓, กรุงเทพมหานคร : รามคําแหง, 
๒๕๓๓.  

อดุลย ตันประยูร. ปญหาสังคม. กรุงเทพมหานคร : พิมพที่บารมีการพิมพ, ๒๕๒๔.  
 (๒) วิทยานิพนธ์ : 
นัยนา เกิดวิชัย. “ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเรื่องบุญ กับ นิพพานในพุทธปรัชญาเถรวาท”. 

วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

๒. ภาษาอังกฤษ : 
 (1) Book : 
Brophy, Jere. ON MOTIVATINGSTUDENTS. Occassional Paper No. 101. East Lansing, 

Michigan: lnstitute for Research on Teaching, Michigan State University 
Octoter 1986. 73 pages. ED 276 724. 

Lepper,Mark R.,“Motivational Cinsiderations in the Study Of 
lnstruction.”COGNITONAND INSTRUCTRUCTION 5,4 (1988. 

Rosenfeld M.S. Motivational Strategies in Geriatric Rehabilitation. Bethesda : 
AOTA,Inc. 1997. 

 



193วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

การพัฒนาเยาวชนตามแนวพุทธในสังคมไทย 
The Youths Development According to the Buddhist Way  

in the Thai Society 
 

พระอธิการจาลึก  สญฺ โต (เย็นส าราญ) 

 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาเยาวชนในสังคมไทย มุ่งศึกษาพฤติกรรมของเยาวชนที่สามารถวัดได้เป้าหมาย
ของการพัฒนาเยาวชนครอบคลุม ๔ ด้านคือ ๑) ไม่เบียดเบียนตนเอง ๒) ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ๓) 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ๔) พัฒนาตนเองและช่วยพัฒนาผู้อ่ืนและสังคม สาเหตุของพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์เกิดจากสาเหตุ ทางครอบครัว เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จุดเริ่มต้นของการพัฒนาเยาวชน 
คือการมีทัศนคติที่ดีต่อคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ให้เยาวชนกระทาพฤติกรรมนั้น การส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการพัฒนาเยาวชน ได้แก่ การพัฒนาวินัยในตน การพัฒนาปรีชาเชิง
อารมณ ์การพัฒนาความสามารถในการคิด และเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชน เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่
พึงปรารถนา 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, เยาวชนตามแนวพุทธ, สังคมไทย 
 

ABSTRACT 
 The development of the youths in the Thai society aims at studying the 
youths behavior that have the four objectives of the youths development as 
following : 1. No self-disturbance 2. No other people disturbance 3. Duty 
responsibility 4. Self-development and help to develop others and society The 
causes of improper behavior are family, economy and environment. The beginning 
of youths development is the good attitude. The desired characters and promotion 
of youths development are the discipline , emotion , thinking and good example 
for the youths for having the desired behavior. 
Keywords : Development, Youths in Buddhist way, Thai Society 
 
๑. บทน า 
 ปัจจุบัน ในสังคม ไทยได้น าการพัฒนาเยาวชนแนวพุทธมาใช้ในสังคมไทย โดยการ
ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์เช่น การพัฒนาวินัยในตน การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์แนวพุทธ
                                                 
 เจ้าอาวาสวัดจุกกะเฌอ ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
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การพัฒนาการคิดแบบโยนิโสมนสิการ การพัฒนาลักษณะการเป็นกัลยาณมิตร เป็นต้น เพ่ือให้
เยาวชนเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา โดยสถาบันทางสังคมต่าง ๆ เช่น สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันพุทธศาสนา ชุมชน เป็นต้น เป็นผู้ที่มีบทบาทในการขัดเกลา อบรมสั่งสอน
ให้ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ท าให้เยาวชนเป็นคนดีและ
คนเก่ง ช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ ท าให้เกิดการพัฒนาที่ดีทั้งตนเองและสังคม  
 
๒. ความหมายของพฤติกรรมของเยาวชนในสังคมไทย 
 นักวิชาการด้านจิตวิทยาในสังคมไทย ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเยาวชน ไว้ดังนี้ 
 สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต กล่าวว่า พฤติกรรม (Behavior) หมายถึงสิ่งที่บุคคลกระท า
แสดงออก ตอบสนองหรือโต้ตอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่งที่สามารถ
สังเกตเห็นได้ ได้ยิน อีกทั้งวัดได้ตรงกัน ด้วยเครื่องมือที่เป็นวัตถุวิสัย ไม่ว่าการแสดงออกหรือการ
ตอบสนองนั้นจะเกิดข้ึนภายในหรือภายนอกร่างกายก็ตาม เช่น การร้องไห้ การกิน การวิ่ง การขว้าง
การอ่านหนังสือ การเต้นของชีพจร การเต้นของหัวใจ การกระตุกของกล้ามเนื้อ เป็นต้น๑ 
 ประสาน – ทิพวรรณ หอมพูล ได้ให้ความหมายของค าว่า ”พฤติกรรม” หมายถึง การ
กระท ากิจกรรม ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งมีชีวิตและบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็นได้จากการกระท ากิจกรรม
เหล่านั้น ซึ่งมีทั้งทางดีและทางไม่ดี เช่น การหัวเราะ การร้องไห้ เสียใจ การออกก าลังกาย เป็นต้น
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นผลจากกระบวนการทางจิตวิทยา ได้แก่ การจูงใจ การเรียนรู้ การจ าการลืม
และความรู้สึกนึกคิด เป็นต้น และ กระบวนการต่าง ๆ ของเยาวชนที่ปฏิบัติต่อสภาพแวดล้อมของ
เยาวชนเหล่านั้นออกมาในรูปของการกระท า หรือการแสดงออกของเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ภายใต้กลไกของความรู้สึกนึกคิดของตนเอง โดยเยาวชนทุกคนจะมี
กระบวนการของพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทุกคนจะมีความต้องการและมีสาเหตุจูงใจ
เป็นของตนเองอยู่ตลอดเวลา และสามารถตัดสินใจที่จะกระท าการต่าง ๆ ด้วยความรู้สึกนึกคิดเป็น
ของตนเอง สิ่งที่ปรากฏออกมานั้นเป็นพฤติกรรมของเยาวชน๒ 
 สงวน สิทธิเลิศอรุณและคณะ ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่า หมายถึง การกระท า
หรือกิริยาที่ปรากฏออกมาทางร่างกาย ทางกล้ามเนื้อ ทางสมอง ทางอารมณ์ และทางความรู้สึกนึก
คิด ซึ่งโดยปรกติมนุษย์และสัตว์ย่อมแสดงออกมาให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ชัด และเห็นไม่ได้ชัด ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นเป็นส าคัญ๓ 

                                                 
 ๑สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต , การปรับพฤติกรรม , (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์ ,๒๕๒๖), หน้า ๒. 
 

 ๒ประสาน – ทิพวรรณ หอมพูล. จิตวิทยาทั่วไป , (กรุงเทพมหานคร : พิศิษฐ์การพิมพ์, ๒๕๓๗), หน้า 
๗๓ - ๗๔. 
 

 ๓สงวน สุทธิเลิศอรุณและคณะ ,จิตวิทยาสังคม , (กรุงเทพมหานคร : ชัยศิริการพิมพ์, ๒๕๒๒),หน้า 
๙๒. 
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 จากความหมายข้างต้น สรุปว่า ได้ว่า พฤติกรรม ของเยาวชนในสังคมไทย หมายถึงการ
กระท าหรืออากัปกิริยาต่าง ๆ ของเยาวชนที่ปรากฏออกมา อันบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็นได้ด้วย
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และไม่สามารถสังเกตเห็นได้ โดยการกระท านั้นมีทั้งดีและไม่ดี ซึ่งสามารถวัด
ได้ โดยใช้เครื่องมือวัดการกระท านั้นหรืออากัปกิริยาต่าง ๆ ของเยาวชนที่ปรากฏออกมาให้เป็น
รูปธรรม 
 
