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ABSTRACT 
The purposes of this research are (1) to study the forms of building up the 

honesty values of the family institution in accordance with the Buddhist principles, 
(2) to study the forms of the process of building honesty values of temples and 
communities, (3) to study the form of strengthening the anti-corruption network of 
local administrative organizations, (4) to analyze the guidelines for the development 
of the social institution's potential in instilling moral and honesty values in Thai society 
according to current conditions and (5) to present the model of activities for the 
development of the potential of social institutions in instilling moral and honesty 
values in Thai society. 

This research is an action research using the research instruments such as 
content analysis from case studies of all 3 subprojects and specific group discussions 
with 9  experts from family institutions, Buddhist institutions, educational institutions / 
governing institutions with specific random sampling then the data was analyzed by 
using descriptive content analysis techniques and the operating evaluation (KPI) from 
50 volunteers then analyzed the data by using statistics such as frequency, percentage, 
average and standard deviation. 

The findings of this research as follow: 

1. The form of promoting the honest values of the family institution 
according to the Buddhist principles found that it was a form of social relations network 
that aimed to work between the stakeholders at the local level by using the 
reconciliatory project under the Buddhist principles, “Observing the Five Buddhist 
Precepts Village" as a base. 
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2. The form of building process of honesty values in temples and 
communities found that it was a form of encouraging youth to be interested in honesty. 
There were schools / educational institutions as institutions that provided education 
training, creating good habits, providing knowledge, along with the development of 
intellectual skills. And there were various religious organizations to promote and 
support the creation of honesty based on the belief in good things until being practiced 
as a natural habit. 

3. The form of strengthening the anti-corruption network of the local 
government organization was found to be the form of strengthening the network of 
anti-corruption of the local government organization according to the action plan to 
prevent corruption based on the process which were the creation of ideology, network 
formation, capacity development, planning, promotion and implementation, and 
summary of evaluation lessons respectively. 

4. The guidelines for the development of the potential of social institutions 
in instilling awareness of morality and honest values in current situation in Thai society, 
found that there was a characteristic of carrying out social activities by the process of 
participation of the social institution that integrates work as a network and aimed at a 
new generation of people. 

5. The model of the social development potential in instilling the morality 
and honest values in Thai society found that it was an "anti-corruption activities of new 
generation network" in the form of volunteer activities that demonstrate social 
responsibility which consisted of academic activities to instill moral and honest values 
for the new generation network members to anti-corruption, and operational activities 
to disseminate virtues and values in honesty or against corruption to communities and 
society. In addition, from the evaluation of each indicator, it was found that the context 
aspect was at a high level (4.28), the input factor was at a high level (3.88), the process 
aspect was at a high level (3.83) and the production was at a high level (4.05). 
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คำอธิบายสัญลักษณIและคำย)อ 
  

งานวิจัยฉบับนี้ ไดAใชAพระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เปDนหลักในการอAางอิง ซึ่งจะระบุ เล$ม/ขAอ/หนAา หลังอักษรย$อชื่อคัมภีร( เช$น ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๐๔/
๒๖๘-๒๖๙. หมายความว$า ระบุถึง พระสุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ฉบับภาษาไทย เล$มท่ี 
๒๕ ขAอท่ี ๓๐๔ หนAาท่ี ๒๖๘-๒๖๙ เปDนตAน ท้ังนี้ โดยใชAระบบคำย$อ ดังต$อไปนี้ 

พระวินัยป|ฎก 

วิ.ม. (ไทย)  = วินัยป�ฎก มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.จู. (ไทย)  = วินัยป�ฎก จูฬวรรค   (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตป|ฎก 

ที.สี. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย)  = สุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก มัชฌิมนิกาย มูลป�ณณาสก( (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมป�ณณาสก( (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก มัชฌิมนิกาย อุปริป�ณณาสก( (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก สังยุตตนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.เอก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ป�ฺจก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย ป�ญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อ��ฐก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย อุทาน (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ (ภาษาไทย) 
ขุ.เปต. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส (ภาษาไทย) 



ฏ 

คำอธิบายสัญลักษณIและคำย)อ (ต)อ) 
  

พระสุตตันตป|ฎก (ต)อ) 

ขุ.จู. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย จูฬนิเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.ป. ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมป|ฎก 

อภิ.สงฺ. (ไทย) = อภิธรรมป�ฎก ธรรมสังคณี  (ภาษาไทย) 
อภิ.วิ. (ไทย) = อภิธรรมป�ฎก วิภังค(  (ภาษาไทย) 
วิสุทฺธิ. (ไทย) = วิสุทธิมรรคปกรณ(  (ภาษาไทย) 

อรรถกถาพระสุตตันตป|ฎก 

สํ.ส.อ. (ไทย) = สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี สคาถวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.เอกก.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย เอกกนิบาตชาดก อรรถกถา (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ป�ฺจก.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย ป�ญจกนิบาตชาดก อรรถกถา (ภาษาไทย) 
ขุ.ม.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย สัทธัมมป�ชโชติกา มหานิเทสอรรถกถา (ภาษาไทย) 

อรรถกถาพระอภิธรรมป|ฎก 

อภิ.สงฺ.อ. (ไทย) = อภิธรรมป�ฎก ธัมมมสังคณี อัฏฐสาลินีอรรถกถา (ภาษาไทย) 
 
 



บทท่ี ๑ 
 

บทนำ 
 

๑.๑ ความเปbนมาและความสำคัญของป!ญหา 

ป�ญหาการทุจริตไม$ไดAมีอยู$เฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาเท$านั้น แต$ยังเปDนป�ญหาสากล
ของนานาประเทศท่ัวโลกดAวย แมAว$าป�ญหาการทุจริตของแต$ละประเทศจะมาจากพ้ืนฐานความคิดและ
บริบทที่แตกต$างกัน แต$ต$างยอมรับกันว$าการทุจริตเปDนภัยรAายแรงและเปDนอุปสรรคต$อการพัฒนา
ประเทศเนื่องจากการทุจริตทำลายระบบโครงสรAางโดยรวมและส$งผลกระทบในทุก ๆ ดAาน ทั้งดAาน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหารจัดการ วัฒนธรรมทัศนคติความมั่นคงของประเทศ ตลอดจน
การแข$งขันทางธุรกิจและการศึกษา ผลเสียหายที่เกิดจากการทุจริตก$อใหAเกิดป�ญหาต$าง ๆ ตามมา
หลายประการ ทั้งความขัดแยAงและเพิ่มป�ญหาทางสังคมมากยิ่งขึ้น อาทิ ระบบบริการและสวัสดิการ
ของรัฐเปDนไปอย$างไม$มีประสิทธิภาพ เกิดช$องว$างระหว$างประชาชนในชาติ เกิดความไม$เสมอภาคใน
การไดAรับบริการอย$างเท$าเทียมกัน เกิดการเอื้อประโยชน(ใหAแก$ญาติหรือพวกพAองของตน การพัฒนา
การเมืองไม$บรรลุผล การบริหารจัดการของรัฐก$อใหAเกิดความไม$เปDนธรรม บิดเบือนกระบวนการ
ทำงานของภาคราชการ ทำใหAการใชAจ$ายเงินของทางราชการเปDนไปอย$างฟุ�มเฟ�อย ขัดขวางการ
เจริญเติบโตหรือการลงทุนของประเทศ กลไกการลงทุนทางการตลาดบิดเบือนไปเพราะเปDนระบบ
ผูกขาด เกิดการแข$งขันทางธุรกิจที่ไม$เปDนธรรม สูญเสียรายไดAของประเทศจากการที่บริษัทหลบหลีก
หรือหลีกเลี่ยงภาษี เกิดการทับซAอนของผลประโยชน(ทางธุรกิจของรัฐ การกระจายสินคAาและการ
บริการต$าง ๆ ท้ังของภาครัฐดAอยคุณภาพ เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเจริญเติบโตชAาลงและพัฒนา
ไปอย$างไม$มั่นคงและยั่งยืนเนื่องจากทิศทางในการพัฒนาประเทศไม$สามารถบรรลุเปPาหมายไดAตาม
ความเปDนจริง๑ ป�ญหาทางศีลธรรมเกิดจากเปลี่ยนแปลงการรับรูAของสังคมไปจากความดี ความมี
คุณธรรม นึกถึงแต$ความกAาวหนAาของสังคม ไล$ตามความร่ำรวย ความมั่งคั่ง ไม$ซาบซึ้งต$อจริยธรรม 
คุณธรรมและการกระทำความดี๒ 

 
๑Hu Angang, “Public Exposure of Economic Losses Resulting from Corruption”, China 

& World Economy Journal, Vol. 10 No. 4 (2002): p. 44. 
๒Lawal Gbenga, “Corruption and Development in Africa: Challenges for Political and 

Economic Change”, Humanity & Social Sciences Journal, Vol. 2 No. 1 (2007): p. 112. 



๒ 

นานาอารยประเทศต$างเห็นพAองกันว$าการทุจริตเปDนป�ญหาที่นำไปสู$ความยากจน และ
เปDนอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย$างแทAจริง ป�ญหาการทุจริตมีความซับซAอน และมีรูปแบบท่ี
หลากหลาย ซึ่งสามารถเรียนรูAและทำความเขAาใจไดAโดยอาศัยมุมมองทางประวัติศาสตร(และป�จจัย
ทางการเมืองประกอบกัน แต$สาเหตุหลักนั้นย$อมมาจากความไม$$ซ่ือสัตย(สุจริตของตัวบุคคล และความ
อ$อนแอของสังคมเปDนสำคัญ ทั้งนี้ รูปแบบของการทุจริตในสังคม โดยสรุป มี ๑๕ ลักษณะ ดังนี้ 
(๑) การแสวงหาค$าเช$าทางเศรษฐกิจ เช$น การผูกขาด การใหAสัมปทาน และการเรียกเก็บส$วนแบ$ง
อย$างผิดกฎหมายโดยการสรAางความขาดแคลนเทียม (๒) โจราธิปไตย (Kleptocracy) เปDนการฉกฉวย
ทรัพยากรของรัฐมาเปDนของครอบครัวและอาจกระทำโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (๓) การมี
ผลประโยชน(ทับซAอน เปDนสถานการณ(ที่เจAาหนAาที่ของรัฐมีผลไดAรับผลเสียส$วนตัว และผลดังกล$าวมี
อิทธิพลต$อการตัดสินใจ หรือการกระทำหนAาที่โดยขาดความเที่ยงธรรม (๔) การใชAอิทธิพลทาง
การเมืองหาผลประโยชน(จากตลาดหลักทรัพย( (ป��นราคาหุAนของตัวเอง) (๕) ปกป�ดการบริหารงานท่ีไม$
ถูกตAอง การป�ดบังและใหAการเท็จ (๖) การใชAนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ( ขAอบังคับต$าง ๆ อย$างมีอคติ
และลำเอียง (๗) การใชAอิทธิพลทางการคAา แสดงบทบาทเปDนนายหนAาหรือมีผลประโยชน(ทับซAอน จาก
การคAาต$างตอบแทน การแลก เปลี่ยนสินคAาเกษตรกับประเทศคู$คAา (๘) การใชAทรัพยากรของรัฐไป
ในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉAอฉล การใชAกองทุนของรัฐ เพ่ือไปหาผลประโยชน(ทาง
การเมือง (๙) ไม$กระทำการตามหนAาท่ี แต$ใชAลัทธิพรรคพวกแทน (๑๐) การใหAและการรับสินบน การขู$
เข็ญบังคับและการใหAสิ่งล$อใจ (๑๑) การยอมรับของขวัญท่ีไม$ถูกตAอง (๑๒) ผูAบริหารประเทศทำตัวเปDน
ผูAอุปถัมภ(รายใหญ$ของประเทศโดยการใชAนโยบายประชานิยม (๑๓) ใชAอำนาจของตำรวจ ทหาร 
ขAาราชการ ในทางที่ผิด (๑๔) ทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการซื้อเสียง และการทุจริตดAวยวิธีต$าง ๆ และ 
(๑๕) การบริจาคเพ่ือช$วยเหลือการณรงค(ท่ีผิดกฎหมาย๓ 

ในส$วนของประเทศไทยนั้น เปDนท่ีทราบกันท่ัวไปว$าป�ญหาเรื่องการทุจริตเปDนป�ญหาสำคัญ
ลำดับตAน ๆ ท่ีส$งผลกระทบต$อการพัฒนาประเทศเปDนอย$างมาก ป�ญหาดังกล$าวเกิดข้ึนมาชAานานจนฝ�ง
รากลึกและพบเกือบทุกกลุ$มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมาอย$าง
ยาวนาน๔ 
 
 

 
๓จารุวรรณ สุขุมาลพงษ(, “แนวโนUมของคอรIรัปชันในประเทศไทย”, รายงานการวิจัย, (สำนักงาน

กฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผูAแทนราษฎร), ๒๕๕๖, หนAา ๘-๙. 
๔สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, รัฐประศาสนศาสตรI: แนวคิดและทฤษฎี, (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซ(เปอร(เน็ท, 

๒๕๔๙), หนAา ๙. 



