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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวใน
สังคมไทย มีวัตถุประสงค์คือ ๑. ) เพื่อศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย   
๒.) เพื่อพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย ๓. ) เพื่อวิเคราะห์ผลการพัฒนา
รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิง คุณภาพ

(Qualitative Research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น ครอบครัวตัวอย่างที่ได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติจากองค์กรต่าง ๆ ในแต่ละภาคแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive sampling) และเครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  

ผลการวิจัย พบว่าการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย จากผล
การศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ .) บุคคลหรือครอบครัวที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหรือ
ประสบความส าเร็จได้นั้น ผู้ใช้ชีวิตแบบครองเรือนท่ีดีที่ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมพุทธศาสนา
จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  จากผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ .) การพัฒนา
รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย  พบว่าบุคคลหรือครอบครัวที่มีการการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตจะสามารถแก้ไข และเยียวยา
ข้อผิดพลาดในด าเนินชีวิต ได้ดี ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ .) วิเคราะห์ผลการพัฒนา
รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย  ขอเสนอแนะว่ารูปแบบการพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยโดยการยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ส่งผลให้บุคคล ชุมชน และสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม 
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Abstract 
The purposes of the study on the development of Buddhist Behavioral 

Model of Family in Thai Society are 1) to study the models family of Buddhist 
behavior in Thai society 2) to develop a model of Buddhist behavior in Thai society. 
3) To analyze the development of Buddhist family behavioral models in Thai society. 
This research is a qualitative research. The population and sample are sampling 
families who were honored by various organizations of each specific part of Thailand 
(Purposive Sampling) and the research tool is structured interview. 

The research is found that the development of Buddhist family behavioral 
models in Thai society according to the objective 1; a person or a family can live 
happily or successfully in society who behaves followed. Objective 2, the 
development of Buddhist behavioral models in Thai Society is found that individuals 
or families who adopt the principles of Buddhism apply to daily life which can correct 
and maintain a good life. And lastly, objective 3, an analysis of the development of 
Buddhist family behavioral models in Thai society the principles of Buddhism in life. 
As a result, individual’s communities and societies have changed their behavior 
properly. 
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บทท่ี 1 

 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒  (2560 – 2579) ได้ก าหนดประเด็นหลักใน การ
เตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การ
หล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความ
เหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน
อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีท่ีเน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
 จากสถานการณ์ครอบครัวและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส ามะโนประชากรและเคหะ ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ 1 ประเทศไทยมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒๐.๕๒ ล้านครัวเรือน 
ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย ๓.๑ คน มีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับส ามะโนประชากรและเคหะปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มี
ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย ๓.๘ คน โดยภาคท่ีมีขนาดครัวเรือนใหญ่ที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓.๕ คน 
รองลงมาคือ ภาคใต้ ๓.๔ คน ภาคเหนือ ๓.๐ คน ภาคกลาง๒.๙ คน และกรุงเทพมหานครมีขนาด
ครัวเรือนเล็กท่ีสุด ๒.๗ คนปัจจุบันครอบครัวหรือพ่อแม่ขาดความรู้และทักษะในการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่ได้
มาตรฐานตามมาตรฐานขั้นต่ าในการเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มาตรา ๒๓ ที่
ระบุให้ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของ
ตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้น
ต่ าที่ก าหนดในกฎกระทรวง และต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กท่ีอยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่
ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ ทั้งนี้ครอบครัวเป็นสถาบันแรกเริ่มในการท าหน้าที่
อบรมเลี้ยงดูบุตร 2 สิ่งแวดล้อมภายในครอบครัวตั้งแต่ก่อนเกิดมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของเด็ก เริ่ม
ตั้งแต่ความพร้อมของพ่อและแม่ว่ามีความเต็มใจต้องการมีลูกหรือไม่ รวมถึงความพร้อมในด้านอ่ืน ๆ การ

                                                           
1 ส านักงานสถิติแห่งชาติ. ๒๕๕๕. ส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๕๕๓ (กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, 

ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้).เข้าถึงได้จากwww.nso.go.th/popcensus เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2559. 

2 ผกา สัตยธรรม.๒๕๓๑. สุขภาพจิตเด็ก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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อบรมเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตเป็นพลเมืองดีนั้น 3 ต้องอาศัยการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะ
ในช่วงปฐมวัย(เด็กอายุต่ ากว่า ๕ ป)ี ซึ่งผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก คือ พ่อแม่ การอบรม
เลี้ยงดูเด็กอย่างผิด ๆจะท าให้เด็กมีการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีไม่เหมาะสม มีปัญหาสุขภาพจิต และน าไปสู่
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพฤติกรรมส่วน
บุคคลของวัยรุ่นไทย4พบว่า การอบรมเลี้ยงดูมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมส่วนบุคคล การที่เด็กที่ได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่จะมีพฤติกรรมส่วนบุคคลที่พึงปรารถนาในระดับที่สูง และสูงกว่านักเรียนที่มา
จากครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูแบบควบคุม แบบตามใจ และแบบทอดทิ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัว
ด้านครอบครัว และการเลือกใช้วิธีการเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น น่าจะมาจากวิธีการเลี้ยงดูที่
เน้นการให้ความรักความอบอุ่นการตอบสนองต่อเด็ก มีการสื่อสารสองทางที่ชัดเจน ส่งเสริมให้เด็กเป็นตัว
ของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็คาดหวังและมีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนและเอ้ือให้เด็กได้พัฒนา
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัยสอดคล้องกับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและ
พฤติกรรมทางสังคมของเยาวชนไทย 5 ที่พบว่ารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเป็นปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมทางสังคมของเด็ก เด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่จะมีพฤติกรรมสังคมทางบวก
มากกว่า และมีพฤติกรรมสังคมทางลบน้อยกว่าเด็กท่ีได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม แบบตามใจ และ
แบบทอดทิ้ง เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวที่มีพร้อมทั้งบิดามารดาเป็นนักเรียนที่ดีมากกว่าเด็กในครอบครัวที่หย่า
ร้าง และเด็กท่ีต้องอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว หรืออยู่กับญาติ สอดคล้องกับผลรายงานการ
วิจัยภาวะวิกฤติในครอบครัวกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัยและวัยเรียน 6พบว่า ภาวะ
วิกฤติในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเด็กท่ีอาศัยอยู่ใน
ครอบครัวที่มีภาวะวิกฤตในครอบครัว มีสัดส่วนของการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่ดีและมีพัฒนาการที่ล่าช้าสูงกว่า
เด็กท่ีอาศัยอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีภาวะวิกฤติในครอบครัวครอบครัวขาดทักษะการสื่อสารที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว ซึ่งการสื่อสารนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 
ที่จะสื่อสารให้คนในครอบครัวรู้ถึงความรักความห่วงใยที่มีให้ต่อกัน ทั้งภาษาพูดและภาษากาย ดังนั้นการ
สื่อสารที่ดี ที่เหมาะสม ให้เกียรติซึ่งกันและกันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความผูกพันเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่ง
เป็นวิธีการที่ช่วยให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข จากผลการศึกษาและส ารวจสถานการณ์สุขภาวะครอบครัว
ไทย ตามแนวทางครอบครัวอบอุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท าการศึกษาสถานการณ์สุข
                                                           

3 วัลนิกา ฉลากบาง.๒๕๓๕.จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา.สกลนคร: ภาควิชาจิตวิทยาและการ
แนะแนว คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

4 สุภาพรรณ โคตรจรัส และชุมพร ยงกิตติกุล.๒๕๔๕. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและ
พฤติกรรมส่วนบุคคลของวัยรุ่นไทย.คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 คัดนางค์มณีศรีและธีระพรอุวรรณโณ.๒๕๔๖.ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพฤติกรรม
ทางสังคมของเยาวชนไทย.คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

6 สุธรรม นันทมงคลชัย , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ , ดวงพร แก้วศิริและสายใจ โพธิศัพท์สุข.๒๕๔๘ . ภาวะวิกฤตใน
ครอบครัวกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย.วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ๒๕๔๘ ปีที ๓ ฉบับท่ี ๑. 
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ภาวะของครอบครัวไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔พบว่า ในปีพ.ศ. ๒๕๕๒ สมาชิกใน
ครอบครัวมีการใช้ค าพูดที่ไพเราะต่อกันเป็นประจ าเพียงร้อยละ ๔๖.๖ที่เหลือราวร้อยละ ๕๓.๔ ท าเป็น
บางครั้ง หรือบางครอบครัวแทบจะไม่ได้ท าเลย และการสื่อสารที่ดีนี้ลดจ านวนลงเหลือเพียงร้อยละ ๓๖.๖ 
ของครอบครัวไทยเท่านั้นในปีถัดมา7 
 อย่างไรก็ตามจากข้อมูลยังพบประเด็นน่าห่วงใยที่ควรให้ความส าคัญ ก็คือ กว่าทศวรรษที่ผ่าน
มามีเด็กอายุ 0-17ปีไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากร้อยละ 19.3 ในปี2548 เป็นร้อยละ 
22.8 ในปี2554 การได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ผู้ปกครองนับ ว่ามีความส าคัญ เพ่ือให้เด็กเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตแต่จากข้อมูลกลับพบว่า พ่อให้เวลาในการท ากิจกรรมกับลูกลดลง
อย่างเห็นได้ชัด จากมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 57.5) ในปี 2548 เหลือเพียง 1ใน 3 (ร้อยละ 36.4) ในปี 
2554 แม้แนวโน้มของสมาชิกในครอบครัวจะท ากิจกรรมร่วมกับเด็กเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 78.6 เป็นร้อย
ละ 92.7 ก็ตาม การให้เวลากับครอบครัว โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน นับว่ามีความส าคัญอย่างมาก
และส่งผลกระทบไปในอนาคตด้วย หากครอบครัวให้เวลาในการอบรมสั่งสอน ก็จะท าให้เด็กเติบโตไป
ในทางท่ีดีแต่ในทางตรงข้าม หากพ่อแม่ทอดทิ้งไม่ให้เวลาแก่ครอบครัว อาจส่งผลเสียต่อท้ังตัวเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติในที่สุด ผลกระทบจากการที่ไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ดี
พอ หรือการเรียนรู้อย่างผิดๆ จากสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบันอาจท าให้เด็กมีโอกาสก้าว
พลาดไปในทางที่ผิดได้สะท้อนให้เห็นได้จากที่มีหญิงอายุ 15-19 ปีที่เป็นวัยเรียน แต่กลับสมรสหรืออยู่
กินกับชายก่อนวัยอันควรสูงขึ้นจากร้อยละ 14.6 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 16.3 ในปี 2554 เป็นที่
ยอมรับกันว่าสังคมยุคดิจิตอลในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการได้รับสื่อ
หรือการติดต่อสื่อสารในสังคมออนไลน์ของเด็กและเยาวชน ที่เป็นวัยอยากรู้อยากเห็น และอยากลอง ท า
ให้อาจถูกชักน าไปในทางท่ีผิดได้โดยเฉพาะการมีมุมมองหรือทัศนคติที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของไทยค่อนข้างมาก ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคม จากข้อมูลการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 
13 ปีขึ้นไป พบว่า ยอมรับได้กับพฤติกรรมการใส่เสื้อสายเดี่ยว เกาะอก นุ่งสั้น เพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน จาก
ร้อยละ 19.1 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 26.6 ในปี 2554 และรับได้กับการแสดงออกทางเพศอย่าง
เปิดเผยเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากร้อยละ 6.5 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 8.8 ในปี 2554 นอกจากนี้ข้อมูลยัง
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมเชิงลบที่สะท้อนให้เห็นถึงการเลี้ยงดูการอบรมของครอบครัวได้จากพฤติกรรมที่
วัยรุ่นอายุ 13-14 ปีเช่น การนอนดึกตื่นสาย การเที่ยวเตร่ และการเล่นการพนัน ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่ง
อาจส่งผลต่อปัญหาสังคมในอนาคตได้และข้อกังวลเกี่ยวกับการเริ่มสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากรที่มี
อายุเฉลี่ยน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับสุขภาพ และน าไปสู่ค่าใช้จ่ายด้าน
การรักษาพยาบาลในอนาคต8  

                                                           
7 สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยและสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย

มหิดล.๒๕๕๕ การศึกษาและส ารวจสถานการณ์สุขภาวะครอบครัวไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔.กรุงเทพฯ 
8 รายงานสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2548 และ 2554 ส านักสถิติแห่งชาต,ิ 

http://service.nso.go.th/nso/web/article/article_83.pdf,เข้าถึงเมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
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 สภาพปัญหาเยาวชนไทยยุคโลกาภิวั ฒน์ทั้งหลายทั้งปวงมาจากความสับสนวุ่นวายทางจิตใจ 
จิตใจเยาวชน ไม่ม่ันคงไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดมั่น องค์กรของรัฐที่เก่ียวข้องกับการศึกษาโดยตรง เช่น
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีนโยบายใน
การแก้ปัญหาก็จริง แต่ขาดการปฏิบัติต่อเนื่อง และจริงจัง ดังนั้นองค์กรทางศาสนา หลักธรรมค าสอน 
และพระสงฆ์เท่านั้น จะเป็นผู้สร้าง ผู้ชี้ทางและเป็นผู้น าทางทางจิตใจของเยาวชนไทย เป็นผู้อธิบาย
ค่านิยมท่ีถูกต้อง ผู้อธิบาย ความดี ความชั่ว ความจริงของโลกและความสุขอันแท้จริงของชีวิตเป็นผู้ชี้น า
ความสว่าง ความสงบ ทั้งแก่เยาวชน และแก่คนไทยทุกคนให้พบแต่ความสุขความเจริญ แต่นั่นก็หมายถึง
ว่าพระสงฆ์เองก็ต้องพัฒนาตนเอง ให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมจะช่วยเหลือสังคม แก้ปัญหาสังคม ไม่เป็น 

ระบบการศึกษาอบรมของไทยในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากประเทศทางตะวันตก สอนให้รู้เรื่อง
ภายนอกตัว มิได้เน้นว่าเมื่อเรียนรู้เรื่องของคนอ่ืนแล้ว ให้หันมาตรวจสอบตนเองบ้าง ระบบการศึกษา
เช่นนี้เมื่อตนมีข้อบกพร่องอะไรกลับมองไม่เห็น หรือเห็นแต่แกล้งท าไม่สนใจ พฤติกรรมของมนุษย์
ประการส าคัญ คือ มีศรัทธาเลื่อนลอย คนไทยนับถือพระนับถือเจ้าก็จริง แต่ส่วนใหญ่ไม่ เลื่อมใสอย่าง
มั่นคง ชาวพุทธที่นับถือพระรัตนตรัยจึงควรพึ่งตนเอง ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นแรงบันดาลใจ ไม่ดูถูก
ความสามารถของตนเอง หันไปพึ่งผีสางเทวดาหรือสิ่งที่เหลวไหล หรืองมงายต่าง ๆ เช่น สัตว์ประหลาด
หัวเป็นหมู หางเป็นหมา ปลาไหลเผือก เป็นต้นสังคมมนุษย์มีลักษณะเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ต่าง ๆ คือ มีการเปลี่ยนแปลง บางสังคมเปลี่ยนแปลงช้าขณะที่บางสังคมเปลี่ยนเร็ว ในอดีตสังคมส่วนใหญ่
เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ จนเกือบไม่มีอะไรเปลี่ยนอย่างส าคัญในรอบร้อยปี แต่ในระยะประมาณร้อยปีที่
แล้วสังคมจ านวนหนึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากสภาพสังคมแบบโบราณกลายเป็นสังคมสมัยใหม่ ที่เห็น
ชัดเจนคือการเปลี่ยนจากสังคมแบบเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม จากสังคมแบบชนบทมาเป็น
สังคมเมือง เป็นต้น แม้ว่าสังคมจะมีความร่วมมือปรับเปลี่ยนและแก้ไข เพ่ือให้ได้กลไกทางสังคมด าเนินไป
อย่างราบรื่น แต่บางครั้งบางกรณีอาจเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้งขึ้นทั้งที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายในและ
จากปัจจัยภายนอกของสังคม ซึ่งส่งผลให้การท างานของกลไกทางสังคมไม่เป็นปกติและกลายเป็นปัญหา
สังคมข้ึนมาสังคมไทยก็เป็นเช่นเดียวกับสังคมอ่ืน ๆ ทั่วโลกที่มีปัญหา เพราะทุกสังคมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง
สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานท าให้เกิดปัญหาสังคมได้ ปัญหาสังคมอาจมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อ
สังคมในระดับและขอบเขตที่ต่างกัน เช่น ระดับขุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก เป็นต้น การ
เปลี่ยนแปลง เหล่านี้เกิดข้ึนมากน้อยและเร็วช้าไม่เท่ากันในแต่ละสังคม บางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง
มากจนกลายเป็นสังคมที่ก้าวหน้าและเป็นศูนย์กลางของโลกยุคใหม่ หลายสังคมเปลี่ยนแปลงช้าหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงบางด้านที่เป็นปัญหา 
 คนไทยยุคใหม่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่นับถือพระรัตนตรัยเพียงลมปากเท่านั้น แต่มีพฤติกรรมสวน
ทางให้เลื่อมใสศรัทธาเป็นส่วนใหญ่ หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนามีหัวข้อที่ทันสมัยอยู่ข้อหนึ่งคือ ปัญหา
ทางจิตของประชาชนไทย ที่ว่าทันสมัยเพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสงบสุข ไม่มีปัญหาทางจิต ไม่
เหมือนกับประเทศท่ีเจริญหรือพัฒนาแล้วแต่มีคนเป็นโรคจิตหรือคนบ้าเพ่ิมข้ึน แต่ปัจจุบันคนไทยตกอยู่ใน
สภาพไม่แตกต่างจากประเทศที่เจริญหรือประเทศท่ีพัฒนาแล้วที่หมกมุ่น หลงใหลในวัตถุมากว่าสิ่งที่มี
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คุณค่าทางจิตใจ ท าให้เดินเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า อบายมุขได้ง่ายมากกว่าการเดินทางเข้าสู่วัด เพื่อบ าเพ็ญบุญ 
บ าเพ็ญทานบารมีเพ่ือให้ชีวิตได้พบกับความสุข ความเจริญเมื่อสังคมมีสมาชิกใหม่ กระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมก็จะบังเกิดข้ึน ซึ่งการขัดเกลานั้นเป็นกระบวนการทางสังคมกับทางจิตวิทยา ซึ่งมีผลท าให้บุคคล
มีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมต้องการ เด็กท่ีเกิดมาจะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นสมาชิกที่
สมบูรณ์ของสังคม สามารถอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้อย่างราบรื่น ท าให้มนุษย์
เปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติเป็นมนุษย์ผู้มีวัฒนธรรม มีสภาพต่างจากสัตว์โลกชนิดอื่น เพื่อให้สมาชิก
ใหม่ได้เรียนรู้คุณธรรม คุณค่า และอุดมคติที่สังคมยึดมั่น และได้เรียนรู้บรรทัดฐานและขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีใช้ในสังคม ซึ่งจะท าให้ผู้นั้นเป็นสมาชิกของสังคมได้อย่างสมบูรณ์ การขัดเกลาทางสังคมอาจ
เป็นไปในทางตรง เช่น สอนพูด สอนมารยาท และทางอ้อม เช่น ผ่านสื่อต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต และการ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม มีวิถีชาวพุทธ ได้แก่ การพนมมือ ไหว้ กราบพระ กราบผู้ใหญ่ การดูแลสิ่ง
รอบตัวให้เรียบร้อย มีระเบียบสวยงาม การฝึกพฤติกรรมในการนั่ง ยืน เดิน การลุกข้ึนยืนต้อนรับ รับ-ส่ง
ของแก่พระภิกษุ มรรยาทในการสนทนา การพูดจาไพเราะ การกล่าวค าขอบคุณและค าขอโทษ การ
ส ารวมกิริยามารยาท การสวัสดีทักทาย การรับประทานอาหาร เป็นต้น 

ประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ เป็นหลักให้เราประพฤติปฏิบัติ การอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นให้เกิดความรักความสามัคคีในประเทศชาตินั้น พึงปฏิบัติตามหลักธรรมที่เรียกว่า สาราณีย
ธรรม 6 ประการคือ เมตตากายกรรม ท าต่อกันด้วยเมตตา แสดงไมตรี หวังดีต่อเพ่ือน ช่วยเหลือกิจธุระ
ด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาสุ ภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมตตาวจีกรรม พูดต่อกัน
ด้วยเมตตา ช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน า ตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ 
แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมตตามโนกรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา ตั้งจิตปรารถนา
ดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน สาธารณโภคี แบ่งปันลาภ
ผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย แจกจ่ายให้มีส่วนร่วม ใช้สอยบริโภคท่ัวกัน สีลสามัญญตา มี
ความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ท าตนเป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่
คณะ ทิฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน ตกลง
กันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถือหลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดเดียวกันซึ่งสอดคล้อง ตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒ (2560-
2579) ที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย
ค่านิยมท่ีดีมีจิตสาธารณะและมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดีครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

จากปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและสถาบันทาง
สังคม ถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาความรู้ ทักษะความช านาญและความสามารถท่ีจะอยู่ใน
สังคมอย่างสันติ คณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธ เพ่ือ
รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบยั่งยืน และ
ผลจากการวิจัยจะน าไปเพ่ือเป็นการวางยุทธศาสตร์และแนวนโยบายของชาติและการสร้างสังคมด้วย
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ความรักสมานสามัคคีปรองดองกันด้วยหลักของกัลยามิตรธรรมและจะเป็นฐานการอยู่ร่วมกับสังคม
เศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้  ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ คณะ ผู้วิจัยจึงได้ใช้โอกาสนี้ จัดท างานวิจัย ชุด
เรื่อง การสร้างโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการ และการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว ส าหรับงานวิจัยเล่มนี้จะเป็น โครงการย่อยที่ ๔เรื่องการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของ
ครอบครัวในสังคมไทย 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย 
๑.๒.๒ เพ่ือพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 
๑.๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 

 
๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย เป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขอบเขตของ การวิจัยดังนี้ 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษา วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย ผู้วิจัยได้

ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย โดย ศึกษาเอกสารคัมภีร์ในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา
รวมทั้งหลักพุทธธรรม เช่น พุทธจิตวิทยา  ศึกษาหลักธรรม  แนวคิดทฤษฎี  เกี่ยวกับหลักพุทธจิตวิทยา
ทางพระพุทธศาสนาที่ส่งส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและสังคมและนอกจากนั้นศึกษาใน
กระบวนทัศน์มิติทางจิตวิทยาทางตะวันตกและตะวันออกแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาให้การปรึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี  เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย  ตลอดจนโครงสร้าง รูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงพุทธของคนในครอบครัวและแนวคิด ทฤษฎี การบูรณาการที่ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบ
สอดคล้องกับการส่งเสริมด้านพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 

 
1.3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
การศึกษา วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย ผู้วิจัยได้

ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย ภายใต้เครือข่ายต าบลส่งเสริมสุขภาวะกว่า ๒ , ๐๐๐ แห่งใน
ประเทศไทย โดยคัดเลือกจ านวน ๔ ภาค ภาคละ 2 ครอบครัว รวม 8 ครอบครัวเนื่องจาก 2 ครอบครัวที่
ผู้วิจัยเลือกมา แต่ละครอบครัวได้รับรางวัลที่สังคมให้การยอมรับ เช่น รางวัลข้าราชการดีเด่น รางวัลพ่อ
ดีเด่น รางวัลแม่ดีเด่น และครอบครัวตัวอย่าง เป็นต้น 
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1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจัย 
การศึกษา วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย ผุ้วิจัยได้

ก าหนดขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจัย โดย เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 
2560 
 
1.4 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 เพื่อให้ความหมายของค าหรือข้อความที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นที่เข้าใจตรงกัน นั้นผู้วิจัย จึง
ก าหนดความหมายของค าหรือข้อความที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 การพัฒนารูปแบบ(Model Development) หมายถึง ลักษณะ พฤติกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
โดยบูรณา การหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการด ารงชีวิตของบุคคล ทั้งคุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาในสุขภาวะองค์รวมด้านกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์และด้านสติปัญญา เพ่ือความเจริญ
งอกงามและการเปลี่ยนแปลงไป ในทางท่ีดีขึ้นของสังคมไทย 
 พฤติกรรมเชิงพุทธ( Buddhism Behavior) หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกท่ีถูกต้องตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสน า ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยตรง หรืออยู่ในกระบวนการทางจิตใจ ซึ่งได้แก่
ความคิด ความรู้สึกและแรงขับซึ่งเป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ไม่สามารถจะสังเกตได้โดยตรงทั้ง
ทางด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
 ครอบครัว( Family) หมายถึงกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกอยู่ร่วมกันในครัวเรือนเดียวกันซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ทั้งในฐานะสามีภรรยาพ่อแม่พ่ีน้อง โดยการสมรส การสืบสายโลหิตหรือการ
ยอมรับตามกฎหมาย มีการตัดสินใจร่วมกันมีการรับรู้ความทุกข์สุข มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมและจริยธรรมต่างๆเพ่ือการด ารงอยู่ในสังคม 
 สังคมไทย(Thai Society) หมายถึง กลุ่ม คนที่ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันร่วมกันในประเทศไทย มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นต่างจากสังคมอ่ืน ได้แก่ ภาษาพูด 
ภาษาเขียน การแต่งกาย ความเชื่อ มารยาท อาหาร มีการด าเนินชีวิตที่มีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน 
 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย ผู้วิจัยได้น า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก และบูรณาการกับความรู้ด้านจิตวิทยาสังคม และพฤติกรรม
องค์กร มาประยุกต์เพ่ือก าหนดกรอบความคิดในการวิจัย โดยใช้รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม ( Interactionism 
Model) เพ่ือค้นหาสาเหตุและแนวทางการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวและสังคมโดย 
 และในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก และบูรณาการกับ
ความรู้ด้าน จิตวิทยาสังคม และพฤติกรรมองค์กร มาประยุกต์เพ่ือก าหนดกรอบความคิดในการวิจัย เพื่อ
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ค้นหาสาเหตุและแนวทางการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวและสังคมโดยมีตัวแปร 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
(Conceptual Framework) 

 
1.6วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษา วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย เป็นการ
วิจัย เชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) โดยคณะผู้วิจัย ได้ศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก าหนดรูปแบบเครื่องมือในการด าเนินการดังนี้ 
 
 ระเบียบวิธีวิจัย 

1. รูปแบบ 
1.1 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาครอบครัว

ตัวอย่างในสังคมไทยในปัจจุบัน และในพุทธประวัติสมัยพุทธกาล น ามาเปรียบเทียบกัน แล้ววิเคราะห์
หลักธรรม ออกมาเป็นรูปแบบการพฤติกรรรมครอบครัวตัวอย่างในสังคมไทย 

2. กลุ่มเปูาหมาย 
2.1 กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้โดยการคัดเลือก จ านวน ๔ ภาค ๆ 2  

ครอบครัว ดังนี้ 
 - ภาคเหนือ ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 2 ครอบครัว 

 
แนวคิดทฤษฏี 

เกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ 
 
 

 

หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับครอบครัว 
* ทิศ 6 

* พรหมวิหาร 4 
* ฆราวาสธรรม 

 
 

 

 
การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 

 
 



๙ 
 

 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 2 ครอบครัว 
 - ภาคใต้และภาคตะวันตก ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 2 ครอบครัว 
 - ภาคกลางและภาคตะวันออก ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 2 ครอบครัว 

    ครอบครัวที่ผู้วิจัยเลือกมา แต่ละครอบครัวได้รับรางวัลที่สังคมให้การยอมรับเช่น 
 รางวัลพ่อดีเด่น รางวัลแม่ดีเด่น รางวัลข้าราชการดีเด่น และครอบครัวตัวอย่าง เป็นต้น  

2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  
 - ภาคเหนือ ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 2 ครอบครัว 
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 2 ครอบครัว 
 - ภาคใต้และภาคตะวันตก ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 2 ครอบครัว 
 - ภาคกลางและภาคตะวันออก ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 2 ครอบครัว 
 โดยวิธีสุ่มแบบ เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ครอบครัวที่ผู้วิจัย

เลือกมา แต่ละครอบครัวได้รับรางวัลที่สังคมให้การยอมรับเช่น รางวัลพ่อดีเด่น รางวัลแม่ดีเด่น รางวัล
ข้าราชการดีเด่น และครอบครัวตัวอย่าง เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 8 ครอบครัว  

3. การสร้างเครื่องมือส าหรับใช้รวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ 
3.1 แบบสัมภาษณเ์พ่ือทราบปัจจัยทางชีวสังคมและภูมิหลังของกลุ่มที่ศึกษา 
3.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวใน

สังคมไทย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลจะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
4.1 เสนอโครงการวิจัยเพื่อให้สภาวิจัยแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ 
4.2 ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม ทั้งจากต าราและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมความรู้ใน 

เชิงทฤษฎี และผลจากการศึกษาวิจัย เพื่อน ามาเป็นกรอบความคิดในการสร้างเครื่องมือ และเตรียมไว้
ส าหรับการเขียนรายงาน 

4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
4.4 สรุปผลการศึกษา และเขียนรายงานการวิจัย 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 วิเคราะห์จากการศึกษาเอกสาร ทั้งจากต าราและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรว ม

ความรู้ในเชิงทฤษฎี และผลจากการศึกษาวิจัย เพื่อเขียนรายงาน 
5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการลงพื้นที่ ส ารวจ สัมภาษณ์ ครอบครัว 

ตัวอย่าง  
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5.3 จัดกลุ่มสัมมนาการจัดการองค์ความรู้โดยการสุ่มจาก ตัวแทนครอบครัว  โดยเน้น
ครอบครัวสมัยใหม่ เน้น พ่อแม่มือใหม่ โดยจัดให้ ทุกกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการองค์
ความรู้ เช่น พระภิกษุ พยาบาล ครู อาจารย์ นักวิชาการ บุคคลทั่วไป และครอบครัวตัวอย่าง 

6. สรุปผลการศึกษา และเขียนรายงานการวิจัย 
   
1.7 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
 ผลส าเร็จและความคุ้มค่า 
 ๑. ได้ทราบลักษณะครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย  
 ๒. ได้มีการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย  
 3. ประหยัดต้นทุนและเวลาในการได้มาซึ่งข้อสรุปจากผลการวิจัยที่สามารถน าไปใช้เพื่อพัฒนา
รูปแบบพฤติกรรมของคนในสังคมไทย 
 เชิงคุณภาพ 
 1. เป็นข้อสรุปที่ได้มาจากข้อมูลสภาพจริงที่ถูกต้องตามนโยบายและมาตรการการจัดการศึกษา
ในชุมชน ซึ่งสามารถน าไปใช้การจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาลได้และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ๒.  เป็นข้อสรุปที่ได้มาจากการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่ท่ีมีคุณค่าสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือ
ที่จะประยุกต์ใช้ในอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีพุทธของคนในสังคมไทย 
 
 เชิงปริมาณ 
 1. ข้อสรุปและหลักการเชิงปฏิบัติการจะตอบสนองแผนนโยบายและยุทธศาสตร์หลักของ
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงเช่น กระทรวงศึกษาธิการน ารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธใน
ประยุกต์ใช้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ เพ่ือให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 2. ข้อสรุปมีความครอบคลุมครบถ้วนทุกประเด็นในการได้มาซึ่งข้อมูลตามเปูาหมายและ
สามารถแก้ปัญหาและความต้องการขององค์กรด้านครอบครัวและสังคมได้อย่างแท้จริง 
 3.  เป็นการพัฒนาคุณภาพสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์และเป็นการท างานอย่างมืออาชีพ  

 4. ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีจะช่วยเอื้อต่อประสิทธิภาพการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์  
 6. เป็นการสร้างนวัตกรรมเพ่ือรองรับการปฏิรูปสังคมยุคใหม่ในอนาคต  
 7. เป็นการสร้างคุณค่าความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ส าหรับประชาชนคนไทย  
 8. เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการสูงสุดของสังคมมนุษย์เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
และสร้างสรรค์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวในประเทศไทยได้มีผู้ศึกษาเอาไว้พอสมควร ดังจะมากล่าว โดยสังเขป
ได้ดั้งนี้  
 ทิพวัลย์ รามรง 9ได้ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดครอบครัวเข้มแข็งโดยใช้เทคนิคเดลไฟโดยท า
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๑๙ ราย พบว่า ตัวชี้วัดที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ ๔.๕ ขึ้นไป และค่า
พิสัยระหว่าง วอไทล์น้อยกว่า ๑.๕  แบ่งออกเป็น ๘  ด้าน ๕๔  ตัวชีวัด ได้แก่  (๑) การจัดการปัญหาและ
ภาวะเสี่ยงและการจัดการในภาวะยากล าบาก ๑๐  ตัวชี้วัด  (๒) ด้านสัมพันธภาพ ๙ตัวชี้วัด (๓)ด้าน
สุขภาพ ๘  ตัวชี้วัด (๔)  ด้านการอบรม ๖  ตัวชี้วัด (๕)  ด้านทุนทางสังคม ๖  ตัวชี้วัด (๖)  ด้านคุณธรรม ๕
ตัวชี้วัด (๗)ด้านการเรียนรู้ ๕ตัวชี้วัด (๘) ด้านเศรษฐกิจ ๕ตัวชี้วัด ๕ตัวชี้วัด สอดคล้องกับการศึกษาของ
บังอร เทพเทียนและคณะ 10ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวเข้มแข็งโดยท าการส ารวจจาก
กลุ่มตัวอย่างจาก ๔ , ๗๗๘ ครัวเรือนโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ที่พบว่า ครอบครัวที่สามารถพ่ึงตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ (มีความสมดุลทางรายได้และรายจ่าย) และครอบครัวที่สมาชิกในครัวเรือนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อ
กัน (มีการพูดคุยปรึกษาหารือกัน เอ้ืออาทรต่อกัน และมีกิจกรรมร่วมกันทั้งในและนอกครัวเรือน) รวมทั้ง
เป็นครอบครัวที่มีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส ไม่ดื่มสุรา และมีหลักประกันชีวิต มีความส าคัญต่อครอบครัว
เข้มแข็งในสังคมไทย 

นอกจากนี้ การศึกษาของภู่ไหว หนูเชต11ได้ชี้ให้เห็นอิทธิของการเติบโตของเมืองที่ส่งผลต่อความ
ความเข้มแข็งของของครอบครัวในด้านสัมพันธภาพในครอบครัว การพึ่งตนเอง ทุนทางสังคมการปรับตัว
ได้ในภาวะยากล าบาก การหลีกเลี่ยงและจัดการภาวะเสี่ยง 
 เปรมฤทัย แย้มบรรจงและคณะ 12 ได้ศึกษาบทบาทของสตรีที่เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งใน
ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ร่วมวิจัย
จ านวน ๔๐๐ คน พบว่า เพ่ือศึกษาบทบาทของสตรีในการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งใน ๓ มิติ 
ประกอบด้วย เศรษฐกิจครอบครัว สัมพันธภาพครอบครัว และสุขภาพครอบครัว พบว่า สตรีมีบทบาท
มากที่สุดในด้านสัมพันธภาพ รองลงมาคือ ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ 

                                                           
9 ทิพวัลย์ รามรง. (2554). การพัฒนาตัวช้ีวัดครอบครัวเข้มแข็ง.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 
10 บังอร เทพเทียน และปิยฉัตร ตระกูลวงษ์. (2551). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับครอบครัวเข้มแข็ง. วารสาร

สาธารณสุขและการพัฒนา, 27-28. 
11 ภู่ไหว หนูเชต , “ผลกระทบต่อครอบครัวเข้มแข็งจากการเติบโตของเมือง: กรณีศึกษา เมืองปุาตองจังหวัด

ภูเก็ต”, ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา, (บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ๒๕๕๓). 
12 ปภาวี สุขมณีและคณะ. (2555). บทบาทของสตรีที่เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งในต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอ

เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 



๑๒ 
 

 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งของชุมชน
ต าบลมหาไชย อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ของปภาวี สุขมณีและคณะ 13ซึ่งท าการเก็บข้อมูลจากผู้ร่วม
วิจัยจาก ๑๔๔ ครัวเรือน ได้ชี้ให้เห็นว่า การที่ครอบครัวมีรายจ่ายสูงแต่มีรายได้ต่ าเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ท า
ให้ครอบครัวไม่เข้มแข็งเช่นเดียวกับอรุณ หนูขาว 14ซึ่งศึกษารูปแบบการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งของ
ประชาชน: กรณีศึกษาของประชาชนหมู่ที่ ๕ ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยใช้วิธี
สังเกตและสนทนากลุ่มกับผู้ร่วมวิจัย ๓๖ คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของ
ครอบครัวประกอบด้วย สมาชิกในครอบครัวไม่มีเวลาใส่ใจกันและกัน การขาดการดูแลเอาใจใส่ ไม่มีเวลา
พูดคุยกัน ท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว การไม่สามารถช่วยเหลืองานบ้าน หรือกิจการของ
ครอบครัวได้ การไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวช่วยงานด้านอาชีพของครอบครัว รายได้ไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง ติดยาเสพติด ได้รับสารปนเปื้อนจากอาหารและไม่รู้เท่าทัน
เทคโนโลยี การก าหนดบาทบาทหน้าที่ครอบครัวไม่ชัดเจน ไม่ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ขาดการวาง
แผนการใช้จ่ายในครอบครัว ขาดการท าหน้าที่ของสามีและภรรยา ระแวง ไม่ไว้วางใจและใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว ไม่ได้ปรึกษาหารือกับสมาชิกในครอบครัวเมื่อมีปัญหา ขาดการสนับสนับส่งเสริมให้ช่วยเหลือ
งานสังคม การไม่ให้เกียรติกันในครอบครัว เกิดความขัดแย้งกันทางความคิด 
 มาลีวัล ย์ เลิศสาครศิริ15 (๒๕๕๖)ได้ศึกษาเรื่องต้นทุนชีวิต ครอบครัวเข้มแข็ง และเจตคติต่อการ
ตั้งครรภ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น จ านวน ๒๐๐คน ที่มีอายุระหว่าง ๑๓-๑๙ปี 
พบว่า ครอบครัวเข้มแข็ง เจตคติต่อการตั้งครรภ์ และต้นทุนชีวิตได้แก่ ด้านพลังตัวตน ด้านพลังครอบครัว 
ด้านพลังปัญญา ด้านพลังเพ่ือนและกิจกรรม และด้านพลังชุมชุนมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ในปีต่อมา
มาลีวัล เลิศสาครศิริ16(๒๕๕๗) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแข็ง ต้นทุนชีวิตกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕โรงเรียนสหศึกษา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ครอบครัวเข้มแข็งมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับน้อยกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการออก
ก าลังกาย ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านการจัดการความเครียด ด้านความส าเร็จใจชีวิต และใน
ภาพรวม 
                                                           

13ปภาวี สุขมณี และ ฉัตรรัชดา  วิโรจน์รัตน์. ( 2554). ความรู้ความสามารถของนักบัญชีท่ีมีต่อประสิทธิผล
การท างานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดกาฬสินธุ.์ คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาลัยเขตกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 

14อรุณ หนูขาว. (2555). รูปแบบการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งของประชาชนกรณีศึกษาครอบครัวของ
ประชาชนหมูที่ 5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

15มาลีวัลย์ เลิศสาครศิริ. (2556). การใส่ใจตนเอง สมรรถนะตนเอง และคุณค่าตนเอง กับการจัดการ
อาการของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วารสารพยาบาล. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย. 

16มาลีวัล เลิศสาคร . (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแข็ง ต้นทุนชีวิตกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสหศึกษาเขตสาธร กรุงเทพมหานคร . บทความวรสาร. 
กรุงเทพมหานคร. 



๑๓ 
 

 รศ.ดร.มานพ นักการเรียน 17สถาบันครอบครัวที่ดีตามแนวทางพระพุทธศาสนา นั้นมีหน้าที่
ประกอบด้วย หน้าที่ทางด้านการอบรม เลี้ยงดู บุตรธิดา หน้าที่ทางด้านสังคม แสดงโลกนี้แก่บุตรธิดา 
(โลกทสฺเสตาโร)เพ่ือท าให้บุตรธิดาได้เห็นอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์อย่างรู้ เท่าทัน เท่าท่ีมันเป็นจึง
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในโลก นี้อย่างปกติสุข หน้าที่ทางเศรษฐกิจ และหน้าที่ทางการบริหารครอบครัว
เนื่องจากครอบครัวเป็นองค์กร/บริษัท/หน่วยงานเล็กแห่งหนึ่งก็ว่าได้ซึ่งจะต้องน าหลักการบริหารจัดการ
มาปรับใช้ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะการวางแผนครอบครัว ให้สมาชิกในครอบครัวได้รับการศึกษา
เล่าเรียน หลีกเลี่ยงหนทางแห่งความเสื่อมหรืออบายมุข รู้ จักจัดสรรรายได้หรือทรัพย์สมบัติในครอบครัว
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและรู้ หลักที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความสามัคคี 
 มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่หน่วยงานที่ดูแลสถาบันครอบครัวก าหนดไว้ ๔ด้าน 
ได้แก่ ๑. ด้านสัมพันธภาพ ๒. ด้านการพ่ึงตนเอง (เศรษฐกิจ สุขภาพ ข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้) ๓. 
ด้านทุนทางสังคม และ๔. ด้านการหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงและการปรับตัวได้ในภาวะยากล าบาก ซึ่งค าตอบ
ส่วนหนึ่งสามารถพบได้ในค าสอนของพระพุทธศาสนานั่นเอง 
 
 ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล 18จิตวิทยาแนวพุทธสามารถช่วยบ าบัดอาการเจ็บปุวยทางจิตใจและช่วย
ในการยกระดับคุณภาพด้านจิตใจของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งจากระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 
2500 ปีที่หลักพุทธธรรมได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็นธรรมที่ให้ผลได้ไม่จ ากัด
กาล และยังประโยชน์ให้กับคนทุกเพศทุกวัย จิตวิทยาแนวพุทธจึงเป็นแนวคิดท่ีมีควรค่าแก่การศึกษา
ส าหรับมนุษย์ทุกคนที่ควรจะต้องรู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงอย่างถูกต้อง อันเป็นรากฐานของการมีชีวิตอยู่
อย่างมีปัญญาท่ีจะท าให้มนุษย์สามารถเผชิญหน้าและจัดการกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างกลมกลืน 
กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต 
 
 บวร สุวรรณผา 19ศึกษาสัมมาทิฐิ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภั ฏนครราชสีมาหลังการเข้า
กลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจ านวน 20 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3 
กลุ่ม การด าเนินการกลุ่มใช้กระบวนการกลุ่มจิตวิทยาแนวพุทธแบบกลุ่มพัฒนาตน โดยใช้เวลา 2 คืน 3 
วัน แบ่งเป็น 7 ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมงผลการวิจัย พบว่า 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกลุ่มเกิด สัมมาทิฐิหรือวิธีคิดท่ีถูกต้องเป็นจริงในการมองโลกมองชีวิต และมองตนเอง 
เกิดการรู้จักเข้าใจและยอมรับตนเองและผู้อื่น มีความรู้สึกผูกพันกับคนใกล้ชิด รวมทั้งเข้าใจในวิถีท่ีคนต้อง

                                                           
17 รศ.ดร.มานพ นักการเรียน, (2558) , บทความวิจัย ศึกษาวิเคราะห์สถาบันครอบครัวตามแนวทาง

พระพุทธศาสนา, บทความวิชาการ 
 18 ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล,  (2552),จิตวิทยาแนวพุทธ: แนวทางเพ่ือการเยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์ , 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีท่ี 29 ฉบับท่ี 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552. 

19 บวร สุวรรณผา, (2551), รายงานการวิจัย เรื่องสัมมาทิฐิของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
หลังการเข้ากลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 



๑๔ 
 

อยู่ร่วมกัน รับรู้ถึงหน้าที่ของตนในบทบาทต่างๆ อย่างชัดเจน เป็นคนใจกว้างพร้อมต่อการที่จะศึกษา
ตนเองอยู่เสมอและม่ันใจต่อการด าเนินชีวิตของตนเองอย่างสร้างสรรค์ต่อไป 



 
 

บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย เป๐น

งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใน
บทนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยจากพระไตรปิฎก 
เอกสาร หนังสือ ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสามารถแบ่งเป๐นประเด็นได้ดังนี้ 

๑. แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย  
๑.๑ แนวคิด ทฤษฎีของรูปแบบพฤติกรรมคนไทย 
๑.๒ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับครอบครัวในสังคม 

๒. หลักพุทธธรรมกับพฤติกรรมเชิงพุทธ 
๓. ครอบครัวตัวอย่างในทางพุทธประวัติ 

๓.๑ ครอบครัวปุณณเศรษฐี 
๓.๒ ครอบครัวอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
๓.๓ ครอบครัวธนัญชัยเศรษฐี 
๓.๔ ครอบครัวเศรษฐีกรุงพาราณสี 

๔. หลักธรรมทางพุทธศาสนา 
 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาครอบครัวต้นแบบและพัฒนารูปแบบของ
พฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทยตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการและเสนอรูปแบบสุขภาวะองค์รวมของ
ครอบครัวและสังคมตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธ 
ค าว่าการพัฒนาใช้ในภาษาอังกฤษว่า Development น ามาใช้เป๐นค าเฉพาะและใช้

ประกอบค าอ่ืนก็ได้เช่น การพัฒนาประเทศ การพัฒนาชนบทการพัฒนาเมือง และการพัฒนา
ข้าราชการเป๐นต้น การพัฒนาจึงถูกน าไปใช้กันโดยทั่วไปและมีความหมายแตกต่างกันออกไปดังกล่าว
แล้ว เกี่ยวกับความหมายของการพัฒนานั้นได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมายทั้งความหมายที่
คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน  



๑๖ 

โดยรูปศัพท์ การพัฒนา มาจากค าภาษาอังกฤษว่า Development แปลว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่ละเล็กละน้อย โดยผ่านล าดับขั้นตอนต่างๆไปสู่ระดับท่ีสามารถขยายตัวขึ้นเติบโตขึ้นมี
การปรับปรุงให้ดีขึ้น และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้นท่ีอุดมสมบูรณ์เป๐นที่น่าพอใจ  
 ส่วนความหมายจากรูปศัพท์ในภาษาไทยนั้น  หมายถึง  การท าความเจริญการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญขึ้น  การคลี่คลายไปในทางท่ีดี  ถ้าเป๐นกริยา ใช้ค าว่า  พัฒนา  หมายความ
ว่า  ท าให้เจริญ คือ ท าให้เติบโตได้ งอกงาม ท าให้งอกงามและมากขึ้น เช่น เจริญทางไมตรี  
การพัฒนา  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเป๐นที่
พึงพอใจ  ความหมายดังกล่าวนี้  เป๐นที่มาของความหมายในภาษาไทยและเป๐นแนวทางในการก าหนด
ความหมายอ่ืนๆ  
 นักพัฒนบริหารศาสตร์ได้ให้ความหมายของ การพัฒนา เป๐น  ๒ ระดับ คือ  ความหมาย
อย่างแคบและความหมายอย่างกว้าง  ความหมายอย่างแคบ  การพัฒนา หมายถึง  การเปลี่ยนแปลง
ในตัวระบบการกระท าการให้ดีขึ้นอันเป๐นการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพเพียงด้านเดียว  ส่วน
ความหมายอย่างกว้างนั้น  การพัฒนา  เป๐นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระท า
ทั้งด้านคุณภาพ  ปริมาณและสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึนไปพร้อมๆ กัน  ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
 ในขั้นของการปฏิบัติ  การพัฒนา  หมายถึง  การชักชวนหรือการกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจังและเป๐นล าดับขั้นตอนต่อเนื่องกันใน
ลักษณะที่เป๐นวงจร  ไม่มีการสิ้นสุด  
 การพัฒนา  ในความหมายของการปฏิบัติการนี้เป๐นความหมายต่อเนื่องจากความหมาย
ทางการวางแผนโดยมุ่งเน้นถึงการน าแผนและโครงการไปด าเนินการอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง  
เพราะถึงจะมีแผนและโครงการแล้วแต่ถ้าหากไม่มีการน าไปปฏิบัติการพัฒนาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้  
 พระราชวรมุนี  ได้ให้ความหมายและอธิบายไว้ว่า  ในทางพุทธศาสนา  การพัฒนา  มา
จากค าภาษาบาลีว่า  วัฒนะ  แปลว่า  เจริญ  แบ่งออกได้เป๐น  ๒ ส่วน คือ การพัฒนาคนเรียกว่า 
ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุสิ่งแวดล้อมต่างๆ  เรียกว่า  พัฒนา  หรือ วัฒนา  
เช่น การสร้างถนน  บ่อน้ า  อ่างเก็บน้ า  เป๐นต้น  ซึ่งเป๐นเรื่องของการเพิ่มพูนขยาย  ท าให้มากหรือท า
ให้เติบโตขึ้นทางวัตถุและได้เสนอข้อคิดไว้ว่า  ค าว่า  การพัฒนา  หรือ ค าว่า  เจริญ นั้นไม่ได้แปลว่าท า
ให้มากขึ้น  เพ่ิมพูนขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น  แต่มีความหมายว่า  ตัดหรือท้ิง เช่น เจริญพระเกศา คือตัด
                                                 

 ปกรณ์ ปรียากร,ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : 
สามเจริญพานิช. ๒๕๓๘). 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  ๒๕๒๕,(๒๕๓๘), หน้า ๒๓๘. 
 สนธยา พลศร,ี ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน,พิมพ์ครั้งท่ี ๕ (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร,์ 

๒๕๔๗). 
 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ และ พูนสิริ วัจนะภูม,ิ “ทฤษฏีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท”, อ้างถึงใน 

เอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๓๔), 
หน้า ๑๓. 

  อ้างแล้ว, สนธยา พลศร,ี ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. 
 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : พรศิว

การพิมพ,์ ๒๕๔๒). 



๑๗ 

ผม  มีความหมายว่า  รก เช่น  นุสิยา  โลกวฑฺฒโน  แปลว่า  อย่างเป๐นคนรกโลกอีกด้วย  ดังนั้น  การ
พัฒนาจึงเป๐นสิ่งที่ท าแล้วมีความเจริญจริงๆ คือ ต้องไม่เกิดป๎ญหาติดตามมาหรือไม่เสื่อมลงกว่าเดิม  
ถ้าเกิดป๎ญหาหรือเสื่อมลง  ไม่ใช่เป๐นการพัฒนา  แต่เป๐นหายนะ  ซึ่งตรงกันข้ามกับการพัฒนา 

การพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา  หมายถึง  การพัฒนาคนให้มีความสุขมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม  การพัฒนาในความหมายนี้  มีลักษณะเดียวกันกับการพัฒนาในความหมายทางด้านการ
วางแผน คือ เป๐นเรื่องของมนุษย์เท่านั้น  แตกต่างกนเพียงการวางแผนให้ความส าคัญท่ีวิธีการ
ด าเนินงาน  ส่วนพุทธศาสนามุ่งเน้นผลที่เกิดข้ึน คือ  ความสุขของมนุษย์เท่านั้น  

นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ  การพัฒนา ว่า เป๐นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
สังคม  ซึ่งได้แก่  คน  กลุ่มคน  การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม  ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของ
สังคมอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ  

การพัฒนา เป๐นทั้งเปูาหมายและกระบวนการที่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
คนต่อชีวิตและการท างาน  การเปลี่ยนแปลงสถาบันต่างๆ ทางสังคม  วัฒนธรรมและการเมืองอีกด้วย  

นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ  การพัฒนา  โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
สังคม  คือ มนุษย์  กลุ่มทางสังคม  การจัดระเบียบทางสังคม  ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับความหมาย
ในทางพุทธศาสนา  คือ  การเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มีความสุข  และมีลักษณะ
เช่นเดียวกับความหมายทางการวางแผน คือ  ด้วยวิธีการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรมและ
มีประสิทธิภาพ  ซึ่งนักวางแผน เรียกว่า  การบริหารและการจัดการนั่นเอง  

นักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของ  การพัฒนา  ไว้ว่า  หมายถึง  การที่คนในชุมชนและ
สังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง  และร่วมกัน
เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชนสังคมให้ดีขึ้น การพัฒนาเป๐นเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี 
(Mean)  ที่ท าให้เกิดผล  (Ends) ที่ต้องการ คือ คุณภาพชีวิต  ชุมชน และสังคมดีข้ึน  

นักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของ  การพัฒนา  ไว้ใกล้เคียงกับนักสังคมวิทยา คือ เป๐น
วิธีการเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสังคมมนุษย์ให้ดีข้ึน  แต่นักพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นที่มนุษย์ในชุมชนต้อง
ร่วมกันด าเนินงานและได้รับผลจากการพัฒนาร่วมกัน 

พัทยา สายหู เห็นว่า การพัฒนา แปลว่า การท าให้เจริญ การท าให้เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ี
พึงปรารถนา 

                                                 

 อ้างแล้ว, สนธยา พลศร,ี ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. 
 ทิตยา สุวรรณชฎ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗). 
 Streeten, Paul, The  Frontiers of Development  studies, London : Macmillan. อ้างถึงใน, 

สนธยา พลศร,ี ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. 
 อ้างแล้ว,ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. 
 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย, หน่วยท่ี ๒.ชุดป๎ญหาการพัฒนาชนบทไทย, 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๘) 
 ยุวัฒน์  วุฒิเมธี, การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัต,ิ (กรุงเทพมหานคร :บากกอกบล็อก, 

๒๕๓๔). 



๑๘ 

 ทิตยา สุวรรณชฎ ได้อธิบายการพัฒนาไว้ว่า การพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการและ
ได้ก าหนดทิศทางและมุ่งที่จะควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วยสภาวะการพัฒนาเป๐นสภาวะสมาชิก
ของสังคมได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนได้เต็มที่โดยไม่มีสภาวะครอบง า 
 วิทยากร เชียงกูล กล่าวไว้ว่า การพัฒนาที่แท้จริงควรหมายถึงการท าให้ความเป๐นอยู่ของ
ประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม และจิตใจ 
และความสงบสันติ ซึ่งนอกจากจะข้ึนอยู่กับการได้รับป๎จจัยทางวัตถุเพ่ือสนองความต้องการของ
ร่างกายแล้ว ประชาชนยังต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมท่ีดี การพักผ่อนหย่อนใจ และ
การพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด้านต่างๆ ด้วยความต้องการทั้งหมดนี้ บางครั้งเราเรียกกันว่าการ
พัฒนา “คุณภาพ” เพ่ือที่ให้เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มปริมาณ สินค้าหรือการเพิ่มรายได้
เท่านั้น หากอยู่ที่การเพิ่มความพอใจความสุขของประชาชนมากกว่า 
 
 ๒.๑.๒. แนวคิดการพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธ 

ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน  ได้เสนอหลักพัฒนาบุคคลตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมไว้
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทยเป๐นทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎีแรกของนักศึกษาไทยที่สร้างขึ้น 
บุคคลผู้รวบรวมเขียนเป๐นทฤษฎี คือ ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน กรอบแนวคิดท่ีเป๐น
จุดเด่นของทฤษฎีนี้มีความว่า  ลักษณะพ้ืนฐานและองค์ประกอบทางจิตใจซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมที่พึง
ปรารถนา  เพื่อส่งเสริมให้บุคคลเป๐นคนดีและ คนเก่ง  ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพฤติกรรมของ
คนดีและคนเก่ง โดยได้ท าการประมวลผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษา สาเหตุของพฤติกรรมต่าง 
ๆ ของคนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ ๖-๖๐ ปี ว่าพฤติกรรมเหล่านั้น มีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้าง 
และได้น ามาประยุกต์เป๐นทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทยขึ้น โดยแบ่งต้นไม้จริยธรรม ออกเป๐น ๓ 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ ดอกและผลไม้บนต้น ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท าดีละเว้นชั่วและ
พฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งเพ่ือส่วนรวม ซึ่งล้วนแต่เป๐นพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรม
ที่เอ้ือเฟ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
 ส่วนที่สอง ได้แก่  ส่วนล าต้นของต้นไม้ แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่างขยัน
ขันแข็ง ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ ๕ ด้าน คือ 
 ๒.๑  เหตุผลเชิงจริยธรรม  
 ๒.๒  มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง  
 ๒.๓ ความเชื่ออ านาจในตน  

๒.๔ แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ 
๒.๕ ทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยม 
ส่วนที่สาม ได้แก่ รากของต้นไม้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่างขยันขันแข็งซึ่ง

ประกอบด้วยจิตลักษณะ ๓ ด้าน คือ 
                                                 

 ดวงเดือน พันธุมนาวิน, “ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมสําหรับคนไทย : อดีต ปจจุบัน และอนาคต ”, อ้างถึง
ในเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ (รุ่นท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ) เรื่อง การใช้และการผลิตผลงานวิจัยทางจิตพฤตกรรม
ศาสตร์เพื่อประโยชน์แก่สังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร:ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๘). 



๑๙ 

๓.๑ สติป๎ญญา 
๓.๒ ประสบการณ์ทางสังคม 

 ๓.๓ สุขภาพจิต  
จิตลักษณะทั้งสามนี้อาจใช้เป๐นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ ๕ ประการ ที่ล าต้นของ

ต้นไม้ก็ได้ กล่าวคือ บุคคลจะต้องมีลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจ ๓ ด้าน ในปริมาณท่ีสูงพอเหมาะกับอายุ 
จึงจะเป๐นผู้ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง ๕ ประการ ที่ล าต้นของต้นไม้ โดยที่จิตลักษณะทั้ง 
๕ นี้ จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถ้าบุคคลที่มีความพร้อมทางจิตใจ  ๓ ด้านดังกล่าวและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทางบ้าน ทางโรงเรียนและสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีความพร้อมที่จะรับ
การพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน ๕ ด้านนี้ โดยวิธีการอ่ืน ๆ ด้วย  ฉะนั้นจิตลักษณะพ้ืนฐาน ๓ 
ประการ จึงเป๐นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเก่งนั่นเอง นอกจากนี้จิตลักษณะพ้ืนฐาน ๓ 
ประการที่รากนี้อาจเป๐นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ ๕ ประการที่ล าต้น 
  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมนี้ เกิดจากผลการวิจัยพฤติกรรมและจิตลักษณะของคนไทย โดย
เมื่อสร้างข้ึนแล้วทฤษฎีนี้ก็ได้ชี้แนวทางการตั้งสมมติฐานการวิจัยเพื่อหาหลักฐานใหม่ ๆ มาเพ่ือเติมใน
ทฤษฎีนี้อีก เช่น การวิจัยที่เก่ียวกับจิตลักษณะพ้ืนฐาน ๓ ประการ ที่สามารถจ าแนกคนเป๐น ๔ 
ประเภท เหมือนบัวสี่เหล่า กับความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคล โดยพบว่าคนที่
เป๐นบัวเหนือน้ าเท่านั้น (มีจิตลักษณะพ้ืนฐาน ๓ ด้านนี้ในปริมาณสูงเหมาะสมกับอายุ) เป๐นผู้ที่จะ
สามารถรับการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมได้อย่างเหมาะสมกับอายุ ตามทฤษฎีของ Kohlberg 
 การสอน  "คุณธรรม/จริยธรรม"  เป๐นความต้องการที่คนรุ่นหนึ่งจะชี้น าคนอีกรุ่นหนึ่ง  โดย
ผู้สอนมีความเชื่อว่าประสบการณ์ของตนอาจสร้างความเข้าใจเรื่อง  คุณธรรม/จริยธรรม  (หรือความดี  
ความถูกต้อง  ความเหมาะสม)  อย่างถ่องแท้ในระดับหนึ่ง  และต้องการให้  เยาวชนเชื่อ  ดีและ
เหมาะสมกับเยาวชน การยึดหลักคุณธรรม/จริยธรรม  ท าให้มนุษย์มีความสุข  ความสวย  และความ
งาม โดยที่ความสุขนั้นควรเป๐นความสุขแบบเรียบง่ายและยั่งยืน ณสมบัติ อันเป๐นความพร้อมที่จะ
พัฒนา จริยธรรมของบุคคลประกอบด้วย  
 ๑. ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตและหลัก จริยธรรม   ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้มา
ตั้งแต่วัยต้นของชีวิตจากการเลี้ยงดู  การศึกษาอบรม  และจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  โดย
อาจเป๐นในวิถีทางที่ต่างกัน  ซึ่งเป๐นผลให้บุคคลมีพัฒนาการทางจริยธรรมต่างกัน  จากกฎเกณฑ์การ
ตัดสินที่ต่างกัน 
 ๒. ความใฝุธรรม  มนุษย์มีธรรมชาติ    ของการ แสวงหาความถูกต้องเป๐นธรรมหรือความ
ดีงามตั้งแต่วัยทารก  คุณสมบัตินี้ท าให้บุคคลนิยมคนดี  ชอบสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม  ต้องการที่
จะพัฒนาตนเองให้เป๐นคนดีอย่างไรก็ตามประสบการณ์ในชีวิตจากการเลี้ยงดูและเจริญเติบโตใน
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณธรรม  เป๐นป๎จจัยส าคัญให้บุคคลพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีจริยธรรมสูง
กว่า 
 ๓. ความรู้จักตนเองของบุคคลนั้นความรู้จักตนเองของบุคคล  คือ   สร้างความสามารถใน
การพิจารณาให้รู้อิทธิพลของความดีและความไม่ดีของตนให้ชัดเจน   ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถ
เสริมสร้างความดีของตนให้มีพลังเข็มแข็ง    ในลักษณะที่ตนเองและสังคมยอมรับได้  ความรู้จักตนเอง



๒๐ 

นี้จะท าให้บุคคลมีความมั่นใจ มีพลังและพร้อมที่จะขจัดความไม่ดีของตนและพัฒนาตนเองอย่าง
ถูกต้องดีขึ้น 
 

๒.๑.๓ วิถีทางการพัฒนาจริยธรรม 
๑.  การศึกษาเรียนรู้ กระท าได้หลายวิธี  ดังนี้ 

 ๑.๑  การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการหาความรู้จากการอ่านหนังสือเก่ียวกับปรัชญา
ศาสนา  วรรณคดีที่มีคุณค่า  หนังสือเก่ียวกับจริยธรรมทั่วไปและ จริยธรรมวิชาชีพ 
 ๑.๒  การเข้าร่วมประชุมสัมมนา  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  และการคบหาบัณฑิตผู้ใส่ใจด้านจริยธรรม 
  ๑.๓ การเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตและจากประสบการณ์ในสถานที่ปฏิบัติงาน
ประสบการณ์จริงเป๐นโอกาสอันประเสริฐในการเรียนรู้จริยธรรมแห่งชีวิต  ที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้
อย่างลึกซึ้งทั้งด้านเจตคติและทักษะการแก้ป๎ญหาเชิง จริยธรรม  อย่างไรก็ตามข้ึนอยู่กับความพร้อม
ของบุคคล  ผู้มีความพร้อมน้อยอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้อันมีค่านี้เลย 

๒. การวิเคราะห์ตนเอง  บุคคลผู้มีความพร้อมจะพัฒนามีความตั้งใจและเห็นความส าคัญ
ของการวิเคราะห์ตนเองเพ่ือท าความรู้จักในตัวตนเอง  ด้วยการพิจารณาเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดและ
พฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง  จะช่วยให้บุคคลตระหนักรู้คุณลักษณะของตนเอง  รู้จุดดีจุดด้อย
ของตน   รู้ว่าควรคงลักษณะใดไว้ 
การวิเคราะห์ตนเอง  กระท าได้ด้วยหลักการต่อไปนี้ 
  ๒.๑   การรับฟ๎งความคิดเห็นเชิงวิพากษ์จากค าพูดและอากัปกิริยาจากบุคคลรอบ
ข้าง  เช่น   จากผู้บังคับบัญชา  จากเพ่ือนร่วมงาน   จากผู้ใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว 
  ๒.๒  วิเคราะห์ตนเองเก่ียวกับความคิด  ความต้องการเจตคติการกระท า และผล
การกระท าทั้งในอดีตและป๎จจุบัน 
  ๒.๓  ค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ   เช่น   จากต ารา  บทความ  รายงาน
การวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และ
พัฒนาตน อย่างถ่องแท้ 
  ๒.๔  เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจ  (จิตใจและพฤติกรรมมนุษย์เป๐นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้เช่นเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก)  ท าให้จิตใจได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เกิดป๎ญญารับรู้ตนเองอย่างลึกซึ้งและแท้จริง 

๓.   การฝึกตน เป๐นวิธีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วย ตนเองขั้นสูงสุดเพราะเป๐น
การพัฒนาความสามารถของบุคคลในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในกรอบของ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคมท้ังในสภาพการณ์ปกติและเมื่อเผชิญป๎ญหาหรือขัดแย้งการฝึกตน  
เป๐นวิธีการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมด้วยตนเองข้ันสูงสุด    เพราะเป๐นการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล  ในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในกรอบของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของ
สังคม  ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเมื่อเผชิญป๎ญหาหรือขัดแย้ง 



๒๑ 

  ๓.๑  การฝึกวินัยขั้นพ้ืนฐาน  เช่น  ความขยันหมั่นเพียร  การพึ่งตนเอง  ความ
ตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบ  การรู้จักประหยัดและออม ความซื่อสัตย์ ความมีสัมมาคารวะ    ความ
รักชาติฯ 
  ๓.๒  การรักษาศีลตามความเชื่อในศาสนาของตน  ศีลเป๐นตัวก าหนดที่จะท าให้งด
เว้นในการที่จะกระท าชั่วร้ายใด ๆ  อยู่ในจิตใจ  ส่งผลให้บุคคลมีพลังจิตที่เข้มแข็งรู้เท่าทันความคิด
สามารถควบคุมตนได้  
  ๓.๓  การท าสมาธิ  เป๐นการฝึกให้เกิดการตั้งมั่นของจิตใจท าให้เกิดภาวะมีอารมณ์
หนึ่งเดียวของกุศลจิต เป๐นจิตใจที่สงบผ่องใสบริสุทธิ์เป๐นจิตที่เข้มแข็ง มั่นคง แน่วแน่  ท าให้เกิดป๎ญญา
สามารถพิจารณาเห็นทุกอย่างตรงสภาพความเป๐นจริง 
  ๓.๔  ฝึกการเป๐นผู้ให้  เช่น  การรู้จัก ให้อภัย  รู้จักแบ่งป๎นความรู้   ความดี
ความชอบ   บริจาคเพ่ือสาธารณะประโยชน์   อุทิศแรงกายแรงใจช่วยงานสาธารณะประโยชน์โดยไม่
หวังผลตอบแทนใด ๆ 

สรุปได้ว่า  การพัฒนาจริยธรรมด้วยวิธีพัฒนาตนเองตามข้ันตอนดังกล่าว  เป๐นธรรมภาระ
ที่บุคคลสามารถปฏิบัติได้ควบคู่กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน  แต่มิใช่เป๐นการกระท าในลักษณะเสร็จ
สิ้น  ต้องกระท าอย่างต่อเนื่องจนเป๐นนิสัย  เพราะจิตใจของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  เฉกเช่น   
กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 

๒.๑.๔ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว 
๑. ความหมายของครอบครัว 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ังคงของมนุษย์ ได้ให้ความหมายของครอบครัวเอาไว้ว่า 

"ครอบครัวคือ กลุ่มบุคคลที่ผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกันท าหน้าที่เป๐นสถาบันหลัก เป๐นแกนกลางสังคมที่
เป๐นรากฐานส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิต ครอบครัวมีหลากหมายรูปแบบและหลายลักษณะนอกนเหนือ
จากครอบครัวที่ครบถ้วยทั้งบิดา มารดา และบุตร" นอกจากนี้ยังให้ครอบครัวยังมีความหมายว่า 
"องค์กรที่มีขนาดเล็กท่ีสุดในสังคม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิตหรือทาง
กฎหมายโดยการสมรสหรือการรับรองบุตรบุญธรรม ซึ่งได้แก่ พ่อ แม่ บุตรและญาติพ่ีน้อง"  

๒ ประเภทของครอบครัว 
อุมาพร ตรังสมบัติ ได้จ าแนกประเภทของครอบครัวเอาไว้ ดังนี้ 

๑. ครอบครัวเดี่ยว ประกอบด้วย สามี ภรรยา และบุตรที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 
๒. คู่สมรสที่ไม่มีบุตร ประกอบด้วย สามีและภรรยา 
๓.ครอบครัวที่มีบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว ประกอบด้วยบุตร และบิดาหรือ

มารดาต้องที่ต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงล าพังเนื่องจากคู่สมรสฝุายหนึ่งเสียชีวิต หย่าร้างหรือแยกทาง 
๔. ครอบครัวบุญธรรม ประกอบด้วย สามี ภรรยา และบุตรบุญธรรม 

                                                 

 คลังป๎ญญาไทย,<http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=
8948&Key=news14>,สืบค้นเมื่อ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐. 

 อุมาพร ตรังสมบัต,ิEverestพาลูกค้าหาการนับถือตนเอง,(กรุงเทพมหานคร: ซันต้าการพิมพ์๒๕๔๓),
หน้า ๔-๕. 

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=8948&Key=news14
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=8948&Key=news14
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=8948&Key=news14


๒๒ 

๕.ครอบครัวที่มีการแต่งงานใหม่ ประกอบด้วยหญิงชายที่มาอยู่ร่วมกันโดยอีกฝุาย
หนึ่งหรือท้ังสองฝุายเป๐นหม้ายหรือมีการหย่าร้างมาก่อน 

๖. ครอบครัวขยาย ประกอบด้วยเครือญาติตั้งแต่สามชั่วคนข้ึนไปท่ีมีความสัมพันธ์
กันโดยการเกิดหรือการแต่งงานมาอยู่ร่วมกัน 

๓. บทบาทหน้าที่ของครอบครัว 
ครอบครัวมีบทบาทส าคัญในฐานะเป๐นแหล่งสร้างสมาชิกใหม่ของสังคม ให้ก าเนิดทายาท

เพ่ือสืบสกุล ให้การเลี้ยงดู ความรักความอบอุ่นแก่สมาชิกใหม่ในครอบครัว เป๐นแหล่งในการอบรม
กล่อมเกลาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดถึงระเบียบของสังคมให้สมาชิกใหม่
ของครอบครัวเติบโตเป๐นคนดีของสังคม ส่งเสริมให้สมาชิกให้ของครอบครัวมีความเจริญเติบโตทั้งทาง
ร่างกายและสติป๎ญญา ตลอดจนให้ความปลอดภัยแก่สมาชิกในครอบครัว สร้างความเป๐นปึกแผ่นมั่งคง
ของครอบครัวทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างญาติมิตร ครอบครัวมีส่วน
ในการก าหนดสถานภาพของสมาชิกและบทบาทของสมาชิกแต่ละคน เช่น เพศ ล าดับของสมาชิกใน
ครอบครัว ชนชั้น ภูมิล าเนาซึ่งบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบรรทัดฐานของสังคม(สนธยา พลศรี
,๒๕๔๕: ๑๔๘) นอกจากนี้ สมาชิกในครอบครัวยังมีหน้าที่ท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่น กิจกรรม
สันทนาการ กิจกรรรมทางศาสนา ฯลฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก มีหน้าที่ในการให้
ความรักเพราะความรักและและก าลังใจจากครอบครัวจะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขและมี
ความเชื่อมั่นในตนเองได้  

๔. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
สถาบันครอบครัวจะสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับ

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเพราะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป๐นตัวน าไปสู่ความรักความอบอุ่น
ภายในครอบครัว ถ้าหากสมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ ความสุขย่อมเกิดขึ้นความสัมพันธ์
ในครอบครัว หมายถึง ความผูกพัน ความรัก ความเข้าใจ และการให้อภัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนการ
ปฏิบัติต่อกันอย่างอบอุ่นระหว่างสามี ภรรยา บุตร และญาติพ่ีน้อง ถ้าคนในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันก็จะเป๐นเหมือนเกราะที่คุ้มครองสมาชิกให้ครอบครัวให้เกิดความม่ันคง และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขสิ่งส าคัญส าหรับความสัมพันธ์ในครอบครัวคือ การยอมรับฟ๎งความรู้สึก ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน และให้อภัยซึ่งกันและกันการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความม่ันคงเป๐น
เครื่องมือในการแก้ไขป๎ญหาของบุคคลในครอบครัว เพราะครอบครัวประกอบด้วยการสื่อสารทัศนคติ 
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น ความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงเป๐น
ปฏิสัมพันธ์ที่มีการให้ความรัก ความผูกพัน ความเข้าใจ และให้อภัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปฏิบัติ
ต่อกันอย่างอบอุ่นระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

                                                 

 ดร.โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์ , ศิลปะการผูกรัก ในคู่มือถนอมรักเพ่ือครอบครัวท่ีมั่นคง , 
(กรุงเทพมหานคร: โอเอ็นจี การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๓). 

 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , จิตวิทยาครอบครัว , (ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ๒๕๔๕), 
หน้า ๓๐-๓๑. 