๓. สาเหตุของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนในสังคมไทย 
 สาเหตุของพฤติกรรมของเยาวชนที่ไม่พึง ประสงค์ มีรากฐานมาจากสาเหตุที่ส าคัญ ซึ่ง
พอสรุปได ้๓ ประเด็น 
 ๑) สาเหตุทางครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความส าคัญอันดับแรกใน
การที่จะสร้างลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของเยาวชน เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ความใกล้ชิดสนิทสนมและ
โอกาสที่ติดต่อสัมพันธ์กันได้สืบเนื่องตั้งแต่วัยทารกต่อมาจนกระทั่งถึงวัยรุ่น  ครอบครัวจึงมีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาแบบแผนความประพฤติที่เยาวชนจะแสดงออกมาให้ปรากฏออกมาสาเหตุที่มา
จากครอบครัวอาจก่อให้เกิดปัญหาแก่เยาวชน โดยผ่านกระบวนการหลายอย่าง ซึ่งเกี่ยวพันซึ่งกัน
และกัน ดังนี้๔ 
 ในครอบครัวมีตัวอย่างที่ไม่ดี ท าให้เยาวชนเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ก่อให้เกิดทัศนคติ ค่านิยม หรือ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งน าไปสู่ปัญหาการกระท าผิด และเป็น
ปัญหาสังคมตามมา ชั้นทางสังคมของครอบครัวและถิ่นที่อยู่ของครอบครัว เป็นเครื่องก าหนดอัตรา
การกระท าผิดของเยาวชน กล่าวคือ เยาวชนอยู่ในถิ่นที่พาลเกเร มีกิจกรรมที่ละเมิดกฎหมายมี
โอกาสคบเพ่ือนเสเพล จะมีอัตราการกระท าผิดมากกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในถิ่นที่ไม่ค่อยมีปัญหาทาง
สังคม ครอบครัวเป็นสิ่งที่ก าหนดเกียรติภูมิของเด็ก เด็กจะค่อย ๆ เรียนรู้ว่าบุคคลที่น่าเลื่อมใส
ศรัทธานั้นเป็นคนเช่นไร ถ้าเด็กเกิดไปนิยมชมชอบคนที่ชอบละเมิดกฎหมายและมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดด้วย โอกาสจะประพฤติไม่ดีก็ง่ายเข้า ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไม่ราบร่ืน ไม่เป็นสุข ไม่
น่าอยู่ เยาวชนก็จะออกไปหาสิ่งชดเชยทดแทนนอกบ้าน ซึ่งถ้าเด็กไปถูกเพ่ือนเสเพลชักจูง โน้มน้าว
ให้กระท าผิดเด็กก็จะกลายเป็นเด็กเกเรไป 
 ครอบครัวที่เพิกเฉยหรือไม่สามารถอบรมสั่งสอนให้เด็กเคารพต่อกฎหมายหรือปกป้อง
เด็กมากเกิน ทาให้เด็กท าอะไรตามใจตนเองและไม่คุ้นเคยกับกฎเกณฑ์ของสังคม ท าให้เด็กกลาย
สภาพเป็นเด็กที่ก้าวร้าวหรือเด็กเกเร เป็นปัญหาสังคมในที่สุด ดังนั้นเมื่อเยาวชนประสบปัญหาใน
ครอบครัว เด็กจะมีโอกาสติดต่อและเรียนรู้การกระท าผิดภายนอกบ้านมากขึ้น ไม่ขึ้นอยู่กับว่า
ครอบครัวสามารถท าให้เด็กคุ้นเคยกับข้อห้ามต่าง ๆ ของสังคมมากน้อยแค่ไหน ความทุกข์ใจเพียง

                                                 
 ๔โสภา ชปีลมันท์, รูปแบบครอบครัวที่พึงปรารถนาในสังคมประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, ๒๕๓๔), หน้า ๖๐ – ๖๒. 
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อย่างเดียวไม่ได้ท าให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่มี
รูปแบบที่ดีเป็นสิ่งที่เด็กควรจะได้รับและเรียนรู้ ซึ่งครอบครัวควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเริ่มใน
เด็กและเยาวชน 
 ๒) สาเหตุทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
 ภาวะเศรษฐกิจของชุมชน หากเยาวชนอยู่ในชุมชนหรือสังคมที่มีภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง 
การกินอยู่และการด ารงชีวิตของชนกลุ่มนั้นก็ย่อมอยู่ในมาตรฐานการครองชีพสูงประชาชนอยู่ดีกินดี 
ได้รับแต่ความสะดวกสบาย ไม่มีความเดือนร้อนในค่าครองชีพ มีความสุขจิตใจเบิกบานและอยู่กัน
อย่างปกติสุข ตรงกันข้าหากเยาวชนต้องตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจเสื่อมโทรม  เกิดวิกฤติอัน
เนื่องมาจากสาเหตุนานาประการ ท าให้เกิดความแร้นแค้นและอัตคัดขาดแคลนผลผลิตที่ได้รับไม่พอ
แก่ความต้องการของประชาชนในการอุปโภคบริโภค ท าให้เกิดสภาวะข้าวยากหมากแพงขึ้น การ
กระจายรายได้หรือการเก็บภาษีอากร ไม่เป็นธรรมแก่สังคม อ านาจการซื้อของเงินตราน้อยลงย่อมมี
ผลกระทบต่อผู้มีรายได้ประจ า และมีปัญหาการว่างงาน ท าให้มีชีวิตไปวัน ๆ หนึ่งโดยไม่มีอนาคต 
และท าให้หลงผิด เช่น จับกลุ่มมั่วสุมในอบายมุขเช่น ดื่มสุราและเล่นการพนัน ก่อความวุ่นวาย ท า
ให้กลายเป็นปัญหาสังคมตามมา 
 การกระท าผิดที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมนั้นบางครั้งก็เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจของ
ผู้กระท าผิด เช่น ความยากจนเป็นสาเหตุที่บีบบังคับให้เยาวชนจ าเป็นต้องกระท าผิดฐานประทุษร้าย
ต่อทรัพย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า ความยากจนเป็นสาเหตุหนึ่งของอาชญากรรม ทั้งนี้เพราะมนุษย์
จ าเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เช่นในครอบครัวที่ยากจน บิดามารดาต้องต่อสู้ตาม
ยถากรรม ขาดการศึกษา มีแต่ความอดอยากหิวโหยอยู่ตลอดเวลา ก็ย่อมท าให้เยาวชนต้องช่วย
ตนเองโดยไปลักขโมยเขากินต่อ ๆ ไปก็อาจเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนากระท าผิดเกี่ยวกับการ
ประทุษร้ายต่อทรัพย์อยู่เสมอ โดยมีมิจฉาทิฏฐิว่าไม่ต้องท างานหนัก ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ต ารวจจับไม่ได้ก็
จะมีเงินทองใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย มีชีวิตอยู่อย่างสบาย แต่หากถูกจับได้ก็ถือว่าเป็นคราวเคราะห์
มากกว่าที่จะถือว่าเป็นความประพฤติไม่ดี จากงานศึกษาที่ศึกษาฐานะเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ของเด็กและวัยรุ่นสองกลุ่ม กลุ่มละ ๕๐๐ คน เพ่ือเปรียบเทียบกัน กลุ่มหนึ่งเป็นเด็กและวัยรุ่น
กระทาความผิด อีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้กระท าความผิด พบว่า ๙ ใน ๑๐ คนของเด็กและวัยรุ่นที่กระท า
ผิดมาจากครอบครัวชั้นต่ ามีฐานะด้อยทางเศรษฐกิจ และ ๕ ใน ๑๐ คนของเด็กและวัยรุ่นที่ไม่ได้
กระทาผิดมีฐานะด้อยทางเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่าฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวหรือความ
ยากจน รวมทั้งสภาพที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้เด็กและวัยรุ่นกระท าผิด อย่างไรก็ตาม 
เยาวชนอาจมีมิจฉาทิฏฐิที่ปรุงแต่ด้วยกิเลสที่มีความทะเยอทะยายคิดจะเปลี่ยนฐานะให้ร่ า รวย มี
หน้ามีตาขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้พยายามทุกวิถีทางด้วยคิดว่าเงินเป็นสิ่งส าคัญที่สุดโดยเชื่อว่าเงิน
เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ตนเป็นคนที่ได้รับการยอมรับในสังคม เพ่ือเป็นช่องทางกอบโกยต่อไป โดยไม่ได้
ระลึกถึงความซื่อสัตย์สุจริต เกียรติยศ ชื่อเสีย วงศ์สกุล หรือความเดือดร้อนของบุคคลอ่ืน เพียง
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ขอให้ได้มาในสิ่งทีตนปรารถนา เมื่อไม่สามารถจะหามาได้โดยสุจริตก็จ าต้องด าเนินการในทางทุจริต 
ท าให้กลายเป็นอาชญากร และเป็นภัยต่อสังคม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง๕ 
 ๓) สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม 
 เยาวชนต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวหลายประการ ซึ่งนับว่ามีอิทธิพลท าให้ชีวิตของ
เยาวชนโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งได้ เช่น เยาวชนย่อมเลียนแบบและได้นิสัยจากบิดามารดาหรือครู
บาอาจารย์หรือบุคคลข้างเคียงที่อยู่ใกล้ชิดเยาวชน ธรรมชาติ ภูมิประเทศ สถานที่ ดินฟ้าอากาศ
การศึกษา และสภาวการณ์ทั่วไปก็อาจท าให้บุคคลแตกต่างกันได้ทั้งกิริยา วาจา และนิสัยใจคอ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความคิดอ่านหรือความต้องการ ซึ่งความส าคัญของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 
 การเพ่ิมของจ านวนประชากร รวมทั้งการอพยพจากชนบทเข้ามาในเมืองหลวง เนื่องจาก
คนเป็นจ านวนมากต้องอยู่ในภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยความยากจน ประสบปัญหาการว่างงาน การไร้
การศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคม และปัญหาศีลธรรมอันเป็นพ้ืนฐานในการก่อให้เกิดอาชญากร 
เพราะสภาพแวดล้อมชักจูงให้เยาวชนหันไปสู่อบายมุข และอาชญากรรมนั้นเอง 
 การศึกษา ซึ่งโรงเรียนเป็นสถาบันที่ส าคัญในการอบรมสั่งสอนด้านความรู้ทางวิทยากร 
หรือในด้านศีลธรรมจรรยา หรือความประพฤติ ตลอดจนอาชีพที่เยาวชนจะยึดเป็นหลักในการ
ด ารงชีวิตและการบ าเพ็ญตนให้เป็นคนดีต่อไปในภายภาคหน้าเช่นเดียวกับครอบครัวครูอาจารย์
จะต้องท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ประพฤติผิดศีลธรรมหรือล่วงละเมิดกฎหมายบ้านเมือง ครู
อาจารย์จะต้องพยายามกวดขันความประพฤติให้เด็กนักเรียนอยู่ ในระเบียบวินัยจะต้ องมี
ความสัมพันธ์อันดีและมีการติดต่อร่วมมือประสานงานกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเยาวชน
อย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เยาวชนประพฤติเสื่อมเสียหรือเกิดความเบื่อหน่ายท้อถอย ซึ่งอาจท าให้ต้อง
คิดอ่านหนีโรงเรียนและไปมั่วสุมกระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดได้ง่าย 
 เยาวชนห่างเหินพระพุทธศาสนา พุทธศาสนามีบทบาทส าคัญในการช่วยอบรมจิตใจของ
เยาวชนให้เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรม และเคารพกฎหมายบ้านเมือง ไม่เบียดเบียนหรือท าความเดือน
ร้อนให้แก่ผู้อ่ืน ตลอดจนให้ความช่วย  เหลือในด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ด้วย แต่เยาวชน
ในปัจจุบันมักหลงเพลิดเพลินอยู่กับความนิยมทางวัตถุ มักละเลยหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา
ด้วยมีมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นสิ่งงมงายและล้าสมัย เยาวชนจึงขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่จะท าให้เกิด
ความมั่นคงที่จะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต บางคร้ังยังมีความเข้าใจในแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนาที่ผิด ท าให้เยาวชนพลอยเสื่อมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา 
 สภาพที่อยู่อาศัย ปัญหาที่อยู่อาศัยนับเป็นปัญหาส าคัญส าหรับกรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะ ทั้งนี ้เนื่องมาจากประชาชนในชนบทขาดที่ท ากินหรือท ากินไม่ได้ผลและเห็นว่าโอกาสใน
การท างานท าในเมืองมีมากกว่า จึงท าให้เกิดความแออัดในเรื่องที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและ
                                                 