๓ 

หากพิจารณาโดยละเอียดถึงสาเหตุแทAจริงที่ทำใหAเกิดการทุจริตในประเทศไทยแลAว อาจ
พบสาเหตุหลายประการ อาทิเช$น สาเหตุทางดAานบุคคล ไม$ว$าจะเปDนพฤติกรรมส$วนตัวของเจAาหนAาท่ี
ของรัฐที่มีความโลภเห็นแก$ไดAไม$รู AจักพอรวมถึงเปDนความเคยชินที่ไดAรับค$าน้ำรAอนน้ำชาจากผูAที ่มา
ติดต$อราชการโดยขาดจิตสำนึก สาเหตุทางดAานเศรษฐกิจ คือ เจAาหนAาที่ของรัฐมีรายไดAนAอยไม$พอใชA
จ$ายและจำเปDนตAองรักษาสถานภาพทางสังคมของตนไวAจึงทำใหAตAองหาทางทุจริต สาเหตุทางดAาน
สังคม คือ ค$านิยมที่ยกย$องคนร่ำรวยและมีแรงจูงใจจากวัตถุนิยม รวมทั้งการสรAางระบบอุปถัมภ( 
สาเหตุทางดAานวัฒนธรรม คือ แบบอย$างท่ีไม$เปDนในการใชAอำนาจและเวลาไปหาผลประโยชน(หรือ
รายไดAเพ่ิมเติมไดA รวมถึงมีการจ$ายเงินเพ่ือแลกเปลี่ยนกับความสะดวก รวดเร็ว หรือบริการท่ีดี เม่ือมา
ติดต$อกับทางราชการ และสาเหตุทางดAานการเมืองท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกลุ$มระหว$างเจAาหนAาที่รัฐกับ
นักการเมืองที่ขาดจิตสำนึก ตัดสินใจพิจารณาโครงการต$าง ๆ โดยจัดสรรประโยชน(ในทางมิชอบ
ระหว$างคนสองกลุ$มนี้ 

การทุจริตที่เปDนมะเร็งรAายของระบบสังคมไทย ส$วนใหญ$เกิดจากพฤติกรรมของเจAาหนAาท่ี
ของรัฐ หากเจAาหนAาท่ีของรัฐไดAใหAความสำคัญและตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมมากข้ึน ก็
จะเปDนการเพิ่มภูมิคุAมกันใหAเจAาหนAาที่ของรัฐไดAประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตAองชอบธรรม เริ่มจากการ
สรAางจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ที่ตัวเจAาหนAาที่ของรัฐ โดยนำหลักธรรมต$าง ๆ ที่เกี่ยวขAองกับการ
ปฏิบัติงานเขAามาเปDนเครื่องมือในการสรAางจิตสำนึกท่ีจะนำไปสู$การมี คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือร$วมกัน
ปPองกันและแกAไขป�ญหาการทุจริตใหAมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์๕ 

ป�จจุบัน ประเทศไทยจึงใหAความสำคัญกับการบริหารจัดการประเทศโดยมุ$งใหAความสำคัญ
กับการพัฒนาคน ในทุกกลุ$มทุกภาคส$วนของสังคมไทย ใหAมีพื้นฐานทางจิตใจที่ยึดมั่นใน “คุณธรรม” 
“จริยธรรม” “ความซื่อสัตย(สุจริต” และ “ความรอบรูA” อันเปDนเงื่อนไขที่จะทำใหAเกิดการประพฤติ
ปฏิบัติตนไดAอย$าง “มีเหตุผล” “รูAจักสิทธิ หนAาท่ี” และ “ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทย” ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย(ทรงเปDนพระประมุข เพื่อสรAางความมั่นคงใหAประเทศและ
สังคมอยู$รอดปลอดภัย อันจะเปDนการสรAาง “ภูมิคุAมกัน” และส$งเสริม ใหAเกิดการบริหารจัดการและ
การพัฒนาประเทศใหAเกิดดุลยภาพ ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลAอม 
และความม่ันคง ซ่ึงจะนำไปสู$สันติสุขและยั่งยืน๖ 

 
๕กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง, คุณธรรมและจริยธรรมหัวใจของขUาราชการ, พิมพ(ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม, ๒๕๕๓), หนAา 
๑๑-๑๒. 

๖บงกช สุทัศน( ณ อยุธยา, “แนวทางเสริมสรAางธรรมาภิบาลในสังคมไทยดAวยการสรAางจิตสำนึก ค$านิยม ผ$าน
สุภาษิต คำพังเพย”, วารสารสำนักงานผูUตรวจการแผ)นดิน, ป�ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗): หนAา ๓๐. 



๔ 

ดAวยเหตุนี้ คำว$า “จิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริต” จึงไดAรับความสำคัญอันดับตAน ๆ 
จากนโยบายของรัฐบาล ที่ตAองการปPองกันและแกAไขป�ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส$วนงาน
ราชการและหน$วยงานของรัฐ ตามยุทธศาสตร(การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร(ชาติว$าดAวยการปPองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ไปสู$การปฏิบัติในทุกภาคส$วนของสังคมไทย๗ 

อย$างไรก็ดี สังคมไทยโชคดีท่ีมีพระพุทธศาสนาเปDนสถาบันศาสนาท่ียึดเหนี่ยวจิตใจในการ
ทำความดี พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคำสอนท่ีมุ$งใหAผูAปฏิบัติ “ไม$กระทำความชั่วทุกชนิดท้ังทางกาย
วาจาและใจ ใหAกระทำความดีทุกอย$างทั้งทางกายวาจาและใจ และชำระจิตใหAบริสุทธิ์เพราะจิต
บริสุทธิ์จะทำใหAกายและวาจาบริสุทธิ์ดAวย”๘ ประการสำคัญ คือ การพัฒนาสังคมไทยหรือพัฒนา
ชุมชนนั้นจะตAองมีการพัฒนาคนก$อน เพื่อสรAางคนใหAมีความเขAมแข็ง ๓ ประการ คือ ความเขAมแข็ง
ทางพฤติกรรม ความเขAมแข็งทางจิตใจ และความเขAมแข็งทางป�ญญา เมื่อสรAางคนใหAมีความเขAมแข็ง
แลAวก็จะสามารถแกAไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดA๙ 

ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีสุจริตธรรมซึ่งเปDนธรรมะที่สามารถเอาชนะความประพฤติ
ทุจริตไดAในระดับรากเหงAา โดยคำว$า สุจริต หมายถึง ความประพฤติดี ประพฤติชอบ ประพฤติถูกตAอง
ตามคลองธรรม๑๐ ซึ ่งสอดคลAองกันกับความหมายในทางกฎหมาย เพราะในทางกฎหมาย คำว$า 
“สุจริต” หมายถึง สภาวะทางจิตใจอันประกอบดAวย (๑) ความข่ือสัตย(ในความเชื่อหรือวัตถุประสงค( 
(๒) ความซ่ือตรงต$อหนAาท่ีหรือหนี้ของตน (๓) ความสอดคลAองกับมาตรฐานทางการคAาหรือธุรกิจใด ๆ 
อันชอบดAวยเหตุผลในการต$อรองกันอย$างเปDนธรรม และ (๔) การไรAซึ่งเจตนาแสวงหาผลประโยชน(โดย
มิชอบ๑๑ 
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๑๑ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, กฎหมายแพ)งหลักทั่วไป: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยI 

มาตรา ๔-๑๔, พิมพ(ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(นิธิธรรม, ๒๕๔๘), หนAา ๖๕. 



๕ 

อย$างไรก็ตาม แมAสังคมไทยจะมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคอยกำกับอยู$ แต$โดยความ
เปDนจริงนั้น สังคมย$อมมีกลไกทางสังคมที่ประกอบดAวยกลุ$มสังคมต$าง ๆ ที่ทำหนAาที่สนับสนุนใหAการ
กระทำระหว$างสมาชิกบรรลุวัตถุประสงค(ร$วมกันและดำเนินไปสู$วัตถุประสงค(ของกลุ$มสังคมนั้นร$วมกัน 
ดังนั้น การแกAป�ญหาต$าง ๆ ในสังคม จึงจำเปDนตAองไดAรับความร$วมมือจากทุกภาคส$วนช$วยขับเคลื่อน
ใหAบุคคลรูAจักการปรับตัวและปฏิบัติตนไดAอย$างเหมาะสมตามระเบียบประเพณีและกฎเกณฑ(ทางสังคม 
ดังที ่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดA
พระราชทานพระราชดำริหลักการ “บวร” ใหAนำบAาน วัด ราชการ/โรงเรียน ซึ่งเปDนสถาบันหลักของ
สังคมไทยที่เปDนสายใยยึดเหนี่ยวชุมชนมาแต$อดีต ที่ก$อใหAเกิดการเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกัน ช$วย
ใหAสังคมไทยดำรงอยู$อย$างสันติสุขมาชAานาน มาใชAในการพัฒนาและแกAป�ญหาในระดับชุมชน ลักษณะ 
๓ ประสาน เพ่ือร$วมมือบำเพ็ญประโยชน(แก$ชุมชนอย$างเก้ือกูลกัน ดังนี้ 

สถาบันครอบครัว (บAาน) ซ่ึงประกอบดAวย ชาวบAาน และกลุ$มบุคคลต$าง ๆ ในชุมชน 

สถาบันศาสนา (วัด) ประกอบดAวยเจAาอาวาส พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และ
กลุ$มหรือชมรมทางศาสนา ซึ่งในความหมายในเชิงกวAาง อาจจะหมายรวมถึงองค(กร หรือสถาบันทาง
ศาสนาต$าง ๆ ในชุมชนนั้น ๆ ดAวย 

สถาบันการปกครองหรือราชการ/การศึกษา (ราชการ/โรงเรียน) ประกอบดAวย หน$วยงาน
ภาครัฐในชุมชน อาทิ กำนัน ผูAใหญ$บAาน คณะกรรมการหมู$บAาน อบต. สาธารณสุขตำบล เกษตรตำบล 
รวมทั้งระบบกลไกในการบริหารที่มาจากรัฐในรูปอื่น ๆ รวมถึง องค(กรทางการศึกษา ประกอบดAวย 
บุคลากรทางการศึกษาท้ังในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค(กรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ดAวย 

หลัก “บวร” จึงหมายถึงการนำสถาบันหลักในชุมชนมาเปDนกลไกในการพัฒนาและสรAาง
ชุมชนใหAเขAมแข็ง ทำหนAาท่ีเปDนแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ แกAป�ญหาตนเอง และชุมชน กำหนด
แผนแม$บทชุมชนดAวยการร$วมกันคิด สรAาง และบริหารจัดการชุมชนของคนในทAองถ่ินท่ีร$วมกัน๑๒ 

จากความเปDนมาและความสำคัญดังกล$าวขAางตAน การศึกษาวิจัยเพื่อ “พัฒนาศักยภาพ
สถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย” จึงเปDนความจำเปDน
เร$งด$วน และควรมุ$งเปPาไปท่ีสถาบันทางสังคมสำคัญท้ัง ๓ สถาบัน ตามหลักการ “บวร” คือ  

๑. สถาบันครอบครัว อันเปDนสถาบันพ้ืนฐานแรกท่ีบุคคล ตAองผ$านต้ังแต$แรกเกิด เปDนสิ่งท่ี
บุคคลเลือกไม$ไดAเปDนสิ่งท่ีไดAมาโดยกำเนิด 
 

 
๑๒ทศพนธ( นรทัศน(, “วัดกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู$ประชาชนและชุมชน”, 

<https://www.gotoknow.org/posts/>, มกราคม ๒๕๖๐. 



๖ 

๒. สถาบันศาสนา อันเปDนสถาบันท่ีผลิตคนดี มีความรูA โดยความเปDนคนดี คือ การรูAศีล รูA
ธรรมซ่ึงเปDนบรรทัดฐานของสังคมมนุษย(ท่ีมุ$งสันติสุข 

๓. สถาบันการปกครอง อันเปDนสถาบันที่มีหนAาที่รักษาความสงบเรียบรAอย ควบคุม ปPองกัน
การขัดแยAงผลประโยชน(ของสมาชิกในสังคม๑๓ 

ดังกล$าวนี้ เพ่ือสังเคราะห(องค(ความรูAเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการ
ปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย จึงมุ$งเนAนการวิเคราะห(แนวทางการปลูกฝ�ง
จิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริต จากโครงการวิจัยย$อย ๓ โครงการ ประกอบดAวย โครงการวิจัย
ย$อยที่ ๑ การเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา โครงการวิจัย
ย$อยท่ี ๒ กระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชน และโครงการวิจัยย$อยท่ี ๓ การเสริมสรAาง
เครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครองส$วนทAองถิ่น ซึ่งเปDนขAอมูลประจักษ(จากกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตโดยสถาบันทางสังคมทั้ง ๓ เพื่อเปDนฐานคิด
สำคัญที่นำไปสู$การสังเคราะห(รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึก
คุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยท่ีสอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบันไดAอย$างชัดเจน 
 

๑.๒ วัตถุประสงคIของการวิจัย 

๑.๒.๑ เพื่อศึกษารูปแบบของการเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษารูปแบบของกระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชน 

๑.๒.๓ เพ่ือศึกษารูปแบบของการเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครอง
ส$วนทAองถ่ิน 

๑.๒.๔ เพ่ือวิเคราะห(แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึก
คุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยท่ีสอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน 

๑.๒.๕ เพื่อนำเสนอตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�ง
จิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย 

 
๑๓โดยปกติชีวิตของบุคคลธรรมดาตั้งแต$เริ่มตAนชีวิตไปสู$วัยชราตAองผ$านสถาบันทางสังคมที่สำคัญของ

ชีวิต ไดAแก$ สถาบันครอบครัว สถาบันเพื่อนฝูงและสมาคม สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการปกครอง สถาบันนันทนาการ 
และสถาบันศาสนา ดูรายละเอียดใน พัทยา สายหู, กลไกของสังคม, พิมพ(ครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ(
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนAา ๓๑-๓๖. 