๒๓ 

กาญจนา ลุศนันท์และอัจฉรา นวจินดา ได้เสนอแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวเอาไว้ ๓ ประการ ได้แก่ การมีความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน เช่น เข้าใจในความต้องการ
ของแต่ละฝุาย เข้าใจในความอ่อนแอ ความบกพร่อง และความสามารถของสมาชิกแต่ละคน และ
สามารถช่วยแก้ไขป๎ญหาต่างๆได้ ประการที่สองคือ การแสดงความจริงใจต่อกัน เช่น การมีความ
เลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือและไว้วางใจ ตลอดจนความเชื่อม่ันต่อกันและกัน โดยแต่ละฝุายต้องมี
ความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างฝุายต่างควรหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรร
ที่จะส่อให้เห็นถึงการนอกใจหรือไม่จริงใจต่อกันและประการที่สามคือ การมีประชาธิปไตยในครอบครัว 
เช่น การไม่ล่วงเข้าไปในสิทธิของแต่ละฝุายมากเกินไป ควรมีความยกย่องนับถือและความเกรงใจ ไม่
ล่วงเกินอีกฝุาย 
 

๒.๑.๕ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวเข้มแข็ง 
๑. ความหมายของครอบครัวเข้มแข็ง 
ครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง การที่สมาชิกของครับตั้งแต่สองคนข้ึนไป ด าเนินชีวิตร่วมกัน

อย่างมีจุดหมาย มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยการพึงพาตนเอง พร้อมที่จะเกื้อกูล
สังคมและคนรอบข้าง ปรับตัวอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีแนวทางในการจัดการ
กับป๎ญหาและอุปสรรคจนสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปด้วยดีเป๐นสภาพครอบครัวที่พึงประสงค์อันเกิดจาก
การรวมตัวในรูปแบบที่หลากหลายของบุคคลที่มาด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีจุดหมายและสามารถแสดง
บทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือตอบสนองความต้องการที่จ าเป๐นส าหรับการด ารงชีวิตของสมาชิก
ในครอบครัว มีการอบรมบุตรหลานให้เป๐นคนดีในของสังคม ตลอดจนการดูแลสมาชิกในครอบครัวที่
เป๐นผู้ด้อยโอกาส หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป๐นครอบครัวที่สมาชิกทุกคนทีความรักใคร่กลมเกลียว
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน มีกิจกรรมร่วมที่ท าร่วมกัน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป๐นประโยชน์ มีสุขภาพ
ดี รู้จักประหยัด และออกเพ่ือสร้างฐานะครอบครัว นอกจากนี้ บิดา มารดา หรือหัวหน้าครอบครัวต้อง
ท าตนให้เป๐นแบบอย่างในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณธรรม อบรมดูแลสมาชิกในครอบครัวให้เป๐นคนดี 
ตลอดจนปฏิบัติตนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย สุภาวดี หาญเมธี ได้ให้อธิบายลักษณะของ
ครอบครัวเข้มแข็งเอาไว้ ๔ ประการ คือ 

๑. ต้องมีหลักคิดของครอบครัว เช่น การเห็นว่าครอบครัวส าคัญแทนที่จะเห็นว่าเงินส าคัญ 
และมีการพึงพาตนเอง 

๒. มีความสัมพันธ์ เช่น เอ้ืออาทร ให้เวลา ให้เกียรติ ให้ก าลังใจ ให้อภัย แบ่งเบาภาระและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เข้าใจกัน ดูแลให้ความรักงอกงามอยู่เสมอ แสดงออกด้วยการถามไถ่ทุกข์สุข 
ไม่ใช้ความรุนแรงและไม่มีอบายมุขในครอบครัว 

๓. มีการเรียนรู้ รู้หน้าที่พ่อแม่ ปูุยา ตายาย ต้องเป๐นแบบอย่างที่ดีและอบรมสั่งสอนบุตร
หลาน 

                                                 

อัจฉรา นวจินดาและกาญจนา ลุศนันทน์ , สุขภาพเพ่ือชีวิต , (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓),หน้า ๒๔๒. 

กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน, (๒๕๔๓), หน้า ๓๑-๓๒. 



๒๔ 

๔. มีการเกื้อหนุนจากภายนอก มีความปลอดภัยในชุมชน มีการเผื่อแผ่แบ่งป๎นกับเพื่อน
บ้าน 

สุรพลพยอมแย้ม ได้ให้อธิบายแนวคิดครอบครัวเข้มแข็งเอาไว้ว่า ครอบครัวเข้มแข็ง 
หมายถึง ครอบครัวที่สมาชิกแต่คนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีความสามารถที่จะด าเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสมและมีความสุข ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ สามารถเผชิญ
อุปสรรคและแก้ไขป๎ญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการวิจัยของณัฏฐ์กานต์ จิตต์สงวน ที่
พบว่า การสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การปฏิบัติ ๖ ด้าน คือ ๑) การปฏิบัติ
หน้าที่ครอบครัวเพ่ือครอบครัว ๒) การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ครอบครัว ๓) การให้และแสดงความ
ผูกพันที่ดีต่อครอบครัว ๔)การแบ่งเวลาเพ่ือครอบครัว ๕) การปฏิบัติที่ดีของสมาชิกครอบครัวเมื่อต้อง
เผชิญป๎ญหาหรือวิกฤติการณ์ ๖) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัวและสังคมภายนอกครอบครัว
เข้มแข็งเป๐นครอบครัวที่สมาชิกอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการปลูกฝ๎ง
ส านึกท่ีดีต่อสังคม พร้อมปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สมาชิก ตลอดจนท าหน้าที่ขัดเกลาสมาชิกรุ่น
ใหม่ให้สามารถด าเนินชีวิตได้ตามบรรทัดฐานของสังคม  

กรมอนามัยได้จัดท าโครงการครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรง สู่เมืองไทยแข็งแรงโดย
ก าหนดเกณฑ์วัดความเข้มแข็งของครอบครัวเอาไว้ ดังนี้ 

๑.สมาชิกในครอบครัวงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ การพนัน และสิ่งเสพติดอย่างน้อย
ในวันอาทิตย์ ซึ่งเป๐นวันครอบครัวแข็งแรง 

๒. ครอบครัวประกอบสัมมาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพในครอบครัว  
๓. ไม่มีความรุนแรงในครอบครัว 
๔. สมาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 
๕. มีบ้านมั่นคง แข็งแรง และสะอาด 
๖. สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลืองานบ้านสม่ าเสมอ 
๗. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสท ากิจกรรมนอกบ้านร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ๑ ครั้ง 
๘. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสประกอบศาสนกิจร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
๙. องค์ประกอบสมาชิกครอบครัว ประกอบด้วย สามี ภรรยา หรือพ่อแม่และลูกที่  

ยังไม่บรรลุนิติภาวะอยู่พร้อมหน้ากัน 
 

๒. มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์และสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวได้ก าหนดมาตรฐานของครอบครัวเข้มแข็ง
เอาไว้ ดังนี้ 

๑. ด้านสัมพันธภาพ ครอบครัวที่มีสมาชิกที่มีความมุ่งม่ันในการสร้างและคงความเป๐น
ครอบครัวร่วมกัน มีความรัก ความผูกพันต่อกัน ซึ่งแสดงออกโดยการสื่อความหมายยกย่อง รับฟ๎ง เอา
                                                 

สุรพล พยอมแย้ม, จิตวิทยาสัมพันธภาพ, (กรุงเทพมหานคร : สหายพัฒนาการพิมพ,์ ๒๕๔๘). 
ณัฏฐ์การต์ จิตต์สงวน , “ปจจัยด้านปฏิบัติเพ่ือการเสริมสร้างครอบครัวไทยให้เข้มแข็ง ”, ปริญญา

มหาบัณฑิต, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกสรศาสตร์), ๒๕๔๖. 



๒๕ 

ใจใส่ ดูแลทุกข์สุขกันและกันอย่างสม่ าเสมอ ท ากิจกรรมร่วมกัน สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสตัดสินใจ
เรื่องส าคัญต่างๆของครอบครัวและลงมือท าร่วมกัน คู่สามีภรรยารักใคร่ปรองดองกัน สมาชิกร่วมกัน
รับผิดชอบภาระการงานของครอบครัวและแก้ป๎ญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรงด้าน
ร่างกาย วาจา จิตใจและเพศต่อกันและต่อตนเอง แคมเบลล์ ศึกษาพบว่า คู่สมรสที่มีคุณสมบัติด้าน
ความอดทน มีการปฏิบัติเพ่ือให้ครอบครัวเข้มแข็งจะเป๐นองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้ครอบครัวเข้มแข็ง 
ถึงแม้ต้องพบวิกฤตต่างๆในชีวิต 

๒. ด้านการพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ ครอบครัวสามารถบริหารจัดการรายรับรายจ่ายให้
เกิดความม่ันคงในความเป๐นอยู่และอาชีพ ครอบครัวมีรายได้และทรัพย์สินเพียงพอส าหรับรายจ่ายที่
จ าเป๐นในการด ารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีเงินออกสามารถน ามาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินหรือจ า
เป๐นได้ ปราศจากหนี้สินหรือในกรณีที่มีหน้าก็มีความสามารถในการปลดหนี้ครอบครัวที่มีท่ีอยู่อาศัย
มั่นคงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีป๎ญหาไร้ที่อยู่ 

๓. ด้านการพึงพาตนเองทางสุขภาพ ครอบครัวที่สามารถดูแลรักษาสุขภาพของสมาชิก
เบื้องต้น เช่น มีตู้ยาสามัญประจ าบ้าน ครอบครัวมีการออกก าลังกายเป๐นประจ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
๓ วัน สมาชิกมีสิทธิได้รับหลักประกันสุขภาพ สมาชิกในครอบครัวได้รับการตรวจสุขภาพ และสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนตามก าหนด 

๔. ด้านการพ่ึงพาตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาครอบครัว
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีโอกาสเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว ได้แก่ เด็กได้รับ
การศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างเป๐นระบบ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ
น ามาพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ 

๕. ด้านทุนทางสังคม หมายถึง สมาชิกในครอบครัว ภาคภูมิในที่เป๐นส่วนหนึ่งของชุมชน
และสังคม มีความรู้สึกปลอดภัย และไว้วางใจต่อบุคคลในครอบครัวและชุมชน เมื่อมีป๎ญหา สมาชิกใน
ครอบครัวได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ ครอบครัวมีผู้เป๐น
สมาชิกกลุ่มในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนบ้านและชุมชนท า
กิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมคุณธรรมหรือสุนทรียภาพร่วมกัน 

๖. ด้านการปรับตัวในภาวะได้ยากล าบาก หมายถึง ครอบครัวมีการติดตามรู้เท่าทัน
สถานการณ์ สามารถปรับตัวได้อย่างสร้างสรรค์ และฟ้ืนตัวได้เมื่อเผชิญกับภาวะยากล ายาก มีการท า
ประกันชีวิตหรือประกันภัย ครอบครัวมีประสบการณ์แก้ไขป๎ญหา มีความส าเร็จใจการปรับตัวได้ 

๗. ด้านการหลีกเลี่ยง/จัดการภาวะเสี่ยง ครอบครัวสามารถปูองกันและแก้ไขป๎ญหาท าให้
ไม่ต้องเกิดป๎ญหา หรือตกอยู่ในภาวะเสี่ยง เช่นดังการศึกษาของ โสภา(ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์และคณะ คู่
สมรสได้รับการเตรียมพร้อมชีวิตครอบครัว การเป๐นพ่อแม่ เตรียมเข้าสู่วัยทอง ไม่มีสมาชิกหนีออกจาก
บ้าน ฆ่าตัวตาย ไม่มีสมาชิกเสียชีวิตหรือพิการจากอุบัติเหตุ สมาชิกในครอบครัวไม่เล่นการพนันและไม่
ใช้สิ่งเสพติด ได้แก่ บุหรี่ สารเสพติด ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ป๎ญหาความขัดแย้ง ครอบครัว
ด ารงชีวิตโดยไม่ประมาท รู้จักเฝูาระวังอุบัติภัยและอุบัติเหตุ 
 
 
                                                 

 Cambell, (๑๙๘๕), หน้า ๖๕. 



๒๖ 

๒.๒ หลักพุทธธรรมกับพฤติกรรมเชิงพุทธ 

หลักธรรมที่นับว่าเป๐นแม่บทส าคัญของการก าหนดพฤติกรรม ก่อให้เกิดอัตตลักษณ์เฉพาะ
ตนน้อมน าการประพฤติปฏิบัติที่เกิดจารีต ประเพณีพฤติกรรมเชิงพุทธ คือ หลักเบญจศีล (ศีล ๕) และ
เบญจธรรม (เบญจกัลยาณธรรม ๕) 

“เบญจศีล” (ศีล ๕)  หมายถึง ความประพฤติชอบทางกายและวาจา การรักษากายวาจา
ให้เรียบร้อย การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว , การควบคุมตนให้
ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียน ได้แก่  
  ๑. การละเว้นจากการปลงชีวิต , เว้นจากการฆ่าการประทุษร้ายกัน           
  ๒. การละเว้นจาการถือเอาของที่เขามิได้ให้ , เว้นจากการลักโกง ละเมิดกรรมสิทธิ์ 
ท าลายทรัพย์สิน  
  ๓. การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม , เว้นจากการล่วงละเมิดสิ่งที่ผู้อื่นรักใคร่
หวงแหน  

 ๔. การละเว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง  
๕. การละเว้นจากน้ าเมา คือสุราและเมรัยอันเป๐นที่ตั้งแห่งความประมาท , เว้นจากสิ่ง

เสพติดให้โทษ  

การปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ข้อนี้ นับเป๐นข้อปฏิบัติเพื่อใช้ในการฝึกตน ซึ่งเมื่อปฏิบัติในธรรม
ดังกล่าว ก็นับได้ว่าเป๐นผู้มีศีล คือเป๐นเบื้องต้นที่จัดว่าเป๐นผู้มีศีล ค าว่า เบญจศีล ที่มาในพระไตรปิฎก 
ปรากฏในคัมภีร์ชั้น   อปทาน และพุทธวงส์ ต่อมาในสมัยหลัง มีชื่อเรียกเพ่ิมข้ึนว่าเป๐น นิจศีล เป๐นศีล
ที่บุคคลทั่วไปควรปฏิบัติอยู่เป๐นประจ า กล่าวได้ว่าเป๐น “มนุษยธรรม” (ธรรมของมนุษย์หรือธรรมที่ท า
ให้เป๐นมนุษย์)    

“เบญจธรรม” (เบญจกัลยาณธรรม)  หมายถึง คุณธรรม ๕ ประการ  ที่ถือปฏิบัติควบคู่กับ
เบญจศีล เป๐นธรรมเกื้อกูลแก่การรักษาเบญจศีล ผู้รักษาเบญจศีลควรมีไว้ประจ าใจ ได้แก่   

 ๑. มีความเมตตา และความกรุณา คือ มีความรัก ความหวังดีที่ปรารถนาให้มี
ความสุขความเจริญ สงสารคิดต้องการช่วยให้พ้นผู้อื่นพ้นทุกข์ ซึ่งคู่กับศีลข้อที่ ๑  
 ๒. ทาน คือ การแบ่งป๎นเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ซึ่งคู่กับศีลข้อที่ ๒  
๓. ส ารวมในกาม ระวัง ยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณ์ ไม่ให้หลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และ
สัมผัส โดยเฉพาะความพอใจในภรรยา สามีของตน ซึ่งคู่กับศีลข้อที่ ๓ 

๔. ความสัตย์ ความซื่อตรง ซึ่งคู่กับศีลข้อที่ ๔ 
๕. ความระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ คือ ฝึกตนให้เป๐นคนรู้จักยั้งคิด รู้สึกตัวเสมอว่า สิ่ง

ใดควรท า และไม่ควรท า ระวังมิให้เป๐นคนมัวเมาประมาท คือ ความไม่ประมาท ซึ่งคู่กับศีลข้อที่ ๕ 
“กุศลกรรมบถ ๑๐” คือ ทางแห่งกุศลกรรม ทางท าความดี กรรมดีอันเป๐นทางน าไปสู่สุคติ

ว่าโดยหัวข้อย่อ ดังนี้ 
 



๒๗ 

ก. กายกรรม ๓ (การกระท าทางกาย) 
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี (เว้นจากปลงชีวิต)   
๒. อทินฺนาทานา เวรมณี (เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้โดยอาการขโมย) 
๓. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (เว้นจากประพฤติผิดในกาม) 

ข. วจีกรรม ๔ (การกระท าทางวาจา) 
๑. มุสาวาทา เวรมณี (เว้นจากพูดเท็จ) 
๒. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี (เว้นจากพูดส่อเสียด) 
๓. ผรุสาย วาจาย เวรมณี (เว้นจากพูดค าหยาบ) 
๔. สมฺผปฺปลาปา เวรมณี (เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ) 

ค. มโนกรรม ๓ (การกระท าทางใจ) 
๑. อนภิชฺฌา (ความไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขา) 

  ๒. อพฺยาปาท (ความไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น) 
  ๓. สมฺมาทิฏฺฐิ (ความเห็นชอบ ถูกต้องตามคลองธรรม) 

“สัญญา ๑๐” หมายถึง ความก าหนดหมายซึ่งเป๐นแนวความคิดความเข้าใจ ส าหรับใช้
ก าหนดพิจารณาสภาวธรรมในการเจริญกรรมฐาน ซึ่งเป๐น “ภูมิรู้–ภูมิธรรม–ภูมิป๎ญญา” ที่พัฒนาต่อ
ยอดจาก “วิป๎สสนาญาณ ๙” ได้แก่  

๑. อนิจฺจสํฺญา คือ ก าหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร   
๒. อนตฺตสํฺญา คือ ก าหนดหมายความเป๐นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง   
๓. อสุภสํฺญา คือ ก าหนดหมายความไม่งามแห่งกาย   
๔. อาทีนวสํฺญา คือ ก าหนดหมายโทษทุกข์ของกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆ   
๕. ปหานสํฺญา คือ ก าหนดหมายเพ่ือละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย   
๖. วิราคสํฺญา คือ ก าหนดหมายวิราคะว่าเป๐นธรรมละเอียดประณีต   
๗. นิโรธสํฺญา คือ ก าหนดหมายนิโรธว่าเป๐นธรรมละเอียดประณีต   
๘. สพฺพโลเก อนภิรตสํฺญา คือ ก าหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง   
๙. สพฺพสงฺขาเรสุ อนิฏฺฐสํฺญา  คือ ก าหนดหมายความไม่น่าปรารถนาในสังขารทั้ง

ปวง   
๑๐. อานาปานสติ คือ สติก าหนดลมหายใจเข้าออก   

 
“ปาริสุทธิศีล ๔” หมายถึง ศีลคือความบริสุทธิ์ ศีลเครื่องให้บริสุทธิ์ ความประพฤติ 

บริสุทธิ์ที่จัดเป๐นศีล ได้แก่ 
๑. ปาฏิโมกขสังวรศีล ได้แก่ ศีลคือความส ารวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นจากข้อห้าม ท า

ตามข้ออนุญาต ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลาย   
๒. อินทรียสังวรศีล ได้แก่ ศีลคือความส ารวมอินทรีย์ ระวังไม่ให้บาปอกุศลธรรม

ครอบง าเมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้ง ๖   



๒๘ 

๓. อาชีวปาริสุทธิศีล ได้แก่ ศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ 
ไม่ประกอบ “อเนสนา” หมายถึง การเลี้ยงชีพในทางท่ีไม่สมควรแก่ภิกษุ หรือมีหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพ 
เป๐นต้น   

๔. ป๎จจัยสันนิสิตศีล ได้แก่ ศีลที่เกี่ยวกับป๎จจัย ๔ ได้แก่ป๎จจัยป๎จจเวกขณ์ คือ
พิจารณาใช้สอยป๎จจัยสี่ ให้เป๐นไปตามความหมายและประโยชน์ของสิ่งนั้น ไม่บริโภคด้วยตัณหา   

 
๒.๒.๑องค์ประกอบและเกณฑ์ชี้วัดพฤติกรรมเชิงพุทธ 
หลักพฤติกรรมในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป๐นความจริงเป๐นกฎของธรรมชาติที่มนุษย์

และสัตว์โลกได้แสดงออกมาซึ่งถือว่าเป๐นกฎของธรรมชาติเรียกว่านิยาม ๕  นิยาม ๕ (ก าหนดอัน
แน่นอน, ความเป๐นไปอันมีระเบียบแน่นอนของธรรมชาติ, กฎธรรมชาติ         

๑. อุตุนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะ
ดินน้ าอากาศ และฤดูกาล อันเป๐นสิ่งแวดล้อมส าหรับมนุษย์ -physical inorganic order; physical 
laws) 

๒. พีชนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ มีพันธุกรรมเป๐นต้น -physical organic 
order; biological laws) 

๓. จิตตนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการท างานของจิต -psychic law) 
๔. กรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือ กระบวนการให้ผลของการ

กระท า -order of act and result; the law of Kamma; moral laws) 
๕. ธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการท่ีเป๐นเหตุเป๐นผลแก่กันแห่ง

สิ่งทั้งหลาย -order of the norm; the general law of cause and effect; causality and 
conditionality) 

พระพุทธองค์ตรัสว่า  สัตว์โลกย่อมเป๐นไปตามกรรม “กมฺมุนา วตฺตตีโลโก....สัตว์โลกย่อม
เป๐นไปตามกรรม” พระพุทธศาสนาสุภาษิตบทนี้เป๐นค าตอบที่ชัดแจ้ง ส าหรับป๎ญหาที่ก าลังเกิดข้ึน
มากมาย ว่าท าไมโลกทุกวันนี้จึงร้อนนัก เต็มไปด้วยความเลวร้ายต่างๆ นานาที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้ง
มรสุมใหญ่ ทั้งน้ าไฟท าลาย ทั้งโจรร้ายเข่นฆ่า ทั้งความเมตตากรุณาสิ้นจากจิตใจ ทั้งความขาดแคลน
ทุกข์ยากทั่วไปทั้งแผ่นดิน ความกตัญํูก็สิ้นสูญหมด ลูกหลานทรยศแม่พ่อพ่ีปูาน้าอาปูุย่าตายาย ถึงทุบ
ตีเข่นฆ่าท าทารุณกรรม ครูอาจารย์ก็ท าร้ายได้ท้ังร่ายกายและจิตใจศิษย์น้อยๆ ท าชีวิตให้พลอยสิ้นสุด 
จนถึงเกิดเป๐นป๎ญหาว่า ท าไมเมืองพระพุทธศาสนาจึงเป๐นเช่นนี้ได้? ท าไมความเดือนร้อนชั่วร้ายจึง
มากมายนัก ? ท าไมผู้คนจึงล าบากยากแค้นนัก ตกอยู่ในสภาพที่น่าประหวั่นพรั่นพรึงนัก “กมฺมุนา 
วตฺตตีโลโก...สัตว์โลกย่อมเป๐นไปตามกรรม”  

กล่าวโดยสรุป การก าหนดแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์โดยก าหนดองค์ประกอบและ
เกณฑ์ชี้วัดพฤติกรรมเชิงพุทธโดยการใช้หลักศีลธรรมพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเบญจศีล
เบญจธรรมนั้นถือว่า จะเป๐นการช่วยส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ทางพฤติกรรมของชาวพุทธให้มีความ
โดดเด่นชัดเจนมากข้ึนทั้งในระดับนโยบายการพัฒนาและระดับการปฏิบัติการในสังคมของชาวพุทธใน
พ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือให้สามารถเป๐นพื้นที่ต้นแบบในการยึดถือแบบแผนพฤติกรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้
ในการพัฒนาชีวิตและสังคมให้เกิดความสุข สันติร่มเย็นสืบต่อไป 



๒๙ 

๒.๒.๒ รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) 
นักวิจัยหลายท่านได้น าแนวคิดนี้ศึกษา การที่จะเข้าใจในสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล

ต้องมี การบูรณาการองค์ความรู้ด้านสาเหตุภายในบุคคลและสถานการณ์รอบตัวบุคคลผสมผสานกัน
เกิดจากอิทธิพลร่วมกันระหว่างจิตใจของบุคคลกับสถานการณ์แวดล้อมที่บุคคลเผชิญในป๎จจุบัน
การศึกษาถึงการรับรู้เอกลักษณ์ในวัยรุ่น ได้มีการผสานความรู้ด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา เพ่ือรับรู้
เกี่ยวกับตนเองตามช่วงอายุ และตามสังคมการบูรณาการกันเช่นนี้กระท ามามากกว่า ๓๐ ปีแล้ว ใน
ป๎จจุบันเป๐นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสากลที่เรียกว่า รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม 
(interactionism model) เป๐นประเภทหนึ่งของทฤษฎีที่สามารถใช้เป๐นกรอบความคิดพ้ืนฐานในการ
วิจัย เนื่องจากรูปแบบทฤษฎีนี้ช่วยท าให้นักวิจัยมีมุมมองเก่ียวกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมบุคคล
ในหลายด้าน ทั้งสาเหตุทางด้านจิตใจของบุคคล สาเหตุทางด้านสถานการณ์ และสาเหตุที่เป๐นอิทธิพล
ร่วมหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของจิตใจและสถานการณ์ของผู้กระท า รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์
นิยมจึงเป๐นกรอบความคิดทฤษฎีที่เปิดกว้างให้นักวิชาการสาขาอ่ืนๆ ได้เข้ามาร่วมกันศึกษาพฤติกรรม
ของบุคคลให้ละเอียดลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น กรอบแนวคิดของทฤษฏีนี้คือบุคคลจะมีกลไกการปรับตัวกับ
สิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาตั้งแต่เกิดจนตาย โดยได้รับอิทธิพลจากการมีปฏิสัมพันธ์ของระบบภายใน
ตัวของบุคคลคือ การรับรู้ ( perceptual) ความคิด ( cognitive) อารมณ์ ( emotional) กายภาพ 
(physiological) โครงสร้างของสัตว์และพืช ( morphological) ระบบประสาท ( neurobiological) 
โดยบุคคลมีการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวตีความและแสดงพฤติกรรมเพ่ือปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่
รอบตัวนั้น นอกจากนี้ กล่าวถึงภายในระบบบุคคลกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว คือบุคคลท าหน้าที่และ
พัฒนาด้านชีวภาพ กายภาพ พฤติกรรม จากกลไกหลายอย่างและกระบวนการการปรับตัว แต่ละ
กระบวนการก่อให้เกิดผลต่อบุคคลคือ การรับรู้( perceptions) การวางแผน(plans) ค่านิยม (values) 
เปูาหมาย ( goals) แรงจูงใจ ( motives) เช่น พัฒนาการของวัยหนุ่มสาวไม่ได้ความหมายทางด้าน
ร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงคุณลักษณะทางจิตวิทยาประสบการณ์และเพ่ือน ส่งผลต่อ
บทบาทในสังคมและความรับผิดชอบในสังคมและวัฒนธรรม 
 

๒.๒.๓แนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมที่เป็นปญหา (Problem Behavior Theory: PBT) 
ทฤษฎีพฤติกรรมที่เป๐นป๎ญหา ( problem behavior theory) เป๐นกรอบแนวคิดท่ีส าคัญ

ในศาสตร์พัฒนาการประยุกต์ มีการพัฒนาและสนับสนุนแนวคิดอย่างกว้างขวาง โดยมีลักษณะ
การศึกษาพฤติกรรมที่เป๐นระบบ มีแนวความหลากหลาย พัฒนาขึ้นในปี ๑๙๖๐ ในโครงการวิจัยที่รวม
นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา นักมานุษยวิทยา เพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคล ( individual 
differences) ที่มีเชื้อชาติที่หลากหลาย โดยศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุรา มลรัฐ Southwestern 
Colorado  ตัวแปรที่ประกอบขึ้นตามกรอบแนวคิดทฤษฎีสะท้อนถึงระบบส าคัญ ๔ ระบบ ได้แก่ 

                                                 

 Stryker & Serpe, (๑๙๙๔) 
 ดุจเดือน พันธุมนาวิน, “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ”รายงานทุนอุดหนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ส านักบริหารและพัฒนาองค์
ความรู,้ (องค์การมหาชน), ๒๕๕๐. 

 Jessor, Graves, Hanson,& Jessor, (๑๙๖๘). 



๓๐ 

ระบบสังคมวัฒนธรรม ระบบการหล่อหลอมทางสังคม ระบบบุคลิกภาพ และระบบพฤติกรรม โดย
การศึกษาความแปรปรวนในพฤติกรรมการดื่มสุรา อธิบายโดย ๔ ระบบ ดังกล่าว ทั้งในระดับบุคคล 
และระดับกลุ่มเชื้อชาติ จากนั้นจึงมีการศึกษาระยะยาวกับกลุ่มวัยรุ่นเพ่ือศึกษาพัฒนาการของ
พฤติกรรมที่เป๐นป๎ญหาต่อมา  พฤติกรรมที่เป๐นป๎ญหาเป๐นกรอบแนวคิดทางจิตวิทยา ซึ่งมีพ้ืนฐานมา
จากแนวคิดเรื่อง คุณค่า ค่านิยม และความคาดหวัง แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม โดยมี
สมมติฐานว่าพฤติกรรมเป๐นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อม ซึ่งเก่ียวข้องกับ 
 

๒.๒.๔ ทฤษฎีสนาม “field theory” ของ Lewin (Donovan, ๒๐๐๕)พฤติกรรมที่เป๐น
ป๎ญหา (problem behaviors) เป๐นพฤติกรรมที่สังคมมองว่าเป๐นป๎ญหา หรือมองว่าเป๐นการกระท าที่
ผิดไปจากบรรทัดฐานของสังคม สังคมไม่พึงปรารถนา โครงสร้างของทฤษฎีก าหนดเป๐นกรอบแนวคิด
ประกอบด้วย ๓ ระบบใหญ่ ในการอธิบายพฤติกรรมที่เป๐นป๎ญหา ได้แก่ ระบบบุคลิกภาพ 
(personality system) ระบบการรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว ( perceived-environment) และระบบ
พฤติกรรม (behavior system) ในแต่ละระบบ การอธิบายตัวแปรจะมีท้ังการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
ที่เป๐นป๎ญหา และตัวควบคุมไม่ให้เกิดพฤติกรรม และเรียกภาวะนี้ว่า “ proneness” หรือแนวโน้มของ
โอกาสที่จะเกิดการกระท าท่ีละเมิดต่อบรรทัดฐานของสังคม หรือพฤติกรรมที่เป๐นป๎ญหาขึ้น โดยนิยาม
ของพฤติกรรมที่เป๐นป๎ญหาคือพฤติกรรมที่ผิดไปจากบรรทัดฐานหรือกฎหมาย ข้อบังคับ ของสังคมนั้น 
ๆเป๐นพฤติกรรมที่สังคมไม่เห็นด้วย ไม่ยอมรับ และมีแนวโน้มที่สังคมจะตอบสนองต่อพฤติกรรมที่เป๐น
ป๎ญหานั้นด้วยการปฏิเสธ การควบคุม การลงโทษทางสังคม หรือแม้กระท้ังการลงโทษทางกฎหมาย 
 

๒.๒.๕ ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) 
ในปี ๑๙๗๕ Fishbein และ Ajzen พัฒนาทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล ด้วยข้อ

สมมติฐานที่ว่ามนุษย์เป๐นผู้ที่มีเหตุมีผล มีระบบความคิด การประมวลผลข้อมูลอย่างเป๐นระบบก่อนที่
จะตัด สินใจลงมือกระท าพฤติกรรม และมนุษย์จะค านึงถึงผลของการกระท าก่อนตัดสินใจท าด้วย ตัว
แปรส าคัญท่ีเป๐นตัวก าหนดเจตนาเชิงพฤติกรรม (behavior intention) ได้แก่ 

๑) เจตคติต่อการท าพฤติกรรม ( attitude toward the behavior) ได้รับอิทธิพลจาก
ความเชื่อเกี่ยวกับการกระท า รวมถึงการประเมินคุณลักษณะของความเชื่อนั้น 

๒)  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (subjective norm) หมายถึงการรับรู้ของบุคคลว่าคนอ่ืนที่
มีความส าคัญกับตน ต้องการหรือไม่ต้องให้บุคคลท าพฤติกรรมนั้นๆ โดยได้รับอิทธิพลจาก 
                   ๒.๑) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง ( normative belief) ซึ่งเป๐นความเชื่อที่ว่า บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญกับตน เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู เพ่ือน เป๐นต้น คิดว่าเขาควรหรือไม่
ควรท าพฤติกรรมนั้นๆ 
                   ๒.๒) แรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ( motivation to comply) เป๐นแรงจูงใจที่
บุคคลจะคล้อยตาม ท าตามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญกับตน  
 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) 

                                                 

 Jessor & Jessor, (๑๙๗๗). 



๓๑ 

Ajzen และ Fishbein   เสนอแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเป๐นทฤษฎีทางจิตวิทยา
สังคมท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ Ajzen และ 
Fishbein ในปี ๑๙๗๕ ซึ่งพบว่าตัวแปรที่อธิบายการเกิดพฤติกรรมยังไม่เพียงพอ และได้เพ่ิมตัวแปร
เกี่ยวกับการรับรู้ต่อสิ่งควบคุมพฤติกรรม โดยสาระส าคัญคือพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมาเกิด
จากความเชื่อ ๓ ประการ ได้แก่ ความเชื่อเก่ียวกับพฤติกรรม ( behavioral beliefs) ความเชื่อกลุ่ม
อ้างอิง (normative beliefs)และความเชื่อเก่ียวกับความสามารถในการควบคุม ( control beliefs) 
ซึ่งความเชื่อแต่ละตัวจะส่งผลต่อตัวแปรต่างๆ สาระพ้ืนฐานของทฤษฏี มีดังนี้ 
  ๑) พฤติกรรม ( behavior) ของบุคคลอยู่ภายใต้การควบคุมของเจตนาเชิงพฤติกรรม
(behavioral intention) ของบุคคลที่จะท าหรือไม่ท าพฤติกรรมนั้นๆ 
 ๒) เจตนาเชิงพฤติกรรม ( behavioral intention) ได้รับอิทธิพลจากตัวก าหนด ๓ ตัว คือ เจต
คติต่อพฤติกรรม (attitude toward the behavior) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (subjective norm) 
และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (perceived behavioral control) 
  ๓) เจตคติต่อพฤติกรรม ( attitude toward the behavior) เป๐นความเชื่อเกี่ยวกับ
ผลของการกระท า (behavioral belief) และผลการประเมินการกระท า (evaluation of 
outcomes)ทางบวกหรือลบต่อการกระท าพฤติกรรมนั้นๆ ถ้าบุคคลมีความเชื่อว่าการท าพฤติกรรมใด
แล้วจะได้รับผลทางบวก ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้น ในทางตรงข้าม หากมีความ
เชื่อว่าการท าพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้รับผลในทางลบ ก็มีแนวโน้มที่จะมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น 
และเม่ือมีทัศนคติทางบวกก็จะเกิดเจตนาหรือความตั้งใจ ( Intention) ที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น 
ทฤษฎีสุขภาพองค์รวม (Holistic Health)  

พระพรหมคุณาภรณ์   (ป.อ.ปยุตโต)  ได้กล่าวถึงสุขภาวะองค์รวมของชีวิตจะมีสุขภาวะ
ได้ ต้องบริหารใจให้มีภาวะจิตด้านบวก สุขภาวะที่แท้ต้องเป๐นตามความจริงแห่งธรรมชาติของชีวิต 
องค์รวมของชีวิตที่มีสุขภาวะต้องเป๐นอย่างไร กายกับใจต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร สุขภาวะจะ
ส าเร็จได้ต้องพัฒนาจิตใจและป๎ญญา ป๎ญญาเป๐นองค์ประกอบส าคัญทาให้การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
และภาวะต่างๆ ของจิตใจดาเนินไปได้ โดยป๎ญญาให้แสงสว่าง ส่องทาง ชี้ทางให้ หลักการพัฒนามนุษย์
ของพระพุทธศาสนา เรียกว่า ภาวนา ๔ การพัฒนาแบบองค์รวมจึงเป๐นเรื่องเก่ียวกับสุขภาวะโดยตรง  

พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ  ได้เขียนหนังสือเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษา
สุขภาพแบบองค์รวม” โดยมุ่งศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยศึกษาจากประวัติการดูแล
สุขภาพของพระพุทธเจ้า การดูแลสุขภาพของพระสาวก และบทบาทของพระพุทธเจ้าและพระสาวก
กับการดูแลผู้ปุวย ตลอดจนหลักพุทธธรรมเพื่อการดูแลรักษาจิต ตัวยาที่ใช้รักษาทางกายและอิทธิพล
ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อแพทย์แผนไทย 

พระไพศาล วิสาโล  ให้ทรรศนะในการพัฒนาสุขภาพส่วนบุคคลและสังคมที่เน้นการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกทั้งในร่างกาย จิตใจ สังคมและธรรมชาติ โดยให้คาจากัดความ
ของสุขภาพแบบองค์รวมว่า “การคิดแบบองค์รวม” เป๐นการเชื่อมโยงชีวิตของผู้คนกับสังคม 
สิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา จึงควรปรับทรรศนะเรื่องสุขภาพท้ังหมดของ
                                                 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑ , (กรุงเทพมหานคร:
สหธรรมิก,  ๒๕๔๙) 



๓๒ 

ประชาชนและสาธารณะรวมถึงศึกษาวิจัยการแพทย์พหุลักษณ์ทุก ๆ ด้านโดยเน้นความเข้าใจวิธีคิด
ของประชาชน จึงเป๐นการศึกษาระบบคิดหรือศึกษาวัฒนธรรมในทรรศนะคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น
กับการพัฒนาที่มีเปูาหมายให้เกิดความหลากหลายที่     บูรณาการขึ้น เป๐นการเปิดคุณค่าให้สังคมมี
ทางออก ดังนั้นสุขภาพองค์รวมจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรม ความหลากหลายของท้องถิ่น การ
ส่งเสริมให้มีองค์กรชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเป๐นตัวของตัวเอง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ วัฒนธรรม 
การเมือง สิ่งแวดล้อม ที่สามารถพ่ึงตนเองได้ ส่งเสริมการจัดตั้งสถานบาบัดธรรมชาติ เช่น เกษตร
ผสมผสาน เกษตรไร้สารเคมี ทาให้ได้สัมผัสธรรมชาติ 

กล่าวโดยสรุป สุขภาวะองค์รวมเป๐นตามความจริงแห่งธรรมชาติของชีวิต กายกับใจต้อง
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาวะจะส าเร็จได้ต้องพัฒนาจิตใจและป๎ญญา ป๎ญญาเป๐นองค์ประกอบ
ส าคัญทาให้การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและภาวะต่างๆ ของจิตใจดาเนินไปได้ การแพทย์แบบองค์รวม
ควรมีลักษณะผสมผสานรวม สนใจทุกส่วนของชีวิตผู้ปุวย เน้นลักษณะเฉพาะตัวของผู้ปุวย หลักการ
พัฒนามนุษย์ของพระพุทธศาสนา เรียกว่า ภาวนา ๔ 

ศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล   ได้ศึกษารูปแบบโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้ศึกษาในผู้ที่มีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ใน ๖ หมู่บ้าน 
ของอาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เป๐นเบาหวานทั้งสิ้น ๓๗ คน และผู้ปุวยความดันโลหิตสูง ๗๓ คน 
นอกจากนั้นเป๐นกลุ่มเสี่ยงรวม ๑ ,๓๒๑ คน ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประกอบด้วยการให้ความรู้ การแจกเอกสาร การออกกาลังกาย ทาให้ผู้ปุวยโรคเบาหวานมีความรู้ 
ความเชื่อด้านสุขภาพเก่ียวกับโรคเบาหวาน ในด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคการรับรู้ประโยชน์ของ
การตรวจหาโรคแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนการรับรู้ถึงประโยชน์ของการปูองกันและ
แรงจูงใจทางสุขภาพไม่แตกต่างกัน 

กล่าวโดยสรุป จากการวิจัยพบว่าลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการพัฒนาสุขภาวะองค์รวม มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพด้านกาย สังคม อารมณ์และจิตวิญญาณ(ป๎ญญา)  ดังนี้ พบเห็นหรือ
ประสบมาในอดีตจะมีผลต่อความสามารถในการดูแลตนเองหรือความต้องการการดูแลตนเองท้ังหมด 
เช่น การสูญเสีย คู่ชีวิต การหย่าร้าง การเปลี่ยนงาน อาจมีผลต่อระบบการดูแลตนเองของครอบครัว
และสมาชิกในสังคม ท าให้การเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัวพร้อมการปฏิบัติหน้าที่การ
งานสมบูรณ์ขึ้น 

ศิลากร กุลเจริญ ได้ประมวลวิธีการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา ไว้ดังนี้ 
๑) การฝึกอบรม (Training) แบ่งได้เป๐น ๔ ประเภทใหญ่ ได้แก่ 

     (๑) การอภิปรายเป๐นคณะ ( Panel Discussion) การชุมนุมปาฐกถา(Symposium) 
     (๒) การฝึกอบรมที่ให้ผู้เข้าอบรมเป๐นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้แก่ การประชุมกลุ่มย่อย 
(Buzz Group) การประชุมอภิปราย (Conference) การประชุมทั่วไป ( Forum) การประชุมแบบซินดิ
เคท ( Syndicate Method) การประชุมปฏิบัติการ ( Workshop) การอภิปรายเป๐นกลุ่ม ( Group 

                                                 

ศรีเกษ ธัญญาวนิธกุล , “โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้ปุวยและกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง”,ในวารสารวิชาการสาธารณสุข, (ฉบับเดือน มค.-มีค.๒๕๔๑), หน้า ๑๑๓-๑๑๙. 

ศิลากร กุลเจริญ, “การพัฒนาขีดความสามารถหลักและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รณี
ศึกษา บริษัท ซี.เอ็ม.อุตสาหกรรม”, ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)์, ๒๕๓๕. 



๓๓ 

Discussion) การระดมสมอง (Brainstorming) การสาธิต (Demonstration) การแสดงบทบาทสมมติ 
(Role Playing) เกมและสถานการณ์ ( Game and Simulation) กรณีศึกษา(Case Study) เกมการ
บริหาร (Management Game) ทัศนศึกษา ( Field Trips) การท าแบบฝึกหัด ( Exercise) การท า
โครงการจริง ( Live Project) การเข้ากลุ่มโดยมีผู้สังเกตการณ์ ( FishBowl) การฝึกอบรมที่ไว้ต่อ
ความรู้สึก (Sensitivity) วิธีการประสบเหตุการณ์ (Incident Method) 
และการปฏิบัติงานในเวลาจ ากัด (In-Basket Technique) 

(๓) การฝึกอบรมเป๐นรายบุคคล ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน( Computer 
Assisted Instruction: CAI) การฝึกอบรมทางไปรษณีย์ ( Correspondence Study)และการ
ฝึกอบรมโดยใช้โปรแกรมการสอนส าเร็จรูป (Programmed Instruction) 

(๔) การฝึกอบรมโดยใช้โสตทัศนูปกรณ์เป๐นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้แก่ การสอนโดย
ใช้ภาพยนตร์ (Instructional Film) โทรทัศน์การสอน ( Instructional Television) และการสอนโดย
ใช้สไลด์/เทป (Slide/Tape Presentation) 

๒) การศึกษา (Education) คือ การส่งเสริมให้มีการดูงาน หรือการศึกษาต่อ( Continuing 
Education หรือ Up-Grading) เป๐นการเพ่ิมคุณวุฒิของบุคลากรท าให้ได้รับความรู้ดีขึ้นหรือความรู้
ใหม่ เพื่อให้พร้อมส าหรับการเลื่อนขั้น และการพัฒนาสายอาชีพ 

๓) การพัฒนา ( Development) คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมส าหรับการ
ท างานทั้ง ในป๎จจุบันและอนาคต รูปแบบหรือวิธีการที่ใช้กันมาก ได้แก่ 

(๑) การมอบหมายงาน (Delegation) 
  (๒) การหมุนเวียนงาน ( Job Rotation) 
  (๓) การสับเปลี่ยนโอนย้ายหน้าที่ ( Transfer) 
  (๔) การสอนแนะ ( Coaching) 
  (๕) การใช้ระบบพ่ีเลี้ยง ( Mentoring) 
  (๖) การให้ท าหน้าที่ผู้ช่วย ( Understudy) 
  (๗) การให้รักษาการแทน ( Acting) 
  (๘) การให้ท าหน้าที่คณะกรรมการ ( Committee) 
  (๙) การให้ค าปรึกษา ( Counseling) 
  (๑๐) การพัฒนาตนเอง ( Self-Development) 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีผ่านมา สรุปได้ว่า การเลือกแนว
ทางการพัฒนานั้นต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยแต่ละ
แนวทางประกอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องพิจารณาให้ครบถ้วนทั้ง ด้านที่เก่ียวข้องกับระบบและด้านที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ เพื่อให้การพัฒนาเป๐นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ได้รับการพัฒนา และต่อองค์กรแนวคิด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในระดับบุคคล 

๒.๒.๖ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในระดับบุคคล 
จากการศึกษาความหมายและแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พบว่าการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมการศึกษาหรือการเรียนรู้นั้นเป๐นการมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้



๓๔ 

เช่นเดียวกันแต่แตกต่างที่วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ดังนั้นผู้ศึกษาจึงด าเนินการ
ศึกษาความหมายและแนวคิดของการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

๑ ความหมายของการเรียนรู้ (Learning)  
นักวิชาการของไทย ให้ความหมายของการเรียนรู้ ( Learning) ไว้ค่อนข้างใกล้เคียงกันใน

แง่ท่ีเป๐นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร หรือค่อนข้างถาวร อีกท้ังยังเป๐นผลที่สืบเนื่องจากประสบการณ์ 
หรือการฝึกฝนปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น 

จุฑามณี ตระกูลมุตา   ให้ความหมายการเรียนรู้ ว่าเป๐นกระบวนการเพ่ิมพูนและปรุงแต่ง
ระบบความรู้ ทักษะ นิสัย หรือการแสดงออกต่าง ๆ อันเป๐นผล เนื่องมาจากมีสิ่งมากระตุ้นอินทรีย์ โดย
ผ่านประสบการณ์ การปฏิบัติหรือการฝึกฝน รวมทั้งท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันเป๐นผล
มาจากประสบการณ์ และเป๐นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร ซึ่งเกิดขึ้น โดยเป๐นผล
ของการฝึกปฏิบัติ ใกล้เคียงกับความหมายที่  นิยามไว้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมซึ่งเป๐นผลเนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้ โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนั้นจะ
เกิดข้ึนค่อนข้างถาวรหรือถาวรส าหรับนักวิชาการต่างประเทศ เช่น กล่าวถึง การเรียนรู้ว่าหมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงที่ท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ าได้ 
นอกจากนั้นยังอธิบายเพิ่มเติมอีกด้วยว่า การเรียนรู้ในความหมายของการเปลี่ยนแปลงนั้น สามารถที่
จะพิจารณาได้ ๒ ลักษณะ คือ เป๐นการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะเป๐นไปโดยอัตโนมัติ ( Automatic) ใน
การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หรือการเรียนรู้อย่างไม่เป๐นทางการ ซึ่งเป๐นไป
โดยที่ผู้เรียนอาจจะไม่ได้ตั้งใจ ( Unintended Learning)และการเปลี่ยนแปลงโดยตั้งใจ ต้องใช้ความ
พยายาม (Purpose and Effort) ที่มีการวางแผนในการเรียน การก าหนดขั้น ตอนในการเรียนและ
ผู้เรียนจะมีความรอบรู้เชี่ยวชาญหลังจากท่ีได้เรียนแล้ว ซึ่งลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้
ทั้ง ๒ ลักษณะต้องเป๐นการเปลี่ยนที่ค่อนข้างถาวรด้วย 

ไพยง  มนิราชและคณะ   ได้ท าการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาป๎จจัยที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาความซื่อสัตย์แห่งค าม่ันสัญญา ๒) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยประชากร
ป๎จจัยสังคมวิทยา ป๎จจัยจิตวิทยาและป๎จจัยศาสนากับการรักษาความซื่อสัตย์แห่งค าม่ันสัญญา ๓) 
ศึกษาสาเหตุของการรักษาความซื่อสัตย์แห่งค าม่ันสัญญา๔) หาแนวทางอภิบาลคู่สมรสให้เหมาะสมกับ
ความต้องการและสภาพสังคมป๎จจุบันกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คู่สมรสในสังฆมณฑลราชบุรี๑ จ านวน ๓๖๙ 
คน จ าแนกเป๐นผู้สมรสจ านวน ๓๐๑ คนและ ผู้หย่าร้างจ านวน ๖๘ คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัวกับการรักษาความซื่อสัตย์แห่งค าม่ันสัญญา โดยใช้สถิติไคว์ส
แควร์ ผลการวิจัยพบว่า, ๑) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยด้านประชากรพบว่า ระยะเวลาการสมรส
และจ านวนบุตรมีความสัมพันธ์กับการรักษาความซื่อสัตย์ต่อค าม่ันสัญญาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ ส่วนอายุเม่ือสมรสและความแตกต่างของอายุคู่สมรสไม่มีความสัมพันธ์กับการรักษาความ
ซื่อสัตย์แห่งค าม่ันสัญญาที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ , ๒) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยสังคม
                                                 

จุฑามณี ตระกูลมุทตา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร, (สงขลา: ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาสงขลานครินทร,์ ๒๕๔๔) 

ไพยง มนิราช, “การสมรสของคริสตชนไทย”,ใน บทความวิชาการ, ๒๕๕๐. 



๓๕ 

วิทยาพบว่า ระดับการศึกษาความแตกต่างของระดับการศึกษาและความแตกต่างของรายได้ต่อเดือน 
มีความสัมพันธ์กับการรักษาความซื่อสัตย์แห่งค าม่ันสัญญาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
ส่วนอาชีพ ความแตกต่างของอาชีพและรายได้ต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับการรักษาความซื่อสัตย์
แห่งค าม่ันสัญญาที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕, ๓ ) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยจิตวิทยาพบว่า 
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสและการปรับตัวในชีวิตสมรสมีความสัมพันธ์กับการรักษาความซื่อสัตย์แห่ง
ค าม่ันสัญญาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕, ๔) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยศาสนาพบว่า 
ความแตกต่างในการนับถือศาสนาของคู่สมรส การอบรมก่อนสมรสการปฏิบัติศาสนกิจทุกสัปดาห์ การ
ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันและการอบรมหลังสมรสมีความสัมพันธ์กับการรักษาความซื่อสัตย์แห่งค าม่ัน
สัญญาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนการนับถือศาสนาไม่มีความสัมพันธ์กับการรักษา
ความซื่อสัตย์แห่งค าม่ันสัญญาที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ , ๕) สาเหตุของการรักษาความซื่อสัตย์
แห่งค าม่ันสัญญาที่พบมากที่สุดคือ การมีบุตรด้วยกันของคู่สมรสซึ่งเป๐นสิ่งผูกพัน รองลงมาคือ ไม่มี
ป๎ญหาเรื่องเพศสัมพันธ์และการสมรสได้รับ 

อังคณา บุญสิทธิ์ และคณะ   ศึกษาวิจัยเรื่อง “มิติของงานยุติธรรมชุมชนในงานคุม
ประพฤต”ิ ผลการศึกษา พบว่าบทบาทหน้าที่ของชุมชนในงานยุติธรรมชุมชน บทบาทส าคัญของ
ชุมชน๓ ประการ  คือ (๑) การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน (๒) การระงับข้อ
พิพาทหรือการจัดการกับความขัดแย้งโดยใช้หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และ (๓) การปูองกัน
ป๎ญหาอาชญากรรมโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่ากิจกรรมในชุมชนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป๐น
กิจกรรมที่เป๐นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป๐นการปูองกันอาชญากรรมในแนวทางของงาน(๒ )ยุติธรรม
ชุมชน เป๐นกิจกรรมที่ชุมชนท าอยู่ก่อนแล้ว เช่น การรวมกลุ่มอาชีพการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
นันทนาการและกีฬา การเฝูาระวังในชุมชนการปูองกันอาชญากรรมและป๎ญหายาเสพติด โดยใช้ระบบ
คุ้มและการจัดตั้งเวรยามในการดูแลสอดส่องในชุมชน เช่น ชรบ. อพป. เป๐นต้น กิจกรรมดังกล่าวหลาย
กิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ที่มีภารกิจเก่ียวข้องกับกิจกรรมนั้นๆโดยตรง เช่น 
เกษตรจังหวัดเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยก็ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการ
กีฬาและนันทนาการ เป๐นต้นส าหรับกิจกรรมที่เป๐นการระงับข้อพิพาทนั้น เมื่อเริ่มโครงการฯส านักงาน
คุมประพฤติหลายส านักงานได้จัดให้มีการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากการวิจัยพบว่า ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าได้รับความรู้ที่เป๐นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านกฎหมาย แต่การให้
ความรู้ด้านกฎหมายก็มีหลายหน่วยงานท าอยู่แล้ว เช่น ส านักงานอัยการ กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ เป๐นต้น และยังมีข้อมูลบ่งชี้ว่า การระงับข้อพิพาทท่ีท าโดยเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพจะเห็นเป๐นรูปธรรมมากกว่าเพราะมีอาสาสมัครไปดูแลผู้เสียหายที่จะได้ค่าตอบแทนกรณีต่าง 
ๆ เห็นได้ชัดเจนว่าสามารถช่วยเหลือได้อย่างเป๐นรูปธรรม และชุมชนส่วนใหญ่มีรูป แบบการระงับ ข้อ
พิพาทโดยชุมชนเองเป๐น รูปแบบของคณะกรรมการ บุคคลที่เคารพนับถือในชุมชน ระบบผู้อาวุโส 
(Seniority)เป๐นต้นโดยการใช้สถานที่ ศาลาวัด บ้านก านัน บ้านผู้ใหญ่บ้าน เป๐นสถานที่ ในการระงับข้อ
พิพาท ซึ่งเป๐นกระบวนการที่เกิดจากชุมชนด าเนินการเอง 
                                                 

อังคณา บุญสิทธ์ิ, “มิติของงานยุติธรรมชุมชนในงานคุมประพฤต”ิ, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวง
ยุติธรรม), ๒๕๕๑. 



๓๖ 

นอกจากนี้ Kolb ให้ค านิยามของการเรียนรู้ไว้ว่าเป๐นกระบวนการที่แปรเปลี่ยน
ประสบการณ์เพ่ือสร้างออกมาเป๐นความรู้ Kolbมีความเห็นว่า การเรียนรู้ไม่ใช่เป๐นการได้มาหรือเป๐น
การส่งถ่ายระหว่างสาระเนื้อหากับประสบการณ์ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายความรู้ระหว่างบุคคล 
หรือมิใช่กระบวนการในการส่งถ่ายหรือในการปลูกสร้างแนวความคิดใหม่ๆ แต่การเรียนรู้จะต้อง
ครอบคลุมถึงการน าเอาความรู้เก่าท่ีมีอยู่มาปรับแต่งขยายขอบเขต ซึ่งอาจจะน าไปสู่การสร้างความรู้
ใหม่ๆ จะเห็นได้ว่า มีความเชื่อในการที่จะน าเอาความคิดประประสบการณ์ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งเป๐น
ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าดึงออกมาใช้ในแง่ของการสร้างกรอบแนวคิดเพ่ือใช้ในการอ้างอิงหรือตั้งเป๐น
สมมติฐาน ท าให้ Kolb มีความเชื่อในการเรียนรู้แบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จากความหมาย
ข้างต้นสรุปได้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ โดย
การน าเอาความรู้เดิมมาปรับปรุงต่อยอด น าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ๆ และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร หรือถาวร อันเป๐นผลมาจากประสบการณ์ หรือการฝึกฝนที่
ได้รับ  ในกระบวนการทดลองครั้งนี้ จึงใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมเชิงพุทธจิตวิทยาและจิตวิทยา
ตะวันตก อันจะช่วยเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัวพร้อมทั้งการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างสมบูรณ์ 

ประดินันท์ อุปรมัย การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการ
ได้รับประสบการณ์ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเป๐นเหตุท าให้บุคคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจาก
เดิม ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหมายถึงทั้งประสบการณ์ทางตรงและ
ประสบการณ์ทางอ้อมประสบการณ์ทางตรง คือ ประสบการณ์ที่บุคคลได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง 
เช่น เด็กเล็กๆ ที่ยังไม่เคยรู้จักหรือเรียนรู้ค าว่า “ร้อน” เวลาที่คลานเข้าไปใกล้กาน้ าร้อน แล้วผู้ใหญ่
บอกว่าร้อน และห้ามคลานเข้าไปหา เด็กย่อมไม่เข้าใจและคงคลานเข้าไปหาอยู่อีก จนกว่าจะได้ใช้มือ
หรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปสัมผัสกาน้ าร้อน จึงจะรู้ว่ากาน้ าท่ีว่าร้อนนั้นเป๐นอย่างไร 
ต่อไป เมื่อเขาเห็นกาน้ าอีกแล้วผู้ใหญ่บอกว่ากาน้ านั้นร้อนเขาจะไม่คลานเข้าไปจับกาน้ านั้น เพราะเกิด
การเรียนรู้ค าว่าร้อนที่ผู้ใหญ่บอกแล้ว เช่นนี้กล่าวได้ว่า ประสบการณ์ ตรงมีผลท าให้เกิดการเรียนรู้
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เผชิญกับสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม ในการมีประสบการณ์
ตรงบางอย่างอาจท าให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่ไม่ถือว่าเป๐นการเรียนรู้ ได้แก่ 

๑. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤทธิ์ยา หรือสิ่งเสพติดบางอย่าง 
๒. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเจ็บปุวยทางกายหรือทางใจ 
๓. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเหนื่อยล้าของร่างกาย 
๔. พฤติกรรมที่เกิดจากปฏิกิริยาสะท้อนต่างๆ 

ประสบการณ์ทางอ้อม คือ ประสบการณ์ที่ผู้เรียนมิได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเองโดยตรง แต่อาจได้รับ
ประสบการณ์ทางอ้อมจาก การอบรมสั่งสอนหรือการบอกเล่า การอ่านหนังสือต่างๆ และการรับรู้จาก
สื่อมวลชนต่างๆ พฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของนักการศึกษาซึ่งก าหนดโดย บลูม และคณะ 
(Bloom and Others ) มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน ๓ ด้าน ดังนี้ 
                                                 

 Kolb, อ้างถึงใน Swanson and Holton, (๑๙๘๔). 
 ประดินันท์ อุปรมัย, เอกสารการสอนชุดวิชาพ้ืนฐานการศึกษา หน่วยที่ ๔มนุษย์กับการเรียนรู,้ พิมพ์

ครั้งท่ี ๑๕, (นนทบุรี :ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐) 



๓๗ 

๑.ด้านพุทธิพิสัย ( Cognitive Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ที่เป๐นความสามารถทาง
สมอง ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และประเมินผล 

๒.ด้านเจตพิสัย (Affective Domain ) คือ ผลของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึก 
ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ การประเมินค่าและค่านิยม 

๓.ด้านทักษะพิสัย ( Psychomotor Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ที่เป๐นความสามารถ
ด้านการปฏิบัติ ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท การเคลื่อนไหว การกระท า การปฏิบัติงาน การมีทักษะ
และความช านาญ 

ดอลลาร์ด และมิลเลอร์ ( Dallard and Miller) เสนอว่าการเรียนรู้ มีองค์ประกอบส าคัญ 
๔ ประการ คือ 

๑.แรงขับ (Drive) เป๐นความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เป๐นความพร้อมที่จะเรียนรู้
ของบุคคลทั้งสมอง ระบบประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ แรงขับและความพร้อมเหล่านี้จะก่อให้เกิด
ปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมที่จะชักน าไปสู่การเรียนรู้ต่อไป 

๒.สิ่งเร้า (Stimulus) เป๐นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป๐นตัวการที่ท าให้
บุคคลมีปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมตอบสนองออกมา ในสภาพการเรียนการสอน สิ่งเร้าจะหมายถึงครู 
กิจกรรมการสอน และอุปกรณ์การสอนต่างๆ ที่ครูน ามาใช้ 

๓.การตอบสนอง ( Response) เป๐นปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมาเมื่อ
บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ทั้งส่วนที่สังเกตเห็นได้และส่วนที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น การ
เคลื่อนไหว ท่าทาง ค าพูด การคิด การรับรู้ ความสนใจ และความรู้สึก เป๐นต้น 

๔.การเสริมแรง ( Reinforcement) เป๐นการให้สิ่งที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอันมีผลในการเพิ่ม
พลังให้เกิดการเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองเพ่ิมข้ึน การเสริมแรงมีทั้งทางบวกและทางลบ 
ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลเป๐นอันมาก 
 

๒.๓ ครอบครัวตัวอย่างในทางพุทธประวัติ 

๒.๓.๑ ครอบครัวปุณณเศรษฐี  
ปุณณเศรษฐี  ซึ่งเป๐นหนึ่งในห้าของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญประจ ากรุงราชคฤห์ ในอดีตมี

ครอบครัว ชาวนาซึ่งสามีออกไปไถนาแต่เช้าตรู่ ส่วนภรรยาจะท าอาหารและน าไปส่งให้ที่ท้องนาทุกวัน 
วันหนึ่งพระสารีบุตรเถระออกจากนิโรธสมาบัติเดิน บิณฑบาต ผ่านมา ภรรยาของนาย

ปุณณะหรือนายบุญ ก าลังน าอาหารไปให้สามี เห็นพระก็เกิดความเลื่อมใส ปรารถนาจะท าบุญกับพระ
เถระ นางคิดว่า “บางวันเราปรารถนาจะท าทาน แต่ก็ไม่มีไทยธรรม เพราะต้องหาเช้ากินค่ า บางวันมี
ไทยธรรม แต่ไม่มีพระมาโปรด ตอนนี้ไทยธรรมของเรามีพร้อม พระท่านก็มาโปรดแล้ว เราควรท าบุญ
วันนี้แหละ” และด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระเถระ นางจึงน้อมถวายอาหารมื้อนั้นแด่ท่านด้วยความเบิก
บานใจยิ่งนัก 

ขณะก าลังตักบาตร ด้วยความเลื่อมใสนั้น นางได้ตั้งจิตอธิษฐานให้พระเถระได้ยินว่า “ด้วย
บุญที่ได้ถวายทานครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ดิฉันพ้นจากชีวิตยากเข็ญในโลกนี้ และขอมีส่วนแห่งธรรมที่

http://www.dmc.tv/seach/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0-2000000-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B.html


๓๘ 

ท่านเห็นแล้วด้วยเถิดเจ้าข้า” พระเถระให้พรสั้นๆ ว่า “อิจฺฉิต  ปตฺถิต  ตุมฺห  ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ ขอให้สม
ปรารถนาในทุกเรื่อง” นางชื่นใจ ปีติขนลุกชูชัน เบิกบานใจมาก ไม่กังวลว่าสามีจะหงุดหงิดหรือไม่ 
กลับบ้านเพื่อเตรียมอาหารน าไปให้สามีท่ีรอคอยอยู่กลางทุ่งนาทันที 

สามีก าลังเหน็ดเหนื่อยและหิวมาก ภรรยาเห็นสามีก าลังเหนื่อยก็ส่งยิ้มไปก่อน และพูดจา
ด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ หาน้ าหาท่าให้ดื่ม แล้วรีบจัดอาหารให้รับประทาน พลางพูดว่า “วันนี้ที่น าอาหาร
มาช้าเพราะขณะที่ก าลังน าอาหารมาให้พ่ี ฉันได้เจอพระระหว่างทาง ผิวพรรณท่านเปล่งปลั่งผ่องใส
เหลือเกิน ฉันเห็นแล้วอยากท าบุญ จึงเอาอาหารตักบาตรท าบุญไปจนหมด จากนั้นก็รีบกลับไป
ท าอาหารมาพี่ ขอให้พ่ีตั้งจิตอนุโมทนาด้วยเถอะนะ” 

นายบุญใจบุญสมชื่อ แม้จะเหน็ดเหนื่อยมา แต่ครั้นได้ยิน ข่าว บุญก็สาธุ  และบอกว่า “ดี
แล้วน้องเอ๋ยที่ได้ใส่บาตรพระ เพราะเมื่อสักครู่พ่ีก็ได้ถวายน ้าบ้วนปาก และไม้ช าระฟ๎นแด่ท่านไป
เหมือนกัน” ด้วยจิตอันเลื่อมใส กระแสธารแห่งบุญจึงส่งต่อมาถึงนายบุญทันที หลังจากทานข้าวแล้วก็
เอาศีรษะหนุนตักภรรยานอนพักผ่อนอยู่ครู่หนึ่ง ตอนนั้นใจสบาย พอลืมตาขึ้นมามองดูนาที่ไถไปเมื่อ
เช้า พื้นดินได้กลายเป๐นทองค าไปหมด 

นายบุญจ้องมองด้วยความตะลึง แทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง จึงถามภรรยาว่า “น้องเห็นไหม
นั่นอะไร บริเวณท่ีพ่ีไถนาเมื่อเช้านี้ มันกลายเป๐นทองค าเหลืองอร่ามไปหมดแล้ว” ภรรยาก็มองเห็น
ทองค าเช่นกัน จึงไปเอาก้อนดินที่กลายเป๐นทองนั้น ลองทุบกับงอนไถ รู้ว่าเป๐นทองแน่นอน ทั้งสองต่าง
รู้สึกปีติในความมหัศจรรย์แห่งบุญที่สามารถพลิกดินเป๐นทองค าได้ 

นายบุญชวนศรีภรรยาไปกราบทูลพระราชา เพื่อส่งคนไปขนทองทั้งหมดเข้าสู่ท้องพระคลัง 
พระราชาทรงรับสั่งให้เทียมเกวียนไปขนทองของนายบุญมาจากท้องนา พวกราชบุรุษเห็นทองค า
มากมาย ต่างรู้สึกอัศจรรย์ใจ พากันกล่าวด้วยความไม่รู้ว่า “นี่เป๐นทองค าของพระราชา” พลางหยิบ
ก้อนทองขึ้นมาดู ทองสุกปลั่งที่ปรากฏต่อหน้านั้น พลันกลับกลายเป๐นก้อนดินทันที พวกราชบุรุษตกใจ
มาก อีกทั้งเกรงกลัวพระราชอาญา เพราะโทษฐานที่ท าให้ทองกลับกลายเป๐นดิน จึงไปกราบทูล
พระราชา 

พระราชาจึงรับสั่งว่า ให้พวกท่านจงพูดว่า “ทองค าเหล่านี้เป๐นของนายบุญ” เมื่อพวกราช
บุรุษกลับไปดูใหม่ และพูดตามค าสั่งของพระราชา ก้อนดินที่ถือขึ้นมาก็กลายเป๐นทองเหมือนเดิม พวก
เขาจึงช่วยกันขนทองมาไว้ที่พระลานหลวง กองสูงประมาณเท่าต้นตาล พระราชาโปรดให้เรียก
ชาวเมืองและพวกพ่อค้ามาประชุมกัน และตรัสถามว่า “ในตระกูลของใครมีทองกองสูงเท่านี้ไหม” เมื่อ
ได้รับค าตอบว่า ไม่มีผู้ใดมีทองมากเท่านี้ พระองค์ได้พระราชทานทองค าทั้งหมดคืนนายบุญ แล้วทรง
แต่งตั้งให้เป๐นเศรษฐี โดยขนานนามใหม่ว่า ธนเศรษฐี   

นายบุญได้เป๐นเศรษฐีแล้ว ก็ไม่ประมาท ท่านฉลองต าแหน่งเศรษฐีด้วยการจัดงานมงคล 
โดยไปกราบนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มี พระพุทธเจ้า เป๐นประมุขมารับสังฆทานตลอด ๗ วัน ในวันสุดท้าย
พระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาในทานของปุณณเศรษฐีและครอบครัว เมื่อจบพระธรรม เทศนา  ท่าน
เศรษฐี ภรรยา และลูกสาว ต่างได้บรรลุธรรมเป๐นพระโสดาบัน เป๐นผู้เลื่อมใสไม่คลอนแคลนในพระ
รัตนตรัย ได้ตั้งใจสั่งสมบุญจนตลอดชีวิต 

http://www.dmc.tv/articles/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8
http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-00.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2


๓๙ 

 
๒.๓.๒ ครอบครัวอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี  ผู้เป๐นยอดอุป๎ฏฐากฝุายชายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านมีความ

ศรัทธาเลื่อมใสใน พระพุทธศาสนา มาก ถึงกับเอาทองไปปูเต็มพ้ืนดิน เพ่ือแลกกับพื้นท่ีที่จะใช้สร้าง
เป๐นวัดเชตวัน ท่านใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง ๕๔ โกฏิ เมื่อสร้างวัดแล้ว ท่านหมั่นไปวัดถวาย
สังฆทาน ฟ๎งธรรมมิได้ขาด โดยไม่เคยไปวัดมือเปล่าเลย ทานทั้งหลายที่ท่าน บริจาค นั้นมากมายเกินที่
จะคณานับ 

ด้วยความใจใหญ่กล้าคิดและทุ่มเทให้กับงานพระศาสนา  เทวดา ที่สิงสถิตอยู่ซุ้มประตูบ้าน
กลัวว่าทรัพย์สมบัติของท่านเศรษฐีจะหมด จึงคอยหาโอกาสบอกให้ท่านเลิกไปวัด เลิกถวายทานแด่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากจังหวะชีวิตของท่านเศรษฐีในขณะนั้น สมบัติขาดมือ การค้าขายก็ไม่
ค่อยดี เงินทองที่เพ่ือนยืมไปก็ไม่ได้คืน ทรัพย์ที่ฝ๎งไว้ริมตลิ่งก็ยังถูกน้ าพัดหายไปอีก ท่านเศรษฐีจึง
ยากจนลง แต่ท่านก็ยังสู้อุตส่าห์ถวายทานไม่ให้ขาดเลย แม้จะมีเพียงน้ าผักดองกับข้าวปลายเกรียน 
ท่านก็ยังคงท าทาน อย่างต่อเนื่อง 

ครั้นเทวดาได้โอกาสจึงเข้าไปในบ้าน แล้วปรากฏกายสว่างไสวอยู่ต่อหน้าท่านเศรษฐี และ
พูดเตือนว่า “ท่านเศรษฐี ท่านอย่าได้ท าทานต่อไปเลย ตั้งแต่เข้าวัดมา ก็มีแต่ยากจนลง ท่านควรรีบหัน
กลับมาท าธุรกิจของท่าน เพื่อจะได้ทรัพย์สมบัติกลับคืนมาบ้าง จงเลิกท าบุญเสียเถอะ” เศรษฐีได้ฟ๎ง
ดังนั้น แทนที่จะเชื่อฟ๎งค าของเทวดา กลับบอกเทวดาว่า “ท่านเป๐นถึงเทวดา ท าไมมาบอกให้เราเลิก
ท าบุญ ท่านจงออกไปจากบ้านของเราเสียเถิด เราจะไม่ยอมเลิกท าบุญเด็ดขาด” เมื่อเทวดาถูกเศรษฐี
ขับไล่เช่นนั้น ก็ไม่มีวิมานอยู่ เพราะตนเองมีบุญน้อย เกิดส านึกผิด จึงไปขอร้องให้เทวดาชั้นต่างๆ มา
ช่วยพูดให้เศรษฐียกโทษให้ แต่ก็ไม่มีเทวดาใดๆ มาช่วยได้ 

พระอินทร์จึงแนะวิธีว่า ถ้าอยากให้เศรษฐียกโทษให้ ต้องไปทวงหนี้คืนให้ท่านเศรษฐี แล้ว
ไปเอาทรัพย์ที่ถูกน้ าพัดพาไปกลับคืนมา นอกจากนั้นยังมีสมบัติที่อยู่ใต้ทะเลอีกมาก ให้ไปขนมาให้
เศรษฐีเพ่ือจะได้ท าบุญต่อ แล้วเศรษฐีจะยกโทษให้ เทวดาตนนั้นจึงท าตามที่พระอินทร์แนะน าทุกอย่าง 
แล้วกลับมาบอกท่านเศรษฐี พร้อมทั้งขอให้ท่านยกโทษให้ตน ที่พูดไปอย่างนั้นก็ด้วยความเป๐นห่วงท่าน
เศรษฐี 

เมื่อท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐียกโทษให้ เทวดาจึงมีวิมานอยู่ตามเดิม พระบรมศาสดาทรง
ตรัสชมเชยท่านเศรษฐีว่า ท าถูกต้องแล้ว สมกับเป๐นยอดนักสร้างบารมีจริงๆ แม้จะท าทานด้วยน้ าผัก
ดองกับข้าวปลายเกรียนก็ได้บุญมาก เพราะเมื่อจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ทักษิณาทานนั้นชื่อว่ามีผล
มาก แม้ท่านเศรษฐีจะยากจนลง แต่ท่านก็ไม่เคยหวั่นไหว และไม่เคยว่างเว้นจากการสร้างบารมี เช่นนี้
ได้ชื่อว่าท าตามอริยประเพณีอย่างแท้จริง 
 

๒.๓.๓ ครอบครัวธนัญชัยเศรษฐี  
นางวิสาขา เป๐นบุตรี ของ ธนัญชัยเศรษฐี แห่งเมืองภัททิยนคร แคว้นอังคะ (อยู่ในอารักขา

ของแคว้นมคธ) มารดาของนางวิสาขามีนามว่า สุมนาเทวี แต่เดิมท่านเมณฑกเศรษฐีผู้เป๐นปูุของนาง
วิสาขาเป๐นหนึ่งในจ านวนเศรษฐีใหญ่  ๕  ตระกูลแห่งแคว้นมคธ  อันได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าพิม
พิสาร คือ เศรษฐีใหญ่ ๕ ตระกูลแห่งแคว้นมคธ 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.html


๔๐ 

๑. โชยเศรษฐี 
๒. ชฏิลเศรษฐี 
๓. ปุณณกเศรษฐี 
๔. กาลวัลลิยเศรษฐี 
๕. เมณฑกเศรษฐีซึ่งเป๐นตระกูลเศรษฐีใหญ่ที่สุด 
ส่วนแคว้นโกศลของพระเจ้าปเสนทิโกศล  มีเศรษฐีใหญ่อยู่  ๒  ตระกูล  คือ อนาถบิณฑิก

เศรษฐี และ มิคารเศรษฐี ต่อมาท่านธนัญชัยเศรษฐีบุตรชายของเมณฑกเศรษฐีได้ย้ายไปตั้งบ้านเรือน
อยู่ ณ แคว้นโกศล ตามท่ีพระเจ้าปเสนทิโกศลทูลขอต่อพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งในขณะนั้นนางวิสาขามี
อายุได้ ๙ ปี ครอบครัวของท่านธนัญชัยเศรษฐีตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ สถานที่ซ่ึงกลายเป๐นเมืองสาเกตอัน
อยู่ห่างจากพระนครสาวัตถี แคว้นโกศลประมาณ ๗ โยชน์  ซ่ึง ๑ โยชน์ มีความยาว ๔๐๐ เส้น ต่อมา
นางวิสาขาได้แต่งงานกับปุณณวัฒนะ บุตรชายของมิคารเศรษฐี 

เบญจกัลยาณี หญิงผู้มีความงาม ๕ ประการ ซึ่งนางวิสาขาเป๐นหญิงที่ได้รับการยกย่องว่ามี
ลักษณะนั้น ได้แก่ 