 ๕วิทยากร เชียงกูล, ปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อเด็กและเยาวชนไทย, (กรุงเทพมหานคร : ผลึก, 
๒๕๓๓), หน้า ๓๓- ๓๗. 
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เกิดปัญหาอย่างอ่ืนตามมา เช่นการจราจรติดขัด มีคนว่างงาน ที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ มีผู้คนอยู่
อาศัยยัดเยียดกันก่อให้เกิดความสกปรกจนกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของผู้อาศัยปราศจากระเบียบ ก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากทางสังคมโดยเฉพาะในย่านของ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ต้องอยู่กันอย่างแออัด เด็กขาดสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจ ขาดสถานที่เล่น
กีฬาหรือหาความส าราญอ่ืน ๆ เยาวชนส่วนใหญ่จึงมีเวลาว่างมาก เมื่อขาดการชักจูงช่วยเหลือจาก
ผู้ใหญ่ในการใช้เวลาว่างเหล่านั้นให้คุณค่า เยาวชนจึงใช้เวลาว่างไปในทางที่ไม่เป็นสาระหรือไม่ก็หัน
ไปหาการพนันหรืออบายมุขต่าง ๆ และอาจกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาด้านความประพฤติตามทฤษฎีที่
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปถือว่า สังคมเมืองของประเทศที่พัฒนาแล้วแบ่งออกได้เป็นสังคมที่มีความ
เป็นอยู่อย่างสงบ มีมาตรฐานความเป็นอยู่และความประพฤติที่เหมาะสมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และมีการควบคุมทางสังคมที่มีประสิทธิภาพกับชุมชนที่มีความสับสนวุ่นวายหามาตรฐานที่แน่นอน
ไม่ได้และเต็มไปด้วยสิ่งเย้ายวนอบายมุขต่าง ๆ ที่ท าให้เยาวชนเสียคนได้ง่าย ดังนั้นการที่เยาวชน
ต้องย้ายที่อยู่เช่นนี้จึงล่อแหลมต่ออันตรายเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ส าหรับในประเทศไทย เยาวชน
ต่างจังหวัดที่เข้ามาศึกษาในเมืองหลวงอาจปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ท่ีแตกต่างจากของเดิมไม่ได้
เพราะอยู่ห่างไกลจากครอบครัว เนื่องจากการพ่ายแพ้ต่อสิ่งเย้ายวนในเมืองหลวงเป็นเรื่องที่พบเห็น
หรือได้ฟังอยู่บ่อย ๆ นั่นคือท าให้เยาวชนมีโอกาสคบหาสมาคมกับเยาวชนที่พฤติกรรมที่ไม่พึง
ปรารถนาในท้องถิ่นที่ย้ายไปอยู่จนกระทั่งกลายเป็นเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่พึงปรารถนาไปด้วย  
เพราะเมื่อเยาวชนกลายเป็นคนใหม่ในท้องที่ ก็ย่อยต้องการคบค้าสมาคมกับเพ่ือน ถ้าถิ่นที่อยู่ใกล้มี
เยาวชนที่ประพฤติไม่ดี เป็นเยาวชนที่เกเรแล้วก็แทบไม่ต้องสงสัยว่าการคบเพ่ือนประเภทดังกล่าวก็
เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของการเกเร๖ 
 สถานเริง รมย์เป็นแหล่งอบายมุขต่าง ๆ เช่น ช่องการพนัน ช่องโสเภณีสถานที่อาบอบ
นวด โรงน้ าชา ไนต์คลับ นับว่ามีส่วนช่วยให้เยาวชนเสียคนเป็นจ านวนไม่น้อย เพราะถึงจะรู้ว่าเป็น
สถานที่อบายมุขแต่ก็เป็นสิ่งล่อใจให้เยาวชนเกิดความหลงเพลิดเพลินติดอกติดใจจนเสียคนได้ง่าย  
จากรายงานของพนักงานควบคุมความประพฤติที่เด็กเยาวชนกระท าผิดทางอาญา มักจะปรากฏว่า
เยาวชนไม่น้อยมักไปมั่วสุมในแหล่งเริงรมย์ที่เป็นอบายมุขดังกล่าว เพราะเยาวชนเหล่านี้ไปครั้งหนึ่ง
แล้วก็มักจะหาทางเข้าไปเที่ยวอีกเมื่อไม่มีเงินก็มักหาเงินโดยทุจริต  เช่น การลักขโมยหรือฉกชิง
วิ่งราว เป็นต้น 
 ผู้ใหญ่กระท าตัวอย่างไม่ดีให้เด็กเห็น เนื่องจากเยาวชนจะถือเอาผู้ใหญ่เป็นแบบอย่าง 
ดังนั้นเมื่อผู้ใหญ่ท าไม่ดีรวมทั้งกระท าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ เช่น เกียจคร้านไม่ท างาน มี
กริยาวาจาหยาบคาย ไม่สุภาพ มีความประ พฤติเสื่อมเสีย ชอบดื่มสุราอาละวาด ติดยาเสพติด เล่น
การพนัน หรือคบเพ่ือนนักเลงอันธพาล เป็นต้น เมื่อเยาวชนได้พบแต่สิ่งไม่ดีไม่งามตลอดมาก็อาจจด
จาเป็นตัวอย่างและกระท าผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายได้ง่าย 
                                                 