๗ 

๑.๓ เป�าหมายเชิงยุทธศาสตรIของแผนงานวิจัย 

แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทย นี้ นำไปสู$การพัฒนาคนและสังคมโดยอาศัยศักยภาพทุนมนุษย( ท่ีเริ่ม
จากการวิเคราะห(ขAอมูลพื้นฐานท่ีมีระบบจัดเก็บขAอมูลและระบบบูรณาการขAอมูลจากหลายเรื่องเขAา
ดAวยกัน เพ่ือใหAไดAภาพรวมขAอมูลท่ีผสมผสานกัน (Integrated Data for Holistic Information) 

๑.๓.๑ วิเคราะห(การปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย จากกรณี 
ศึกษาของโครงการย$อยทั้ง ๓ โครงการ ซึ่งเปDนตัวแทนของการศึกษาสถาบันทางสังคมในสังคมไทย
จากหลากหลายพ้ืนท่ี ไดAแก$ (๑) การเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธ-
ศาสนาในบริบทพื้นที่จังหวัดราชบุรี (๒) กระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชนในบริบท
พ้ืนท่ีจังหวัดเพชบุรี และ (๓) การเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครองส$วนทAองถ่ิน
ในบริบทพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

๑.๓.๒ สังเคราะห(แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึก
คุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยท่ีสอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน พรAอมท้ังตAนแบบกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย 
ในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) 
 
๑.๔ เป�าหมายของการศึกษาวิจัย 
 

ตารางท่ี ๑.๑ 
เปPาหมายของการศึกษาวิจัย 

 

ช่ือผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 
เชิงตUนทุน 

(บาท) 
แผนงานวิจัย งานวิจัย ๑ เรื่อง ท่ีบรรลุ 

วัตถุประสงค(ของการ
วิจัย 

คุณภาพของงานวจิยัท่ี
มีประโยชน(และคุณค$า
ในเชิงวิชาการ และใน
เชิงสาธารณะ 

๑ ป� (๑๒ เดือน) 
หรือตามเงื่อนไข
ของการวิจัย 

๑๒๐,๐๐๐ 

 
 



๘ 

ตารางท่ี ๑.๑ (ต)อ) 
 

ช่ือผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา 
ตUนทุน 
(บาท) 

โครงการวิจัย
ย$อยท่ี ๑ 

งานวิจัย ๑ เรื่อง ท่ีบรรลุ 
วัตถุประสงค(ของการ
วิจัย 

คุณภาพของงานวจิยัท่ี
มีประโยชน(และคุณค$า
ในเชิงวิชาการ และใน
เชิงสาธารณะ 

๑ ป� (๑๒ เดือน) 
หรือตามเงื่อนไข
ของการวิจัย 

๑๒๐,๐๐๐ 

โครงการวิจัย
ย$อยท่ี ๒ 

งานวิจัย ๑ เรื่อง ท่ีบรรลุ 
วัตถุประสงค(ของการ
วิจัย 

คุณภาพของงานวจิยัท่ี
มีประโยชน(และคุณค$า
ในเชิงวิชาการ และใน
เชิงสาธารณะ 

๑ ป� (๑๒ เดือน) 
หรือตามเงื่อนไข
ของการวิจัย 

๑๒๐,๐๐๐ 

โครงการวิจัย
ย$อยท่ี ๓ 

งานวิจัย ๑ เรื่อง ท่ีบรรลุ 
วัตถุประสงค(ของการ
วิจัย 

คุณภาพของงานวจิยัท่ี
มีประโยชน(และคุณค$า
ในเชิงวิชาการ และใน
เชิงสาธารณะ 

๑ ป� (๑๒ เดือน) 
หรือตามเงื่อนไข
ของการวิจัย 

๑๒๐,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน (ทุกโครงการ) ๔๘๐,๐๐๐ 
 

๑.๕ เป�าหมายของผลลัพธI (Outcome) และตัวช้ีวัด 
 

ตารางท่ี ๑.๒ 
เปPาหมายของผลลัพธ( (Outcome) และตัวชี้วัด 

 

ช่ือผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา 
เชิงตUนทุน 

(บาท) 
แผนงานวิจัย ผลลัพธ(ในเชิงปริมาณ 

๑ ชิ้นงานที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค(การวิจัย 

ผลลัพธ(ในเชิงคุณภาพ
ท่ีใชAในเชิงวิชาการและ
ในเชิงสาธารณะ 

๑ ป� (๑๒ เดือน) ๑๒๐,๐๐๐ 

 



๙ 

ตารางท่ี ๑.๒ (ต)อ) 
 

ช่ือผลผลิต 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา 
ตUนทุน 
(บาท) 

โครงการวิจัย
ย$อยท่ี ๑ 

ผลลัพธ(ในเชิงปริมาณ 
๑ ชิ้นงานที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค(ของการ
วิจัย 

ผลลัพธ(ในเชิงคุณภาพ
ท่ีใชAในเชิงวิชาการและ
ในเชิงสาธารณะ 

๑ ป� (๑๒ เดือน) ๑๒๐,๐๐๐ 

โครงการวิจัย
ย$อยท่ี ๒ 

ผลลัพธ(ในเชิงปริมาณ 
๑ ชิ้นงานที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค(ของการ
วิจัย 

ผลลัพธ(ในเชิงคุณภาพ
ท่ีใชAในเชิงวิชาการและ
ในเชิงสาธารณะ 

๑ ป� (๑๒ เดือน) ๑๒๐,๐๐๐ 

โครงการวิจัย
ย$อยท่ี ๓ 

ผลลัพธ(ในเชิงปริมาณ 
๑ ชิ้นงานที่สำเร็จตาม
วัตถุประสงค(ของการ
วิจัย 

ผลลัพธ(ในเชิงคุณภาพ
ท่ีใชAในเชิงวิชาการและ
ในเชิงสาธารณะ 

๑ ป� (๑๒ เดือน) ๑๒๐,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน (ทุกโครงการ) ๔๘๐,๐๐๐ 
 
๑.๖ ป!ญหาการวิจัย 

๑.๖.๑ รูปแบบของการเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธ-
ศาสนา เปDนอย$างไร 

๑.๖.๒ รูปแบบของกระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชน เปDนอย$างไร 

๑.๖.๒ รูปแบบของการเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครองส$วน
ทAองถ่ิน เปDนอย$างไร 

๑.๖.๔. แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและ
ค$านิยมสุจริตในสังคมไทยท่ีสอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน เปDนอย$างไร 

๑.๖.๕ ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึก
คุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย ควรเปDนอย$างไร 



๑๐ 

๑.๗ ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิด 
๑.๗.๑ ขอบเขตดUานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาการปลูกฝ�งจิตสำนึก
คุณธรรมและค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการปกครอง จาก
โครงการย$อยทั้ง ๓ โครงการ เปDนฐานคิดสำคัญในการสังเคราะห(แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
ทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคลAองกับสภาพการณ(
ป�จจุบัน พรAอมทั้งตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึก
คุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยโดยกระบวนการมีส$วนร$วมของสถาบันทางสังคม 

๑.๗.๒ ขอบเขตดUานประชากร/กลุ)มตัวอย)าง 

ประชากร/กลุ$มตัวอย$างที่ปรากฏในการวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตครอบคลุมประชากร/กลุ$ม
ตัวอย$างในเชิงพ้ืนท่ีท้ังทางอAอมและทางตรง ดังนี้ 

๑. ประชากร/กลุ$มตัวอย$างท่ีใชAในการวิจัยโดยทางอAอม 

โดยทางอAอม จากการศึกษาวิจัยของโครงการย$อย ๓ โครงการ ซ่ึงเปDนกรณีศึกษาการปลูกฝ�ง
จิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการปกครอง ท้ัง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประกอบดAวย 

 ๑.๑ โครงการวิจัยย$อยท่ี ๑ การเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลัก
พระพุทธศาสนา ไดAแก$ (๑) เชิงปริมาณ คือ ผูAแทนครัวเรือนในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี จำนวน ๔๐๐ คน/
ครัวเรือน และ (๒) เชิงคุณภาพ คือ ผูAใหAขAอมูลสำคัญ จำนวน ๘ รูป/คน และผูAเขAาร$วมการสนทนากลุ$ม
เฉพาะ จำนวน ๘ รูป/คน 

 ๑.๒ โครงการวิจัยย$อยที่ ๒ กระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชน ไดAแก$ 
สังฆาธิการ ผูAบริหารองค(กรปกครองส$วนทAองถ่ิน กำนัน ผูAใหญ$บAาน ผูAนำชุมชน และตัวแทนประชาชน
ผูAใหAขAอมูลสำคัญ จำนวน ๓๐ รูป/คน 

 ๑.๓ โครงการวิจัยย$อยท่ี ๓ การเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครอง
ส$วนทAองถิ่น ไดAแก$ ผูAนำองค(กรภาครัฐ ผูAนำองค(กรคณะสงฆ( และตัวแทนประชาชนผูAใหAขAอมูลสำคัญ 
จำนวน ๑๘ รูป/คน และผูAเขAาร$วมการสนทนากลุ$มเฉพาะ จำนวน ๑๐ รูป/คน 

๒. ประชากร/กลุ$มตัวอย$างท่ีใชAในการวิจัยโดยทางตรง  

โดยทางตรง จากการศึกษาวิจัยในระดับแผนงานวิจัย ไดAแก$ ตัวแทนจากสถาบันครอบครัว 
ตัวแทนจากสถาบันพระพุทธศาสนา และตัวแทนจากสถาบันการศึกษา/การปกครอง ท่ีเขAาร$วมการ
สนทนากลุ$มเฉพาะ จำนวน ๙ รูป/คน 



๑๑ 

๑.๗.๓ ขอบเขตดUานพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีท่ีใชAในการศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังทางอAอมและทางตรง ดังนี้ 

๑. ขอบเขตดAานพ้ืนท่ีโดยทางอAอม 

โดยทางอAอม จากการศึกษาวิจัยของโครงการย$อย ๓ โครงการ ซ่ึงเปDนกรณีศึกษาการปลูกฝ�ง
จิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการปกครอง มี
ขอบเขตดAานพ้ืนท่ี ประกอบดAวย 

 ๑.๑ โครงการวิจัยย$อยท่ี ๑ การเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลัก
พระพุทธศาสนา ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีใชAในการวิจัย คือ จังหวัดราชบุรี 

 ๑.๒ โครงการวิจัยย$อยที่ ๒ กระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชน ซึ่งมี
พ้ืนท่ีท่ีใชAในการวิจัย คือ จังหวัดเพชรบุรี 

 ๑.๓ โครงการวิจัยย$อยท่ี ๓ การเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครอง
ส$วนทAองถ่ิน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีใชAในการวิจัย คือ จังหวัดกาญจนบุรี 

๒. ขอบเขตดAานพ้ืนท่ีโดยทางตรง  

โดยทางตรง จากการศึกษาวิจัยในระดับแผนงานวิจัย ไดAแก$ พื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย โดยเนAนพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 

๑.๗.๔ ขอบเขตดUานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยท้ังสิ้น จำนวน ๑ ป� หรือ ๑๒ เดือน 

๑.๗.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดสำคัญในลักษณะของกระบวนการที่ประกอบดAวยป�จจัย
นำเขAา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต/ผลลัพธ( (Output/Outcome) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

ภาพท่ี ๑.๑ 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 

๑.๘ นิยมศัพทIเฉพาะที่ใชUในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูAวิจัยไดAกำหนดนิยามศัพท(เฉพาะท่ีใชAในการวิจัย ดังนี้ 

๑.๘.๑ การพัฒนา หมายถึง การทำใหAเจริญกว$าท่ีเปDนอยู$ ซ่ึงเปDนผลผลิต (Output) โดยใชA
ป�จจัยนำเขAา (Input) และมีกระบวนการ (Process) ท่ีก$อใหAเกิดผลผลิตนั้น 

๑.๘.๒ ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถหรือความพรAอมที่จะเอื้ออำนวยต$อการปรบัปรุง 
การจัดการหรือการทำใหAเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 

๑.๘.๓  สถาบันทางสังคม หมายถึง กระบวนการร$วมกลุ$มอย$างเปDนระเบียบ มีระบบ สรAาง
ขึ้นโดยมีจุดมุ$งหมายภายใตAกฎเกณฑ(เดียวกัน และมีบทบาทหนAาที่ในการขัดเกลาทางสังคมใหAกับ
สมาชิกในสังคมตามกระบวนการหรือวิธีการจัดระเบียบนั้น ๆ โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดAแก$ 

ป�จจัยนำเขAา 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลติ/ผลลัพธ(  
(Output/Outcome) 

ค$านิยม วัฒนธรรมทAองถ่ิน 
และทุนทางสังคม 

วิเคราะห(แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันทางสังคมใน
การปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทย
ที ่สอดคลAองกับสภาพการณ(
ป�จจุบันโดยเชื ่อมโยงความรูA
จากพระพุทธศาสนาและทุน
ทางสังคม 

ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันทางสังคม
ในการปล ู กฝ � งจ ิ ตสำ นึก
คุณธรรมและค$านิยมสุจริต
ในสังคมไทยโดยกระบวน 
การมีส$วนร$วมของสถาบัน
ทางสังคม 

การปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตของสถาบัน
ครอบครัว 

องค(ความรูA 
ทางพระพุทธศาสนา 

การปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตของสถาบัน
ศาสนา 

การปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตของสถาบัน
การปกครอง 



๑๓ 

สถาบันครอบครัว หมายถึง สถาบันทางสังคมข้ันมูลฐานท่ีประกอบดAวยสมาชิกท่ีอาศัยอยู$
ในครัวเรือนเดียวกัน เปDนหน$วยที่เล็กที่สุดแต$สำคัญที่สุด โดยมีแบบแผนทางพฤติกรรมและกฎเกณฑ(
การปฏิบัติที่ครอบคลุมโดยระบบเครือญาติ ซึ่งการทำหนAาที่ใหAการศึกษาและอบรมคุณลักษณะของ
สมาชิกในสังคม  

สถาบันศาสนา หมายถึง สถาบันพระพุทธศาสนาท่ีประกอบดAวยบุคลากรทางพระพุทธศาสนา 
หรือพุทธบริษัท หรือภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา ซ่ึงทำหนAาท่ีใหAการถ$ายทอดแบบแผนพฤติกรรม
ในการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และบรรทัด
ฐานทางความประพฤติของสมาชิกในสังคม 

สถาบันการปกครอง หมายถึง สถาบันทางการปกครองของภาครัฐ ประกอบดAวย บุคลากร
ของภาครัฐ ซึ่งทำหนAาที่ในการควบคุมดูแลรักษาความสงบเรียบรAอย และควบคุมปPองกันการขัดแยAง
ผลประโยชน(ของสมาชิกในสังคม 

สถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาที่ประกอบดAวยบุคลากรทางการศึกษา ไดAแก$ 
ครู อาจารย( ซ่ึงทำหนAาท่ีในการใหAการศึกษา ถ$ายทอดความรูAแก$สมาชิกของสังคมใหAมีความสมบูรณ( 

๑.๘.๔ การปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริต หมายถึง การสรAางวัฒนธรรม
ความประพฤติสุจริตโดยการปลูกฝ�งจิตสำนึกการประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจ 
 
๑.๙ วิธีดำเนินการวิจัย 

๑.๙.๑ รูปแบบการวิจัย 

แผนงานวิจัยนี้ เปDนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามรูปแบบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทย 

๑.๙.๒ ผูUเขUาร)วมการสนทนากลุ)มเฉพาะ และผูUเขUาร)วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

๑. ผูAเขAาร$วมการสนทนากลุ$มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

แผนงานวิจัยนี้ มีผู AเขAาร$วมการสนทนากลุ$มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ไดAแก$ 
ตัวแทนจากสถาบันครอบครัว ตัวแทนจากสถาบันพระพุทธศาสนา และตัวแทนจากสถาบันการ
ปกครอง จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามสัดส$วน ดังนี้ 
 
 



๑๔ 

ตารางท่ี ๑.๓ 
จำนวนผูAเขAาร$วมการสนทนากลุ$มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เก่ียวกับแนวทางการพัฒนา 

ศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย 
ท่ีสอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน 

 
ท่ี กลุ)ม จำนวน (รูป/คน) 
๑ สถาบันครอบครัว ๓ 
๒ สถาบันพระพุทธศาสนา ๓ 
๓ สถาบันการปกครอง/สถาบันการศึกษา ๓ 

 รวม ๙ 
 

ผูAเขAาร$วมการสนทนากลุ$มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ไดAแก$ ตัวแทนจากสถาบัน
ครอบครัว ตัวแทนจากสถาบันพระพุทธศาสนา และตัวแทนจากสถาบันการปกครอง จากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection) ประกอบดAวย 

พระป�ฎกโกศล, ดร. รองเจAาคณะจังหวัดราชบุรี 

พระครูวัชรชลธรรม เจAาคณะอำเภอท$ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

พระครูโสภิตวัชรากร เจAาคณะตำบลหัวสะพาน 

 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

นางวิพร แววศรีผ$อง นายอำเภอเขายAอย จังหวัดเพชรบุรี 

นายสมศักด์ิ พนมชัยสว$าง นายกเทศมนตรีเทศบาลพนมทวน 

 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

นางสาวป�ณณ(ณัฐฐา ภูชิดจารุวงษ( นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี 

 จังหวัดกาญจนบุรี 

นายมณเฑียร( สุดฮะ ผูAอำนวยการโรงเรียนช$องพรานวิทยา 

 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 



๑๕ 

นายสิงหา สิทธิกูล ผูAใหญ$บAานหมู$ ๒ ตำบลเตาปูน 

 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๒. ผูAเขAาร$วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

แผนงานวิจัยนี้ มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามรูปแบบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทย ซ่ึงมีผูAเขAาร$วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ไดAแก$ อาสาสมัครในพ้ืนท่ี จำนวน 
๕๐ คน 

๑.๙.๓ เครื่องมือท่ีใชUการวิจัย 

แผนงานวิจัยนี้ มีเครื่องมือท่ีใชAในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดAวย แบบสนทนากลุ$มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) และแบบประเมินผลการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. แบบสนทนากลุ$มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

แบบสนทนากลุ$มเฉพาะ สำหรับเก็บรวบรวมขAอมูลจากการสนทนากลุ$มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) ที่ประกอบดAวย ผูAวิจัยโดยฐานะเปDนผูAดำเนินการสนทนา (Moderator) ผูAร$วม
วิจัยโดยฐานะเปDนผูAจดบันทึก (Note Taker) และผูAช$วยทั่วไป (Assistant) และผูAทรงคุณวุฒิท่ีเขAาร$วม
การสนทนากลุ$มเฉพาะเพื่อสังเคราะห(แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�ง
จิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน และออกแบบ
ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยม
สุจริตในสังคมไทย โดยเนAนการคิดเชิงวิพากย( (Critical Thinking) เพ่ือใหAไดAคำตอบในเชิงเหตุผล โดย
มีผูAดำเนินการสนทนา คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงใหAกลุ$มผูAทรงคุณวุฒิที่เขAาร$วมการ
สนทนากลุ$มเฉพาะเกิดแนวคิด และแสดงความคิดเห็นต$อประเด็นหรือแนวทางของการสนทนาอย$าง
กวAางขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยไดAกระตุAนใหAไดAขAอมูลที่รอบดAานและลึกซึ้ง จากการอภิปรายโตAตอบ 
แสดงความเห็น เล$าเรื่อง ประสบการณ(ร$วมกันตามประเด็นท่ีกำหนดข้ึนมาอย$างเจาะจงตามวัตถุประสงค(
ของการวิจัย เพ่ือใหAไดAขAอมูลหลั่งไหล (Flow) ออกมาจากการปฏิสัมพันธ(ในแนวราบระหว$างสมาชิกใน
กลุ$มผูAทรงคุณวุฒิที่เขAาร$วมการสนทนากลุ$มเฉพาะดAวยกันเอง และระหว$างสมาชิกผูAทรงคุณวุฒิที่เขAา
ร$วมการสนทนากลุ$มเฉพาะกลุ$มกับคณะผูAวิจัย เพ่ือใหAไดAแนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคม
ในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน 
และตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและ
ค$านิยมสุจริตในสังคมไทย 
 



๑๖ 

๒. แบบประเมินผลการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) 

แบบประเมินผลการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) สำหรับคAนหาความจริงในกรอบวิธีการ
ปฏิบัติงานตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและ
ค$านิยมสุจริตในสังคมไทยโดยกระบวนการมีส$วนร$วมของสถาบันทางสังคม ในลักษณะของการวิจัย
ปฏิบัติการ (Action Research) โดยออกเปDน ๒ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ขAอมูลทั่วไปของผูAเขAาร$วมกิจกรรม ไดAแก$ เพศ และสังกัด ซึ่งเปDนลักษณะแบบ
เลือกตอบ (Check List) 

ตอนที่ ๒ แบบประเมินผลการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) รวม ๔ ดAาน ซึ่งเปDนแบบมาตรา
ส$วนประเมินค$า (Rating Scale) ๕ ระดับ ประกอบดAวย 

ประเมินบริบท (Context Evaluation) มีคำถามจำนวน ๓ ขAอ 

ประเมินป�จจัยนำเขAา (Input Evaluation) มีคำถามจำนวน ๑๒ ขAอ 

ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) มีคำถามจำนวน ๑๐ ขAอ 

ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีคำถามจำนวน ๕ ขAอ 

มีเกณฑ(การประเมิน ดังนี้ 

๕ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยู$ในระดับ มากท่ีสุด 

๔ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยู$ในระดับ มาก 

๓ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยู$ในระดับ ปานกลาง 

๒ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยู$ในระดับ นAอย 

๑ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น อยู$ในระดับ นAอยท่ีสุด 

สำหรับในตอนท่ี ๒ นี้มี การแปลความหมายของค$าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ(๑๔ ดังนี้ 

ค$าเฉลี่ยต้ังแต$ ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว$า ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด 

ค$าเฉลี่ยต้ังแต$ ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว$า ระดับความคิดเห็น มาก 

ค$าเฉลี่ยต้ังแต$ ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว$า ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

ค$าเฉลี่ยต้ังแต$ ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว$า ระดับความคิดเห็น นAอย 

ค$าเฉลี่ยต้ังแต$ ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว$า ระดับความคิดเห็น นAอยท่ีสุด 

 
๑๔ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรI, พิมพ(ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

ด$านสุทธาการพิมพ(, ๒๕๔๒), หนAา ๑๐๘. 



๑๗ 

๑.๙.๔ การเก็บรวบรวมขUอมูล 

แผนงานวิจัยนี้ มีกระบวนการเก็บรวบรวมขAอมูล ดังนี้ 

๑. ขAอมูลเชิงเอกสาร (Documentary) 

ขAอมูลเชิงเอกสาร (Documentary) เปDนการเก็บรวบรวมขAอมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
หนังสือ ตำรา บทความ บริการคAนหาขAอมูลภายใตAเครือข$ายอินเตอร(เน็ต งานวิจัยท่ีเก่ียวขAอง และการ
วิเคราะห(ขAอมูลจากโครงการย$อย ๓ โครงการ ซึ่งเปDนกรณีศึกษาการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและ
ค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการปกครอง ประกอบดAวย 

โครงการย$อยที่ ๑ การเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธ-
ศาสนา (บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี) 

โครงการย$อยที่ ๒ กระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชน (บริบทพื้นที่จังหวัด
เพชบุรี) 

โครงการย$อยท่ี ๓ การเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครองส$วนทAองถ่ิน 
(บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี) 

๒. ขAอมูลการสนทนากลุ$มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

ขAอมูลจากการสนทนากลุ $มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เปDนการเก็บรวบรวม
ขAอมูลจากการจัดสนทนากลุ$มเฉพาะ (ขนาดกลาง) โดยการอภิปรายโตAตอบแสดงความเห็น/เล$าเรื่อง
ประสบการณ( ตามประเด็นที ่ผู Aดำเนินการสนทนา (Moderator) กำหนดขึ้นมาอย$างเจาะจงตาม
วัตถุประสงค(ของการวิจัย ขAอมูลหลั่งไหลออกมาจากการปฏิสัมพันธ(ในแนวราบระหว$างสมาชิกในกลุ$ม
ดAวยกันเองและระหว$างกลุ$มสมาชิกกลุ$มกับผูAดำเนินการสนทนา 

๓. ขAอมูลจากกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Action) 

ขAอมูลจากกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Action) ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
ทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยโดยกระบวน การมีส$วนร$วม
ของสถาบันทางสังคม เปDนการเก็บรวบรวมขAอมูลตามลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ (Action 
Research) โดยการประเมินผลปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) 
 
 
 
 



๑๘ 

๑.๙.๕ การวิเคราะหIขUอมูล 

แผนงานวิจัยนี้ มีกระบวนการวิเคราะห(ขAอมูล ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห(ขAอมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ใชAวิธีการ
วิเคราะห(เนื้อหา (Content Analysis) โดยวิเคราะห(เนื้อหาที่ไดAจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ 
หนังสือ ตำรา บทความ บริการคAนหาขAอมูลภายใตAเครือข$ายอินเตอร(เน็ต งานวิจัยท่ีเก่ียวขAอง และการ
วิเคราะห(ขAอมูลจากโครงการย$อยท้ัง ๓ โครงการ อย$างเปDนระบบและมีความเชื่อมโยงกัน 

๒. การวิเคราะห(ขAอมูลจากการสนทนากลุ $มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ท่ี
ประกอบดAวยผูAดำเนินการสนทนา (Moderator) ผูAจดบันทึก (Note Taker) ผูAช$วยทั่วไป (Assistant) 
และผูAทรงคุณวุฒิที่เขAาร$วมการสนทนากลุ$มเฉพาะ โดยใชAหัวขAอป�ญหาและคำถามที่สอดคลAองกับ
วัตถุประสงค(การวิจัย ผูAวิจัยไดAใชAวิธีการวิเคราะห(เนื้อหา (Content Analysis) โดยพยายามรักษา
สำนวนเดิมไวA 

๓. การวิเคราะห(ขAอมูลจากกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เปDนการวิเคราะห(
ผลปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�ง
จิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยโดยกระบวนการมีส$วนร$วมของสถาบันทางสังคม ตาม
ประเด็นการวิเคราะห( ร$วมกับสถิติอAางอิงจะใชAเพ่ืออธิบายความพึงพอใจ และคAนหาความจริงจากการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตใน
สังคมไทย 
 

๑.๑๐ ประโยชนIที่ไดUรับจากงานวิจัย 

๑.๑๐.๑ องค(ความรูAรูปแบบของการเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตาม
หลักพระพุทธศาสนา 

๑.๑๐.๒ องค(ความรูAรูปแบบของกระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชน 

๑.๑๐.๓ องค(ความรูAรูปแบบของการเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กร
ปกครองส$วนทAองถ่ิน 

๑.๑๐.๔ ชุดความรูAการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทยท่ีสอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน 

๑.๑๐.๕ ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึก
คุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขUอง 
 

แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทย ไดAวิเคราะห(แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขAอง ในลักษณะของการ
วิจัยเชิงเอกสาร ดAวยวิธีการวิเคราะห(เนื้อหาไดAจากการศึกษาเอกสารต$าง ๆ อย$างเปDนระบบ ดังนี้ 

๒.๑ การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคม 

๒.๒ สำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริต 

๒.๓ หลักการแนวคิดการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทย 

 ๒.๓.๑ หลักการและแนวคิดการสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว 

 ๒.๓.๒ หลักการและแนวคิดการสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันศาสนา (พระพุทธศาสนา) 

 ๒.๓.๓ หลักการและแนวคิดการสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันการปกครอง 

๒.๔ ขAอมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีท่ีใชAในการวิจัย 

๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวขAอง 
 
๒.๑  การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคม 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระว$าดAวยแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสถาบันทาง
สังคม โดยมีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๑.๑ การพัฒนา 

๑) ความหมาย 

คำว$า การพัฒนา ในภาษาไทย มาจาก วฑฺฒน ในภาษาบาลี และ วรธน ในภาษาสันสกฤต 
แปลว$า ความเจริญ๑ 

 
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพ(ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร(พริ้นท( จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หนAา ๘๒๗. 