๑. มีผมงาม  คือ ผมของนางเหมือนกับหางนกยูง เมื่อปล่อยสยายลงปลายผมยาวถึงผ้านุ่ง 
และปลายผมงอนช้อนขึ้น 

๒. มีเนื้องาม คือ เหงือกท่ีหุ้มฟ๎นมีสีสุกเช่นผลมะพลับ เนื้อสม่ าเสมอมิดชิด ตามต ารา
พราหมณ์ 

๓. มีฟ๎นงาม  คือ ฟ๎นขาวสะอาดเหมือนสังข์ท่ีขัดแล้ว ฟ๎นขึ้นเป๐นระเบียบสม่ าเสมอ 
๔. มีผิวงาม  คือ ปราศจากไฝฝูาราคี ถ้าผิวด าก็ด าสนิท เช่นพวกอุบลสีเขียว ถ้าผิวขาวก็

ขาวสะอาดเช่นพวงกรรณิการ์ 
๕. มีวัยงาม  คือ ทรงความเป๐นสาวอยู่ได้ไม่ร่วงโรย 
ปุณณวัฒนะได้บอกกับพ่อแม่ท่ีได้ขอให้ตนแต่งงานว่าจะแต่งงานเฉพาะกับหญิงที่มีความ

งามตามลักษณะเบญจกัลยาณีเท่านั้น ทั้งนี้เพราะแต่แรกมิได้มีความประสงค์จะมีครอบครัวในเวลานั้น
เพียงแต่กระท าหน้าที่ลูกท่ีดีตามธรรมเนียมพราหมณ์ในสมัยนั้นซึ่งผู้เป๐นบิดามารดาจะต้องจัดให้ลูก
แต่งงานมีครอบครัว มิคารเศรษฐีได้ขอให้พราหมณ์ชั้นผู้ใหญ่จ านวน ๑๐๘ คนช่วยเหลือพราหมณ์ใช้
เวลาเสาะหาหญิงที่มีความงามตามลักษณะเบญจกัลยาณีหลายวัน จนวันหนึ่งเมืองสาเกตมีงานนักขัต
ฤกษ์ พราหมณ์ได้พบนางวิสาขาซึ่งขณะนั้นมีอายุ ๑๕ ปี เป๐นหญิงที่มีความงามซึ่งปรากฏ ๓ อย่างคือ 
ผิวงาม ผมงาม และวัยงาม  พอดีฝนตกลงมาหญิงบริวารทั้ง ๕๐๐ พากันวิ่งเข้าไปหลบในศาลา แต่นาง
วิสาขายังคงก้าวเดินตามปกติ พราหมณ์เห็นอุบายที่จะดูว่านางฟ๎นและเนื้องามตามต าราหรือไม่ จึง
แกล้งต าหนิว่านางเป๐นหญิงอ่อนแอเกียจคร้านจึงไม่วิ่งเข้ามาหลบฝนในศาลาเหมือนหญิงสาวคนอ่ืน ๆ 
คงไม่สามารถเป๐นแม่บ้านที่ดีได้แน่   นางวิสาขาอธิบายให้พราหมณ์ฟ๎งว่า มีคนอยู่  ๔  จ าพวกที่วิ่งไม่
งาม  คือ ๑.พระราชา ๒.ช้างมงคลหัตถี  ๓.บรรพชิต และ ๔.กุลสตรืและเกรงว่าหากวิ่งไปเกิดพลาด
พลั้งหกล้มเป๐นอันตรายบิดามารดาก็จะเสียใจ พราหมณ์เห็นว่านางเป๐นหญิงที่มีความงามต้องตามต ารา
เบญจกัลยาณี จึงยื่นพวงมาลัยทองค าท่ีเตรียมมาสวมศีรษะนางวิสาขา อันเป๐นเครื่องหมายว่าต้องการ
น าไปเป๐นแม่เรือนตามธรรมเนียมพราหมณ์ในสมัยนั้น ก่อนส่งตัวนางวิสาขาไปยังบ้านเจ้าบ่าว 
ท่านธนัญชัยเศรษฐีได้ให้โอวาทเก่ียวกับการครองเรือนไว้  ๑๐  ประการ ดังนี้ 



๔๑ 

โอวาท ๑๐ ประการของธนัญชัยเศรษฐี 
๑. ไฟในอย่าน าออก หมายถึง ไม่ควรน าความลับหรือเรื่องไม่ดีงามภายในครอบครัว  

ไปบอกเล่าให้คนภายนอกได้รับรู้ 
๒. ไฟนอกอย่าน าเข้า หมายถึง ไม่ควรน าค านินทาว่าร้ายเสียดสีด้วยความอิจฉาริษยา จาก

บุคคลภายนอกมาสู่ครอบครัวอันจะเป๐นเหตุให้เกิดเรื่องไม่ดีงามและความบาดหมาง  
๓. พึงให้แก่คนที่ให้ หมายถึง คนที่เคยเกื้อหนุนเอ้ือเฟ้ือควรมีน้ าใจไมตรีตอบแทน   

เมื่อมีผู้มาหยิบยืมข้าวของเงินทอง ควรให้แก่คนที่น ามาคืนเท่านั้น  
๔. พึงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ หมายถึง คนที่ไม่เคยเกื้อหนุนเอ้ือเฟ้ือมีน้ าใจก็ไม่ควรท าใจกว้าง

หรือท าหน้าใหญ่ใจโต ผู้ที่เคยหยิบยืมแล้วไม่น ามาคืน คราวต่อไปหากยังกล้ามาหยิบยืมอีก ไม่ควรให้  
๕. พึงให้แก่คนที่ให้และไม่ให้ หมายถึง การสงเคราะห์ญาติและมิตรสหายแม้เขาจะน ามา

คืนหรือไม่ก็ตาม เมื่อเห็นว่าเป๐นการสมควร หรือเขาเป๐นคนดีควรแก่การเก้ือหนุนอนุเคราะห์ ก็ควรให้  
๖. พึงนั่งให้เป๐นสุข หมายถึง การนั่งในที่อันเหมาะสมอันควรไม่เกะกะขวางทาง ไม่ต้อง

คอยลุกหลีกเมื่อพ่อสามีแม่สามีหรือผู้ใหญ่เดินผ่าน และนั่งเมื่อจัดการงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
๗. พึงนอนให้เป๐นสุข หมายถึง ควรนอนทีหลังพ่อสามีแม่สามี และสามีได้เข้านอนแล้ว  คือ

ต้องตรวจดูข้าวของกลอนประตูหน้าต่างและฟืนไฟให้เรียบร้อย ทั้งจัดแจงข้าวของที่จ าเป๐นหรับหุงหา
หรือใช้สอยในวันรุ่งขึ้นให้พร้อมมูลครบครัน จึงจะถือได้ว่าเป๐นแม่บ้านแม่เรือนที่ดี 

๘. พึงกินให้เป๐นสุข   หมายถึง ควรจัดข้าวปลาอาหารส าหรับพ่อสามีแม่สามี สามีและบุตร 
ให้เป๐นที่เรียบร้อย 

๙. พึงบูชาไฟ หมายถึง  การให้ความเคารพย าเกรงสามี และบิดามารดาของสามีตลอดจน
ญาติผู้ใหญ่ 

๑๐. พึงบูชาเทวดา หมายถึง  ให้นับถือบิดามารดาสามีและบรรพบุรุษ 
เครื่องมหาลดาปสาธน์ 

ตระกูลบิดาของนางวิสาขาเป๐นตระกูลที่ร่ ารวยมหาศาล มีทรัพย์มากกว่าตระกูลของมิคาร
เศรษฐีบิดาปุณณวัฒนะผู้เป๐นสามี นางวิสาขาเป๐นหญิง ๑ ใน ๓ ของชมพูทวีปที่มีเครื่องประดับพิเศษ
ในวันแต่งงานซึ่งเรียกว่า  “มหาลดาปสาธน์”  เป๐นเครื่องประดับที่ใช้สวมศีรษะให้คลุมลงมาถึงหลัง 
ส่วนบนท าเป๐นรูปนกยูงทอง  ๑  ตัว ปีกขวาและซ้ายมีขนทองค าข้างละ ๕๐๐ ขน และก้านขนมี
เสียงดนตรีเห่กล่อมได้ ซึ่งรวมแล้วต้องใช้ทองค าเนื้อดี ๑ ,๐๐๐ แท่ง ประดับด้วย แก้วมณี แก้วมุกดา 
แก้วประพาฬ    ๒๓ ทะนาน และเพชรอีก ๒๑ ทะนาน ฯลฯ ในโลกมีหญิงเพียง  ๓  คนเท่านั้นที่มี
เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์  คือ นางวิสาขามหาอุบาสิกา นางมัลลิกา ภรรยาของพันธุลเสนาบดี ซึ่ง
นางได้ถวายเป๐นเครื่องคลุมพระบรมสรีระพุทธเจ้าเมื่อปรินิพพา และลูกสาวเศรษฐีกรุงพาราณสี 
 

๒.๓.๔ ครอบครัวเศรษฐีกรุงพาราณสี 
ในสมัยพุทธกาล ณ กรุงพาราณสี มีลูกสาวเศรษฐีคนหนึ่งเป๐นหญิงที่สวยงามมาก บิดาหวง

แหนนางมากและไม่อยากให้ใครเห็น จึงให้นางขึ้นไปอาศัยอยู่บนปราสาทชั้นที่ ๗พร้อมกับคนรับใช้อีก 
๑คน ต่อมานางได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยากับวิทยาธรที่เหาะผ่านมา และตั้งครรภ์ขึ้น เรื่องท่ีนางคบ
กับวิทยาธรและตั้งครรภ์ ไม่มีใครรู้เลย นอกจากคนรับใช้ 



๔๒ 

เวลาผ่านไป ๑๐เดือน นางคลอดลูกออกมาเป๐นเด็กผู้ชาย ด้วยความกลัวว่าบิดามารดาจะรู้ 
นางจึงสั่งให้คนรับใช้อุ้มเด็กใส่ในภาชนะ ปิดฝาจนแน่น เอาพวงดอกไม้วางไว้ข้างบน แล้วน าไปลอยที่
แม่น้ าคงคา ระหว่างทาง เวลามีคนถามว่า มีอะไรอยู่ในภาชนะนั้น คนรับใช้ตอบว่า “เป๐นพลีกรรมของ
นายหญิงของฉัน” 

ทารกน้อยแรกเกิดที่นอนอยู่ในภาชนะ ลอยไปตามกระแสน้ าโดยไม่รู้ชะตากรรม จนกระท่ัง
ไปถึงท่าน้ าแห่งหนึ่ง วันนั้นมีหญิง ๒คน ก าลังอาบน้ าอยู่ในแม่น้ าคงคา ทั้ง ๒มองเห็นภาชนะท่ีถูก
กระแสน้ าพัดมา หญิงคนหนึ่งพูดข้ึนว่า “ภาชนะนั้นเป๐นของฉัน” ส่วนหญิงอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “สิ่งที่
อยู่ในภาชนะนั้นเป๐นของฉัน” ครั้นช่วยกันเปิดภาชนะนั้นออกดู ก็เห็นทารกเพศชายหน้าตาน่ารัก ทั้งคู่
อยากได้เด็กไปเลี้ยง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จึงกราบทูลเรื่องราวให้พระราชาทรงตัดสิน พระราชา
ทรงวินิจฉัยให้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป๐นอุป๎ฏฐากของพระมหากัจจายนะเป๐นฝุายได้เด็กไป นางตั้งชื่อให้ทารก
น้อยว่า ชฎิล (แปลว่า รุงรังยุ่งเหยิง) เพราะผมของเด็กรุงรังยุ่งเหยิง เนื่องจากเมื่อคลอดออกมาแล้วไม่มี
ใครช่วยท าความสะอาดผมให้เกลี้ยง 

หญิงคนนี้เลี้ยงดูทารกน้อยด้วยความรัก และตั้งใจว่าจะถวายเด็กน้อยแด่พระมหากัจจาย
นะ เพ่ือให้บวชในส านักของท่าน วันหนึ่ง พระมหากัจจายนะไป บิณฑบาต ที่บ้านของหญิงผู้นี้ ตอนนั้น
เด็กน้อยชฎิลอายุราว ๗ขวบ นางจึงถวายเด็กน้อยให้ไปบวชเป๐นสามเณรในส านักของท่าน แต่พระ
มหากัจจายนะเห็นด้วยญาณทัสสนะว่า เด็กน้อยคนนี้เป๐นผู้มีบุญมาเกิด เมื่อโตขึ้นจะได้ครอบครอง
สมบัติในเพศคฤหัสถ์เสียก่อนแล้วจึงจะบวช ดังนั้น แทนที่จะให้ชฎิลบวชเป๐นสามเณร ท่านจึงพาเด็ก
น้อยไปฝากไว้ที่บ้านของอุบาสกผู้เป๐นอุป๎ฏฐากคนหนึ่งในกรุงตักสิลา ซึ่งอุบาสกได้เลี้ยงดูเด็กน้อย
เสมือนบุตรชายของตน 

อุบาสกคนนี้มีอาชีพค้าขาย เขามีสินค้าจ านวนมากที่ตกค้างมาเป๐นเวลานานถึง ๑๒ปี 
เพราะขายไม่ออก วันหนึ่งอุบาสกมีธุระ เขาฝากสินค้าเหล่านี้ไว้กับชฎิล ด้วยมหาทานบารมีที่ชฎิลเคย
สั่งสมมาในกาลก่อน  เทวดา ผู้รักษาพระนครจึงบันดาลให้ผู้คนพากันหลั่งไหลไปซื้อสิ่งของที่พ่อค้าเก็บ
ไว้นานถึง ๑๒ปี จนหมดเกลี้ยงภายในวันเดียว ตกตอนเย็น อุบาสกกลับมาไม่เห็นสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียว 
ก็ตกใจมาก เขาถามชฎิลว่า “เจ้าท าสินค้าเสียหายหมดแล้วหรือ” แต่พอทราบว่า เด็กชายชฎิลขาย
สินค้าได้หมด เขาก็บังเกิดความตื่นเต้นยินดีและอัศจรรย์ใจ และรู้ว่าเด็กคนนี้เป๐นผู้มีบุญมาเกิด 

ต่อมา เมื่อชฎิลเติบโตเป๐นหนุ่ม อุบาสกจึงยกบุตรสาวให้ และสั่งให้ บริวาร สร้างบ้านหลัง
ใหญ่โตมโหฬารให้อยู่ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ชฎิลและภรรยาจึงเตรียมตัวย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ ในทันที
ที่ชฎิลก้าวเท้าข้ามธรณีประตูแล้วเหยียบลงที่พ้ืนบ้านด้วยเท้าเพียงข้างเดียว เหตุมหัศจรรย์บังเกิดข้ึน
คือ มีภูเขาทองประมาณ ๘๐ศอก แทรกแผ่นดินขึ้นมาบริเวณหลังบ้าน ด้วยอ านาจบุญของเขา ภูเขา
ทองค านี้ เป๐นสมบัติอัศจรรย์ที่เกิดข้ึนส าหรับชฎิลและลูกชายคนเล็กเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครขุด
ทองออกมาได้นอกจากชฎิลกับลูกชายคนเล็ก คนอื่นแม้จะมีก าลังมหาศาลเพียงใด หรือใช้วัตถุท่ี
แข็งแกร่งเพียงใด ก็ไม่สามารถขุดได้ แต่ส าหรับชฎิลนั้น เมื่อไรที่ต้องการทองค า เขาก็ใช้จอบเพชรด้าม
ทองขุดทองขึ้นมาได้เลย 

ภูเขาทองค าที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์นี้ สร้างความแตกตื่นแก่มหาชนทั้งหลายเป๐นอย่างยิ่ง 
และเม่ือพระราชาทรงทราบว่ามีภูเขาทองค าบังเกิดข้ึนที่บ้านของชฎิล ก็ทรงแต่งตั้งให้เขาด ารง
ต าแหน่งเศรษฐี พร้อมทั้งพระราชทานฉัตรประจ าต าแหน่งเศรษฐีให้ นับตั้งแต่นั้นมา ชฎิลผู้มีบุญก็

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3


๔๓ 

กลายเป๐นมหาเศรษฐีที่มีสมบัติอันมหาศาลยิ่งกว่าใครๆ ในแคว้นนั้น มหาชนจึงพากันเรียกขานเขาว่า 
“ชฎิลเศรษฐี” 

ชฎิลเศรษฐี ใช้ชีวิตอยู่ในเพศคฤหัสถ์ท่ามกลางสมบัติอันมหาศาลเรื่อยมา จนวันหนึ่ง ท่าน
เกิดความเบื่อหน่ายในการครองเรือน ท่านเห็นว่า การบวชคือหนทางเดียวเท่านั้นที่จะท าให้ชีวิตพบกับ
ความสุขสงบได้อย่างแท้จริง ท่านจึงคิดหาหนทางท่ีจะออกบวชเรื่อยมา ต่อมา เมื่อเห็นว่าถึงเวลาที่
เหมาะสม ท่านจึงไปทูลขอพระบรมราชานุญาตออกบวช เมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้ว ชฎิล
เศรษฐีจึงเรียกลูกชายทั้ง ๓คน มารับมรดก 

ก่อนอื่น ท่านให้ลูกๆ ทดลองขุดภูเขาทองค า ปรากฏว่า ลูกคนโตและคนรองขุดไม่ได้ ไม่ว่า
จะพยายามสักเพียงใด แต่ลูกชายคนเล็กกลับขุดได้ง่ายราวกับขุดดินเหนียว ท่านจึงมอบภูเขาทองค าให้
ลูกชายคนเล็ก แล้วบอกกับลูกอีก ๒คนว่า “ภูเขาทองลูกนี้ ไม่ได้เกิดข้ึนเพื่อพวกเจ้า และไม่ใช่ของ
สาธารณะแก่คนทั่วไป แต่เกิดขึ้นเพ่ือพ่อและน้องคนเล็ก หากลูกทั้ง ๒ต้องการทอง ก็จงขอจากน้อง
เถิด” เมื่อกล่าวให้โอวาทและอบรมสั่งสอนลูกเรียบร้อยแล้ว ชฎิลเศรษฐีก็ก้าวออกจากเรือนไปบวชเป๐น
พระภิกษุโดยปราศจากความอาลัยในทรัพย์สมบัติ ท่านตั้งใจบ าเพ็ญสมณธรรม ในเวลาเพียง ๒ -๓วัน
เท่านั้น ก็สามารถท าพระนิพพานให้แจ้ง บรรลุธรรมเป๐นพระอรหันต์ พร้อมคุณวิเศษท้ังหลาย 

ส่วนสาเหตุที่ท่านถูกแม่สั่งให้คนใช้เอาไปลอยน้ า สาเหตุที่มีภูเขาทองเกิดขึ้นหลังบ้าน และ
สาเหตุที่ลูกชายคนเล็กขุดทองจากภูเขาทองได้นั้น อยู่ในเรื่องราวต่อไปนี้ 

ย้อนไปเมื่อหนึ่งพุทธันดรที่ผ่านมา ในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้น ชฎิลเศรษฐี
มีอาชีพเป๐นช่างทอง ภายหลังจากท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้ว มหาชนได้ร่วมกัน
สร้างพระ เจดีย์ทองค าเพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์นั้นมีความสูง ๑โยชน์ สร้างโดยใช้หรดาล
มโนศิลาแทนดินเหนียว ใช้น้ ามันแทนน้ า แล้วก่อด้วยอิฐทองค า มหาชนทั้งหลายต่างช่วยกันสร้างพระ
เจดีย์อย่างเต็มท่ีเต็มก าลัง แต่ทองค ายังไม่เพียงพอ เมื่อพระอรหันต์องค์หนึ่งทราบข่าว  ท่านจึงอาสาน า
ข่าวบุญไปแจ้งแก่ชาวเมือง ท่านเดินแจ้งข่าวให้ชาวเมืองทราบโดยทั่วกันว่า ทองค าไม่พอสร้างเจดีย์ 
เมื่อเดินไปถึงบ้านนายช่างทอง ท่านก็แวะแจ้งข่าวให้นายช่างทองทราบว่า ทองส าหรับสร้างพระเจดีย์
ยังไม่พอ ปรากฏว่าขณะนั้น นายช่างทองก าลังทะเลาะกับภรรยาอยู่ เขาอารมณ์ไม่ดี จึงตวาดออกไปว่า 
“ท่านจงโยนพระศาสดาของท่านลงในน้ า แล้วจงไปเสีย” ภรรยาของเขาตกใจมาก กล่าวว่า “ท่านท า
กรรมหนักเสียแล้ว ท่านโกรธดิฉัน ก็ควรจะด่าหรือเฆ่ียนตีดิฉัน เหตุไฉนท่านจึงสร้างเวรกับ
พระพุทธเจ้า ทั้งหลายเหล่า” 

เมื่อนายช่างทองได้ยินค าพูดของภรรยา ก็ได้สติส านึกผิด และเกิดความร้อนใจในการ
กระท าของตน เขาจึงเข้าไปขอขมาพระอรหันต์ แต่พระอรหันต์กล่าวว่า “ท่านไม่ได้ล่วงเกินอาตมาเลย 
ท่านล่วงเกินพระบรมศาสดาต่างหาก ท่านจงขอให้พระศาสดายกโทษให้เองเถิด” พร้อมทั้งแนะน าให้
นายช่างทองท าหม้อดอกไม้ทองค า ๓ใบ บรรจุไว้ภายในพระเจดีย์ แล้วไปกราบขอขมาพระศาสดาต่อ
หน้ามหาเจดีย์ กรรมหนักจะได้กลายเป๐นเบา นายช่างทองตัดสินใจที่จะท าตามค าแนะน าของพระ
อรหันต์ เขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ลูกชายทั้ง ๓ฟ๎งว่า เขาได้กล่าวถ้อยค าล่วงเกินพระบรมศาสดา และ
ตอนนี้ก าลังจะท าหม้อดอกไม้ทองค าบรรจุไว้ในพระเจดีย์ เพ่ือเป๐นการขอขมาพระองค์ นายช่างทอง
ชวนลูกๆ ทั้ง ๓คน ให้มาช่วยกันท าหม้อดอกไม้ทองค าขนาด ๑คืบ ๓ใบ ด้วยฝีมือที่ละเอียด ประณีต 

http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7.html
http://www.dmc.tv/articles/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-00.html


๔๔ 

งดงาม เสร็จแล้วก็พากันน าหม้อดอกไม้ทองค าทั้ง ๓ใบ ไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์ แล้วไปกราบขอขมา
พระบรมศาสดา น้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระพุทธองค์ ณ เบื้องหน้าพระเจดีย์นั้น 

ด้วยวิบากกรรมที่กล่าวค าดูหมิ่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท าให้นายช่างทองถูกทิ้งลงแม่น้ า
มาแล้วถึง ๗อัตภาพ ตลอด ๑พุทธันดร และด้วยอานุภาพแห่งบุญท่ีได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(บุคคลบริสุทธิ์) ด้วยหม้อดอกไม้ทองค าที่ล้ าค่าและวิจิตรงดงาม(วัตถุบริสุทธิ์) เพ่ือกราบขอขมาและ
ระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(เจตนาบริสุทธิ์) ท าให้ภูเขาทองค าสูง ๘๐
ศอก บังเกิดขึ้นส าหรับช่างทองและลูกชายคนเล็กเป๐นอัศจรรย์ ภูเขาทองที่เกิดขึ้นกับชฎิลเศรษฐีอย่าง
อัศจรรย์ เป๐นเรื่องจริงที่ปรากฎขึ้นด้วยอ านาจบุญ และถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก เป๐นต านานแห่ง
ความดีสืบต่อกันมาจนกระทั่งป๎จจุบัน 
 
๒.๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

๒.๔.๑ พรหมวิหาร ๔ 
พรหมวิหาร ๔ ธรรมส าหรับผู้ปกครอง ประกอบด้วย 
๑) เมตตา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข  
๒) กรุณาหมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์  
๓) มุทิตา หมายถึง ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี  
๔) อุเบกขา หมายถึง การรู้จักวางเฉย  

พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป๐นใหญ่ พรหมวิหารเป๐นหลักธรรม
ส าหรับทุกคน เป๐นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ 
หลักธรรมนี้ได้แก่ 

๑) เมตตา หมายถึง ความปราถนาให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข ความสุขเป๐นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา 
ความสุขเกิดข้ึนได้ท้ังกายและใจ ความสุขของคฤหัสถ์๔ อันได้แก่ ความสุขเกิดการมีทรัพย์ ความสุข
เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ ความสุขเกิดจากการไม่เป๐นหนี้ และความสุขเกิดจากการท างานที่ปราศจาก
โทษ เป๐นต้น  

๒) กรุณา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ความทุกข์ คือ สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียน
ให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจ และเกิดข้ึนจากป๎จจัยหลายประการด้วยกัน พระพุทธองค์ทรงสรุป
ไว้ว่าความทุกข์มี ๒ กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 
  ๒.๑) ทุกข์ประจ าหรือทุกข์โดยสภาวะ เป๐นสิ่งที่มีชีวิตจะต้องประสบ อันเกิดจาก
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ อันได้แก่ การเกิด ความแก่และความตาย สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลก
จะต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรวมเรียกว่า กายิกทุกข์ 
  ๒.๒) ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจ อันเป๐นความทุกข์ท่ีเกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกตัวเรา เมื่อ
ปรารถนาแล้วไม่สมหวังก็เป๐นทุกข์ การประสบกับสิ่งอันไม่เป๐นที่รักก็เป๐นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งอัน
เป๐นที่รัก ก็เป๐นทุกข์ รวมเรียกว่า เจตสิกทุกข์ 

๓) มุทิตา หมายถึง ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ค าว่า "ดี" ในที่นี้ หมายถึง การมีความสุขหรือมี
ความเจริญก้าวหน้า ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจึงหมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ไม่มีจิตใจอิจฉาริษยา 



๔๕ 

๔) อุเบกขา หมายถึง การรู้จักวางเฉย หมายถึง การวางใจเป๐นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่า 
ใครท าดีย่อมได้ดี ตามกฎแห่งกรรม ใครท าสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมตอบสนองคืนบุคคลผู้กระท า เมื่อเราเห็น
ใครได้รับผลกรรมในทางที่เป๐นโทษเราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ าเติมเขาในเรื่องท่ีเกิดข้ึน เราควรมีความ
ปรารถนาดี คือพยายามช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 

๒.๔.๒ บุญกิริยาวัตถุ 
บุญกิริยาวัตถุ๑๐ หมายถึง ที่ตั้งแห่งการท าบุญ ทางแห่งการท าความดี ๑๐ ประการ

ประกอบด้วย 
๑. ทานมัย หมายถึง ท าความดีด้วยการให้ทาน อันหมายถึง การให้ การสละ หรือ การเผื่อ

แผ่แบ่งป๎น ไม่ว่าจะเป๐น  การให้วัตถุสิ่งของ เรียกว่า วัตถุทาน หรือ อามิสทาน  เงินทอง ข้าวของ
เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด และไม่ว่าจะให้แก่ใครก็ถือเป๐นบุญทั้งสิ้น การให้ความรู้ เรียกว่า วิทยาทาน หรือ 
ธรรมทาน ถือว่าเป๐นการช่วยเหลือให้เขามีป๎ญญา สามารถแก้ไขป๎ญหา ด าเนินชีวิติต่อไปได้ ถ้าหากมีผู้
เผลอท าผิดบกพร่องไปบ้างแล้วเรายกโทษให้ เรียกว่า อภัยทาน  เปิดโอกาสให้ผู้ท าผิดได้ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องที่เผลอท าผิดหรือพลาดไป ได้เริ่มต้นใหม่   การให้ทานเป๐นการลดความเห็นแก่ตัว ความ
ตระหนี่ถี่เหนียว และความคับแคบในจิตใจให้น้อยลง ท าให้เราไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของ อีกทั้งสิ่งที่เรา
บริจาคหรือให้ทานแก่ผู้อ่ืนก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป๐นประโยชน์ต่อผู้รับและสังคมโดย
ส่วนรวม   การให้ทานนี้อยู่ที่ไหนๆ ก็ท าได้ และไม่จ าเป๐นต้องเป๐นเงิน  เช่น การแบ่งของกินให้กับเพ่ือน
ที่ท างาน หรือขอทาน เป๐นต้น  

๒. สีลมัย หมายถึง  ท าความดีด้วยการรักษาศีล หรือ ค าว่า ศีล แปลว่า ปรกติ หมายถึง 
การรักษา กาย วาจา ใจ ให้เป๐นปรกติ ข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนา ที่ก าหนดการปฏิบัติทางกาย
และวาจา ใจ เช่น การรักษาศีล ๕  การรักษาศีล ๘ หรืออาจจะหมายถึงการรักษากายวาจาให้
เรียบร้อย การรักษาศีล เป๐นการฝึกฝนมิให้ไปเบียดเบียนผู้อ่ืน ในขณะเดียวกันก็เป๐นการลด ละ เลิก
ความชั่ว  มุ่งให้กระท าความดี โดยการปฏิบัติเบญจธรรม อันเป๐นการพัฒนาคุณภาพชีวิต มิให้ตกต่ าลง  
เช่น มีความเมตตา กรุณา ต่อมนุษย์และสัตว์ การประกอบอาชีพสุจริต รักษาความสัตย์  เหล่านี้ล้วน
เป๐นการรักษาศีล และปฏิบัติธรรม เป๐นการท าบุญอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งผลบุญข้อนี้จะท าให้เรากลายเป๐น
คน สุขุมรอบคอบในการท างาน 

๓. ภาวนามัย หมายถึง การท าความดีด้วยการเจริญภาวนา หรือ เป๐นการท าบุญอีก
รูปแบบ ที่มุ่งพัฒนาจิตใจและป๎ญญา ท าให้จิตใจสงบ เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆ ตามความเป๐นจริง ซึ่งในข้อนี้
หลายคนอาจจะท าเป๐นประจ าอยู่แล้ว เช่น นั่งสมาธิ วิป๎สสนา แต่หลายคนอาจจะคิดว่าเป๐นเรื่องยาก
เกินก าลัง ดังนั้น อาจจะท าง่ายๆ  ด้วยวิธีการสวดมนต์สั้นๆ อาทิ กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย ก่อนนอน
ก็ได้ หรือ นั่งสมาธิกล่าวค าแผ่เมตตา สวดคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร คาถาชินบัญชร เป๐นต้น การสวด
มนต์เป๐นประจ า อย่างน้อยก็เป๐นการน้อมน าจิตใจของเรา ไปสู่สิ่งที่เป๐นมงคลในชีวิต เป๐นการเตือนสติ
ให้เรายึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติชอบ ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ และผลบุญข้อนี้จะท าให้เกิด
ป๎ญญาแก่ผู้ปฏิบัติ 

๔. อปจายนมัย หมายถึง การท าความดีด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน  มีสัมมาคารวะ  
คนบางคนอาจคิดไม่ถึงว่า การประพฤติตนเป๐นคนอ่อนน้อมถ่อมตน มีความส ารวม กาย วาจา ใจ จะ
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ถือเป๐นบุญอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ก็เพราะว่าการอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ว่าจะเป๐นผู้น้อยประพฤติต่อผู้ใหญ่  และ
การที่ผู้ใหญ่แสดงตอบด้วยความเมตตา หรือการอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม รวมถึงการให้เกียรติ ให้
ความเคารพต่อความคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติของบุคคล หรือสังคมอ่ืนที่แตกต่างจากเรานั้น เป๐น
การลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป๐นตัวตนของเรา ช่วยให้สังคมทุกระดับเกิดความเข้าใจต่อกัน และ
ช่วยให้ชาติบ้านเมืองเกิดความสงบสุข จึงถือเป๐นบุญอย่างหนึ่ง ผลบุญข้อนี้จะท าให้เกิดความเมตตาต่อ
กัน 

๕. เวยาวัจจมัย หมายถึง การท าความดีด้วยการช่วยขวนขวายท าในกิจที่ชอบ หรือ พูด
ง่ายๆ ว่า เป๐นการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมรอบข้าง ในการท ากิจกรรมความดีต่างๆ เช่น เข้าร่วม
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ในการท าความสะอาดถนนสาธารณะ หรือวัดวาอาราม ช่วยพ่อแม่ท างาน
บ้านไม่นิ่งดูดาย ช่วยสอดส่องดูแลบ้านให้เพื่อนบ้าน ยามที่เขาไม่อยู่ ช่วยงานเพื่อนที่ท างานให้แล้ว
เสร็จทันเวลา ให้ก าลังใจแก่เพ่ือนที่มีความทุกข์ เป๐นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป๐นบุญอีกแบบหนึ่ง และผลบุญ
ในข้อนี้ก็จะช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ  

๖. ป๎ตติทานมัย หมายถึง การท าความดีด้วยการให้ผู้อ่ืนมาร่วมท าบุญกับเรา หรือ กล่าว
ง่ายๆคือ ไม่ว่าจะท าบุญอะไร ก็เปิดโอกาสให้คนอื่นได้มาร่วมท าบุญด้วย ไม่ข้ีเหนียว หรือ งกบุญเพราะ
อยากได้บุญใหญ่ไว้คนเดียว เช่น จะท าบุญสร้างตู้เก็บพระไตรปิฎก ก็ให้คนอ่ืนได้ร่วมสร้างด้วย ไม่คิด
จะท าเพียงคนเดียว เพราะคิดว่าท าบุญด้วยการสร้างตู้เก็บพระไตรปิฎก จะได้กุศลกลายเป๐นคนเด่น 
เลยอยากดังเดี่ยว ไม่อยากให้ใครมาร่วมด้วย เป๐นต้น นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้คนอ่ืนมาร่วมท างาน  
ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการท าบุญ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ก็ถือเป๐นการท าบุญใน
ข้อนี้ด้วย ผลบุญดังกล่าว จะช่วยให้เราเป๐นคนใจกว้าง และปราศจากอคติต่างๆ เพราะพร้อมเปิดใจรับ
ผู้อื่น 

๗. ป๎ตตานุโมทนามัย หมายถึง การท าความดีด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ กล่าวคือ การ
ยอมรับหรือยินดีในการท าความดีหรือท าบุญของผู้อื่น  เมื่อใครไปท าบุญมาก็รู้สึกชื่นชมยินดีไปด้วย 
โดยไม่คิดอิจฉาหรือระแวงสงสัยในการท าความดีของผู้อื่น เช่น เพ่ือนเดินทางไปสักการะพระ
สารีริกธาตุ สักการะรอยพระพุทธบาท สักการะสังเวชนียสถานมา หรือไปท าบุญทอกกฐินก็ร่วม
อนุโมทนา ที่เขามีโอกาสได้ไปท าบุญ ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ไม่อิจฉาเขา แม้เราไม่ได้ไป ก็อย่าไปคิดอกุศล
ว่า เขาได้ไปเพราะอิจฉาเขาว่ามีผู้ออกเงินให้ เป๐นต้น  การไม่คิดในแง่ร้าย จะท าให้เรามีจิตใจไม่เศร้า
หมอง แต่จะสดชื่นอยู่เสมอ เพราะได้ยินดีกับกุศลผลบุญต่างๆ อยู่ตลอดเวลา แม้จะมิได้ท าเองโดยตรง
ก็ตาม 

๘. ธรรมสวนมัย หมายถึง การท าความดีด้วยการฟ๎งธรรม  จะท าให้เราได้ฟ๎งเรื่องที่ดี มี
ประโยชน์ทั้งต่อสติป๎ญญา และการด าเนินชีวิต  ซึ่งการฟ๎งธรรมนี้ ไม่จ าเป๐นต้องไปฟ๎งที่วัด หรือจาก
พระท่านโดยตรง แต่อาจจะฟ๎งจากเทป ซีดี หรือเป๐นการฟ๎งจากผู้รู้ต่างๆ และธรรมในที่นี้ ก็มิได้
หมายถึงแต่เฉพาะหลักธรรม ในทางศาสนาเท่านั้น  แต่ยังหมายรวมไปถึงเรื่องจริง เรื่องดีๆ หรือสิ่งที่ครู
บาอาจารย์สั่งสอนจนท าให้ผู้ฟ๎งเกิดความรู้และป๎ญญา สามารถน าความรู้หรือหลักธรรมไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขผลบุญข้อนี้จะท าให้ผู้ฟ๎งเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงในสัจจธรรมยิ่งขึ้น 

๙. ธัมมเทสนามัย หมายถึงการท าความดีด้วยการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ การแสดงธรรม  
คือการให้ธรรมะหรือข้อคิดท่ีดีๆ แก่ผู้อ่ืน ด้วยการน าธรรมะหรือเรื่องดีๆ ที่เป๐นประโยชน์ไปบอกต่อ 



๔๗ 

หรือให้ค าแนะน าให้เขาได้รู้จักวิธีการด าเนินชีวิตที่ดี เช่น สอนวิธีการท างานให้  แนะหลักธรรมที่ดี ที่
เราได้ยินได้ฟ๎งมา และปฏิบัติได้ผลแก่เพ่ือนๆ  เป๐นต้น ผลบุญในข้อนี้ นอกจากจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับรู้สิ่งที่
เป๐นประโยชน์แล้ว ยังท าให้ผู้บอกกล่าวได้รับการยกย่องสรรเสริญอีกด้วย 

๑๐. ทิฏฐุชุกรรม หมายถึง การท าความดีด้วยการท าความเห็นให้ถูกต้อง เหมาะสม  การ
ไม่ถือทิฐิ  เอาแต่ความคิดเห็นของตนเป๐นใหญ่  แต่ให้รู้จักแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาความคิด และความ
เข้าใจในเรื่องต่างๆ ให้ถูกต้องตามธรรมอยู่เสมอ  หรือจะพูดง่ายๆ ว่า ให้คิดและประพฤติตนให้ถูกต้อง 
ตามท านองคลองธรรมก็ได้ ซึ่งข้อนี้แม้จะเป๐นข้อสุดท้ายแต่ก็ส าคัญยิ่ง เพราะไม่ว่าจะท าบุญใดท้ัง ๙ข้อ
ที่กล่าวมา หากมิได้ตั้งอยู่ในท านองคลองธรรม การท าบุญนั้นก็ไม่บริสุทธิ์ และให้ผลได้ไม่เต็มที่ 

 
๒.๔.๓ ทศพิธราชธรรม 
ทศพิธราชธรรม คือธรรมส าหรับพระมหากษัตริย์ ใช้พระราชอ านาจในการปกครองและ

การบ าเพ็ญประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร มี ๑๐ ประการ ดังนี้ 
๑) ทาน  (ทานัง)หรือ การให้ หมายถึง การพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ การ

สละทรัพย์สินบ ารุงเลี้ยงประชาชน หรือ การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ การทรงเสียสละพระก าลังใน
การปกครองแผ่นดิน พระราชด าริอันก่อให้เกิดสติป๎ญญาและพัฒนาชาติ การพระราชทานเสรีภาพอัน
เป๐นหัวใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม การให้นอกเหนือจากการบริจาคเป๐นทรัพย์สินหรือสิ่งของแก่ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ตกทุกข์ได้ยากตามที่เราท าอยู่เสมอแล้ว เราก็อาจจะให้น้ าใจแก่ผู้อื่นได้ เช่น 
ให้ก าลังใจแก่ผู้ตกอยู่ในห้วงทุกข์ ให้ข้อแนะน าที่เป๐นความรู้แก่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
รอยยิ้ม และปิยวาจาแก่ญาติพ่ีน้อง เพื่อนฝูง รวมถึงบุคคลที่มารับบริการจากเรา อาจสรุปได้ว่า ทาน
แบ่งออกเป๐น ๓ ประเภทประกอบด้วย 

๑.๑ วัตถุทาน หรือ อามิสทาน คือการให้ป๎นเป๐นวัตถุสิ่งของ ที่เราสามารถจับต้องได้ 
๑.๒ ธรรมทาน หรือ วิทยาทาน คือการให้ความรู้ วิชาการ 
๑.๓ อภัยทาน หรือ การยกโทษให้  

๒) ศีล  (สีลัง) ค าว่า ศีล แปลว่า ปรกติ หมายถึงการักษากาย วาจา ใจ ให้เป๐นปรกติ การ
ตั้งและทรงประพฤติพระราชจรรยานุวัตร พระวรกาย พระวาจา ให้ปราศจากโทษ ทั้งในการปกครอง 
อันได้แก่ กฎหมายและนิติราชประเพณี และในทางศาสนา อันได้แก่ เบญจศีลมาเสมอ ศีล คือ ความ
ประพฤติท่ีดีงาม ตามหลักศาสนา อย่างน้อยก็ขอให้เราได้ปฏิบัติตามศีล ๕  

๓) ปริจาค  หรือ การบริจาค คือ การที่ทรงสละความสุขที่มีอยู่เพื่อความสุขของอาณา
ประชาราษฎร์ เมื่อถึง คราวก็สละได้ แม้พระราชทรัพย์ ตลอดจนพระโลหิต หรือแม้แต่พระชนม์ชีพ 
เพ่ือรักษาธรรมและพระราชอาณาจักรของ พระองค์  

ปริจจาคะ หรือ ความเสียสละหมายถึง การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขหรือ
ประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งอาจจะเป๐นครอบครัว หน่วยงาน หรือเพ่ือนร่วมงานของเราก็ได้ การเสียสละ
ไม่ว่าสิ่งใดก็ตาม ถือเป๐นการลดความเห็นแก่ตัว ซึ่งล้วนมีส่วนช่วยให้สังคมดีขึ้นทั้งสิ้น 

๔) อาชฺชว  หรือ ความซื่อตรง หมายถึง การที่ทรงซื่อตรงในฐานะท่ีเป๐นผู้ปกครอง ด ารงอยู่
ในสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อมิตรประเทศและอาณาประชาราษฎร ด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจ หน้าที่การ
งานต่างๆ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดคดโกงหรือหลอกลวงผู้อื่น เพราะถ้าทุกคน เอาเปรียบหรือโกง



๔๘ 

กิน นอกจากจะท าให้หน่วยงานเราไม่เป๐นที่น่าเชื่อถือของผู้เกี่ยวข้องแล้ว ในระยะยาว อาจท าให้
หน่วยงานเราไม่สามารถด ารงอยู่ได้ ผู้ที่เดือดร้อนก็คือเรา แม้เราจะได้ทรัพย์สินมามากมาย แต่เงินที่
ได้มาก็จะเป๐นสิ่งอัปมงคลที่ท าให้เราไม่เจริญก้าวหน้า ถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ แต่ตัวเราย่อมรู้อยู่แก่ใจ และ
ไม่มีวันจะมีความสุขกาย สบายใจ เพราะกลัวคนอ่ืนจะมารู้ความลับตลอดเวลา ผู้ที่ประพฤติตนด้วย
ความซื่อตรง แม้ไม่ร่ ารวยเงินทอง แต่จะม่ังคั่งด้วยความมิตรที่จริงใจ ตายก็ตายตาหลับ ลูกหลานก็
ภาคภูมิใจ เพราะไม่ต้องแบกรับความอับอายที่มีบรรพบุรุษได้สร้างไว้ 

๕) มทฺทว  หรือ มัททะวัง หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร มีสัมมา
คารวะต่อผู้อาวุโสและอ่อนโยนต่อบุคคลที่ เสมอกันและต่ ากว่า มีอัธยาศรัยไมตรี กล่าวคือ การท าตัว
สุภาพ นุ่มนวล ไม่เย่อหยิ่ง ถือตัว หรือหยาบคายกับใคร ไม่ว่าจะเป๐นผู้ใหญ่ ผู้น้อยหรือเพ่ือนในระดับ
เดียวกัน การท าตัวเป๐นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน จะท าให้ไปที่ไหนคนก็ต้อนรับ เพราะอยู่ใกล้แล้ว
สบายใจ ไม่ร้อนรุ่ม หากเราหยาบคาย ก้าวร้าว คนก็ถอยห่างไม่อยากเข้าใกล้ ดังนั้น หลักธรรมข้อนี้ จึง
เป๐นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึ่งให้แก่ตัวเราด้วย 

๖) ตป๏ หรือตะป๎งหรือ ตบะหรือ ความเพียร การที่พระมหากษัตริย์ทรงตั้งพระราช
อุตสาหะปฏิบัติพระราช กรณียกิจให้เป๐นไปด้วยดี โดยปราศจากความเกียจคร้าน  
หรือ ความเพียร เป๐นหลักธรรมที่สอนให้เราไม่ย่อท้อ แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความมุมานะ ฝุา
ฟ๎นอุปสรรคต่างๆ จนประสบความส าเร็จ ซึ่งความพากเพียรนี้จะท าให้เราภาคภูมิใจเมื่องานส าเร็จ 
และจะท าให้เรามีประสบการณ์เก่งกล้าขึ้น นอกจากนี้ ยังสอนให้เราสู้ชีวิต ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ 

๗) อกฺโกธ  หรือ อโกธะ การไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ไม่พยายามมุ่งร้ายผู้อื่นแม้จะ
ลงโทษผู้ท าผิดก็ท าตามเหตุผล และส าหรับ พระมหากษัตริย์นั้นต้องทรงมีพระเมตตาไม่ทรงก่อเวรแก่
ผู้ใด ไม่ทรงพระพิโรธโดยเหตุที่ไม่ควร และแม้จะทรงพระพิโรธ ก็ทรงข่มเสียให้สงบได้ อักโกธะ คือ 
ความไม่โกรธแม้ในหลาย ๆ สถานการณ์จะท าได้ยาก แต่หากเราสามารถฝึกฝน ไม่ให้เป๐นคนโมโหง่าย 
และพยายามระงับยับยั้งความโกรธอยู่เสมอ จะเป๐นประโยชน์ต่อเราหลายอย่าง เช่น ท าให้เรา
สุขภาพจิตดี หน้าตาผ่องใส ข้อส าคัญ ท าให้เรารักษามิตรไมตรีกับผู้อ่ืนไว้ได้  

๘) อวิหิงสา หรือ อะวีหิสัญจะ หมายถึง การไม่เบียดเบียนหรือบีบคั้นกดข่ีผู้อื่นรวมไปถึง 
การไม่ใช้อ านาจไปบังคับหรือหาเหตุกลั่นแกล้งคนอ่ืนด้วย เช่นไม่ไปข่มเหงรังแกผู้ด้อยกว่า ไม่ไปข่มขู่ให้
เขากลัวเราหรือไปบีบบังคับเอาของรักของหวงมาจากเขา นอกจากไม่เบียดเบียนคนด้วยกันแล้ว เรายัง
ไม่ควรเบียดเบียนสัตว์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อีกด้วย เพราะมิฉะนั้น ผลร้ายจะย้อนกลับมาสู่เรา 
และสังคม อย่างที่เห็นจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ในป๎จจุบัน  

๙) ขันติ คือ ความอดทน หมายถึง ให้เราอดทนต่อความยากล าบาก ไม่ท้อถอย และไม่
หมดก าลังกาย ก าลังใจที่จะด าเนินชีวิต และท าหน้าที่การงานต่อไปจนส าเร็จ รวมทั้งไม่ย่อท้อต่อการ
ท าคุณงามความดี ความอดทนจะท าให้เราชนะอุปสรรคทั้งปวงไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ และจะท าให้เรา
แกร่งขึ้น เข้มแข็งข้ึน การที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชจริยานุวัตร อันอดทนต่อสิ่งทั้งปวง รักษา
พระราชหฤทัย พระวรกาย พระวาจา และพระอาการ ให้เรียบร้อย  

๑๐) อวิโรธน  หรือ อะวิโรธะนัง ,อะวิโรธะนะ หมายถึง การไม่ท าผิดครรลองครองธรรม 
ระเบียบประเพณีอันดีงาม ยึดความยุติธรรม หนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป๐นหลัก ไม่เอน
เอียงหวั่นไหวด้วยค าพูด อารมณ์ หรือลาภสักการะใด ๆ ทั้งในทางนิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลัก



๔๙ 

ปกครอง หรือในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม ก็ไม่ประพฤติ ให้ผิดท านองคลองธรรม กล่าวคือ 
ให้ท าอะไรด้วยความถูกต้อง มิใช่ด้วยความถูกใจคือ การที่ทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณี ไม่ทรง
ประพฤติผิดจากพระราชจริยานุวัตร นิติศาสตร์ ราชศาสตร์ ไม่ทรงประพฤติให้คลาดจากความยุติธรรม 
ทรงอุปถัมภ์ยกย่องคนท่ีมีความชอบ 

 
๒.๔.๔ ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔  
ทิฏฐธัมมิกัตถะ๔ หลักธรรม ๔ ประการที่น าไปใช้แล้วได้ประโยชน์ในป๎จจุบัน 

ประกอบด้วย 
๑) อุฏฐานสัมปทา หมายถึง ความถึงพร้อมด้วยความหมั่น 
๒) อารักขสัมปทา หมายถึง ความถึงพร้อมด้วยการรักษา  
๓) กัลยาณมิตตตา หมายถึง ความถึงพร้อมด้วยการมีมิตรดี 
๔) สมชีวิตา หมายถึง ความถึงพร้อมด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ดี 

 
๒.๔.๕ ทิศ ๖ 

ทิศ 6 
         คนเราทุกคนต่างด าเนินชีวิต อยู่ในสังคม ในหลายบทบาท และฐานะ เช่น นายสิทธิ์ มีบทบาท
เป็นพ่อ ของเด็กชายศักดิ์ เป็นสามีของนางสมศรี เป็นอาจารย์ของเด็กหญิงสมใจ และเป็นเพ่ือนกับนาย
สมชาย เป็นต้น  ดังนั้น   ในการด าเนินชีวิตแต่ละวัน ต้องประพฤติปฏิบัติ ให้สอดคล้อง และเหมาะสม
กับแต่ละบทบาท ซึ่งหลักธรรมค าสอน ของพระพุทธศาสนา เรียกว่าทิศ 6 โดยส่งเสริมให้บุคคล 
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตน ให้ครบสมบูรณ์ เพื่อเกื้อกูล อุดหนุนต่อกันและกัน ซึ่งจะช่วยให้
สังคมอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข 

ดังนั้น  ทิศ 6 จึงหมายถึง บุคคลต่างๆ ที่เราต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์ ด้วยดุจทิศที่อยู่รอบตัว 
จัดเป็น 6 ทิศ ดังนี้  

ทิศเบื้องหน้า  (ปุรัตถิมทิศ) หมายถึง บิดามารดา ซึ่งท่านด ารงอยู่ในฐานะบุพการี คือ   ผู้ท า
อุปการะก่อน โดยท่านปฏิบัติหน้าที่ ต่อบุตรธิดาด้วยฐานะ 5 ประการ และเม่ือบิดามารดา ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อบุตรของตนด้วยธรรม 5 ประการ ดังกล่าวแล้ว   บุตรธิดาพึงปฏิบัติตอบแทน (แสดงความ
กตัญญู) ต่อท่านด้วยธรรม 5 ประการดังกล่าวแล้วข้างต้น ในเรื่องท าหน้าที่ ผู้มาก่อน และทายาทที่ดี  
        นอกจากนี้  ยังสามารถสรุปความรับผิดชอบของพ่อแม่ท่ีดีในการเลี้ยงดูลูกไว้ดังนี้ 

1) พ่อแม่ท่ีดีมีหน้าที่ และรับผิดชอบต่อลูก ๆ ทุกคน 
2)  พ่อแม่ท่ีดีต้องเลี้ยงดูอบรม เอาใจใส่ ดูแลลูก อย่างสม่ าเสมอ 
3)  พ่อแม่ท่ีดีต้องปลูกฝังค่านิยมและนิสัยที่ดีให้แก่ลูก เพื่อจะได้เป็นคนมีประโยชน์ ต่อ

ครอบครัวสังคม และประเทศชาติ 
4) พ่อแม่ท่ีดีจะต้องร่วมกันประพฤติตน ท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีของลูก และส่งเสริม 

การศึกษา ของลูกทุก ๆ คน 



๕๐ 

ทิศเบื้องขวา (ทักษิณทิศ) หมายถึง ครูอาจารย์ ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคล เป็นบุคคล ซึ่ง 
ต้องอนุเคราะห์ศิษย์ ด้วยธรรม 5 ประการ  เมื่อครูอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยธรรม 5 
ประการ   ศิษย์ก็ควรแสดงความกตัญญู ถือปฏิบัติต่อท่านด้วยธรรม 5 ประการ ดังนี้ 

ทิศเบื้องหลัง  (ปัจฉิมทิศ) หมายถึง สามี ภรรยา ซึ่งตั้งอยู่ในฐานะ ที่เก้ือหนุนจุนเจือกัน  ตาม
หน้าที่ภรรยา จะต้องปฏิบัติต่อตัวสามีด้วยธรรม 5 ประการ และเม่ือภรรยาปฏิบัติต่อสามี ด้วยธรรม 5 
ประการนี้ แล้ว สามีก็ควรปฏิบัติต่อภรรยา ด้วยธรรม 5 ประการดังกล่าวข้างต้นใน เรื่องคู่ถูกหน้าที่ต่อ
กัน  

ทิศเบื้องซ้าย  (อุตตรทิศ) หมายถึง มิตรสหายหรือเพ่ือน การคบเพื่อนเป็นสิ่งส าคัญ มีผลต่อ
ความเจริญก้าวหน้า และความเสื่อมของชีวิตอย่างมาก  จึงควรทราบหลักธรรมเก่ียวกับ เรื่องมิตรที่
ส าคัญ ๆ ไว้ โดยเฉพาะ ลักษณะของการคบ เรียกว่า  มิตรแท้ หรือมิตรด้วยใจจริง และคนที่ไม่ควรคบ 
เรียกว่ามิตรเทียม หรือศัตรูในร่างมิตร ซึ่งสามารถสรุป ประเภทของมิตร ทั้งสองแบบได้   

หลักธรรมตามบทบาทหน้าที่ของมิตร ต่อมิตรสหาย พึงอนุเคราะห์กัน ตามหลักปฏิบัติ ใน
ฐานะที่เป็นเสมือนทิศเบื้องซ้าย  

ทิศเบื้องล่าง (เหฏฐิมทิศ) หมายถึง  ลูกจ้างกับนายจ้าง บทบาทหน้าที่ของนายจ้าง กับลูกจ้าง 
คนที่มาท ากิจการงานร่วมกัน ในฐานะลูกจ้างฝ่ายหนึ่ง   นายจ้างฝ่ายหนึ่ง ควรปฏิบัติต่อกัน ให้ถูกต้อง
ตามหน้าที่ เพื่อความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเพ่ือให้งานได้ผลดี โดยท าตามหลักปฏิบัติ ในทิศ 6 ที่ว่า
ด้วยทิศเบื้องล่าง  

ทิศเบื้องบน (อุปริมทิศ) ได้แก่   พระสงฆ์  บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ กับคฤหัสถ์  พระภิกษุ 
ซึ่งเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา มีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติธรรม เผยแผ่ค าสอน สืบต่อพระพุทธศาสนา มี
คุณธรรม และหลักความประพฤติท่ีต้องปฏิบัติ ในส่วนที่สัมพันธ์กับ คฤหัสถ์ หรือชาวบ้าน โดย
พระสงฆ์พึงอนุเคราะห์ชาวบ้าน ตามหลักปฏิบัติ ในฐานะท่ีตน เป็นเสมือนทิศเบื้องบน  
 

๒.๔.๖ มรรค ๘   
มรรค คือ วิถีทางปฏิบัติให้พ้นทุกข์ หมายถึง ไม่กลับเวียนว่ายตายเกิดอีก คือนิพพาน ซึ่งมี

อยู่ทางเดียวคือวิธีการที่จะน าไปสู่ความดับทุกข์หรือดับตัณหาในที่นี้ก็คือ มรรคแปด อันได้แก่ 
๑) สัมมาทิฎฐิ ความเห็นชอบ การเข้าใจเรื่องราวอย่างถูกต้อง มีป๎ญญาเห็นชอบในสิ่งที่ถูก

ทั้งทางโลกและธรรมะ อาทิ 
๑.๑ การเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์ อะไรคือการดับทุกข์ อะไรคือสิ่งที่จะ

น าไปสู่การดับทุกข ์
๑.๒ เห็นอริยสัจสี่ เห็นว่าอะไรคือความดี อะไรคือความชั่ว ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว เห็นความไม่

เที่ยงของสังขาร  
๑.๓ การเข้าใจกระบวนการเกิดข้ึนและการดับแห่งทุกข์โดยเป๐นป๎จจัยอาศัยกัน เป๐นสังสารวัฏ 

(กิเลส กรรม วิบาก ) เป๐นต้น 
๒) สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ การคิดที่จะท าในเรื่องท่ีดีงาม ไม่คิดโกรธ เบียดเบียน รักใคร่ 

ยึดธรรมะ คิดให้หลุดพ้นจากกามจากโลภ อาทิ 
๒.๑ ความคิดท่ีปลอดโปร่งไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณ ๕ (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ) 



๕๑ 

๒.๒ ความคิดท่ีไม่พยาบาท อาฆาต ริษยา ให้มีความเมตตา กรุณา เป๐นต้น 
๓) สัมมาวาจา วาจาชอบ ไม่พูดปด พูดส่อเสียด พูดหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ไร้สาระ พูดสิ่งที่ไม่

เป๐นประโยชน์ 
๔) สัมมากัมมันตะ กระท าชอบ ปฏิบัติชอบ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ขโมย ไม่ประพฤติผิดในกาม 
๕). สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ประกอบอาชีพสุจริต ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ไม่เกี่ยวข้อง

กับสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด เป๐นต้น 
๖). สัมมาวายามะ เพียรชอบ ท าความเพียรทั้งทางโลกและทางธรรม 
๗). สัมมาสติ ระลึกชอบ มีความระลึกชอบ รู้ถูกรู้ผิดทางธรรมโดยมุ่งตัดกิเลสทั้งปวงให้มี

สติระลึกในอนุสสติ ๑๐ ประการ สามารถปฏิบัติได้ด้วยการเจริญสมาธิ อาทิ 
๗.๑ พุทธานุสสติ เป๐นการระลึกถึงพระพุทธเจ้า พิจารณาถึงพุทธคุณ ๙ ประการ 
๗.๒ ธัมมานุสสติ เป๐นการระลึกถึงพระธรรม พิจารณาถึงธรรมคุณ ๖ ประการ 
๗.๓ สังฆานุสสติ เป๐นการระลึกถึงพระสงฆ์ พิจารณาถึงสังฆคุณ ๙ ประการ 
๗.๔ สีลานุสสติ เป๐นการระลึกถึงศีล พิจารณาถึงศีลที่เรารักษาอยู่ให้บริสุทธิ์ 
๗.๕ จาคานุสสติ เป๐นการระลึกถึงทาน พิจารณาถึงคุณธรรมที่เราเสียสละ มีใจเอ้ือเฟ้ือ 
๗.๖ เทวตานุสสติ เป๐นการระลึกถึงเทวดา พิจารณาถึงคุณธรรมที่ท าให้เป๐นเทวดาที่เราเคยได้

ยินได้ฟ๎งมา 
๗.๗ มรณัสสติ เป๐นการระลึกถึงความตาย พิจารณาถึงความตายอันพึงจะมาถึงตนเพื่อความ

ไม่ประมาท ในการใช้ชีวิต 
๗.๘ กายคตาสติ เป๐นการระลึกถึงร่างกาย ตัวเรา อันเป๐นไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ) 

อย่าลุ่มหลง มีเกิด มีดับ เป๐นของธรรมดา 
๗.๙ อานาปานสติ เป๐นการระลึกถึงสติก าหนดลมหายใจเข้าออก 
๗.๑๐ อุปสมานุสสติ เป๐นการระลึกถึงธรรมอันสงบคือนิพพาน พิจารณาถึงคุณของนิพพาน 

เป๐นการดับทุกข์ กิเลสทั้งปวง หยุด ตัดวงจรในวัฎสังสาร(กิเลส กรรม วิบาก )นิพพานเป๐นจุดหมาย
สูงสุดที่ชาวพุทธทั้งหลายต้องการไปถึง คือการที่พระพุทธองค์สอนให้มนุษย์ทั้งหลายปฏิบัติจนหลุดพ้น
จากวัฏสงสารโดยไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก ท าให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ 

๘) สัมมาสมาธิ ตั้งมั่นชอบ จิตอยู่ในสมาธิที่ถูกต้องได้เสมอ การตั้งจิตใจให้แน่วแน่ ไม่
ฟูุงซ่าน สามารถฝึกปฏิบัติได้ด้วยการบริหารจิต ท าสมาธิ 

มรรคมีองค์ ๘ นี้ เมื่อจัดเข้าระบบการฝึกปฏิบัติหรือที่เรียกว่า ไตรสิกขา ( ปฏิบัติธรรม ) 
สามารถปฏิบัติ ได้ด้วยการรักษาศีล การท าสมาธิ และการเจริญป๎ญญา 

 
๒.๔.๗ ลิจฉวีอปริหานิยธรรม ๗  
ประกอบด้วย 
๑) หมั่นประชุมกันเสมอ 
๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจกรรม

ส่วนรวม 



๕๒ 

๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ ไม่ถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
เดิม ตามที่บัญญัติไว้ 

๔) ให้ความเคารพนับถือแก่นักปกครองผู้ใหญ่ และฟ๎งค าของท่าน 
๕) ไม่บังคับกดข่ีเอากุลสตรี มาเป๐นนางบ าเรอ 
๖) สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ปูชนียสถานทั่วรัฐ 
๗) ให้การอารักขา คุ้มครองปูองกันอันเป๐นธรรมแก่นักบวชผู้มี ศีลาจารวัตร ปรารถนาให้

ท่านมาสู่รัฐของตน ที่มาแล้วขอให้อยู่อย่างเป๐นสุข 
 

๒.๔.๘ สัปปุริสธรรม ๗  
สัปปุริสธรรม ๗ ธรรมของคนดี ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท าให้เป๐นสัตบุรุษคุณสมบัติของ

คนด ี
๑) ธัมมัญํุตา  
ความรู้จักธรรม หรือ รู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่ง

ธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล รู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล 
อาทิ นักเรียนรู้ว่าจะเรียนอย่างไร ต้องปฏิบัติอย่างไร ภิกษุรู้ว่าหลักธรรมข้อนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบ้าง 
พระมหากษัตริย์ทรงทราบว่าหลักการปกครองตามราชประเพณีเป๐นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่าจะต้อง
กระท าเหตุอันนี้ หรือกระท าตามหลักการข้อนี้ จึงจะให้เกิดผลที่ต้องการอันนั้น เป๐นต้น  

๒) อัตถัญํุตา  
ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้

ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระท าหรือความเป๐นไปตามหลัก เช่น รู้ว่า
หลักธรรมหรือภาษิตข้อนั้นๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้นๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร ก าหนดไว้
หรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไร การที่ตนกระท าอยู่มีความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อท าไปแล้วจะ
บังเกิดผลอะไรบ้างดังนี้เป๐นต้น 

๓) อัตตัญํุตา  
ความรู้จักตน คือ รู้ว่าตัว เรานั้น ว่ามีสถานภาพเป๐นอะไร ฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ 

ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป๐นต้น ว่าขณะนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม 
และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป  

๔) มัตตัญํุตา 
ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและบริโภคป๎จจัยสี่ 

คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ นักเรียนรู้จักประมาณ ก าลังของตนเองในการท างาน 
รัฐบาลรู้จักประมาณการเก็บภาษีและการใช้งบประมาณในการบริหารประเทศ เป๐นต้น 

๕) กาลัญํุตา  
ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการประกอบกิจ 

กระท าหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป๐นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา เป๐นต้น  
๖) ปริสัญํุตา  



๕๓ 

ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักกลุ่มบุคคล รู้จักหมู่คณะ รู้จักชุมชน และรู้จักท่ีประชุม รู้กิริยาที่
จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา ต้องท ากิริยาหรือปฏิบัติแบบนี้ จะต้องพูดอย่างไร 
ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างไร เป๐นต้น  

๗) ปุคคลปโรปรัญํุตา 
ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า มีอัธยาศัย มีความสามารถ มีคุณธรรม 

เป๐นต้น ผู้ใดหยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้ 
จะต าหนิ หรือยกย่อง และแนะน าสั่งสอนอย่างไร เป๐นต้น 

  
๒.๔.๙ สังคหวัตถุ ๔  
สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมที่เป๐นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟ้ือ 

เกื้อกูล หรือเป๐นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ ๔ ประการ ได้แก่ 
๑) ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟ้ือแบ่งป๎นของๆตนเพ่ือประโยชน์แก่ 

บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป๐นคนเห็นแก่ได้ฝุายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป๐นคนละโมบ 
ไม่เห็นแก่ตัว เราควรค านึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไป
แล้วก็ไม่สามารถจะน าติดตัวเอาไปได้ 

๒) ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูด
หยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป๐นประโยชน์เหมาะส าหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญกับ
การพูดเป๐นอย่างยิ่ง เพราะการพูดเป๐นบันไดข้ันแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึน วิธีการที่จะ
พูดให้เป๐นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
- เว้นจากการพูดเท็จ 
- เว้นจากการพูดส่อเสียด 
- เว้นจากการพูดค าหยาบ 
- เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

๓) อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป๐นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
๔) สมานัตตา คือ การเป๐นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 

คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป๐นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป๐นการสร้างความนิยม และ
ไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย 

  
๒.๔.๑๐ สุขของคฤหัสถ์ ๔  
หลักธรรม ๔ ประการที่ท าผู้ครองเรือนมีความสุข 
๑) อัตถิสุข หมายถึง ความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์ โดยเฉพาะความภาคภูมิใจใน 

ทรัพย์ ที่หามาได้ด้วยแรงกาย สติป๎ญญาความสามารถของตนเอง  
๒) โภคสุข หมายถึง สุขอันเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หรือ 

สร้างประโยชน์สุขต่อบุคคลอื่นในสังคม  
๓) อนณสุข หมายถึง สุขจากการไม่เป๐นหนี้  



๕๔ 

๔) อนวัชชสุข หมายถึง สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือความภูมิใจเอิบอิ่มใจว่า 
ตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใครๆ ติเตียน ไม่ได้ทั้งทางกายวาจาใจ 

  
๒.๔.๑๑ อริยสัจจ ๔ 
อริยสัจ ๔ คือ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ ได้แก่  
๑) ทุกข์ คือ ความเสื่อม เป๐นสิ่งสากลมีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง 
๒) สมุทัย คือ หมายความว่าทุกข์มีเหตุ ท าให้เกิด (ไม่ได้เกิดเอง) วงจรทุกข์ได้แก่ เวทนา  

ตัณหาและอุปาทาน 
๓) นิโรธ คือ การดับทุกข์ หมายความว่า ทุกข์เป๐นสิ่งที่สามารถดับได้ ด้วยการดับกิเลส 

และตัณหา 
๔) มรรค คือ ทางดับทุกข์ มีองค์ประกอบ ๘ประการ เรียกว่า “มรรค” “ทางสายกลาง 

“ (มัชฌิมาปฏิปทา) หรือ “อริยมรรค”  
 

๒.๔.๑๒ อนุสสติ ๑๐ 
อนุสสติ แปลว่า “ตามระลึกถึง” กรรมฐานกองนี้ เป๐นกรรมฐานที่ตามระลึงนึกถึง มีก าลัง

สมาธิไม่เสมอกัน บางหมวดก็มีสมาธิเพียงอุปจารฌาน บางหมวดก็มีสมาธิถึงปฐมฌาน บางหมวดก็มี
สมาธิถึงฌาน ๔ และฌาน ๕ ก าลังของกรรมฐานกองนี้มีก าลังไม่เสมอกันดังนี้ อนุสสติทั้ง ๑๐ อย่างนี้  ็
เหมาะแก่อารมณ์ของนักปฎิบัติไม่ใช่อย่างเดียวกันบางหมวดก็เหมาะแก่ท่านที่หนักไปในสัทธาจริต บาง
หมวดก็เหมาะแก่ท่านที่หนักไปในวิตกและโมหะจริต บางหมวดก็เหมาะแก่ท่านที่หนักไปในราคจริต 
กองใดหมวดใดเหมาะแก่ท่านที่หนักไปในจริต อนุสสตินี้มีชื่อและอาการรวม ๑๐ อย่างด้วยกัน จะน า
ชื่อแห่งอนุสสติทั้งหมดมาเขียนไว้เพื่อทราบ ดังต่อไปนี้ 

๑) พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป๐นอารมณ์ 
๒) ธัมมานุสสติ ระลึกถึงพระธรรมเป๐นมารมณ์ 
๓) สังฆนุสสติ ระลึกถึงคุณพระสงฆ์เป๐นอารมณ์ 
๔) สีลานุสสติ ระลึกถึงศีลเป๐นอารมณ์ 
๕) จาคานุสสติ ระลึกถึงผลของทานการบริจาคเป๐นอารมณ์ 
๖) เทวตานุสสติ ระลึกถึงความดีของเทวดาเป๐นอารมณ์  
๗) (อนุสสติทั้ง ๖ กองนี้ เหมาะแก่ท่านที่หนักไปในสัทธาจริต) 
๘) มรณานุสสติ ระลึกถึงความตายเป๐นอารมณ์ 
๙) อุปสมานุสสติ ระลึกถึงความสุขในนิพพานเป๐นอารมณ์  
๑๐) (อนุสสติ ๒ กองนี้ เหมาะแก่ท่านที่หนักไปในพุทธจริต) 
๑๑) กายคตานุสสติ เหมาะแก่ท่านที่หนักไปในราคจริต 
๑๒) อานาปานานุสสติ เหมาะแก่ท่านที่หนักไปในโมหะและจริต 

   
๒.๔.๑๓ อัตถะ ๓ 



๕๕ 

อตถะ หรือ อรรถ แปลว่า ประโยชน์ อัตถะ ๓ คือประโยชน์ หรือ สิ่งที่มุ่งหวัง ๓ ประการ 
ได้แก่  

๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔ หลักธรรม ๔ ประการที่น าไปใช้แล้วได้ประโยชน์ในป๎จจุบัน 
ทิฏฐธัมมิก = ป๎จจุบัน , อัตถะ = ประโยชน์  
ทิฏฐธัมมิกกัตถะ ๔ หมายถึง ประโยชน์ในป๎จจุบัน ผู้ใดปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ผู้นั้นย่อม

ได้รับประโยชน์ในป๎จจุบันประกอบด้วย 
๑. อุฏฐานสัมปทา หมายถึง ความถึงพร้อมด้วยความหมั่น 
๒. อารักขสัมปทา หมายถึง ความถึงพร้อมด้วยการรักษา  
๓. กัลยาณมิตตตา หมายถึง ความถึงพร้อมด้วยการมีมิตรดี 
๔. สมชีวิตา หมายถึง ความถึงพร้อมด้วยการเลี้ยงชีวิตที่ดี 

 
๒) สัมปรายิกัตถะ ธรรมที่เป๐นไปเพ่ือความเกื้อกูลและความสุขในภายหน้า 
สัมปรายิกัตถ ประโยชน์ ๔ อย่าง 

๑. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศรัทธาในพระรัตนตรัย  
๒. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล การรักษากาย วาจา ใจ เป๐นปรกติ  
๓. จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการบริจาคทาน มีความสุขจากการเสียสละ  
๔. ป๎ญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยป๎ญญา มีความรู้ ความสามารถ มีความสุข ความ

สบายใจจากการท าความดี 
๓) ปรมัตถะ ประโยชน์สูงสุด คือ พระนิพพาน อันเป๐นธรรมที่ดับทุกข์นั่นเอง การที่พระ

นิพพานได้ชื่อว่า มีประโยชน์อย่างยิ่ง ประโยชน์ที่แท้จริง เป๐นการหลุดพ้นจากสังสารวัฏ อันเกิดจาก
การปฏิบัติทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรค ๘ 

  
๒.๔.๑๔ อิทธิบาท ๔ 
อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึง

ความส าเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิ
บาท ซึ่งจ าแนกไว้เป๐น ๔ คือ 

๑) ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป๐นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เรา ควรจะได้ ข้อนี้ 
เป๐นก าลังใจ อันแรก ที่ท าให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ 

๒) วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การการะท าที่ติดต่อ ไม่ขาดตอน เป๐นระยะยาว จน
ประสบ ความส าเร็จ ค านี้ มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง 

๓) จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้ง สิ่งนั้น ไปจากความรู้สึก ของตัว ท าสิ่งซึ่งเป๐น 
วัตถุประสงค์ นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 

๔) วิมังสา หมายถึงความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้
ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า ป๎ญญา ไว้อย่างเต็มที่ 
 
 



๕๖ 

๒.๔.๑๕ ฆราวาสธรรม ๔ 
๑) สัจจะ คือการเป็นคนจริง ในที่นี้จะน าเสนอสองนัยยะ 
นัยยะแรกคือ เมื่อต้ังใจอะไรไว้แล้ว ก็จริงต่อเป้าหมายนั้นไม่ท้อถ่อยต่อเป้าหมายนั้น 

เพราะงานทุกอย่างในโลกนี้ทั้งงานใหญ่ งานเล็ก ล้วนต้องเจออุปสรรคด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งอุปสรรคภายใน
คือใจของเราเอง หรืออุปสรรคภายนอก เงื่อนไข สิ่งแวดล้อม ผู้คนรอบตัวก็ตาม ดังนั้นจะประสบ
ความส าเร็จได้ “เราต้องจริง” เมื่อเจออุปสรรคก็ไม่หยุด แต่จงเดินหน้าต่อไปจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

นัยยะที่สองคือเป็นคนที่รักษาค าพูด พูดค าไหนค านั้น เชื่อถือได้ เหมือนดังพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าตรัสว่า “ตถาคต พูดอย่างไรท าอย่างนั้น ท าอย่างไรพูดอย่างนั้น” ถ้าท าได้อย่างนี้ เราจะเป็น
คนที่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 

๒) ทมะ คือการฝึกตัวเอง เมื่อเราตั้งใจอะไรไว้แล้วก็ต้องฝึกตัวเองให้เพิ่มพูนตลอดเวลา 
เพ่ือจะได้สามารถท าไปถึงเป้าหมายได้ส าเร็จสมความตั้งใจ ตอนเริ่มต้นอาจจะไม่ได้เก่ง แต่มุ่งตรงต่อ
เป้าหมายนั้น แล้วฝึกตัวเองพัฒนาศักยภาพ ขอเพียงอย่าหยุดการฝึกตัวเอง ฝึกไปจนตลอดชีวิตของเรา
เลย สุดท้ายความส าเร็จจะเป็นของเรา 