 ๖นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์, วิเคราะห์ปัญหาสังคมในสังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒๗ – ๑๔๔. 
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 การขัดแย้งในทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในปัจจุบันเยาวชน
สามารถรับข้อมูลข่าวสารผ่านทีวี วิทยุ อินเตอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อเยาวชน ท าให้เยาวชนกระท าตามโดยขาดโยนิโสมนสิการ และยังเกิดมิจฉาทิฏฐิว่าอารยธรรมของ
แต่ประเทศวัดกันที่ความเจริญทางวัตถุ เห็นว่าเป็นสิ่งโก้เก๋ เช่นเรื่องการแต่งกายการไว้ผมยาว หรือ
แม้กระทั่งความประพฤติ กิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสม ท าให้เกิดความฟุ้งเฟ้อกระท าผิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม ผิดศีลธรรมและกลายเป็นความผิดทางกฎหมายขึ้นด้วย 
 การคบเพ่ือน นับเป็นสาเหตุส าคัญสาหรับเยาวชน เพราะหากเยาวชนได้เพ่ือนเกเรมี
ความประพฤติท่ีไม่ดี แล้วก็อาจชักจูงให้เยาชน กระท าพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาโดยเฉพาะเยาวชน
ทีหมดที่พ่ึงทางบ้านโดยพ่อแม่ไม่มีโอกาสอบรมสั่งสอน หรือพ่อแม่ไม่พยายามเข้าใจปัญหาของลูก 
ย่อมท าให้เยาวชนหักไปพึ่งเพ่ือนและอาจถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดี เช่น ชักชวนหนีโรงเรียน เที่ยวเตร่
เสเพลในสถานเริงรมย์ซึ่งเป็นแหล่งอบายมุขต่าง ๆ รวมไปถึงการเที่ยวโสเภณี การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร เล่นการพนัน เสพยาเสพติด ดื่มสุรา เป็นต้น จนกระทั่งกลายเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึง
ปรารถนา 
 สื่อต่าง ๆ เช่นหนังสือพิมพ์และหนังสืออ่านทั่วไป เป็นสิ่งที่เยาวชนถ่ายทอดข่าวสารและ
ความรู้ที่มีประโยชน์ แต่มีหนังสือบ่างประเภทที่มีเนื้อหาไปทางลามกอนาจารก่อให้เกิดการยั่วยุทาง
เพศและเป็นเพาะนิสัยที่ไม่ดีให้แก่เยาวชนที่ขาดโยนิโสมนสิการและความรับผิดชอบอันน า ไปสู่การ
กระทาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนอกจากนี้ยังมีสื่อ
ประเภทภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมและการพักผ่อน
อารมณ์ของเยาวชน แต่สารที่ได้จากสื่อเหล่านนี้ที่ออกมาในลักษณะที่ไม่ดี ไม่งามย่อมก่อให้เกิดผล
ติดตามมาเช่น เรื่องการรุมท าร้าย รุมฆ่า หรือการลอบฆ่ากันอย่างเลือดเย็น เรื่องการทารุณโหดร้าย 
เรื่องกามารมณ์คบชู้ เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวอย่างไม่ดีส าหรับเยาวชนที่ยังไม่มีโยนิโสมนสิการ ไม่สามารถ
แยกได้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว อะไรเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องสมมติ อีกทั้งเป็นสาเหตุให้เยาวชนจ าเป็น
ตัวอย่าง๗ 
 
๔. การพัฒนาเยาวชนตามแนวพุทธ  
 เยาวชนเป็นบุคคลที่ฝึกได้ หรือต้องฝึก เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดจิตส านึกตระหนักในการที่
จะต้องปฏิบัติตามหลักแห่งการฝึกฝนพัฒนาตน หากเยาวชนขาดการฝึกก็จะไม่ประเสริฐ แต่ถ้าฝึก
แล้วจะมีขีดความสามารถสูงสุด ดังพุทธพจน์กล่าวว่า “ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ประเสริฐสุดคือคนที่ฝึก 
แล้ว”๘ และ “ม้าอัสดร ม้าอาชาไนย ม้าสินธพ ช้างใหญ่ ที่ได้รับการฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐ แต่คน

                                                 
 ๗สัญญา สัญญาวิวัฒน์, สังคมวิทยา ปัญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์, ๒๕๒๖), 
หน้า ๑-๑๐. 
 

 ๘ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๒๑/๑๓๓.  
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ที่ฝึกได้แล้ว ประเสริฐกว่าสัตว์พาหนะเหล่านั้น ”๙ จุดเริ่มต้นของการพัฒนาเยาวชนคือ มี
สัมมาทิฏฐิ๑๐ โดยพระธรรมปิฏก ได้ให้ความหมายของสัมมาทิฏฐิว่า ความเห็นชอบ หรือเห็นถูกต้อง
ซึ่งสัมมาทิฏฐิ เป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นตัวน าในทุกขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติ มีความส าคัญคือ
เมื่อเชื่อหรือเห็นเช่นนั้นแล้ว ก็ย่อมพร้อมที่จะพัฒนา๑๑ ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิด สัมมาทิฎฐิคือ ปร
โตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ  
 ปัจจัยแรกคือ ปรโตโฆสะ๑๒ หมายถึง เสียงจากผู้อ่ืน คืออิทธิพลจากภายนอก เป็นค าที่มี
ความหมายกลางๆ คืออาจจะดีหรือชั่ว ถูกหรือผิดก็ได้ ถ้าปรโตโฆ สะนั้นเป็นบุคคลที่ดี เรียกว่า  
กัลยาณมิตร ซึ่งเป็นปรโตโฆษะชนิดที่กลั่นกรองแล้ว ในการพัฒนาปรโตโฆสะโดยทั่วๆ ไป เช่นพ่อ 
แม่ พ่ีน้อง ครูอาจารย์ สื่อมวลชน และการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญมากใน
สังคม ถ้าบุคคลและสถาบันเหล่านี้เป็นปรโตโฆสะที่ดี ก็จะน าเยาวชนไปสู่สัมมาทิฏฐิ โดยในขั้นนี้
เยาวชนยังต้องอาศัยศรัทธา เพ่ือพิสูจน์ด้วยปัญญาของเยาวชนเองให้เห็นเหตุผลชัดเจน จนมั่นใจ 
หมดความลังเลสงสัย  
 ปัจจัยที่สอง คือ โยนิโสมนสิการ หมายถึง การท าใจโดยแยบคาย เป็นตัวหลักของการใช้
ปัญญา ท าให้เยาวชนเป็นรู้จักใช้ความคิดให้ถูกต้องอย่างไร เป็นเจ้าของความคิดเอาความคิดมาช่วย
แก้ไขปัญหา ท าให้อยู่สุขสบาย๑๓ 
 สรุปได้ว่าจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเยาวชนตามแนวพุทธคือ การมีสัมมาทิฏฐิในสิ่งที่ต้อง
พัฒนา ท าให้เยาวชนเชื่อในสิ่งจะกระท าว่าถูกต้องดีงาม และพร้อมที่จะกระท าสิ่งนั้นได้ง่าย  
  การพัฒนาเยาวชนตามแนวพุทธ แบ่งโดยใช้เกณฑ์ตามประโยชน์ที่ได้รับ  ในทาง
พระพุทธศาสนามีดังนี้ 
 ๑) เป้าหมายในปัจจุบัน ทิฏฐธัมมิกัตถะ เป็นจุดหมายขั้นแรกของเยาวชน เป็นพฤติกรรม
ที่ด าเนินไปอย่างชอบธรรมการปฏิบัติต่อต่าง ๆ อย่างถูกต้องพฤติกรรมกระท าจะต้องท าตนและผู้คน
ที่เกี่ยวข้องให้มีความสุขอยู่ร่วมกันด้วยดีปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างถูกต้องในระหว่างบุคคล เพ่ือ
ความสุขร่วมกัน๑๔ 
 ๒) เป้าหมายในอนาคต สัมปรายิกัตถะ๑๕ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เยาวชนจะแสดงออก ใน
ด้านคุณค่าของชีวิต เป็นจุดหมายขั้นสูงขึ้นไปกว่าเป้าหมายระดับแรก เป็นเป้าหมายอันเป็น  
หลักประกันชีวิตเมื่อละโลกนี้ไป หรือเป็นเครื่องประกันการได้คุณค่าที่สูงล้ าเลิศยิ่งกว่าสิ่งที่จะพึงได้
                                                 
 ๙ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๒๒/๑๓๓.  
 

 ๑๐ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๙๐/๔๖๑.  
 

 ๑๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หน้า ๖๑๓.  
 

 ๑๒ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๕๒/๔๙๑. 
 ๑๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หน้า ๖๗๕.  
 

 ๑๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาที่สากลบนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
อมรินทร์ พริ้นติ้ง, ๒๕๓๒), หน้า ๑๐๙.  
 