๒๐ 

คำว$า พัฒนา นี้ เริ่มมีใชAมาเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต( คำ
ว$า พัฒนา แปลว$า เจริญ ตามแนวพระพุทธศาสนาแยกไดAเปDน ๒ ส$วน คือ การพัฒนาคนไม$ว$าจะเปDน
ทางดAานกายหรือจิตใจก็ตาม เรียกว$า ภาวนา ส$วนการพัฒนาอย$างอื่น ๆ เช$น พัฒนาวัตถุ พัฒนา
สภาพแวดลAอม เรียกว$า พัฒนา หรือวัฒนา๒ โดยความหมายจากรูปศัพท( คำว$า การพัฒนา หมายถึง 
การเปลี ่ยนแปลงสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งใหAเกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ ้นจนเปDนที ่พึงพอใจ ซ่ึง
ความหมายดังกล$าวนี้ เปDนท่ีมาของความหมายในภาษาไทยและเปDนแนวทางในการกำหนดความหมาย
อ่ืน ๆ ดังนี้ 

พัฒนา ในความหมายของนักเศรษฐศาสตร( หมายถึง ความเจริญเติบโต แต$เปDนความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร( ซึ่งเปDนการเนAนความหมายเชิงปริมาณ 
คือ การเพ่ิมข้ึนหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว$าดAานอ่ืน ๆ 

พัฒนา ในความหมายของนักพัฒนบริหารศาสตร( หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ทั้งในดAานคุณภาพ (ดีขึ ้น) ปริมาณ (มากขึ้น) และสิ่งแวดลAอม (มีความเหมาะสม) ไม$ใช$การ
เปลี่ยนแปลงดAานใดดAานหนึ่งเพียงดAานเดียว 

พัฒนา ในความหมายของนักเทคโนโลยี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสังคมใหAทันสมัยดAวย
ความเจริญกAาวหนAาทางวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี 

พัฒนา ในความหมายของนักวางแผน หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นจากการ
เตรียมการของมนุษย(ไวAล$วงหนAา ในลักษณะของแผนและโครงการ แลAวบริหารหรือจัดการใหAเปDนไป
ตามแผนและโครงการจนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค(และเปPาหมายท่ีวางไวA 

พัฒนา ในความหมายของนักสังคมวิทยา ซึ่งเนAนการเปลี่ยนแปลงโครงสรAางของสังคม 
หมายถึง มนุษย( กลุ$มทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ซ่ึงมีลักษณะเช$นเดียวกับความหมายในทาง
พุทธศาสนา คือ การเปลี่ยนแปลงมนุษย(และสิ่งแวดลAอมใหAมีความสุข 

พัฒนา ในความหมายของนักพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งใหAดีขึ ้น ทั้งทางดAานคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดลAอม ดAวยการวางแผนโครงการและการ
ดำเนินงานโดยมนุษย(เพ่ือประโยชน(แก$ตัวของมนุษย(เอง๓ 
 

 
๒พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาท่ียังตUองพัฒนา, พิมพ(ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพ- 

มหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑), หนAา ๒๑-๒๒. 
๓สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ(ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร(, 

๒๕๔๗), หนAา ๒-๕. 



๒๑ 

ดังกล$าวนี้ แสดงใหAเห็นว$า คำว$า การพัฒนา มีความหมายที่เขAาใจกันโดยทั่วไปคือ การ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต$คำว$าทางที่ดีขึ้น มีลักษณะเปDนนามธรรมมาก หากตAองการใหAเปDน
รูปธรรมข้ึนควรเปลี่ยนคำว$าดีข้ึน เปDนเจริญข้ึน ซ่ึงเม่ือพิจารณาทฤษฎีสมัยใหม$ประกอบกับคำว$าเจริญ
ขึ้น จะเปDนการเนAนความเจริญทางวัตถุ โดยเฉพาะโครงสรAางทางกายภาพขั้นพื้นฐานและดAานสังคม 
สำหรับการพัฒนาของประเทศท่ีกำลังพัฒนานั้น อาจตAองพิจารณาป�จจัย ๓ ประการ ไดAแก$ ป�จจัยดAาน
โครงสรAาง ป�จจัยดAานทรัพยากร และป�จจัยดAานเทคโนโลยี๔ 

๒) องคIประกอบ 

การพัฒนาเปDนหนAาท่ีของการวางแผนและการจัดการ ตามสูตรคำนวณ ดังนี้ 

 D =  f (P+M) 

เม่ือ D = Development คือ การพัฒนา 

 f = Function คือ หนAาท่ี 

 P = Planning คือ การวางแผน 

 M = Management คือ การบริหารงานหรือการจัดการ 

ดังนั้น การพัฒนาจะเกิดขึ้นไดAจะตAองประกอบไปดAวยการวางแผนที่ดี มีการบริหารงาน
และการจัดการอย$างเปDนระบบ ทำใหAการดำเนินการเปDนไปอย$างต$อเนื่องและมีประสิทธิภาพ๕ โดย
วิว ัฒนาการของแนวคิดพื ้นฐานของการพัฒนาของมนุษย(ลAวนเกี ่ยวขAองกับธรรมชาติ ซึ ่งไดAมี
วิวัฒนาการตามลำดับ คือ การพัฒนาในสภาพที่มนุษย(อยู$ภายใตAอิทธิพลของธรรมชาติ การพัฒนาท่ี
มนุษย(พยายามเอาชนะธรรมชาติ และการพัฒนาที่มนุษย(เอาชนะธรรมชาติไดAและนำธรรมชาติมาใชA
ประโยชน( 

ทั ้งหมดนี้เปDนการพัฒนาเพื ่อก$อใหAเกิดการเปลี ่ยนแปลงในทิศทางที ่ด ีขึ ้น (Better 
Change) ช$วยเพิ่มอัตราเร$งในการทำกิจกรรมหรือการผลิตใหAรวดเร็วขึ้น (Better Speed) และทำใหA
สภาพความเปDนอยู$ของมนุษย(ดีข้ึน (Better Life) กว$าเดิมท้ังในดAานคุณภาพและปริมาณ๖ 

 
๔โครงการพัฒนาดัชนีชี ้ว ัดการพัฒนาที ่ยั ่งยืนของประเทศไทย, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณI, 

(กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ, ๒๕๔๗), หนAา ๑๑. 
๕อัจฉรา โพธิยานนท(, การศึกษากับการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: เทคนิคปริ้นติ้ง, ๒๕๓๙), 

หนAา ๑๑. 
๖วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ความหมายของการพัฒนา คำที่มีความหมายใกลUเคียง และแนวคิดพื้นฐาน

ของการพัฒนา, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หนAา ๓-๘. 



๒๒ 

หากพิจารณาในแง$ของหลักการสำหรับการพัฒนาหรือแกAไขป�ญหาทุกข(รAอนแต$ละครั้งก็
จะมีองค(ประกอบ ๕ ประการ ตามลำดับ คือ การระบุและวิเคราะห(ป�ญหาทุกข(รAอน การกำหนดและ
วิเคราะห(ป�ญหา การกำหนดเปPาหมายของยุทธศาสตร( การสรAางหน$วยระบบทำงาน และการจัด
ทรัพยากร๗ นอกจากนี้ หากพิจารณาในแง$ของกระบวนการพัฒนาก็จะมีกระบวนการรวม ๖ ขั้นตอน 
ตามลำดับ คือ การระบุป�ญหา (Identify the Problem) การคAนหาทางเลือก (Generate Alternatives) 
การประเมินทางเลือก (Evaluate Alternatives) การทำการตัดสินใจ (Make the Decision) การ
ปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement the Decision) และการประเมินผลลัพธ(และการจัดหาการ
ปPอนกลับ (Evaluate the Results and Provide Feedback)๘ 

การพัฒนาตAองเลือกสรรวัตถุดิบที่ดี คือ คนเปDนทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผล
ของงาน๙ และการพัฒนาทุกอย$างจะตAองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก$อนแลAวจะตAองมีสิ ่งอื ่นหรือ
ลักษณะอื่นเขAามาผสม จึงจะเรียกการเปลี่ยนแปลงนั้นว$าการพัฒนา โดยลักษณะท่ีประกอบเขAามานั้น 
คือ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงท่ีกำหนดไวAล$วงหนAา๑๐ 

ป�จจุบัน นิยมกล$าวถึงคำว$า การพัฒนาที่ยั ่งยืน มาจากศัพท(คำว$า “Sustainable” ท่ี
แปลว$า ความยั่งยืน เปDนคำที่มาจากภาษาลาติน คือ “Sus-Tenere” ซึ่งหมายถึงการส$งเสริมหรือ
สนับสนุน (Uphold) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) จึงเปDนการพัฒนาที่สนอง
ความตAองการของประชาชนรุ$นป�จจุบัน โดยไม$ทำใหAประชาชนรุ$นต$อไปในอนาคตตAองประนีประนอม
ยอมลดความตAองการของตนเอง๑๑ ส$วนการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) แนวพุทธ 
หรือ การพัฒนาท่ียังยืนในทัศนะของพระพุทธศาสนา คือ การพัฒนามนุษย(ตามหลักการทางพระพุทธ- 
ศาสนา ดAวยการพัฒนาระบบการดำเนินชีวิตท้ังสามดAานใหAเปDนการพัฒนาเต็มท้ังคนก$อนจึงจะเปDนการ
พัฒนาท่ีไดAผล คือ ระบบแห$งไตรสิกขา ไดAแก$ ศีล สมาธิ ป�ญญา๑๒ 

 
๗เฉลียว บุรีภักดี และคนอื่น ๆ, ชุดการศึกษาคUนควUาวิชา ๒๕๕๓๑๐๑ ทฤษฎีระบบและการประยุกตI 

ใชUในการพัฒนา, (เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๕๓), หนAา ๓. 
๘ศิริวรรณ เสรีรัตน( และคณะ, องคIการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จำกัด, 

๒๕๔๕), หนAา ๑๐๐-๑๐๓. 
๙พิภพ วชังเงิน, พฤติกรรมองคIกร, (กรุงเทพมหานคร: รวมสาส(น, ๒๕๔๗), หนAา ๔๗. 
๑๐สัญญา สัญญาวิวัฒน(, การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: เอมี่เทรดดิ้ง, ๒๕๔๑), 

หนAา ๑๙. 
๑๑World Commission on Environment and Development, Our Common Future, (New 

York Oxford University: Great Britain R. Clay Ltd.,1987), p. 43. 
๑๒พระธรรมป�ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั ่งยืน, พิมพ(ครั ้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, 

๒๕๔๑), หนAา ๒๓๘. 