๓) ขันติ คือความอดทน ความอดทนในที่นี้มีสี่ระดับ 
๑. อดทนต่อความล าบากตรากตร า 
๒. อดทนต่อทุกขเวทนา 
๓. อดทนต่อการกระทบกระทั่ง  
๔. อดทนต่อสิ่งที่เย้ายวนใจ หรือกิเลสซึ่งทนได้ยาก ๔) จาคะ คือความเสียสละ ทั้ง 

สละวัตถุสิ่งของ มีน้ าใจช่วยเหลือคนอ่ืน และสละอารมณ์ ไม่เก็บอารมณ์ขุ่นมัวไว้ในใจ ท าให้ใจเราผ่อง
แผ่วอยู่เรื่อยๆ คนเราจะประสบความส าเร็จได้ต้องรู้จักจาคะ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลคนอ่ืนด้วย คน
ไหนที่เริ่มเติบโตในหน้าที่การงานแล้ว มีน้ าใจต่อผู้ร่วมฆราวาสธรรม ประกอบด้วย 2 ค า "ฆราวาส" 
แปลว่า ผู้ด าเนินชีวิตในทางโลก, ผู้ครองเรือน และ "ธรรม" แปลว่า ความถูกต้อง , ความดีงาม , นิสัยที่ดี
งาม, คุณสมบัติ, ข้อปฏิบัติ 

ฆราวาสธรรม แปลว่า คุณสมบัติของผู้ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตทางโลก 
ประกอบด้วยธรรมะ 4 ประการ คือ 

สัจจะ แปลว่า จริง ตรง แท้ มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน 
ทมะ แปลว่า ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ บังคับตัวเองเพ่ือลดและละกิเลส และรักษาสัจจะ 
ขันติ แปลว่า อดทน ไม่ใช่แพียงแต่อดทนกับค าพูดหรือการกระท าของผู้อื่นที่เราไม่พอใจ แต่หมายถึง
การอดทนอดกลั้นต่อการบีบบังคับของกิเสสจาคะ แปลว่า เสียสละ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน 
โดยเฉพาะกิเลสเพราะนั้นคือสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่กับตน ละนิสัยไม่ดีต่างๆความส าคัญของหลักธรรม 4 
ประการ ที่มีต่อการสร้างตัวนี้ พระพุทธองค์ถึงกับท้าให้ไปถามผู้รู้ท่านอ่ืนๆ ว่า มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้าง
เกียรติยศ และความเคารพจากผู้อื่น ให้คนเราได้เท่ากับการมี "สัจจะ" หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้าง
ปัญญาให้คนเราได้เท่ากับการมี "ทมะ" หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างทรัพย์สมบัติให้คนเราได้เท่ากับ
การมี "ขันต"ิ หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สร้างหมู่มิตรให้คนเราได้เท่ากับการมี "จาคะ" หรือไม่ 

การที่พระพุทธองค์ทรงท้าให้ไปถามผู้รู้อื่นๆ อย่างนี้ก็หมายความว่า ไม่มีธรรมะใดๆ ที่จะใช้
สร้างตัวให้ประสบความส าเร็จได้ยิ่งกว่าการสร้างสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะให้เกิดข้ึนในตนอีกแล้ว หรือ



๕๗ 

อีกนัยหนึ่งก็คือ คนที่จะยืนหยัดผ่านอุปสรรคต่างๆ ในโลกนี้ไปจนกระทั่งพบความส าเร็จได้นั้น เขาต้อง
สร้าง "ฆราวาสธรรม" ให้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานประจ าตนก่อนนั่นเอง เพราะฉะนั้น ความหมายที่
แท้จริงของ ฆราวาสธรรม คือ คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสร้างเกียรติยศ สร้างปัญญา สร้างทรัพย์สมบัติ 
และสร้างหมู่ญาติมิตรให้เกิดข้ึนได้ส าเร็จด้วยก าลังความเพียรของตน 

จากการศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าบุคคลหรือครอบครัวที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
นั้น ไม่ได้จ ากัดอยู่ในวงจ ากัดแค่ภิกษุสงฆ์เท่านั้น แต่ในหมู่คฤหัสถ์ผู้ใช้ชีวิตแบบครองเรือนท่ีประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมพุทธศาสนาก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกัน ดังที่ 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในตอนท้ายพระสูตรเรื่องนี้ว่า อุบาสกผู้มีจิตหลุดพ้นในลักษณะนี้กับภิกษุผู้มีจิต
หลุดพ้นสิ้นอาสวะได้นั้น ไม่มีความแตกต่างกันเลย คือ สามารถหลุดพ้นด้วยวิมุตติเหมือนกัน และการ
น าธรรมโอสถไปให้กับผู้ปุวยนั้นไม่ได้จ ากัดหรือจ าเป๐นว่าจะต้องเป๐นพระภิกษุสงฆ์แต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แม้แต่ผู้ที่เป๐นอุบาสกอุบาสิกาที มีภูมิธรรมภูมิป๎ญญารู้ชัดในธรรมอย่างแจ่มแจ้งลึกซึ้ง  



 

บทท่ี ๓ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอย่างในสังคมไทย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยเป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู๎วิจัยได๎ศึกษาวิจัยรูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยจาก
หลักการแนวคิดทฤษฎี หลักพุทธธรรม และคัดเลือกครอบครัวต๎นแบบในแตํละภาคของประเทศจาก 
ครอบครัวที่ได๎รับรางวัลการันตีจากองค์กรตํางๆ ทั้งจากภาครัฐ หรือ เอกชน เชํน รางวัลครอบครัว
ตัวอยําง รางวัล พํอดีเดํน แมํดีเดํน รางวัลลูกกตัญญู เป็นต๎น ครอบครัวในสังคมไทยที่เป็นกลุํมตัวอยําง 
จึงสรุปเป็นประเด็นดังนี้ 

๑. ครอบครัวตัวอยํางที่มีพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย 
    ๑.๑. ตัวอยํางครอบครัวภาคเหนือ 

๑.๑.๑ ครอบครัวของ นายคนอง ทองสุข  
๑.๑.๒ ครอบครัวของ ดร. กันตยา มานะกุล 

  ๑.๒. ตัวอยํางครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑.๒.๑ ครอบครัวของนางปรุงศรี ภูงามทอง 
๑.๒.๒ ครอบครัวของนางสุภาสรณ์ แต๎รัตนชัย 

  ๑.๓. ตัวอยํางครอบครัวภาคใต๎และภาคตะวันตก 
๑.๓.๑ ครอบครัวของนายนายพิสิฐ อุสัยนี 
๑.๓.๒ ครอบครัวของนางน้้าเชื่อม ข้าชม 

    ๑.๔. ตัวอยํางครอบครัวภาคกลางและภาคตะวันออก 
๑.๔.๑ ครอบครัวของนางจุติพร ทัพเจริญ 
๑.๔.๒ ครอบครัวนางวิไล บูรณเจริญกิจ จังหวัดชลบุรี 

๒. การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย  

๒.๑ การพัฒนาตามหลักทฤษฎีพุทธวิธีดูแลรักษาและเสริมสร๎างสุขภาวะ 

๒.๒ การพัฒนาตามหลักทฤษฎีแพทย์แผนไทย 

๓. การพัฒนาครอบครัวต๎นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธด๎านสุขภาวะในสังคมไทย  

๓.๑ การพัฒนาตามหลักพุทธวิธีบ้าบัดรักษาโรคธรรมโอสถ (ทางกาย ใจ) 
๓.๒ การพัฒนาตามหลักพุทธวิธีและการแพทย์แผนไทย  
 
 
 
 

 



๕๙ 

๓.๑ ครอบครัวตัวอย่างที่มีพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย 
๓.๑.๑ ตัวอย่างครอบครัวภาคเหนือ 

๓.๑.๑.๑ ครอบครัวนายคนอง ทองสุข  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอเวียงเชียงรุ๎ง จังหวัดเชียงราย 

นายคนอง ทองสุข ปัจจุบันรับราชการเป็นนักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ ส้านักงาน
สาธารณสุขอ้าเภอเวียงเชียงรุ๎ง จังหวัดเชียงรายปัจจุบันสมรสกับนางอัญชลี ทองสุข ข๎าราชการครู
ช้านาญการ มีบุตรธิดา ๒ คน เป็น ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน 

นายคนอง ทองสุข เป็นผู๎น้าครอบครัวที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง โดยเป็นผู๎มี
ความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร ในการประกอบอาชีพ และการเลี้ยงดูลูกด๎วยความเสียสละอบรม
เลี้ยงดูลูกด๎วยความรัก ความเอาใจใสํ ความมานะ อดทน ท้าให๎ลูกได๎รับการศึกษา มีอาชีพสุจริต มี
ความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังได๎มีการน้าหลักธรรมมาใช๎ในการ
บริหารครอบครัวด๎วย 

หลักธรรมที่ใช๎ในการพัฒนารูปแบบครอบครัวคือ สังคหวัตถุ ๔ อยูํรํวมกันอยํางสันติซึ่ง
ประกอบด๎วยหลักธรรม ๔ ข๎อ ได๎แกํ ทาน  ปิยวาจา  อัตถจริยา  และ สมานัตตา โดยมีรายละเอียดแตํ
ละข๎อดังนี้ 

๑. ทาน คือการให๎ ได๎แกํ การท้าบุญในวันพระและวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนาตาม
โอกาสที่เหมาะสม ทอดกฐิน ทอดผ๎าปุา การให๎สิ่งของการให๎ของขวัญแกํคนในครอบครัวและเพ่ือน
รํวมงาน เป็นต๎น 

๒. ปิยวาจา การพูดวาจาที่ไพเราะ พูดในสิ่งที่เป็นจริง ใช๎ค้าสุภาพ ไพเราะนิ่มนวลและพูด
ให๎ถูกกาลเทศะด๎วยเชํน ถ๎าเราจะไปตักเตือนใคร เราก็เลือกค้าอยํางดีไปบอกเขาไปบอกด๎วยจิตที่
เมตตาหวังดีตํอเขา  เชํนเดียวกัน เมื่อเขามาบอกหรือตักเตือนเรา เราก็ต๎องทบทวนวําเขาอยากบอก
อะไรกับเรา และหากเป็นสิ่งที่ถูกต๎องที่เราต๎องปรับปรุงตัวให๎ดีขึ้นเราก็ควรไปขอบคุณเขา ซึ่งพระ
สัมมาสัมพุทธเจ๎า ทรงตรัสไว๎วํา บุคคลที่มาแนะน้าเราสิ่งที่เป็นประโยชน์ให๎แกํเรา เมื่อเห็นเราผิดพลาด 
เรียกวํา “ผู๎ชี้ขุมทรัพย์ให๎” 

๑. อัตถจริยา คือท้าตนให๎เป็นประโยชน์ บางครั้งในการอยูํรํวมกันในครอบครัวอาจขาด
ก้าลังแตํถ๎าเราชํวยกันปัญหาที่วํายากก็จะส้าเร็จลุลํวงไปได๎ถ๎าทุกคนในครอบครัวรํวมมือกัน  

๒. สมานัตตตา การวางตนให๎พอดีในหน๎าที่ของตนอยํางเสมอต๎นเสมอปลาย คือ วางตนให๎
เหมาะสมวําตอนนี้เราอยูํในฐานะอะไร เชํน พํอก็มีหน๎าที่เลี้ยงดูลูก แมํก็มีหน๎าที่ดูแลบ๎านดูแล
ครอบครัว ลูกเองก็มีหน๎าที่ศึกษาเลําเรียน และเมื่อเราท้างาน ถ๎ามีใครไมํท้าตามหน๎าที่แล๎ว ยํอมจะเกิด
ปัญหาเรื่องการก๎าวกํายหน๎าที่กันตามมา จนอาจสํงผลให๎เกิดความไมํปลอดภัยในชีวิตขึ้นได๎ อยํางนี้
เป็นต๎น เมื่อเป็นเชํนนี้การวางตนให๎เหมาะสม จะชํวยให๎ไมํต๎องระวาดระแวงในการท้าหน๎าที่ของตน ซึ่ง
จะสํงผลให๎เราอยูํรํวมกันในครอบครัวได๎อยํางปลอดภัยและสบายใจ 

๓.๑.๑.๒ ครอบครัวของ ดร. กันตยา มานะกุล ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน 
และครอบครัวกลาง จังหวัดเชียงราย  ดร. กันตยา มานะกุล ด้ารงต้าแหนํง ผู๎พิพากษาสมทบ ศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง จังหวัดเชียงราย ปัจจุบัน ดร. กันตยา มานะกุล อายุ ๖๕ ปี อาศัยอยูํ



๖๐ 

บ๎านเลขท่ี ๒๐๙ หมูํที่ ๒ ต้าบล สันทราย อ้าเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย มีบุตรจ้านวน ๒ คน เป็น 
หญิง ๒ คน 
  ดร. กันตยา มานะกุล สมรสกับ นายนรวัฒน์ มานะกุล อดีตอธิบดีกรมการประกันภัย 
กระทรวงพาณิชย์มีบุตรธิดา จ้านวน ๒ คน ประกอบด๎วย ดร.พิมพ์รัตน์ มานะกุล ส้าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย Case Western, Ohio, U.S.A. ปัจจุบันเป็น 
อาจารย์ประจ้าส้านักพยาบาล มหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย และ คุณณัฎฐ์ระพี มานะกุล 
ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย Griffifth, Australia ปัจจุบันด้ารงต้าแหนํง
ประธานกรรมการ และ ผู๎บริหารฝุายงานโฆษณา บริษัท ประกิต (มหาชน) จ้ากัดกรุงเทพมหานคร 

 ดร. กันตยา มานะกุล เป็นผู๎ประพฤติปฏิบัติดี มีคุณธรรมที่ควรคําแกํการน้ามาเป็น
แบบอยําง โดยตลอดชํวงชีวิตของดร.กันตยา มานะกุล นั้น ทํานไมํจ้าเป็นต๎องประกาศให๎คนอ่ืนรู๎ 
นอกจากนี้ยังสั่งสอนอบรมลูกๆ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญูรู๎จักหน๎าที่ของตนเอง เพราะทํานบอก
วํา ตอนทํานเป็นลูกทํานก็เปูนลูกที่ดี เมื่อเป็นแมํก็ต๎องเป็นแมํท่ีดีด๎วย ท้าความดีโดยไมํหวัง
ผลตอบแทน หากมีผู๎ที่เดือดร๎อน ถ๎าชํวยได๎ก็จะชํวยทันที สํวนการเลี้ยงลูกทั้ง ๒ คน ไมํรู๎สึกเหนื่อย 
เพราะแตํละคนจะรู๎จักหน๎าที่ตัวเอง ไมํท้าให๎หนักใจ  

ปัจจุบัน ดร.กันตยา มานะกุล นอกจากจะด้ารงต้าแหนํงเป็น ผู๎พิพากษาสมทบ ศาล
เยาวชนและครอบครัวกลางแล๎ว ทํานยังมีจิตใจที่เป็นกุศลโดยทํานจะมาถวายการสอนภาษาอังกฤษ
ให๎กับพระภิกษุสามเณร ของวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยไมํ
รับคําตอบแทนมาโดยตลอด คุณงามความดีที่ปรากฏนี้ จึงท้าให๎ ดร. กันตยา มานะกุล เป็นบุคคลที่
ควรคําแกํการน้ามาเป็นแบบอยํางในการครองตน ครองคน และครองงาน   
 

๓.๑.๒ ตัวอย่างครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓.๑.๒.๑ ครอบครัวของนางปรุงศรี ภูงามทอง ประวัตินางปรุงศรี ภูงามทอง แมํ

ดีเดํนแหํงชาติ ภาค ๗ แมํดีเดํน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภท แมํผู๎บ้าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม อายุ ๗๒ ปี 
ศาสนา พุทธ คูํสมรส นายไพบูลย์ ภูงามทองที่อยูํ ๒๙๙/๑ ถ.โสมพะมิตร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ 
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ ข๎าราชการบ้านาญ จ้านวน บุตร ๓ คน 

นางปรุงศรี ภูงามทองเป็นผู๎มีความประพฤติดี มีศีลธรรม มีความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นผู๎บ้าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม
สํวนรวม มีความสามารถในการใช๎ภาษาไทย จะถํายทอดความรู๎ให๎ลูกศิษย์น้าไปใช๎ในชีวิตประจ้าวันได๎
อยํางถูกต๎องทั้งในการใช๎ภาษาเพ่ือสื่อสารทั่วไป และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางภาษาด๎วยการแตํง
บทร๎อยกรองได๎อยํางไพเราะเหมาะสม ถูกต๎อง เป็นที่ชื่นชมและยอมรับโดยทั่วไป ได๎รับประกาศเกียรติ
คุณยกยํองเชิดชูเกียรติ อาทิ แมํตัวอยํางดีเดํนของพุทธสมาคม และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศิลปินดีเดํน 
สาขาวรรณศิลป์ นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรพิเศษสอนวิชาภาษาไทยแกํพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 
โรงเรียนปริยัติธรรม ท้าหน๎าที่ผู๎น้าชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัด
เหนือ และผู๎สร๎างคุณประโยชน์ให๎แกํการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกด๎วย นางปรุงศรีได๎เลี้ยงดูบุตร
ธิดาด๎วยความรัก เอาใจใสํ สํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษาตามก้าลังความสามารถ อบรมลูกให๎มีความอํอน



๖๑ 

น๎อมถํอมตน มีสัมมาคารวะ มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และรับผิดชอบตํอ
หน๎าที่ๆได๎รับมอบหมาย 
 บุตรธิดาทั้ง ๓ คน เชื่อฟังค้าสั่งสอนของบิดามารดา โดยมารดาเป็นแบบอยํางในการ
ด้าเนินชีวิต บุตรคนที่ ๑ จบปริญญาโท รับราชการ ต้าแหนํงครูช้านาญการพิเศษ โรงเรียนศรีอยุธยาใน
พระอุปถัมภ์ บุตรคนที่ ๒ จบปริญญาโท รับราชการ ต้าแหนํงผู๎อ้านวยการสํวนบูรณะ(กระทรวง
คมนาคม) ส้านักทางหลวงชนบทที่ ๗ (อุบลราชธานี) บุตรคนที่ ๓ จบปริญญาตรี รับราชการใน
ต้าแหนํง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ลูกทุกคนระลึกอยูํ
เสมอวําความภาคภูมิใจของบิดามารดาอยูํที่ความส้าเร็จและความสงํางามของลูกๆ 

จะเห็นได๎วําประวัติและคุณงามความดีท่ีเห็นเป็นประจักษ์ชัดเจน จากการท้าประโยชน์เพื่อ
สังคมของนางปรุงศรี ภูงามทองตามหลักธรรมสังคหวัตถุ  ๔ หลักธรรมส้าหรับยึดเหนี่ยวจิตใจคนใน
สังคม เป็นผู๎ที่มีอัตถจริยา  หมายถึง การชํวยเหลือสังคม ท้างานสาธารณะประโยชน์จึงได๎รับการยก
ยํองและเชิดชูเกียรติเป็นแมํดีเดํนแหํงชาติ ประจ้าปี ๒๕๕๔ 

๓.๑.๒.๒ ครอบครัวของนางสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย  นางสุภาสรณ์แต๎งรัตนชัย 
สมรสกับ นายชัยโรจน์  แต๎รัตนชัย ด้าเนินกิจการห๎างเพชรทองเซํงเฮงล๎ง ตราดาว จ้านวนบุตรธิดา ๔ 
คน 

การท้าหน๎าที่เป็นลูกท่ีดีของคุณพํอ คุณแมํ เป็นภรรยาที่ดี เป็นแมํที่ดีของลูกๆ โดยสร๎าง
ความรักความหํวงใย ใกล๎ชิด เอื้ออาทรตํอกัน มีความซื่อสัตย์สุจริต เปิดเผย(ไมํมีความลับ) เกิดความ
อบอุํน มีความไว๎วางใจซึ่งกันและกันภายในครอบครัว ท้าให๎กิจการงานเจริญก๎าวหน๎า ครอบครัว
เข๎มแข็งและม่ันคง 

เมื่อลูกๆ จบการศึกษามาชํวยแบํงเบาภาระได๎บ๎าง ก็มีโอกาสได๎ชํวยเหลือสังคมมากข้ึน 
โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรมประจ้าใจการให๎และแบํงปันด๎วยจิตศรัทธาตามก้าลังความสามารถ  
จะคงรักษาไว๎ในคุณงามความดีท่ีได๎รับเกียรติในครั้งนี้  เพ่ือเป็นแบบอยํางแกํลูกๆ  และจะชํวยเหลือ
สังคมตํอไป 
 การบ้าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม  

- เป็นผู๎พิพากษาสมทบศาลจังหวัดอุดรธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
- กรรมการเหลํากาชาดจังหวัดอุดรธานี 
- อดีตนายกสโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์จังหวัดอุดรธานี 
- กรรมการมูลนิธิทะนุบ้ารุงศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี 
- กรรมการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดอุดรธานี 

 คติเตือนใจ  อันที่จริงเขาอยากเห็นเราท้าดีจงท้าดีอยําให๎เดํนจะเป็นภัย ไมํมีใครเขาอยาก
เห็นเราเดํนเกิน 
 นางสุภาสรณ์ แต๎รัตนชัยได๎ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สังคห
วัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้้าใจของผู๎อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็น
หลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเอ้ือเฟ้ือแบํงปันของๆตนเพ่ือประโยชน์แกํบุคคลอ่ืน ไมํตระหนี่ถี่



๖๒ 

เหนียวพูดจาด๎วยถ๎อยค้าที่ไพเราะอํอนหวาน จริงใจมีความประพฤติเสมอต๎นเสมอปลาย จนได๎รับการ
ยกยํองเป็นแมํดีเดํนจังหวัดอุดรธานี 

 

 

๓.๑.๓ ตัวอย่างครอบครัวภาคใต้และภาคตะวันตก 
๓.๑.๓.๑ ครอบครัวของนายนายพิสิฐ อุสัยนี  นายพิสิฐ อุสัยนี ผู๎อ้านวยการ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ๎านควนโพธิ์) รับรางวัล "ก้าพล วัชรพล" รางวัลผู๎บริหารโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยาดีเดํน ระดับภาคใต๎ ประจ้าปี ๒๕๕๔ ของมูลนิธิไทยรัฐ จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเป็นผู๎บริหารสถานศึกษาท่ีประสบผลส้าเร็จในการ
บริหารงานมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด๎านสถานศึกษา การบริหาร บุคลากร และนักเรียน ภายใต๎
วิสัยทัศน์ในการบริหารวํา “มุํงพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ สร๎างครูคุณภาพ สูํคุณภาพ
ผู๎เรียน โดยเน๎นหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผู๎ใต๎บังคับบัญชา พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให๎มี
คุณภาพและมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน สร๎างคํานิยมรํวมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความ
ขยันหมั่นเพียร การประหยัด อดออม การเสียสละทุํมเทในการปฏิบัติราชการ” เพ่ือให๎สอดคล๎อง
กับอัตลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่วํา “นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู๎ ความ
จริง สามารถใช๎และผลิตสื่อมวลชนศึกษา และมีความซื่อสัตย์สุจริต” 

เนื่องจากนายพิสิฐ อุสัยนี ผู๎อ้านวยการโรงเรียนคอยบริหารจัดการคนสํวนใหญํจึงยึดถือ
หลักธรรม พรหมวิหาร หลักธรรมค้าสอนที่ใช๎สร๎างมนุษย์สัมพันธ์ในระหวํางเพื่อนผู๎รํวมงาน เพื่อให๎เกิด
ความยินดี เต็มใจท้างาน อันจะน้าไปสูํความส้าเร็จของงาน สํงผลให๎มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได๎รับ
รางวัลผู๎บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเดํน 

๓.๑.๓.๒ ครอบครัวของนางน ้าเชื่อม ข้าชม  นางน้้าเชื่อม ข้าชม ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตั้งแตํจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ ถึง  ปัจจุบัน มีพ้ืนที่ท้าการเกษตร จ้านวน ๑๑๐ ไรํ 
เป็นของตนเอง ๘๗ ไรํ เป็นโฉนด และเชํา ๒๓ ไรํ โดยท้านาจ้านวน๑๐๕ ไรํ และปลูกพืชเพ่ือเป็น
คําใช๎จํายประจ้าวันในครอบครัว ๕ ไรํ (ได๎แกํ กล๎วยน้้าว๎า ๓ ไรํ /กล๎วยหอมทอง ครึ่งงาน /ข๎าวโพด
หวาน ครึ่งงาน/ชะอม ๑ ไรํ/ ไผํ ๑ กอ) นางน้้าเอม ข้าชม เป็นผู๎ที่มีความขยันหมั่นเพียรและยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการด้าเนินชีวิตและเป็นแบบอยํางให๎กับพ่ีน๎องภายในครอบครัวและชุมชนโดนเป็น
ผู๎น้าด๎านตํางดังนี้ 

 ๑.ด๎านศาสนา 
 นางน้้าเชื่อม ข้าชม เป็นคนใจบุญเริ่มท้าบุญตั้งแตํยังไมํมีครอบครัวพอมีครอบครัว
(แตํงงาน)มีการริเริ่มจัดตั้งกองผ๎าปุาและกองกฐิน เพื่อน้าไปทอดที่วัดธรรมเจดีย์ตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๓๐ 
จนถึงปัจจุบันโดยจากคนในครอบครัวซึ่งเป็นพ่ีน๎องและขยายไปยังคนในชุมชนโดยตั้งกองผ๎าผ๎ากฐิน
จากปีละ ๑ กอง ๆ ละ๑,๙๙๙ บาท เพิ่มขึ้นทั้งหมูํบ๎านและต้าบล รวมปีละ ๒๕ กองๆ ละ ๑,๙๙๙ 
บาท รวมเป็นเงิน๔๙,๙๗๕ บาทเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี และได๎บริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาให๎กับ
สามเณรวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ปีละ๕,๐๐๐บาท และรํวมโครงการบวชชีพราหมณ์ทุกวันที่ ๑ – ๗ 
ธันวาคม ถวายเป็นราชกุศลให๎แดํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนพรรษา 
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๕ ธันวามหาราช ทุกปีตั้งแตํปี พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นระยะเวลา ติดตํอกัน ๑๕ ป/ีจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ 
จ้านวน ๕๐๐ เลํม แจกอุบาศกอุบาสิกา ในวันเข๎าพรรษาโดยเริ่มตั้งแตํปี พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน/ และ
เป็นผู๎น้าในการจัดตั้งโรงทานเวลาวัดมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารคาวหวานให๎กับเกษตรกรทั่วไปที่มารํวม
ท้าบุญที่วัดธรรมเจดีย์ 
 

๒.ด๎านการศึกษา 
 นางน้้าเชื่อม ข้าชม ได๎มอบทุนการศึกษาให๎กับนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ปีละ๑๐ ๆ

ทุนละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕ .๐๐๐ บาท / ปี ปฏิบัติมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี คิดเป็นมูลคํา๒๕ ,๐๐๐ 
บาทจัดท้าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ในวันไหว๎ครูและวันเด็กทุกปี ปีละ 
๒,๐๐๐ บาท ด้าเนินการตั้งแตํ ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน คิดเป็นมูลคํา ๒๐,๐๐๐ เป็นที่ปรึกษาโรงเรียน
ในเรื่องการท้าน้้าหมักชีวภาพให๎กับครู นักเรียน เพ่ือเป็นการลดต๎นทุนการผลิตพืชปลอดภัย ๓ . 
ด๎านสาธารณสุข 
 คุณแมํน้้าเชื่อม ข้าชม เป็นผู๎เสียสละชอบชํวยเหลือและดูแลพี่น๎องและเพ่ือนบ๎านใน
หมูํบ๎านและต้าบลจึงสมัครเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขตั้งปี พ.ศ.๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน และได๎เข็มเชิดชู
เกียรติในการปฏิบัติงานด๎านดูแลเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ ๖ ขวบ โดยท้าหน๎าที่ชั่งน้้าหนักและวัดรอบหัว
พร๎อมทั้งดูแลผู๎สูงอายุโดยวัดความดันคัดกรองเบาหวาน เป็นจิตอาสา 
 ๔. ด๎านประชาธิปไตย 
 คุณแมํน้้าเชื่อม ข้าชม เป็นผู๎รักประชาธิปไตยโดยรํวมการเลือกตั้งทุกครั้งตั้งแตํระดับ
หมูํบ๎าน ต้าบล เลือกตั้งท๎องถิ่น เลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด เลือกตั้งวุฒิสภา และเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร และรํวมรณรงค์ในการปูองกันผู๎ค๎าผู๎เสพยาเสพติด 

ประวัติของลูก 
แมํน้้าเชื่อม ข้าชม มีบุตร ๒ คน เป็นชาย ๑ คน หญิง ๑ คน โดยบุตรชายได๎จบจาก

โรงเรียนนายร๎อย จปร. ชื่อ ร๎อยโทวีระเดช ข้าชม อายุ ๒๖ ปี ปัจจุบันด้ารงต้าแหนํง ผู๎บังคับกองร๎อย
ปืนใหญํ กองพันทหารปืนใหญํคํายสุรสีห์ อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บุตรสาวจบปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อนางสาวก้าไรทิพย์ ข้าชม อายุ ๒๒ ปี ปัจจุบัน ด้ารงต้าแหนํง ครูอัตราจ๎าง 
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ต้าบลลาดหญ๎า อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ลูกสาวได๎รับ
ประกาศนียบัตรในชํวงที่ศึกษาในระดับประถมศึกษาท่ีโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ในการประกวดวาดรูปได๎
ที่ ๓ และเรียงความได๎ที่ ๑ /ได๎รับรางวัลที่ ๒ ในการประกวดแตํงกลอนวันสุนทรภูํ และประกวด
เรียงความภาษาไทย ได๎ท่ี ๑ ในระหวํางเรียนระดับมัธยมต๎นศึกษาที่โรงเรียนวินิตศึกษา/ประกวด
แขํงขันเด็กมรรยาทไทยได๎ท่ี ๒ และประกวดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสี่ภาคได๎ที่๑ ประกวดแขํงขัน
โต๎วาทีได๎ที่ ๒ ขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพาจะเห็นได๎วําแมํน้้าเชื่อม ข้าชม เป็นแมํท่ีอบรมลูกสาว
และลูกชายให๎เป็นคนดีของสังคมและเป็นแมํเป็นแบบอยํางในเรื่องของการครองเรือนโดยแมํน้้าเชื่อม 
ข้าชม จะตื่นตั้งแตํตีสี่ ท้างานบ๎านทุกชนิดเสร็จแล๎วออกไปชํวยสามีท้านาและรู๎จักเก็บออมโดยน้าเงินที่
ได๎จากการท้านาเก็บฝากไว๎เป็นเงินออมและใช๎จํายประจ้าวันจากการท้าอาชีพเสริมและยังเลี้ยงดู
มารดาตั้งแตํยังไมํมีครอบครัวจนถึงปัจจุบัน 
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๓.๑.๔ ตัวอย่างครอบครัวภาคกลางและภาคตะวันออก 
๓.๑.๔.๑ ครอบครัวของนางจุติพร ทัพเจริญ  นางจุติพร ทัพเจริญ เกิดเม่ือวันที่ 

๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ ปัจจุบัน อายุ ๕๖ ปี จบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยรามค้าแหงบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต International University Foundation ปัจจุบัน
เป็นแมํบ๎านและประธานผู๎พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัด ปทุมธานี โดยได๎สมรส
กับ นายยุทธนา ทัพเจริญ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๙๖ ปัจจุบัน อายุ ๕๗ ปี ปัจจุบันด้ารง
ต้าแหนํงผู๎วําการการรถไฟแหํงประเทศไทย มีบุตรชาย ๒ คน คือ นายปรัชญายุทธ ทัพเจริญ อายุ ๒๑ 
ปี และนายจิระยุทธ ทัพเจริญ อายุ ๑๘ ป ี

นางจุติพร ทัพเจริญ ผู๎ซึ่งได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นแมํดีเดํนแหํงชาติประจ้าปี ๒๕๕๔ เป็น
บุคคลที่มีคุณธรรม มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร๎อย มีทัศนะคติเชิงบวก มีจิตใจเมตตากรุณา
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และนิยมความเป็นไทย ให๎การสนับสนุนและเป็นผู๎ที่รักษาเอกลักษณ์ของไทย มาโดย
ตลอด ซึ่งหากใครต๎องการความชํวยเหลือจากนางจุติพร ทัพเจริญ บุคคลนี้ไมํเคยปฏิเสธทั้งๆ ที่จะยังไมํ
แนํใจวําจะชํวยได๎หรือไมํ โดยได๎บอกวําคนที่มาขอความชํวยเหลือจากเราแสดงวําเขามีความทุกข์และ
เดือดร๎อนจึงมาขอความชํวยเหลือ อยํางน๎อยที่สุดการรับฟังความทุกข์ที่เขามาระบายให๎เราฟัง ก็จะ
ชํวยให๎เขาผํอนคลายลงได๎ไมํมากก็น๎อย นางจุติพร ทัพเจริญ ยังเป็นผู๎ที่มีความนิยมในเอกลักษณ์ไทย 
ซึ่งมักจะใช๎สินค๎าท่ีผลิตในประเทศไทยเป็นสํวนใหญํและสนับสนุนสินค๎าไทย โดยเฉพาะสินค๎าจาก
ชาวบ๎าน โดยนางจุติพร ทัพเจริย จะซื้อและน้ามาแจกจํายกับคนรอบๆ ข๎าง โดยบอกวําของชาวบ๎าน
ราคาถูกเพราะเขาไมํได๎เอาคําแรงงานมาคิด วัสดุก็มาจากท๎องถิ่นเราควรชํวยกันสนับสนุน ด๎านความ
จงรักภักดีตํอสถาบันชาติ นางจุติพร ทัพเจริญ เป็นลูกนายทหาร คือ พลตรีพูน ปิยะรัตน์ ซึ่งทหารทุก
คนมีหน๎าที่ปกปูองชาติศาสนา และจงรักภักดีตํอพระมหากษัตริย์ จึงปลูกฝังให๎ นางจุติพร ทัพเจริญ รัก
ชาติเข๎มแข็งและท่ีส้าคัญคือ จงรักภักดีตํอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ด๎านศาสนา นางจุติพร 
ทัพเจริญ เป็นผู๎ที่มุํงมั่นในการท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนายึดมั่นในค้าสั่งสอนของพระพุทธเจ๎า เชื่อมั่นใน
การท้าความดีซื่อสัตย์และมีความกตัญญูรู๎คุณและตอบแทนบุญคุณทันทีเม่ือมีโอกาส การยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชน ซึ่งมักจะรํวมบริจาคเงินเพ่ือท้านุบ้ารุงพุทธศาสนา และชํวยเหลือผู๎ตก
ทุกข์ได๎ยาก ในหลายๆ โอกาส 

แม๎ นางจุติพร ทัพเจริญ จะเป็นผู๎หญิงคนเดียวในบ๎าน ซึ่งครอบครัวประกอบด๎วย นาย
ยุทธนา ทัพเจริญ และบุตรชาย ๒ คน นางจุติพร ทัพเจริญ ก็ดูแลครอบครัวอยํางไมํขาดตกบกพรํอง 
โดยเอาใจใสํครอบครัวทุกคนไมํวําครอบครัวจะอยูํในห๎วงของความสุขหรือความทุกข์ ซึ่งนายยุทธ ทัพ
เจริญ หัวหน๎าครอบครัวที่ท้างานหนักเพ่ือให๎ครอบครัวได๎อยูํอยํางมีความสุข นางจุติพร ทัพเจริญ นั่ง
เองจะคอยสนับสนุน เป็นก้าลังใจ เป็นพลังให๎นายยุทธนา ทัพเจริญ ในยามท่ีประสบปัญหา นางจุติพร 
ทัพเจริญ ก็จะแสดงความเข๎มแข็งคอยเป็นคูํคิด เป็นก้าลังใจ และเป็นแรงผลักดันให๎ครอบครัวก๎าวผําน
อุปสรรคตํางๆ จนพ๎นวิกฤติเสมอมา จนกลําวได๎วํา "นางจุติพร ทัพเจริญ เป็นคูํชีวิตเป็นภรรยาที่ดีเยี่ยม
ของนายยุทธนา ทัพเจริญ" ด๎านการบ้าเพ็ญประโยชน์ตํอผู๎อ่ืนและสังคม นางจุติพร ทัพเจริญ ยังท้า
หน๎าที่ประธานผู๎พิพากษาสมทบ ตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง "เด็กๆ ที่ถูกกลําวหาวํากระท้า
ความผิดหรือเด็กที่กระท้าความผิดเป็นเด็กท่ีขาดโอกาส สํวนใหญํเป็นเด็กที่ครอบครัวยากจน พํอแมํ
ผู๎ปกครองก็ต๎องท้ามาหาเลี้ยงชีพ ไมํมีเวลาดูแลลูกอยํางใกล๎ชิด บางคนก็ขาดคนดูแล ไมํมีพํอแมํคอย
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ดูแลอบรม" ส้าหรับโครงการตํางๆ ที่ "นางจุติพร ทัพเจริญ" ท้าในฐานะประธานผู๎พิพากษาสมทบฯ 
ตลอดระยะเวลากวํา ๑๐ ปี มีมากมายหลายโครงการ หากจะแบํงตามกลุํมเปูาหมายคงจะแบํงงาน
ออกเป็น ๒ โครงการใหญํๆ คือ โครงการเชิงรุกเป็นโครงการที่มีกลุํมเปูาหมายเป็นเด็ก เยาวชน ในกลุํม
เสี่ยงด๎วยการเข๎าไปให๎ความรู๎ ในเรื่องตํางๆ ในสถานศึกษาและชุมชน อาทิเชํน โครงการให๎ความรู๎แกํ
นักเรียนในสถานศึกษา, โครงการเยาวชนอาสา จังหวัดปทุมธานี , โครงการจัดตั้งศูนย์ไกลํเกลี่ย (ระดับ
มัธยมศึกษา) ในสถานศึกษา จังหวัดปทุมธานี, โครงการทุนการศึกษา จังหวัดปทุมธานี , โครงการสร๎าง
เครือขําวพิทักษ์เด็ก เยาวชนและครอบครัว , โครงการเสวนาปัญหาเด็กและเยาวชน นอกจากโครงการ
เชิงรุกแล๎วยังได๎ท้าโครงการเชิงรับ ซึ่งกลุํมเปูาหมายเป็นเด็กและเยาวชนที่หลงไปกระท้าความผิดหรือ
ถูกกลําวหาวํากระท้าความผิด เพื่อให๎เด็กเหลํานี้มีก้าลังใจที่จะกลับตัวเป็นคนดี มีอาชีพ ด๎วยการแก๎ไข 
บ้าบัดและฟ้ืนฟูรํางกายและจิตใจ ด๎วยโครงการตํางๆ ดังนี้ โครงการในสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและ
เยาวชน , โครงการ "บัวสีขาว" บรรพชาสามเณร , โครงการครอบครัวสัมพันธ์ การที่ นางจุติพร ทัพ
เจริญ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม และรํวมบ้าเพ็ญประโยชน์ จึงได๎รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จัตุรถาภรณ์ช๎างเผือก 

นางจุติพร ทัพเจริญ เป็นบุคคลซึ่งสมควรได๎รับการยกยํองให๎เป็น แมํดีเดํนแหํงชาติ (แมํผู๎
บ้าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม) เนื่องจากเป็นแมํ ที่เปี่ยมด๎วยความอบอุํน เสียสละ มีความรักให๎กับลูก
อยํางเต็มเปี่ยม จนลูกชายทั้งสองเติบโตได๎อยํางมั่นคง เป็นคนดีของครอบครัวและของสังคม ซึ่งจะเป็น
ก้าลังของชาติตํอไปในอนาคตอยํางแนํนอน นอกจากนี้ นางจุติพร ทัพเจริญ ยังเป็นก้าลังส้าคัญของ
ครอบครัวเป็นผู๎อยูํเบื้องหลังความส้าเร็จ เป็นพลังและก้าลังใจที่ส้าคัญให๎กับสามี ได๎ปฏิบัติหน๎าที่
ราชการได๎อยํางเต็มก้าลัง โดยไมํต๎องกังวลตํอครอบครัวและความเป็น "แมํ" ของ นางจุติพร ทัพเจริญ 
ยังเผื่อแผํไปยังผู๎ด๎อยโอกาส และบุคคลรอบข๎างในทางสังคม เธอเป็นผู๎ที่เสียสละทั้งก้าลังใจ ก้าลังกาย
และก้าลังทรัพย์ เพื่อด้าเนินโครงการตํางๆ ในฐานะประธานโครงการเพื่อสังคมโดยเฉพาะอยํางยิ่งกับ
เด็กและเยาวชนที่กระท้าความผิดหรือถูกกลําวหาวํากระท้าความผิดและกลุํมเด็ก-เยาวชนที่เป็นกลุํม
เสี่ยงตํอการกระท้าความผิด ที่ตนรับผิดชอบอยํางเต็มความสามารถจนทุกโครงการประสบความส้าเร็จ
ได๎อยํางดีเยี่ยม โดยที่โครงการตํางๆ ไมํได๎รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐเลย ซึ่งการท้างาน
เพ่ือสังคมของนางจุติพร ทัพเจริญ จะมํุงไปที่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เด็กและเยาวชนที่
เป็นปัญหาของสังคม ซึ่งทํานเห็นวํา จะต๎องเรํงแก๎ไขให๎เร็วที่สุดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หากรอให๎
เป็นผู๎ใหญํก็จะสายเกินเยียวยา หากเด็กกลุํมนี้ได๎รับการแก๎ไข ในภายภาคหน๎าเราก็จะได๎พลเมืองที่มี
คุณภาพเป็นก้าลังของชาติตํอไป การท้างานของ นางจุติพร ทัพเจริญ มักเป็นการท้างานแบบปิดทอง
หลังพระ ซึ่งการท้างานแตํละครั้งไมํเคยของรับใบรับรอง จากหนํวยงานใดๆ เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น จึงมี
แตํรูปภาพในการท้ากิจกรรมซึ่งจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เทํานั้นตามหลักธรรม คือ ฆราวาสธรรม 
คือ ธรรมะของฆราวาส และทิศ ๖  หลักธรรมที่สอนให๎เราปฏิบัติตํอบุคคลรอบด๎าน ได๎แกํ มารดาบิดา
อาจารย์ บุตรมิตรสหายบําวที่นายพึงบ้ารุงและสมณพราหมณ์ที่กุลบุตรพึงบ้ารุง 

๓.๑.๔.๒ ครอบครัวนางวิไล บูรณ์เจริญกิจ จังหวัดชลบุรี  นางวิไลบูรณ์เจริญกิจ
เกิดเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ปัจจุบันอายุ ๖๗ ปีแตํงงานกับนายเฉลิมไทยบูรณ์เจริญกิจ  (ถึงแกํกรรม ) อาศัย
อยูํบ๎านเลขท่ี ๒๐/๑ หมูํที่ ๒ ต้าบลหัวถนนอ้าเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี 



๖๖ 

นางวิไลบูรณ์เจริญกิจประกอบอาชีพการเกษตรมีพ้ืนที่จ้านวน  ๑๘๐ ไรํโดยทาไรํ
อ๎อย ๑๒๐ ไรํมันส้าปะหลัง  ๓๐ ไรํท้านา ๓๐ ไรํหลังจากสามีเสียชีวิตก็ต๎องเลี้ยงบุตรตามล้าพังใช๎ชีวิต
ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดท้าแหลํงเรียนรู๎ด๎านการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือ
เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเป็นวิทยากรเผยแพรํความรู๎ในชุมชนและองค์กรตํางๆจนได๎รับรางวัล  
“คนดีศรีเมืองชลปี  ๒๕๔๖” และรางวัล “ผู๎น้าอาชีพก๎าวหน๎าปี  ๒๕๔๗” จากการที่ได๎ทุํมเทแรงกาย
แรงใจท้าประโยชน์ให๎กับชุมชน 

ความยากล้าบากในการเลี้ยงดูบุตรนางวิไล บูรณเจริญกิจ มีบุตร ๕ คน เป็นหญิง ๓ คน 
ชาย ๒ คน คือบุตรคนที่ ๑ นายทวีศักดิ์ บูรณเจริญกิจ อายุ ๔๖ ปี จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ปัจจุบันด้ารงต้าแหนํง นายกองค์การบริหารสํวนต้าบลหัวถนน ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
นิสัยโอบอ๎อมอารี เสียสละ เชื่อฟังค้าสั่งสอนของมารดามาโดยตลอด 

บุตรคนที่ ๒ นางสุกัญญา ภูํภูษิต อายุ ๔๔ ปี จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์อาชีพเดิมรับราชการครู ประมาณ ๑๐ ปี เมื่อบิดาปุวยจึงลาออกมาดูแลบิดา ปัจจุบันท้าธุรกิจ
สํวนตัว เปิดร๎านอาหารทะเลแห๎งและสด 

บุตรคนที่ ๓ นายสมชาติ บูรณเจริญกิจ อายุ ๔๒ ปี จบ ปวช. โรงเรียนเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกอาชีพปัจจุบันเป็นเกษตรกร ทาไรํ ทานา ปลูกปุายูคาลิปตัส ยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยอนุรักษ์ดินและธรรมชาติ มีผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ใช๎ในไรํนา เพื่อรักษา
สิ่งแวดล๎อม เป็นคนมีน๎าใจ โอบอ๎อมอารี และชํวยแมํดูแลพ้ืนที่ปลูกพืชไรํของแมํ 

บุตรคนที่ ๔ นางสาวรุํงทิพย์ บูรณเจริญกิจ อายุ ๔๐ ปี จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม ประกอบอาชีพท้าธุรกิจสํวนตัว 

บุตรคนที่ ๕ นางสาวพันธุ์ทิพย์ บูรณเจริญกิจ อายุ ๓๗ ปี จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม ประกอบอาชีพทาธุรกิจสํวนตัวรํวมกับพี่สาว เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน โอบอ๎อมอารี 

จากการทุํมเทแรงกายแรงใจ อุทิศตนเพื่อสังคมและชุมชน เป็นแบบอยํางให๎คนทั่วไปได๎
เรียนรู๎และเป็นวิทยากรในการถํายทอดความรู๎ ด๎านการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ และปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็น
การฟ้ืนฟูสภาพดินให๎ดีขึ้น สํงเสริมให๎คนในชุมชนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากสารเคมีตํางๆ จากการท้า
ความดีให๎กับสังคม เธอคิดวําเป็นการสํงผลให๎บุตรทั้ง ๕ คน ที่เลี้ยงดูมาด๎วยความยากล้าบากเพียง
ล้าพัง จบการศึกษาทุกคน และเป็นคนดี เชื่อฟังค้าสั่งสอนของมารดา และท้าให๎แตํละคนมีหน๎าที่การ
งานและกิจการสํวนตัวที่มั่นคง 

หลักธรรมที่ท้าให๎นางวิไล บูรณเจริญกิจ ปฏิบัติหรือด้าเนินชีวิตไปในทางท่ีถูกต๎อง รู๎จัก
ตนเอง ควบคุมตนเอง คือ ๑. สติ สัมปชัญญะ สติคือความระลึกได๎ สัมปชัญญะคือความรู๎ตัว ผู๎น้าต๎องรู๎
ตัวเองตลอดเวลาเพ่ือให๎การประพฤติปฏิบัติมีข๎อผิดพลาดน๎อยที่สุด  ๒.หิริโอตัปปะ หิริคือการละอาย  
ตํอความชั่ว โอตัปปะคือการเกรงกลัวตํอบาป ธรรมะข๎อนี้ชํวยให๎คนที่ยึดถือไมํกล๎าท้าความชั่ว  ๓. ขันติ 
โสรัจจะ ขันติคือความอดทนตํอความตรากตร้า อดทนตํอความทุกข์ อดทนตํอถ๎อยค้าที่ท้าให๎เจ็บใจ 
อดทนตํอความหิวกระหาย โสรัจจะคือความสงบเสงี่ยมเจียมตัว ไมํหยิ่งยะโส ไมํโอ๎อวด ไมํยกตนเสมอ
ทําน จึงได๎ชื่อวําเป็นธรรมะท่ีท้าให๎งาม และ ๔.  สัปปุริสธรรม  ๗ ได๎แกํการเป็นผู๎รู๎จักเหตุ รู๎จักผล รู๎จัก
กาลเวลา รู๎จักประมาณ รู๎จักชุมชน รู๎จักบุคคล และรู๎จักตนเอง 

 



๖๗ 

 
 
 
 
 
 

๓.๒ การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธ 
๓.๒.๑ ตัวอย่างการสอนในครอบครัวเชิงพุทธ  พํอแมํทุกคนปรารถนาให๎ลูกเป็นคนดี มี

ชีวิตที่มีความสุข การสอนให๎ลูกเข๎าใจพุทธศาสนา จึงมิใชํแคํการพาลูกไปวัด ไหว๎พระ สวดมนต์ แตํพํอ
แมํต๎องศึกษาให๎เข๎าใจ น้ามาใช๎ให๎เกิดกับตัวเองกํอน แล๎วจึงน้าค้าสอนนั้นมาปรับใช๎ในการเลี้ยงลูก 
สอนให๎ลูกเข๎าใจ ให๎เป็นคนมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ด้าเนินชีวิตอยํางมีสติ และสามารถน้าค้าสอนไปใช๎
ในชีวิตประจ้าวันได๎ทัน  

๑.) การฝึกให๎มีศีล คือ การฝึกพูดดี (สัมมาวาจา) ท้าดี (สัมมากัมมันตะ) และด้ารงชีวิตที่ดี 
(สัมมาอาชีวะ) พํอแมํสา มารถเป็นตัวอยํางที่ดีให๎กับลูก ด๎วยการควบคุมความประพฤติของตนเองเวลา
อยูํกับผู๎อื่น ฝึกตนให๎เกิดวินัย มีความรับผิด ชอบ สามารถท้างานรํวมกับผู๎อ่ืน ชํวยกันดูแลรักษาสิ่งของ
ตํางๆทั้งที่เป็นของตนและของสํวนรวม มีน้้าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผํ รู๎จักควบคุมอารมณ์ พูดจาสุภาพ ถูก
กาลเทศะ รักษากฎกติกา มารยาท ไมํท้าสิ่งที่จากคุณธรรม ผิดจากกฎระเบียบ ลูกสามารถเรียนรู๎สิ่ง
เหลํานี้ตลอดเวลาจากครอบครัว จากการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน จากการดูแลตนเอง จากการ
ชํวยเหลือผู๎ ใหญํ และแม๎กระท่ังจากการเลํน ฯลฯ  

๒.) การฝึกให๎มีสมาธิ คือ การฝึกความตั้งใจ (สัมมาสติ) แนํวแนํ มั่นคง (สัมมาสมาธิ) และ
สํงเสริมให๎ลูกมีความอด ทน เพียรพยายาม (สัมมาวายามะ) ในการท้าหน๎าที่ให๎ส้าเร็จ ด๎วยแรง
สนับสนุนชื่นชมจากพํอแมํ จัดสรรเวลาให๎ลูกได๎มีหน๎า ที่รับผิดชอบท้างานบ๎าน สวดมนต์ นั่งสมาธิ 
ศึกษาหลักธรรมค้าสอนที่เหมาะกับวัย จะชํวยขัดเกลาจิตใจของลูก ให๎เป็นผู๎มีความละเอียดอํอน น๎อม
น้าใจตนเองให๎คิดแตํสิ่งดีๆ มองเห็นคุณคําความสามารถและความพยายามของตน เป็นการสร๎างความ
เข๎มแข็งทางจิตใจให๎กับลูก จนลูกถึงพร๎อมด๎วยคุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต ที่เป็น
พ้ืนฐานของการพัฒนาปัญญาตํอไป  

๓.) การฝึกให๎มีปัญญา คือ การฝึกคิดให๎มีความถูกต๎องดีงาม (สัมมาทิฏฐิ) คิดท้าสิ่งตํางๆ
ด๎วยความสร๎างสรรค์ และกํอให๎เกิดประโยชน์สุข (สัมมาสังกัปปะ) เปิดโอกาสให๎ลูกได๎แสดงความ
คิดเห็นในขอบเขตที่เหมาะสม สํงเสริมให๎ลูกได๎ศึกษาค๎นคว๎าสิ่งตํางๆ ฝึกคิดแก๎ปัญหาด๎วยการพิจารณา
เหตุปัจจัยที่สอดคล๎องกับความเป็นจริง ฝึกให๎ลูกชํวยเหลือผู๎อื่น บริการผู๎ใหญํ ปลูกผัก ท้าสวน 
ท้าอาหาร ด๎วยจิตใจที่ผํองใส เบิกบาน มีความสุขในการได๎ท้างาน ได๎ชํวยเหลือเกื้อกูล ได๎คิดท้าสิ่งที่
เป็นประโยชน์ทั้งตํอตนเองและผู๎อ่ืน ในการด้าเนินชีวิตทุกวัน เป็นไปไมํได๎ที่จะไมํเกิดปัญหา แนวคิด
ในทางพุทธศาสนาที่พํอแมํสามารถน้ามาชํวยแก๎ ไขปัญหากับลูกก็คือ หลักอริยสัจ ๔  (เรื่องของทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค) เริ่มจากการที่พํอแมํลูกชํวยกันก้าหนดวํา ปัญหาที่แท๎จริงคืออะไร (ก้าหนดปัญหา 
= ทุกข)์ จากนั้นคํอยๆฝึกให๎ลูกคิดหาสาเหตุของปัญหานั้นวําเกิดข้ึนจากสาเหตุใดได๎บ๎าง (ปัจจัยที่ท้าให๎
เกิดปัญหา = สมุทัย) แล๎วจึงให๎ลูกก้าหนดเปูาหมายของแก๎ปัญหาวํา อะไรคือสิ่งที่ต๎องการให๎เกิดข้ึน 



๖๘ 

(เปูาหมายของการแก๎ปัญหา = นิโรธ) สุดท๎ายจึงหาวิธีการที่จะไปสูํเปูาหมายที่ต๎องการ (ซึ่งก็คือ การ
แก๎ไขปัญหา = มรรค) นั่นเอง เมื่อลูกเรียนรู๎วําปัญหาคืออะไร อะไรเป็นสาเหตุของปัญหา เปูาหมายที่
ต๎องการให๎เกิดข้ึนคืออะไร แล๎วจึงหาวิธีการเพ่ือไปสูํเปูาหมายนั้น พร๎อมทั้งก้าลังใจและการสนับสนุน
จากพํอแมํจะท้าให๎ลูกมีหลักการในการด้าเนินชีวิตที่ดี เรียนรู๎วิธีแก๎ไขปัญหามากกวําจะเพํงโทษสิ่งอื่น 
ท้าให๎ลูกเกิดความมั่นใจ และมีความคิดรู๎สึกท่ีดีทั้งตํอตนเองและคนรอบข๎าง 

๑. มีความกรุณาเป็นพื้นฐานของจิต สงสารลูกเพราะลูกอยูํในภาวะมืดไมํรู๎ อะไร อยูํใน
ฐานะต่้า เพราะยังไมํมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี การสอนนั้นมุํงชํวย ให๎ลูกพ๎นทุกข์ ไมํหวังผลสิ่งใด
ตอบแทน ไมํต๎องการความร่้ารวย ไมํหวังเกียรติชื่อเสียง พํอแมํท่ีหวังผลตอบแทนนั้นเป็นพํอแมํท่ีดี
ไมํได๎ 

๒. ไมํถือตัวไมํหยิ่งยโส ถ๎าเพ่ือความรู๎ของลูกแล๎วไปไหนๆ ก็ได๎ นั่งที่ไหนก็ได๎ พบกับใครก็
ได๎ สนทนากับใครก็ได๎ เพื่อที่จะชํวยโจรร๎าย พระพุทธองค์ต๎องเสด็จเข๎าปุา ไปเผชิญหน๎ากับโจรร๎ายที่
ฆําคนมานับร๎อย 

๓. มีความอดทน ใจเย็น แม๎จะถูกรุกรานด๎วยค้าหยาบก็ตาม 
๔. มีความยุติธรรมไมํเห็นแกํหน๎า พํอแมํท่ีขาดความยุติธรรมในใจ รักลูกไมํเทํากันก็ไมํอาจ

เป็นพํอแมํท่ีดีได ๎
๕. มีความรอบคอบ พิจารณาอยํางถี่ถ๎วน ไมํตัดสินใจอยํางใช๎อารมณ์ 
๖. มีความประพฤตินําเคารพบูชา ไมํใช๎ให๎การอบรมสั่งสอนอยํางเดียว แตํเป็น แบบอยําง

ทางความประพฤติแกํบุตรธิดา ฉะนั้นพํอแมํจะเป็นทั้งผู๎แนะและผู๎น้า จะต๎องปฏิบัติใน สิ่งที่ตนอบรมสั่ง
สอน 

๗. รู๎จักสติปัญญาความสามารถของลูก พํอแมํท่ีดีต๎องรู๎จักและค๎ุนเคยกับบุตรธิดาวําศึกษา
และท้าความคุํนเคย และต๎องรู๎จักระดับ สติปัญญาของบุตรธิดาวํา มีมากน๎อยแคํไหนแล๎วปรับปรุง
วิธีการอบรมสั่งสอนให๎เหมาะสม 

การสอนลูกถูกใจ คือ การเอาใจพํอแมํเป็นเกณฑ์ พํอแมํมีความรู๎ ความคิด ความเห็น
อยํางไร ก็จะปั้นลูกของตนให๎เป็นไปอยํางนั้น การเลี้ยงลูกถูกใจ มันออกจะเสี่ยงมากเกินไป กลําวคือ 

ถ๎าพํอและแมํเป็นสัมมาทิฐิบุคคลด๎วยกันทั้งคํูมันก็จะไมํมีปัญหา การเลี้ยงลูกต๎องไปได๎สวย
แนํ แตํถ๎าพํอหรือแมํคนใดคนหนึ่งเกิดมีมิจฉาทิฐิ หรือเกิดมิจฉาทิฐิเสียทั้งสองคน โดยทั่วไปแล๎ว การ
เลี้ยงลูกถูกใจนี้จะมีสํวนเสียมากกวําสํวนดี และท่ีลูกสํวนมากจะเสียก็จะมาเสียที่จุดนี้ และการแก๎ไขก็
ยํอมจะเป็นไปได๎ยากหรือแก๎ไมํได๎เลย 

การสอนที่ดี เป็นการเอาความถูกต๎องเป็นเกณฑ์ การเลี้ยงลูกถูกต๎อง หรือถูกธรรมนั้น 
หมายถึงวํา พํอแมํไมํเอาใจของตนเองเป็นบทตั้ง แตํจะอาศัยความถูกต๎องของเหตุและปัจจัยนั้นๆ เป็น
หลักในการเลี้ยงลูกที่ยอดเยี่ยมที่สุด สามารถจะใช๎ได๎แกํลูกทุกคน และทุกกาลสมัย พร๎อมทั้งผลลัพธ์ที่
ออกมาก็ยํอมจะเป็นที่ยุติได๎ กลําวคือ จะมีความพอใจด๎วยกันทุกฝุาย นั่นก็คือ พํอแมํก็จะไมํโยนปัญหา
ไปให๎ลูกแตํฝุายเดียว และลูกก็จะไมํโยนปัญหาไปให๎พํอแมํแก๎แตํฝุายเดียวเชํนกัน เพราะตํางก็เข๎าใจ
หน๎าที่อยํางถูกต๎องของกันและกัน ไมํวําปัญหานั้นๆ จะลงเอยด๎วยบวกหรือลบ  
 

๓.๒.๒ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาครอบครัว 



๖๙ 

การที่คนสองคนใช๎ชีวิตอยูํด๎วยกันนั้น ยํอมเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เพราะความคิดเห็น
ของคนท้ังสองอาจมีไมํเหมือนกัน จ้าเป็นต๎องมีการปรับหรือจูนความคิดเห็นเข๎าหากัน เพื่อลดความ
บาดหมางกัน หรือโกรธเคืองกัน หากสามารถสร๎างความคิดเห็นให๎เป็นอยํางเดียวกันได๎ ก็จะน้าไปสูํการ
สร๎างครอบครัวให๎มีความสุข ดังนั้น โยมพ่ีทั้งสองจึงควรทราบหลักธรรมที่ใช๎ส้าหรับการด้าเนินชีวิต
ครอบครัว เพื่อสร๎างความรัก ความเข๎าใจกันมากข้ึน หลักท่ีอาตมาอยากจะน้ามาเสนอไว๎ให๎โยมพ่ีทั้ง
สองยึดถือปฏิบัติในที่นี้คือ หลักฆราวาสธรรม (หลักธรรมส้าหรับผู๎ครองเรือน) ประกอบด๎วย 

๑. สัจจะ หมายถึง ความซื่อสัตย์ตํอกัน ความไว๎เนื้อเชื่อใจกัน ไมํนอกใจกัน สามีรักภรรยา 
ภรรยาก็รักสามี ตํางฝุายตํางจริงใจและซื่อสัตย์ตํอกัน ไมํมีความลับตํอกัน พูดงํายๆ คือ ให๎รักเดียวใจ
เดียว อยําหลายใจ อยําหึงกันมากจนเกินเหตุ เพราะจะน้าไปสูํการผิดใจกัน ท้าให๎เกิดการโกรธเคืองกัน
และอาจท้าให๎ชีวิตครอบครัวพังลงได๎  

๒. ทมะ หมายถึง การรู๎จักขํมใจ หักห๎ามใจในเวลามีเรื่องราวที่ไมํสบายใจเกิดขึ้น เชํน เวลา
โกรธ ก็ให๎พยายามขํมใจไมํให๎โกรธ หรือแสดงความโกรธนั้นตํออีกฝุาย เพราะจะท้าให๎อีกฝุายไมํพอใจ
หรืออาจโกรธตอบ อันจะน้าไปสูํการทะเลาะกัน เป็นต๎น 

๓. ขันติ หมายถึง ความอดทน หมายความวํา ให๎รู๎จักอดทนตํอค้ากลําวติชินนินทาของอีก
ฝุาย หรือคนอื่นๆ เขาจะวําอะไรก็ให๎พยายามอดทนเอาไว๎ เก็บอารมณ์เอาไว๎ อยําแสดงออกตอบ 
เพราะหากแสดงออกตอบก็จะน้าไปสูํการกํอวิวาทกัน โกรธเคืองกัน ผิดใจกัน เวลาที่ฝุายใดฝุายหนึ่ง
โกรธ ก็ให๎อีกฝุายพยายามอยําโกรธตอบ หรือทางท่ีดีที่สุดให๎เดินหนีไปให๎ไกล อยําพูดด๎วย รอให๎อาการ
ความโกรธสงบลงกํอน จึงคํอยพูดด๎วย เพราะในเวลาที่โกรธจะไมํมีสติ มักไมํยอมรับฟังเหตุผลของอีก
ฝุาย มักใช๎ก้าลังในการแก๎ปัญหา ขืนพูดด๎วยก็จะเข๎าส้านวนไทยที่วํา “สีซอให๎ควายฟัง” หรือ “เปุาปี่ให๎
ควายฟัง” ท้าอยํางไรมันก็ไมํรู๎เรื่องหรอก เสียเวลาเปลํา ดังนั้น จึงต๎องอดทนเอาไว๎ 

๔. จาคะ หมายถึง การเสียสละ การรู๎จักเสียสละประโยชน์สํวนตนให๎แกํอีกฝุาย หรือการ
รู๎จักเสียสละความสุขของตนเพ่ืออีกฝุาย พยายามยอมกันในบางเรื่องหรือทุกเรื่อง สามียอมภรรยา 
ภรรยายอมสามี สามีรู๎จักเสียสละตํอภรรยา ภรรยารู๎จักเสียสละตํอสามี ตํางฝุายตํางรู๎จักเสียสละตํอกัน 
ก็จะท้าให๎ชีวิตครอบครัวมีความสุขได๎ 

นอกจากนี้การอยูํรํวมกันในฐานะสามีภรรยาจะต๎องปฏิบัติตามหลักทิศ ๖ ด๎วยหน๎าที่ของ
สามีและภรรยาที่จะพึงปฏิบัติตํอกัน ทั้งสามีและภรรยาตํางก็มีหน๎าที่ที่ต๎องท้าตํอกัน โดยสามีมีหน๎าที่ที่
ต๎องปฏิบัติตํอภรรยาดังนี้คือ 

๑. ต๎องยกยํองนับถือวําเป็นภรรยาของตนเอง แม๎วําเขาจะมีฐานะหรือต้าแหนํงทางสังคม
เป็นอยํางไรก็ตาม หากได๎แตํงงานใช๎ชีวิตอยูํรํวมกันกับเราแล๎ว ก็ต๎องยอมรับนับถือวําเป็นภรรยาด๎วย
ความเต็มใจ 

๒. ไมํดูหมิ่น ดูแคลน หรือดูถูกเหยียดหยามภรรยาตน อาจเป็นเพราะสาเหตุบางประการ 
เชํน มีฐานะยากจน ไมํมีงานท้า ฯลฯ 

๓. ไมํประพฤตินอกใจ สามีต๎องซื่อสัตย์ตํอภรรยา ต๎องรักเดียวใจเดียว ไมํมีชู๎ หรือประพฤติ
นอกใจภรรยา 

๔. สามีต๎องยินยอมมอบความเป็นใหญํให๎ภรรยาในหลายๆเรื่อง อาทิ เรื่องงานบ๎าน งาน
ครัว รวมทั้งงานอ่ืนๆที่ภรรยาสามารถท้าได๎ โดยที่ไมํเข๎าไปก๎าวกําย หรือตํอวํา หรือติชินนินทา  
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๕. สามีต๎องรู๎จักให๎เครื่องแตํงตัวแกํภรรยาตนในบางโอกาส เพื่อสร๎างขวัญและก้าลังใจแกํ
ภรรยาในการทุํมเทท้างานบ๎าน อาจซื้อของใช๎สํวนตัวภรรยา 
  

ในทางตรงกันข๎ามเม่ือสามีกระท้าตํอภรรยาอยํางนี้แล๎ว ภรรยาก็ไมํควรอยูํนิ่งเฉยต๎อง
ขวนขวายท้ากิจปฏิบัติตอบตํอสามีด๎วยการปฏิบัติตน ดังนี้คือ 

๑. สามารถดูแลกิจการงานบ๎านทุกอยํางได๎เป็นอยํางดียิ่ง สามารถจัดบ๎านได๎สวยงามเป็น
ระเบียบ ดังนั้นผู๎ที่เป็นภรรยาต๎องรู๎เรื่องการบ๎าน การเรือนดีพอสมควรจึงสามารถจะจัดการดูแลความ
สะอาดภายในบ๎านหรือเรือนได๎ 

๒. สงเคราะห์คนข๎างเคียงของสามีดี เวลาที่สามีมีเพ่ือนหรือแขกมาเยี่ยมเยียนที่บ๎าน 
ภรรยาต๎องรู๎จักท้าปฏิสันถารต๎อนรับหรือปฏิบัติตนตํอบุคคลเหลํานั้นเป็นอยํางดี เชํน หาน้้ามาให๎ดื่ม 
ปฏิบัติตนเรียบร๎อย ไมํกลําวเรื่องราวอันจะเป็นเหตุกระทบกระท่ังจิตใจของคนข๎างเคียงสามีตน เป็น
ต๎น 

๓. ไมํประพฤติลํวงใจสามี ภรรยาต๎องมีความซื่อสัตย์ตํอสามี จริงใจตํอสามี ไมํมีชู๎หรือ
นอกใจสามี 

๔. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได๎ไว๎ ทรัพย์ทุกอยํางที่สามีหามาได๎ ไมํวําจะด๎วยหยาดเหงื่อ
แรงกาย หรือน้้าพักน้้าแรง และมอบไว๎ให๎ภรรยาเก็บดูแลรักษานั้น ภรรยาจะต๎องเก็บดูแลรักษาทรัพย์
สมบัตินั้นให๎เป็นอยํางดียิ่ง ไมํใช๎จํายอยํางฟุุมเฟือย ในเรื่องที่ไมํเป็นเรื่องอันหาประโยชน์ไมํได๎ ต๎องรู๎จัก
ใช๎จํายอยํางประหยัดที่สุด 

๕. ขยันไมํเกียจคร๎านในกิจการทั้งปวง ภรรยาไมํควรมีความเกียจคร๎าน ต๎องมีความตื่นตัว 
ขยันอยูํตลอดเวลา หมั่นดูแลท้าความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถูบ๎านเรือนเป็นประจ้า ไมํผัดวันประกันพรุํง 
อ๎างนั้น อ๎างนี้ จนไมํเป็นอันท้าการงาน 

การบริหารจัดการครอบครัวให๎เจริญ และม่ังคั่ง ด๎วยแนวทางปฏิบัติที่ชํวยสํงเสริมความ
มั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัวอันจะน้ามาสูํความสุข ความเจริญ และมั่นคง 
กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ ประการ คือ 

๑. การรู๎จักหา รู๎จักค๎นหา ข๎าวของเครื่องใช๎ เครื่องมือ สิ่งของทุกอยํางที่หายไปให๎กลับคืน
มา สิ่งของที่หายไปนั้น หมายถึง สิ่งของที่หายไปจากที่ซึ่งเคยอยูํเป็นประจ้า ซึ่งหากหาสิ่งที่หายไป
เหลํานั้นได๎ ยํอมท้าให๎ไมํต๎องไปซื้อหามาใหมํ ซึ่งประกอบด๎วยลักษณะการหาย ตนเองลืมไว๎ที่อ่ืนตนเอง
ท้าหายผู๎อ่ืนหยิบฉวยไปใช๎ผู๎อ่ืนลักขโมยไป คือ นัฏฐคเวสนา 

๒. การรู๎จักซํอมแซมสิ่งของที่ช้ารุด ใช๎งานไมํได๎ให๎กลับมาใช๎งานใหมํ ซึ่งอาจซํอมด๎วย
ตนเองหรือให๎ผู๎อื่นซํอม เพราะหากซํอมแซมใช๎การได๎ ยํอมท่ีจะไมํต๎องซื้อใหมํให๎สิ้นเปลืองทรัพย์เงิน
ทองโดยไมํจ้าเป็น สิ่งของที่ควรซํอมสิ่งของที่ช้ารุดแตํใช๎งานไมํคํอยดีสิ่งของช้ารุดใช๎งานไมํได๎ คือ 
ชิณณปฏิสังขรณา 

๓. ความประมาณตนในการอุปโภค และบริโภคไมํให๎ใช๎หรือกินเกินความจ้าเป็น หากใช๎
เกินหรือกินเกิน ยํอมเกิดความฟุุมเฟือยโดยเปลํา หรือ เรียกอีกนัย คือ การประยัด การประมาณตน
หรือการประหยัดนั้น รู๎จักประมาณตนในการใช๎จําย การใช๎สิ่งของตํางประมาณตนในการรับประทาน
อาหารตํางๆ คือ ปริมิตปานโภชนา 
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๔. สามี และภรรยา เป็นผู๎ด้ารงอยูํในศีลธรรมอยูํเป็นนิจ โดยศีลพื้นฐาน คือ ศีล ๕  และให๎
ยังกุศลที่ยังไมํเกิดให๎พึงเกิด ให๎รักษากุศลที่เกิดแล๎วให๎ด้ารงอยูํ และให๎สํงเสริมกุศลที่เกิดแล๎วให๎เจริญ
ยิ่งขึ้นไป คือ อธิปัจจสีลวันตสถาปนา 
 

๓.๒.๓ การใช้หลักทฤษฎีแพทย์แผนไทยและสุขภาวะเชิงพุทธ 
ทฤษฎีการแพทย์ไทย กลําววํา คนเราเกิดมาในรํางกายประกอบด๎วยธาตุทั้งสี่ คือ ธาตุดิน 

ธาตุน้้า ธาตุลม และธาตุไฟ ซึ่งในแตํละคนจะมีธาตุหลักเป็นธาตุประจ้าตัว เรียกวํา “ ธาตุเจ๎าเรือน 
เมื่อธาตุทั้งสี่ในรํางกายสมดุลบุคคลนั้นก็จะไมํเจ็บปุวย หากขาดความสมดุลก็จะเกิดความเจ็บปุวยด๎วย
โรคที่เกิดจากจุดอํอนด๎านสุขภาพของแตํละคนตามเรือนธาตุที่ขาดความสมดุลนั้น เชํน ถ๎าในรํางกายมี
ธาตุไฟมากเกินไปก็จะรู๎สึกร๎อนภายในหรือเป็นไข๎ ถ๎ามีธาตุน้้ามากเกินไปก็จะรู๎สึกหนาวเย็น ถ๎ามีธาตุลม
มากเกินไปก็จะรู๎สึกอึดอัดแนํนในท๎อง เหลํานี้เป็นต๎น ซึ่งสาเหตุที่ท้าให๎รํางกายของคนเราขาดความ
สมดุลและท้าให๎เจ็บปุวย ก็เนื่องมาจากพฤติกรรมการกํอโรค ๘ ประการ คือ  

๑. กินอาหารมากหรือน๎อยเกินไป กินอาหารบูด หรืออาหารที่ไมํเคยกิน กินอาหารไมํถูก
กับธาตุ กินอาหารแสลงกับโรค 

๒. ฝืนอิริยาบถ ได๎แกํ การนั่ง ยืน เดิน นอน ไมํสมดุลกัน ท้าให๎โครงสร๎างรํางกายเสีย 
สมดุลและเสื่อมโทรม 

๓. อากาศไมํสะอาด อยูํในที่ท่ีมีอากาศร๎อนหรือเย็นเกินไป 
๔. การอด ได๎แกํ การอดข๎าว อดนอน อดน้้า อดหรือขาดอาหาร 
๕. การกลั้นอุจจาระ ปัสสาวะ 
๖. การท้างานเกินก้าลัง ท้างานมากเกินไป หรือมีกิจกรรมทางเพศมากเกินไป 
๗. มีความโศกเศร๎าเสียใจหรือดีใจจนเกินไป ขาดสติ 
๘. มีโทสะมากเกินไป  