 ๑๕ที.ปา.อ. ๑๘๙/ ๑๐๕.  
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กันตามปกติในโลกนี้ ได้แก่ความเจริญงอกงามแห่งชีวิตจิตใจ ที่ก้าวหน้าเติบใหญ่ขึ้นด้วยคุณธรรม 
ความใฝ่ใจในทางศีลธรรม ในเรื่องบุญเรื่องกุศล ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม เป็นพฤติกรรมที่อาศัย  
ศรัทธาความเสียสละ การมีความม่ันใจในคุณธรรม มีความสงบสุขทางจิตใจ พฤติกรรมที่รู้จักปีติ สุข
ที่ประณีตด้านในตลอดจนคุณวิเศษที่เป็นผลส าเร็จทางจิต เป็นเป้าหมายของพฤติกรรมขั้นที่ผ่อน
คลายความยึดติดผูกพันในวัตถุ ท าให้ไม่ยอมตีค่าผลประโยชน์ด้านอามิสสูงเกินไป จนจะต้องมุ่ง
ไขว่คว้ายอมสยบให้ หรือเป็นเหตุต้องมีพฤติกรรมไปในทางชั่วร้ายหันมาให้คุณค่าแก่คุณธรรมดีงาม 
รู้จักท าการด้วยความใฝ่ธรรม รักความดีงาม รักคุณภาพของชีวิตและความเจริญงอกงามของ  
จิตใจ๑๖ 
 ๓) เป้าหมายขั้นสูงสุด ปรมัตถะ๑๗ หรือเป้าหมายที่เป็นสาระที่แท้จริงของพฤติกรรมชีวิต
มนุษย์ เป็นเป้าหมายขั้นสุดท้าย ได้แก่การรู้แจ้งสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทัน
คติธรรมดาของสังขารธรรม ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิต มีจิตใจเป็นอิสระโปร่งโล่งผ่องใส  ไม่ถูก
บีบคั้นคับข้องจ ากัดด้วยความยึดติดถือมั่นหวั่นหวาดของตนเอง เป็นพฤติกรรมที่ด าเนินไปเพ่ือความ
ปราศจากกิเลสที่ท าให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่อย่างไร้ทุกข์ ประจักษ์แจ้งความสุขประณีต ภายในที่
สะอาดบริสุทธิ์สิ้นเชิง อันประกอบพร้อมด้วยความสงบเยือกเย็นสว่างไสวเบิกบานโดย  สมบูรณ์ 
เรียกว่าวิมุติ และนิพพาน๑๘ ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วพฤติกรรมที่เยาวชนแสดงออกนั้น จะต้อง
เพียรพยายามให้เข้าถึงเป้าหมายให้ได้ ๒ ระดับ คือ เมื่อได้เมื่อได้บรรลุทิฏฐธัมมิกัตถะแล้ว ไม่ควร
หยุดยั้งแค่นั้น แต่จะต้องกระท าพฤติกรรมของตนเอง ให้ด าเนินไปสู่เป้าหมายขั้นสัมปรายิกัตถะด้วย
บุคคลใด สามารถปรับพฤติกรรมของตนเองให้เข้าถึงเป้าหมายถึงสองขั้นนี้แล้ว ถือว่าเป็นบัณฑิต 
กล่าวคือ การท าเพ่ือประโยชน์ตนเองและผู้อ่ืนย่อมให้คุณค่าให้ความดีมากกกว่าการท าเพ่ือ
ประโยชน์ตนฝ่ายเดียว๑๙ และด าเนินไปสู่เป้าหมายขั้นสูงสุดปรมัตถะ เพ่ือให้เข้าถึงสาระที่แท้จริง
ของพฤติกรรมชีวิตมนุษย์  
 
๕. เป้าหมายของการพัฒนาเยาวชนในสังคมไทย 
 ในการพัฒนาเยาวชนนั้น เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปคือ การพัฒนาให้เยาวชน
เป็นคนดีและคนเก่ง ซ่ึงนักวิชาการไทยได้ให้ความหมายไว้อย่างครอบคลุม กล่าวคือ การพัฒนา
เยาวชนให้เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในทั้งหลายด้าน ๒๐คือ 

                                                 
 ๑๖ส.ส.(ไทย) ๑๕/๑๒๘- ๑๒๙/๑๐๓.  
 

 ๑๗ขุ.สุ.อ ๑/๓๗/๖๙.  
 

 ๑๘องฺ.เอกก.ฏีกา.(บาลี) ๑/๑๗๐/๑๕๐.  
 

 ๑๙องฺ.อฏฺฐก.ฏีกา(บาลี) ๒๒/๖๘/๙๔. 
 

 ๒๐ดวงเดือน พันธุมนาวิน , “การใช้ผลผลิตจากการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาคน
ไทย”,วารสารจิตวิทยา.ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม,๒๕๓๙): ๔๖ – ๖๐. 
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 เป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนตนเอง เช่น มีพฤติกรรมรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ไม่สูบบุหรี่ 
ไม่เล่นการพนัน เป็นต้น เป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เช่น มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ ไม่ก้าวร้าวต่อผู้อ่ืน ท า
ตามระเบียบโรงเรียน เป็นต้น เป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ เช่น มีพฤติกรรมเรียนดี ท างานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างขยันขันแข็ง เป็นต้น พยายามพัฒนาตนเองและช่วยพัฒนาผู้อ่ืนและสังคมด้วย เช่น 
การอาสาพัฒนาชนบทของนิสิตนักศึกษา มีพฤติกรรมประหยัดพลังงาน รักษาสาธารณสมบัติ รักษา
สิ่งแวดล้อมเป็นต้น 
 เยาวชนสามารถน ามโนทัศน์ในสาระที่ได้เรียนรู้มาจัดระบบ จัดล าดับ และเชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์ แต่ละมโนทัศน์ที่มีความเก่ียวข้องกันเข้าด้วยกัน เยาวชนรู้จักสังเกต เปรียบเทียบ สรุป
และจ าแนกแยะแยะสิ่งต่างๆ จัดเป็นระบบ หรือ หมวดหมู่ได้อย่างถูกต้อง และ เยาวชนสามารถ
รวบรวมข้อมูลและเข้าใจข้อมูลที่ได้รับ๒๑ 
 นอกจากนี้เยาวชนไทยที่มีคุณภาพนั้น นักวิชาการไทยยังได้เสนอว่าเยาวชนควรมีความ
พร้อมทางจิตใจที่ส าคัญ ๔ ประการ ดังนี้๒๒ 
 ๑) มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง หมายถึง เป็นผู้ที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าเห็นแก่พวกพ้อง
และมาก กว่าที่จะเห็นแก่ตัวเองเป็นส าคัญ รู้จักว่าเมื่อใดควรเสียสละเพ่ือผู้อ่ืนก็ยินดีที่จะท าไม่เอาแต่
ได้ฝ่ายเดียว เห็นความส าคัญของส่วนรวมและประเทศชาติ รู้วาตัวเราย่อมอยู่ไม่ได้หรืออยู่ได้ไม่ดีถ้า
ไม่มีประเทศชาติ 
 ๒) มีความเชื่ออ านาจภายในตนสูง หมายถึง เป็นผู้ที่เชื่อว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” อย่าง
มั่นคง นั่นคือ เชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการกระท าของตนเองเป็นส าคัญ เช่นเชื่อว่าตนเอง
ได้คะแนนสูงเพราะมีความพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อว่าจะมีความสุขสงบก็โดยไม่เบียดเบียน
คนอ่ืน 
 ๓) มีลักษณะมุ่งอนาคตและ ควบคุมตนได้มาก หมายถึง รู้จักคาดการณ์ไกล เห็น
ความส าคัญของตนเอง รู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวาน รู้จักอดทนรอได้ เมื่อเห็นว่าต้องอดทนหรือควรรอ
คอยสิ่งใดก็สามารถบังคับใจให้ท าได้ตามนั้น  
 ๔) มีสุขภาพจิตดี หมายถึง มีความสุขกายสบายใจไม่วิตกกังวลมากเกินไป 
 จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมข้างต้นนี้มักเป็นพฤติกรรมที่ควรส่งเสริม เพ่ือให้เยาวชนมี
พฤติกรรมที่พึง ปรารถนา ซ่ึงนักวิชาการไทยให้ความส าคัญ เนื่องจากการส่งเสริมให้เยาวชนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ จะท าให้เยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการท าความดี เป็นแนวทางในการ
แก้ไขแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่เหมาะสมและยั่งยืน  ซึ่งการส่งเสริมให้เยาวชนมี
พฤติกรรมที่พึงปรารถนานั้น เยาวชนจะต้องมีความพร้อมทางด้านจิตใจเป็นส าคัญ 
                                                 