๒๓ 

อย$างไรก็ตาม การพัฒนาที่ไม$ยั่งยืนและวิกฤตการณ(ต$าง ๆ เกิดจากการพัฒนาแบบแยก
ส$วน เช$น การพัฒนาแต$เศรษฐกิจแยกส$วนจากสังคมและสิ่งแวดลAอม ทำใหAสังคมและสิ่งแวดลAอมเกิด
วิกฤติตามมา ก็ส$งผลกลับไปยังเศรษฐกิจ เพราะทุกอย$างเชื่อมโยงกัน นั่นคือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลAอม ตAองบูรณาการเขAามาสู$วัตถุประสงค(เดียวกัน เพ่ือการอยู$ร$วมกันอย$างสมดุลระหว$างคนกับ
คน และระหว$างคนกับสิ่งแวดลAอม๑๓ 

โดยแทAจริงแลAว การพัฒนาท่ียั่งยืนจะตAองเปDนการพัฒนาท่ี 

๑. เปDนการพัฒนาที่ดำเนินไป โดยคำนึงถึงขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม 
และสนองความตAองการในป�จจุบันโดยไม$ส$งผลเสียต$อความตAองการในอนาคต 

๒. เปDนการพัฒนาที่คำนึงถึงความเปDนองค(รวม มองว$าการจะทำสิ่งใดตAองคำนึงถึงผลกระทบ
ท่ีจะเกิดกับสิ่งอ่ืน ๆ ดังนั้น การพัฒนาแนวนี้ จึงยึดหลักความรอบคอบ และค$อยเปDนค$อยไป 

๓. การพัฒนาอย$างยั่งยืนไม$ไดAระบุว$าตAองปฏิเสธระบบเทคโนโลยี เพียงแต$ตAองคำนึงว$า
เทคโนโลยีท่ีนำมาใชAนั้นเปDนไปในทางสรAางสรรค(หรือทำลาย๑๔ 

อนึ่ง การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) ประกอบดAวยป�จจัยนำเขAา คือ มี
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การมีฐานทรัพยากรของตนเอง ผ$านป�จจัยกระบวนการที่ประกอบดAวย
การจัดการเชิงยุทธศาสตร( (Strategic Management) การจัดการความรูA (Knowledge Management) 
และการจัดการทรัพยากร (Resource Management)๑๕ 

๓) การพัฒนาตามแนวพุทธ 

เมื่อพิจารณาในบริบทพระพุทธศาสนา ปรากฏมีคำว$า ภาวนา มีความหมายตรงกับคำว$า 
พัฒนา ซึ่งไดAแก$การพัฒนาคนไม$ว$าจะเปDนทางดAานกายหรือจิตใจก็ตาม ส$วนการพัฒนาวัตถุหรือสภาพ 
แวดลAอมจะใชAคำว$า วัฒนา๑๖ 

 
๑๓สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีแห$งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี, 

วิทยาศาสตรI เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอย)างย่ังยืน, (ปทุมธานี: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร(และ
เทคโนโลยีแห$งชาติ, ๒๕๕๗), หนAา ๑๔. 

๑๔โครงการพัฒนาดัชนีช้ีวัดการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณI, หนAา 
๑๗. 

๑๕สมบูรณ( ชาวชายโขง และธวัชชัย กุณวงษ(, “คนรุ$นใหม$กับการพัฒนาทAองถ่ินอย$างยั่งยืน”, วารสาร
วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ป�ที่ ๔ ฉบับที่ ๔ (มีนาคม-
เมษายน ๒๕๕๕): หนAา ๕. 

๑๖พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาท่ียังตUองพัฒนา, หนAา ๒๑-๒๒. 



๒๔ 

พระพุทธศาสนาจึงมีทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งในส$วนของตัวมนุษย(และในส$วนของ
สังคม แต$จะเนAนที่การพัฒนาในตัวบุคคล เพราะเมื่อคนพัฒนาแลAวทั้งทางดAานร$างกายและจิตใจจะ
นำไปสู$การพัฒนาสังคมโดยรวม กล$าวไดAว$า การพัฒนาในทัศนะของพระพุทธศาสนาตAองเริ ่มที ่ตัว
บุคคลก$อนเปDนอันดับแรก และใหAความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลมากกว$าการพัฒนาทางวัตถุหรือ
สภาพแวดลAอม ดังที่ คัมภีร(พระไตรป�ฎก ระบุถึง การพัฒนา ในคำว$า ภาวนา ซึ่งหมายถึง การทำใหAมี
ขึ้น การทำใหAเกิดขึ้น การเจริญ การบำเพ็ญ และการพัฒนา๑๗ ซึ่งปรากฏในหัวขAอหลักธรรม เรียกว$า 
ภาวนา ๒ หรือขAอปฏิบัติใหAถึงความเจริญ ๒ อย$าง ไดAแก$ สมถภาวนา คือ การฝ¥กอบรมจิตใหAเกิดความ
สงบ (ฝ¥กสมาธิ) และวิป�สสนาภาวนา คือ การฝ¥กอบรมป�ญญาใหAเกิดความรูAแจAงตามเปDนจริง (การ
เจริญป�ญญา)๑๘ แต$เมื ่อพิจารณาโดยแยบคาย พบว$า พระพุทธเจAาทรงสรรเสริญแนวทางแห$งการ
ปฏิบัติใหAตนพAนทุกข(๑๙ ซึ่งมีหลักฐานเปDนที่ประจักษ(คือการที่พระองค(ทรงตัดสินพระทัยออกผนวช
เพราะเห็นว$าการดำรงเพศสมณะจะเปDนทางปฏิบัติใหAหลุดพAนจากความทุกข(ไดA๒๐ คำว$า วิป�สสนาภาวนา 
แยกเปDน ๒ คำ คือ วิป�สสนา และ ภาวนา มีความหมายโดยหลัก สัททนัย และอัตถนัย ตามลำดับ 
ดังนี้ 

วิป�สสนา แปลว$า ความเห็นแจAง๒๑ ความเห็นแจAงนี้ หมายถึง ความเห็นแจAงในสังขาร มีลักษณะ
ความเห็นแจAง ๗ ประการ หรือ อนุป�สสนา ๗ ประการ คือ 

๑. อนิจจานุป�สสนา พิจารณาเห็นความไม$เท่ียง 

๒. ทุกขานุป�สสนา พิจารณาเห็นความเปDนทุกข( 

๓. อนัตตานุป�สสนา พิจารณาเห็นความไม$มีตัวตน 

๔. นิพพิทานุป�สสนา พิจารณาเห็นความน$าเบื่อหน$าย 

๕. วิราคานุป�สสนา พิจารณาเห็นความคลายกำหนัด 

๖. นิโรธานุป�สสนา พิจารณาเห็นความดับกิเลส 

๗. ปฏินิสสัคคานุป�สสนา พิจารณาเห็นความสลัดท้ิงกิเลส 

 
๑๗พระพรหมคุณาภรณ( (ปอ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนI ฉบับประมวลศัพทI, พิมพ(ครั้งที่ ๑๔, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนธัชการพิมพ( จำกัด, ๒๕๕๓), หนAา ๒๘๖-๒๘๗. 
๑๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๗๙/๒๙๐. 
๑๙ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๒๑/๑๑๘. 
๒๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๓/๒๒. 
๒๑องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๗๓/๑๒๗. 



๒๕ 

คัมภีร(ปรมัตถทีปนี ไดAใหAความหมายของวิป�สสนาไวAว$า ป�ญญารูAแจAงไตรลักษณ( หมายถึง
ภาวนาป�ญญามีการหยั่งเห็นความไม$เท่ียงเปDนตAน โดยแทAจริงแลAววิป�สสนาทำใหAผูAปฏิบัติ รูAแจAงความไม$
เที่ยง เปDนตAน ล$วงพAนความเปDนสตรีและบุรุษพรAอมทั้งความเที่ยงและความสุข เปDนตAน ซึ่งมหาชนใน
โลกรูAเห็นกันในขันธ(ท้ังหลาย๒๒ 

วิป�สสนา คือ การพิจารณาสังขารใหAเกิดความเห็นแจAงเขAาใจชัด รูAจักมองสิ่งทั้งหลายตาม
สภาวะท่ีเปDนจริง๒๓ โดยคำว$าสังขาร สำเร็จรูปจาก ส บทหนAา + กร ธาตุ + ณ ป�จจัย มีรูปวิเคราะห(ว$า 
“ปจฺจเยหิ สงฺคมฺม กรียติ สงฺขรียติ เตน วาติ สงฺขาโร” แปลว$า สังขาร คือ สิ่งที่ถูกป�จจัยทั้งหลาย
ประชุมกันปรุงแต$ง๒๔ 

ธรรมท่ีถูกป�จจัยปรุงแต$งข้ึน คือ อุปาทินนกสังขาร และ อนุปาทินนกสังขาร ท่ีมีเหตุป�จจัย
ปรุงแต$ง ไดAแก$ ธรรมท่ีเปDนไปในภูมิ ๓ คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ๒๕ 

ส$วนคำว$า ภาวนา หมายถึง เจริญ มีวิเคราะห(ว$า ภาเวติ “กุสลธมฺเม อาเสวติ วฑฺเฒติ เอ
ตายาติ ภาวนา” แปลว$า ท่ีชื่อว$า ภาวนา เพราะอรรถวิเคราะห(ว$า เปDนเครื่องใหAกุศลธรรมท้ังหลายเกิด
มี คือ เสพคุAน ไดAแก$ ทำกุศลธรรมท้ังหลายใหAเจริญแห$งชน๒๖ 

คำว$า ภาวนา หรือ เจริญ ในยุคนัทธกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค อธิบายว$า มีอยู$ ๔ 
อย$าง “ภาเวตีติ จตสฺโส ภาวนา ฯ” ดังนี้ 

“ตตฺถ ชาตาน ธมฺมาน อนติวตฺตน��เ§น ภาวนา” แปลว$า ธรรมชาติท่ีทำใหAธรรมท้ังหลาย
ที่เกิดขึ้นในตนไม$ล$วงเลยกันและกัน อธิบายว$า เมื่อพระโยคาวจรละความพอใจในกามไดAแลAวทันที
นั้นเอง ธรรมทั้งหลายที่เกิดดAวยอำนาจแห$งการหลีกออก เวAนออกจากกามก็ย$อมเกิดขึ้นไม$ล$วงเลยกัน
และกัน 
 
 

 
๒๒พระคันธสาราภิวงศ( (สมลักษณ( คนฺธสาโร), อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี (แปล), (กรุงเทพ- 

มหานคร: โรงพิมพ( หAางหุAนส$วนจำกัด ไทยรายวันการพิมพ( จำกัด, ๒๕๔๖), หนAา ๗๕๙. 
๒๓พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ(ครั้งท่ี ๑๕, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ( บริษัท 

สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๕๒), หนAา ๓๔๓. 
๒๔พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม), การศึกษาเชิงวิเคราะหI พระคาถาธรรมบท เล)ม ๒, พิมพ(ครั้งท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ( หAางหุAนส$วนจำกัดไทยรายวันการพิมพ( จำกัด, ๒๕๔๖), หนAา ๔๕๒. 
๒๕เรื่องเดียวกัน, หนAา ๕๓๔-๕๓๕. 
๒๖พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน), อภิธัมมัตถวิภาวินีแปล, (กาญจนบุรี: ม.ป.พ., ๒๕๕๐), หนAา 

๙๘. 



๒๖ 

“อินฺทฺริยาน เอกรส��เ§น ภาวนา” แปลว$า ธรรมชาติที่ทำใหAอินทรีย(ทั้งหลายมีรสเปDน
อย$างเดียวกัน อธิบายว$า เมื่อพระโยคาวจรละกามฉันทะแลAว อินทรีย(ทั้ง ๕ มีรสเปDนอย$างเดียวกันดAวย
อำนาจแห$งการหลีกออกจากกาม 

“ตทุปควิริยวาหน��เ§น ภาวนา” แปลว$า ธรรมชาติท่ีนำความเพียรท่ีสมควรแก$ธรรมนั้น ๆ 
เขAาไป อธิบายว$า เม่ือพระโยคาวจรละกามฉันทะแลAว ย$อมนำความเพียรดAวยอำนาจแห$งการหลีกออก
จากกามเขAาไป เม่ือละพยาบาทแลAวย$อมนำความเพียรดAวยอำนาจความไม$พยาบาทเขAาไป 

“อาเสวน��เ§น ภาวนา” แปลว$า การปฏิบัติเนือง ๆ อธิบายว$า พระโยคาวจรเมื่อละกาม
ฉันทะแลAว ย$อมปฏิบัติเนือง ๆ ซ่ึงความออกจากกาม เม่ือละพยาบาทแลAว ย$อมปฏิบัติเนือง ๆ ซ่ึงความ
ไม$พยาบาท 

คำว$า “ภาวนา” จึงมีความหมายว$า การอบรม (กาย) ใจ ๒ วิธี คือ 

วิธีท่ี ๑ สมถภาวนา (การสงบใจ) 

วิธีท่ี ๒ วิป�สสนาภาวนา (การใชAป�ญญา)๒๗ 

ความรูAแจAงเห็นชัดตามความเปDนจริงของสภาวธรรมท้ังหลายว$าเปDนไตรลักษณ( คือ อนิจจัง 
ความไม$เท่ียง ทุกขัง ความเปDนทุกข( และเปDนอนัตตา ความไม$ใช$ตัวไม$ใช$ตน เปDนการเห็นถูกตามความ
เปDนจริงจากการปฏิบัติวิป�สสนากัมมัฏฐาน ชื่อว$า วิป�สสนา ส$วนคำว$า ภาวนา คือ การฝ¥กอบรม
ทางดAานจิตใจใหAมีความตั้งมั่น คือ ใหAมีขึ้น ใหAเปDนขึ้น ใหAเจริญขึ้น และเมื่อรวมคำว$า วิป�สสนา และ 
ภาวนา เขAาเปDน วิป�สสนาภาวนา จึงหมายถึง การเจริญอบรมป�ญญาใหAเกิดความรูAเท$าทันสิ่งที่เกิดข้ึน 
เขAาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปDนจริง ใจมีอิสระไม$ถูกครอบงำดAวยกิเลสและความทุกข( 

คัมภีร(ขุททกนิกาย ระบุประเภทของวิป�สสนาไวA ๔ แบบ ไดAแก$ 

แบบท่ี ๑ สมถะปุพพังคมวิป�สสนา หมายถึง วิป�สสนามีสมถะนำหนAา๒๘ 

แบบท่ี ๒ วิป�สสนาปุพพังสมถะ หมายถึง สมถะมีวิป�สสนานำหนAา 

แบบท่ี ๓ ยุคนัทธสมถะวิป�สสนา หมายถึง สมถะและวิป�สสนาคู$กัน๒๙ 
 
 

 
๒๗เกิด ธนชาติ, คู)มือคลังปริยัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย, ๒๕๔๕), 

หนAา ๓๐๓-๓๐๔. 
๒๘ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๕๓๕/๔๓๓. 
๒๙ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๕๓-๑๖๕/๑๑๖-๑๒๒. 