 พฤติกรรมทั้ง ๘ ประการนี้ ที่คนเราประพฤติปฏิบัติอยูํเป็นประจ้าจนกลายเป็นความเคย
ชินและกลายเป็นนิสัย ซึ่งเป็นการท้าร๎ายรํางกายอยํางไมํรู๎ตัวจนท้าให๎ธาตุเจ๎าเรือนในรํางกายคํอย ๆ 
เสียสมดุล และเกิดการเจ็บปุวยในที่สุด 
 การแพทย์แผนไทยเน๎นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมไมํแยกสํวนแบบแผนปัจจุบัน ดังนั้น
การดูแลจึงเป็นไปในทุกมิติ ไมํเพียงแตํเรื่องของรํางกาย ความเจ็บปุวย แตํจะพิจารณาถึงความเป็นอยูํ 
อาหารการกิน การนอนหลับพักผํอน การขับถําย การดื่มน้้า การใช๎ชีวิตประจ้าวันใน อิริยาบถอยํางไร 
รวมถึงภาวะ จิตใจ ความเศร๎าโศก เสียใจ อารมณ์ความรู๎สึกของผู๎นั้นประกอบด๎วย เพื่อวินิจฉัย ถึง
สาเหตุของการเกิดโรค สิ่งเหลํานี้ทางการแพทย์แผนไทย ให๎ความส้าคัญ พอๆกับการใช๎เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจวินิจฉัย พยาธิสภาพของผู๎ปุวย 
 ดังนั้นหลักการรักษาโรคตามทฤษฎีแพทย์แผนไทยจึงจ้าเป็นจะต๎องให๎ผู๎ปุวยท้าการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยประพฤติผิดซึ่งเป็นสาเหตุท้าให๎เกิดโรคให๎ได๎เสียกํอน และใช๎กระบวนการ
รักษาตามกรรมวิธีของแพทย์แผนไทยเข๎าท้าการไปรักษาโรคให๎หายไป เชํน ใช๎ยาสมุนไพร ใช๎การนวด
แผนไทย ใช๎การอบ ใช๎การประคบ ใช๎การรักษาทางด๎านจิตใจ (เชํน พิธีกรรมหรือสมาธิบ้าบัด) โดยการ
รักษาผู๎ปุวยแตํละรายถึงแม๎เป็นโรคเดียวกันก็อาจมีวิธีการรักษาไมํเหมือนกัน ซึ่งแพทย์แผนไทยจะต๎อง
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ท้าการตรวจวินิจฉัยวําผู๎ปุวยเสียสมดุลเนื่องจากสาเหตุหรือพฤติกรรมใดแล๎วจึงท้าการรักษา ซึ่งเป็น
การปรับสมดุลให๎ธาตุเจ๎าเรือนของผู๎ปุวยกลับคืนสูํสภาวะปกติ รํางกายก็จะปรับสภาพกลับคืนสูํความ
สมบูรณ์แข็งแรงและหายจากโรคภัยไข๎เจ็บได๎ในที่สุด 
๓.๓ การพัฒนาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธด้านสุขภาวะในสังคมไทย 

๓.๓.๑ การพัฒนาตามหลักพุทธวิธีบ้าบัดรักษาโรคธรรมโอสถ (ทางกาย ใจ) 
พระพุทธเจ๎ากับการใช๎ธรรมโอสถเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ๎าทรงประชวรหลายๆ ครั้งพระองค์

จะทรงรักษาเองหรือให๎แพทย์ท้าการรักษาไปตามความเหมาะสมและโอกาสอันควร ซึ่งสํวนหนึ่งได๎
กลําวไปแล๎วในหัวข๎อการบ้าบัดรักษาแบบทั่วไป ส้าหรับในหัวข๎อนี้จะได๎กลําวเฉพาะการใช๎พระธรรม
โอสถมาบ้าบัดรักษาโรค ไว๎โดยสังเขป ดังนี้ 

๑. พระพุทธเจ๎ากับโพชฌงค์ ๗สมัยหนึ่ง ขณะที่พระพุทธเจ๎าทรงประทับ ณ พระเวฬุวัน 
พระพุทธเจ๎าทรงประชวรหนักได๎รับทุกขเวทนาอยํางแรงกล๎า ครั้งนั้นพระมหาจุนทะได๎เข๎าไปเฝูาถวาย
อุปัฏฐากพระพุทธเจ๎ายังที่ ประทับ และพระพุทธเจ๎าได๎รับสั่งให๎พระมหาจุนทะสวดสาธยายโพชฌงค์ ๗ 
ให๎พระองค์ฟังจากนั้นพระมหาจุนทะจึงได๎สวดสาธยายธรรม “ โพชฌงค์ ๗ ” ตามท่ี ได๎ฟังมาจาก
พระพุทธเจ๎าถวายแดํพระพระพุทธเจ๎าสดับรับฟัง โดยพระองค์ได๎พิจารณาตามธรรมนั้นไปด๎วย ครั้น
พระมหาจุนทะได๎แสดงธรรมจบลง พระพุทธเจ๎าก็มารงหายจากพระประชวรทันที่ และพระประชวรนั้น
พระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงละได๎อยํางนั้น ดังที่ พระองค์ได๎ตรัสกับพระมหาจุนทะวํา “จุนทะ โพชฌงค์ดี
นักจุนทะ โพชฌงค์ดีนัก ” 

๒. พระพุทธเจ๎ากับเจโตสมาธิสมัยหนึ่ง ขณะที่ พระพุทธเจ๎าประทับจ้าพรรษา ณ เวฬุว
คาม ในระหวํางพรรษานั้นพระองค์ทรงประชวรหนักได๎รับทุกขเวทนาอยํางรุนแรง ถึงข้ันจวนเจียนจะ
ปรินิพพาน ในครั้งนี้พบวําพระพุทธองค์ทรงใช๎ธรรมโอสถหลายขนาน คือ ทรงใช๎สติสัมปชัญญะ ทรงใช๎
ขันติ คือ ความอดกลั้นอดทนอยํางไมํพรั้นพรึง และใช๎การท้าความเพียรด๎วยการเข๎าสูํเจโตสมาธิขับไลํ
อาพาธครั้งนี้ จนกระทั้งอาการพระประชวรคํอยๆ สงบลงและหายจากพระประชวรได๎ ดังที่ พระองค์
ตรัสกับพระอานนท์วําบัดนี้ เราเป็นผู๎ชรา แกํ เฒํา ลํวงกาลานาน ผํานวัยมามาก เรามีวัย ๘๐ ปี 
รํางกายของตถาคตยังเป็นไปได๎ ก็เหมือนกับเกวียนเกําที่ ซํอมแซมด๎วยไม๎ไผํ ฉะนั้น รํางกายของ
ตถาคตยังสบายขึ้น ก็เฉพาะในเวลาที่ตถาคตเข๎าเจโตสมาธิ อันไมํมีนิมิตเพราะไมํใสํใจนิมิตทุกอยําง
และเพราะดับเวทนาบางอยํางเทํานั้นจากเนื้อหาสาระในพระสูตรที่ กลําวนี้ จะพบข๎อสังเกตบาง
ประการที่ สามารถน้ามาประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในด๎านการดูแลรักษาและแก๎ปัญหาสุขภาพได๎ 
ดังนี้ ๑.) ธรรมโอสถที่ พระพุทธเจ๎าทรงน้ามาใช๎ในการระงับโรคาพาธครั้งนี้ได๎นั้นจะเห็นได๎วําพระองค์   
ทรงใช๎หลักของธรรมปฏิบัติที่ ส้าคัญๆ หลายประการ คือ การมีสติสัมปชัญญะความมีขันติ และสมาธิ
ในชั้นสูง คือ การเข๎าสูํเจโตสมาธิ และการที่ พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรได๎นั้น ไมํได๎เกิด
จากการใช๎อิทธิฤทธิ์ใดๆ แตํเกิดข้ึนมาจากพลังแหํงคุณธรรม หรือความเพียรที่ ได๎ทรงสั่งสมมาอยําง
ยาวนานและตํอเนืองกันมาอยํางเต็มเปี่ยมแล๎วนั่นเอง และเม่ือถึงคราวเจ็บปุวยขึ้นมา พระองค์จึง
สามารถดึงเอาพลังแหํงคุณธรรมนั้นมาใช๎รักษาโรคได๎  ๒.) ในพระสูตรนี้ได๎ให๎แงํคิดจากพระด้ารัสของ
พระพุทธเจ๎าที่ ตรัสวํา ผู๎สูงวัยแล๎วยํอมมีรํางกายเปรียบเสมือนกับเกวียนเกําที่ เขาซํอมแซมด๎วยไม๎ไผํ 
ยํอมไมํอาจท้าให๎กลับแข็งแรงดังเดิมได๎ ดังนั้นในกรณีการรักษาผู๎ปุวยผู๎สูงวัยในระยะสุดท๎าย 
โดยเฉพาะการจะน้าเครื่องชํวยหายใจเข๎ามาชํวยยืดการตายออกไปนั้น จึงนําจะได๎มีการน้าพระด้ารัสที่



๗๓ 

ตรัสไว๎นี้ไปเป็นข๎อคิดและพิจารณาประกอบการรักษาไว๎ ด๎วยวําจะเหมาะสมที่ จะต๎องใช๎เครื่องชํวย
หายใจมากน๎อยเพียงใดด๎วย เพราะการใช๎เครื่องชํวยหายใจนั้น ในบางครั้งบางกรณีไมํสามารถชํวยชีวิต
ได๎เสมอไปทุกครั้งในบางรายอยํางมากก็แคํทรงกับทรุด หรือแคํประวิงการตายออกไปเทํานั้น ผู๎ปุวยจะ
ไมํอาจกลับมาใช๎ชีวิตตามปกติดังเดิมได๎ หรือท่ี มักเรียกกันวํา“ ชีวิตพืช” หรือ“ ศพที่ มีลมหายใจ” ซ่ึง
กรณีเชํนนี้ 

ปัจจุบันพบเห็นถึงโทษของการใช๎เครื่องชํวยหายใจในผู๎ปุวยระยะสุดท๎ายเพิ่มมากขึ้น 
กลําวคือได๎เกิดผลกระทบที่ ติดตามมาหลายประการ ได๎แกํ  ๒.๑) ผลกระทบตํอผู๎ปุวยเอง คือ ผู๎ปุวย
ต๎องนอนอยูํในห๎องไอ.ซี.ยู.เพียงล้าพังต๎องได๎รับทุกขเวทนายาวนานเพิ่มข้ึนไปอีก โดยผู๎ปุวยไมํอาจฟื้น
กลับมาใช๎ชีวิตตามปกติได๎และไมํอาจตายอยํางสงบหรือที่ เรียกกันวําเป็นการตายอยํางสมศักดิศรีได๎
๒.๒) ผลกระทบตํอญาติ คือ ต๎องเสียคําใช๎จํายสูงขึ้น ในบางรายพบวําถึงกับต๎องขายบ๎านจนหมดตัว 
เกิดภาวะความเครียดติดตามมาอีกหลายประการ เชํน ต๎องคอยมาดูแลและรักษาพยาบาลเป็นประจ้า
ท้าให๎ต๎องสูญเสียเวลาปกติไป เกิดความวิตกกังวลใจในเรื่องของเวลาวําชํวงไหนที่ ผู๎ปุวยจะจากไป 
สุดท๎ายเป็นประเด็นปัญหาที่ ส้าคัญยิ่งคือ เมื่อถึงคราวที่ ญาติหมดความสามารถในเรื่องคําใช๎จํายแล๎ว 
ปัญหาก็คือวําจะไมํมีใครเป็นคนกล๎าถอดเครื่องชํวยหายใจจากผู๎ปุวยออกไป ซึ่งเหตุการณ์นี้พบวําได๎
เกิดข้ึนมากในปัจจุบันในผู๎ปุวยที่ ใช๎เครื่องชํวยหายใจ  ๒.๓ ) ผลกระทบตํอแพทย์และพยาบาล เชํน 
แพทย์และพยาบาลต๎องเสียเวลากับการดูแลผู๎ปุวยที่ ไมํอาจฟื้นกลับมาใช๎ชีวิตตามปกติได๎ ซึ่งในสํวนนี้
แพทย์และพยาบาลที่มีจ้านวนจ้ากัด ควรจะต๎องไปรักษาชีวิตให๎กับผู๎ที่ มีโอกาสหายเป็นปกติได๎
มากกวํา เป็นต๎น 

๓.๓.๒ การพัฒนาตามหลักพุทธวิธีและการแพทย์แผนไทย  
 ลักษณะวิธีการรักษาความเจ็บปุวยของการแพทย์แผนไทยเริ่มต๎นจากวิธีการที่งํายที่สุด
จนถึงวิธีการที่ต๎องใช๎ความรู๎ความสามารถได๎แกํ 

๑. การใช๎ยากลางบ๎าน ซึ่งเป็นความรู๎ที่ชาวบ๎านทั่วไปมีอยูํและใช๎รักษาความเจ็บปุวยของ
โรค หรืออาการท่ีรู๎จักกันโดยทั่วไป ที่มีความรุนแรงไมํมากนัก สํวนใหญํใช๎สมุนไพรที่มีอยูํตามครัวเรือน
หรือปลูกไว๎ในบริเวณบ๎าน 

๒. การใช๎วิธีการรักษากับหมอพ้ืนบ๎าน เมื่อความเจ็บปุวยมีความรุนแรง หมอเป็นผู๎ที่ได๎รับ
การถําทอดความรู๎ด๎านการบ้าบัดรักษาความเจ็บปุวยที่แตกตํางออกไป  

๓. การใช๎วิธีการนวด การนวดแผนโบราณ หมายถึง การบีบหรือกดเพ่ือบ้าบัดอาการปวด
เมื่อยตามสํวนตํางๆของรํางกาย ท้าให๎รํางกายรู๎สึกสบาย หายจากอาการดังกลําว ปฏิบัติสืบทอดกันมา
ตั้งแตํโบราณกาลการนวดมีบทบาทในการรักษาโรค เชื่อวําเริ่มต๎นมาจากการชวํยเหลือกันใน
ครอบครัวเชํน ลูก หลานนวดให๎พํอแมํปูุยําตายาย ใช๎มือ ศอก เขํา และเท๎า มีการพัฒนาการใช๎อุปกรณ์
ในการนวด เพื่อชํวยให๎ใช๎น๎ําหนักได๎มากยิ่งขึ้น เชํน นมสาว ไม๎กดท๎อง จากการนวดชํวยเหลือตนเอง
ภายในครอบครัว จนเกิดความช้านาญและมั่นใจจึงได๎มีการนวดชํวยเหลือความเจ็บปุวยของพ้ืนบ๎าน 
ได๎รับความนิยมและนับถือจากผู๎รับบริการจนเกิดอาชีพหมอนวด  
                                                           

 อวย เกตุสิงห, การแพทยไทยและการแพทยแบบตะวันตก, (สังคมศาสตรการแพทย, ม.ป.ท. 
, ๒๕๒๐), หน้า ๑๖. 

 อัมพร ถิ่นประเทศ, นวดเพ่ือสุขภาพครบวงจร, หน้า ๗-๑๒.  



๗๔ 

ปัจจุบันสถาบันการแพทย์แผนไทยได๎รับงบประมาณกลางสนับสนุนโครงการนวดแพทย์
แผนไทยออกแก๎ปัญหาทางสังคมเนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

๔. วิธีการดูแลรักษาพยาบาล เริ่มต๎นจากครอบครัว พํอแมํ คนในครอบครัวดูแลเอาใจใสํ
ด๎วยความรักปรารถนาดีและเห็นอกเห็นใจ เมื่อความเจ็บปุวยรุนแรงพ่ึงพาหมอพ้ืนบ๎านซึ่งเป็นฆราวาส
หรือพระภิกษุ การดูแลสํวนใหญํกระท้ากันที่บ๎านผู๎ปุวยด๎วยยาหรือสมุนไพรท๎องถิ่น ผู๎ปุวยไมํกังวัลซึ่งเป็
นฆราวาส หรือพระภิกษุ การดูแลรักษา สํวนใหญํกระท้ากันที่บ๎านผู๎ปุวย ด๎วยยาหรือสมุนไพรท๎องถิ่น 
ผู๎ปุวยไมํกังวลเรื่องคําใช๎จําย การรักษาเป็นลักษณะการพ่ึงพาอาศัย ชํวยเหลือเกื้อกูล หมอพ้ืนบ๎าน
ชํวยเหลือรักษาจนกวําจะหายหรือหมดปัญญาในการเยียวยา บรรยากาศอบอุํน เป็นมิตร สํงเสริม
สภาวะจิตใจผู๎ปุวยเป็นอยํางดี 
 พระสงฆ์มีบทบาทเป็นที่พ่ึงของประชาชนที่เจ็บด๎วยในด๎านการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจให๎มี
ความหวังที่จะหาย หรือยอมรับสภาพความเจ็บปุวยลดความทุกข์ทางจิตใจ สอดแทรกหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาผู๎ปุวยเกิดความปีติ ยึดหลักธรรมเป็นที่พึ่งทางใจ 

๕. การปฏิบัติตามศาสนาและวัฒนธรรมแนวคิดทางการแพทย์สอดคล๎องกับแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา สํงผลตํอการด้าเนินชีวิตยามปกติและยามเจ็บปุวย มีการปูองกันการเกิดโรคหลีกเลี่ยง
จากความทุกข์หรือโรค ด๎วยการปฏิบัติตนให๎สอดคล๎องกับธรรมชาติ เข๎าใจความเป็นไปแหํงธรรมชาติ
มนุษย์สํงผลให๎มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี น้าหลักธรรมเรื่องศีล ๕ อริยสัจ ๔ ไตรลักษณ์ 
และปฏิจจสมุปบาท เป็นต๎น มาใช๎ในชีวิตประจ้าวัน สํงผลให๎เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน น้ามาสูํ
รูปแบบและวิธีการในการดูแลรักษาความเจ็บปุวย ที่ประกอบด๎วยความรักและปรารถนาดีตํอกัน 
 
 การรู๎จักครองเรือนเป็นความดีเบื้องต๎น เมื่อครองเรือนดีแล๎วก็สามารถเข๎าไปครองอยํางอ่ืน
ได๎หมดไมํวําจะเป็น ครองทรัพย์สมบัติ ครองน้้าใจคน ครองรัก  เรือนแบํงออกเป็นสามเรือนคือ 
 ๑. เรือนที่อยูํอาศัย คนเราต๎องมีท่ีอยูํและเรือนที่อยูํนั้นต๎องรักษาให๎สะอาดอยูํเสมอ ถ๎า
ปลํอยให๎สกปรกยํอมเป็นพาหะให๎เกิดโรคภัยไข๎เจ็บได๎งําย ต๎องรู๎จักปิดประตูกํอนออกจากบ๎าน ปรุง
อาหารเสร็จต๎องรู๎จักดับไฟ บูชาพระเสร็จก็ต๎องดับไฟ อยูํเรือนเดียวกันต๎องเอาอกเอาใจกัน อยําทิ้ง
หน๎าที่สามีภรรยาที่ดี 
 ๒. เรือนกายคือการดูแลตัวเราทุกคนให๎ดีให๎สะอาด ท้าอะไรให๎พอดี กินพอดี พักผํอนพอดี 
พูดพอดี บางคนคร่้าเครํงตรากตร้าเรียนมากเกินไปเรียนจบกลับมานั่งรักษาโรค ท้างานเกินพอดีจน
รํางกายทรุดโทรมได๎เงินมาแทนที่จะได๎ใช๎บ้ารุงความสุขกลับต๎องน้ามาซื้อยารักษา บางคนหนักไปทาง
ตระหนี่มีเงินแตํท้าตัวอดอยากทนอดทนอยากนั่งเฝูาเงิน ใช๎รถยังเติมน้้ามันตามระยะทาง การครองตน
ก็ต๎องมีความพอดีรายรับพอดี รายจํายพอดี รายเหลือก็ให๎พอดี ถ๎าผิดไปจากนี้ก็เข๎าขํายขาดดี เกินดีตั้ง
ตัวยาก 
 ๓. เรือนใจ คือ คนเรานี้มีใจเป็นผู๎บัญชาการใหญํ ค้าพูดก็ข้ึนอยูํกับใจ ความสุขความทุกข์ก็
มาจากใจ นรกสวรรค์ก็เริ่มจากใจ จิตใจเป็นตัวน้ากาย การรักษาเรื่องที่เกิดขึ้นกับใจที่เรียกวํา การ
รักษาอารมณ์  อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเรามีสองประเภทคือ “อารมณ์ชอบ กับอารมณ์ชัง” หรือเรื่องที่
ชอบ กับเรื่องท่ีชัง ใจเราวนเวียนหมุนวนอยูํในสองเรื่องนี้เป็นสํวนใหญํ การบริหารเรือนใจจึงส้าคัญยิ่ง 
นักปราชญ์แนะให๎เราใช๎หลักธรรมในการรักษาเรือนใจไว๎ดังนี้คือ 



๗๕ 

   ๓.๑ มีความซื่อสัตย์ตํอกันทั้งตํอหน๎าและลับหลัง ความจริงใจอุปมาเหมือนที่ดิน ถ๎ามี
ที่ดินเราก็ปลูกบ๎านได๎ มีมากก็ท้านาท้าสวนท้าไรํได๎  
   ๓.๒ มีความอดทน ความอดทนเป็นเหมือนเสาเรือน “อดตํอสิ่งที่ชอบ ทนตํอสิ่งที่ชัง"  
"สะกด สกัด สกิด อดทน”  ใจคนเรานั้นถ๎าสิ่งที่ใจชอบไมํมีโทษก็ไมํเป็นไร ถ๎าสิ่งที่ใจชอบเป็นสิ่งมีโทษ
แล๎วอดไมํได๎ก็เหมือนกินของแสลงโรคอาจถึงตาย   ความอยากของใจที่อยูํในเกณฑ์แสลงคือ อยากเลํน
การพนัน อยากเสพสุรา อยากสุรุํยสุรําย อยากจะตามใจทุกอยําง อยากจะกิน-กิน อยากซื้อ-ซื้อ  แตํ
เนื่องจากคนเราฐานะมีไมํเทํากัน ดังนั้นถ๎าเรายากจนก็ต๎องก้าจัดความอยากให๎เหลือน๎อยลงเทําที่
จ้าเป็นก็จะไมํเดือดร๎อนอะไร แตํวําคนสํวนมากมักมีนิสัย “ตัวเทําเสา เงาเทําพ๎อม” (พ๎อมหรือ
กระพ๎อมคือภาชนะสานขนาดใหญํส้าหรับบรรจุข๎าวเปลือกเป็นต๎น) คือชอบใช๎จํายเกินตัว เป็นเหตุให๎
ต๎องก๎ูยืมหนี้ บางเจ๎าถึงกับหนี้ทํวมหัวเอาตัวไมํรอด การครองเรือนแบบนี้จะหาความสุขได๎ยาก นี้คือ
ผลร๎ายของความไมํอดทนตํอสิ่งที่ชอบ  ปลํอยใจให๎อยากเกินขอบเขต จงบริหารตนโดยบริหารอารมณ์
ด๎วยการรู๎จักสกัดอารมณ์ไมํดีไมํให๎เข๎าสิงใจ รู๎จักสะกดขํมอารมณ์โกรธ รู๎จักสะกิดฉุกคิด และรู๎จักอดทน  
"สะกด - สะกัด - สะกิด - อดทน" ยํอมธ้ารงตนและครองครัวให๎รุํงเรือง 

๓.๓ มีเบญจศีล คือมีเมตตา มีอาชีพสุจริต ไมํนอกใจคูํชีวิต ไมํโกหก ไมํเสพสิ่งเสพติด
และไมํประมาท เบญจศีลอุปมาเหมือนอุปกรณ์สร๎างเรือนอื่นๆเชํนคาน ขื่อ ฝา  ประตู หน๎าตําง 
หลังคาของบ๎าน ท้าให๎บ๎านนั้นนําอยูํนําอาศัย 

๓.๔ มีความรับผิดชอบ ท้างานที่ไมํผิดกฎหมาย ไมํผิดจารีตประเพณีของสังคม อุปมา
เหมือนสิ่งของเครื่องใช๎ในบ๎าน เครื่องอ้านวยความสะดวกในบ๎าน เครื่องประดับบ๎านท้าให๎บ๎านสวยงาม 
ปลอดภัย ยามฝนตกไมํรั่ว ยามร๎อนไมํร๎อนมาก ยามหนาวไมํหนาวมาก มีอากาศถํายเทพอเหมาะ 

๓.๕ มีความโปรํงใสตรวจสอบได๎  อยํามีลับลมคมใน  รักกันจริงอยํานอกใจกันไมํวํา
กรณีใดๆ อยําท้าให๎อีกฝุายน้้าตานองหน๎าเพราะเจออีกคนที่เคยรักมานอกใจ เอาเงินไปซื้อกินซื้อยา
รักษาตัวมันรับได๎ แตํเอาเงินไปให๎กิ๊กหวานใจอีกฝุายรู๎สึกสุดทน "อยํานอกใจค้านี้สั้นแตํขอให๎เรามีขณะ
มีชีวิต" ความโปรํงใสตรวจสอบได๎ อุปมาเหมือนมีเสบียงอาหารให๎ครอบครัว ไมํนอกใจกันนั่นแหละเป็น
ดี 

๓.๖ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทุกคนเมื่อหนุํมสาวยํอมมีความสวยดูดี
แข็งแรงแตํถ๎าอายุมากก็ยํอมรํวงโรยเหมือนดอกไม๎ "ตอนจีบกันครั้งแรกเธอบอกวํารักกันนะ หํวงใยกัน
นะ สารพัดที่สรรมากลําว" เมื่ออยูํกินรํวมกันอายุมากข้ึนก็ยอมรับคนที่เคยสวยบ๎าง  ยากดีมีจนพิกล
พิการอยํางไรก็เลือกแล๎วสงสารกันบ๎าง ตอนหนุํมสาวทุกคนจะดูดี แกํมายํอมทรุดโทรมเป็นธรรมดา 
อยําต้าหนิกันเพราะต้าหนิคูํชีวิตก็เหมือนกรีดเนื้อตัวเอง   

๓.๗ ไมํตายไมํทิ้งกัน แฟนเราคือคนดีที่สุดในโลก เหมือนเงินเราที่เราหามาได๎มีคํา
มากกวําเงินคนอ่ืน เงินทองสิ่งของที่หามาได๎ยังรู๎จักเก็บรักษาและต๎องใช๎สิ่งของอยํางคุ๎มคําไมํใช๎ทิ้งไมํใช๎
ขว๎าง เมื่อมีคูํชีวิตก็ต๎องรักและรักษากายใจกันไว๎ตราบลมหายใจสุดท๎าย 

 



 

 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการศึกษาวิจัย  

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย เป็น

งานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาครอบครัวต๎นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย
พัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย  และวิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู๎วิจัยจึงใช๎ระเบียบ
วิธีวิจัยแบบวิธีวิทยาการวิจัย ใช๎ประชากรกลุํมตัวอยํางภาคเหนือ ๒ ครอบครัว ๔ ภาค รวมกลุํม
ตัวอยํางทั้งสิ้น ๘ ครอบครัว ผลการศึกษาวิจัยมีรายละเอียดดังนี้  
 
๔.๑  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพ่ือศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรม
เชิงพุทธของครอบครัวตัวอย่างในสังคมไทย 

ผู๎วิจัยได๎ศึกษาวิจัย ครอบครัวต๎นแบบของ พฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย
ครอบครัวในสังคมไทยที่เป็นกลุํมตัวอยํางแตํละภาคทั้ง ๔ ภาค ผลการวิจัยมีดังนี้ 

๔.๑.๑ ครอบครัวต้นแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอย่างในภาคเหนือ 
 ผู๎วิจัยได๎ลงภาคสนามศึกษาวิจัยครอบครัวต๎นแบบที่มีพฤติกรรมเชิงพุทธในภาคเหนือที่

จังหวัดเชียงราย ๒ ครอบครัว ได๎แกํ ครอบครัวของนายคนอง ทองสุข สาธารณสุขอ าเภอเวียงเชียงรุ๎ง 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งปัจจุบันอยูํที่บ๎านพนาลัย ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และ
ครอบครัวของ ดร.กันตะยา มานะกุล ผู๎พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จังหวัด
เชียงราย  บ๎านหมูํที่ ๒ ต าบลสันทราย อ าเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม พบวํา ทั้ง ๒ 
ครอบครัว ใช๎หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ และความขยัน ประหยัด และซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อ่ืน  เมื่อ
แยกเป็นรายครอบครัว มีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑. ครอบครัวนายคนอง ทองสุข สาธารณสุขอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  
  จากการที่ทีมงานผู๎วิจัยลงพ้ืนที่ภาคสนามศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์ สังเกต

พฤติกรรมครอบครัวของน ายคนอง ทองสุข ที่บ๎านพนาลัย หมูํที่ ๑๑ ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย และสถานที่ท างานของครอบครัวนี้  พบวํา ในภาพรวม เป็นครอบครัวที่นับถือ
ศาสนาสพุทธ เป็นครอบครัวข๎าราชการที่ขยัน ประหยัด และซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อ่ืน เมื่อแยกเป็น
รายด๎านมีรายละเอียดดังนี้ 

   ๑.๑ ด้านครอบครัว เป็นครอบครัวของข๎าราชการ โดยนายคนอง ทองสุข 
หัวหน๎าครอบครัว รับราชการเป็นนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ต าแหนํงหัวหน๎าส านัก งาน
สาธารณสุขอ าเภอเวียงเชียงรุ๎ง จังหวัดเชียงราย  คูํสมรสนางอัญชลี ทองสุข รับราชการครูต าแหนํงครู
ช านาญการ (คส. ๓) สอนที่โรงเรียนบ๎านเวียงชัย ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  



๗๗ 

   ๑.๒ ด้านบุตรและการศึกษาของบุตร มีบุตรธิดา ๒ คน เป็น ชาย ๑ คน หญิง 
๑ คนเป็นครอบครัวที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง ที่ดีของสังคม โดยเฉพาะต าบลเวียงเหนือ 
อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  

   ๑.๓ ด้านหลักธรรมที่ใช้ในการด ารงชีพ  เป็นครอบครัวที่ มีความมานะอดทน
ขยันหมั่นเพียร ในการประกอบอาชีพ และการเลี้ยงดูลูกด๎วยความเสียสละอบรมเลี้ยงดูลูกด๎วยความรัก 
ความเอาใจใสํ ความมานะ อดทน ท าให๎ลูกได๎รับการศึกษา ที่มีผลการเรียน ๓.๐๐ ขึ้นไปทั้ง ๒ คน มี
ความรับผิดชอบตํอการเรียน ประกอบอาชีพด๎วยตนเองขณะเรียนไปด๎วยเป็นนักดนตรี มีอาชีพสุจริต มี
ความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนและสังคม นอกจากนี้  ครอบครัวนี้ ได๎ยึดเอาหลักธรรม ของ
พระพุทธศาสนามาใช๎ในการบริหารครอบครัวตามท่ีบิดามารดาสั่งสอนมา เนื่องจากเป็นครอบครัวชาว
พุทธมาตั้งแตํต๎น หลักธรรมที่ใช๎ ตลอดการสร๎างครอบครัว กลําวคือ หลักธรรมที่ใช๎ ในการพัฒนา
รูปแบบครอบครัวคือ สังคหวัตถุ ๔ หลักแหํงการอยูํรํวมกันอยํางสันติซึ่งประกอบด๎วยหลักธรรม ๔ ข๎อ 
ได๎แกํ ทาน  ปิยวาจา  อัตถจริยา  และ สมานัตตา ได๎แกํ 

    ๑) ทาน คือการให๎ ได๎แกํ การท าบุญในวันพระและวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาตามโอกาสที่เหมาะสม ทอดกฐิน ทอดผ๎าปุา การให๎สิ่งของการให๎ของขวัญแกํคนใน
ครอบครัวและเพ่ือนรํวมงาน เป็นต๎น  พบวํา ครอบครัวนายคะนอง ทองสุข เปิดเป็นคลินิก
รักษาพยาบาลรักษาคนปุวยในหมูํบ๎าน ตั้งแตํเวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ทุกวัน ยกเว๎นวันหยุดราชการ
จะเปิดเวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. เป็นการสงเคราะห์ชาวบ๎านจะรับเฉพาะคํายาเทํานั้น คํา
รักษาพยาบาลจะไมํรับ แตํถ๎าคนปุวยไมํมีจริง ๆ ก็ไมํเก็บคํายา เป็นต๎น 

   ๒)ปิยวาจา การพูดวาจาที่ไพเราะ พูดในสิ่งที่เป็นจริง ใช๎ค าสุภาพ ไพเราะ
นิ่มนวลและพูดให๎ถูกกาลเทศะด๎วยเชํน ถ๎าเราจะไปตักเตือนใคร เราก็เลือกค าอยํางดีไปบอกเขาไปบอก
ด๎วยจิตที่เมตตาหวังดีตํอเขา  เชํนเดียวกัน เมื่อเขามาบอกหรือตักเตือนเรา เราก็ต๎องทบทวนวําเขา
อยากบอกอะไรกับเรา และหากเป็นสิ่งที่ถูกต๎องที่เราต๎องปรับปรุงตัวให๎ดีขึ้นเราก็ควรไปขอบคุณเขา ซึ่ง
พระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ทรงตรัสไว๎วํา บุคคลที่มาแนะน าเราสิ่งที่เป็นประโยชน์ให๎แกํเรา เมื่อเห็นเรา
ผิดพลาด เรียกวํา “ผู๎ชี้ขุมทรัพย์ให๎”  พบวํา ครอบครัวนายคนอง ทองสุข เป็นครอบครัวที่พูดเพราะ 
เป็นที่รัก ที่นิยมมารับการการรักษาโรคที่คลินิกตลอดเวลาที่เปิดท าการรักษา เนื่องจากพูดกับคนไข๎ผู๎
มารับการรักษาอยํางอํอนหวาน ไพะเราะ  

   ๓) อัตถจริยา คือท าตนให๎เป็นประโยชน์ บางครั้งในการอยูํรํวมกันใน
ครอบครัวอาจขาดก าลังแตํถ๎าเราชํวยกันปัญหาที่วํายากก็จะส าเร็จลุลํวงไปได๎ถ๎าทุกคนในครอบครัว
รํวมมือกัน พบวํา ครอบครัวนายคนอง ทองสุข เป็นครอบครัวที่เสียสละความสุขสํวนตัว ใน
วันหยุดราชการและหมูํบ๎านมีกิจกรรมจะอาสาชํวยเหลือตลอดไมํเห็นแกํเหน็ดเหนื่อย แม๎ในชํวงวัน
ราชการถ๎าหมูํบ๎านมีกิจกรรมไมํสามารถจะเข๎าไปรํวมได๎ก็ใช๎กุศโลบายโดยการบริจาคทรัพย์ให๎ญาติ ๆ 
หรือผู๎ใหญํบ๎านน าไปจัดซื้อสิ่งของตําง ๆ ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ตํอหมูํบ๎าน วัด และสังคมอยูํอยําง
สม่ าเสมอ ที่เรียกวํา ท าตนเป็นประโยชน์ตํอสังคม ชุมชน อยํางสม่ าเสมอ  

   ๔)สมานัตตตา การวางตนให๎พอดีในหน๎าที่ของตนอยํางเสมอต๎นเสมอ
ปลาย คือ วางตนให๎เหมาะสมวําตอนนี้เราอยูํในฐานะอะไร เชํน พํอก็มีหน๎าที่เลี้ยงดูลูก แมํก็มีหน๎าที่
                                                           

สัมภาษณ์, พระครูพิธานพิพัฒนคุณ เจ๎าอาวาสวัดพนาลัยเกษม, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๗๘ 

ดูแลบ๎านดูแลครอบครัว ลูกเองก็มีหน๎าที่ศึกษาเลําเรียน และเมื่อเราท างาน ถ๎ามีใครไมํท าตามหน๎าที่
แล๎ว ยํอมจะเกิดปัญหาเรื่องการก๎าวกํายหน๎าที่กันตามมา จนอาจสํงผลให๎เกิดความไมํปลอดภัยในชีวิต
ขึ้นได๎ อยํางนี้เป็นต๎น เมื่อเป็นเชํนนี้การวางตนให๎เหมาะสม จะชํวยให๎ไมํต๎องระวาดระแวงในการท า
หน๎าที่ของตน ซึ่งจะสํงผลให๎เราอยูํรํวมกันในครอบครัวได๎อยํางปลอดภัยและสบายใจ พบวํา ครอบครัว
นายคนอง ทองสุข เป็นครอบครัวที่ปฏิบัติตนแบบเสมอต๎นเสมอปลายอยํางสม่ าเสมอ กลําวคือ เมื่อ
สอบปีกํอนเคยปฏิบัติตนอยํางไรตํอชุมชน สังคม แม๎ปัจจุบันจะได๎เลื่อนต าแหนํงทางราชการสูงขึ้นก็ยัง
ปฏิบัติตนเชํนเดิม ไมํเหยํอยิ่ง ถือตัว เป็นลูกบ๎านที่ดี เป็นผู๎แนะน าที่ดีเชํนเคยปฏิบัติ เป็นตัวอยํางที่ดี
ของสังคมไทยในท๎องถิ่นชนบท 

จึงกลําวได๎วํา ครอบครัวนายคนอง ทองสุข เป็นครอบครัวตัวอยํางของสังคมท่ีใช๎หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาใช๎กับการด ารงชีวิตตามค าสั่งของบรรพบุรุษ ปูุยํา ตายาย ต๎นตระกูล ที่สั่งสอน
อบรมไว๎อยํางเหนียวแนํน จนเป็นที่รัก ชื่นชอบ และเป็นที่นับถือของประชาชนทั่วไปและผู๎บังคับบัญชา
จนได๎เลื่อนข้ันเลื่อนต าแหนํง เจริญก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงานทั้งสามีและภริยา 

 ๒. ครอบครัวของ ดร. กันตยา มานะกุล ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน 
 จากการที่ทีมงานผู๎วิจัยลงพ้ืนที่ภาคสนามศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์ สังเกต

พฤติกรรมครอบครัวของ ดร. กันตยา มานะกุล ผู๎พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
จังหวัดเชียงราย ที่ส านักงานอัยการผู๎พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจังหวัดเชียงราย 
ถนนธนาลัย เทศบาลนครเชียงราย และท่ี บ๎านเลขท่ี ๒๐๙ หมูํที่ ๒ ต าบล สันทราย อ าเภอแมํจัน 
จังหวัดเชียงราย พบวํา ในภาพรวม เป็นครอบครัวที่ขยัน ประหยัด สงบเย็น และซื่อสัตย์ตํอตนเองและ
บุคคลอื่นอยํางเครํงครัด เมื่อแยกเป็นด๎านมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๒.๑ ด้านครอบครัวเป็นครอบครัวที่เกษียณอายุราชการทั้งสามีและภริยา สํวน
ลูก ๆ จะแยกอยูํเนื่องจากมีงานท าประจ าแล๎ว กลําวคือ ดร. กันตยา มานะกุล อายุ ๖๕ ปี สํวนสามีชื่อ
นายนรวัฒน์ มานะกุล อดีตอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ เป็นข๎าราชการบ านาญ  

  ๒.๒ ด้านบุตรและการศึกษของบุตร มีบุตรจ านวน ๒ คน เป็น หญิง ๒ คน  ซึ่ง
ลูกทั้ง ๒ มีงานประจ าแล๎ว ได๎แกํ ลูกคนแรก ชื่อ ดร.พิมพ์รัตน์ มานะกุล ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย Case Western, Ohio, U.S.A. ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ า
ส านักพยาบาล มหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย และลูกคนที่ ชื่อ ณัฎฐ์ระพี มานะกุล ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย Griffifth, Australia ปัจจุบันด ารงต าแหนํงประธาน
กรรมการ และ ผู๎บริหารฝุายงานโฆษณา บริษัท ประกิต (มหาชน) จ ากัดกรุงเทพมหานคร 

  ๒.๓ ด้านหลักธรรมที่ใช้ในการด ารงชีพ การครองตน ครองคน ครองงาน 
ครอบครัวของ ดร.กันตยา มานะกุล เป็น ครอบครัวที่มีความ ประพฤติปฏิบัติดี มีคุณธรรมที่ควรคําแกํ
การน ามาเป็นแบบอยําง แกํสังคมไทย นั้นคือ  ตลอดชํวงชีวิตของดร.กันตยา มานะกุล ทํานไมํ
จ าเป็นต๎องประกาศให๎คนอ่ืนรู๎ นอกจากนี้ยังสั่งสอนอบรมลูกๆ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญูรู๎จัก
หน๎าที่ของตนเอง เพราะทํานบอกวํา ตอนทํานเป็นลูกทํานก็เป็นลูกที่ดี เมื่อเป็นแมํก็ต๎องเป็นแมํท่ีดีด๎วย 
ใช๎เหตุและผลในการอบรมสั่งสอนลูก ท าความดีโดยไมํหวังผลตอบแทน หากมีผู๎ที่เดือดร๎อน ถ๎าชํวยได๎
ก็จะชํวยทันที สํวนการเลี้ยงลูกทั้ง ๒ คน ไมํรู๎สึกเหนื่อย เพราะแตํละคนจะรู๎จักหน๎าที่ตัวเอง ไมํท าให๎
หนักใจ  



๗๙ 

 ปัจจุบัน ดร.กันตยา มานะกุล นอกจากจะด ารงต าแหนํงเป็นผู๎พิพากษาสมทบ ศาล
เยาวชนและครอบครัวกลางแล๎ว ทํานยังมีจิตใจที่เป็นกุศลโดยทํานจะมาถวายการสอนภาษาอังกฤษ
ให๎กับพระภิกษุสามเณร ของวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยไมํ
รับคําตอบแทนมาโดยตลอด  ๕ ปี คุณงามความดีปรากฏ แกํพระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษทุกรูป/คน  

 จึงกลําวได๎วํา ดร. กันตยา มานะกุล เป็นบุคคลที่ควรคําแกํการน ามาเป็นแบบอยําง
ในการครองตน ครองคน และครองงานแกํชุมชน สังคม เพื่อสํงผลให๎ประเทศชาติเจริญรุํงเรืองอยํงไมํมี
วันเสื่อมสูญ 
 

๔.๑.๒ ครอบครัว ต้นแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอย่างใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ทีมงานผู๎ชํวยนักวิจัยได๎ลงภาคสนามศึกษาวิจัยครอบครัวต๎นแบบที่มีพฤติกรรมเชิงพุทธใน
ภาคตะวันออกเหนือที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ครอบครัว ได๎แกํ ครอบครัวของนางปรุงศรี ภูงามทอง 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  และจังหวัดอุดรธานี ๑ ครอบครัว ได๎แกํ ครอบครัวของนางสุภาสรณ์ แต๎รัตนชัย
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  ในภาพรวม พบวํา ทั้ง ๒ ครอบครัว ใช๎หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ 
ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อ่ืนเชํนเดียวกับภาคเหนือ เมื่อแยกเป็นรายครอบครัว มี
รายละเอียดดังนี้ 

๑.ครอบครัวของนางปรุงศรี ภูงามทองจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จากการที่ทีมงานผู๎ชํวยวิจัยลงพ้ืนที่ภาคสนามศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์ สังเกต

พฤติกรรมครอบครัวของ นางปรุงศรี ภูงามทอง พบวํา ในภาพรวม เป็นครอบครัวที่นับถือ ศาสนาพุทธ 
และมีความเสียสละประโยชน์ตนเพื่อสํวนรวม แตํเมื่อแยกเป็นด๎าน ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.๑ ด้านครอบครัว  เป็นครอบครัวข๎าราชการบ านาญ ได๎รับคัดเลือกจาก
ชุมชนสํงเข๎ารับรางวัลคุณแมํดีเดํนแหํงชาติ ภาค ๗ ปี ๒๕๕๔ และรางวัลคุณแมํดีเดํน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประเภทแมํผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  อายุ ๗๒ ปี สมรสกับนายไพบูลย์ ภูงามทองที่
อยูํ ๒๙๙/๑ ถ.โสมพะมิตร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ ข๎าราชการ
บ านาญ จ านวน บุตร ๓ คน 

 ๑.๒ ด้านบัตรและการศึกษาของบุตร  มีบุตร ๓ คน บุตรคนที่ ๑ จบปริญญา
โท รับราชการ ต าแหนํงครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ บุตรคนที่ ๒ จบ
ปริญญาโท รับราชการ ต าแหนํงผู๎อ านวยการสํวนบูรณะ(กระทรวงคมนาคม) ส านักทางหลวงชนบทที่ 
๗ (อุบลราชธานี) บุตรคนที่ ๓ จบปริญญาตรี รับราชการในต าแหนํง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ลูกทุกคนระลึกอยูํเสมอวําความภาคภูมิใจของบิดามารดาอยูํที่
ความส าเร็จและความสงํางามของลูกๆ 

 ๑.๓ ด้านหลักธรรมที่ใช้ในการด ารงชีพ  ครอบครัวนางปรุงศรี ภูงามทองเป็น
ผู๎มีความประพฤติดี มีศีลธรรม มีความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมสํวนรวม มีความสามารถในการใช๎
ภาษาไทย จะถํายทอดความรู๎ให๎ลูกศิษย์น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางถูกต๎องทั้งในการใช๎ภาษาเพ่ือ



๘๐ 

สื่อสารทั่วไป และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางภาษาด๎วยการแตํงบทร๎อยกรองได๎อยํางไพเราะ
เหมาะสม ถูกต๎อง เป็นที่ชื่นชมและยอมรับโดยทั่วไป ได๎รับประกาศเกียรติคุณยกยํองเชิดชูเกียรติ อาทิ 
แมํตัวอยํางดีเดํนของพุทธสมาคม และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศิลปินดีเดํน สาขาวรรณศิลป์ นอกจากนี้
ยังเป็นวิทยากรพิเศษสอนวิชาภาษาไทยแกํพระภิกษุสงฆ์และสามเณร โรงเรียนปริยัติธรรม ท าหน๎าที่
ผู๎น าชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ และผู๎สร๎างคุณประโยชน์
ให๎แกํการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อีกด๎วย นางปรุงศรีได๎เลี้ยงดูบุตรธิดาด๎วยความรัก เอาใจใสํ 
สํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษาตามก าลังความสามารถ อบรมลูกให๎มีความอํอนน๎อมถํอมตน มีสัมมาคารวะ 
มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และรับผิดชอบตํอหน๎าที่ๆได๎รับมอบหมาย 

จะเห็นได๎วําประวัติและคุณงามความดีท่ีเห็นเป็นประจักษ์ชัดเจน จากการท า
ประโยชน์เพื่อสังคมของนางปรุงศรี ภูงามทองตามหลักธรรมสังคหวัตถุ  ๔ หลักธรรมส าหรับยึดเหนี่ยว
จิตใจคนในสังคม เป็นผู๎ที่มีอัตถจริยา  หมายถึง การชํวยเหลือสังคม ท างานสาธารณะประโยชน์จึง
ได๎รับการยกยํองและเชิดชูเกียรติเป็นแมํดีเดํนแหํงชาติ ประจ าปี ๒๕๕๔ 

๒. ครอบครัวของนางสุภาสรณ์ แต้รัตนชัยจังหวัดอุดรธานี 
จากการที่ทีมงานผู๎ชํวยวิจัยลงพ้ืนที่ภาคสนามศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์ สังเกต

พฤติกรรมครอบครัวของ นางสุภาสรณ์ แต๎รัตนชัยพบวํา ในภาพรวม เป็นครอบครัวที่นับถือ ศาสนา
พุทธ และมีความเสียสละประโยชน์ตนเพื่อสํวนรวม แตํเมื่อแยกเป็นด๎าน ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๒.๑ ด้านครอบครัวนางสุภาสรณ์แต๎รัตนชัย สมรสกับนายชัยโรจน์ แต๎รัตนชัย 
ด าเนินกิจการห๎างเพชรทองเซํงเฮงล๎ง ตราดาว เป็นครอบครัวนักธุรกิจ 

 ๒.๒ ด้านบุตรและการศึกษาของบุตร  มีบุตรธิดา ๔ คน ลูกท้ังหมดจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี แล๎วมาชํวยธุรกิจของครอบครัวแบงเบาภาระของพํอและแมํ 

 ๒.๓ ด้านหลักธรรมที่ใช้ในการด ารงชีพ การท าหน๎าที่เป็นลูกท่ีดีของคุณพํอ 
คุณแมํ เป็นภรรยาที่ดี เป็นแมํที่ดีของลูกๆ โดยสร๎างความรักความหํวงใย ใกล๎ชิด เอื้ออาทรตํอกัน มี
ความซื่อสัตย์สุจริต เปิดเผย(ไมํมีความลับ) เกิดความอบอุํน มีความไว๎วางใจซึ่งกันและกันภายใน
ครอบครัว ท าให๎กิจการงานเจริญก๎าวหน๎า ครอบครัวเข๎มแข็งและม่ันคงใช๎โพชฌงค์ ๗ ในการท างาน 

๒.๔ ด้านสังคม เมื่อบุตรธิดา ๔ คนจบการศึกษามาชํวยแบํงเบาภาระได๎บ๎าง 
ก็มีโอกาสได๎ชํวยเหลือสังคมมากข้ึน โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรมประจ าใจ  คือ การให๎และแบํงปัน
ด๎วยจิตศรัทธาตามก าลังความสามารถ  จะคงรักษาไว๎ในคุณงามความดีท่ีได๎รับเกียรติในครั้งนี้  เพ่ือเป็น
แบบอยํางแกํลูกๆ  และจะชํวยเหลือสังคมตํอไปการบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม เชํน 

- เป็นผู๎พิพากษาสมทบศาลจังหวัดอุดรธานีแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัว 

- กรรมการเหลํากาชาดจังหวัดอุดรธานี
  - อดีตนายกสโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์จังหวัดอุดรธานี
  - กรรมการมูลนิธิทะนุบ ารุงศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี

- กรรมการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดอุดรธานี

คติเตือนใจ  จงท าดีจงท าดีอยําให๎เดํนจะเป็นภัย ไมํมีใครเขาอยากเห็นเราเดํน
เกิน 



๘๑ 

  จึงกลําวได๎วํา นางสุภาสรณ์ แต๎รัตนชัยได๎ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู๎อื่น ผูกไมตรี 
เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเอ้ือเฟ้ือแบํงปันของๆตนเพ่ือประโยชน์แกํ
บุคคลอื่น ไมํตระหนี่ถี่เหนียวพูดจาด๎วยถ๎อยค าที่ไพเราะอํอนหวาน จริงใจมีความประพฤติเสมอต๎น
เสมอปลาย จนได๎รับการยกยํองเป็นแมํดีเดํนจังหวัดอุดรธานี 
 

๓.๑.๓ ครอบครัวต้นแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอย่างในภาคใต้ 
 ทีมงานผู๎ชํวยนักวิจัยได๎ลงภาคสนามศึกษาวิจัยครอบครัวต๎นแบบที่มีพฤติกรรมเชิงพุทธใน
ภาคใต๎ที่จังหวัดสตูล ๑ ครอบครัว ได๎แกํ ครอบครัวของนายพิสิฐ อุสัยนี ผู๎อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๔๐ (บ๎านควนโพธิ์) หมูํที่ ๒ ต าบลควนโพธิ์ อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และจังหวัดอุดรธานี ๑ 
ครอบครัว ได๎แกํ ครอบครัวของ นางสุภาสรณ์ แต๎รัตนชัย  อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  ใน
ภาพรวม พบวํา ทั้ง ๒ ครอบครัว ใช๎หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ตํอตนเอง
และผู๎อ่ืนเชํนเดียวกับภาคเหนือ เมื่อแยกเป็นรายครอบครัว มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ครอบครัวของนายพิสิฐ อุสัยนีจังหวัดสตูล 
จากการที่ทีมงานผู๎ชํวยนักวิจัยลงพ้ืนที่ภาคสนามศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์ 

สังเกตพฤติกรรมครอบครัวของนายพิสิฐ อุสัยนีพบวํา ในภาพรวม เป็นครอบครัวที่นับถือ ศาสนาพุทธ  
และมีความเสียสละประโยชน์ตนเพื่อสํวนรวม ขยัน ประหยัด อดออม น๎อมพรหมวิหารสูํการปฏิบัติ 
แตํเมื่อแยกเป็นด๎าน มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.๑ ด้านครอบครัว นายพิสิฐ อุสัยนี ผู๎อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ 
(บ๎านควนโพธิ์) หมูํที่ ๒ ต าบลควนโพธิ์ อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นครอบครัวที่นับถือ
พระพุทธศาสนาซึ่งปฏิบัติหน๎าที่อยูํท่ีภาคใต๎ ผู๎ชํวยนักวิจัยได๎ลงพ้ืนที่ไปสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานของทําน ทํานขอสงวนการเปิดเผยภริยาและบุตร เนื่องจากเป็นหํวงความปลอดภัยของ
ครอบครัว โดยทํานได๎ไปด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙    
เป็นต๎นมา 

 ๑.๒ ด้านบุตรและการศึกษาของบุตร ทํานผู๎อ านวยการวิสิฐ อุสัยนี ขอ
อนุญาตไมํเปิดเผยข๎อมูลเพื่อความปลอดภัยของครอบครัว เนื่องจากสถานการณ์ภาคใต๎ยังไมํสงบ
เหมือนภาคอ่ืนๆ แตํเป็นครอบครัวที่มีความอบอุํน บุตรทุกคนเป็นคนที่มีความขยัน มีรู๎จักประหยัดอด
ออม และมีความรับผิดชอบตัวเองสูง 

 ๑.๓ ด้านหลักธรรมที่ใช้ในการด ารงชีพ วิสิฐ อุสัยนี ใช๎หลักธรรมพรหมวิหาร 
๔ เป็นพื้นฐาน นอกจากนั้นยังใช๎หลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร การประหยัด 
อดออม การเสียสละทุํมเทในการปฏิบัติราชการ เป็นแนวทางในการด ารงชีพทั้งในครอบครัวและหน๎าที่
การงาน กลําวคือ ใช๎ในการครองตน ครองคน ครองงาน ซึ่งเป็นหลักที่ปูุยําตายายของทํานได๎อบรมบํม
เพาะให๎ตั้งแตํเด็ก จนได๎รับคัดเลือกให๎ได๎รับ รางวัล "ก าพล วัชรพล" รางวัลผู๎บริหารโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยาดีเดํน ระดับภาคใต๎ ประจ าปี ๒๕๕๔ ของมูลนิธิไทยรัฐ จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเป็นผู๎บริหารสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จในการ
บริหารงานมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด๎านสถานศึกษา การบริหาร บุคลากร และนักเรียน ภายใต๎



๘๒ 

วิสัยทัศน์ในการบริหารวํา “มุํงพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ สร๎างครูคุณภาพ สูํคุณภาพ
ผู๎เรียน โดยเน๎นหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผู๎ใต๎บังคับบัญชา พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให๎มี
คุณภาพและมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน สร๎างคํานิยมรํวมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความ
ขยันหมั่นเพียร การประหยัด อดออม การเสียสละทุํมเทในการปฏิบัติราชการ” เพ่ือให๎สอดคล๎อง
กับอัตลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่วํา “นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู๎ ความ
จริง สามารถใช๎และผลิตสื่อมวลชนศึกษา และมีความซื่อสัตย์สุจริต” 

จึงกลําวได๎วํา พิสิฐ อุสัยนี ผู๎อ านวยการโรงเรียนคอยบริหารจัดการคนสํวนใหญํจึง
ยึดถือหลักธรรม พรหมวิหาร หลักธรรมค าสอนที่ใช๎สร๎างมนุษย์สัมพันธ์ในระหวํางเพื่อนผู๎รํวมงาน 
เพ่ือให๎เกิดความยินดี เต็มใจท างาน อันจะน าไปสูํความส าเร็จของงาน สํงผลให๎มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
จนได๎รับรางวัลผู๎บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเดํน 

๒. ครอบครัวของอภิชาติ ด าดี 
จากการศึกษาวิจัยของผู๎วิจัยและทีมงานวิจัย ได๎สืบเสาะหาครอบครัวตัวอยํางชาว

พุทธในพื้นที่หลายจังหวัด โดยสํงผู๎ชํวยนักวิจัยในพื้นท่ีลงพื้นที่ แตํสํวนใหญํไมํอยากเปิดเผยสถานของ
ตนเอง เนื่องความไมํสงบในภาคใต๎ ดังนั้นทีมงานวิจัยจึงได๎ศึกษาประวัติครอบครัวของ อภิชาติ ด าดี 
เป็นชาวจังหวัดกระบี่  พบวํา ในภาพรวม ครอบครัวอภิชาติ ด าดี เป็นครอบครัวชาวพุทธ ด ารงชีวิต
แบบสมถะ เรียบงําย เมื่อแยกเป็นรายด๎าน มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๒.๑ ด้านครอบครัว   อภิชาติ ด าดี เกิดเม่ือวันศุกร์ที่ ๑๒กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓
เวลาเช๎าตรูํ ตรงกับวันมาฆบูชาของปีนั้นพอดี เป็นบุตรคนที่ ๔ของอาจารย์ดวล  ด าดี และอาจารย์วรร
โณ ด าดี ในจ านวนพี่น๎องทั้งหมด ๘คน จากครอบครัวที่คุณพํอคุณแมํเป็นข๎าราชการครู คุณแมํได๎ถึงแกํ
กรรมไปแล๎ว สํวนคุณพํอยังมีชีวิตอยูํ เป็นบุคคลส าคัญของจังหวัดกระบี่ ที่ขณะนี้ท าหน๎าที่ประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่และประธานสภาวัฒนธรรมภาคใต๎ พี่น๎องสํวนใหญํในครอบครัวประกอบอาชีพ
ครูและแพทย์ ครอบครัว “ด าดี” ปลูกฝังให๎สมาชิกในครอบครัวด าเนินชีวิตอยํางสมถะ เรียบงําย เห็น
คุณคําของการท างาน มีเหตุผลและอิสระทางความคิด ให๎ความส าคัญกับการศึกษาและการท า
ประโยชน์ให๎สังคม  

 ๒.๒ ด้านสังคมขณะเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ อภิชาติ ด าดีได๎รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนเยาวชนประเทศไทยเข๎ารํวมโครงการ  เรือเยาวชนอาเซียน  (ASEAN YOUTH SHIP 
PROGRAM) การเข๎ารํวมโครงการระดับนานาชาติครั้งนี้ท าให๎ดร.อภิชาติมีมุมมองที่เข๎าถึงความเป็น
ไทย และเข๎าใจความเป็นสากล จนปัจจุบันนี้ ดร.อภิชาติ ด าดี มีโอกาสได๎ศึกษาดูงานตํางประเทศ
มาแล๎ว ทั้งกลุํมประเทศอาเซียน ญี่ปุุน เยอรมัน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ศรีลังกา กัมพูชา อิตาลี 
ไต๎หวัน ฯลฯตลอดชํวงชีวิตมหาวิทยาลัย ดร.อภิชาติ ด าดี เป็นนักกิจกรรม รุํนเดียวกับ  สุรพล นิติไกร
พจน์ , สมคิด เลิศไพฑูรย์ , วสันต์ ภัยหลีกลี้ , วิฑูรย์ นามบุตร , นพดล ปัทมะ , อัญชลี วานิช 
เทพบุตร  และบุญสม อัครธรรมกุลและมีสํวนรํวมในงานสังคมหลายด๎าน จึงได๎รับ  “เหรียญนักศึกษา
ผู๎ท าชื่อเสียงดีเดํน ” และเม่ือจบการศึกษาไปแล๎วก็ได๎รับ  “โลํศิษย์เกําผู๎ท าคุณประโยชน์ ” จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นหนึ่งในศิษย์เกําท่ีได๎รับเกียรติบัตร  “ศิษย์เกําดีเดํน” เนื่องในโอกาส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ ๗๐ปี นอกจากนี้ ครอบครัว “ด าดี” ได๎รับการคัดเลือกจาก



๘๓ 

ส านักงานเสริมสร๎างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ให๎เป็น  “ครอบครัว
ประชาธิปไตยตัวอยําง” เมื่อปี ๒๕๕๐ 

 ๒.๓ ด้านหลักธรรมที่ใช้ในการด ารงชีพ  ครอบครัวอภิชาติ ด าดี เป็น
ครอบครัวข๎าราชการครูที่นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแตํบรรพบุรุษ ดังนั้นคุณธรรมที่ครอบครัวนี้ใช๎เป็น
พ้ืนฐานได๎แกํ ความซื่อสัตย์ ตรงตํอเวลา ประหยัด อดออม รับผิดชอบตํอตนเอง และที่ส าคัญคือสมถะ 
เรียบงําย กลําวคือ หลักสันโดษทางพระพุทธศาสนานั้นเอง 

  ๑) ความซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไมํเอนเอียง ไมํมีเลํห์เหลี่ยม มีความ
จริงใจ ปลอดจากความรู๎สึกล าเอียงหรืออคติ ผู๎ที่มีความซื่อ สัตย์ คือ ผู๎ที่มีความประพฤติตรง ทั้งตํอ
หน๎าที่ ตํอวิชาชีพ ตรงตํอเวลา ไมํใช๎เลํห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ๎อม รับรู๎หน๎าที่ของตนเองและ
ปฏิบัติอยํางเต็มที่ถูกต๎อง 

  ๒) ความตรงตํอเวลา คือ  การถือตามก าหนดเวลา   ส าหรับกิจการอยําง
ใดอยํางหนึ่ง การตรงตํอเวลาเป็นหัวใจของกิจการทั้งปวง  ยิ่งในวงธุรกิจใหญํ ๆ การผิดเวลามีผลให๎เกิด
ความเสียหายใหญํโต เฉพาะบุคคลแตํละคนการตรงตํอเวลาเป็นเครื่องแสดงนิสัยใจคอ  คนตรงตํอเวลา
มักเป็นคนเอาการเอางานมีระเบียบไว๎เนื้อเชื่อใจได๎  

  ๓) ประหยัด อดออม คือ รู๎จักมัธยัสถ์ ไมํสุรุํยสุรําย ใช๎หลักทิฏฐิธัมมิกัตถ
ประโยชน์เป็นแนวทางการด ารงชีวิต 

  ๔) สันโดษ หมายถึงความยินดีด๎วยของของตนด๎วยเรี่ยวแรง และความ
เพียรโดยความชอบธรรม ความยินดีด๎วยปัจจัย ๔ตามมีตามได๎ ความรู๎จักอ่ิม รู๎จักพอ แบํงออกได๎เป็น 
3 ประการดังนี้ 

   (๑) ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได๎ หมายความวําตนหาสิ่งใดได๎มา
ด๎วยความเพียรอันชอบธรรม ก็ยินดีในสิ่งนั้น ไมํติดใจอยากได๎สิ่งอื่น ทั้งไมํเดือดร๎อนเพราะสิ่งที่ตนไมํ
ได๎มา และไมํริษยาคนอื่นเขา 

   (๒) ยถาพลสันโดษ ยินดีตามก าลังคือตนท าเต็มท่ีตามศักยภาพท่ีมีอยูํ 
และได๎มาแคํไหนก็ยินดีแคํนั้น ไมํยินดีอยากได๎เกินก าลัง 

   (๓) ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควรหมายถึงยินดีตามท่ีเหมาะสม
กับตน ทั้งในแงํของเพศภาวะ ฐานะทางสังคมและแนวทางการด าเนินชีวิต 

 ทั้ง ๓ประการดังกลําวข๎างต๎น คือพุทธพจน์ที่ทรงสอนพุทธบริษัท เพื่อน าไป
เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมทางสังคม โดยมุํงให๎ทุกคนอยูํได๎อยํางมี
ความสุขตามอัตภาพของแตํละคน และปูองกันมิให๎เกิดความขัดแย๎งอันเกิดจากแตกตํางกัน โดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง ความแตกตํางกันในด๎านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นที่มาของการแสวงหาในทางมิชอบ เพื่อให๎
ได๎มาซึ่งสิ่งที่ตนเองอยากได๎ แตํไมํมีศักยภาพเพียงพอที่จะแสวงหาด๎วยความชอบธรรม จึงเป็นเหตุให๎
เกิดทุจริต คอร์รัปชันตามมาในทุกชนชั้นของสังคม มากบ๎างน๎อยบ๎าง ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับเหตุปัจจัย
ดังตํอไปนี้ 

 ๑ . การมีและไมํมีคุณธรรมก ากับความรู๎ ความสามารถ และโอกาสในการ
แสวงหาผลประโยชน์ทั้งแกํเพ่ือตน และคนรอบข๎าง กลําวคือ ถ๎าในสังคมใดคนสํวนใหญํมีความรู๎ 
ความสามารถ และมีคุณธรรมก ากับให๎มีจิตส านึกในหน๎าที่ และท่ีส าคัญที่สุดให๎ส านึกในความเป็นคน 



๘๔ 

สังคมนั้นจะมีปัญหาทุจริตน๎อยท่ีสุดในทางกลับกัน ถ๎าในสังคมใดคนสํวนใหญํมีความรู๎ มีความสามารถ
แตํขาดคุณธรรมก ากับ การใช๎ความรู๎ และความสามารถ สังคมนั้นจะเต็มไปด๎วยทุจริต คอร์รัปชัน ทั้งนี้
เนื่องจากถ๎าคนสํวนใหญํเป็นคนไมํดีไมํมีคุณธรรม โอกาสที่สังคมนั้นจะได๎ผู๎น าเป็นคนไมํดี มีความ
เป็นไปได๎สูง และเม่ือคนไมํดีเป็นผู๎น า เป็นที่แนํนอนจะต๎องเลือกคนไมํดีด๎วยกันมาเป็นบริวาร และนี่เอง
คือจุดเริ่มต๎นของการทุจริต คอร์รัปชันหมูํ ดังจะเห็นได๎ในยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และผู๎น าไมํมี
คุณธรรม คอร์รัปชันเชิงนโยบายเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา นี่คือที่มาของวาทะท่ีวํา จะโกงกินบ๎างก็
ไมํเป็นไร ขอให๎ท างานและพวกพ๎องบริวารได๎บ๎างจากเศษเสี้ยวแหํงการโกงนั้น 

 ในทางกลับกัน ถ๎าสังคมคนสํวนใหญํในสังคมเป็นคนดี มีคุณธรรม โอกาสที่คน
ดีจะเข๎ามาเป็นผู๎น ายํอมเป็นไปได๎มาก เนื่องจากคนดียํอมเลือกคนดีด๎วยกันเป็นผู๎น า และสังคมท่ีมีคนที่
เป็นผู๎น าการโกงกินถึงแม๎จะมีบ๎างก็น๎อย และที่ส าคัญคนโกงจะถูกสังคมลงโทษด๎วยการตกเป็นจ าเลย
ทางสังคม ไมํมีคนคบค๎าสมาคมด๎วย ในที่สุดก็จะต๎องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือความอยูํรอด 

 ๒. กติกาสังคมได๎แกํ วัฒนธรรม ประเพณี และกฎหมาย จะต๎องมีการสอน 
การอบรมให๎มีการเรียนรู๎อยํางทั่วถึง และกติกาท่ีวํานี้โดยเฉพาะอยํางยิ่ง กฎหมายจะต๎องมีเนื้อหา
ครอบคลุมแนวทางหรือชํองทางทุจริต คอร์รัปชันในทุกแงํทุกมุม 

 ๓) การบังคับใช๎กติกาทางสังคม จะต๎องเด็ดขาดและจริงจัง ทั้งนี้เพื่อให๎
ผู๎กระท าผิดถูกลงโทษ ทั้งทางสังคมและกฎหมายไมํควรให๎ลอยนวล 

 จึงกลําวได๎วํา ครอบครัวชาวพุทธตัวอยํางในสังคมท้ัง ๒ ครอบครัว เป็นครอบครัว
ที่นับถือศาสนาพุทธมาแตํบรรพบุรุษ ใช๎หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิตมาโดยตลอด 
นับวําเป็นครอบครัวชาวพุทธตัวอยํางที่แท๎จริง และสมควรยกยํองเชิดชูให๎ปรากฏแกํสาธารณชนทั่วไป
เพ่ือให๎เป็นตัวอยํางที่ดีของสังคมไทยตลอดไป 

๓.๑.๔ ครอบครัวต้นแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอย่างในภาคกลาง 
 ทีมงานผู๎ชํวยนักวิจัยได๎ลงภาคสนามศึกษาวิจัยครอบครัวต๎นแบบที่มีพฤติกรรมเชิงพุทธใน
ภาคใต๎ที่จังหวัดปทุมธานี ๑ ครอบครัว ได๎แกํ ครอบครัวของนางจุติพร ทัพเจริญ และจังหวัดชลบุรี ๑ 
ครอบครัว ได๎แกํ ครอบครัวของ นางวิไลบูรณ์เจริญกิจอ าเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี พบวํา ในภาพรวม 
ทั้ง ๒ ครอบครัว ใช๎หลักธรรมอิทธิบาท พรหมวิหาร สติสัมปชัญญะ หิริโอตตัปปะ ขันติ และโสรัจจะ 
เป็นพื้นฐานในการด ารงชีพ เมื่อแยกเป็นรายครอบครัว มีรายละเอียดดังนี้ 

๑.ครอบครัวของนางจุติพร ทัพเจริญจังหวัดปทุมธานี 
จากการที่ทีมงานผู๎ชํวยนักวิจัยลงพ้ืนที่ภาคสนามศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์ 

สังเกตพฤติกรรมครอบครัวของนางจุติพร ทัพเจริญพบวํา ในภาพรวม เป็นครอบครัวที่นับถือ ศาสนา
พุทธ ซึ่งใช๎สติสัมปชัญญะ ขันติ โสรัจจะ อิทธิบาท ๔ และพรหมวิหารเป็นพื้นฐานการด ารงชีพ  แตํเมื่อ
แยกเป็นด๎าน  มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.๑ ด้านครอบครัวนางจุติพร ทัพเจริญ เกิดเม่ือวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ 
ปัจจุบันอายุ ๖ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐) จบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย
รามค าแหงบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต International University Foundation ปัจจุบันเป็นแมํบ๎าน
และประธานผู๎พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โดยได๎สมรสกับนายยุทธนา 
ทัพเจริญ เกิดเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๙๖ ปัจจุบัน อายุ ๖๔ ปี ปัจจุบันด ารงต าแหนํงผู๎วําการการ



๘๕ 

รถไฟแหํงประเทศไทย เป็นครอบครัวข๎าราชการบ านาญ ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นแมํดีเดํนแหํงชาติ
ประจ าปี ๒๕๕๔ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร๎อย มีทัศนะคติเชิงบวก มี
จิตใจเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และนิยมความเป็นไทย ให๎การสนับสนุนและเป็นผู๎ที่รักษาเอกลักษณ์
ของไทย มาโดยตลอด 

  ๑.๒ ด้านบุตรแลการศึกษาของบุตร นางจุติพร ทัพเจริญ มีบุตรชาย ๒ คน 
คือ นายปรัชญายุทธ ทัพเจริญ และนายจิระยุทธ ทัพเจริญ ซึ่งลูกทั้งสองคนจบการศึกษาระดับปริญญา
โท และมีงานท าประจ าที่มั่นคงแล๎ว 

  ๑.๓ ด้านการใช้หลักธรรมด ารงชีพ  ครอบครัวของนางจุติพร ทัพเจริญ เป็น
ครอบครัวชาวพุทธที่มั่นคง บิดามารดา ปูุยํา ตายาย เป็นบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนามาอยํางเหนียว
แนํน จึงได๎สั่งสอนอบรมลูกหลานให๎ตั้งอยูํหลักแหํงศีลธรรมทุกคน โดยเฉพาะหลักธรรมอิทธิบาท ๔  
หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให๎ลุถึงความส าเร็จตามท่ีตนประสงค์ ผู๎หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต๎อง
ท าตนให๎สมบูรณ์ ด๎วยสิ่งที่เรียกวํา อิทธิบาท ซึ่งจ าแนกไว๎เป็น ๔ คือ 
     ๑) ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือวําดีที่สุด ที่มนุษย์เรา 
ควรจะได๎ ข๎อนี้เป็นก าลังใจอันแรก ที่ท าให๎เกิดคุณธรรมข๎อตํอไปทุกข๎อ 
 ๒) วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การกระท าที่ติดตํอไมํขาดตอน 
เป็นระยะยาว จนประสบความส าเร็จ ค านี้มีความหมายของความกล๎าหาญเจืออยูํด๎วยสํวนหนึ่ง 
     ๓) จิตตะ หมายถึงความไมํทอดทิ้งสิ่งนั้น ไปจากความรู๎สึกของตัว ท าสิ่ง
ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์นั้นให๎เดํนชัดอยูํในใจเสมอ ค านี้รวมความหมายของค าวําสมาธิ อยูํด๎วยอยํางเต็มที่ 
 ๔) วิมังสา หมายถึงความสอดสํองในเหตุและผลแหํงความส าเร็จ 
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให๎ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา ค านี้รวมความหมายของค าวําปัญญาไว๎อยํางเต็มที่ 
 นอกจากอิทธิบาท ๔ แล๎วยังใช๎หลักธรรมแหํงความเมตตากรุณา นั้นคือ หลัก
พรหมวิหาร ๔ คือ ความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา  เพ่ือให๎ชีวิตตนเอง ครอบครัวและคนรอบ
ข๎างเกิดความรํมเย็นเป็นสุขไปทั่ว 

๑. เมตตา ความปรารถนาให๎ผู๎อ่ืนได๎รับสุขทั้งทางกายและใจ 
๒. กรุณา ความปรารถนาให๎ผู๎อื่นพ๎นทุกข์ทั้งทางกายและใจเชํนกัน 
๓. มุทิตา ความยินดีเมื่อผู๎อื่นได๎ดีในเรื่องตํางๆ โดยไมํคิดริษยา 
๔ .อุเบกขา การรู๎จักวางเฉย หรือวางใจเป็นกลาง เพื่อพิจารณา   

สิ่งตํางๆ ไมํซ้ าเติมผู๎ที่ตกอับ พร๎อมกับมีน้ าใจให๎ความชํวยเหลือตามสมควร 
 หลักคุณธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ เป็นหลักธรรมที่เกื้อกูลเนื่องถึงกัน ท าให๎จุติพร 
ทัพเจริญ และครอบครัวน ามาใช๎ในชีวิตประจ าวันตามท่ีบรรพบุรุษได๎สั่งสอนอบรมมา  