 ๒๑Carroll, Lynda; Leander, Susan, Improving Student Motivation through the Use 
of Active Learning Strategies, Retrieved November ๒๙, ๒๐๐๔, from EDRS (๒๐๐๑ ). ED ๔๕๕ 
๙๖๑. 
 ๒๒ดวงเดือน พันธุมนาวิน ,”คุณภาพของครอบครัวกับการพัฒนาเยาวชน ”, สารสัมพันธ์สมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีวิทยา ,( กุมภาพันธ,์๒๕๓ ) : ๒ - ๓. 
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๖. การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนในสังคมไทย 
 การพัฒนาเยาวชนโดยการ การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนเพ่ือให้
เกิดพฤติกรรมพึงปรารถนา ในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมไทย ในปัจจุบัน
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่ควรเสริมสร้างให้แก่เยาวชน เพ่ือปลูกฝังเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ได้แก่การ
พัฒนาวินัยในตนเอง การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ การพัฒนา ความสามารถในการ คิดแบบ
วิจารณญาณ 
 ๖.๑ การพัฒนาวินัยในตนเอง 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่ามีนักวิชาการ สุรพงษ์ ชูเดช๒๓ กล่าวว่า วินัยใน
ตนเองหมายถึง คุณลักษณะที่น าไปสู่ความสามารถของบุคคลในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ให้
เป็นไปตามที่ตนเองมุ่งหวัง โดยที่การควบคุมพฤติกรรมของตนเองนั้น เกิดจากแรงกระตุ้นจาก
ภายในและพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นจะต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์อันดีงามของสังคม 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับวินัยในตนเอง พบว่าได้ให้ความหมายของค าว่า “วินัยในตนเอง” 
ที่มีลักษณะร่วมกันคือ วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์หรือ
พฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่ตนต้องการหรือมุ่งหวังจากความหมายที่รวบรวมมาข้างต้น  
สรุปได้ว่า วินัยในตนเอง หมายถึงความสามารถของบุคคลในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองไม่ให้
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ท าให้บุคคลสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยพฤติกรรมที่
แสดงออกนั้นต้องสอดคล้องกันการเสริมสร้างคุณลักษณะ ความมีวินัยในตนเองของเยาวชน เพ่ือให้
เยาวชนมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา มีหลักดังนี้๒๔ 
 เด็กสามารถเรียนวินัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม บรรยากาศที่อบอุ่นและความสัมพันธ์
ที่ดีเป็นสิ่งจ าเป็นในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนจะท าให้เด็กเรียนรู้
พฤติกรรมหรือไม่กระท าพฤติกรรมอย่างเหมาะสม การมีวินัยในตนเองจะพัฒนาได้เมื่อเด็กมี
อิสรภาพที่จะเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก ท าให้เด็กรู้สึกว่าเขาส าคัญเม่ือเขาได้ท ากิจกรรม ส่งเสริมการ
มีวินัยในตนเองควรกระท าให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
 การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การให้ความรู้ขั้นสูงการ
อบรมทางศาสนา การให้แสดงบทบาทสมมติ การใช้กลุ่มเพ่ือให้เกิดความคล้อยตามและการให้

                                                 
 ๒๓สุรพงษ์ ชูเดช , “ผลของการฝึกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาที่มีต่อการพัฒนาวินัยในตนเองของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕”, ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร), ๒๕๔๒. 
 

 ๒๔ลักษณ์เสด็จ ทองค า , “จิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมวินัยใน ตนเองของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๔๖. 
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เลียนแบบจากตัวแบบ๒๕
 เพราะถ้าเยาวชน มีวินัยในตนเองแล้ว จะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองเนื่องจาก

วินัยมีคุณค่า ดังนี้๒๖ 
 ๑. วินัยเป็นเครื่องแสดงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ๒. วินัยท าให้ผู้รักษาวินัยเป็นคนดีข้ึน เป็นเครื่องป้องกันความเสื่อมเสีย 
 ๓. วินัยเป็นเครื่องวัดความดีของคน ใครจะเป็นคนดีหรือเลว ดีมากหรือน้อย ไม่มีอะไร
เป็นเครื่องวัดความแม่นยาเท่ากับการสังเกตวินัยของผู้นั้น 
 การเสริมสร้างวินัยให้กับเยาวชน ควรเป็นวินัยในตนเอง และหลักการสร้างวินัยในตนเอง
นั้น ต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งการชื่นชอบหรือเต็มใจ มากกว่าวินัยที่มีรากฐานของค าสั่งการบังคับ 
หรือการลงโทษ ทั้งนี้การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองให้กับ เยาวชน ต้องค านึงระดับการ
พัฒนาการทางจิตใจของแต่ละวัยด้วย 
 ๖.๒ การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ 
 มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับปรีชาเชิงอารมณ์ ไว้ดังนี้ 
 เทิดศักดิ์ เดชคง ได้ให้ความหมายว่าเป็นความสามารถของบุคคลในการนาไปสู่การเป็น
คนด ีมีคุณค่า มีความสุข โดยอธิบายว่า การเป็นคนด ีหมายถึง การเห็นอกเห็นในผู้อ่ืน ซึ่งก็คือความ
เมตตากรุณาในพุทธศาสนา การมีคุณค่า มีความสอดคล้องกับการมีสติรู้ตัว และการมีความสุข เกิด
จากการรู้จักมองโลก เลือกหาความสุขใส่ตัว เมื่อเกิดความทุกข์ก็ใช้ปัญญาหาวิธีการแก้ไข๒๗ 
 กรมสุขภาพจิต ได้นิยามคาว่า ปรีชาเชิงอารมณ์ หมายถึง ความสามารทางอารมณ์ในการ
ด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข๒๘ 
 วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ให้ความหมายปรีชาเชิงอารมณ์ว่าเป็นความสามารถ ของบุคคลที่จะ
เข้าใจ จัดการ และ ใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของตนเอง สามารถเข้าใจอารมณ์ของผู้ อ่ืน และมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลได้๒๙ 
 สรุปความหมายของปรีชาเชิงอารมณ์ หมายถึง ความสามารถของเยาวชนในการรับรู้และ
เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดและสภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน  และใช้
ความสามารถที่มีในการปรับตัวแก้ไขข้อขัดแย้ง และบริหารจัดการกับอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืนซึ่ง
                                                 
 ๒๕ดวงเดือน พันธุมนาวิน , จิตวิทยาการปลูกฝังวินัยแห่งตน , (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๒๓. 
 

 ๒๖ช าเลือง วุฒิจันทร์ , คุณธรรมและจริยธรรม :หลักการและวิธีการพัฒนาจริยศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, ( กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมศาสนา,๒๕๒๔). 
 

 ๒๗เทิดศักดิ์ เดชคง , จากความฉลาดทางอารมณ์สู่สติและปัญญา , พิมพ์ครั้งที่ ๔ ,(กรุงเทพมหานคร 
: ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๒). 
 

 ๒๘กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข , อีคิว : ความฉลาดทางอารมณ์, (กรุงเทพมหานคร :กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๓). 
 

 ๒๙วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี , “การพัฒนาสติปัญญาทางอารมณ์เพื่อความส าเร็จในการท างาน ”,วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี : ๓๗ – ๕๒. 
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น าไปใช้สู่ความส าเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมรวมถึงความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิต 
 กรมสุขภาพจิต ได้แบ่งองค์ประกอบของปรีชาเชิงอารมณ์ ออกเป็น ๓ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความ ต้องการของตนเอง
ได้รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมประกอบด้วย 
  - ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง : สามารถรู้
อารมณ์และความต้องการของตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง ได้และ
สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
  - ความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน : ใส่ใจผู้อ่ืน เข้าใจและ ยอมรับผู้อ่ืนและ
สามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
  - ความสามารถในการรับผิดชอบ: รู้จักการให้รู้จักการรับ รู้จักให้อภัย และเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒. ความเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหา และแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
  - ความสามารถในการรู้จักและสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง : รู้ศักยภาพของตนเอง
สามารถสร้างขวัญและก าลงใจให้ตนเองได้ มีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย 
  - ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา : รับรู้และเข้าใจปัญหา มีขั้นตอนใน
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีความยืดหยุ่น 
  - ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน: รู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่น กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถแสดงความเห็นที่ขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ๓. ความสุข หมายถึง ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มีความภูมิใจใน
ตนเอง พอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ 
  - ความภูมิใจในตนเอง: การเห็นคุณค่าในตนเอง เชื่อมั่นศรัทธาในตนเอง 
  - ความพึงพอใจในชีวิต รู้จักมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน และพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 
  - ความสงบทางใจ : มีกิจกรรม ที่เสริมสร้างความสุขรู้จักผ่อนคลาย และมีความ
สงบทางจิตใจ 
 ๖.๓ การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 การคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการพิจารณาตรึกตรองใคร่ครวญข้อมูลหรือสิ่งต่าง 
ๆ ในเรื่องราวต่างๆ อย่างละเอียด รอบคอบ อย่างมีเหตุผล โดยใช้หลักการแยกแยะองค์ประกอบ
และจัดหมวดหมู่ ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ๓๐ ได้ยืนยันว่ามนุษย์ใช้สมองส าหรับคิดเชิง
วิเคราะห์มานาน กล่าวคือ สมองมีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูลความจ าเกี่ยวกับ