๒๗ 

แบบท่ี ๔ ธัมมุทธัจจวิคคหิตมานัส หมายถึง วิธีปฏิบัติเม่ือจิตถูกชักใหAเขวดAวยธัมมุทธัจจ(๓๐ 

การปฏิบัติวิป�สสนา หรือการปฏิบัติกรรมฐาน หรือการปฏิบัติธรรม คือ การปฏิบัติตาม
หลักสติป�ฏฐาน ๔ ประการ สติป�ฏฐาน มาจาก สติ คือ การระลึกรูA ป�ฏฐาน คือ เขAาไปต้ังไวA สติป�ฏฐาน 
หมายถึง ฐานที่ตั้งของสติ หรือฐานที่รองรับการกำหนด การระลึก การตามรูA สภาวธรรม อารมณ( ณ 
ป�จจุบัน๓๑ มีสติป�ฏฐาน ๔ เปDนปทัฏฐานสติสัมโพชฌงค( คือ อยู$อย$างมีสติไม$หลงลืม๓๒ 

สติป�ฏฐาน ๔ กำเนิดในกุรุรัฐ๓๓ มิใช$แต$มนุษย(เท$านั้นที่เจริญสติป�ฏฐาน ๔ แมAแต$สัตว(
ดิรัจฉานที่อาศัยมนุษย( ก็เจริญสติป�ฏฐานเหมือนกัน คือ การตั้งสติอย$างใหญ$กำหนดพิจารณาสิ่ง
ท้ังหลายใหAรูAเห็นตามความเปDนจริง ดังนี้ 

๑. กายานุป�สสนา การตั้งสติพิจารณากาย (การตั้งสติกำหนดพิจารณากายใหAรูAเห็นตาม
ความเปDนจริงว$า เปDนแต$เพียงกายไม$ใช$สัตว( บุคคล ตัวตนเราเขา) แบ$งย$อยออกไปเปDน ๖ ส$วน ไดAแก$ 

 ๑.๑ อานาปานสติ กำหนดลมหายใจเขAา-ออก 

 ๑.๒ อิริยาบถ กำหนดใหAรูAเท$าทันอิริยาบถ 

 ๑.๓ สัมปชัญญะ ความรูAตัวในการเคลื่อนไหวทุกอย$าง 

 ๑.๔ ปฏิกูลมนสิการ พิจารณาส$วนประกอบของร$างกายว$าเปDนของไม$สะอาด 

 ๑.๕ ธาตุมนสิการ พิจารณาร$างกายของตนใหAเห็นว$าเปDนสักแต$ว$าธาตุแต$ละอย$าง ๆ 

 ๑.๖ นวสีวถิกา พิจาณาซากศพในสภาพต$าง ๆ ตั้งแต$เริ่มตายใหม$ ๆ จนถึงกระดูกป�น
เปDนผุยผง ใหAเห็นว$าร$างกายของผูAอ่ืนเปDนเช$นใด ร$างกายของเราก็จักเปDนเช$นนั้น 

๒. เวทนานุป�สสนา คือ การตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนา ไดAแก$ ความรูAสึกอารมณ(ใหAรูA
เห็นตามความเปDนจริงว$าเปDนเพียงเวทนา...ท่ีเปDนอยู$ในขณะนั้น ๆ ดังนี้ 
 
 
 

 
๓๐ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๕๔๒-๕๔๓/๔๔๕-๔๔๘. 
๓๑พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), มหาสติป!ฏฐานสูตร ทางสู)พระนิพพาน, แปลโดย พระคันธสา

ราภิวงศ( (สมลักษณ( คนฺธสาโร), (กรุงเทพมหานคร: หAางหุAนส$วนจำกัดไทยรายวันการพิมพ(, ๒๕๔๙), หนAา ๒๔. 
๓๒พระอุปติสสเถระ, วิมุตติมรรค, แปลโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ, พิมพ(ครั้งท่ี 

๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนAา ๑๐๔. 
๓๓ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๒/๓๐๑. 



๒๘ 

 ๒.๑ สุข 

 ๒.๒ ทุกข( 

 ๒.๓ ไม$ทุกข(ไม$สุข 

 ๒.๔ สุขประกอบดAวยอามิส 

 ๒.๕ สุขไม$ประกอบดAวยอามิส 

 ๒.๖ ทุกข(ประกอบดAวยอามิส 

 ๒.๗ ทุกข(ไม$ประกอบดAวยอามิส 

 ๒.๘ ไม$ทุกข(ไม$สุขประกอบดAวยอามิส 

 ๒.๙ ไม$ทุกข(ไม$สุขไม$ประกอบดAวยอามิส 

๓. จิตตานุป�สสนา คือ การต้ังสติกำหนดพิจารณาจิต ... ดังนี้  

 ๓.๑ จิตมีราคะ 

 ๓.๒ จิตไม$มีราคะ 

 ๓.๓ จิตมีโทสะ 

 ๓.๔ จิตไม$มีโทสะ 

 ๓.๕ จิตมีโมหะ 

 ๓.๖ จิตไม$มีโมหะ 

 ๓.๗ จิตหดหู$ 

 ๓.๘ จิตฟุPงซ$าน 

 ๓.๙ จิตใหญ$ (จิตในฌาน) 

 ๓.๑๐ จิตไม$ใหญ$ (จิตท่ีไม$ถึงฌาน) 

 ๓.๑๑ จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกว$า 

 ๓.๑๒ จิตไม$มีจิตอ่ืนยิ่งกว$า 

 ๓.๑๓ จิตต้ังม่ัน 

 ๓.๑๔ จิตไม$ตั้งม่ัน 



๒๙ 

 ๓.๑๕ จิตหลุดพAน 

 ๓.๑๖ จิตไม$หลุดพAน 

๔. ธัมมานุป�สสนา คือ การต้ังสติกำหนดพิจารณาธรรม ... ดังนี้ 

๔.๑ นิวรณ( ๕ 

๔.๒ ขันธ( ๕ 

๔.๓ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ 

 ๔.๔ โพชฌงค( ๗ 

 ๔.๕ อริยสัจจ( ๔๓๔ 

เมื ่อคราวท่ีพระพุทธองค(ตรัสเทศนามหาสติป�ฏฐานสูตรแลAว ทรงตรัสถึงอานิสงส( ๒ 
ประการ คือ บรรลุพระอรหัตตผลในชาติป�จจุบัน หากยังมีอุปาทิ คือ สังโยชน( ๑๐ หรือ อนุสัย ๗ (มี
กามราคะ ปฏิฆะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา มานะ ภวราคะ และอวิชชา) เหลืออยู$ จะไดAเปDนพระอนาคามี (ผูAไม$
กลับมาเกิดในโลกนี้อีก) คือ เปDนผูAจะไดAบรรลุพระอรหัตตผล หรือพระอนาคามิผล ในชาตินี้เปDนแน$นอน
ภายใน ๗ ป� หรือลดลงไปจนถึงเพียง ๗ วัน 

การปฏิบัติวิป�สสนาภาวนาจึงเปDนการปฏิบัติตามหลักสติป�ฏฐาน ๔ อันเปDนอุบายเครื่อง
เจริญป�ญญา โดยการพิจารณาสภาวธรรมหรือรูปนาม ใหAเห็นตามความเปDนจริง คือ เห็นดAวยป�ญญาว$า
สภาวธรรมเหล$านี้ ตกอยู$ในสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ( ไดAแก$ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปDนสิ่งท่ี
เกิดข้ึนจากการรวมตัวของธาตุท้ังหลาย เปDนสิ่งท่ีไม$ควรยึดม่ันถือม่ัน การปฏิบัติวิป�สสนาภาวนานี้เปDน
หนทางเดียวกันท่ีจะนำบุคคลไปสู$เสAนชัยคือความพAนทุกข(ไดAอย$างแน$นอนในชาตินี้ 

พระพุทธเจAาตรัสว$า “สติป�ฎฐาน ๔ ท่ีบุคคลทำใหAมาก ทำใหAบริบูรณ(แลAว ย$อมทำโพชฌงค( 
๗ ใหAบริบูรณ(” และตรัสต$อไปอีกว$า “โพชฌงค( ๗ ที่บุคคลทำใหAมากทำใหAบริบูรณ(แลAว ย$อมทำวิชชา
และวิมุตติ๓๕ ใหAบริบูรณ(”๓๖ 
 
 
 

 
๓๔ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๓-๓๐๐/๓๒๕-๓๕๑. 
๓๕วิมุตติ คือ วิมุตติ ความหลุดพAน หรือความพAนจากกิเลส ๕ อย$าง, ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ( 

(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมศาสนI ฉบับประมวลศัพทI, หนAา ๓๗๗. 
๓๖ขุ.ปฏิ. (ไทย) ๓๑/๒๗๘/๓๒๔. 



๓๐ 

การพัฒนาในทัศนะแห$งพระพุทธศาสนาซึ่งเนAนที่การพัฒนาตัวบุคคลเปDนสำคัญและเปDน
จุดเริ่มตAนของการพัฒนาสิ่งใด ๆ นี้ เปDนการพัฒนาที่มีจุดมุ$งหมายเพื่อความหลุดพAนจากอาสวะกิเลส
ท้ังปวง บรรลุซึ่งนิพพานอันเปDนธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนานั้น เบื้องตAนผูAปฏิบัติตAองต้ังม่ันอยู$ในศีล 
คือ รักษากาย วาจา ใหAเรียบรAอย ชำระศีลใหAบริสุทธิ์หมดจด เพราะศีลเปDนเบื้องตAน เปDนมารดาของ
กัลยาณธรรมทั้งหลาย เมื่อศีลบริสุทธิ์แลAว สมาธิคือความตั้งใจมั่น และป�ญญาคือความรอบรูAในกอง
สังขารก็เกิดข้ึน สัมพันธ(กันดุจลูกโซ$ อันจะนำผูAปฏิบัติใหAถึงซ่ึงนิพพาน ดังพระพุทธพจน(ว$า “นรชนผูAมี
ป�ญญา ต้ังม่ันแลAวในศีล อบรมจิตและป�ญญาใหAเจริญอยู$เปDนผูAมีความเพียร มีป�ญญารักษาตน ภิกษุนั้น
พึงถางชัฏนี้”๓๗ สอดคลAองกับท่ี ในโอวาทปาติโมกข( ท่ีมีการกำหนดใหAนิพพานหรือความหลุดพAนทุกข(
เปDนเปPาหมายสูงสุดในการปฏิบัติธรรม โดยแนวทางปฏิบัติธรรมใหAยึดหลัก ๓ ประการ คือ ไม$ทำชั่วท้ัง
ปวง ทำดีใหAถึงพรAอม และทำจิตใจใหAผ$องใส๓๘ ดังนั้น ผลของการพัฒนาตามหลักวิป�สสนาภาวนาจึงมี
จุดมุ$งหมายเดียว คือ “เจโตวิมุตติ” ๓๙ หรือความหลุดพAนแห$งจิต ดังมีหลักฐานปรากฏเปDนพุทธพจน(ว$า 
“เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็ม ฉันใด ธรรมวินัยนี้ก็มีรสเดียวคือวิมุตติ ฉันนั้น”๔๐ พระ
พุทธดำรัสดังกล$าวนี้ แสดงใหAเห็นว$า พระพุทธเจAาทรงประสงค(ใหAผูAเขAามาบวชในพระพุทธศาสนายึด
ม่ันเปPาหมายเดียวกัน คือ มุ$งปฏิบัติเพ่ือความหลุดพAนทุกข( เท$านั้น 

ผูAที่ไดAรับการพัฒนาแลAวในทัศนะของพระพุทธศาสนา ไดAแก$ บุคคลผูAเปDนอริยสงฆ( ซ่ึง
หมายถึง พระอริยบุคคล คือ ผูAปฏิบัติตนจนไดAบรรลุมรรคผลต้ังแต$โสดาบันข้ึนไป ซ่ึงแบ$งประเภทไดA ๓ 
ประเภท คือ แบบท่ัวไป แบบพิสดาร และแบบตามความหลุดพAน ดังนี้ 

๑. แบบท่ัวไป พระอริยบุคคล ๔ 

 ๑.๑ พระโสดาบัน 

 ๑.๒ พระสกทาคามี หรือพระสกิทาคามี 

 ๑.๓ พระอนาคามี 

 ๑.๔ พระอรหันต( 
 
 
 

 
๓๗สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๖๑/๑๖. 
๓๘ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๔/๓๙. 
๓๙ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๕๒/๓๗๓. 
๔๐วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๖๒/๒๙๑. 