  ด๎วยการน าหลักธรรมทั้ง ๒ ประการดังกลําวมาใช๎ในการด ารงชีวิต เมื่อ
เกษียณอายุราชการแล๎วก็ได๎ผันตัวเองไปชํวยงานด๎านสังคม คือ ท าหน๎าที่ประธานผู๎พิพากษาสมทบ เด็ก
และเยาวชนจังหวัดปทุมธานี  ตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเด็กๆ ที่ถูกกลําวหาวํากระท า
ความผิดหรือเด็กที่กระท าความผิดเป็นเด็กท่ีขาดโอกาส สํวนใหญํเป็นเด็กที่ครอบครัวยากจน พํอแมํ
ผู๎ปกครองก็ต๎องท ามาหาเลี้ยงชีพ ไมํมีเวลาดูแลลูกอยํางใกล๎ชิด บางคนก็ขาดคนดูแล ไมํมีพํอแมํคอย



๘๖ 

ดูแลอบรม นางจุติพร ทัพเจริญ ในฐานะประธานผู๎พิพากษาสมทบฯ ตลอดระยะเวลากวํา ๑๐ ปี มี
มากมายหลายโครงการ หากจะแบํงตามกลุํมเปูาหมายคงจะแบํงงานออกเป็น ๒ โครงการใหญํๆ คือ 

   ๑) โครงการเชิงรุกเป็นโครงการที่มีกลุํมเปูาหมายเป็นเด็ก เยาวชน ในกลุํม
เสี่ยงด๎วยการเข๎าไปให๎ความรู๎ ในเรื่องตํางๆ ในสถานศึกษาและชุมชน อาทิเชํน โครงการให๎ความรู๎แกํ
นักเรียนในสถานศึกษา, โครงการเยาวชนอาสา จังหวัดปทุมธานี , โครงการจัดตั้งศูนย์ไกลํเกลี่ย (ระดับ
มัธยมศึกษา) ในสถานศึกษา จังหวัดปทุมธานี, โครงการทุนการศึกษา จังหวัดปทุมธานี , โครงการสร๎าง
เครือขําวพิทักษ์เด็ก เยาวชนและครอบครัว , โครงการเสวนาปัญหาเด็กและเยาวชน นอกจากโครงการ
เชิงรุก 

   ๒) โครงการเชิงรับ ซึ่งกลุํมเปูาหมายเป็นเด็กและเยาวชนที่หลงไปกระท า
ความผิดหรือถูกกลําวหาวํากระท าความผิด เพื่อให๎เด็กเหลํานี้มีก าลังใจที่จะกลับตัวเป็นคนดี มีอาชีพ 
ด๎วยการแก๎ไข บ าบัดและฟ้ืนฟูรํางกายและจิตใจ ด๎วยโครงการตํางๆ ดังนี้ โครงการในสถานพินิจและ
คุ๎มครองเด็กและเยาวชน, โครงการ "บัวสีขาว" บรรพชาสามเณร, โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 

  จึงกลําวได๎วํา นางจุติพร ทัพเจริญ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม และรํวมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ตํอสังคม เป็นครอบครัวตัวอยํางชาวพุทธที่แท๎จริง จนได๎รับ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จัตุรถาภรณ์
ช๎างเผือก 

 ๒. ครอบครัวนางวิไล บูรณ์เจริญกิจ จังหวัดชลบุรี 
จากการที่ทีมงานผู๎ชํวยนักวิจัยลงพ้ืนที่ภาคสนามศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์ 

สังเกตพฤติกรรมครอบครัวของนางวิไล บูรณ์เจริญกิจพบวํา ในภาพรวม เป็นครอบครัวที่นับถือ ศาสนา
พุทธ อาชีพเกษตรกร ใช๎สติสัมปชัญญะ หิริ โอตตัปปะ ขันติ โสรัจจะ อิทธิบาท และสัปปุริสธรรมเป็น
พ้ืนฐานการด ารงชีพ  แตํเมื่อแยกเป็นด๎าน มีรายละเอียดดังนี้ 

   ๒.๑ ด้านครอบครัวนางวิไลบูรณ์เจริญกิจเกิดเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๘๘ปัจจุบันอายุ๗๒ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐)แตํงงานกับนายเฉลิมไทยบูรณ์เจริญกิจ  (ถึงแกํกรรม ) อาศัยอยูํบ๎านเลขท่ี๒๐ /๑หมูํที๒่
ต าบลหัวถนนอ าเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีประกอบอาชีพการเกษตรมีพ้ืนที่จ านวน๑๘๐ไรํโดยท าไรํ
อ๎อย๑๒๐ไรํมันส าปะหลัง๓๐ไรํท านา๓๐ไรํหลังจากสามีเสียชีวิตก็ต๎องเลี้ยงบุตรตามล าพังใช๎ชีวิตตาม
แบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดท าแหลํงเรียนรู๎ด๎านการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือเป็น
การอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเป็นวิทยากรเผยแพรํความรู๎ในชุมชนและองค์กรตํางๆจนได๎รับรางวัล  “คนดี
ศรีเมืองชลปี๒๕๔๖” และรางวัล “ผู๎น าอาชีพก๎าวหน๎าปี๒๕๔๗ ” จากการที่ได๎ทุํมเทแรงกายแรงใจท า
ประโยชน์ให๎กับชุมชน 

   ๒.๒ ด้านบุตรและการศึกษาของบุตรมีบุตร ๕ คน เป็นหญิง ๓ คน ชาย ๒ คน 
คือบุตรคนที่ ๑ นายทวีศักดิ์ บูรณ์เจริญกิจ จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาปัจจุบันด ารงต าแหนํง 
นายกองค์การบริหารสํวนต าบลหัวถนน ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต นิสัยโอบอ๎อมอารี 
เสียสละ เชื่อฟังค าสั่งสอนของมารดามาโดยตลอดคนที่ ๒ นางสุกัญญา ภูํภูษิตจบปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อาชีพเดิมรับราชการครู ประมาณ ๑๐ ปี เมื่อบิดาปุวยจึงลาออกมา
ดูแลบิดา ปัจจุบันท าธุรกิจสํวนตัว เปิดร๎านอาหารทะเลแห๎งและสดคนที่ ๓ นายสมชาติ บูรณ์เจริญกิจ 
จบ ปวช. โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกอาชีพปัจจุบันเป็นเกษตรกร ท าไรํ ท านา ปลูกปุายูคา



๘๗ 

ลิปตัส ยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยอนุรักษ์ดินและธรรมชาติ มีผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ และปุ๋ย
อินทรีย์ใช๎ในไรํนา เพ่ือรักษาสิ่งแวดล๎อม เป็นคนมีน้ าใจ โอบอ๎อมอารี และชํวยแมํดูแลพ้ืนที่ปลูกพืชไรํ
ของแมํคนที่ ๔ นางสาวรุํงทิพย์ บูรณ์เจริญกิจ จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุมประกอบอาชีพท า
ธุรกิจสํวนตัว  และบุตรคนที่ ๕ นางสาวพันธุ์ทิพย์ บูรณ์เจริญกิจ จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประกอบอาชีพทาธุรกิจสํวนตัวรํวมกับพี่สาว เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน โอบอ๎อมอารี 

   ๒.๓ ด้านหลักธรรมที่ใช้ในการด ารงชีพ  ครอบครัววิไล บูรณ์เจริญกิจ น า
ปฏิบัติหรือด าเนินชีวิต ใหเป็น ไปในทางท่ีถูกต๎อง รู๎จักตนเอง ควบคุมตนเอง คือสติ สัมปชัญญะ  หิริ 
โอตตัปปะและขันติ โสรัจจะ เป็นฐานหลัก นอกจากนี้ยังใช๎หลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ เนื่องจากมีบุตร
มาก ต๎องให๎เขารู๎จักเหตุและผล รู๎จัก กาลเวลา รู๎จักประมาณ รู๎จักชุมชน รู๎จักบุคคล และรู๎จักตนเอง
กลําวคือ 

    ๑) หลักแหํง สติคือความระลึกได๎ สัมปชัญญะคือความรู๎ตัว ผู๎น าต๎องรู๎
ตัวเองตลอดเวลาเพ่ือให๎การประพฤติปฏิบัติมีข๎อผิดพลาดน๎อยที่สุด 

    ๒) หลักแหํง หิริโอตัปปะ หิริคือการละอายตํอความชั่ว โอตัปปะคือการ
เกรงกลัวตํอบาป ธรรมะข๎อนี้ชํวยให๎คนที่ยึดถือไมํกล๎าท าความชั่ว 

    ๓)หลักแหํง ขันติ โสรัจจะ ขันติคือความอดทนตํอความตรากตร า อดทน
ตํอความทุกข์ อดทนตํอถ๎อยค าที่ท าให๎เจ็บใจ อดทนตํอความหิวกระหาย โสรัจจะคือความสงบเสงี่ยม
เจียมตัว ไมํหยิ่งยะโส ไมํโอ๎อวด ไมํยกตนเสมอทําน จึงได๎ชื่อวําเป็นธรรมะท่ีท าให๎งาม และ  

    ๔)หลักธรรม สัปปุริสธรรม๗ ได๎แกํ  รู๎จักเหตุและผล รู๎จัก กาลเวลา รู๎จัก
ประมาณ รู๎จักชุมชน รู๎จักบุคคล และรู๎จักตนเอง 

 จึงกลําวได๎วํา วิไล บูรณ์เจริญกิจ เป็นครอบครัวเกษตรกรชาวพุทธที่เป็น
ตัวอยํางแกํสังคมได๎เป็นอยํางดี เห็นได๎จาก การทุํมเทแรงกายแรงใจ อุทิศตนเพื่อสังคมและชุมชน เป็น
แบบอยํางให๎คนทั่วไปได๎เรียนรู๎และเป็นวิทยากรในการถํายทอดความรู๎ ด๎านการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
และปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นการฟ้ืนฟูสภาพดินให๎ดีขึ้น สํงเสริมให๎คนในชุมชนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจาก
สารเคมีตํางๆ จากการท าความดีให๎กับสังคม เธอคิดวําเป็นการสํงผลให๎บุตรทั้ง ๕ คน ที่เลี้ยงดูมาด๎วย
ความยากล าบากเพียงล าพัง จบการศึกษาทุกคน และเป็นคนดี เชื่อฟังค าสั่งสอนของมารดา และท าให๎
แตํละคนมีหน๎าที่การงานและกิจการสํวนตัวที่มั่นคง 
 จากครอบครัวต๎นแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอยํางทั้ง ๔ ภาค ที่ทีมงานผู๎วิจัย
ได๎ลงพื้นที่โดยนักวิจัยบ๎าง ผู๎ชํวยนักวิจัยบ๎าง ท าให๎เห็นวําแตํละครอบครัวเป็นครอบครัวที่นับถือ
พระพุทธศาสนามาตั้งแตํบรรพบุรุษ และแตํละครอบครัวได๎รับการอบรมสั่งสอนมาให๎ใช๎หลักธรรมใน
การด ารงชีวิต จึงท าให๎เกิดความรุํงเรือง ความวัฒนาสถาพรในการครองตน ครองคน ครองงาน และ
กลําวได๎วําหลักธรรมที่เป็นพ้ืนฐานที่ทุกครอบครัวใช๎ในการด ารงชีวิตคือ หลักธรรมอิทธิบาท พรหม
วิหาร ขยัน ประหยัดอดออม ซื่อสัตย์สุจริตตํอตนเองและผู๎อ่ืน สติสัมปชัญญะ หิริโอตตัปปะ ขันติโสรัจ
จะ และสัปปุริสธรรม นั่นเอง 
 
 

 



๘๘ 

๔.๒ผลการศึกษาตามวัตคถุประสงค์ข้อที่ ๒ เพ่ือ พัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของ
ครอบครัวในสังคมไทย 
 จากการที่ทีมงานผู๎วิจัยได๎ศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข๎อที่ ๑ ท าให๎พบวํา รูปแบบพฤติเชิง
พุทธของครอบครัวในสังคมไทยที่เป็นกลุํมตัวอยํางท้ัง ๔ ภาค ได๎แกํ การน๎อมน าหลักธรรมอิทธิบาท 
พรหมวิหาร ขยัน ประหยัด อดออม ซื่อสัตย์สุจริตตํอตนเองและผู๎อ่ืน สติสัมปชัญญะ หิริโอตตัปปะ ขัน
ติโสรัจจะ และสัปปุริสธรรม ทีมงานวิจัยได๎ท าการศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติมจากผู๎เชี่ยวชาญทางสังคม พระ
เถระ นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ถึงแนวทางการพัฒนารูปแบบพฤติของครอบครัวชาวพุทธที่ควร
จะน าไปสูํความเจริญรุํงเรืองที่สมบูรณ์และยั่งยืน พบวํา ควรพัฒนารูปแบบครอบครัวด๎วยพฤติกรรม
เชิงพุทธด๎านสุขภาพเป็นส าคัญ ตามด๎วยหลักการครองตน ครองคน และครองงาน จึงจะท าให๎เกิดการ
พัฒนารูปแบบครอบครัวให๎มีความสุข ความเจริญรุํงเรือง และยั่งยืนตลอดอายุขัย มีรายละเอียดดังนี้  

๔.๒.๑ การพัฒนารูปแบบครอบครัวในสังคมไทยเชิงพุทธด้านสุขภาพ 
จากการที่ทีมงานวิจัยได๎ศึกษาจากการสัมภาษณ์ การสัมมนากลุํมยํอยของของผู๎เชี่ยวชาญ

ด๎านสังคม ด๎านพุทธศาสนา และพระสงฆ์เถระ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนารูปแบบครอบครัวที่พึง
ประสงค์ของสังคมไทยแบบวิถีพุทธ ผลการสัมภาษณ์ การประชุมกลุํมยํอยดังกลําว พบวํา ในภาพรวม 
แตํละครอบครัวต๎องมีสุขภาพใจ สุขภาพกายท่ีดี จึงจะสํงผลให๎เกิดความสุขที่แท๎จริงในสังคม แยกเป็น
รายการได๎ดังนี้ 

 ๑. การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสุขภาพใจกายด้วย โพชฌงค์ ๗ 
 จากการสัมภาษณ์และประชุมสัมมนากลุํมยํอย ( Focusgorup) เห็นวํา สุขภาพใจ

ควรพัฒนาด๎วยหลักธรรมโอสถของ พระพุทธเจ๎า  กลําวคือ พระพุทธเจ๎า ใช๎ธรรมโอสถเมื่อครั้งที่
พระพุทธเจ๎าทรงประชวรหลายๆ ครั้งพระองค์จะทรงรักษาเองหรือให๎แพทย์ท าการรักษาไปตามความ
เหมาะสมและโอกาสอันควร การใช๎พระธรรมโอสถมาบ าบัดรักษาโรค กลําวคือ สมัยหนึ่ง ขณะที่
พระพุทธเจ๎าทรงประทับ ณ พระเวฬุวัน พระพุทธเจ๎าทรงประชวรหนักได๎รับทุกขเวทนาอยํางแรงกล๎า 
ครั้งนั้นพระมหาจุนทะได๎เข๎าไปเฝูาถวายอุปัฏฐากพระพุทธเจ๎ายังที่ ประทับ และพระพุทธเจ๎าได๎รับสั่ง
ให๎พระมหาจุนทะสวดสาธยายโพชฌงค์ ๗ ให๎พระองค์ฟังจากนั้นพระมหาจุนทะจึงได๎สวดสาธยายธรรม 
“ โพชฌงค์ ๗ ” ตามท่ีได๎ฟังมาจากพระพุทธเจ๎าถวายแดํพระพระพุทธเจ๎าสดับรับฟัง โดยพระองค์ได๎
พิจารณาตามธรรมนั้นไปด๎วย ครั้นพระมหาจุนทะได๎แสดงธรรมจบลง พระพุทธเจ๎าก็มารงหายจากพระ
ประชวรทันที่ และพระประชวรนั้นพระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงละได๎อยํางนั้น ดังที่ พระองค์ได๎ตรัสกับพระ
มหาจุนทะวํา “จุนทะ โพชฌงค์ดีนักจุนทะ โพชฌงค์ดีนัก”  โพชฌงค์ ๗ นั้นตามศัพท์แปลวําองค์คุณ 
หรือองค์สมบัติแหํงความตรัสรู๎พระพุทธเจ๎าได๎ตรัสอธิบายไว๎วํา เป็นไปเพื่อความตรัสรู๎ คือธรรมะท่ี
เป็นไปเพ่ือความตรัสรู๎ เรียกวําโพชฌงค์ ซึ่งมี ๗ ประการ อันได๎แกํ 

 (๑) สติโพชฌงค์  หรือ สติสัมโพชฌงค์ โพชฌงค์ หรือ สัมโพชฌงค์คือ
สติ ความระลึกได๎เสมอวํา เราเป็นใคร ก าลังท าอะไร ให๎รู๎เขารู๎เรา 

 (๒) ธัมมวิจยโพชฌงค์ หรือ ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์ โพชฌงค์ หรือ สัม
โพชฌงค์คือธัมมวิจยะเลือกเฟูนธรรม เลือกเฟูนสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง 

 (๓) วิริยะโพชฌงค์ หรือ วิริยะสัมโพชฌงค์ โพชฌงค์ หรือ สัมโพชฌงค์
คือวิริยะความเพียร มีความเพียรพยายามไมํยํอท๎อในการท างาน 



๘๙ 

 (๔) ปีติโพชฌงค์  หรือ ปีติสัมโพชฌงค์ โพชฌงค์ หรือ สัมโพชฌงค์คือ
ปีติความอ่ิมเอิบใจ มีความพอใจในสิ่งที่ตนมี ที่ตนได๎ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 (๕) ปัสสัทธิโพชฌงค์  หรือ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ โพชฌงค์ หรือ สัม
โพชฌงค์คือปัสสัทธิความสงบร างับ  คือ ระงับจากกิเลสที่คอยกระตุ๎นอยูํไมํหลงระเริงไปกับกิเลส
จนท าให๎ตนเองเดือดร๎อน ผู๎อ่ืนเดือดร๎อน 

 (๖) สมาธิโพชฌงค์ หรือ สมาธิสัมโพชฌงค์ โพชฌงค์ หรือ สัมโพชฌงค์
คือสมาธิความตั้งใจมั่น ไมํวอกแวก ตั้งมั่นในคุณงามความดี 

 (๗) อุเบกขาโพชฌงค์  หรืออุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์หรือสัม
โพชฌงค์ คืออุเบกขาความเข๎าไปเพํงเฉยอยูํ สงบอยูํในภายใน  ไมํแสดงความดีใจ ความเสียใจ
ออกมานอกหน๎า 

 รวมทั้ง ๗ ประการ เป็นคุณธรรมที่ทุกครอบครัวควรน าไปใช๎ในการบริหาร
จัดการครอบครัวของตนเอง พระพุทธเจ๎าได๎ทรงแสดงอาหารของโพชฌงค์หรือสัมโพชฌงค์ท้ัง ๗ 
ประการนี้ไว๎ วําเหมือนอยํางรํางกายต๎องอาศัยอาหาร แม๎โพชฌงค์ท้ัง ๗ นี้ก็ต๎องอาศัยอาหาร จึง
จะบังเกิดขึ้นเจริญขึ้น และอาหารของโพชฌงค์หรือสัมโพชฌงค์นี้ก็มี ๒ อยําง คือ อาหารที่
จ าเพาะข๎ออยํางหนึ่ง อาหารที่ทั่วไปแกํทุกข๎ออยํางหนึ่งส าหรับอาหารที่ทั่วไปทุกข๎อนั้นได๎แกํการ
ท าไว๎ในใจ การกระท าให๎มากโดยแยบคาย เรียกตามศัพท์แสงวํา  โยนิโสมนสิการ  พหุลีการ
มนสิการ  ก็คือท าไว๎ในใจ  พหุลีการ  ก็คือการกระท าให๎มาก  โยนิโส  ก็คือโดยแยบคาย ได๎แกํโดย
พิจารณาให๎จับให๎ได๎ถึงต๎นเหตุ อันหมายถึงวําจับเหตุจับผล จับต๎นจับปลายให๎ถูกต๎อง  ซึ่งสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ได๎แสดงไว๎ในพระธรรมเทศนาที่วัดบวร
นิเวศวิหาร ตอนหนึ่งวํา สํวนอาหารจ าเพาะข๎อนั้นข๎อที่ ๑ คือ  สติ ตรัสแสดงเป็นกลางๆ วํา 
ธรรมะท้ังหลายที่เป็นที่ตั้งของสติข๎อที่ ๒ ธัมมวิจยะ หรือธรรมวิจัยเลือกเฟูนธรรม ตรัสแสดงวําคือ
ธรรมะท่ีเป็นกุศลเป็นอกุศล ที่มีโทษไมํมีโทษ ที่เลวที่ประณีต และท่ีมีสํวนเทียบได๎กับสีด าสีขาวข๎อ 
๓ วิริยะ  ความเพียร ก็ได๎แกํ  อารัมภธาตุ  ธาตุคือความริเริ่ม  นิคมธาตุ  ธาตุคือความเริ่ม ธาตุคือ
ความด าเนินไป  ปรักมธาตุ  ธาตุคือความด าเนินให๎ก๎าวหน๎าไปจนถึงท่ีสุดข๎อ ๔  ปีติ ตรัสแสดงวํา
ได๎แกํธรรมะท่ีเป็นที่ตั้งของปีติข๎อที่ ๕  ปัสสัทธิ  ตรัสแสดงวําได๎แกํกายปัสสัทธิสงบกาย ปัสสัทธิ
สงบใจข๎อที่ ๖  สมาธิ  ตรัสแสดงวําได๎แกํสมาธินิมิต นิมิตคือเครื่องก าหนดหมายแหํงสมาธิ 
และ อัพยฆะ อันได๎แกํความท่ีจิตไมํแตกแยกแบํงแยก แตํมียอดเป็นอันเดียวไมํหลายยอด คือไมํ
แตกยอดมาก ก็คือจิตที่รวมเป็นหนึ่ง  และข๎อที่ ๗  อุเบกขา  ตรัสแสดงวําธรรมะท่ีเป็นที่ตั้งของ
อุเบกขา 

 ๒.การพัฒนาสุขภาพครอบครัวด้วยหลักธรรมที่หลากหลาย  
 สมัยหนึ่ง ขณะที่พระพุทธเจ๎าประทับจ าพรรษา ณ เวฬุวคาม ในระหวํางพรรษานั้น

พระองค์ทรงประชวรหนักได๎รับทุกขเวทนาอยํางรุนแรง ถึงข้ันจวนเจียนจะปรินิพพาน ในครั้งนี้พบวํา
พระพุทธองค์ทรงใช๎ธรรมโอสถหลายขนาน คือ ทรงใช๎สติสัมปชัญญะ ทรงใช๎ขันติ คือ ความอดกลั้น
อดทนอยํางไมํพรั้นพรึง และใช๎การท าความเพียรด๎วยการเข๎าสูํเจโตสมาธิขับไลํอาพาธครั้งนี้ จนกระทั้ง

                                                           

 http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/somdej/sd-262.htm. 



๙๐ 

อาการพระประชวรคํอยๆ สงบลงและหายจากพระประชวรได๎ ดังที่ พระองค์ตรัสกับพระอานนท์วํา
บัดนี้ เราเป็นผู๎ชรา แกํ เฒํา ลํวงกาลานาน ผํานวัยมามาก เรามีวัย ๘๐ ปี รํางกายของตถาคตยังเป็นไป
ได๎ ก็เหมือนกับเกวียนเกําที่ ซํอมแซมด๎วยไม๎ไผํ ฉะนั้น รํางกายของตถาคตยังสบายขึ้น ก็เฉพาะในเวลา
ที่ตถาคตเข๎าเจโตสมาธิ อันไมํมีนิมิตเพราะไมํใสํใจนิมิตทุกอยํางและเพราะดับเวทนาบางอยํางเทํานั้น 
  จากเนื้อหาสาระในพระสูตรที่กลําวนี้ จะพบข๎อสังเกตบางประการที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในด๎านการดูแลรักษาและแก๎ปัญหาสุขภาพได๎ ดังนี้ 
   ( ๑) ธรรมโอสถที่พระพุทธเจ๎าทรงน ามาใช๎ในการระงับโรคาพาธครั้งนี้ได๎นั้นจะ
เห็นได๎วําพระองค์ทรงใช๎หลักของธรรมปฏิบัติที่ส าคัญๆ หลายประการ คือ การมีสติสัมปชัญญะความมี
ขันติ และสมาธิในชั้นสูง คือ การเข๎าสูํเจโตสมาธิ และการที่พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรได๎
นั้น ไมํได๎เกิดจากการใช๎อิทธิฤทธิ์ใดๆ แตํเกิดขึ้นมาจากพลังแหํงคุณธรรม หรือความเพียรที่ ได๎ทรงสั่ง
สมมาอยํางยาวนานและตํอเนืองกันมาอยํางเต็มเปี่ยมแล๎วนั่นเอง และเม่ือถึงคราวเจ็บปุวยขึ้นมา 
พระองค์จึงสามารถดึงเอาพลังแหํงคุณธรรมนั้นมาใช๎รักษาโรคได๎ 
  ( ๒) ในพระสูตรนี้ได๎ให๎แงํคิดจากพระด ารัสของพระพุทธเจ๎าที่ตรัสวํา ผู๎สูงวัย
แล๎วยํอมมีรํางกายเปรียบเสมือนกับเกวียนเกําที่ เขาซํอมแซมด๎วยไม๎ไผํ ยํอมไมํอาจท าให๎กลับแข็งแรง
ดังเดิมได๎ ดังนั้นในกรณีการรักษาผู๎ปุวยผู๎สูงวัยในระยะสุดท๎าย โดยเฉพาะการจะน าเครื่องชํวยหายใจ
เข๎ามาชํวยยืดการตายออกไปนั้น จึงนําจะได๎มีการน าพระด ารัสที่ตรัสไว๎นี้ไปเป็นข๎อคิดและพิจารณา
ประกอบการรักษาไว๎ ด๎วยวําจะเหมาะสมที่ จะต๎องใช๎เครื่องชํวยหายใจมากน๎อยเพียงใดด๎วย เพราะ
การใช๎เครื่องชํวยหายใจนั้น ในบางครั้งบางกรณีไมํสามารถชํวยชีวิตได๎เสมอไปทุกครั้งในบางรายอยําง
มากก็แคํทรงกับทรุด หรือแคํประวิงการตายออกไปเทํานั้น ผู๎ปุวยจะไมํอาจกลับมาใช๎ชีวิตตามปกติ
ดังเดิมได๎ หรือท่ี มักเรียกกันวํา“ ชีวิตพืช” หรือ“ ศพที่มีลมหายใจ” ซึ่งกรณีเชํนนี้ 

 ปัจจุบันพบเห็นถึงโทษของการใช๎เครื่องชํวยหายใจในผู๎ปุวยระยะสุดท๎ายเพิ่มมาก
ขึ้น กลําวคือได๎เกิดผลกระทบที่ติดตามมาหลายประการ ได๎แกํ 

 ( ๑) ผลกระทบตํอผู๎ปุวยเอง คือ ผู๎ปุวยต๎องนอนอยูํในห๎องไอ.ซี.ยู.เพียงล าพังต๎อง
ได๎รับทุกขเวทนายาวนานเพิ่มข้ึนไปอีก โดยผู๎ปุวยไมํอาจฟื้นกลับมาใช๎ชีวิตตามปกติได๎และไมํอาจตาย
อยํางสงบหรือท่ี เรียกกันวําเป็นการตายอยํางสมศักดิศรีได๎ 

 ( ๒) ผลกระทบตํอญาติ คือ ต๎องเสียคําใช๎จํายสูงขึ้น ในบางรายพบวําถึงกับต๎อง
ขายบ๎านจนหมดตัว เกิดภาวะความเครียดติดตามมาอีกหลายประการ เชํน ต๎องคอยมาดูแลและ
รักษาพยาบาลเป็นประจ าท าให๎ต๎องสูญเสียเวลาปกติไป เกิดความวิตกกังวลใจในเรื่องของเวลาวําชํวง
ไหนที่ ผู๎ปุวยจะจากไป สุดท๎ายเป็นประเด็นปัญหาที่ ส าคัญยิ่งคือ เมื่อถึงคราวที่ ญาติหมด
ความสามารถในเรื่องคําใช๎จํายแล๎ว ปัญหาก็คือวําจะไมํมีใครเป็นคนกล๎าถอดเครื่องชํวยหายใจจาก
ผู๎ปุวยออกไป ซึ่งเหตุการณ์นี้พบวําได๎เกิดขึ้นมากในปัจจุบันในผู๎ปุวยที่ ใช๎เครื่องชํวยหายใจ 

 ( ๓) ผลกระทบตํอแพทย์และพยาบาล เชํน แพทย์และพยาบาลต๎องเสียเวลากับ
การดูแลผู๎ปุวยที่ ไมํอาจฟื้นกลับมาใช๎ชีวิตตามปกติได๎ ซึ่งในสํวนนี้แพทย์และพยาบาลที่มีจ านวนจ ากัด 
ควรจะต๎องไปรักษาชีวิตให๎กับผู๎ที่ มีโอกาสหายเป็นปกติได๎มากกวํา เป็นต๎น 
  จึงกลําวได๎วํา การ เป็นผู๎มีบุคลิกภาพที่ดีคือเป็นผู๎มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจัก
ท าให๎ประสบความสุขในการด ารงชีวิตอยํางเปี่ยมล๎น มีสุขภาพกายที่ดีคือเป็นผู๎มีสุขภาพอนามัยที่ดีมี



๙๑ 

ทํวงทํากิริยารวมทั้งการแตํงกายท่ีสุภาพเรียบร๎อยดีงามสะอาดและดูสงํางามสมฐานะ  และมีสุขภาพจิต
ที่ดีคือเป็นผู๎มีอัธยาศัยใจคอที่งามเป็นคนดีมีศีลธรรมได๎แกํศรัทธาศีลสุตะจาคะวิริยะสติสมาธิและ
ปัญญา นั้นเอง 

  แตํอยํางไรก็ตาม หลักธรรมทุกหมวดคือธรรมโอสถที่สามารถรักษาโรคใจได๎ตามท่ีผู๎
ต๎องการจะใช๎ ดังเชํนหลักธรรมที่แตํละครอบครัวน าปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได๎แกํ อิทธิบาท พรหม
วิหาร สติสัมปชัญญะ หิริโอตตัปปะ ขันติ โสรัจจะ สัปปุริสธรรม ขยัน ประหยัด อดออม ซื่อสัตย์สุจริต 
ก็เป็นธรรมโอสถที่รักษาแตํละครอบครัวให๎รํมเย็นเป็นสุขตามอัตภาพของตน ๆ  

๔.๒.๒ การพัฒนารูปแบบครอบครัวในสังคมไทยเชิงพุทธด้านครองตน 
 หลักธรรมที่ท าให๎ตนเองปฏิบัติหรือด าเนินชีวิตไปในทางท่ีถูกต๎องรู๎จักตนเอง ควบคุม

ตนเองหลักการครองตน ตามหลักพระพุทธศาสนา ประกอบด๎วยหลักธรรมดังตํอไปนี้ 
 ๑.  สติ สัมปชัญญะ สติคือความระลึกได๎ สัมปชัญญะคือความรู๎ตัว ผู๎น าต๎องรู๎ตัวเอง
ตลอดเวลาเพ่ือให๎การประพฤติปฏิบัติมีข๎อผิดพลาดน๎อยที่สุด 
 ๒. หิริโอตัปปะ  หิริคือการละอายตํอความชั่ว โอตัปปะคือการเกรงกลัวตํอบาป 
ธรรมะข๎อนี้ชํวยให๎คนที่ยึดถือไมํกล๎าท าความชั่ว 
 ๓. ขันติ โสรัจจะ  ขันติคือความอดทนตํอความตรากตร า อดทนตํอความทุกข์ 
อดทนตํอถ๎อยค าที่ท าให๎เจ็บใจ อดทนตํอความหิวกระหาย โสรัจจะคือความสงบเสงี่ยมเจียมตัว ไมํหยิ่ง
ยะโส ไมํโอ๎อวด ไมํยกตนเสมอทําน จึงได๎ชื่อวําเป็นธรรมะท่ีท าให๎งาม 
 ๔. สัปปุริสธรรม  ๗ ได๎แกํการเป็นผู๎รู๎จักเหตุ รู๎จักผล รู๎จักกาลเวลา รู๎จักประมาณ 
รู๎จักชุมชน รู๎จักบุคคล และรู๎จักตนเอง 
 นอกจากนี้ ยังมีหลักธรรมอีกมากมาย หลายหมวด ที่เป็นแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
ของคนในครอบครัวให๎เป็นครอบครัวที่เปี่ยมสุข เชํน 
  ๑. เป็นผู๎มีบุคลิกดี ได๎แกํ  
   (๑) ผู๎มีศรัทธาหมายถึงเป็นผู๎รู๎จักศรัทธาบุคคลและข๎อปฏิบัติที่ควรศรัทธาไมํ
ลุํมหลงงมงายในที่ตั้งแหํงความลุํมหลง 
   (๒) ผู๎มีศีลคือผู๎ที่รู๎จักส ารวมระวังความประพฤติปฏิบัติทางกายและทางวาจา
ให๎เรียบร๎อยดีงามไมํประพฤติเบียดเบียนตนเองและผู๎อ่ืน 
   (๓) ผู๎มีสุตะคือผู๎ได๎เรียนรู๎ทางวิชาการและได๎ศึกษาค๎นคว๎าในวิชาชีพดี 
   (๔) ผู๎มีจาคะคือเป็นผู๎มีจิตใจกว๎างขวางไมํคับแคบรู๎จักเสียสละ 
   (๕) ผู๎มีวิริยะคือผู๎ขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการงานงานอาชีพและ /
หรือในหน๎าที่รับผิดชอบ 
   (๖) ผู๎มีสติคือผู๎รู๎จักยับยั้งชั่งใจรู๎จักคิดไตรํตรองให๎รอบคอบกํอนคิดพูดท า 
   (๗) ผู๎มีสมาธิคือผู๎มีจิตใจตั้งมั่นขํมกิเลสนิวรณ์ 
   (๘) ผู๎มีปัญญาคือผู๎มีปัญญาอันเห็นชอบรอบรู๎ทางเจริญทางเสื่อมแหํงชีวิต
ตามท่ีเป็นจริง 
  ๒. ผู๎มีกัลยาณมิตตธรรมคือผู๎มีคุณธรรมของมิตรที่ดี๗ประการคือ 
   ( ๑) เป็นผู๎นํารัก (ปิโย) คือเป็นผู๎มีจิตใจกอปรด๎วยเมตตากรุณาพรหมวิหาร 



๙๒ 

   ( ๒) เป็นผู๎นําเคารพบูชา  (ครุ) คือเป็นผู๎ที่สามารถเอาเป็นที่พ่ึงอาศัยเป็นที่พ่ึง
ทางใจ 
   ( ๓) เป็นผู๎นํานับถือนําเจริญใจ  (ภาวนีโย)  ด๎วยวําเป็นผู๎ได๎ฝึกฝนอบรมตนมาดี
แล๎วควรแกํการยอมรับและยกยํองนับถือเอาเป็นเยี่ยงอยํางได๎ 
   ( ๔) เป็นผู๎รู๎จักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ  (วัตตา)  รู๎จักชี้แจงแนะน าให๎
ผู๎อื่นเข๎าใจดีแจํมแจ๎งเป็นที่ปรึกษาท่ีดี 
   ( ๕) เป็นผู๎อดทนตํอถ๎อยค าที่ลํวงเกินวิพากษ์วิจารณ์ซักถามหรือขอ
ปรึกษาหารือขอให๎ค าแนะน าตํางๆได๎ (วจนักขโม) 
   ( ๖) สามารถแถลงชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้งหรือเรื่องท่ียุํงยากซับซ๎อนให๎เข๎าใจอยําง
ถูกต๎องและตรงประเด็นได๎ (คัมภีรัญจะกะถังกัตตา) 
   ( ๗) ไมํชักน าในอฐานะ  (โนจัฏฐาเนนิโยชะเย ) คือไมํชักจูงไปในทางเสื่อม  
(อบายมุข)  หรือไปในทางท่ีเหลวไหลไร๎สาระหรือที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร๎อน 

ฯลฯ 
 ๔.๒.๓ การพัฒนารูปแบบครอบครัวในสังคมไทยเชิงพุทธด้านครองคน 

หลักธรรมค าสอนที่ใช๎สร๎างมนุษย์สัมพันธ์ในระหวํางเพื่อนผู๎รํวมงาน เพื่อให๎เกิดความยินดี 
เต็มใจท างาน อันจะน าไปสูํความส าเร็จของงาน ได๎แกํ 

 ๑. พรหมวิหาร ๔ประกอบด๎วย (๑) มีเมตตาปรารถนาให๎เป็นสุข ผู๎น๎อยจักไร๎ทุกข์
เกษมศรีหัวหน๎างานเป็นผู๎น ากระท าดี มีเมตตาเป็นศรีประจ าตน   (๒) กรุณา  ปรารถนาให๎พ๎นทุกข์ 
แสดงตนชํวยคนสุขด๎วยทุกหนทุกข์ของผู๎รํวมงานเหมือนทุกข์ตน แบํงทุกข์ให๎หลุดพ๎นด๎วยกรุณา  
ยินดีเมื่อได๎ดี ดีใจด๎วย  (๓) มุทิตา น าชํวยสวยหนักหนาผู๎รํวมงานซาบซึ้งตรึงอุรา ผู๎น าพาให๎เกิดขวัญ
ก าลังใจกระท าตนเป็นคนกลางทุกทางท่ี  และ (๔) อุเบกขา  น าชี้ให๎ผํองใสธรรมะของผู๎น าประจ าใจ 
พรหมวิหารสี่นี้ไซร๎แจํมใสเอย และเพ่ือให๎สายสัมพันธ์ผู๎น ากับผู๎ตามแนํนแฟูน แนบแนํนและจงรักภักดี 
ผู๎น าจะต๎องม ี

 ๒. สังคหวัตถุ ๔ ประกอบด๎วย (๑) ทาน การให๎สิ่งตอบแทน ให๎รางวัลการท างาน  
(๒) ปิยวาจา  การพูดไพเราะอํอนหวาน  (๓) อัตถจริยา  การรู๎จักวางตัวอยํางเหมาะสม  (๔) สมานัต
ตา การเสมอต๎นเสมอปลาย ไมํหน๎าไหว๎หลังหลอก 

สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่ผู๎น าต๎องมีคือ ความเที่ยงธรรม หรือความยุติธรรมเพราะ
เมื่อใดก็ตามท่ีผู๎น าล าเอียง เพราะรัก เพราะหลง เพราะโกรธ เพราะกลัวจะท าให๎เกิดความแตกแยกใน
ผู๎รํวมงาน 
 ๓. เหฏฐิมทิศคือทิศเบื้องต่ าเจ๎านายหรือผู๎บังคับบัญชาพึงบ ารุงบําวคือ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาด๎วยสถาน๕คือ 
 ๑.๑ด๎วยการจัดงานให๎ตามก าลังกลําวคือมอบหมายหน๎าที่การงานให๎ตามก าลัง
ความรู๎สติปัญญาความสามารถ (Put the right man on the right job - รู๎จักใช๎คนให๎ถูกกับงาน) 
 ๑.๒ด๎วยการให๎อาหารและบ าเหน็จรางวัลกลําวคือเมื่อท าดีก็รู๎จักยกยํองชมเชย
และ/หรือสนับสนุนอุดหนุนให๎ได๎รับบ าเหน็จรางวัลเลื่อนยศเลื่อนต าแหนํงตามสมควรแกํฐานะเมื่อท า
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ไมํดีก็ให๎ค าตักเตือนแนะน าสั่งสอนให๎พัฒนาสมรรถภาพให๎ดีขึ้นถ๎าไมํยอมแก๎ไขพัฒนาตนให๎ดีขึ้นก็ต๎อง
ต าหนิและมีโทษตามกฎเกณฑ์โดยชอบธรรม 
 ๑.๓ด๎วยการรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข๎กลําวคือต๎องรู๎จักดูแลสารทุกข์สุกดิบ
ของผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาไมํเป็นผู๎แล๎งน้ าใจคือไมํปฏิบัติกับลูกน๎องหรือผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชา 
 ๑.๔ด๎วยแจกของมีรสดีแปลกๆให๎กินหมายความวําให๎รู๎จักมีน้ าใจแบํงปันของกิน
ของใช๎ดีๆให๎ลูกน๎อง 
 ๑.๕ด๎วยปลํอยในสมัยคือรู๎จักให๎ลูกน๎องหรือผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาได๎ลาพักผํอน
บ๎าง 
 สํวนบําวหรือลูกน๎องผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาเมื่อเจ๎านายหรือผู๎บังคับบัญชาท านุ
บ ารุงอยํางนี้แล๎วก็พึงปฏิบัติอนุเคราะห์เจ๎านายผู๎บังคับบัญชาด๎วยสถาน๕ตอบแทนด๎วยเชํนกันคือ 
  (๑) ลุกขึ้นท างานกํอนนายคือให๎รับสนองงานผู๎บังคับบัญชาด๎วยความขยัน
ขันแข็งควรมาท างานกํอนนายหรือผู๎บังคับบัญชาอยํางน๎อยก็มาให๎ทันเวลาท างานไมํมาสายกวํานาย
หรือสายกวําเวลาท างานตามปกติ 
  (๒) เลิกการท างานทีหลังนายคือท างานด๎วยความขยันขันแข็งแม๎เลิกก็ควร
เลิกทีหลังนายหรือผู๎บังคับบัญชาอยํางน๎อยก็อยูํท างานให๎เต็มเวลาไมํหนีกลับกํอนเวลาเลิกงาน 
  (๓) ถือเอาแตํของที่นายให๎คือมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีไมํคดโกงนายหรือ
ผู๎บังคับบัญชาไมํคอร์รัปชั่นไมํเรียกร๎องต๎องการโดยไมํเป็นธรรมหรือเกินเหตุ 
  (๔) ท างานให๎ดีข้ึนคือต๎องรู๎จักพัฒนาคุณวุฒิความรู๎ความสามารถและ
วิสัยทัศน์ในการท างานให๎ได๎ผลดีมีประสิทธิภาพสูง 
  (๕) น าคุณของนายไปสรรเสริญคือรู๎จักน าคุณความดีของเจ๎านาย
ผู๎บังคับบัญชาไปยกยํองสรรรเสริญตามความเป็นจริงในที่และโอกาสอันสมควร 
  กลําวโดยยํอผู๎บังคับบัญชากับผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตํอกันดังค านัก
ปกครองนักบริหารแตํโบราณกลําววํา“อยูํสูงให๎นอนคว่ าอยูํต่ าให๎นอนหงาย” 
  “อยูํสูงให๎นอนคว่ า”  หมายความวําเป็นผู๎ปกครองผู๎บังคับบัญชาหรือเป็น
ผู๎น าคนพึงดูแลเอาใจใสํท านุบ ารุงผู๎ใต๎บังคับบัญชาหรือลูกน๎องด๎วยดีคือด๎วยความเป็นธรรมตาม
หลักธรรมของพระพุทธเจ๎าตามท่ีกลําวข๎างต๎นนี้เพื่อให๎ลูกน๎องหรือผู๎ใต๎บังคับบัญชามีขวัญก าลังใจใน
การสนองงานได๎เต็มที่อยําให๎ลูกน๎องหรือผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาเกิดความรู๎สึกท๎อถอยวําท าดีสักเทําใด
ผู๎ใหญํก็ไมํเหลียวแลดังค าโบราณทํานวํา  “มีปากก็มีเปลําเหมือนเตําหอยเป็นผู๎น๎อยแม๎ท าดีไมํมีขลัง ”
หรืออยําให๎ลูกน๎องหรือผู๎ใต๎บังคับบัญชาเกิดความรู๎สึกน๎อยเนื้อต่ าใจวําผู๎ใหญํไมํยุติธรรมมักเลือกปฏิบัติ
ไมํเสมอกันดังค าที่วํา(เรา) ท างานทั้งวันได๎พันห๎า(สํวนคนอ่ืน) เดินไปเดินมาได๎ห๎าพัน เป็นต๎น 

 
 ๔.๒.๔ การพัฒนารูปแบบครอบครัวในสังคมไทยเชิงพุทธด้านครองงาน 
 หน๎าที่การงานจะส าเร็จบรรลุจุดประสงค์ได๎ต๎องอาศัยหลักธรรมส าคัญน าปฏิบัติ เชํน  
  ๑. อิทธิบาทธรรม คือ ธรรมที่เป็นคุณเครื่องให๎เกิดควาส าเร็จในกิจการงานทั้งปวง 
ประกอบด๎วย 
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 ๑.๑ฉันทะความรักงานคือจะต๎องเป็นผู๎รักงานที่ตนมีหน๎าที่รับผิดชอบอยูํและทั้ง
จะต๎องเอาใจใสํกระตือรือร๎นในการเรียนรู๎งานและเพ่ิมพูนวิชาความรู๎ความสามารถในการท ากิจการ
งานและมํุงมั่นที่จะท างานในหน๎าที่รับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนให๎ส าเร็จเรียบร๎อยอยูํเสมอ 
 ๑.๒วิริยะความเพียรคือจะต๎องเป็นผู๎มีความขยันหมั่นเพียรประกอบด๎วยความ
อดทนไมํยํอท๎อตํอความยากล าบากในการประกอบกิจการงานในหน๎าที่หรือในอาชีพของตนจึงจะถึง
ความส าเร็จและความเจริญก๎าวหน๎าได๎ 
 ๑.๓จิตตะความเป็นผู๎มีใจจดจํออยูํกับการงานผู๎ที่จะท างานได๎ส าเร็จด๎วยดีมี
ประสิทธิภาพนั้นจะต๎องเป็นผู๎เอาใจใสํตํอกิจการงานที่ท าและมํุงกระท างานอยํางตํอเนื่องจนกวําจะ
ส าเร็จไมํทอดทิ้งหรือวางธุระเสียกลางคันไมํเป็นคนจับจดหรือท างานแบบท าๆหยุดๆหัวหน๎าหนํวยงาน
หรือผู๎บริหารจะต๎องคอยดูแลเอาใจใสํ  “ติดตามผลงานและ /หรือตรวจงาน” หนํวยงานตํางๆภายใน
องค์การของตนเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยตัดสินใจและสั่งการให๎กิจการงานทุกหนํวยด าเนิน
ตามนโยบายและแผนงานให๎ถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎ 
 ๑.๔วิมังสาความเป็นผู๎รู๎จักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานของตนเอง
และของผู๎น๎อยหรือของผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาวําด าเนินไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว๎หรือไมํได๎
ผลส าเร็จหรือมีความคืบหน๎าไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎หรือไมํเพียงไรมีอุปสรรคหรือปัญหาที่ควร
ได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขวิธีการท างานหรือวิธีการบริหารกิจการงานนั้นให๎ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได๎
อยํางไรขั้นตอนนี้เป็นการน าข๎อมูลจากจากท่ีได๎ติดตามประเมินผลงานหรือตรวจงานนั้นแหละมา
วิเคราะห์วิจัยให๎ทราบเหตุผลของปัญหาหรืออุปสรรคข๎อขัดข๎องในการท างานแล๎วพิจารณาแก๎ไขปัญหา
เหลํานั้นและปรับปรุงพัฒนาวิธีการท างานให๎ด าเนินไปสูํความส าเร็จให๎ถึงความเจริญก๎าวหน๎ายิ่งๆขึ้นไป
ได๎ 
  อนึ่งอิทธิบาทธรรมข๎อ  “วิมังสา” คือความเป็นผู๎รู๎จักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการ
ท างานให๎ได๎ผลดีนี้กลําวโดยความหมายอยํางกว๎างจะเห็นมีข๎อปฏิบัติที่จะชํวยให๎การปฏิบัติงานใน
หน๎าที่รับผิดชอบหรือในการประกอบสัมมาอาชีวะให๎ได๎ผลดีและมีความเจริญมั่นคงยิ่งกวําข๎ออ่ืนๆอีกที่
ในวงวิชาการบริหารได๎ศึกษาวิจัยเห็นผลดีมาแล๎วได๎แกํ 
 (๑) เป็นผู๎มีความคิดริเริ่ม (Initiatives)  ด๎วยความคิดสร๎างสรรค์ 
(Creative)  โครงการใหมํๆที่เป็นประโยชน์สุขแกํหมูํคณะสังคมและประเทศชาติและวิธีการท างาน
ใหมํๆให๎การปกครองการบริหารกิจการงานได๎บังเกิดผลดีมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
 (๒) มีความคิดพัฒนา  (Development)  คือเป็นนักพัฒนาปรับปรุงแก๎ไข
สิ่งที่ล๎าหลังหรือข๎อบกพรํองในการท างานให๎ดีขึ้นอยูํเสมอ 
   (๓ )เป็นผู๎มีส านึกในภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ (Senseof 
Responsibilities) สูงคือมีส านึกในความรับผิดชอบตํอตนเองโดยการศึกษาหาความรู๎เพ่ิมพูนศักยภาพ
และส านึกในการสร๎างฐานะของตนและมีส านึกในหน๎าที่ความรับผิดชอบตํอสํวนรวมคือตํอครอบครัว
ตํอองค์กรและหมูํคณะที่ตนรับผิดชอบอยูํและตํอสังคมประเทศชาติให๎เจริญสันติสุขและมั่นคง
โดยเฉพาะอยํางยิ่งส านึกในหน๎าที่รับผิดชอบตํอสถาบันหลักทั้ง๓ของประเทศชาติไทย เราคือสถาบัน
ชาติ๑สถาบันพระพุทธศาสนา๑และสถาบันพระมหากษัตริย์๑เพราะสถาบันหลักท้ัง๓นี้หากสถาบันใด
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คลอนแคลนไมํมั่นคงไมํวําจะเป็นเพราะถูกศัตรูภายในและ /หรือศัตรูจากภายนอกรุกรานยํอม
กระทบกระเทือนถึงสถาบันหลักอ่ืนๆของชาติไทยเราให๎พลอยคลอนแคลนอํอนแอไปด๎วย 
 ผู๎น าครอบครัว ที่ดีจึงยํอมต๎องส าเหนียกและจักต๎องมีความส านึกในหน๎าที่ความ
รับผิดชอบตํอสถาบันหลักทั้ง๓นี้อยํางจริงใจและจะต๎องรับชํวยกันด าเนินการให๎ความคุ๎มครองปูองกัน
แก๎ไขบ ารุงรักษาอยํางเข๎มแข็งจริงจังและตํอเนื่องให๎เกิดความเจริญและความสันติสุขอยํางมั่นคงให๎ได๎ 
   (๔) มีความม่ันใจตนเอง  (Self  Confidence) สูงนี้หมายถึงมีความม่ันใจ
โดยธรรมคือมีความม่ันใจในความรู๎ความสามารถสติปัญญาและวิสัยทัศน์และทั้งคุณธรรมคือความเป็น
ผู๎มีศีลมีธรรมอันตนได๎ศึกษาอบรมมาดีแล๎วมิใชํมีความมั่นใจอยํางผิดๆลอยๆอยํางหลงตัวหลงตนทั้งๆที่
แท๎จริงตนเองหาได๎มีคุณสมบัติและคุณธรรมดีสมจริงไมํและจักต๎องรู๎จักแสดงความมั่นใจในเวลาคิดพูด
ท าให๎เหมาะสมกับกาละเทศะบุคคลสถานที่และประชุมชนด๎วย 

๒) หลักพรหมวิหารธรรม๔ เป็นแนวปฏิบัติอีกด๎านหนึ่งที่ประกอบ ด๎วยวัตถุสิ่งของ
เงินทอง ด๎วยเรี่ยวแรง ด๎วยวาจาทั้งความรู๎และธรรมที่ใช๎ในการครองงาน ได๎แกํ 

(๑) เมตตา ใช๎ในกรณีปกติ กลําวคือ ให๎ความรัก ให๎ความปรารถนาดีกับ
มิตรและบุคคลอ่ืน โดยไมํหวังผลตอบแทนเพราะจะเป็นราคะหรือโลภะ อยําเป็นเสนํหาเพราะจะเกิด
ทุกข์และเกิดความล าเอียงจนเสียความยุติธรรม 

(๒) กรุณา ใช๎ในกรณีเมื่อเขาตกต่ า เดือดร๎อน เป็นทุกข์ กลําวคือ ความมี
ใจพลอยหวั่นไหวอยากให๎เขาพ๎นทุกข์ 

(๓) มุทิตา  ใช๎กรณีเมื่อเขาได๎ดี ท าดี ประสบความส าเร็จก๎าวหน๎า 
กลําวคือ พลอยยินดี สํงเสริม สนับสนุน แตํต๎องอยูํภายใต๎หลักการ หลักธรรม กฎธรรมชาติ และ 
ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก โดยให๎อัตตาหิ อัตโนนาโถ ท างาน และ 

(๔) อุเบกขา  ใช๎กรณีเมื่อต๎องรักษาความถูกต๎อง รักษากฎ รักษาธรรม 
กลําวคือ วางเฉย หมายถึงมีลักษณะรํวมสุขรํวมทุกข์ มีความเสมอภาค มีความยุติธรรม 
อุเบกขา เป็นตัวท าให๎ เมตตา กรุณา มุทิตา พอเหมาะพอดี และเป็นตัวรักษากฎกติกา  
 จึงกลําวได๎วํา แตํละครอบครัวสามารถพัฒนารูปแบบพฤติกรรมของตนเองได๎ ด๎วยอาศัย
หลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองเคารพนับถือ ไมํวําจะเป็นด๎านการครองตน ครองคน ครองงาน และการ
พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนให๎เหมาะสมกับบริบทของตนเอง 

 

๔.๓ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เพื่อวิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอย่างในสังคมไทย 

ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข๎อที่ ๓ พบวํา ในภาพรวม แตํละครอบครัวตัวอยํางตําง
ใช๎หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนารูปแบบพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวอยํางสม่ าเสมอ
เมื่อน าผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอยํางในสังคมไทยทั้ง ๔ ภาค มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์เทียบกับหลักภาวนา ๔ ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

๔.๓.๑ วิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมของครอบครัวตัวอย่างในภาคเหนือ
เทียบกับหลักการภาวนา ๔ 



๙๖ 

ภาวนา หมายถึง การท าให๎มีข้ึนเป็นขึ้นการท าให๎เกิดข้ึนการเจริญ การบ าเพ็ญ  กลําวคือ 
พระพุทธศาสนาให๎มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา มนุษย์ต๎องเป็นผู๎กระท าด๎วยการฝึกฝนอบรมให๎
เกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งได๎แกํคุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทางปัญญาที่สํงผลไปสูํ
ภายนอกตนซึ่งแสดงออกผํานพฤติกรรมทางกายและวาจาและเม่ือมีปฏิบัติในทุกด๎านครบถ๎วนแล๎วใน
ทางศาสนาก็จะให๎ความส าคัญตํอเรื่องจิต เพราะจิตเป็นผู๎บงการให๎บุคคลมีพฤติกรรมตําง ๆ ได๎ ในการ
พัฒนาจิตของบุคคลตามแนวพุทธนี้เป็นการฝึกให๎บุคคลมีจิตใจสงบถือวําเป็นการท าให๎บุคคลได๎พัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมตามที่สังคมต๎องการ ผู๎ที่ได๎รับการอบรมทางจิตให๎ถูกวิธีจะสามารถพัฒนาจิตได๎ 
ค ากลําวที่วํา “จิตเป็นนายกายเป็นบาํว” จึงเป็นความจริง เพราะเมื่อบุคคลมีจิตใจสงบและคิดแตํในสิ่ง
ที่ดีแล๎วก็จะมีผลท าให๎รํางกาย พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติเปน็ไปแตํในสิ่งที่ดีงาม มี ๔ ประเภท 
คือ 

 ๑. กายภาวนา คือ การเจริญกายพัฒนากายการฝึกอบรมกาย ให๎รู๎จักติดตํอ
เกี่ยวข๎องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห๎าด๎วยดี และปฏิบัติตํอสิ่งเหลํานั้นในทางท่ีเป็นคุณ มิ
ให๎เกิดโทษ ให๎กุศลธรรมงอกงาม ให๎อกุศลธรรมเสื่อมสูญการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมทาง
กายภาพ(physical development) 

 ๒ . สีลภาวนา  คือ การเจริญศีลพัฒนาความประพฤติการฝึกอบรมศีล ให๎ตั้งอยูํใน
ระเบียบวินัย ไมํเบียดเบียนหรือกํอความเดือดร๎อนเสียหาย อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ด๎วยดี เกื้อกูลแกํกัน  
(moral development) 

 ๓ . จิตภาวนา คือ การเจริญจิตพัฒนาจิตการฝึกอบรมจิตใจ ให๎เข๎มแข็งมั่นคงเจริญ
งอกงามด๎วยคุณธรรมทั้งหลาย เชํน มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน 
เป็นสุขผํองใส เป็นต๎น (cultivation of the heart; emotional development) 

 ๔.  ปัญญาภาวนา  (การเจริญปัญญา , พัฒนาปัญญา , การฝึกอบรมปัญญา ให๎รู๎
เข๎าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู๎เทําทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให๎เป็นอิสระ ท า
ตนให๎บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ๎นจากความทุกข์ แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ด๎วยปัญญา (cultivation 
of wisdom; intellectual development) 

ฉะนั้น สามารถวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัว
ตัวอยํางในสังคมไทยทั้ง ๔ ภาค เทียบกับหลักภาวนา ๔ ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๑ 

วิเคราะห์การพัฒนารูปแบบเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอยํางในสังคมไทย  
ทั้ง ๔ ภาค :ครอบครัวตัวอยํางภาคเหนือเทียบกับหลักภาวนา ๔ 

 
หลักภาวนา ๔ หลักธรรมพ้ืนฐานในการใช๎พัฒนาพฤติกรรมในครอบครัว 

๑. กายภาวนา 
(มี ๑๐ หลักธรรม) 

๑. สังคหวัตถุ ๔ = อัตถจริยา และสมานัตตตา 
๒. อิทธิบาท ๔ = วิริยะ  

                                                           

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้ง ๑๐, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส. อาร์ พริ้นเตอร์ แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน๎า ๗๐. 



๙๗ 

๓. พรหมวิหาร ๔ = มุทิตา 
๔. สัปปุริสธรรม ๗ = กาลัญญุตา ปริสัญญุตา 
๕. คุณธรรมพื้นฐาน ๘ = ขยัน, สุภาพ, สะอาด, สามัคคี 

๒. ศีลภาวนา 
(มี ๖ หลักธรรม) 

๑. สังคหวัตถ ๔ = ปิยวาจา พูดไพเราะอํอนหวาน 
๒. อิทธิบาท ๔ = ฉันทะ ความพึงพอใจในงานที่ท านั้น 

 
ตารางที่ ๔.๑ (ตํอ) 

 
หลักภาวนา ๔ หลักธรรมพ้ืนฐานในการใช๎พัฒนาพฤติกรรมในครอบครัว 

 ๓. พรหมวิหาร ๔ = เมตตา 
๔. สัปปุริสธรรม ๗ = อัตถัญญุตา   
๕. คุณธรรมพื้นฐาน ๘ = ซื่อสัตย์, มีวินัย 

๓. จิตภาวนา 
(มี ๘ หลักธรรม) 

๑. สังคหวัตถ ๔ = ปิยวาจา 
๒. อิทธิบาท ๔ = จิตตะ 
๓. พรหมวิหาร ๔ = เมตตา กรุณา 
๔. สัปปุริสธรรม ๗ = อัตตัญญุตา และมัตตัญญุตา 
๕. คุณธรรมพื้นฐาน ๘ = ประหยัด, มีน้ าใจ 

๔. ปัญญาภาวนา 
(มี ๗ หลักธรรม) 

๑. สังคหวัตถ ๔ = ทาน 
๒. อิทธิบาท ๔ = วิมังสา 
๓. พรหมวิหาร ๔ = อุเบกขา  
๔. สัปปุริสธรรม ๗ = ธัมมัญญุตา อัตถัญญุตา 
๕. คุณธรรมพื้นฐาน ๘ = ประหยัด มีน้ าใจ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑ วิเคราะห์การพัฒนารูปแบบเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงพุทธของ
ครอบครัวตัวอยํางในสังคมไทยทั้ง ๔ ภาค :ครอบครัวตัวอยํางภาคเหนือเทียบกับหลักภาวนา ๔ พบวํา 
ในภาพรวม ใช๎หลักกายภาวนา มากกวําด๎านอื่น ๆ (มี ๑๐ หลักธรรมพ้ืนฐาน)รองลงมาได๎แกํ หลักการ
จิตภาวนา (มี ๘ หลักธรรมพ้ืนฐาน) ปัญญาภาวนา (มี๗ หลักธรรมพ้ืนฐาน)และน๎อยที่สุด ได๎แกํ ใช๎
หลักการกายภาวนา (มี๖ หลักธรรมพ้ืนฐาน) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ ๔.๒ 
วิเคราะห์การพัฒนารูปแบบเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอยํางในสังคมไทย  

ทั้ง ๔ ภาค :ครอบครัวตัวอยํางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทียบกับหลักภาวนา ๔ 
 

หลักภาวนา ๔ หลักธรรมพ้ืนฐานในการใช๎พัฒนาพฤติกรรมในครอบครัว 
๑. กายภาวนา 
(มี๑๑ หลักธรรม) 

๑. สังคหวัตถุ ๔ ข๎อ=อัตถจริยา และสมานัตตตา 
๒. อิทธิบาท ๔ ข๎อ=วิริยะ  



๙๘ 

๓. พรหมวิหาร ๔ ข๎อ=มุทิตา 
 

ตารางที่ ๔.๒ (ตํอ) 
 

หลักภาวนา ๔ หลักธรรมพ้ืนฐานในการใช๎พัฒนาพฤติกรรมในครอบครัว 
 ๔. สัปปุริสธรรม ๗ ข๎อ= กาลัญญุตา, ปริสัญญุตา 

๕. คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ข๎อ= ขยัน, สุภาพ, สะอาด, สามัคคี 
๖. ธรรมคุ๎มครองโลก ๒ =๗. โพชฌงค์ ๗ =วิริยสัมโพชฌงค์, 

๒. ศีลภาวนา 
(มี ๙ หลักธรรม) 

๑. สังคหวัตถ ๔ = ปิยวาจา  
๒. อิทธิบาท ๔ = ฉันทะ  
๓. พรหมวิหาร ๔ = เมตตา 
๔. สัปปุริสธรรม ๗ = อัตถัญญุตา   
๕. คุณธรรมพื้นฐาน ๘ = ซื่อสัตย์, มีวินัย 
๖. ธรรมคุ๎มครองโลก ๒ =สติ, สัมปชัญญะ 
๗. โพชฌงค์ ๗ =สติสัมโพชฌงค์, 

๓. จิตภาวนา 
(มี ๑๔ หลักธรรม) 

๑. สังคหวัตถ ๔ = ปิยวาจา  
๒. อิทธิบาท ๔ = จิตตะ 
๓. พรหมวิหาร ๔ = เมตตา, กรุณา 
๔. สัปปุริสธรรม ๗ = อัตตัญญุตา,มัตตัญญุตา 
๕. คุณธรรมพื้นฐาน ๘ = ประหยัด, มีน้ าใจ 
๖. ธรรมคุ๎มครองโลก ๒ =สติ, สัมปชัญญะ 
๗. โพชฌงค์ ๗ =สมาธิสัมโพชฌงค์, ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์, วิริยสัมโพชฌงค์, 
ปีติสัมโพชฌงค์ 

๔. ปัญญาภาวนา 
(มี ๑๑ หลักธรรม) 

๑. สังคหวัตถ ๔ = ทาน 
๒. อิทธิบาท ๔ = วิมังสา 
๓. พรหมวิหาร ๔ = อุเบกขา  
๔. สัปปุริสธรรม ๗ = ธัมมัญญุตา, อัตถัญญุตา 
๕. คุณธรรมพื้นฐาน ๘ = ประหยัด, มีน้ าใจ 
๖. ธรรมคุ๎มครองโลก ๒ =สติ, สัมปชัญญะ 
๗. โพชฌงค์ ๗ =ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์, อุเบกขาสัมโพชฌงค์ 

 
จากตารางที่ ๔.๒ วิเคราะห์การพัฒนารูปแบบเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงพุทธของ

ครอบครัวตัวอยํางในสังคมไทยทั้ง ๔ ภาค : ครอบครัวตัวอยํางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทียบกับหลัก
ภาวนา ๔ พบวํา ในภาพรวม ใช๎หลักการแหํงจิตภาวนา มากที่สุด (มี ๑๔ หลักธรรมพ้ืนฐาน) รองลงมา
ได๎แกํ ใช๎หลักการปัญญาภาวนาและกายภาวนา (มี ๑๑ หลักธรรมพ้ืนฐาน) เทํากัน และน๎อยที่สุด  
ได๎แกํ ศีลภาวนา (มี ๙ หลักธรรมพ้ืนฐาน)  

 



๙๙ 

ตารางที่ ๔.๓ 
วิเคราะห์การพัฒนารูปแบบเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอยํางในสังคมไทย  

ทั้ง ๔ ภาค : ครอบครัวตัวอยํางภาคกลางเทียบกับหลักภาวนา ๔ 
 

หลักภาวนา ๔ หลักธรรมพ้ืนฐานในการใช๎พัฒนาพฤติกรรมในครอบครัว 
๑. กายภาวนา 
(มี ๖ หลักธรรม) 

๑. สังคหวัตถุ ๔ ข๎อ=อัตถจริยา และสมานัตตตา 
๒. อิทธิบาท ๔ ข๎อ=วิริยะ   
๓. พรหมวิหาร ๔ ข๎อ=มุทิตา 
๔. สัปปุริสธรรม ๗ ข๎อ= กาลัญญุตา, ปริสัญญุตา 

๒. ศีลภาวนา 
(มี ๘ หลักธรรม) 

๑. สังคหวัตถ ๔ = ปิยวาจา   
๒. อิทธิบาท ๔ = ฉันทะ   
๓. พรหมวิหาร ๔ = เมตตา 
๔. สัปปุริสธรรม ๗ = อัตถัญญุตา   
๕. ธรรมคุ๎มครองโลก ๒ =สติ, สัมปชัญญะ 
๖. ธรรมอันท าให๎งาม ๒ =หิริ, โอตตัปปะ 

๓. จิตภาวนา 
(มี ๑๐ หลักธรรม) 

๑. สังคหวัตถ ๔ = ปิยวาจา   
๒. อิทธิบาท ๔ = จิตตะ 
๓. พรหมวิหาร ๔ = เมตตา, กรุณา 
๔. สัปปุริสธรรม ๗ = อัตตัญญุตา, มัตตัญญุตา 
๕. ธรรมคุ๎มครองโลก ๒ =สติ, สัมปชัญญะ 
๖. ธรรมอันท าให๎งาม ๒ = หิริ, โอตตัปปะ 

๔. ปัญญาภาวนา 
(มี ๙ หลักธรรม) 

๑. สังคหวัตถ ๔ = ทาน 
๒. อิทธิบาท ๔ = วิมังสา 
๓. พรหมวิหาร ๔ = อุเบกขา  
๔. สัปปุริสธรรม ๗ = ธัมมัญญุตา, อัตถัญญุตา 
๕. ธรรมคุ๎มครองโลก ๒ =สติ, สัมปชัญญะ 
๖. ธรรมอันท าให๎งาม ๒ =หิริ, โอตตัปปะ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๓ วิเคราะห์การพัฒนารูปแบบเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงพุทธของ
ครอบครัวตัวอยํางในสังคมไทยทั้ง ๔ ภาค : ครอบครัวตัวอยํางภาคกลางเทียบกับหลักภาวนา ๔ พบวํา 
ในภาพรวม ใช๎หลักการจิตภาวนา มากที่สุด (มี ๑๑ หลักธรรมพ้ืนฐาน) รองลงมาได๎แกํ ใช๎หลักการ
ปัญญาภาวนา (มี ๙ หลักธรรมพ้ืนฐาน) ศีลภาวนา (มี ๘ หลักธรรมพ้ืนฐาน) และกายภาวนา (มี ๖ 
หลักธรรมพ้ืนฐาน) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ ๔.๔ 

วิเคราะห์การพัฒนารูปแบบเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอยํางในสังคมไทย  
ทั้ง ๔ ภาค : ครอบครัวตัวอยํางภาคใต๎เทียบกับหลักภาวนา ๔ 



๑๐๐ 

 

หลักภาวนา ๔ หลักธรรมพ้ืนฐานในการใช๎พัฒนาพฤติกรรมในครอบครัว 
๑. กายภาวนา 
(มี ๑๕ หลักธรรม) 

๑. สังคหวัตถุ ๔ ข๎อ=อัตถจริยา และสมานัตตตา 
๒. อิทธิบาท ๔ ข๎อ=วิริยะ   
๓. พรหมวิหาร ๔ ข๎อ=มุทิตา 
๔. สัปปุริสธรรม ๗ ข๎อ= กาลัญญุตา, ปริสัญญุตา 
๕. ธรรมคุ๎มครองโลก ๒ =สติ, สัมปชัญญะ 
๖. ธรรมอันท าให๎งาม ๒ =หิริ, โอตตัปปะ 
๗. คุณธรรมพื้นฐาน ๘ =ขยัน, สุภาพ, สะอาด, สามัคคี 
๘. หลักเศรษฐกิจพอเพียง=สันโดษ 

๒. ศีลภาวนา 
(มี ๑๐ หลักธรรม) 

๑. สังคหวัตถ ๔ = ปิยวาจา   
๒. อิทธิบาท ๔ = ฉันทะ   
๓. พรหมวิหาร ๔ = เมตตา 
๔. สัปปุริสธรรม ๗ = อัตถัญญุตา   
๕. ธรรมคุ๎มครองโลก ๒ =สติ, สัมปชัญญะ 
๖. ธรรมอันท าให๎งาม ๒ =หิริ, โอตตัปปะ 
๗. คุณธรรมพื้นฐาน ๘ =ซื่อสัตย์, มีวินัย 
๘. หลักเศรษฐกิจพอเพียง= 

๓. จิตภาวนา 
(มี ๑๓ หลักธรรม) 

๑. สังคหวัตถ ๔ = ปิยวาจา   
๒. อิทธิบาท ๔ = จิตตะ 
๓. พรหมวิหาร ๔ = เมตตา, กรุณา 
๔. สัปปุริสธรรม ๗ = อัตตัญญุตา, มัตตัญญุตา 
๕. ธรรมคุ๎มครองโลก ๒ =สติ, สัมปชัญญะ 

 
ตารางที่ ๔.๔ (ตํอ) 

 

หลักภาวนา ๔ หลักธรรมพ้ืนฐานในการใช๎พัฒนาพฤติกรรมในครอบครัว 
 ๖. ธรรมอันท าให๎งาม ๒ = หิริ, โอตตัปปะ 

๗. คุณธรรมพื้นฐาน ๘ =ประหยัด, มีน้ าใจ 
๘. หลักเศรษฐกิจพอเพียง=สันโดษ 

๔. ปัญญาภาวนา 
(มี ๑๒ หลักธรรม) 

๑. สังคหวัตถ ๔ = ทาน 
๒. อิทธิบาท ๔ = วิมังสา 
๓. พรหมวิหาร ๔ = อุเบกขา  
๔. สัปปุริสธรรม ๗ = ธัมมัญญุตา, อัตถัญญุตา 
๕. ธรรมคุ๎มครองโลก ๒ =สติ, สัมปชัญญะ 
๖. ธรรมอันท าให๎งาม ๒ =หิริ, โอตตัปปะ 
๗. คุณธรรมพื้นฐาน ๘ =ประหยัด, มีน้ าใจ 



๑๐๑ 

๘. หลักเศรษฐกิจพอเพียง=สันโดษ 
 
จากตารางที่ ๔.๔วิเคราะห์การพัฒนารูปแบบเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงพุทธของ

ครอบครัวตัวอยํางในสังคมไทยทั้ง ๔ ภาค : ครอบครัวตัวอยํางภาคใต๎เทียบกับหลักภาวนา ๔ พบวํา 
ในภาพรวม ใช๎หลักการกายภาวนา (มี ๑๕ หลักธรรมพ้ืนฐาน) รองลงมา ได๎แกํ ใช๎หลักการจิตภาวนา 
(มี ๑๓ หลักธรรมพ้ืนฐาน) หลักการปัญญาภาวนา (มี ๑๒ หลักธรรมพ้ืนฐาน) และใช๎หลักการศีล
ภาวนา (มี ๑๐ หลักธรรมพ้ืนฐาน) ตามล าดับ 
 จึงสรุปได๎วํา หลังจากน าผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมครอบครัวตัวอยํางเชิงพุทธมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการภาวนา ๔ ทั้ง ๔ ภาคท่ัวประเทศ จะเห็นวํา สํวนใหญํใช๎หลักการจิต
ภาวนากับปัญญาภาวนาเป็นพื้นฐานการด ารงชีวิตประจ าวัน ยกเว๎นภาคใต๎ใช๎หลักการกายภาวนา 

 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาครอบครัวต๎นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทยพัฒนารูปแบบพฤติกรรม
เชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยและเพ่ือวิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของ
ครอบครัวในสังคมไทย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทีมงานผู๎วิจัยใช๎รูปแบบการวิจับแบบวิธี
วิทยาพรรณาความ ประชากรกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ กลุํมตัวอยํางภาคเหนือ ๒ ครอบครัว ภาคกลาง ๒ 
ครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ครอบครัว และภาคใต๎ ๒ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๘ ครอบครัว  
โดยเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกต
การมีสํวนรํวม และแบบบันทึกการประชุมกลุํมยํอย วิเคราะห์ข๎อมูลจากวิเคราะห์เนื้อหาเอกสาร 
(Content Analysis) และข๎อมูลที่มาจากการสัมภาษณ์โดยวิธีการวิเคราะห์ให๎เหตุผลแบบอุปนัย 
(Inductive Reasoning) ผลจากการศึกษาวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยได๎ดังตํอไปนี้ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพื่อ ศึกษาครอบครัวต้นแบบของ
พฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย 

  ๕.๑.๑.๑ ครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทยภาคเหนือ 
  ทีมผู๎วิจัยได๎ลงภาคสนามศึกษาวิจัยครอบครัวต๎นแบบที่มีพฤติกรรมเชิงพุทธใน

ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย ๒ ครอบครัว ได๎แกํ ครอบครัวของนายคนอง ทองสุข สาธารณสุขอ าเภอ
เวียงเชียงรุ๎ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งปัจจุบันอยูํที่บ๎านพนาลัย ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย และครอบครัวของ ดร.กันตะยา มานะกุล ผู๎พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง จังหวัดเชียงราย บ๎านหมูํที่ ๒ ต าบลสันทราย อ าเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม พบวํา 
ทั้ง ๒ ครอบครัว ใช๎หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ และความขยัน ประหยัด และซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อ่ืน  
เมื่อแยกเป็นรายครอบครัว มีรายละเอียดดังนี้ 