                                                 
 ๓๐ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และ อุษา ชูชาติ, รายงานเร่ืองฝึกสมองให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
.(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๔). 
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ประสบการณ์เรียนรู้ที่ผ่านมาเป็นพ้ืนฐานให้เกิดความคิด การคิดเป็นการท างานของสมองที่เกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติ ทักษะการคิดจึงสามารถพัฒนาและฝึกฝนได้ คนจะประสบความส าเร็จในยุค
สารสนเทศจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และที่ส าคัญต้องมีทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ สมองสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยการฝึกการคิด ยิ่งมี
การใช้สมองเพ่ือการเรียนรู้และการคิดมากเท่าใดใน เยาวชนจะยิ่งท าให้เซลล์สมองสร้างเครือข่าย
เส้นใยสมองใหม่ๆ แตกแขนงเชื่อมติดต่อกันมากยิ่งขึ้น ท าให้สมองมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไปเพ่ิมขนาด
ของเซลล์สมอง จ านวนเส้นใยสมองและจุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองสมองหลายส่วนท าหน้าที่
ประสานเชื่อมโยงกันให้เกิดการเรียนรู้และการคิด ทั้งในส่วนย่อยและส่วนรวม สามารถคิดค้นหา
ความหมาย คิดหาค าตอบให้กับค าถามต่างๆ ของการเรียนรู้และพัฒนาความคิดใหม่ๆ ออกมาได้อีก
ด้วย  
 โดยมีกรอบพัฒนาการของการเรียนรู้ในแต่ละช่วงอายุที่เป็นช่วงวัยวิกฤตแห่งการเรียนรู้  
มีความพร้อมในการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง หากเลยช่วงวัยวิกฤตแห่งการเรียนรู้ยังสามารถเรียนรู้ได้อยู่ 
เพียงแต่ต้องใช้ความพยายาม เวลา และการฝึกฝนมากกว่าการเรียนรู้ในช่วงเวลาต่างๆ ของสมองจะ
เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่สมองต้องใช้ในการท างานระดับสูงขึ้นไปคือการคิดยิ่งถ้าฝึกฝนใช้สมองคิดและ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากเท่าใด สมองจะยิ่งสร้างเครือข่ายเส้นใยสมองที่จะเป็นตัวช่วยคิด ช่วยพัฒนา
ทักษะในการคิดมากขึ้นเท่านั้น สมองมีความสามารถท่ีจะพัฒนาและปรับเปลี่ยนได้ด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ แม้ในคนที่มีอายุสมองสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ถ้ามีโอกาสฝึกใช้สมองในการคิด ฉะนั้นความรู้
และความคิดเป็นของสองสิ่งที่ต้องเกิดควบคู่กันไปเสมอ การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความคิดจึงต้อง
มีเนื้อหาความรู้แทรกอยู่ การคิดที่ดีสามารถน าไปสู่ผลส าเร็จในการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ดีสามารถ
พัฒนาทักษะการคิดด้วยการดู การฟัง การสัมผัส การเคลื่อนไหวและการกระท าโดยอารมณ์ที่เป็น
สุขเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการคิดและการเรียนรู้ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
เมื่อการเรียนรู้ไม่มีความเครียด และด้วยแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวของเยาวชน เยาวชนจะสนใจ
การเรียนรู้และเก็บข้อมูลการเรียนรู้นั้นได้นาน เยาวชนจะเสาะแสวงหาข้อมูล ผสมผสานความรู้ และ
คิดเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นความสามารถที่จะแยกแยะหรือย่อยข้อมูลออกเป็นแต่ละส่วนที่ท าให้เข้าใจ
ง่าย สามารถที่จะดึงความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนหนึ่งที่มีต่ออีกส่วนหนึ่ง หรือความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลได้โดยเข้าใจหลักการและประโยชน์ที่จะน ามาใช้ เยาวชนต้องสามารถจัดระบบข้อมูลที่เป็น
กลุ่มก้อนต่างๆ ต้องรู้ว่าก าลังคิดอะไรอยู่ และต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาและ
โครงสร้างของข้อมูลนั้นค าถามที่จะกระตุ้นให้นักเรียนคิดเชิงวิเคราะห์  ได้แก่ อะไรคือข้อแตกต่าง 
อะไรคือผลที่ได้ ให้เปรียบเทียบ และให้แยกแยะ เป็นต้น 
 
๗. สรุป 
 พฤติกรรมของเยาวชน ในสังคมไทย หมายถึง การกระท าหรืออากัปกิริยาต่าง ๆ ของ
เยาวชนที่ปรากฏออกมา อันบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และไม่สามารถ
สังเกตเห็นได ้โดยการกระท านั้นมีทั้งดีและไม่ดี ซึ่งสามารถวัดได้ โดยใช้เครื่องมือวัด ให้เป็นรูปธรรม
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สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ในสังคมไทย ได้แก่ ๑) สาเหตุทางครอบครัว ในการ
อบรมเลี้ยงดู และขัดเกลาให้เยาวชนมีแบบแผนพฤติกรรมที่แสดงออกมา ๒) สาเหตุทางเศรษฐกิจ 
๓) สาเหตุจากส่ิงแวดล้อม มีอิทธิพลท าให้ชีวิตของเยาวชนโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การ
เพ่ิมของจ านวนประชากร การศึกษา การห่างเหินพระพุทธศาสนา สภาพที่อยู่อาศัย แหล่งอบายมุข
ต่าง ๆ ผู้ใหญ่กระท าตัวเป็นแบบอย่างให้เด็กเห็น ความขัดแย้งในทางวัฒนธรรม การคบเพ่ือน และ
สื่อต่าง ๆ จุดเริ่มต้นการพัฒนาเยาวชนในสังคมไทย ในการพัฒนาเยาวชนเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และกระท าพฤติกรรมที่พึงปรารถนานั้น เริ่มที่การท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการเสริมสร้าง จะท าให้เยาวชนกระท าคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และพฤติกรรมที่พึงปรารถนานั้นได้ง่ายเป้าหมายของการพัฒนาเยาวชนในสังคมไทย คือการพัฒนา
ให้เยาวชนเป็นคนดีและคนเก่งให้มีพฤติกรรมครอบคลุม ๔ ด้านคือ ๑) เป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนตนเอง 
๒) เป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ๓) เป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ๔ ) พยายามพัฒนาตนเองและช่วย
พัฒนาผู้อ่ืนและสังคมด้วยการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนในสังคมไทย ใช้เป็นหลัก
ทางวิชาการที่มีหลากหลายแนวคิดเช่นแนวคิดทางจิตวิทยา แนวคิดทางสังคมวิทยา และอ่ืน ๆ ใน
การพัฒนาเยาวชนโดยการเสริมสร้างคุณลักษณะต่าง ๆ ของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาต่างๆ มากมาย 
โดยผู้เขียนได้ค้นคว้าคุณลักษณะที่น่าสนใจมาศึกษา คือ การพัฒนาวินัยในตน การพัฒนาปรีชาเชิง
อารมณ ์การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 
 

รับบทความ 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหาและ
พิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวฒุ ิ๒ ท่าน 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ให้ผู้ทรงคุณวฒุิ
พิจารณาอ่านบทความ  

 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมข้อคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิ 
เพื่อส่งคนืผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ตรวจบทความที่ได้รับการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้ 
ผู้เขียนบทความทราบ 

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

แจ้งผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ออกแบบตอบรับ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน    ๑ ทา่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ๑ ทา่น 
 

ส่งวารสารให้แก่สมาชกิ 

เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ 
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ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 
 

สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ 
ส านักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองฯ 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 มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนิสิต นักศึกษา
หรือประชาชนทั่วไป 

๑.๓ บทความวิจัย (Research article) ได้แก่รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน 

๑.๔ บทความปริทรรศน์ (Review article) เป็นบทความท่ีรวบรวมความรู้จากต ารา หนังสือ 
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน 

๑.๕ ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะน าเครื่องมือใหม่ ต าราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ  หรือ
ข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