    ๑. ครอบครัวคนอง ทองสุข หัวหน๎าส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียง
เชียงรุ๎ง  พบวํา ในภาพรวม เป็นครอบครัวที่นับถือศาสนาสพุทธ เป็นครอบครัวข๎าราชการ ที่ขยัน 
ประหยัด และซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อ่ืน เป็นครอบครัวของข๎าราชการ โดยนายคนอง ทองสุข 
หัวหน๎าครอบครัว รับราชการเป็นนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ต าแหนํงหัวหน๎าส านัก งาน
สาธารณสุขอ าเภอเวียงเชียงรุ๎ง จังหวัดเชียงราย  คูสํมรสชื่อ อัญชลี ทองสุข รับราชการครูต าแหนํงครู
ช านาญการ (คส. ๓) สอนที่โรงเรียนบ๎านเวียงชัย ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีบุตร
ธิดา ๒ คน เป็น ชาย ๑ คน หญิง ๑ คนเป็น ครอบครัวที่มีการ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง ที่ดี
ของสังคม โดยเฉพาะต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นครอบครัวที่ มีความมานะ
อดทนขยันหมั่นเพียร ในการประกอบอาชีพ และการเลี้ยงดูลูกด๎วยความเสียสละอบรมเลี้ยงดูลูกด๎วย



๘๔ 

ความรัก ความเอาใจใสํ ความมานะ อดทน ท าให๎ลูกได๎รับการศึกษา ที่มีผลการเรียน ๓.๐๐ ขึ้นไปทั้ง 
๒ คน มีความรับผิดชอบตํอการเรียน ประกอบอาชีพด๎วยตนเองขณะเรียนไปด๎วยเป็นนักดนตรี มี
อาชีพสุจริต มีความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนและสังคม หลักธรรมที่ใช๎ ตลอดการสร๎าง
ครอบครัว กลําวคือ หลักธรรมที่ใช๎ ในการพัฒนารูปแบบครอบครัวคือ สังคหวัตถุ ๔ หลักแหํงการอยูํ
รํวมกันอยํางสันติซึ่งประกอบด๎วยหลักธรรม ๔ ข๎อ ได๎แกํ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา  

   จึงกลําวได๎วํา ครอบครัวนายคนอง ทองสุข เป็นครอบครัวตัวอยํางของ
สังคมท่ีใช๎หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช๎กับการด ารงชีวิตตามค าสั่งของบรรพบุรุษ ปูุยํา ตายาย 
ต๎นตระกูล ที่สั่งสอนอบรมไว๎อยํางเหนียวแนํน จนเป็นที่รัก ชื่นชอบ และเป็นที่นับถือของประชาชน
ทั่วไปและผู๎บังคับบัญชา จนได๎เลื่อนข้ันเลื่อนต าแหนํง เจริญก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงานทั้งสามีและ
ภริยา 

   ๒. ครอบครัวของ ดร . กันตยา มานะกุล ผู๎พิพากษาสมทบศาลเยาวชน
จังหวัดเชียงรายพบวํา ในภาพรวม เป็นครอบครัวที่ขยัน ประหยัด สงบเย็น และซื่อสัตย์ตํอตนเองและ
บุคคลอื่นอยํางเครํงครัด  เป็นครอบครัวที่เกษียณอายุราชการทั้งสามีและภริยา สํวนลูก ๆ จะแยกอยูํ
เนื่องจากมีงานท าประจ าแล๎ว ดร. กันตยา มานะกุล อายุ ๖๕ ปี สมรสกับ นรวัฒน์ มานะกุล อดีต
อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ เป็นข๎าราชการบ านาญ มีบุตรจ านวน ๒ คน เป็น หญิง ๒ 
คน ซึ่งลูกท้ัง ๒ มีงานประจ าแล๎ว เป็นครอบครัวที่มีความประพฤติปฏิบัติดี มีคุณธรรมที่ควรคําแกํการ
น ามาเป็นแบบอยําง แกํสังคมไทย นั้นคือ  ตลอดชํวงชีวิตของดร.กันตยา มานะกุล ทํานไมํจ าเป็นต๎อง
ประกาศให๎คนอื่นรู๎ ดร.กันตยา มานะกุล นอกจากจะด ารงต าแหนํงเป็นผู๎พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน
และครอบครัวกลางแล๎ว ทํานยังมีจิตใจที่เป็นกุศลโดยทํานจะมาถวายการสอนภาษาอังกฤษให๎กับ
พระภิกษุสามเณร ของวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยไมํรับ
คําตอบแทนมาโดยตลอด  ๕ ปี  คุณงามความดีปรากฏ แกํพระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษทุกรูป/คน  

  จึงกลําวได๎วํา ดร. กันตยา มานะกุล เป็นบุคคลที่ควรคําแกํการน ามา
เป็นแบบอยํางในการครองตน ครองคน และครองงาน แกํชุมชน สังคม เพื่อสํงผลให๎ประเทศชาติ
เจริญรุํงเรืองอยํงไมํมีวันเสื่อมสูญ 

 ๕.๑.๑.๒ ครอบครัวต้นแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอย่างใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ทีมงานผู๎ชํวยนักวิจัยได๎ลงภาคสนามศึกษาวิจัยครอบครัวต๎นแบบที่มีพฤติกรรม
เชิงพุทธในภาคตะวันออกเหนือที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ครอบครัว ได๎แกํ ครอบครัวของปรุงศรี ภูงาม
ทอง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  และจังหวัดอุดรธานี ๑ ครอบครัว ได๎แกํ ครอบครัวของ สุภาสรณ์ แต๎รัตน
ชัย อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  ในภาพรวม พบวํา ทั้ง ๒ ครอบครัว ใช๎หลักธรรมสังคหวัตถุ 
๔ ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อ่ืนเชํนเดียวกับภาคเหนือ เมื่อแยกเป็นรายครอบครัว 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ครอบครัวของนางปรุงศรี ภูงามทอง  จังหวัดกาฬสินธุ์พบวํา ใน
ภาพรวม เป็นครอบครัวที่นับถือ ศาสนาพุทธ  และมีความเสียสละประโยชน์ตนเพื่อสํวนรวม แตํเมื่อ
แยกเป็นด๎าน พบวํา ด๎านครอบครัว เป็นครอบครัวข๎าราชการบ านาญ ได๎รับคัดเลือกจากชุมชนสํงเข๎า



๘๕ 

รับรางวัลคุณแมํดีเดํนแหํงชาติ ภาค ๗ ปี ๒๕๕๔ และรางวัลคุณแมํดีเดํน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทแมํ
ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  อายุ ๗๒ ปี สมรส กับไพบูลย์ ภูงามทองที่อยูํ ๒๙๙/๑ 
ถนนโสมพะมิตร อ า เภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ อาชีพข๎าราชการบ านาญ มีบุตร ๓ คน บุตร
แตํละคนมีงานท าประจ าที่มั่นคงแล๎ว ด๎านหลักธรรมที่ใช๎ในการด ารงชีพ เป็นผู๎มีความประพฤติดี มี
ศีลธรรม มีความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมสํวนรวม ได๎รับประกาศเกียรติคุณยกยํองเชิดชูเกียรติ 
อาทิ แมํตัวอยํางดีเดํนของพุทธสมาคม และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศิลปินดีเดํน สาขาวรรณศิลป์ 
นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรพิเศษสอนวิชาภาษาไทยแกํพระภิกษุสงฆ์และสามเณร โรงเรียนปริยัติธรรม 
ท าหน๎าที่ผู๎น าชุมชน  

จึงกลํวได๎วําปรุงศรี ภูงามทอง เป็นครอบครัวที่ปฏิบัติ ตามหลักธรรมสังคหวัตถุ  ๔ 
หลักธรรมส าหรับยึดเหนี่ยวจิตใจคนในสังคม เป็นผู๎ที่มีอัตถจริยา หมายถึง การชํวยเหลือสังคม ท างาน
สาธารณะประโยชน์จึงได๎รับการยกยํองและเชิดชูเกียรติเป็นแมํดีเดํนแหํงชาติ ประจ าปี ๒๕๕๔ 

๒. ครอบครัวของสุภาสรณ์ แต๎รัตนชัย  จังหวัดอุดรธานีพบวํา ในภาพรวม เป็น
ครอบครัวที่นับถือ ศาสนาพุทธ  และมีความเสียสละประโยชน์ตนเพื่อสํวนรวม แตํเมื่อแยกเป็นด๎าน 
พบวํา ด๎านครอบครัวสมรสกับชัยโรจน์ แต๎รัตนชัย ด าเนินกิจการห๎างเพชรทองเซํงเฮงล๎ง ตราดาว เป็น
ครอบครัวนักธุรกิจมีบุตรธิดา ๔ คน ลูกท้ังหมดจบการศึกษาระดับปริญญาตรี แล๎วมาชํวยธุรกิจของ
ครอบครัวแบงเบาภาระของพํอและแมํด๎านหลักธรรมที่ใช๎ในการด ารงชีพ การท าหน๎าที่เป็นลูกท่ีดีของ
คุณพํอ คุณแมํ เป็นภรรยาที่ดี เป็นแมํที่ดีของลูกๆ โดยสร๎างความรักความหํวงใย ใกล๎ชิด เอื้ออาทรตํอ
กัน มีความซื่อสัตย์สุจริต เปิดเผย(ไมํมีความลับ) เกิดความอบอุํน มีความไว๎วางใจซึ่งกันและกันภายใน
ครอบครัว ท าให๎กิจการงานเจริญก๎าวหน๎า ครอบครัวเข๎มแข็งและม่ันคง ใช๎โพชฌงค์ ๗ ในการท างาน
ด๎านสังคมเมื่อ บุตรธิดา ๔ คนจบการศึกษามาชํวยแบํงเบาภาระได๎บ๎าง ก็มีโอกาสได๎ชํวยเหลือสังคม
มากขึ้น โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรมประจ าใจ  คือ การให๎และแบํงปันด๎วยจิตศรัทธาตามก าลัง
ความสามารถ  จะคงรักษาไว๎ในคุณงามความดีท่ีได๎รับเกียรติในครั้งนี้  เพ่ือเป็นแบบอยํางแกํลูกๆ  
และจะชํวยเหลือสังคมตํอไปการบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม  เชํน เป็นผู๎พิพากษาสมทบศาลจังหวัด
อุดรธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวกรรมการเหลํากาชาดจังหวัดอุดรธานี   เป็นต๎น  
  จึงกลําวได๎วํา สุภาสรณ์ แต๎รัตนชัย เป็นครอบครัวที่ ได๎ประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของ
ผู๎อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเอ้ือเฟ้ือแบํงปันของๆตนเพ่ือ
ประโยชน์แกํบุคคลอ่ืน ไมํตระหนี่ถี่เหนียวพูดจาด๎วยถ๎อยค าที่ไพเราะอํอนหวาน จริงใจมีความ
ประพฤติเสมอต๎นเสมอปลาย จนได๎รับการยกยํองเป็นแมํดีเดํนจังหวัดอุดรธานี 
  ๕.๑.๑.๓ ครอบครัวต้นแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอย่างในภาคใต้ 
  ทีมงานผู๎ชํวยนักวิจัยได๎ลงภาคสนามศึกษาวิจัยครอบครัวต๎นแบบที่มีพฤติกรรมเชิง
พุทธในภาคใต๎ที่จังหวัดสตูล ๑ ครอบครัว ได๎แกํ ครอบครัวของพิสิฐ อุสัยนี ผู๎อ านวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ๎านควนโพธิ์) หมูํที่ ๒ ต าบลควนโพธิ์ อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และจังหวัด
อุดรธานี ๑ ครอบครัว ได๎แกํ ครอบครัวของอภิชาติ ด าดี ชาวจังหวัดกระบี่  ในภาพรวม พบวํา ทั้ง ๒ 



๘๖ 

ครอบครัว ใช๎หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ตํอตนเองและผู๎อ่ืนเชํนเดียวกับ
ภาคเหนือ เมื่อแยกเป็นรายครอบครัว มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ครอบครัวของนายพิสิฐ อุสัยนี  จังหวัดสตูลพบวํา เป็นครอบครัวที่นับ
ถือศาสนาพุทธ  และมีความเสียสละประโยชน์ตนเพื่อสํวนรวม ขยัน ประหยัด อดออม น๎อมพรหม
วิหารสูํการปฏิบัติ แตํเมื่อแยกเป็นด๎าน พบวํา ด๎านครอบครัวพิสิฐ อุสัยนี ผู๎อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๔๐ (บ๎านควนโพธิ์) หมูํที่ ๒ ต าบลควนโพธิ์ อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นครอบครัวที่นับ
ถือพระพุทธศาสนาซึ่งปฏิบัติหน๎าที่อยูํท่ีภาคใต๎ ทํานขอสงวนการเปิดเผยภริยาและบุตร เนื่องจากเป็น
หํวงความปลอดภัยของครอบครัว ด๎านหลักธรรมที่ใช๎ในการด ารงชีพ ใช๎หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ เป็น
พ้ืนฐาน นอกจากนั้นยังใช๎หลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร การประหยัด อด
ออม การเสียสละทุํมเทในการปฏิบัติราชการ  เป็นแนวทางในการด ารงชีพทั้งในครอบครัวและหน๎าที่
การงาน กลําวคือ ใช๎ในการครองตน ครองคน ครองงาน ซึ่งเป็นหลักที่ปูุยําตายายของทํานได๎อบรมบํม
เพาะให๎ตั้งแตํเด็ก จนได๎รับคัดเลือกให๎ได๎รับ รางวัล "ก าพล วัชรพล" รางวัลผู๎บริหารโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยาดีเดํน ระดับภาคใต๎ ประจ าปี ๒๕๕๔ ของมูลนิธิไทยรัฐ จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเป็นผู๎บริหารสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จในการ
บริหารงานมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด๎านสถานศึกษา การบริหาร บุคลากร และนักเรียน ภายใต๎
วิสัยทัศน์ในการบริหารวํา “มุํงพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ สร๎างครูคุณภาพ สูํ
คุณภาพผู๎เรียน โดยเน๎นหลักธรรมาภิบาลในการปกครองผู๎ใต๎บังคับบัญชา พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
ให๎มีคุณภาพและมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน สร๎างคํานิยมรํวมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
ความขยันหมั่นเพียร การประหยัด อดออม การเสียสละทุํมเทในการปฏิบัติราชการ” เพ่ือให๎
สอดคล๎องกับอัตลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่วํา “นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการแสวงหา
ความรู๎ ความจริง สามารถใช๎และผลิตสื่อมวลชนศึกษา และมีความซื่อสัตย์สุจริต” 

จึงกลําวได๎วํา พิสิฐ อุสัยนี ผู๎อ านวยการโรงเรียนคอยบริหารจัดการคนสํวนใหญํ
จึงยึดถือหลักธรรม พรหมวิหาร หลักธรรมค าสอนที่ใช๎สร๎างมนุษย์สัมพันธ์ในระหวํางเพื่อนผู๎รํวมงาน 
เพ่ือให๎เกิดความยินดี เต็มใจท างาน อันจะน าไปสูํความส าเร็จของงาน สํงผลให๎มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
จนได๎รับรางวัลผู๎บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเดํน 

 ๒. ครอบครัวของอภิชาติ ด าดี ชาวจังหวัดกระบี่ พบวํา ในภาพรวม 
ครอบครัวอภิชาติ ด าดี เป็นครอบครัวชาวพุทธ ด ารงชีวิตแบบสมถะ เรียบงําย เมื่อแยกเป็นรายด๎าน 
พบวํา ด๎านครอบครัว   อภิชาติ ด าดี เกิดเม่ือวันศุกร์ที่ ๑๒กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓เวลาเช๎าตรูํ ตรงกับวัน
มาฆบูชาของปีนั้นพอดี เป็นบุตรคนที่ ๔ของอาจารย์ดวล  ด าดี  และอาจารย์วรรโณ ด าดี ในจ านวนพี่
น๎องทั้งหมด ๘คน จากครอบครัวที่คุณพํอคุณแมํเป็นข๎าราชการครู คุณแมํได๎ถึงแกํกรรมไปแล๎ว สํวน
คุณพํอยังมีชีวิตอยูํ เป็นบุคคลส าคัญของจังหวัดกระบี่ ที่ขณะนี้ท าหน๎าที่ประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดกระบี่และประธานสภาวัฒนธรรมภาคใต๎ พี่น๎องสํวนใหญํในครอบครัวประกอบอาชีพครูและ
แพทย์ ครอบครัว “ด าดี” ปลูกฝังให๎สมาชิกในครอบครัวด าเนินชีวิตอยํางสมถะ เรียบงําย เห็นคุณคํา
ของการท างาน มีเหตุผลและอิสระทางความคิด ให๎ความส าคัญกับการศึกษาและการท าประโยชน์ให๎
สังคม ด๎านสังคม เป็นนักพูด นักโต๎วาที เป็นนักเขียน นักการเมือง ด๎านหลักธรรมที่ใช๎ในการด ารงชีพ 
เป็นครอบครัวข๎าราชการครูที่นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแตํบรรพบุรุษ ดังนั้นคุณธรรมที่ครอบครัวนี้ใช๎



๘๗ 

เป็นพื้นฐานได๎แกํ ความซื่อสัตย์ ตรงตํอเวลา ประหยัด อดออม รับผิดชอบตํอตนเอง และที่ส าคัญคือ
สมถะ เรียบงําย กลําวคือ หลักสันโดษทางพระพุทธศาสนานั้นเอง 

 จึงกลําวได๎วํา ครอบครัวชาวพุทธตัวอยํางในสังคมท้ัง ๒ ครอบครัว เป็นครอบครัว
ที่นับถือศาสนาพุทธมาแตํบรรพบุรุษ ใช๎หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิตมาโดยตลอด 
นับวําเป็นครอบครัวชาวพุทธตัวอยํางที่แท๎จริง และสมควรยกยํองเชิดชูให๎ปรากฏแกํสาธารณชนทั่วไป
เพ่ือให๎เป็นตัวอยํางที่ดีของสังคมไทยตลอดไป 

 ๕.๑.๑.๔ ครอบครัวต้นแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอย่างใน ภาค
กลาง 
  ทีมงานผู๎ชํวยนักวิจัยได๎ลงภาคสนามศึกษาวิจัยครอบครัวต๎นแบบที่มีพฤติกรรมเชิง
พุทธในภาคใต๎ที่จังหวัดปทุมธานี ๑ ครอบครัว ได๎แกํ ครอบครัวของจุติพร ทัพเจริญ และจังหวัดชลบุรี 
๑ ครอบครัว ได๎แกํ ครอบครัวของ วิไลบูรณ์เจริญกิจอ าเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี  พบวํา ในภาพรวม 
ทั้ง ๒ ครอบครัว ใช๎หลักธรรมอิทธิบาท พรหมวิหาร สติสัมปชัญญะ หิริโอตตัปปะ ขันติ และโสรัจจะ 
เป็นพื้นฐานในการด ารงชีพ เมื่อแยกเป็นรายครอบครัว มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ครอบครัวของนางจุติพร ทัพเจริญ  จังหวัดปทุมธานีพบวํา ใน
ภาพรวม เป็นครอบครัวที่นับถือ ศาสนาพุทธ  ซึ่งใช๎สติสัมปชัญญะ ขันติ โสรัจจะ อิทธิบาท ๔ และ
พรหมวิหารเป็นพื้นฐานการด ารงชีพ  แตํเมื่อแยกเป็นด๎าน  พบวํา ด๎านครอบครัว นางจุติพร ทัพเจริญ 
เกิดเม่ือวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ ปัจจุบันอายุ ๖ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐) จบการศึกษาศิลปศาสตร์
บัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามค าแหงบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต International University 
Foundation ปัจจุบันเป็นแมํบ๎านและประธานผู๎พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ปทุมธานี สมรสกับยุทธนา ทัพเจริญ เป็นครอบครัวข๎าราชการบ านาญ ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นแมํ
ดีเดํนแหํงชาติประจ าปี ๒๕๕๔ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร๎อย มีทัศนะคติ
เชิงบวก มีจิตใจเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และนิยมความเป็นไทย ให๎การสนับสนุนและเป็นผู๎ที่รักษา
เอกลักษณ์ของไทย มาโดยตลอด มีบุตรชาย ๒ คน คือ นายปรัชญายุทธ ทัพเจริญ และนายจิระยุทธ 
ทัพเจริญ ซึ่งลูกทั้งสองคนจบการศึกษาระดับปริญญาโท และมีงานท าประจ าที่มั่นคงแล๎ว ด๎านการใช๎
หลักธรรมด ารงชีพ เป็นครอบครัวชาวพุทธที่มั่นคง บิดามารดา ปูุยํา ตายาย เป็นบุคคลที่นับถือ
พระพุทธศาสนามาอยํางเหนียวแนํน จึงได๎สั่งสอนอบรมลูกหลานให๎ตั้งอยูํหลักแหํงศีลธรรมทุกคน 
โดยเฉพาะหลักธรรมอิทธิบาทธรรมและพรหมวิหารธรม 

  จึงกลําวได๎วํา จุติพร ทัพเจริญ เป็น ครอบครัว ที่มีคุณธรรม และรํวมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ตํอสังคม เป็นครอบครัวตัวอยํางชาวพุทธที่แท๎จริง จนได๎รับ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จัตุรถาภรณ์
ช๎างเผือก 

  ๒ . ครอบครัวนางวิไล บูรณ์เจริญกิจ จังหวัดชลบุรี พบวํา ในภาพรวม เป็น
ครอบครัวที่นับถือ ศาสนาพุทธ  อาชีพเกษตรกร ใช๎สติสัมปชัญญะ หิริ โอตตัปปะ ขันติ โสรัจจะ อิทธิ
บาท และสัปปุริสธรรมเป็นพื้นฐานการด ารงชีพ  แตํเมื่อแยกเป็นด๎าน พบวํา ด๎านครอบครัว วิไลบูรณ์
เจริญกิจ เป็นครอบครัว ประกอบอาชีพการเกษตรมีพ้ืนที่จ านวน๑๘๐ไรํโดยท าไรํอ๎อย๑๒๐ไรํมัน
ส าปะหลัง๓๐ไรํท านา๓๐ไรํหลังจากสามีเสียชีวิตก็ต๎องเลี้ยงบุตรตามล าพังใช๎ชีวิตตามแบบเศรษฐกิจ



๘๘ 

พอเพียงโดยจัดท าแหลํงเรียนรู๎ด๎านการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ธรรมชาติโดยเป็นวิทยากรเผยแพรํความรู๎ในชุมชนและองค์กรตํางๆจนได๎รับรางวัล “คนดีศรีเมืองชลปี
๒๕๔๖” และรางวัล  “ผู๎น าอาชีพก๎าวหน๎าปี๒๕๔๗ ” จากการที่ได๎ทุํมเทแรงกายแรงใจท าประโยชน์
ให๎กับชุมชนมีบุตร ๕ คน เป็นหญิง ๓ คน ชาย ๒ คน ทุกคนประกอบอาชีพที่มั่นคงแล๎ว ด๎าน
หลักธรรมที่ใช๎ในการด ารงชีพ คือสติ สัมปชัญญะ  หิริ โอตตัปปะและขันติ โสรัจจะ เป็นฐานหลัก 
นอกจากนี้ยังใช๎หลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ เนื่องจากมีบุตรมาก ต๎องให๎เขารู๎จักเหตุและผล รู๎จัก
กาลเวลา รู๎จักประมาณ รู๎จักชุมชน รู๎จักบุคคล และรู๎จักตนเอง 

 จึงกลําวได๎วํา วิไล บูรณ์เจริญกิจ เป็นครอบครัวเกษตรกรชาวพุทธที่เป็น
ตัวอยํางแกํสังคมได๎เป็นอยํางดี เห็นได๎จาก การทุํมเทแรงกายแรงใจ อุทิศตนเพื่อสังคมและชุมชน เป็น
แบบอยํางให๎คนทั่วไปได๎เรียนรู๎และเป็นวิทยากรในการถํายทอดความรู๎ ด๎านการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
และปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นการฟ้ืนฟูสภาพดินให๎ดีขึ้น สํงเสริมให๎คนในชุมชนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจาก
สารเคมีตํางๆ จากการท าความดีให๎กับสังคม  
 จากต๎นแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอยํางทั้ง ๔ ภาค ที่ทีมงานผู๎วิจัยได๎ลง
พ้ืนที่โดยนักวิจัยบ๎าง ผู๎ชํวยนักวิจัยบ๎าง ท าให๎เห็นวําแตํละครอบครัวเป็นครอบครัวที่นับถือ
พระพุทธศาสนามาตั้งแตํบรรพบุรุษ และแตํละครอบครัวได๎รับการอบรมสั่งสอนมาให๎ใช๎หลักธรรมใน
การด ารงชีวิต จึงท าให๎เกิดความรุํงเรือง ความวัฒนาสถาพรในการครองตน ครองคน ครองงาน และ
กลําวได๎วําหลักธรรมที่เป็นพ้ืนฐานที่ทุกครอบครัวใช๎ในการด ารงชีวิตคือ หลักธรรมอิทธิบาท        
พรหมวิหาร ขยัน ประหยัด อดออม ซื่อสัตย์สุจริตตํอตนเองและผู๎อ่ืน สติสัมปชัญญะ หิริโอตตัปปะ 
ขันติ โสรัจจะ และสัปปุริสธรรม นั่นเอง 
 ๕.๑.๒ผลการศึกษาวิจัยตาม วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เพื่อพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิง
พุทธของครอบครัวในสังคมไทย 
 จากการที่ทีมงานผู๎วิจัยได๎ศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข๎อที่ ๒ พบวํา ควรพัฒนารูปแบบ
ครอบครัวด๎วยพฤติกรรมเชิงพุทธด๎านสุขภาพเป็นส าคัญ ตามด๎วยหลักการครองตน ครองคน และ
ครองงาน จึงจะท าให๎เกิดการพัฒนารูปแบบครอบครัวให๎มีความสุข ความเจริญรุํงเรือง และยั่งยืน
ตลอดอายุขัย มีรายละเอียดดังนี้  

  ๕.๑ .๒.๑ การพัฒนารูปแบบครอบครัวในสังคมไทยเชิงพุทธด้านสุขภาพ 
 จากการที่ทีมงานวิจัย พบวํา ในภาพรวม แตํละครอบครัวต๎องมีสุขภาพใจ สุขภาพ

กายท่ีดี จึงจะสํงผลให๎เกิดความสุขที่แท๎จริงในสังคม แยกเป็นรายการได๎ดังนี้ 
  ๑. การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสุขภาพใจกายด๎วย โพชฌงค์ ๗จากการ

สัมภาษณ์และประชุมสัมมนากลุํมยํอย ( Focusgorup) เห็นวํา สุขภาพใจควรพัฒนาด๎วยหลักธรรม
โอสถของพระพุทธเจ๎า กลําวคือ พระพุทธเจ๎า ใช๎ธรรมโอสถเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ๎าทรงประชวรหลายๆ 
ครั้งพระองค์จะทรงรักษาเองหรือให๎แพทย์ท าการรักษาไปตามความเหมาะสมและโอกาสอันควร การ
ใช๎พระธรรมโอสถมาบ าบัดรักษาโรค กลําวคือ สมัยหนึ่ง ขณะที่พระพุทธเจ๎าทรงประทับ ณ พระเวฬุ
วัน พระพุทธเจ๎าทรงประชวรหนักได๎รับทุกขเวทนาอยํางแรงกล๎า ครั้งนั้นพระมหาจุนทะได๎เข๎าไปเฝูา
ถวายอุปัฏฐากพระพุทธเจ๎ายังที่ ประทับ และพระพุทธเจ๎าได๎รับสั่งให๎พระมหาจุนทะสวดสาธยาย
โพชฌงค์ ๗ ให๎พระองค์ฟังจากนั้นพระมหาจุนทะจึงได๎สวดสาธยายธรรม “ โพชฌงค์ ๗ ” ตามท่ีได๎ฟัง



๘๙ 

มาจากพระพุทธเจ๎าถวายแดํพระพระพุทธเจ๎าสดับรับฟัง โดยพระองค์ได๎พิจารณาตามธรรมนั้นไปด๎วย 
ครั้นพระมหาจุนทะได๎แสดงธรรมจบลง พระพุทธเจ๎าก็มารงหายจากพระประชวรทันที่ และพระ
ประชวรนั้นพระผู๎มีพระภาคเจ๎าทรงละได๎อยํางนั้น ดังที่ พระองค์ได๎ตรัสกับพระมหาจุนทะวํา“จุนทะ 
โพชฌงค์ดีนักจุนทะ โพชฌงค์ดีนัก”  โพชฌงค์ ๗ นั้นตามศัพท์แปลวําองค์คุณ หรือองค์สมบัติแหํง
ความตรัสรู๎พระพุทธเจ๎าได๎ตรัสอธิบายไว๎วํา เป็นไปเพื่อความตรัสรู๎ คือธรรมะท่ีเป็นไปเพ่ือความตรัสรู๎ 
เรียกวําโพชฌงค์ รวมทั้ง ๗ ประการ เป็นคุณธรรมที่ทุกครอบครัวควรน าไปใช๎ในการบริหารจัดการ
ครอบครัวของตนเอง อาหารของโพชฌงค์หรือสัมโพชฌงค์นี้ก็มี ๒ อยําง คือ อาหารที่จ าเพาะข๎ออยําง
หนึ่ง อาหารที่ทั่วไปแกํทุกข๎ออยํางหนึ่งส าหรับอาหารที่ทั่วไปทุกข๎อนั้นได๎แกํการท าไว๎ในใจ การกระท า
ให๎มากโดยแยบคาย เรียกตามศัพท์แสงวํา  โยนิโสมนสิการ  พหุลีการมนสิการ  ก็คือท าไว๎ในใจ  พหุลี
การ ก็คือการกระท าให๎มาก  โยนิโส  ก็คือโดยแยบคาย ได๎แกํโดยพิจารณาให๎จับให๎ได๎ถึงต๎นเหตุ อัน
หมายถึงวําจับเหตุจับผล จับต๎นจับปลายให๎ถูกต๎อง  ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัด
บวรนิเวศวิหาร ได๎แสดงไว๎ในพระธรรมเทศนาที่วัดบวรนิเวศวิหาร ตอนหนึ่งวํา สํวนอาหารจ าเพาะข๎อ
นั้นข๎อที่ ๑ คือ สติ ตรัสแสดงเป็นกลางๆ วํา ธรรมะท้ังหลายที่เป็นที่ตั้งของสติข๎อที่ ๒  ธัมมวิจยะ หรือ
ธรรมวิจัยเลือกเฟูนธรรม ตรัสแสดงวําคือธรรมะท่ีเป็นกุศลเป็นอกุศล ที่มีโทษไมํมีโทษ ที่เลวที่ประณีต 
และท่ีมีสํวนเทียบได๎กับสีด าสีขาวข๎อ ๓ วิริยะ ความเพียร ก็ได๎แกํ  อารัมภธาตุ ธาตุคือความริเริ่ม  นิคม
ธาตุ ธาตุคือความเริ่ม ธาตุคือความด าเนินไป  ปรักมธาตุ ธาตุคือความด าเนินให๎ก๎าวหน๎าไปจนถึงท่ีสุด
ข๎อ ๔ ปีติ ตรัสแสดงวําได๎แกํธรรมะท่ีเป็นที่ตั้งของปีติข๎อที่ ๕  ปัสสัทธิ ตรัสแสดงวําได๎แกํกายปัสสัทธิ
สงบกาย ปัสสัทธิสงบใจข๎อที่ ๖  สมาธิ ตรัสแสดงวําได๎แกํสมาธินิมิต นิมิตคือเครื่องก าหนดหมายแหํง
สมาธิ และ อัพยฆะ อันได๎แกํความท่ีจิตไมํแตกแยกแบํงแยก แตํมียอดเป็นอันเดียวไมํหลายยอด คือไมํ
แตกยอดมาก ก็คือจิตที่รวมเป็นหนึ่ง และข๎อที่ ๗ อุเบกขา ตรัสแสดงวําธรรมะท่ีเป็นที่ตั้งของอุเบกขา 

  ๒. การพัฒนาสุขภาพครอบครัวด๎วยหลักธรรมที่หลากหลาย พบวํา สมัย
หนึ่ง ขณะที่พระพุทธเจ๎าประทับ จ าพรรษา ณ เวฬุวคาม ในระหวํางพรรษานั้นพระองค์ทรงประชวร
หนักได๎รับทุกขเวทนาอยํางรุนแรง ถึงข้ันจวนเจียนจะปรินิพพาน ในครั้งนี้พบวําพระพุทธองค์ทรงใช๎
ธรรมโอสถหลายขนาน คือ ทรงใช๎สติสัมปชัญญะ ทรงใช๎ขันติ คือ ความอดกลั้นอดทนอยํางไมํพรั้น
พรึง และใช๎การท าความเพียรด๎วยการเข๎าสูํเจโตสมาธิขับไลํอาพาธครั้งนี้ จนกระทั้งอาการพระ
ประชวรคํอยๆ สงบลงและหายจากพระประชวรได๎ ดังที่ พระองค์ตรัสกับพระอานนท์วําบัดนี้ เราเป็น
ผู๎ชรา แกํ เฒํา ลํวงกาลานาน ผํานวัยมามาก เรามีวัย ๘๐ ปี รํางกายของตถาคตยังเป็นไปได๎ ก็
เหมือนกับเกวียนเกําที่ ซํอมแซมด๎วยไม๎ไผํ ฉะนั้น รํางกายของตถาคตยังสบายขึ้น ก็เฉพาะในเวลาที่
ตถาคตเข๎าเจโตสมาธิ อันไมํมีนิมิตเพราะไมํใสํใจนิมิตทุกอยํางและเพราะดับเวทนาบางอยํางเทํานั้น
จากเนื้อหาสาระในพระสูตรที่กลําวนี้ จะพบข๎อสังเกตบางประการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ในด๎านการดูแลรักษาและแก๎ปัญหาสุขภาพได๎ ดังนี้ 
   ( ๑) ธรรมโอสถที่พระพุทธเจ๎าทรงน ามาใช๎ในการระงับโรคาพาธครั้งนี้ได๎นั้นจะ
เห็นได๎วําพระองค์ทรงใช๎หลักของธรรมปฏิบัติที่ส าคัญๆ หลายประการ คือ การมีสติสัมปชัญญะความ
มีขันติ และสมาธิในชั้นสูง คือ การเข๎าสูํเจโตสมาธิ และการที่พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร

                                                           

 http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/somdej/sd-262.htm. 
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ได๎นั้น ไมํได๎เกิดจากการใช๎อิทธิฤทธิ์ใดๆ แตํเกิดขึ้นมาจากพลังแหํงคุณธรรม หรือความเพียรที่ ได๎ทรง
สั่งสมมาอยํางยาวนานและตํอเนืองกันมาอยํางเต็มเปี่ยมแล๎วนั่นเอง และเม่ือถึงคราวเจ็บปุวยขึ้นมา 
พระองค์จึงสามารถดึงเอาพลังแหํงคุณธรรมนั้นมาใช๎รักษาโรคได๎ 
  ( ๒) ในพระสูตรนี้ได๎ให๎แงํคิดจากพระด ารัสของพระพุทธเจ๎าที่ตรัสวํา ผู๎สูงวัย
แล๎วยํอมมีรํางกายเปรียบเสมือนกับเกวียนเกําที่ เขาซํอมแซมด๎วยไม๎ไผํ ยํอมไมํอาจท าให๎กลับแข็งแรง
ดังเดิมได๎ ดังนั้นในกรณีการรักษาผู๎ปุวยผู๎สูงวัยในระยะสุดท๎าย โดยเฉพาะการจะน าเครื่องชํวยหายใจ
เข๎ามาชํวยยืดการตายออกไปนั้น จึงนําจะได๎มีการน าพระด ารัสที่ตรัสไว๎นี้ไปเป็นข๎อคิดและพิจารณา
ประกอบการรักษาไว๎ ด๎วยวําจะเหมาะสมที่ จะต๎องใช๎เครื่องชํวยหายใจมากน๎อยเพียงใดด๎วย เพราะ
การใช๎เครื่องชํวยหายใจนั้น ในบางครั้งบางกรณีไมํสามารถชํวยชีวิตได๎เสมอไปทุกครั้งในบางรายอยําง
มากก็แคํทรงกับทรุด หรือแคํประวิงการตายออกไปเทํานั้น ผู๎ปุวยจะไมํอาจกลับมาใช๎ชีวิตตามปกติ
ดังเดิมได๎ หรือท่ี มักเรียกกันวํา“ ชีวิตพืช” หรือ“ ศพที่มีลมหายใจ” ซึ่งกรณีเชํนนี้ 
  จึงกลําวได๎วํา การ เป็นผู๎มีบุคลิกภาพที่ดีคือเป็นผู๎มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
จักท าให๎ประสบความสุขในการด ารงชีวิตอยํางเปี่ยมล๎น มีสุขภาพกายที่ดีคือเป็นผู๎มีสุขภาพอนามัยที่ดี
มีทํวงทํากิริยารวมทั้งการแตํงกายท่ีสุภาพเรียบร๎อยดีงามสะอาดและดูสงํางามสมฐานะ  และ มี
สุขภาพจิตที่ดีคือเป็นผู๎มีอัธยาศัยใจคอที่งามเป็นคนดีมีศีลธรรมได๎แกํศรัทธาศีลสุตะจาคะวิริยะสติ
สมาธิและปัญญา นั้นเอง 

  แตํอยํางไรก็ตาม หลักธรรมทุกหมวดคือธรรมโอสถที่สามารถรักษาโรคใจได๎ตามท่ี
ผู๎ต๎องการจะใช๎ ดังเชํนหลักธรรมที่แตํละครอบครัวน าปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได๎แกํ อิทธิบาท พรหม
วิหาร สติสัมปชัญญะ หิริโอตตัปปะ ขันติ โสรัจจะ สัปปุริสธรรม ขยัน ประหยัด อดออม ซื่อสัตย์สุจริต 
ก็เป็นธรรมโอสถที่รักษาแตํละครอบครัวให๎รํมเย็นเป็นสุขตามอัตภาพของตน ๆ  

  ๕.๑. ๒.๒ การพัฒนารูปแบบครอบครัวในสังคมไทยเชิงพุทธด้านครองตน 
  จากการศึกษาวิจัย พบวําหลักธรรมที่ท าให๎ตนเองปฏิบัติหรือด าเนินชีวิตไปในทาง

ที่ถูกต๎องรู๎จักตนเอง ควบคุมตนเอง หลักการครองตน  ตามหลักพระพุทธศาสนา ประกอบด๎วย
หลักธรรมดังตํอไปนี้  (๑) สติ สัมปชัญญะ  สติคือความระลึกได๎ สัมปชัญญะคือความรู๎ตัว ผู๎น าต๎องรู๎
ตัวเองตลอดเวลาเพ่ือให๎การประพฤติปฏิบัติมีข๎อผิดพลาดน๎อยที่สุด  (๒)หิริโอตัปปะ หิริคือการละอาย
ตํอความชั่ว โอตัปปะคือการเกรงกลัวตํอบาป ธรรมะข๎อนี้ชํวยให๎คนที่ยึดถือไมํกล๎าท าความชั่ว  (๓)
ขันติ โสรัจจะ ขันติคือความอดทนตํอความตรากตร า อดทนตํอความทุกข์ อดทนตํอถ๎อยค าที่ท าให๎เจ็บ
ใจ อดทนตํอความหิวกระหาย  โสรัจจะคือความสงบเสงี่ยมเจียมตัว ไมํหยิ่งยะโส ไมํโอ๎อวด ไมํยกตน
เสมอทําน จึงได๎ชื่อวําเป็นธรรมะท่ีท าให๎งาม (๔)สัปปุริสธรรม ๗ ได๎แกํการเป็นผู๎รู๎จักเหตุ รู๎จักผล รู๎จัก
กาลเวลา รู๎จักประมาณ รู๎จักชุมชน รู๎จักบุคคล และรู๎จักตนเอง 
  นอกจากนี้ ยังมีหลักธรรมอีกมากมาย หลายหมวด ที่เป็นแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมของคนในครอบครัวให๎เป็นครอบครัวที่เปี่ยมสุข  
  ๕.๑.๒.๓ การพัฒนารูปแบบครอบครัวในสังคมไทยเชิงพุทธด้านครองคน 

จากการศึกษาวิจัย พบวํา หลักธรรมค าสอนที่ใช๎สร๎างมนุษย์สัมพันธ์ในระหวําง
เพ่ือนผู๎รํวมงาน เพื่อให๎เกิดความยินดี เต็มใจท างาน อันจะน าไปสูํความส าเร็จของงาน ได๎แกํ  (๑)
พรหมวิหารธรรม (๒)สังคหวัตถธุรรม (๓) เหฏฐิมทิศคือทิศเบื้องต่ าเจ๎านายหรือผู๎บังคับบัญชาพึงบ ารุง
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บําวคือผู๎ใต๎บังคับบัญชาด๎วยสถาน๕สํวนบําวหรือลูกน๎องผู๎อยูํใต๎บังคับบัญชาเมื่อเจ๎านายหรือ
ผู๎บังคับบัญชาท านุบ ารุงอยํางนี้แล๎วก็พึงปฏิบัติอนุเคราะห์เจ๎านายผู๎บังคับบัญชาด๎วยสถาน๕ตอบแทน
ด๎วย 
 ๕.๑.๒. .๔ การพัฒนารูปแบบครอบครัวในสังคมไทยเชิงพุทธด้านครองงาน 
  จากการศึกษาวิจัย พบวํา หน๎าที่การงานจะส าเร็จบรรลุจุดประสงค์ได๎ต๎องอาศัย
หลักธรรมส าคัญ น าปฏิบัติ เชํน (๑) อิทธิบาทธรรม คือ ธรรมที่เป็นคุณเครื่องให๎เกิดควาส าเร็จใน
กิจการงานทั้งปวง อนึ่งอิทธิบาทธรรมข๎อ  “วิมังสา” คือความเป็นผู๎รู๎จักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการ
ท างานให๎ได๎ผลดีนี้กลําวโดยความหมายอยํางกว๎างจะเห็นมีข๎อปฏิบัติที่จะชํวยให๎การปฏิบัติงานใน
หน๎าที่รับผิดชอบหรือในการประกอบสัมมาอาชีวะให๎ได๎ผลดีและมีความเจริญมั่นคงยิ่งกวําข๎ออ่ืนๆอีกที่
ในวงวิชาการบริหารได๎ศึกษาวิจัยเห็นผลดีมาแล๎ว(๒) หลักพรหมวิหารธรรม 
  จึงกลําวได๎วํา แตํละครอบครัวสามารถพัฒนารูปแบบพฤติกรรมของตนเองได๎ ด๎วย
อาศัยหลักธรรมทางศาสนาที่ตนเองเคารพนับถือ ไมํวําจะเป็นด๎านการครองตน ครองคน ครองงาน 
และการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนให๎เหมาะสมกับบริบทของตนเอง 
 ๕.๑.๓ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เพื่อวิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอย่างในสังคมไทย 

ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข๎อที่ ๓ พบวํา ในภาพรวม แตํละครอบครัวตัวอยําง
ตํางใช๎หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนารูปแบบพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวอยําง
สม่ าเสมอ  เมื่อน าผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวตัวอยํางในสังคมไทยทั้ง ๔ 
ภาค มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เทียบกับหลักภาวนา ๔ ผลการวิเคราะห์มีดังนี้    

 ๕.๑ .๓.๑ วิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมของครอบครัวตัวอย่างใน
ภาคเหนือเทียบกับหลักการภาวนา ๔ 
  จากการวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัว
ตัวอยํางในสังคมไทยในภาคเหนือ เมื่อเทียบกับหลักภาวนา ๔ พบวํา ในภาพรวม ใช๎หลักกายภาวนา 
มากกวําด๎านอื่น ๆ (มี ๑๐ หลักธรรมพ้ืนฐาน) รองลงมาได๎แกํ หลักการจิตภาวนา (มี ๘ หลักธรรม
พ้ืนฐาน) ปัญญาภาวนา (มี ๗ หลักธรรมพ้ืนฐาน) และน๎อยที่สุด ได๎แกํ ใช๎หลักการกายภาวนา (มี ๖ 
หลักธรรมพ้ืนฐาน) ตามล าดับ 

ส าหรับการ วิเคราะห์การพัฒนารูปแบบเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงพุทธของ
ครอบครัวตัวอยํางในสังคมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเทียบกับหลักภาวนา ๔ พบวํา ใน
ภาพรวม ใช๎หลักการแหํงจิตภาวนา มากที่สุด (มี ๑๔ หลักธรรมพ้ืนฐาน) รองลงมาได๎แกํ ใช๎หลักการ
ปัญญาภาวนาและกายภาวนา (มี ๑๑ หลักธรรมพ้ืนฐาน) เทํากัน   และน๎อยที่สุด ได๎แกํ ศีลภาวนา (มี 
๙ หลักธรรมพ้ืนฐาน)  

 สํวนการวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัว
ตัวอยํางในสังคมไทยภาคกลาง เมื่อเทียบกับหลักภาวนา ๔ พบวํา ในภาพรวม ใช๎หลักการจิตภาวนา 
มากที่สุด (มี ๑๑ หลักธรรมพ้ืนฐาน) รองลงมาได๎แกํ ใช๎หลักการปัญญาภาวนา (มี ๙ หลักธรรม
พ้ืนฐาน) ศีลภาวนา (มี ๘ หลักธรรมพ้ืนฐาน) และกายภาวนา (มี ๖ หลักธรรมพ้ืนฐาน) ตามล าดับ 
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 การวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัว
ตัวอยํางในสังคมไทยภาคใต๎ เมื่อเทียบกับหลักภาวนา ๔ พบวํา ในภาพรวม ใช๎หลักการกายภาวนา (มี 
๑๕ หลักธรรมพ้ืนฐาน) รองลงมา ได๎แกํ ใช๎หลักการจิตภาวนา (มี ๑๓ หลักธรรมพ้ืนฐาน) หลักการ
ปัญญาภาวนา (มี ๑๒ หลักธรรมพ้ืนฐาน) และใช๎หลักการศีลภาวนา (มี ๑๐ หลักธรรมพ้ืนฐาน) 
ตามล าดับ 

จึงสรุปได๎วํา การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวใน
สังคมไทย ที่เป็นกลุํมตัวอยํางเป็น ครอบครัวต๎นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธ ตัวอยํางที่ใช๎หลักธรรม
พ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาเป็นฐานของการด ารงชีวิตทุกภาคของประเทศไทยสํวนการ พัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย ที่ส าคัญที่สุดคือการพัฒนารูปแบบด๎านสุขภาพ ถ๎า
สุขภาพกาย สุขภาพใจสมบูรณ์ยํอมท าให๎ครอบครัวเปี่ยมสุข  และ เมื่อน า ผลการพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัว ตัวอยํางในสังคมไทยมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการภาวนา ๔ 
พบวํา ทั้ง ๔ ภาคท่ัวประเทศ มีใช๎หลักการจิตภาวนากับปัญญาภาวนาเป็นพื้นฐานการด ารง
ชีวิตประจ าวัน ๒ ภาคคือ ภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสํวนภาคเหนือและภาคใต๎ใช๎หลักการ
กายภาวนา 

 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้  ทีมผู๎วิจัยได๎พบประเด็นส าคัญที่นําสนใจน ามาอภิปรายผล
อยูํ ๒ ประเด็นยํอย ๆ ดังนี้ 

ประเด็นแรก การใช๎หลักธรรมในการครองตน ครองคน ครองงานเป็นที่นําสังเกตวํา 
ครอบครัวตัวอยําง ทั้ง ๔ ภาค ทุกครอบครัว จะน าหลักสังคหวัตถุธรรม และพรหมวิหารธรรมมา
ปฏิบัติในการครอบครัวเป็นพื้นฐานเบื้องต๎น นั้นแสดงวํา ทุกครอบครัวมีความตระหนักดีวํา การอยูํ
รํวมกันเป็นสิ่งส าคัญของมนุษย์ หรือแม๎แตํสัตว์เดรัจฉานก็เสกเชํนเดียวกัน ซึ่งทีมผู๎วิจัยมีความเข๎าใจวํา 
ทุกครอบครัวมีเข๎าใจถึงหลักความจริงที่พระพุทธเจ๎าตรัสสอนไว๎วํา เวไนยสัตว์ (ทั้งมนุษย์และสัตว์
เดรัจฉาน) มีธรรมชาติความต๎องการที่เหมือนกันอยูํ ๔ ประการ คือ ความต๎องการพักผํอน ความ
ต๎องการสืบพันธุ์ ความต๎องการอาหาร และความต๎องการหลบภัยคือความกลัว จากธรรมชาติความ
ต๎องการทั้ง ๔ ประการดังกลําว จึงท าให๎มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานต๎องดิ้นรน แสวงหาเพื่อความอยูํรอด
ของตนเอง เมื่อต๎องการความอยูํรอดปลอดภัยก็ต๎องหาวิธีการที่จะปูองกันตนเองและครอบครัวให๎พ๎น
จากเหตุเพทภัยทั้งหลาย ดังนั้นมนุษย์จึงเห็นวํา การให๎น้ าใจซึ่งกันและกัน การให๎อภัยซึ่งกันและกัน 
การเอ้ืออาทร การพูดเพราะเสนาะโสต การปฏิบัติตนให๎เสมอต๎นเสมอปลาย เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติตํอ
กันและกัน อันจะน าไปสูํความส าเร็จตามที่ตนเองต๎องการ ไมํต๎องเกรงภัย ได๎พักผํอน มีคํูนอนไว๎
สืบพันธุ์  มีอาหารรับประทานอยํางเพียงพอ ไมํต๎องไปแยํงกันกิน ไมํต๎องแยํงแผํนดินกันอยูํ ไมํต๎องแยํง
คูํกันนอน มีความอาวรณ์เคารพนับถือผู๎อาวุโสตามล าดับ และยอมรับผู๎ที่เกํงกวํา เมื่อทุกครอบครัว
ตัวอยํางน าหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปใช๎ในการปฏิบัติตน จึงท าให๎ครอบครัวเปี่ยมสุข เมื่อครอบครัว
เปี่ยมสุขก็แผํไปถึงคนนอกบ๎านนอกครอบครัว ได๎แกํ คนงาน เพ่ือนบ๎าน คนรํวมกิจกรรมตําง ๆ จึงเกิด
สังคมเปี่ยมสุข การงานเปี่ยมสุข สังคมเปี่ยมสุข เมื่อครอบครัวเป็นสุข สังคมเป็นสุข ประเทศชาติก็
เจริญ เป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกัน อันจะท าให๎ อยูํใน “สังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมท่ีมีความหวัง 
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(Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) เป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) และเป็นสังคม
ที่มีความพอเพียง  (Sufficiency) จึงกลําวได๎วํา ครอบครัวตัวอยํางทุกภูมิภาคเป็นครอบครัวที่มี
การศึกษาดี มีความรู๎ความสามารถ ซึ่งสามารถเป็นตัวอยํางที่ดีได๎แกํสังคมปัจจุบัน ถ๎าประเทศชาติมี
บุคคลเชํนครอบครัวตัวอยําง ๔ ภูมิภาคนี้ ประเทศชาติจักเจริญรุํงเรืองอยํางแนํนอน เพราะคนดียํอม
ท าแตํสิ่งดี ๆ ซึ่งสอดคล๎องกับพระพรหมคุณาภรณ์  ได๎กลําวไว๎ วํา บุคคลที่มีการศึกษาสมบูรณ์แล๎ว 
เมื่อคิดก็คิดอยํางมีโยนิโสมนสิการ เมื่อไมํคิด ก็มีสติครองใจอยูํกับปัจจุบัน คือ ก ากับจิตอยูํกับสิ่งที่
เกี่ยวข๎องต๎องท า และพฤติกรรมที่ก าลังด าเนินไปอยูํของตน อนึ่งที่วําเมื่อคิด ก็คิดอยํางมีโยนิโส
มนสิการนั้น ก็หมายถึง มีสติอยูํพร๎อมด๎วย เพราะโยนิโสมนสิการเป็นเครื่องหลํอเลี้ยงสติ และท าให๎
ต๎องใช๎ปัญญา เมื่อความคิดเดินอยูํอยํางเป็นระเบียบมีจุดหมาย จิตก็ไมํลอยเลื่อนแชเชือนไป ต๎องกุม
อยูํกับกิจที่ก าลังกระท านั้น เรียกวํา มีสติ ตามนัยที่กลําวมานี้ จะเห็นวํา โยนิโสมนสิการ เป็นการใช๎
ความคิดอยํางถูกวิธี ซึ่งเป็นองค์ธรรมส าคัญยิ่งในกระบวนการของการศึกษา หรือในการพัฒนาตน 
อยูํที่จุดแกนกลาง คือ การพัฒนาปัญญา เป็นองค์ธรรมที่จ าเป็นส าหรับการมีชีวิตที่ดีงามซึ่งแก๎ปัญหา
และพ่ึงพาตนได ๎

ประเด็นที่สอง คือ การใช๎หลักภาวนา ๔ มาใช๎ในการปฏิบัติตนประจ าวัน เป็นที่สังเกตวํา 
ภาคเหนือกับภาคใต๎จะใช๎หลักกายภาวนาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน หลักแหํงกาย
ภาวนา กายภาวนา คือ การเจริญกายพัฒนากายการฝึกอบรมกาย ให๎รู๎จักติดตํอเกี่ยวข๎องกับสิ่ง
ทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห๎าด๎วยดี และปฏิบัติตํอสิ่งเหลํานั้นในทางท่ีเป็นคุณ มิให๎เกิดโทษ ให๎
กุศลธรรมงอกงาม ให๎อกุศลธรรมเสื่อมสูญการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ
(physical development)หลักแหํงกายภาวนา ได๎แกํ หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ใช๎ข๎ออัตถจริยา และ
สมานัตตตา หลักธรรมอิทธิบาท ๔ใช๎ข๎อวิริยะ หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ใช๎ข๎อมุทิตา หลักธรรมสัปปุริส
ธรรม ๗ ใช๎ข๎อกาลัญญุตา ปริสัญญุตา และหลักธรรม คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ใช๎ข๎อขยัน, สุภาพ, สะอาด, 
สามัคคีแตํครอบครัวตัวอยํางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช๎หลักจิตภาวนาเป็นพื้นฐานใน
การปฏิบัติประจ าวัน จิตภาวนา คือ การเจริญจิตพัฒนาจิตการฝึกอบรมจิตใจ ให๎เข๎มแข็งมั่นคงเจริญ
งอกงามด๎วยคุณธรรมทั้งหลาย เชํน มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน 
เป็นสุขผํองใส เป็นต๎น (cultivation of the heart; emotional development) ซึ่งจิตภาวนา 
ประกอบด๎วย หลักธรรม สังคหวัตถุข๎อปิยวาจา อิทธิบาทข๎อจิตตะพรหมวิหาร ข๎อเมตตา กรุณา 
หลักสัปปุริสธรรม ใช๎อัตตัญญุตา และ มัตตัญญุต า  และหลักคุณธรรมพื้นฐาน ใช๎หลักประหยัด, มี
น้ าใจ ถ๎าน าทั้ง ๔ ครอบครัว ๔ ภูมิภาคมาเปรียบเทียบกันดูแล๎ว ก็นําจะเกิดจากสภาพบริบทความ
เป็นอยูํของในสังคม อาทิ ภาคเหนือกับภาคใต๎ ไมํใช๎สังคหวัตถุข๎อปิยวาจาเป็นพื้นฐาน แตํใช๎หลักอัตถ
จริยาและสมานัตตตาเป็นพื้นฐาน มันอาจจะบํงบอกให๎รู๎วํา คนภาคเหนือและภาคใต๎มักจะบ าเพ็ญตน
ให๎แกํสํวนรวม และประพฤติตนอยํางสม่ าเสมอ คือเคยท าอยํางไรก็ท าอยํางนั้นไมํเปลี่ยนแปลง เป็นคน
ที่เสียสละ มีความพากเพียรพยายามในการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิต แตํขณะเดียวกันภาคกลาง
กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลับใช๎หลักจิตภาวนาเป็นพื้นฐานหลักในชีวิตประจ าวัน นั้นอาจแสดงให๎

                                                           

พระพหมคุณาภรณ์, พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, (พิมพ์ครั้งท่ี ๓๒ , กรงเทพฯ :กองทุน ป. อ. ปยุตฺโต 
เพื่อเชิดชูธรรม,๒๕๕๕), หน๎า๖๑๘. 



๙๔ 

เห็นวํา คนภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบริบทที่ต๎องเรํงรีบในการท างาน ต๎องพบกับผู๎คน
มาก เนื่องจากมีประชากรมากกวําภาคอ่ืน ๆ  จึงต๎องใช๎หลักจิตภาวนาเป็นพื้นฐาน เพื่อจิตมั่นคง 
ฝึกอบรมจิตให๎ตั้งมั่น การฝึกจิตเป็นการฝึกฝนตนเองให๎ตนเองเป็นสุข ดังสุภาษิตท่ีวํา “จิตฺต  ทนฺต  สุ
ขาวห .” แปลวํา จิตที่ฝึกแล๎วน าสุขมาให๎ กลําวคือ จิตจะไมํอํอนแอ จิตจะเข๎มแข็ง มีอะไรเกิดข้ึนก็ไมํ
หวั่นไหว ซึ่งสอดคล๎องกับเสถียรพงษ์ วรรณปก  ได๎กลําววํา จิตที่ไมํได๎ฝึกนั้นจะเป็นจิตที่อํอนแอ ไมํมี
ก าลัง ถึงเวลาจะใช๎กันก็ใช๎ไมํได๎ เกิดอะไรขึ้นก็จะทนไมํได๎ คนที่ไมํได๎ฝึกจิตจะท าให๎ฟุูงซําน ลังเล เป็น
คนเปราะบาง 
 จึงสรุปได๎วํา การที่จะให๎สถาบันครอบครัว สถาบันสังคม สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เจริญรุํงเรืองสถาพร คนในครอบครัว ในสังคม ในประเทศชาติต๎องมีการศึกษาให๎มี
ความรู๎ทันคนทันโลกท้ังทางโลกและทางธรรมควบคูํกันไป และที่ส าคัญที่สุดคือ การฝึกฝนจิตตนเองให๎
ตั้งมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รู๎จักครองตน ครองคน ครองงาน และพอเพียงหรือยินดีในสิ่งของของตน
ที่มีอยูํ แล๎วจะไมํได๎เห็นการแยํงที่ท ากิน แยํงแผํนดินกันอยูํ แยํงคูํกันนอน จะพบเห็นแตํความ
เจริญรุํงเรือง เพราะหลักธรรมพระพุทธศาสนาคอยอบรมบํมเพาะนิสัยของคนให๎เป็นคนดีตาม
หลักการ ๓ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว๎วํา ให๎เว๎นชั่ว ท าดี และท าจิตใจของตนให๎บริสุทธิ์ 
 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  ๑. การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจ าเป็นต๎องพัฒนาคนให๎เป็น
แบบอยํางที่ดี ที่สามารถสร๎างสรรค์สังคมให๎นําอยูํ การพัฒนาคนในประเทศได๎พิจารณาที่คุณภาพ
ทางการศึกษาเป็นส าคัญ ตามที่ได๎บัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ หมวด ๑ มาตรา ๖ 
วํา “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู๎ และคุณธรรม” โดยจะเห็นวําเปูาหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในประเทศมี ๖ 
ประการคือ ๑) มีความสมบูรณ์ทั้งรํางกายและจิตใจ ๒) มีสติปัญญา คิดได๎ คิดเป็น ประยุกต์ได๎ ๓) มี
ความรู๎ ๔) มีคุณธรรมจริยธรรม ๕) มีวัฒนธรรม และ ๖) อยูํรํวมกันกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข และ
เมื่อพิจารณารํวมกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ อาจกลําวได๎วํา ยังไมํเพียงพอใน
การเป็นเครื่องยืนยันวําจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมคนไทยให๎เป็นคนที่ก าหนดอนาคตของประเทศได๎ 
เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากเดิมในหลายๆ เรื่อง 
  
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  
   ๑. ควรศึกษาวิจัยครอบครัวตัวอยํางในพ้ืนที่ตํางๆ ซึ่งมีสภาพแวดล๎อมทางสังคมท่ี
แตกตํางกัน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล๎องและความแตกตํางกันระหวํางพฤติกรรม 
   ๒. ควรศึกษาครอบครัวตัวอยํางในประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียที่ประชากรสํวนใหญํนับถือ
พระพุทธศาสนา เชํน ลาว พมํา เขมร และอินเดีย เนื่องจากประเทศไทยในอนาคตจะมีการเข๎ารํวมกัน

                                                           

เสถียรพงษ์ วรรณปก, สวนทางนิพพาน, (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๗), หน๎า ๓๒-๓๓. 



๙๕ 

เข๎ากลุํมอาเซียน และแรงงานจะมีความหลากหลาย เพ่ือเปรียบเทียบความสอดคล๎องและความ
แตกตํางระหวํางพฤติกรรม 
 ๓. องค์กรตํางๆ ควรมีการวางแผนและการจัดการในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธที่
ตอบสนองตํอกลยุทธ์ ทิศทาง และเปูาหมายขององค์กรเป็นหลักโดยอาศัยพื้นฐานที่ดีของ
พระพุทธศาสนาที่มีค าสอนอันเป็นประโยชน์ตํอมวลมนุษย์ 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 ๑. ใช๎รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธในการออกแบบโปรแกรมการพัฒนา หลักสูตรพัฒนาพํอ
แมํมือใหมํ หรือกลุํมบุคลากรที่จะท าให๎การพัฒนามีประสิทธิภาพ ลดคําใช๎จํายจากการลองถูกลองผิด 
การเลือกหลักธรรมที่เหมาะสมกับผู๎เรียนจะท าให๎การเรียนรู๎เป็นไปได๎เร็วขึ้น การเลือกเทคนิควิธีการ 
สื่อและกิจกรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระแสหลักที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู๎ตํางๆ 
จะท าให๎การเรียนรู๎มีประสิทธิผลมากขึ้น การคาดหวังให๎บุคลากรเปลี่ยนพฤติกรรมให๎มีจริยธรรม 
ศีลธรรมมากขึ้นโดยการพาไปนั่งสมาธิเป็นครั้งคราวหรือ เชิญพระนักเทศน์มาเทศน์เป็นครั้งคราว เป็น
ความคาดหวังที่ไมํสมเหตุสมผล เป็นความคาดหวังที่ไมํได๎ใช๎องค์ความรู๎การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กระแสหลักท่ีมีฐานคติจากพุทธธรรม 
 ๕.๓.๔ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการท าวิจัยครั้งตํอไปควรจะท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตํอไปนี้ 
 ๑. การพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธของนักเรียนที่มีเสี่ยงตํอการติดเกมส์ 
 ๒. ควรมีการวิจัยถึงกระบวนการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
ด๎วยการน าพุทธญาณวิทยามาประยุกต์ใช๎กับการด าเนินชีวิต ในการจัดกิจวัตรประจ าวันตํางๆ เพื่อให๎
ทราบถึงผลของการน าความรู๎ ความเข๎าใจ ที่มีไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการปฏิบัติงาน 
 ๓. การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธของ 
เชํนการสแกนคิวอาร์โค๎ด เพื่อเข๎าถึงข๎อมูลภาคภาษาอังกฤษ หรือข๎อมูลส าคัญตําง ๆ  
 ๔. ควรมีการวิจัยถึงกระบวนการในการสร๎างเครื่องมือทางการพัฒนาพฤติกรรม
เชิงพุทธโดยการบูรณาการพุทธญาณวิทยากับการบริหารตามหลักสากล ให๎เกิดขึ้นอยํางเป็นรูปธรรม 
และผลักดันน ามาประยุกต์ใช๎กับการปฏิบัติงานในองค์กรตํางๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ในทุกๆ ด๎าน 
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พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย.พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : พรศิว 
 การพิมพ์.๒๕๔๒. 

, สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑.กรุงเทพมหานคร:สหธรรมิก,  ๒๕๔๙. 
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย,์ จิตวิทยาครอบครัว, ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕,  

  . ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพฤติกรรมทางสังคมของ  
  เยาวชนไทย. คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.๒๕๔๖. 
ยุวัฒน์  วุฒิเมธ,ี การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ.กรุงเทพมหานคร :บากกอกบล็อก. 
 ๒๕๓๔. 
ปกรณ์ ปรียากร,ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา.กรุงเทพมหานคร  
 : สามเจริญพานิช. ๒๕๓๘. 
ประดินันท์อุปรมัย, เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานการศึกษา หน่วยที่ ๔มนุษย์กับการเรียนรู้ ,  
 พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.๒๕๔๐. 
วัลนิกา ฉลากบาง. จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา. สกลนคร: ภาควิชาจิตวิทยาและ 

การแนะแนว คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.๒๕๓๕. 
สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน.พิมพ์ครั้งที่ ๕.กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. 
  ๒๕๔๗ . 
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย, หน่วยที่ ๒. ชุดปัญหาการพัฒนาชนบท 
 ไทย, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๘. 
 



๘๙ 
 

สุภาพรรณ โคตรจรัส และชุมพร ยงกิตติกุล.ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและ 
พฤติกรรมส่วนบุคคลของวัยรุ่นไทย, คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๔๕.

โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์, ศิลปะการผูกรัก ในคู่มือถนอมรักเพื่อครอบครัวที่ม่ันคง,  
กรุงเทพมหานคร: โอเอ็นจี การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๓. 

สุรพลพยอมแย้ม.จิตวิทยาสัมพันธภาพ, กรุงเทพมหานคร : สหายพัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๘. 
อังคณา บุญสิทธิ์, มิติของงานยุติธรรมชุมชนในงานคุมประพฤติ, กรุงเทพมหานคร: กระทรวง 

ยุติธรรม, ๒๕๕๑. 
อัจฉรา นวจินดาและกาญจนา ลุศนันทน์.สุขภาพเพื่อชีวิต, กรุงเทพมหานคร :  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓. 

(๒) บทความ 
ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล, “จิตวิทยาแนวพุทธ: แนวทางเพื่อการเยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์”, 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปีที่ ๒๙ฉบับที่ ๔ (เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม ๒๕๕๒). 

มานพ นักการเรียน, “ศึกษาวิเคราะห์สถาบันครอบครัวตามแนวทางพระพุทธศาสนา”, บทความ 
วิชาการ.๒๕๕๘. 

มาลีวัลย์ เลิศสาครศิริ,“การใส่ใจตนเอง สมรรถนะตนเอง และคุณค่าตนเอง กับการจัดการอาการ 
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี”, วารสารพยาบาล, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.๒๕๕๖.    

บังอร เทพเทียน และปิยฉัตร ตระกูลวงษ์, “ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับครอบครัวเข้มแข็ง”, วารสาร 
สาธารณสุขและการพัฒนา. ๒๕๕๑. 

ไพยง มนิราช, “การสมรสของคริสตชนไทย”,บทความวิชาการ.๒๕๕๐. 
ศรีเกษธัญญาวนิธกุล, “โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน  

โรคความดันโลหิตสูง”,วารสารวิชาการสาธารณสุข,  (ฉบับเดือน มค.-มีค.๒๕๔๑). 
ศิลากร กุลเจริญ, “การพัฒนาขีดความสามารถหลักและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รณี 

ศึกษา บริษัท ซี.เอ็ม.อุตสาหกรรม”, ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๕. 

สุธรรม นันทมงคลชัย, ศิริกุล อิศรานุรักษ์, ดวงพร แก้วศิริและสายใจ โพธิศัพท์สุข.“ภาวะวิกฤตใน 
ครอบครัวกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย”, วารสารสาธารณสุขและ 
การพัฒนา, ปีที ๓ ฉบับที่ ๑(๒๕๔๘).  

 
 
 



๙๐ 
 

(๓) รายงานการวิจัย 
ณัฏฐ์การต์ จิตต์สงวน, ปัจจัยด้านปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างครอบครัวไทยให้เข้มแข็ง.ปริญญา 
 มหาบัณฑิต, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์,บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกสรศาสตร์, 
 ๒๕๔๖. 
ดุจเดือน พันธุมนาวิน, การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยและ 
 ต่างประเทศ,รายงานทุนอุดหนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 
 ส านักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, (องค์การมหาชน), ๒๕๕๐. 
บวร สุวรรณผา, เรื่องสัมมาทิฐิของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลังการเข้ากลุ่มการ  

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ.นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
 ๒๕๕๑. 
ปภาวี สุขมณี และ ฉัตรรัชดา  วิโรจน์รัตน์,ความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการ 

ท างานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในจังหวัดกาฬสินธุ์. คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาลัย 
เขตกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, ๒๕๕๔. 
, บทบาทของสตรีที่เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งในต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุพรรณบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๕. 

อรุณ หนูขาว,รูปแบบการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งของประชาชนกรณีศึกษาครอบครัวของ 
ประชาชนหมูที่ ๕ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี . มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี, ๒๕๕๕. 

อุมาพร ตรังสมบัติ,Everest พาลูกค้าหาการนับถือตนเอง, กรุงเทพมหานคร : ซันต้าการพิมพ์, 
๒๕๔๓.  

(๔) เอกสารประกอบการสอนเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ  

ดวงเดือน พันธุมนาวิน, “ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”,   

 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ (รุน่ที่ ๑ ครั้งที่ ๑) เรื่อง การใช้และการผลิตผล
 งานวิจัยทางจิตพฤตกรรมศาสตร์เพ่ือประโยชน์แก่สังคมไทย , กรุงเทพมหานคร:
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๘. 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ และ พูนสิริ วัจนะภูมิ, “ทฤษฏีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท”, เอกสารการ 
 สอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร :
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔. 
 
 
 



๙๑ 
 

(๕) เอกสารอัดส าเนา 
มาลีวัล เลิศสาคร, “ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแข็ง ต้นทุนชีวิตกับพฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียนสหศึกษาเขตสาธร 

 กรุงเทพมหานคร”.กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.๒๕๕๗. (อัดส าเนา). 
สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยและสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
 มหาวิทยาลัยมหิดล, “การศึกษาและส ารวจสถานการณ์สุขภาวะครอบครัวไทย  
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔”.กรุงเทพมหานคร.๒๕๕๔.(อัดส าเนา). 

(๖) สารนิเทศจากเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) 
คลังปัญญาไทย,<http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID= 

 8948&Key=news14>,,สืบค้นเมื่อ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
รายงานสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ๒๕๕๔ ส านักสถิติแห่งชาติ,  

<http://service.nso.go.th/nso/web/article/article_๘๓.pdf>,สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๙ 
 มีนาคม ๒๕๖๐. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ,< www.nso.go.th/popcensus>,ส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๕๕๓  

(ทั่วราชอาณาจักร, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคใต้), สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

(๗) สัมภาษณ์ 
นายคนอง ทองสุข. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  
 จังหวัดเชียงราย.สัมภาษณ์, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ดร. กันตยา มานะกุล.ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จังหวัดเชียงรายสัมภาษณ์,  
 ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ . 
นางปรุงศรี ภูงามทอง.แม่ดีเด่นแห่งชาติ ภาค ๗ แม่ดีเด่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภท แม่ผู้บ าเพ็ญ 
 ประโยชน์ต่อสังคม.สัมภาษณ์, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
นางสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย.ด าเนินกิจการห้างเพชรทองเซ่งเฮงล้ง ตราดาว.สัมภาษณ์, ๒๐ กรกฎาคม  
 ๒๕๖๐.  
นายนายพิสิฐ อุสัยนี.ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) รับรางวัล "ก าพล วัช 
 รพล".สัมภาษณ์, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
นางน้ าเชื่อม ข าชม.ประกอบอาชีพเกษตรกรรม. สัมภาษณ์, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
นางจุติพร ทัพเจริญ. เป็นแม่บ้านและประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว  
 จังหวัด ปทุมธานี. สัมภาษณ์, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
นางวิไล บูรณเจริญกิจ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจังหวัดชลบุรี. ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=8948&Key=news14
http://service.nso.go.th/nso/web/article/article_��.pdf


๙๒ 
 

(๘) หนังสือภาษาอังกฤษ 
Streeten, Paul.The Frontiers of Development studies.London : 
 Macmillan.1972. 
UNESCO.Basic  Concepts  and  Considerations in Educational   
 Planning  andManagement.Bangkok : UNESCO Regiona office for 
 education in Asia and the Pacific. (Basic  TrainingProgramme in  
 Educational planning andManagement  Book1).1982. 
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ภาคผนวก ก 
บทความการวิจัย 

 
 
 
 

การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 
Development of Buddhist Behavioral Model of Family  

in Thai Society 
 

อานุรักษ์ สาแก้ว 
Anurak Sakaew  

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย  มี
วัตถุประสงค์คือ ๑.) เพ่ือ ศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย  ๒.) เพ่ือพัฒนา
รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย ๓.) เพ่ือวิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิง คุณภาพ
(Qualitative Research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น ครอบครัวตัวอย่างที่ได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติจากองค์กรต่าง ๆ ในแต่ละภาคแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive sampling) และเครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview)  

ผลการวิจัย พบว่าการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย จากผล
การศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ บุคคลหรือครอบครัวที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหรือ
ประสบความส าเร็จได้นั้น ผู้ใช้ชีวิตแบบครองเรือนท่ีดีที่ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมพุทธศาสนา
จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  จากผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒  การพัฒนา
รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย  พบว่าบุคคลหรือครอบครัวที่มีการการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตจะสามารถแก้ไข และเยียวยา
ข้อผิดพลาดในด าเนินชีวิต ได้ดี ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ วิเคราะห์ผลการพัฒนา
รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย  ขอเสนอแนะว่ารูปแบบการพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยโดยการยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ส่งผลให้บุคคล ชุมชน และสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม 
ค าส าคัญ: รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธ, ครอบครัวในสังคมไทย 
  
                                                           

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆเ์ชียงราย  
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Abstract 
The purposes of the study on the development of Buddhist Behavioral 

Model of Family in Thai Society are ๑) to study the models family of Buddhist 
behavior in Thai society ๒) to develop a model of Buddhist behavior in Thai society. 
๓) To analyze the development of Buddhist family behavioral models in Thai society. 
This research is a qualitative research. The population and sample are sampling 
families who were honored by various organizations of each specific part of Thailand 
(Purposive Sampling) and the research tool is structured interview. 

The research is found that the development of Buddhist family behavioral 
models in Thai society according to the objective ๑; a person or a family can live 
happily or successfully in society who behaves followed. Objective ๒, the 
development of Buddhist behavioral models in Thai Society is found that individuals 
or families who adopt the principles of Buddhism apply to daily life which can correct 
and maintain a good life. And lastly, objective ๓, an analysis of the development of 
Buddhist family behavioral models in Thai society the principles of Buddhism in life. 
As a result, individual’s communities and societies have changed their behavior 
properly. 
Keyword: Buddhist Behavioral Mode,   Family in Thai Society 
 
บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ (๒๖๖๐–๒๖๗๙) ได้ก าหนดประเด็นหลักในการ
เตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  
การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัย
ตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะ
เปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้
คนมีสุขภาพดีท่ีเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่
ส่งผลต่อสุขภาพ  

จากสถานการณ์ครอบครัวและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส ามะโนประชากรและเคหะ             
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓  ประเทศไทยมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒๐.๕๒ ล้าน
                                                           

 ส านักงานสถิติแห่งชาติ. ๒๕๕๕. ส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๕๕๓ (ทั่วราชอาณาจักร , 
กรุงเทพมหานคร , ภาคกลาง , ภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) . เข้าถึงได้จาก  
www.nso.go.th/popcensus เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๖๖๙. 
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ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย ๓.๑ คน มีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับส ามะโนประชากรและเคหะปี พ.ศ. 
๒๕๔๓ ที่มีขนาดครัวเรือนเฉลี่ย ๓.๘ คน โดยภาคท่ีมีขนาดครัวเรือนใหญ่ที่สุด คือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๓.๕ คน รองลงมาคือ ภาคใต้ ๓.๔ คน ภาคเหนือ ๓.๐ คน ภาคกลาง ๒.๙ คน 
และกรุงเทพมหานครมีขนาดครัวเรือนเล็กที่สุด ๒.๗ คน ปัจจุบันครอบครัวหรือพ่อแม่ขาดความรู้และ
ทักษะในการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานขั้นต่ าในการเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มาตรา ๒๓ ที่ระบุให้ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน 
และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
แห่งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดในกฎกระทรวง และต้องคุ้มครองสวัสดิ
ภาพเด็กท่ีอยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 
ทั้งนี้ครอบครัวเป็นสถาบันแรกเริ่มในการท าหน้าที่อบรมเลี้ยงดูบุตร  สิ่งแวดล้อมภายในครอบครัว
ตั้งแต่ก่อนเกิดมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของเด็ก เริ่มตั้งแต่ความพร้อมของพ่อและแม่ว่ามีความเต็มใจ
ต้องการมีลูกหรือไม่ รวมถึงความพร้อมในด้านอ่ืน ๆ การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตเป็นพลเมืองดีนั้น  
ต้องอาศัยการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย(เด็กอายุต่ ากว่า ๕ ป)ี ซึ่งผู้ที่มี
บทบาทส าคัญในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก คือ พ่อแม่ การอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างผิด ๆจะท าให้เด็กมีการ
พัฒนาบุคลิกภาพท่ีไม่เหมาะสม มีปัญหาสุขภาพจิต และน าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจาก
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพฤติกรรมส่วนบุคคลของวัยรุ่นไทย  
พบว่า การอบรมเลี้ยงดูมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมส่วนบุคคล การที่เด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใส่จะมีพฤติกรรมส่วนบุคคลที่พึงปรารถนาในระดับที่สูง และสูงกว่านักเรียนที่มาจากครอบครัวที่
มีการเลี้ยงดูแบบควบคุม แบบตามใจ และแบบทอดทิ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวด้านครอบครัว 
และการเลือกใช้วิธีการเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น น่าจะมาจากวิธีการเลี้ยงดูที่เน้นการให้
ความรักความอบอุ่นการตอบสนองต่อเด็ก มีการสื่อสารสองทางที่ชัดเจน ส่งเสริมให้เด็กเป็นตัวของ
ตัวเอง ในขณะเดียวกันก็คาดหวังและมีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนและเอ้ือให้เด็กได้พัฒนา
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัยสอดคล้องกับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
และพฤติกรรมทางสังคมของเยาวชนไทย  ที่พบว่ารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเป็นปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก เด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่จะมีพฤติกรรมสังคมทางบวก
มากกว่า และมีพฤติกรรมสังคมทางลบน้อยกว่าเด็กท่ีได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม แบบตามใจ 
และแบบทอดทิ้ง เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวที่มีพร้อมทั้งบิดามารดาเป็นนักเรียนที่ดีมากกว่าเด็กใน
ครอบครัวที่หย่าร้าง และเด็กที่ต้องอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว หรืออยู่กับญาติ 
สอดคล้องกับผลรายงานการวิจัยภาวะวิกฤติในครอบครัวกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็ก

                                                           

 ผกา สัตยธรรม, สุขภาพจิตเด็ก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๑.) 
 วัลนิกา ฉลากบาง, จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา, (สกลนคร :  ภาควิชาจิตวิทยาและการ

แนะแนว คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๓๕). 
 สุภาพรรณ โคตรจรัส และชุมพร ยงกิตติกุล , ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและ

พฤติกรรมส่วนบุคคลของวัยรุ่นไทย, (คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕). 
 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ และคณะ ,  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพฤติกรรม

ทางสังคมของเยาวชนไทย, (คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖). 
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ปฐมวัยและวัยเรียน  พบว่า ภาวะวิกฤติในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการอบรมเลี้ยงดูและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเด็กท่ีอาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีภาวะวิกฤตในครอบครัว มีสัดส่วนของการ
อบรมเลี้ยงดูที่ไม่ดีและมีพัฒนาการที่ล่าช้าสูงกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีภาวะวิกฤติใน
ครอบครัวครอบครัวขาดทักษะการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งการสื่อสารนั้นเป็น
เครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ที่จะสื่อสารให้คนในครอบครัวรู้ถึง
ความรักความห่วงใยที่มีให้ต่อกัน ทั้งภาษาพูดและภาษากาย ดังนั้นการสื่อสารที่ดี ที่เหมาะสม ให้
เกียรติซึ่งกันและกันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความผูกพันเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้ชีวิต
ครอบครัวมีความสุข จากผลการศึกษาและส ารวจสถานการณ์สุขภาวะครอบครัวไทย ตามแนวทาง
ครอบครัวอบอุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท าการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะของ
ครอบครัวไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ พบว่า ในปีพ.ศ. ๒๕๕๒ สมาชิกใน
ครอบครัวมีการใช้ค าพูดที่ไพเราะต่อกันเป็นประจ าเพียงร้อยละ ๔๖.๖ ที่เหลือราวร้อยละ ๕๓.๔ ท า
เป็นบางครั้ง หรือบางครอบครัวแทบจะไม่ได้ท าเลย และการสื่อสารที่ดีนี้ลดจ านวนลงเหลือเพียงร้อย
ละ ๓๖.๖ ของครอบครัวไทยเท่านั้นในปีถัดมา  
 

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลยังพบประเด็นน่าห่วงใยที่ควรให้ความส าคัญ ก็คือ กว่าทศวรรษที่
ผ่านมามีเด็กอายุ ๐-๑๗ ปีไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากร้อยละ ๑๙.๓ ในปี๒๖๔๘ เป็นร้อย
ละ ๒๒.๘ ในปี๒๖๖๔ การได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ผู้ปกครองนับ ว่ามีความส าคัญ เพ่ือให้เด็ก
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตแต่จากข้อมูลกลับพบว่า พ่อให้เวลาในการท ากิจกรรมกับ
ลูกลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ ๖๗ .๖) ในปี ๒๖๔๘ เหลือเพียง ๑ ใน ๓  (ร้อยละ 
๓๖.๔) ในปี ๒๖๖๔ แม้แนวโน้มของสมาชิกในครอบครัวจะท ากิจกรรมร่วมกับเด็กเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 
๗๘.๖ เป็นร้อยละ ๙๒ .๗ ก็ตาม การให้เวลากับครอบครัว โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน นับว่ามี
ความส าคัญอย่างมากและส่งผลกระทบไปในอนาคตด้วย หากครอบครัวให้เวลาในการอบรมสั่งสอน ก็
จะท าให้เด็กเติบโตไปในทางที่ดีแต่ในทางตรงข้าม หากพ่อแม่ทอดทิ้งไม่ให้เวลาแก่ครอบครัว อาจส่งผล
เสียต่อทั้งตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติในที่สุด ผลกระทบจากการที่ไม่ได้รับการอบรม
เลี้ยงดูจากครอบครัวที่ดีพอ หรือการเรียนรู้อย่างผิดๆ จากสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน
อาจท าให้เด็กมีโอกาสก้าวพลาดไปในทางที่ผิดได้สะท้อนให้เห็นได้จากที่มีหญิงอายุ ๑๖ -๑๙ ปีที่เป็นวัย
เรียน แต่กลับสมรสหรืออยู่กินกับชายก่อนวัยอันควรสูงขึ้นจากร้อยละ ๑๔ .๖ ในปี ๒๖๔๘ เป็นร้อยละ 
๑๖.๓ ในปี ๒๖๖๔  เป็นที่ยอมรับกันว่าสังคมยุคดิจิตอลในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อครอบครัวอย่าง

                                                           

 สุธรรม นันทมงคลชัย, ศิริกุล อิศรานุรักษ,์ ดวงพร แก้วศิริและสายใจ โพธิศัพท์สุข, “ภาวะวิกฤตใน
ครอบครัวกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย”, ใน วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, ปีที ๓ ฉบับท่ี ๑ 
(๒๕๔๘). 

 สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยและสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล, “การศึกษาและส ารวจสถานการณ์สุขภาวะครอบครัวไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔”,  
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๔ (อัดส าเนา). 

 



๙๘ 

หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการได้รับสื่อหรือการติดต่อสื่อสารในสังคมออนไลน์ของเด็กและเยาวชน ที่เป็นวัย
อยากรู้อยากเห็น และอยากลอง ท าให้อาจถูกชักน าไปในทางท่ีผิดได้โดยเฉพาะการมีมุมมองหรือ
ทัศนคติที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยค่อนข้างมาก ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคม จาก
ข้อมูลการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป พบว่า ยอมรับได้กับพฤติกรรมการใส่
เสื้อสายเดี่ยว เกาะอก นุ่งสั้น เพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน จากร้อยละ ๑๙ .๑ ในปี ๒๖๖๑ เป็นร้อยละ ๒๖ .๖ 
ในปี ๒๖๖๔ และรับได้กับการแสดงออกทางเพศอย่างเปิดเผยเพ่ิมข้ึนเช่นกัน จากร้อยละ ๖ .๖ ในปี 
๒๖๖๑ เป็นร้อยละ ๘.๘ ในปี ๒๖๖๔ นอกจากนี้ข้อมูลยังแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมเชิงลบที่สะท้อนให้
เห็นถึงการเลี้ยงดูการอบรมของครอบครัวได้จากพฤติกรรมที่วัยรุ่นอายุ ๑๓ -๑๔ ปีเช่น การนอนดึกตื่น
สาย การเที่ยวเตร่ และการเล่นการพนัน ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อปัญหาสังคมในอนาคตได้
และข้อกังวลเกี่ยวกับการเริ่มสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากรที่มีอายุเฉลี่ยน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่ง
พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับสุขภาพ และน าไปสู่ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลใน
อนาคต   

สภาพปัญหาเยาวชนไทยยุคโลกาภิวัฒน์ทั้งหลายทั้งปวงมาจากความสับสนวุ่นวายทาง
จิตใจ จิตใจเยาวชน ไม่ม่ันคงไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดมั่น องค์กรของรัฐที่เก่ียวข้องกับการศึกษาโดยตรง 
เช่นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
นโยบายในการแก้ปัญหาก็จริง แต่ขาดการปฏิบัติต่อเนื่อง และจริงจัง ดังนั้นองค์กรทางศาสนา 
หลักธรรมค าสอน และพระสงฆ์เท่านั้น จะเป็นผู้สร้าง ผู้ชี้ทางและเป็นผู้น าทางทางจิตใจของ เยาวชน
ไทย เป็นผู้อธิบายค่านิยมท่ีถูกต้อง ผู้อธิบาย ความดี ความชั่ว ความจริงของโลกและความสุขอัน
แท้จริงของชีวิต เป็นผู้ชี้น าความสว่าง ความสงบ ทั้งแก่เยาวชน และแก่คนไทยทุกคนให้พบแต่ความสุข
ความเจริญ แต่นั่นก็หมายถึงว่า พระสงฆ์เองก็ต้องพัฒนาตนเอง ให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมจะช่วยเหลือ
สังคม แก้ปัญหาสังคม ไม่เป็น 

ระบบการศึกษาอบรมของไทยในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากประเทศทางตะวันตก สอนให้รู้
เรื่องภายนอกตัว มิได้เน้นว่าเมื่อเรียนรู้เรื่องของคนอ่ืนแล้ว ให้หันมาตรวจสอบตนเองบ้าง ระบบ
การศึกษาเช่นนี้เมื่อตนมีข้อบกพร่องอะไรกลับมองไม่เห็น หรือเห็นแต่แกล้งท าไม่สนใจ พฤติกรรมของ
มนุษย์ประการส าคัญ คือ มีศรัทธาเลื่อนลอย คนไทยนับถือพระนับถือเจ้าก็จริง แต่ส่วนใหญ่ไม่ 
เลื่อมใสอย่างมั่นคง ชาวพุทธที่นับถือพระรัตนตรัยจึงควรพึ่งตนเอง ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นแรงบันดาล
ใจ ไม่ดูถูกความสามารถของตนเอง หันไปพึ่งผีสางเทวดาหรือสิ่งที่เหลวไหล หรืองมงายต่าง ๆ เช่น 
สัตว์ประหลาดหัวเป็นหมู หางเป็นหมา ปลาไหลเผือก เป็นต้น สังคมมนุษย์มีลักษณะเช่นเดียวกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ คือ มีการเปลี่ยนแปลง บางสังคมเปลี่ยนแปลงช้าขณะที่บางสังคม
เปลี่ยนเร็ว ในอดีตสังคมส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ จนเกือบไม่มีอะไรเปลี่ยนอย่างส าคัญในรอบ
ร้อยปี แต่ในระยะประมาณร้อยปีที่แล้วสังคมจ านวนหนึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากสภาพสังคมแบบ
โบราณกลายเป็นสังคมสมัยใหม่ ที่เห็นชัดเจนคือการเปลี่ยนจากสังคมแบบเกษตรกรรมมาเป็นสังคม
อุตสาหกรรม จากสังคมแบบชนบทมาเป็นสังคมเมือง เป็นต้น แม้ว่าสังคมจะมีความร่วมมือปรับเปลี่ยน
และแก้ไข เพ่ือให้ได้กลไกทางสังคมด าเนินไปอย่างราบรื่น แต่บางครั้งบางกรณีอาจเกิดปัญหาหรือข้อ
                                                           

 รายงานสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ๒๕๕๔ ส านักสถิติแห่งชาติ, 
<http://service.nso.go.th/nso/web/article/article_๘๓.pdf>, เข้าถึงเมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 

http://service.nso.go.th/nso/web/article/article_��.pdf


๙๙ 

ขัดแย้งขึ้นทั้งที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายในและจากปัจจัยภายนอกของสังคม ซึ่งส่งผลให้การท างานของ
กลไกทางสังคมไม่เป็นปกติและกลายเป็นปัญหาสังคมข้ึนมาสังคมไทยก็เป็นเช่นเดียวกับสังคมอ่ืน ๆ ทั่ว
โลกที่มีปัญหา เพราะทุกสังคมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานท าให้เกิดปัญหาสังคม
ได้ ปัญหาสังคมอาจมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสังคมในระดับและขอบเขตที่ต่างกัน เช่น ระดับ
ขุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก เป็นต้น การเปลี่ยนแปลง เหล่านี้เกิดข้ึนมากน้อยและเร็วช้าไม่
เท่ากันในแต่ละสังคม บางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากจนกลายเป็นสังคมที่ก้าวหน้าและเป็น
ศูนย์กลางของโลกยุคใหม่ หลายสังคมเปลี่ยนแปลงช้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางด้านที่เป็นปัญหา 

คนไทยยุคใหม่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่นับถือพระรัตนตรัยเพียงลมปากเท่านั้น แต่มีพฤติกรรม
สวนทางให้เลื่อมใสศรัทธาเป็นส่วนใหญ่ หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนามีหัวข้อที่ทันสมัยอยู่ข้อหนึ่งคือ 
ปัญหาทางจิตของประชาชนไทย ที่ว่าทันสมัย เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสงบสุข ไม่มีปัญหา
ทางจิต ไม่เหมือนกับประเทศท่ีเจริญหรือพัฒนาแล้วแต่มีคนเป็นโรคจิตหรือคนบ้าเพ่ิมข้ึน แต่ปัจจุบัน
คนไทยตกอยู่ในสภาพไม่แตกต่างจากประเทศที่เจริญหรือประเทศท่ีพัฒนาแล้วที่หมกมุ่น หลงใหลใน
วัตถุมากว่าสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ ท าให้เดินเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า อบายมุขได้ง่ายมากกว่าการเดินทางเข้าสู่
วัด เพื่อบ าเพ็ญบุญ บ าเพ็ญทานบารมีเพ่ือให้ชีวิตได้พบกับความสุข ความเจริญ เมื่อสังคมมีสมาชิกใหม่ 
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมก็จะบังเกิดขึ้น ซึ่งการขัดเกลานั้นเป็นกระบวนการทางสังคมกับทาง
จิตวิทยา ซึ่งมีผลท าให้บุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางท่ีสังคมต้องการ เด็กท่ีเกิดมาจะต้องได้รับการ
อบรมสั่งสอนให้เป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ของสังคม สามารถอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้
อย่างราบรื่น ท าให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติเป็นมนุษย์ผู้มีวัฒนธรรม มีสภาพต่างจาก
สัตว์โลกชนิดอื่น เพื่อให้สมาชิกใหม่ได้เรียนรู้คุณธรรม คุณค่า และอุดมคติที่สังคมยึดมั่น และได้เรียนรู้
บรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีใช้ในสังคม ซึ่งจะท าให้ผู้นั้นเป็นสมาชิกของสังคมได้อย่าง
สมบูรณ์ การขัดเกลาทางสังคมอาจเป็นไปในทางตรง เช่น สอนพูด สอนมารยาท และทางอ้อม เช่น 
ผ่านสื่อต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต และการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม มีวิถีชาวพุทธ ได้แก่ การพนมมือ 
ไหว้ กราบพระ กราบผู้ใหญ่ การดูแลสิ่งรอบตัวให้เรียบร้อย มีระเบียบสวยงาม การฝึกพฤติกรรมใน
การนั่ง ยืน เดิน การลุกข้ึนยืนต้อนรับ รับ-ส่งของแก่พระภิกษุ มรรยาทในการสนทนา การพูดจา
ไพเราะ การกล่าวค าขอบคุณและค าขอโทษ การส ารวมกิริยามารยาท การสวัสดีทักทาย การ
รับประทานอาหาร เป็นต้น 

ประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ เป็นหลักให้เราประพฤติปฏิบัติ การ
อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นให้เกิดความรักความสามัคคีในประเทศชาตินั้น พึงปฏิบัติตามหลักธรรมที่เรียกว่า สา
ราณียธรรม ๖ ประการคือ เมตตากายกรรม ท าต่อกันด้วยเมตตา แสดงไมตรี หวังดีต่อเพ่ือน ช่วยเหลือ
กิจธุระด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาสุ ภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมตตาวจีกรรม พูด
ต่อกันด้วยเมตตา ช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน า ตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจา
สุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมตตามโนกรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา ตั้งจิต
ปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน สาธารณโภคี 
แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย แจกจ่ายให้มีส่วนร่วม ใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 
สีลสามัญญตา มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ท าตนเป็นที่น่ารังเกียจ
หรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ ทิฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มีความ
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เห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถือหลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดเดียวกัน
ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ (๒๖๖๐-๒๖๗๙) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ค่านิยมท่ีดีมีจิตสาธารณะ  และมีความสุข  โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี  
ครอบครัวอบอุ่น  ตลอดจน  เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  

จากปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและสถาบัน
ทางสังคม ถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาความรู้ ทักษะความช านาญและความสามารถท่ี
จะอยู่ในสังคมอย่างสันติ คณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิง
พุทธ เพ่ือรูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แบบยั่งยืน และผลจากการวิจัยจะน าไปเพ่ือเป็นการวางยุทธศาสตร์และแนวนโยบายของชาติและการ
สร้างสังคมด้วยความรักสมานสามัคคีปรองดองกันด้วยหลักของกัลยามิตรธรรมและจะเป็นฐานการอยู่
ร่วมกับสังคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้ใช้โอกาสนี้ 
จัดท างานวิจัยชุดเรื่อง การสร้างโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการ และการเสริมสร้างความ
สมดุลของชีวิตและครอบครัว ส าหรับงานวิจัยเล่มนี้จะเป็นโครงการย่อยท่ี ๔ เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย 

๒. เพ่ือพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 

๓. เพ่ือวิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย               

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก และบูรณาการกับ
ความรู้ด้านจิตวิทยาสังคม และพฤติกรรมองค์กร มาประยุกต์เพ่ือก าหนดกรอบความคิดในการวิจัย 
โดยใช้รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม ( Interactionism Model) เพ่ือค้นหาสาเหตุและแนวทางการพัฒนา
รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวและสังคมโดย 

และในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก และบูรณาการ
กับความรู้ด้าน จิตวิทยาสังคม และพฤติกรรมองค์กร มาประยุกต์เพ่ือก าหนดกรอบความคิดในการวิจัย 
เพ่ือค้นหาสาเหตุและแนวทางการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวและสังคมโดยมีตัว
แปร ดังต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวคิดทฤษฏี 

เกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ 
 
 

 

หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับครอบครัว 
* ทิศ 6 

* พรหมวิหาร 4 
* ฆราวาสธรรม 

 
 

 

 
การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎี

จากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จึงได้ก าหนดรูปแบบเครื่องมือในการด าเนินการดังนี้ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
๑. รูปแบบ 

๑.๑. ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัย เชิงคุณภาพ  โดยการศึกษาครอบครัว
ตัวอย่างในสังคมไทยในปัจจุบัน และในพุทธประวัติสมัยพุทธกาล น ามาเปรียบเทียบกัน แล้ววิเคราะห์
หลักธรรม ออกมาเป็นรูปแบบการพฤติกรรรมครอบครัวตัวอย่างในสังคมไทย  

๑.๒ ประชากร 
 ๑ .๒.๑ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้โดยการคัดเลือก จ านวน ๔ ภาค ๆ 

๒ ครอบครัว ดังนี้ 
 ๑.๒.๒ ภาคเหนือ ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ ๒ ครอบครัว 
 ๑.๒.๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ ๒ 

ครอบครัว 
 ๑.๒.๔ ภาคใต้และภาคตะวันตก ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ ๒ 

ครอบครัว 
 ๑.๒.๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 

๒ ครอบครัว 
ครอบครัวที่ผู้วิจัยเลือกมา แต่ละครอบครัวได้รับรางวัลที่สังคมให้การยอมรับ

เช่น  รางวัลพ่อดีเด่น รางวัลแม่ดีเด่น รางวัลข้าราชการดีเด่น และครอบครัวตัวอย่าง เป็นต้น  
 

๑.๓ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  
 ๑.๓.๑ ภาคเหนือ ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ ๒ ครอบครัว 
 ๑.๓.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ ๒ 

ครอบครัว 
 ๑.๓.๓ ภาคใต้และภาคตะวันตก ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ ๒ 

ครอบครัว 
 ๑.๓.๔ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 

๒ ครอบครัว 
โดยวิธีสุ่มแบบ เจาะจง  (Purposive Sampling) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น ๘ 

ครอบครัวผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางภูมิปัญญาชาวบ้าน จ านวน ๒๐ คน  ครอบครัวที่ผู้วิจัยเลือก
มา แต่ละครอบครัวได้รับรางวัลที่สังคมให้การยอมรับเช่น  รางวัลพ่อดีเด่น รางวัลแม่ดีเด่น รางวัล
ข้าราชการดีเด่น และครอบครัวตัวอย่าง เป็นต้น 

๑.๔ การสร้างเครื่องมือส าหรับใช้รวบรวมข้อมูล 
 ๑.๔.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ 
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 ๑.๔.๒ แบบสอบถาม เพื่อทราบปัจจัยทางชีวสังคมและภูมิหลังของกลุ่มที่
ศึกษา 

 ๑.๔.๓ แบบสอบถามปัจจัยทางสังคม และแบบวัดแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงพุทธซึ่งผู้วิจัยจะดัดแปลง ปรับปรุงจากเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว และบางรายการก็จะจัดสร้าง
ขึ้นเอง 

๑.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลจะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 ๑ .๕.๑ เสนอโครงการวิจัยเพื่อให้สภาวิจัยแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ 
 ๑.๕.๒ ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม ทั้งจากต าราและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

รวบรวมความรู้ในเชิงทฤษฎี และผลจากการศึกษาวิจัย เพื่อน ามาเป็นกรอบความคิดในการสร้าง
เครื่องมือและเตรียมไว้ส าหรับการเขียนรายงาน 

 ๑.๕.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 ๑.๕.๔ สรุปผลการศึกษา และเขียนรายงานการวิจัย 

 
๑.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๑.๖.๑ วิเคราะห์จากการศึกษาเอกสาร ทั้งจากต าราและผลงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมความรู้ในเชิงทฤษฎี และผลจากการศึกษาวิจัย เพื่อเขียนรายงาน 

๑.๖.๒ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการลงพื้นที่ ส ารวจ สัมภาษณ์  
ครอบครัวตัวอย่าง  

๑.๖.๓ จัดกลุ่มสัมมนาการจัดการองค์ความรู้โดยการสุ่มจาก ตัวแทน 
ครอบครัว ๑ ภาคโดยเน้นครอบครัวสมัยใหม่ เน้น พ่อแม่มือใหม่ โดยจัดให้ ทุกกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการจัดการองค์ความรู้ เช่น พระภิกษุ พยาบาล ครู อาจารย์ นักวิชาการ บุคคลทั่วไป และ
ครอบครัวตัวอย่าง 

๑.๖.๔ สรุปผลการศึกษา และเขียนรายงานการวิจัย 
 
ผลการศึกษา 

ผลศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย จากผลการศึกษาวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ กลุ่มตัวอย่าง บุคคลหรือครอบครัวที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหรือ
ประสบความส าเร็จได้นั้น ผู้ใช้ชีวิตแบบครองเรือนท่ีประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมพุทธศาสนาจะ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในทางพุทธศาสนาถือว่าความเป็นอริยบุคคลไม่ได้อยู่ที่ชาติ
ก าเนิด แต่อยู่ที่ธรรมซึ่งประพฤติปฏิบัติและฝึกฝนอบรมให้มีข้ึนในจิตใจของบุคคล ผู้ใดรู้แจ้งเข้าใจสัจ
ธรรมที่มีอยู่โดยธรรมดาแห่งธรรมชาติ คุณธรรมหรือระดับจิตของอริยบุคคลที่พัฒนาแล้วย่อมขึ้นอยู่กับ
ผลที่ได้รับจากการปฏิบัตินั้นว่า สามารถขัดเกลากิเลสและสังโยชน์ ออกจากจิตใจหรือภูมิจิตที่แตกต่าง
กันไปตามล าดับ เช่นเดียวกัน ดังที่ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในตอนท้ายพระสูตรเรื่องนี้ว่า อุบาสกผู้มีจิต
หลุดพ้นในลักษณะนี้กับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นสิ้นอาสวะได้นั้น ไม่มีความแตกต่างกันเลย คือ สามารถหลุด



๑๐๔ 

พ้นด้วยวิมุตติเหมือนกัน และการน าธรรมโอสถไปให้กับผู้ปุวยนั้นไม่ได้จ ากัดหรือจ าเป็นว่าจะต้องเป็น
พระภิกษุสงฆ์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แม้แต่ผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที มีภูมิธรรมภูมิปัญญารู้ชัดใน
ธรรมอย่างแจ่มแจ้งลึกซึ้ง  

เพ่ือพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย  จากผลการศึกษาวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒  การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย  พบว่า
ครอบครัว หรือบุคคลที่มีการการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตจะ
สามารถแก้ไข และเยียวยาข้อผิดพลาดในด าเนินชีวิตที่อาจสะสมจนเป็นสาเหตุของปัญญาต่อตนเอง
และสังคมได้ โดยบุคคลแต่ละบุคคลที่จะด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น จะต้องรู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจโดยการให้ทานแก่คนรอบข้าง เช่น การให้สิ่งของ การให้ค าแนะน า และการให้
อภัย ต้องรู้จักผูกใจคนรอบข้างด้วยค าพูดอ่อนหวาน ไพเราะ ต้องท าตัวให้มีค่าและเป็นประโยชน์ ต้อง
วางตัวสม่ าเสมอ พอดี ไม่ทอดทิ้งคนรอบข้าง ปกปูองคนในครอบครัว หมั่นพิจารณาตนเอง หมั่นร่วม
การเสวนา ประชุม ปรึกษาหารือกันในเรื่องท่ีเกี่ยวกับความเป็นอยู่ร่วมกันหรือ เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ 
เป็นประจ า โดยมีการเปิดโอกาสให้คนในครอบครัว ได้แสดง ความคิดเห็น ร่วมชี้แจงเหตุผล แบ่งปัน
ประสบการณ์ท่ีมีประโยชน์ต่อแต่ละคนในครอบครัวและต่อแต่ละครอบครัวในชุมชน รวมถึงการท า
กิจกรรมที่มีประโยชน์อื่นๆ ร่วมกันเป็นประจ า เช่น การทานข้าว กระชับความสัมพันธ์อบอุ่นใน
ครอบครัวและชุมชน การประกอบศาสนกิจ และ การมีกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน หากคนใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ความเคารพนับถือท่านผู้ใหญ่ เห็นถ้อยค าและความประพฤติอันดีงาม
ของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งอันพึงรับฟังและปฏิบัติตาม เช่น สมาชิกครอบครัวเคารพ เชื่อฟังหัวหน้า
ครอบครัวและญาติผู้ใหญ่ คนในครอบครัวให้ความเคารพผู้น าครอบครัว และผู้ใหญ่ที่มีความรอบรู้ใน
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการด าเนินชีวิตอย่างสันโดษคือการมีความยินดีพอใจ และมีความสุข
กับเครื่องเลี้ยงชีพที่หามาได้ด้วยความเพียรพยายามอันชอบธรรมของตน ไม่โลภหรือริษยาใคร ไม่
หลงใหลในกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมในโลกสมัยใหม่ แต่ให้ความคิดริเริ่ม สนับสนุนส่งเสริมการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์แก่ทุกคนในครอบครัว โดยนัยยะก็คือการอนุรักษ์ประเพณีท่ีสืบ
ทอดกันมาในการแสดงความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ หากใครแตกเหล่าออกไปก็
สามารถสร้างความแตกแยกให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตได้ 

สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการด าเนิน
ชีวิตจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เหตุผลจึงแตกต่างเพราะครอบครัวเป็นพื้นฐานของสังคมท่ีดี 
ในการประพฤติปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม และการด าเนินชีวิตจึงต้องมีการก าหนดบรรทัดของ
สังคมด้านคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่ที่บ้าน 

วิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย จากผลการ
ศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ วิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวใน
สังคมไทย ขอเสนอแนะว่ารูปแบบการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยโดย
การยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต ส่งผลให้บุคคล ชุมชน และสังคม เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานอย่างยั่งยืน  อีกท้ังยังจัดเป็นการหล่อ
หลอมพ้ืนฐานทางจิตใจของคนในครอบครัวและสังคมโดยรวมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 



๑๐๕ 

อภิปรายผลการศึกษา 
การอภิปรายผลการวิจัยนี้ กล่าวถึงการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการบริหารครอบครัว

ของครอบครัวตัวอย่างในสังคมไทย ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายผลได้ 
ดังนี้ผลการวิจัยพบว่า ครอบครัวตัวอย่างมีการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหาร
ตนเอง และคนในครอบครัว ฉะนั้นจากการศึกษาการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย 
พบว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ครอบครัวตัวอย่างน ามาใช้บริหารตนเอง และคนในครอบครัว
ในแต่ละด้าน ได้ดังนี้ ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านปัญญา และด้านพฤติกรรม 

ผลการวิจัยพบว่า ครอบครัวตัวอย่างในสังคมไทยมีการประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการบริหารตนเองและครอบครัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าครอบครัว
ตัวอย่างในสังคมไทยมีมีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 
๗ ด้านรู้จักตน (อัตตัญญุตา) สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์เรื่อง ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัฒน์ : 
ศึกษาจากหลัก พุทธธรรม ของนันทวรรณ อิสรานุวัฒน์ชัย ว่า บทบาทผู้น าที่ดีตามหลักพุทธธรรม ผู้น า
ที่ดีจะต้องยึดหลัก “ธรรม” เช่น พรหมวิหาร ๔ ธรรมาธิปไตย พละ ๔ และสัปปุริสธรรม ๗ เป็นต้น 
เป็นคุณธรรมส าคัญส าหรับ การปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตให้บรรลุผลส าเร็จที่วาง
ไว้และน าพาคนรอบข้างาไปสู่ความสงบสุขและมั่นคงตลอดไป  หลักสังคหวัตถุ ๔ ว่าด้วยการครองคน 
เป็นธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้สามัคคีประกอบด้วยทานคือ การให้ ปิยวาจาคือ 
วาจาอันเป็นที่รัก อัตถจริยาคือ การประพฤติประโยชน์ และสมานัตตตาคือ ความมีตนเสมอต้น เสมอ
ปลาย เป็นคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย บุคคลที่น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปใช้ในการด าเนินชีวิต โดยจะส่งผลท าให้เป็นที่ยอมรับจากบุคคลรอบข้าง ท าให้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑.๑ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องพัฒนาคนให้เป็น

แบบอย่างที่ดี ที่สามารถสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ การพัฒนาคนในประเทศได้พิจารณาที่คุณภาพ
ทางการศึกษาเป็นส าคัญ ตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด ๑ มาตรา ๖ 
ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม” โดยจะเห็นว่าเปูาหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในประเทศมี ๖ 
ประการคือ ๑) มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ๒) มีสติปัญญา คิดได้ คิดเป็น ประยุกต์ได้ ๓) มี
ความรู้ ๔) มีคุณธรรมจริยธรรม ๖) มีวัฒนธรรม และ ๖) อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเมื่อ
พิจารณาร่วมกับบริบทความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ อาจกล่าวได้ว่า ยังไม่เพียงพอในการ
เป็นเครื่องยืนยันว่าจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมคนไทยให้เป็นคนที่ก าหนดอนาคตของประเทศได้ 
เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากเดิมในหลายๆเรื่อง 
 

๒. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

๒.๑ ควรศึกษาวิจัยครอบครัวตัวอย่างในพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ี
แตกต่างกัน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างกันระหว่างพฤติกรรม 



๑๐๖ 

๒.๒ ควรศึกษาครอบครัวตัวอย่างในประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียที่ประชากรส่วนใหญ่นับ
ถือพระพุทธศาสนา เช่น ลาว พม่า เขมร และอินเดีย เนื่องจากประเทศไทยในอนาคตจะมีการเข้า
ร่วมกันเข้ากลุ่มอาเซียน และแรงงานจะมีความหลากหลาย เพ่ือเปรียบเทียบความสอดคล้องและความ
แตกต่างระหว่างพฤติกรรม 

๒.๓ องค์กรต่างๆ ควรมีการวางแผนและการจัดการในการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
พุทธที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์ ทิศทาง และเปูาหมายขององค์กรเป็นหลักโดยอาศัยพื้นฐานที่ดีของ
พระพุทธศาสนาที่มีค าสอนอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ 

 
๓. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๓.๑ ใช้รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธในการออกแบบโปรแกรมการพัฒนา หลักสูตร
พัฒนาพ่อแม่มือใหม่ หรือกลุ่มบุคลากรที่จะท าให้การพัฒนามีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายจากการลอง
ถูกลองผิด การเลือกหลักธรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนจะท าให้การเรียนรู้เป็นไปได้เร็วขึ้น การเลือก
เทคนิควิธีการ สื่อและกิจกรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระแสหลักที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการ
เรียนรู้ต่างๆ จะท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิผลมากข้ึน การคาดหวังให้บุคลากรเปลี่ยนพฤติกรรมให้มี
จริยธรรม ศีลธรรมมากขึ้นโดยการพาไปนั่งสมาธิเป็นครั้งคราวหรือ เชิญพระนักเทศน์มาเทศน์เป็นครั้ง
คราว เป็นความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผล เป็นความคาดหวังที่ไม่ได้ใช้องค์ความรู้การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์กระแสหลักที่มีฐานคติจากพุทธธรรม 

 
๔. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรจะท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
๔.๑ การพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธของนักเรียนที่มีเสี่ยงต่อการติดเกม 
๔.๒ ควรมีการวิจัยถึงกระบวนการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์

ด้วยการน าพุทธญาณวิทยามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิต ในการจัดกิจวัตรประจ าวันต่างๆ เพื่อให้
ทราบถึงผลของการน าความรู้ ความเข้าใจ ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

๔.๓ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธของ 
เช่นการสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าถึงข้อมูลภาคภาษาอังกฤษ หรือข้อมูลส าคัญต่าง ๆ  

๔.๔ ควรมีการวิจัยถึงกระบวนการในการสร้างเครื่องมือทางการพัฒนาพฤติกรรม
เชิงพุทธโดยการบูรณาการพุทธญาณวิทยากับการบริหารตามหลักสากล ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
และผลักดันน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ในทุกๆ ด้าน 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

เอกสารอ้างอิง 
 
ผกา สัตยธรรม.๒๕๓๑. สุขภาพจิตเด็ก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ และคณะ.  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพฤติกรรมทางสังคมของ 

เยาวชนไทย. คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๖. 
วัลนิกา ฉลากบาง. จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา. สกลนคร : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณ 

คุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ๒๕๓๕. 
สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยและสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๕๕ การศึกษาและส ารวจสถานการณ์สุขภาวะครอบครัว ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 
กรุงเทพมหานคร 

สุธรรม นันทมงคลชัย, ศิริกุล อิศรานุรักษ์, ดวงพร แก้วศิริและสายใจ โพธิศัพท์สุข. ภาวะวิกฤตในครอบครัว 
กับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย.วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ๒๕๔๘ ปีที ๓      
ฉบับที่ ๑. ๒๕๔๘ . 

สุภาพรรณ โคตรจรัส และชุมพร ยงกิตติกุล.๒๕๔๕.ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพฤติกรรม 
ส่วนบุคคลของวัยรุ่นไทย.คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

รายงานสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๖๔๘ และ ๒๖๖๔ ส านักสถิติแห่งชาต ิ  
http://service.nso.go.th/nso/web/article/article_๘๓.pdf, เข้าถึงเมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. ๒๕๕๕. ส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๕๕๓ (ทั่วราชอาณาจักร, กรุงเทพมหานคร, ภาค  
กลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้). เข้าถึงได้จาก 
www.nso.go.th/popcensus เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๖๖๙. 

 

http://www.nso.go.th/popcensus%20������ѹ���%2025%20��Ȩԡ�¹%202559


 
 

ภาคผนวก ข 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

- สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของ
ครอบครัวในสังคมไทย ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ในทุก ๆ รายวิชา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
การน าหลักธรรมไปใช้การการบริหารจัดการรูปแบบชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

- สามารถน าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้กับประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับ การพัฒนา
รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ทุกภาคในประเทศไทย 

- สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดทุกจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกต าบลในประเทศไทย และหน่วยงานราชการใน
ท้องถิ่น สามารถน ายุทธศาสตร์ที่ได้จากศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการวางแผนการ
ด าเนินงาน ในการพัฒนาต่อไปได้ 
 
๒. กิจกรรมด้านวิชาการ 

- มีการพัฒนาทักษะในการวิจัยให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา-               
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เพ่ือการเรียนรู้กระบวนการในการท าวิจัยและวิธีการลง
พ้ืนที่ในชุมชนเพื่อให้ข้อมูลที่แท้จริง 

- มีการศึกษาร่วมกับคนในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์ การพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

 
 

 



 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 



 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ์การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 

(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ (IOC)) 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 
(ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ (IOC)) 

 
ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นต่อข้อความในแต่ละรายการว่า มีความเหมาะสมเพียงใดโดย
ท าเครื่องหมาย √ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านข้อละ 1 ระดับความคิดเห็นดังนี้ 
 

1 เมื่อท่านเห็นว่า ข้อค าถามของแบบสอบถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 0 เมื่อท่านเห็นว่า ข้อค าถามของแบบสอบถามไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

+1 เมื่อท่านเห็นว่า ข้อค าถามของแบบสอบถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 

 
รายการ 

ผลการประเมิน
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์     
ต าแหน่ง /หน้าที่     
สถานที่ติดต่อ /เบอร์โทรศัพท์     
ศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย 
1. พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวของแต่ละท่านเป็นอย่างไร     
2. สมาชิกในครอบครัวท่านมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง     
3. บทบาทของสมาชิกในครอบครัวแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้าง     
4. สมาชิกในครอบของท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนบ่านอย่างไรบ้าง     
ศึกษาการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 
1. ท่านพาสมาชิกในครอบครัวของท่านเข้าวัดท าบุญบ่อยแค่ไหน     
2. ท่านมีการพูดคุยระหว่างสมาชิกในครอบครัวของท่านเก่ียวกับหลัก     



๑๑๔ 

พุทธธรรมบ้างหรือไม่ อย่างไร 

 
3. ท่านเคยน าหลักธรรมมาปรับใช้ในการบริหารครอบครัวหรือไม่
อย่างไร 

    

4. ท่านมีการน าหลักธรรมอะไรบ้างมาใช้ในการบริหารครอบครัว     
 
 

ลงชื่อ....................................................................... 
(....................................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธ 

ของครอบครัวในสังคมไทย 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 
 

 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์         
ต าแหน่ง /หน้าที ่          
สถานที่ติดต่อ /เบอร์โทรศัพท์         
 

๑. ศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย 
๑.๑ พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวของแต่ละท่านเป็นอย่างไร 
๑.๒ สมาชิกในครอบครัวท่านมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง 
๑.๓ บทบาทของสมาชิกในครอบครัวแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้าง 
๑.๔ สมาชิกในครอบของท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนบ่านอย่างไรบ้าง 
1.5 (เพ่ือร่วมงาน หรือสมาชิกในชุมชน ) พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวนี้แต่ละท่าน

เป็นอย่างไร 
 
๒. ศึกษาการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 

๒.๑ ท่านพาสมาชิกในครอบครัวของท่านเข้าวัดท าบุญบ่อยแค่ไหน 
๒.๒ ท่านมีการพูดคุยระหว่างสมาชิกในครอบครัวของท่านเก่ียวกับหลักพุทธธรรมบ้าง

หรือไม่ อย่างไร 
๒.๓ ท่านเคยน าหลักธรรมมาปรับใช้ในการบริหารครอบครัวหรือไม่อย่างไร 
๒.๔ ท่านมีการน าหลักธรรมอะไรบ้างมาใช้ในการบริหารครอบครัว 
2.5 (เพ่ือร่วมงาน หรือสมาชิกในชุมชน) พฤติกรรมเชิงพุทธของสมาชิกในครอบครัวนี้แต่

ละท่านเป็นอย่างไร 
 



 
 

ภาคผนวก ฉ 
การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสัมภาษณ์การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 
 (ส าหรับผู้เช่ียวชาญ (IOC)) 

 

 
 

แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิง
พุทธของครอบครัวในสังคมไทย (IOC) 

 
ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นต่อข้อความในแต่ละรายการว่า มีความเหมาะสมเพียงใดโดยท า
เครื่องหมาย √ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านข้อละ 1 ระดับความคิดเห็นดังนี้ 
 

1 เมื่อท่านเห็นว่า ข้อค าถามของแบบสอบถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 0 เมื่อท่านเห็นว่า ข้อค าถามของแบบสอบถามไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

+1 เมื่อท่านเห็นว่า ข้อค าถามของแบบสอบถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 

 
วัตถุประสงค์ 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
รวม 

 
IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 
ข้อมูลส่วนบุคคล 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
ต าแหน่ง /หน้าที่ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
สถานที่ติดต่อ /เบอร์โทรศัพท์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
ศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย 
๑. พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวของแต่ละท่านเป็น
อย่างไร 

1 0 1 2 0.66 ใช้ได้ 

๒. สมาชิกในครอบครัวท่านมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง 0 1 1 2 0.66 ใช้ได้ 
๓. บทบาทของสมาชิกในครอบครัวแต่ละท่านเป็นอย่างไร
บ้าง 

1 1 1 1 1 ใช้ได้ 



๑๑๗

๔. สมาชิกในครอบของท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน
อย่างไรบ้าง 

1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

5. (เพ่ือร่วมงาน หรือสมาชิกในชุมชน) พฤติกรรมของ
สมาชิกในครอบครัวนี้แต่ละท่านเป็นอย่างไร

1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

ศึกษาการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 
1. ท่านพาสมาชิกในครอบครัวของท่านเข้าวัดท าบุญบ่อย
แค่ไหน

1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

2. ท่านมีการพูดคุยระหว่างสมาชิกในครอบครัวของท่าน
เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมบ้างหรือไม่ อย่างไร

0 1 1 2 0.66 ใช้ได้ 

3. ท่านเคยน าหลักธรรมมาปรับใช้ในการบริหาร
ครอบครัวหรือไม่อย่างไร

1 1 1 1 1 ใช้ได้ 

4. ท่านมีการน าหลักธรรมอะไรบ้างมาใช้ในการบริหาร
ครอบครัว

0 1 1 2 0.66 ใช้ได้ 

5. (เพ่ือร่วมงาน หรือสมาชิกในชุมชน) พฤติกรรมเชิง
พุทธของสมาชิกในครอบครัวนี้แต่ละท่านเป็นอย่างไร

1 1 1 1 1 ใช้ได้ 



 
 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
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ชื่อโครงการการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 
 
หัวหน้าโครงการนายอานุรักษ์ สาแก้ว 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์/โทรสาร 0๕๓-๗๑๗ ๐๕๕ 
E-mail: bombbam@hotmail.com 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ (2560–2579) ได้ก าหนดประเด็นหลักในการเตรียมพร้อม
ด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุน
มนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อ
หลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความ
เหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน
อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีท่ีเน้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
 จากสถานการณ์ครอบครัวและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส ามะโนประชากรและเคหะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ 1 ประเทศไทยมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒๐.๕๒ ล้าน
ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย ๓.๑ คน มีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับส ามะโนประชากรและเคหะปี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีขนาดครัวเรือนเฉลี่ย ๓.๘ คน โดยภาคท่ีมีขนาดครัวเรือนใหญ่ที่สุด คือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๓.๕ คน รองลงมาคือ ภาคใต้ ๓.๔ คน ภาคเหนือ ๓.๐ คน ภาคกลาง๒.๙ คน 
และกรุงเทพมหานครมีขนาดครัวเรือนเล็กที่สุด ๒.๗ คนปัจจุบันครอบครัวหรือพ่อแม่ขาดความรู้และ
ทักษะในการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานขั้นต่ าในการเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มาตรา ๒๓ ที่ระบุให้ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน 
และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดในกฎกระทรวง และต้อง
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กท่ีอยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่
ร่างกายหรือจิตใจ ทั้งนี้ครอบครัวเป็นสถาบันแรกเริ่มในการท าหน้าที่อบรมเลี้ยงดูบุตร 2 สิ่งแวดล้อม
                                                           

1ส านักงานสถิติแห่งชาติ. ๒๕๕๕. ส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๕๕๓ (ทั่วราชอาณาจักร, 
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้).เข้าถึงได้จาก
www.nso.go.th/popcensus เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559. 

2ผกา สัตยธรรม.๒๕๓๑.สุขภาพจิตเด็ก.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภายในครอบครัวตั้งแต่ก่อนเกิดมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของเด็ก เริ่มตั้งแต่ความพร้อมของพ่อและ
แม่ว่ามีความเต็มใจต้องการมีลูกหรือไม่ รวมถึงความพร้อมในด้านอ่ืน ๆ การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เติบโต
เป็นพลเมืองดีนั้น3 ต้องอาศัยการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย(เด็กอายุต่ า
กว่า ๕ ปี) ซึ่งผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก คือ พ่อแม่ การอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างผิด ๆจะ
ท าให้เด็กมีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสม มีปัญหาสุขภาพจิต และน าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมจากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและพฤติกรรมส่วนบุคคลของ
วัยรุ่นไทย4พบว่า การอบรมเลี้ยงดูมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมส่วนบุคคล การที่เด็กที่ได้รับการอบรม
เลี้ยงดูแบบเอาใจใส่จะมีพฤติกรรมส่วนบุคคลที่พึงปรารถนาในระดับที่สูง และสูงกว่านักเรียนที่มาจาก
ครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูแบบควบคุม แบบตามใจ และแบบทอดทิ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวด้าน
ครอบครัว และการเลือกใช้วิธีการเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น น่าจะมาจากวิธีการเลี้ยงดูที่
เน้นการให้ความรักความอบอุ่นการตอบสนองต่อเด็ก มีการสื่อสารสองทางที่ชัดเจน ส่งเสริมให้เด็ก
เป็นตัวของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็คาดหวังและมีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนและเอ้ือให้เด็กได้
พัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัยสอดคล้องกับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูและพฤติกรรมทางสังคมของเยาวชนไทย 5 ที่พบว่ารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเป็นปัจจัยหลักท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก เด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่จะมีพฤติกรรมสังคม
ทางบวกมากกว่า และมีพฤติกรรมสังคมทางลบน้อยกว่าเด็กท่ีได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม แบบ
ตามใจ และแบบทอดทิ้ง เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวที่มีพร้อมทั้งบิดามารดาเป็นนักเรียนที่ดีมากกว่าเด็กใน
ครอบครัวที่หย่าร้าง และเด็กที่ต้องอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว หรืออยู่กับญาติ 
สอดคล้องกับผลรายงานการวิจัยภาวะวิกฤติในครอบครัวกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยและวัยเรียน6พบว่า ภาวะวิกฤติในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย โดยเด็กท่ีอาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีภาวะวิกฤตในครอบครัว มีสัดส่วนของการอบรมเลี้ยงดู
ที่ไม่ดีและมีพัฒนาการที่ล่าช้าสูงกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีภาวะวิกฤติในครอบครัว
ครอบครัวขาดทักษะการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึ่งการสื่อสารนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการเสริมสร้างสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ที่จะสื่อสารให้คนในครอบครัวรู้ถึงความรักความ
ห่วงใยที่มีให้ต่อกัน ทั้งภาษาพูดและภาษากาย ดังนั้นการสื่อสารที่ดี ที่เหมาะสม ให้เกียรติซึ่งกันและ
กันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความผูกพันเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้ชีวิตครอบครัวมี
ความสุข จากผลการศึกษาและส ารวจสถานการณ์สุขภาวะครอบครัวไทย ตามแนวทางครอบครัว

3วัลนิกา ฉลากบาง.๒๕๓๕.จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา .สกลนคร: ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

4สุภาพรรณ โคตรจรัส และชุมพร ยงกิตติกุล.๒๕๔๕.ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและ
พฤติกรรมส่วนบุคคลของวัยรุ่นไทย.คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5คัดนางค์มณีศรีและธีระพรอุวรรณโณ .๒๕๔๖ .ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและ
พฤติกรรมทางสังคมของเยาวชนไทย.คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

6สุธรรม นันทมงคลชัย , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ , ดวงพร แก้วศิริและสายใจ โพธิศัพท์สุข.๒๕๔๘ . ภาวะวิกฤต
ในครอบครัวกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย .วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ๒๕๔๘ ปีที ๓ 
ฉบับท่ี ๑. 
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อบอุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท าการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะของครอบครัวไทย
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔พบว่า ในปีพ.ศ. ๒๕๕๒ สมาชิกในครอบครัวมีการใช้
ค าพูดที่ไพเราะต่อกันเป็นประจ าเพียงร้อยละ ๔๖.๖ที่เหลือราวร้อยละ ๕๓.๔ ท าเป็นบางครั้ง หรือบาง
ครอบครัวแทบจะไม่ได้ท าเลย และการสื่อสารที่ดีนี้ลดจ านวนลงเหลือเพียงร้อยละ ๓๖.๖ ของ
ครอบครัวไทยเท่านั้นในปีถัดมา7 
 อย่างไรก็ตามจากข้อมูลยังพบประเด็นน่าห่วงใยที่ควรให้ความส าคัญ ก็คือ กว่าทศวรรษที่
ผ่านมามีเด็กอายุ 0-17 ปีไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากร้อยละ 19.3 ในปี2548 เป็นร้อย
ละ 22.8 ในปี2554 การได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ผู้ปกครองนับ ว่ามีความส าคัญ เพ่ือให้เด็ก
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตแต่จากข้อมูลกลับพบว่า พ่อให้เวลาในการท ากิจกรรมกับ
ลูกลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 57.5) ในปี 2548 เหลือเพียง 1ใน 3 (ร้อยละ 
36.4) ในปี 2554 แม้แนวโน้มของสมาชิกในครอบครัวจะท ากิจกรรมร่วมกับเด็กเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 
78.6 เป็นร้อยละ 92.7 ก็ตาม การให้เวลากับครอบครัว โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน นับว่ามี
ความส าคัญอย่างมากและส่งผลกระทบไปในอนาคตด้วย หากครอบครัวให้เวลาในการอบรมสั่งสอน ก็
จะท าให้เด็กเติบโตไปในทางที่ดีแต่ในทางตรงข้าม หากพ่อแม่ทอดทิ้งไม่ให้เวลาแก่ครอบครัว อาจ
ส่งผลเสียต่อท้ังตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติในที่สุด ผลกระทบจากการที่ไม่ได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ดีพอ หรือการเรียนรู้อย่างผิดๆ จากสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายใน
ปัจจุบันอาจท าให้เด็กมีโอกาสก้าวพลาดไปในทางที่ผิดได้สะท้อนให้เห็นได้จากที่มีหญิงอายุ 15-19 ปีที่
เป็นวัยเรียน แต่กลับสมรสหรืออยู่กินกับชายก่อนวัยอันควรสูงขึ้นจากร้อยละ 14.6 ในปี 2548 เป็น
ร้อยละ 16.3 ในปี 2554 เป็นที่ยอมรับกันว่าสังคมยุคดิจิตอลในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อครอบครัว
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการได้รับสื่อหรือการติดต่อสื่อสารในสังคมออนไลน์ของเด็กและเยาวชน ที่
เป็นวัยอยากรู้อยากเห็น และอยากลอง ท าให้อาจถูกชักน าไปในทางท่ีผิดได้โดยเฉพาะการมีมุมมอง
หรือทัศนคติที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยค่อนข้างมาก ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคม จาก
ข้อมูลการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 13 ปีขึ้นไป พบว่า ยอมรับได้กับพฤติกรรมการใส่
เสื้อสายเดี่ยว เกาะอก นุ่งสั้น เพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน จากร้อยละ 19.1 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 26.6 ในปี 
2554 และรับได้กับการแสดงออกทางเพศอย่างเปิดเผยเพ่ิมข้ึนเช่นกัน จากร้อยละ 6.5 ในปี 2551 
เป็นร้อยละ 8.8 ในปี 2554 นอกจากนี้ข้อมูลยังแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมเชิงลบที่สะท้อนให้เห็นถึง
การเลี้ยงดูการอบรมของครอบครัวได้จากพฤติกรรมที่วัยรุ่นอายุ 13-14 ปีเช่น การนอนดึกตื่นสาย 
การเที่ยวเตร่ และการเล่นการพนัน ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อปัญหาสังคมในอนาคตได้และ
ข้อกังวลเกี่ยวกับการเริ่มสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากรที่มีอายุเฉลี่ยน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับสุขภาพ และน าไปสู่ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในอนาคต8  

                                                           
7สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยและสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล.๒๕๕๕ การศึกษาและส ารวจสถานการณ์สุขภาวะครอบครัวไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔.
กรุงเทพฯ 

8รายงานสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2548 และ 2554 ส านักสถิติแห่งชาต,ิ 
http://service.nso.go.th/nso/web/article/article_83.pdf,เข้าถึงเมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
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 สภาพปัญหาเยาวชนไทยยุคโลกาภิวัฒน์ทั้งหลายทั้งปวงมาจากความสับสนวุ่นวายทางจิตใจ 
จิตใจเยาวชน ไม่ม่ันคงไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดมั่น องค์กรของรัฐที่เก่ียวข้องกับการศึกษาโดยตรง เช่น
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
นโยบายในการแก้ปัญหาก็จริง แต่ขาดการปฏิบัติต่อเนื่อง และจริงจัง ดังนั้นองค์กรทางศาสนา 
หลักธรรมค าสอน และพระสงฆ์เท่านั้น จะเป็นผู้สร้าง ผู้ชี้ทางและเป็นผู้น าทางทางจิตใจของ เยาวชน
ไทย เป็นผู้อธิบายค่านิยมท่ีถูกต้อง ผู้อธิบาย ความดี ความชั่ว ความจริงของโลกและความสุขอัน
แท้จริงของชีวิต เป็นผู้ชี้น าความสว่าง ความสงบ ทั้งแก่เยาวชน และแก่คนไทยทุกคนให้พบแต่
ความสุขความเจริญ แต่นั่นก็หมายถึงว่า พระสงฆ์เองก็ต้องพัฒนาตนเอง ให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมจะ
ช่วยเหลือสังคม แก้ปัญหาสังคม ไม่เป็น 

ระบบการศึกษาอบรมของไทยในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากประเทศทางตะวันตก สอนให้รู้
เรื่องภายนอกตัว มิได้เน้นว่าเมื่อเรียนรู้เรื่องของคนอ่ืนแล้ว ให้หันมาตรวจสอบตนเองบ้าง ระบบ
การศึกษาเช่นนี้เมื่อตนมีข้อบกพร่องอะไรกลับมองไม่เห็น หรือเห็นแต่แกล้งท าไม่สนใจ พฤติกรรมของ
มนุษย์ประการส าคัญ คือ มีศรัทธาเลื่อนลอย คนไทยนับถือพระนับถือเจ้าก็จริง แต่ส่วนใหญ่ไม่ 
เลื่อมใสอย่างมั่นคง ชาวพุทธที่นับถือพระรัตนตรัยจึงควรพึ่งตนเอง ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นแรง
บันดาลใจ ไม่ดูถูกความสามารถของตนเอง หันไปพึ่งผีสางเทวดาหรือสิ่งที่เหลวไหล หรืองมงายต่าง ๆ 
เช่น สัตว์ประหลาดหัวเป็นหมู หางเป็นหมา ปลาไหลเผือก เป็นต้นสังคมมนุษย์มีลักษณะเช่นเดียวกับ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ คือ มีการเปลี่ยนแปลง บางสังคมเปลี่ยนแปลงช้าขณะที่บางสังคม
เปลี่ยนเร็ว ในอดีตสังคมส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ จนเกือบไม่มีอะไรเปลี่ยนอย่างส าคัญในรอบ
ร้อยปี แต่ในระยะประมาณร้อยปีที่แล้วสังคมจ านวนหนึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากสภาพสังคมแบบ
โบราณกลายเป็นสังคมสมัยใหม่ ที่เห็นชัดเจนคือการเปลี่ยนจากสังคมแบบเกษตรกรรมมาเป็นสังคม
อุตสาหกรรม จากสังคมแบบชนบทมาเป็นสังคมเมือง เป็นต้น แม้ว่าสังคมจะมีความร่วมมือ
ปรับเปลี่ยนและแก้ไข เพ่ือให้ได้กลไกทางสังคมด าเนินไปอย่างราบรื่น แต่บางครั้งบางกรณีอาจเกิด
ปัญหาหรือข้อขัดแย้งขึ้นทั้งที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายในและจากปัจจัยภายนอกของสังคม ซึ่งส่งผลให้
การท างานของกลไกทางสังคมไม่เป็นปกติและกลายเป็นปัญหาสังคมข้ึนมาสังคมไทยก็เป็น
เช่นเดียวกับสังคมอ่ืน ๆ ทั่วโลกที่มีปัญหา เพราะทุกสังคมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
ปัจจัยพื้นฐานท าให้เกิดปัญหาสังคมได้ ปัญหาสังคมอาจมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสังคมใน
ระดับและขอบเขตที่ต่างกัน เช่น ระดับขุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก เป็นต้น การเปลี่ยนแปลง 
เหล่านี้เกิดข้ึนมากน้อยและเร็วช้าไม่เท่ากันในแต่ละสังคม บางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากจน
กลายเป็นสังคมที่ก้าวหน้าและเป็นศูนย์กลางของโลกยุคใหม่ หลายสังคมเปลี่ยนแปลงช้าหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงบางด้านที่เป็นปัญหา 
 คนไทยยุคใหม่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่นับถือพระรัตนตรัยเพียงลมปากเท่านั้น แต่มีพฤติกรรม
สวนทางให้เลื่อมใสศรัทธาเป็นส่วนใหญ่ หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนามีหัวข้อที่ทันสมัยอยู่ข้อหนึ่งคือ 
ปัญหาทางจิตของประชาชนไทย ที่ว่าทันสมัย เพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสงบสุข ไม่มีปัญหา
ทางจิต ไม่เหมือนกับประเทศท่ีเจริญหรือพัฒนาแล้วแต่มีคนเป็นโรคจิตหรือคนบ้าเพ่ิมข้ึน แต่ปัจจุบัน
คนไทยตกอยู่ในสภาพไม่แตกต่างจากประเทศที่เจริญหรือประเทศท่ีพัฒนาแล้วที่หมกมุ่น หลงใหลใน
วัตถุมากว่าสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ ท าให้เดินเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า อบายมุขได้ง่ายมากกว่าการเดินทางเข้า
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สู่วัด เพื่อบ าเพ็ญบุญ บ าเพ็ญทานบารมีเพ่ือให้ชีวิตได้พบกับความสุข ความเจริญ เมื่อสังคมมีสมาชิก
ใหม่ กระบวนการขัดเกลาทางสังคมก็จะบังเกิดขึ้น ซึ่งการขัดเกลานั้นเป็นกระบวนการทางสังคมกับ
ทางจิตวิทยา ซึ่งมีผลท าให้บุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมต้องการ เด็กท่ีเกิดมาจะต้องได้รับ
การอบรมสั่งสอนให้เป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ของสังคม สามารถอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กับคนอื่น
ได้อย่างราบรื่น ท าให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติเป็นมนุษย์ผู้มีวัฒนธรรม มีสภาพต่างจาก
สัตว์โลกชนิดอื่น เพื่อให้สมาชิกใหม่ได้เรียนรู้คุณธรรม คุณค่า และอุดมคติที่สังคมยึดมั่น และได้เรียนรู้
บรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีใช้ในสังคม ซึ่งจะท าให้ผู้นั้นเป็นสมาชิกของสังคมได้อย่าง
สมบูรณ์ การขัดเกลาทางสังคมอาจเป็นไปในทางตรง เช่น สอนพูด สอนมารยาท และทางอ้อม เช่น 
ผ่านสื่อต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต และการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม มีวิถีชาวพุทธ ได้แก่ การพนมมือ 
ไหว้ กราบพระ กราบผู้ใหญ่ การดูแลสิ่งรอบตัวให้เรียบร้อย มีระเบียบสวยงาม การฝึกพฤติกรรมใน
การนั่ง ยืน เดิน การลุกข้ึนยืนต้อนรับ รับ-ส่งของแก่พระภิกษุ มรรยาทในการสนทนา การพูดจา
ไพเราะ การกล่าวค าขอบคุณและค าขอโทษ การส ารวมกิริยามารยาท การสวัสดีทักทาย การ
รับประทานอาหาร เป็นต้น 

ประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ เป็นหลักให้เราประพฤติปฏิบัติ การอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นให้เกิดความรักความสามัคคีในประเทศชาตินั้น พึงปฏิบัติตามหลักธรรมที่เรียกว่า สา
ราณียธรรม 6 ประการคือ เมตตากายกรรม ท าต่อกันด้วยเมตตา แสดงไมตรี หวังดีต่อเพ่ือน 
ช่วยเหลือกิจธุระด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาสุ ภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมตตา
วจีกรรม พูดต่อกันด้วยเมตตา ช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน า ตักเตือนกันด้วยความหวัง
ดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมตตามโนกรรม คิดต่อกันด้วย
เมตตา ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 
สาธารณโภคี แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย แจกจ่ายให้มีส่วนร่วม ใช้สอย
บริโภคท่ัวกัน สีลสามัญญตา มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ท าตน
เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ ทิฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ เคารพรับฟังความ
คิดเห็นกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถือหลักแห่งความดีงามหรือ
จุดหมายสูงสุดเดียวกันซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒  (2560-2579) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็น
คนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิตสาธารณะและมีความสุขโดยมีสุขภาวะ
และสุขภาพท่ีดีครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเอง
ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

จากปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและสถาบันทาง
สังคม ถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาความรู้ ทักษะความช านาญและความสามารถท่ีจะ
อยู่ในสังคมอย่างสันติ คณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิง
พุทธ เพ่ือรูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แบบยั่งยืน และผลจากการวิจัยจะน าไปเพ่ือเป็นการวางยุทธศาสตร์และแนวนโยบายของชาติและการ
สร้างสังคมด้วยความรักสมานสามัคคีปรองดองกันด้วยหลักของกัลยามิตรธรรมและจะเป็นฐานการอยู่
ร่วมกับสังคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้ใช้โอกาสนี้ 



๑๒๓ 

จัดท างานวิจัยชุดเรื่อง การสร้างโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธ : แนวคิด หลักการ และการเสริมสร้างความ
สมดุลของชีวิตและครอบครัวส าหรับงานวิจัยเล่มนี้จะเป็นโครงการย่อยท่ี ๔ เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพ่ือศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย 
๒. เพ่ือพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 
๓. เพ่ือวิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 

ผลการวิจัย 
ผลศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทยจากผลการศึกษาวิจัยตาม

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ กลุ่มตัวอย่าง บุคคลหรือครอบครัวที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหรือประสบ
ความส าเร็จได้นั้น ผู้ใช้ชีวิตแบบครองเรือนท่ีประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมพุทธศาสนาจะสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในทางพุทธศาสนาถือว่าความเป็นอริยบุคคลไม่ได้อยู่ที่ชาติก าเนิด แต่อยู่
ที่ธรรมซึ่งประพฤติปฏิบัติและฝึกฝนอบรมให้มีข้ึนในจิตใจของบุคคล ผู้ใดรู้แจ้งเข้าใจสัจธรรมที่มีอยู่
โดยธรรมดาแห่งธรรมชาติ คุณธรรมหรือระดับจิตของอริยบุคคลที่พัฒนาแล้วย่อมขึ้นอยู่กับผลที่ได้รับ
จากการปฏิบัตินั้นว่า สามารถขัดเกลากิเลสและสังโยชน์ ออกจากจิตใจหรือภูมิจิตที่แตกต่างกันไป
ตามล าดับ เช่นเดียวกัน ดังที่ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในตอนท้ายพระสูตรเรื่องนี้ว่า อุบาสกผู้มีจิตหลุด
พ้นในลักษณะนี้กับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นสิ้นอาสวะได้นั้น ไม่มีความแตกต่างกันเลย คือ สามารถหลุดพ้น
ด้วยวิมุตติเหมือนกัน และการน าธรรมโอสถไปให้กับผู้ปุวยนั้นไม่ได้จ ากัดหรือจ าเป็นว่าจะต้องเป็น
พระภิกษุสงฆ์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แม้แต่ผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที มีภูมิธรรมภูมิปัญญารู้ชัดใน
ธรรมอย่างแจ่มแจ้งลึกซึ้ง 

เพ่ือพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย จากผลการศึกษาวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยพบว่าครอบครัว 
หรือบุคคลที่มีการการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตจะสามารถ
แก้ไข และเยียวยาข้อผิดพลาดในด าเนินชีวิตที่อาจสะสมจนเป็นสาเหตุของปัญญาต่อตนเองและสังคม
ได้ โดยบุคคลแต่ละบุคคลที่จะด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น จะต้องรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มี
น้ าใจโดยการให้ทานแก่คนรอบข้าง เช่น การให้สิ่งของ การให้ค าแนะน า และการให้อภัย ต้องรู้จักผูก
ใจคนรอบข้างด้วยค าพูดอ่อนหวาน ไพเราะ ต้องท าตัวให้มีค่าและเป็นประโยชน์ ต้องวางตัวสม่ าเสมอ 
พอดี ไม่ทอดทิ้งคนรอบข้าง ปกปูองคนในครอบครัว หมั่นพิจารณาตนเอง หมั่นร่วมการเสวนา ประชุม 
ปรึกษาหารือกันในเรื่องที่เก่ียวกับความเป็นอยู่ร่วมกันหรือ เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เป็นประจ า โดยมีการ
เปิดโอกาสให้คนในครอบครัวได้แสดง ความคิดเห็น ร่วมชี้แจงเหตุผล แบ่งปันประสบการณ์ที่มี
ประโยชน์ต่อแต่ละคนในครอบครัวและต่อแต่ละครอบครัวในชุมชน รวมถึงการท ากิจกรรมที่มี
ประโยชน์อื่นๆ ร่วมกันเป็นประจ า เช่น การทานข้าว กระชับความสัมพันธ์อบอุ่นในครอบครัวและ
ชุมชน การประกอบศาสนกิจ และ การมีกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน หากคนในครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้ความเคารพนับถือท่านผู้ใหญ่ เห็นถ้อยค าและความประพฤติอันดีงามของท่านเหล่านั้นว่าเป็น
สิ่งอันพึงรับฟังและปฏิบัติตาม เช่น สมาชิกครอบครัวเคารพ เชื่อฟังหัวหน้าครอบครัวและญาติผู้ใหญ่ 



๑๒๔ 

คนในครอบครัวให้ความเคารพผู้น าครอบครัว และผู้ใหญ่ที่มีความรอบรู้ในความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ ในการด าเนินชีวิตอย่างสันโดษคือการมีความยินดีพอใจ และมีความสุขกับเครื่องเลี้ยงชีพที่หา
มาได้ด้วยความเพียรพยายามอันชอบธรรมของตน ไม่โลภหรือริษยาใคร ไม่หลงใหลในกระแสวัตถุ
นิยมและบริโภคนิยมในโลกสมัยใหม่ แต่ให้ความคิดริเริ่ม สนับสนุนส่งเสริมการประกอบกิจกรรมต่างๆ 
ที่มีประโยชน์แก่ทุกคนในครอบครัว โดยนัยยะก็คือการอนุรักษ์ประเพณีท่ีสืบทอดกันมาในการแสดง
ความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ หากใครแตกเหล่าออกไปก็สามารถสร้างความ
แตกแยกให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตได้ 
สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิตจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เหตุผลจึงแตกต่างเพราะครอบครัวเป็นพื้นฐานของสังคมท่ีดี ในการ
ประพฤติปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม และการด าเนินชีวิตจึงต้องมีการก าหนดบรรทัดของสังคมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่ที่บ้าน 

วิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย จากผลการ
ศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 วิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวใน
สังคมไทยขอเสนอแนะว่ารูปแบบการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยโดย
การยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต ส่งผลให้บุคคล ชุมชน และสังคม เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานอย่างยั่งยืน อีกท้ังยังจัดเป็นการหล่อ
หลอมพ้ืนฐานทางจิตใจของคนในครอบครัวและสังคมโดยรวมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

- สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัว
ในสังคมไทย ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ในทุก ๆ รายวิชา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการน า
หลักธรรมไปใช้การการบริหารจัดการรูปแบบชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

- สามารถน าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้กับประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ทุกภาคในประเทศไทย 

- สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดทุกจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกต าบลในประเทศไทย และหน่วยงานราชการ
ในท้องถิ่น สามารถน ายุทธศาสตร์ที่ได้จากศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการวางแผนการ
ด าเนินงาน ในการพัฒนาต่อไปได ้

๒. กิจกรรมด้านวิชาการ 
- มีการพัฒนาทักษะในการวิจัยให้กับนิสิตในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา-

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เพ่ือการเรียนรู้กระบวนการในการท าวิจัยและวิธีการลง
พ้ืนที่ในชุมชนเพื่อให้ข้อมูลที่แท้จริง

- มีการศึกษาร่วมกับคนในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์ การพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 



๑๒๕ 

การประชาสัมพันธ์ 
- ก าลังด าเนินการตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปางTCI กลุ่มท่ี ๒



๑๒๖ 

 ประวัติผู้วิจัย 

๑.ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 
๑.๑ ชื่อ-สกุล  อานุรักษ์ สาแก้ว 

Mr. Anurak Sakaew 

๑.๒ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  

๑.๓ ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

๑.๔ หน่วยงานและท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
อาคารศาลากลางหลังเก่า ดอยจ าปี ถนนฤทธิประศาสน์  
ต าบลเวียงอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๐๐๐ 

๑.๕ ประวัติการศึกษา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ.๒๕๕๒ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ.๒๕๔๘ 

๑.๖ สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 
สาขาการท่องเที่ยว 
(ใบอนุญาตน าเที่ยวเลขที่ ๒๑-๖๒๐๗ มัคคุเทศก์ทั่วไป ต่างประเทศ) 

๑.๗ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ 
สถานภาพในการท าวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยใน
แต่ละข้อเสนอการวิจัย 

๑) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่ง
โบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๒)   หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง Contrastive Analysis of Spoken Language 
Features between Thais and Laotians 

๓)  หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวใน
สังคมไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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