การส่งบทความ 
บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์จะต้องส่ง

จดหมายน าส่งบทความพร้อมต้นฉบับแบบพิมพ์ ๓ ชุด มายังกองบรรณาธิการ กรณีที่บทความได้รับการ
พิจารณาให้ตีพิมพ์ บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นิพนธ์ส่งบทความต้นฉบับที่แก้ไขครั้งสุดท้าย พร้อมซีดีรอม 
(CD ROM) ๑ แผ่นที่บรรจุเนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในบทความทั้งหมดที่ได้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ต้องมี
ส าเนาเก็บไว้ด้วยเพื่อการอ้างอิง 

การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 
ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่

วารสารก าหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสารจะท าให้การพิจารณาตีพิมพ์มี



ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒  พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘212

ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสาร 

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 พร้อมใส่หมายเลขหน้าก ากับทางมุมขวาบนทุกหน้า 
บทความไม่ควรยาวเกิน ๑๕ หน้ากระดาษพิมพ์สั้น โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง  

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
 บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร ( Peer 
Review ) ๒ ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการก่อนตีพิมพ์  โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบท่ีผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือ
ข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ ( Double – blind peer 
review ) 

๒. ส่วนบทคัดย่อ (Abstract) 
บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน ๓๕๐ ค า โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและ

บทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความ
ทั้งหมดของเร่ือง ไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย 
วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และค า
ส าคัญ (Key words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามล าดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้  

- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
- วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวิธีการค้นคว้าข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่น ามาศึกษา สถิติที่น ามาใช้ 
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจากการค้นคว้า ศึกษา และผลของค่าสถิติ (ในกรณีมี

การวิเคราะห์) 
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา 
- ค าส าคัญ  ควรมีค าส าคัญ ๓-๖ ค า ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย

ของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยต้องจัดเรียงค าส าคัญตามตัวอักษร  และคั่นด้วย
เครื่องหมายอัฒภาค (;) 

๓. ส่วนเน้ือเรื่อง ควรประกอบด้วย 
๓.๑ บทน า (Introduction) เป็นส่วนกล่าวน าโดยอาศัยการปริทรรศน์ (review) ข้อมูลจาก

รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความส าคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน 
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๓.๒ วิธีการศึกษา (methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  รวมทั้งสถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๓ ผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลท่ีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ ๓.๒ ควร
จ าแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

๓.๔ การอภิปรายผล (Discussion) เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้นิพนธ์ 
น ามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อื่น เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
นั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ที่ได้จาก
การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์  

๓.๕ ข้อเสนอแนะ  (Suggestion) การแนะแนวการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
๓.๖ กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นส่วนที่กล่าวขอบคุณต่อองค์กร หน่วยงาน 

หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งแหล่งที่มาของเงินทุนวิจัย  และหมายเลขของทุน
วิจัย 

๓.๗ เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ (Footnote) เป็นการ
ท ารายการเอกสารอ้างอิงหรือค าอธิบายเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่างของข้อความในหน้ากระดาษแต่ละหน้า ซึ่งมี
รูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือแหลงที่ใชอางอิง ดังนี้ 

การอ้างอิงแบบเชิงอรรถ 
๑. หนังสือ 
๑.๑ คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือส าคัญพิมพ์เป็นชุด 
ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บค าวา (บาลี) ไว้หลังค ายอในกรณีท่ีใช้พระไตรป

ฎกฉบับภาษาบาลีหรือวงเล็บค าว่า (ไทย) ไว หลังค ายอในกรณีที่ ใช้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย  
ตัวอย่างเช่น  ๑ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑. 

๑.๒ หนังสือทั่วไป 
ผูแตง, ชื่อเรื่อง , (สถานที่พิมพ ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์, ปที่พิมพ , หนา. ตังอย่างเช่น 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , ปรัชญากรีก : บ อเกิดภูมิป ญญาตะวันตก , 

(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, “การก าหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องเรื่อง

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, ต าแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอย่าง 
สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 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]. 

๖. ภาษาอังกฤษ 
Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row 

Publishers, 1970. 

การเขียนบรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ 
๑) หนังสือ 
จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
๒) วารสาร 
ผูเขียน, “ชื่อบทความ”, ชื่อวารสาร , เล่มที่หรือปีที่ (เดือน ป หนา. ตัวอย่างเช่น  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ดร, “การก าหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องเรื่อง

และการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปที่ ๓ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘. 

๓) วิทยานิพนธ์ 
ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”. ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
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๔) สัมภาษณ์ 
สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ์, ต าแหนง (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)  
ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จ าเป็น โดยพิมพ์หน้าละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง ส าหรับค า

บรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนค าอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง  

๕. ลิขสิทธิ์ 
เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์

บทความให้แก่วารสารฯ  พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่ง
ตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อ
บรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์ 

๖. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย

สงฆ์นครสวรรค์ กรุณาติดต่อ “ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์” ส านักงานวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ๙๙๙ หมู่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ โทรสาร ๐๕๖-๒๑๙๙๙๘ 

   
๘. อัตราค่าวารสาร 

ก าหนดออกวารสารปีละ ๓ ฉบับ จ าหน่ายราคาฉบับละ ๑๙๙ บาท ไม่รวมค่าส่ง  
๙. อัตราค่าสมาชิก 

ปีละ ๓๐๐ บาท 
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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพใ์นวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

เขียนที่................................................................. 
………………............................................... 
................................................................. 

วันท่ี................ เดือน..................................... พ.ศ. .................................... 
ข้าพเจ้าชื่อ.......................................... ฉายา................................ นามสกุล............................................... 

ที่อยู่ .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 
.................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ................................................. E-mail: …….…………...……………………………………………...… 
มีความประสงค์ขอตีพิมพ์บทความ (   ) บทความวิจัย  (   ) บทความวิชาการ เรื่อง: 

(ภาษาไทย)..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ ................
............................................................................................................................... .....................................................  
ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ซึ่งด าเนินการโดยบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ข้าพเจ้าได้นิพนธ์ขึ้นเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา............................................................................. สาขาวิชา......... ........................................................... 
จาก (ช่ือสถาบัน)................................................................................... ปีการศึกษา........................ หรือได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก ................................................................................................................................................. 

เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขปรับปรุงบทความ ข้าพเจ้ามีความยินดีรับไป
แก้ไขตามมติดังกล่าวนั้นและและข้าพเจ้าขอรับรองว่า (ขีดเครื่องหมาย √ ) 

(   ) เป็นผลงานทางวิชาการของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 
(   ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธ์ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง 
(   ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน 
(   ) บทความนี้ไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผู้ใดท้ังสิ้น   
ทั้งนี้  ข้าพเจ้าได้ช าระค่าธรรมเนียมขอตีพิมพ์บทความลงในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย

สงฆ์นครสวรรค์ ตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ คือ   
(   ) บทความวิชาการ    ๓,๐๐๐ บาท   
(   ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก  ๕,๐๐๐ บาท  
(   ) บทความวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ๕,๐๐๐ บาท เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
อน่ึง แม้เมื่อข้าพเจ้าปรับแก้ไขแล้ว แต่งานยังไม่เรียบร้อยและไม่ได้รับการให้การลงตีพิมพ์ ข้าพเจ้าไม่ติด

ใจเอาความใดๆ ท้ังสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือว่าเป็นท่ีสุด 
ลงช่ือ................................................................... 

 (..................................................................) 
                                                                                                   ผู้นิพนธ์บทความ 
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ใบตอบรับการเป็นสมาชิก 

 

 

กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย).................................................................................................................... 
(ชื่อภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................ 
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่ได้)............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. .......................................
.................................................................................................................................................................................... 

E – Mail......................................................................... เบอร์โทรศัพท์.........................................................
โทรสาร...................................................................................................... มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็น
สมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

( )  สมาชิกประเภทรายปี ๓๐๐ บาท (จ านวน ๓ เล่ม) 
( )  เล่มละ ๑๙๙ บาท 

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ง 
( ) เงินสด 
( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................) 
( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย ์
( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม.............................................................................. 

โปรดน าส่งวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
สถานท่ีติดต่อ  ที่บ้าน    ที่ท างาน 
เลขท่ี.................ถนน......................................หมู่ที่...........ต าบล/แขวง...................... 
อ าเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.......................... 
โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................. 
โทรสาร.......................................................E-Mail..................................................... 

 

 

  

ที่........................................................ 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ.......... 

ลงช่ือ....................................................... 

       (                                      ) 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 
ค่าบ ารุงปี พ.ศ....................................... 
เลขท่ีใบเสร็จ.......................................... 
ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ............ 
ลงบัญชีแล้ว....................................................... 
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