๓๑ 

๒. แบบพิสดาร พระอริยบุคคล ๘ 

 ๒.๑ พระผูAตั้งอยู$ในโสดาป�ตติมรรค 

 ๒.๒ พระผูAตั้งอยู$ในโสดาป�ตติผล 

 ๒.๓ พระผูAตั้งอยู$ในสกทาคามิมรรค 

 ๒.๔ พระผูAตั้งอยู$ในสกทาคามิผล 

 ๒.๕ พระผูAตั้งอยู$ในอนาคามิมรรค 

 ๒.๖ พระผูAตั้งอยู$ในอนาคามิผล 

 ๒.๗ พระผูAตั้งอยู$ในอรหัตตมรรค 

 ๒.๘ พระผูAตั้งอยู$ในอรหัตตผล 

๓. ตามความหลุดพAน พระอริยบุคคล ๗ 

 ๓.๑ สัทธานุสารี 

 ๓.๒ ธัมมานุสารี 

 ๓.๓ สัทธาวิมุต 

 ๓.๔ ทิฏฐิปป�ตตะ 

 ๓.๕ กายสักขี 

 ๓.๖ ป�ญญาวิมุต 

 ๓.๗ อุภโตภาควิมุต๔๑ 

ผูAท่ีไดAรับการพัฒนาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา เรียกว$า “อเสขบุคคล”๔๒ คือ บุคคลผูAไม$
ตAองศึกษา ไดAแก$ ผูAบรรลุอรหัตตผลแลAว ส$วนบุคคลผูAไม$ไดAรับการพัฒนาหรือไดAรับการพัฒนาแลAว แต$
ยังไม$ถึงข้ันสูงสุดดังกล$าว เรียกว$า เสขบุคคล คือ ผูAยังตAองศึกษา๔๓ 
 
 

 
๔๑พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมศาสนI ฉบับประมวลศัพทI, หนAา ๕๑๖. 
๔๒องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๒๘๐/๘๐. 
๔๓พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมศาสนI ฉบับประมวลธรรม, พิมพ(ครั้งท่ี ๑๘, (นนทบุรี: 

โรงพิมพ(เพ่ิมทรัพย(การพิมพ(, ๒๕๕๓), หนAา ๗๗. 



๓๒ 

อย$างไรก็ตาม การบรรลุนิพพานไดAนั้นตAองอาศัยป�ญญาคือการรอบรูAในกองสังขารทั้งหลาย 
ซึ่งรวมอยู$ในอริยมรรคมีองค( ๘ ซึ่งอยู$ในอริยสัจจ(อันเปDนความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระ
อริยะ ดังท่ีทรงตรัสย้ำว$า “ภิกษุท้ังหลาย เพราะไม$ตรัสรูA ไม$เขAาใจอริยสัจ ๔ ท้ังเราและเธอจึงไดAวิ่งแล$น 
เร$ร$อนไป (ในชาติท้ังหลาย) สิ้นกาลนานอย$างนี้”๔๔ 

มรรค แปลว$า ทาง หนทาง หากโดยองค(ประกอบ คือ ขAอปฏิบัติใหAถึงความดับทุกข( 
ประกอบ ไปดAวยองค( ๘ ประการ ไดAแก$ 

๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ หมายความถึง ความรูAในทุกข( ความรูAในทุกขสมุทัย ความรูA
ในทุกขนิโรธ ความรูAในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เรียกว$า สัมมาทิฏฐิ 

๒. สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ หมายความถึง ความดำริในการออกจากกาม ความดำริ
ในการไม$พยาบาท ความดำริในการไม$เบียดเบียน นี้เรียกว$า สัมมาสังกัปปะ 

๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ หมายความถึง เจตนาเปDนเหตุงดเวAนจากการพูดเท็จ เจตนา
เปDนเหตุงดเวAนจากการพูดส$อเสียด เจตนาเปDนเหตุงดเวAนจากการพูดคำหยาบ เจตนาเปDนเหตุงดเวAน
จากการพูดเพAอเจAอ นี้เรียกว$า สัมมาวาจา 

๔. สัมมากัมมันตะ การกระทำชอบ หมายความถึง เจตนาเปDนเหตุงดเวAนจากการฆ$าสัตว( 
เจตนาเปDนเหตุงดเวAนจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจAาของเขาไม$ไดAใหAเจตนาเปDนเหตุงดเวAนจากการประพฤติ
ผิดในกาม นี้เรียกว$า สัมมากัมมันตะ 

๕. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบหรือเลี้ยงชีพชอบ หมายความถึง อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละ
มิจฉาอาชีวะแลAว สำเร็จการเลี้ยงชีพดAวยสัมมาอาชีวะ นี้เรียกว$า สัมมาอาชีวะ 

๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบหรือพยายามชอบ หมายความถึง สรAางฉันทะ พยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ$งมั่นเพื่อ... ปPองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม$เกิดมิใหAเกิดขึ้น ...ละบาป
อกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลAว ...ทำกุศลธรรมท่ียังไม$เกิดข้ึนใหAเกิดข้ึน ...ความดำรงอยู$ ไม$เลือนหาย ภิญโญ
ภาพ ไพบูลย( เจริญเต็มท่ีแห$งกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลAว นี้เรียกว$า สัมมาวายามะ 

๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ หมายความถึง พิจารณาเห็นกายในกายอยู$ มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกไดA พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู$... 
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู$ ...พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู$ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกไดA นี้เรียกว$า สัมมาสติ 
 

 
๔๔ที.ม. (ไทย) ๑๐/๘๖/๑๐๗. 



๓๓ 

๘. สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ หมายความถึง สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุ
ปฐมฌานที่มีวิตก มีวิจาร มีป�ติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู$ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป บรรลุทุติย
ฌานที่มีความผ$องใสภายใน มีภาวะที่จิตเปDนหนึ่งผุดขึ้น ไม$มีวิตก ไม$มีวิจาร มีแต$ป�ติและสุขอันเกิดจาก
สมาธิอยู$ เพราะป�ติจางคลายไป มีจิตเปDนอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยู$และเสวยสุขดAวยกาย บรรลุ
ตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายกล$าวสรรเสริญว$า ผูAมีอุเบกขา มีสติ อยู$เปDนสุข เพราะละสุขและทุกข(ไดA 
เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก$อนแลAว บรรลุจตุตถฌานที่ไม$มีทุกข(ไม$มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะ
อุเบกขาอยู$ นี้เรียกว$า สัมมาสมาธิ๔๕ 

อริยมรรคมีองค( ๘ โดยย$อแลAว สามารถสรุปลงในไตรสิกขา หมายถึง ขAอปฏิบัติที ่ตAอง
ศึกษา และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน หรือเรียกว$า สิกขา ๓ อย$าง ไดAแก$ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา 
และอธิป�ญญาสิกขา หรือเรียกง$าย ๆ ว$า ศีล สมาธิ ป�ญญา ดังนี้ 

อธิศีลสิกขา คือ การฝ¥กความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ไดAแก$ รวมเอาองค(มรรคขAอ
สัมมา วาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ไวAดAวยกัน ถือเปDนขAอปฏิบัติสำหรับฝ¥กอบรมในทางความ
ประพฤติอย$างสูง 

อธิจิตตสิกขา คือ การฝ¥กในดAานคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ไดAแก$ รวมเอาองค(มรรค
ขAอสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ไวAดAวยกัน ถือเปDนขAอปฏิบัติสำหรับฝ¥กอบรมจิตเพ่ือใหAเกิด
คุณธรรม เช$น สมาธิอย$างสูง 

อธิป�ญญาสิกขา คือ การฝ¥กป�ญญาใหAเกิดความรูA ความเขAาใจ สิ่งทั้งหลายตามความเปDน
จริงจนถึงความหลุดพAน มีจิตใจเปDนอิสระ ผ$องใส เบิกบาน ไดAแก$ รวมเอาองค(มรรคขAอสัมมาทิฏฐิ และ
สัมมาสังกัปปะ ไวAดAวยกัน ถือเปDนขAอปฏิบัติสำหรับฝ¥กอบรมป�ญญาเพ่ือใหAเกิดความรูAแจAงอย$างสูง๔๖ 

๕) การพัฒนาตามแนวศาสตรIสมัยใหม) 

สำหรับ ทัศนะของศาสตร(สมัยใหม$หรือศาสตร(ตะวันตก พิจารณาลักษณะของการพัฒนา
ตามทฤษฎีสมัยใหม$ เปDนการเปลี ่ยนแปลงในทางที ่เจริญขึ ้น จะเปDนการเนAนความเจริญทางวัตถุ 
โดยเฉพาะโครงสรAางทางกายภาพขั ้นพื้นฐานและดAานสังคม เปDนการพัฒนาซึ่งมีทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงท่ีกำหนดไวAล$วงหนAา๔๗ 
 
 

 
๔๕ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕-๓๓๗. 
๔๖พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนI ฉบับประมวลธรรม, หนAา ๑๐๗. 
๔๗สัญญา สัญญาวิวัฒน(, การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ, หนAา ๑๙. 



๓๔ 

การพัฒนาตามแนวศาสตร(สมัยใหม$ เปDนการพัฒนาในลักษณะของการพัฒนาองค(การ 
(Organization Development) โดยเฉพาะ โดยนัยนี้คำว$า องค(การ (Organization) หมายถึง หน$วยท่ี
จัดเปDนศูนย(รวมคนตั้งแต$สองคนขึ้นไปที่มารวมกันทำงานเปDนหน$วยงานเดียวกัน ภายใตAวัตถุประสงค(
และเปPาหมายเดียวกัน โดยมีกฎ ระเบียบ หรือกติกาในการทำงานร$วมกันอย$างเปDนระบบ๔๘ ที ่มี
องค(ประกอบพื้นฐานสำคัญที่เหมือนกัน คือ ตัวบุคคล (Person) โครงสรAาง (Structure) วัตถุประสงค(
ส$วนตัว (Personal Objectives) และการมีปฏิสัมพันธ(ของส$วนต$าง ๆ๔๙ องค(การ คือ ระบบเป�ดที่มีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย$างเปDนกระบวนการต$อเนื่อง๕๐ การบริหารจัดการองค(การเปDนงานที่มีความ
เกี่ยวขAองกับลักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ การกำหนดกิจกรรม การจัดกลุ$มกิจกรรมต$าง ๆ ใหAเปDน
ระบบหรือเปDนโครงสรAาง และการมอบหมายกิจกรรมใหAแก$ตำแหน$งต$าง ๆ โดยมีกติกาในการปฏิบัติงาน
ร$วมกัน๕๑ 

การบริหารองค(การมีลักษณะเปDนกระบวนการที่กำหนด กฎ ระเบียบ แบบแผน ในการ
ปฏิบัติ งานขององค(กร ซึ่งรวมถึงวิธีการการทำงานเปDนกลุ$ม นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงการแบ$ง
อำนาจหนAาที่ในการดำเนินงานออกเปDนส$วนต$าง ๆ แต$ละส$วนกำหนดอำนาจหนAาที่ไวAอย$างชัดเจน 
พรAอมท้ังกำหนดความสัมพันธ(ของหนAาท่ีการงานท่ีแบ$งออกไปกำหนดสายการบังคับบัญชาต้ังแต$หน$วย
ที่เล็กที่สุด คือ ตำแหน$งต$าง ๆ จนถึงหน$วยงานขนาดใหญ$ของหน$วยงานนั้น ๆ จนครอบคลุมอำนาจ
หนAาที่ของหน$วยงานทั้งหมด๕๒ จากแนวคิดดังกล$าวขAางตAน จำแนกประเภทขององค(การออกเปDน ๓ 
ประเภท ไดAแก$ 

ประเภทที่ ๑ องค(การที่ยึดตามวัตถุประสงค( ประกอบไปดAวย องค(การเพื่อประโยชน(ของ
สมาชิกขององค(การนั ้น (Member Organization) องค(การทางธุรกิจ (Business Organization) 
องค(การเพื ่อบริการ (Service Organization) องค(การเพื ่อสวัสดิการประชาชน (Bureaucratic 
Organization) 

 
๔๘สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองคIการและการจัดการเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หนAา ๖. 
๔๙Hicks H. G., & Gullett R. C., The Management of Organizations, 3 rd ed., (New York: 

McGraw-Hill, 1967), p. 22. 
๕๐Kate D., & Kahn R., The Social Psychology of Organizations. (New York: John Wiley & 

Sons, 1978), p. 20. 
๕๑พงศ(สัณห( ศรีสมทรัพย( และชลิดา ศรมณี, หลักการจัดองคIการและการจัดการ, พิมพ(ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพ-

มหานคร: หAางหุAนส$วนจำกัดแสงจันทร(การพิมพ(, ๒๕๔๑), หนAา ๑๓๗. 
๕๒สมาน รังสิโยกฤษฏ( และสุธี สุทธิสมบูรณ(, หลักการบริหารเบ้ืองตUน, พิมพ(ครั้งท่ี ๑๙, (กรุงเทพมหานคร: 

สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., ๒๕๔๔), หนAา ๒๓. 



๓๕ 

ประเภทท่ี ๒ องค(การท่ียึดตามโครงสรAาง ซ่ึงแบ$งย$อยออกเปDน ๒ ประเภทย$อย คือ องค(การ
แบบเปDนทางการ (Formal Organization) และองค(การแบบไม$เปDนทางการ (informal Organization) 
หรือเรียกว$า องค(การอรูปนัยหรือองค(การนอกรูปแบบ 

ประเภทที่ ๓ องค(การที่ยึดกำเนิด แบ$งย$อยออกเปDน ๒ ประเภท คือ องค(การแบบปฐม 
(Primary Organization) คือ องค(การท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ สมาชิกในองค(การมีความสัมพันธ(ใกลAชิด
กัน เช$น ครอบครัว กลุ$มเพื่อนบAานใกลAเคียง และองค(การแบบมัธยม (Secondary Organization) คือ 
องค(การท่ีมนุษย(จัดต้ังข้ึน โดยสมาชิกในองค(การมีความสัมพันธ(กันตามบทบาท หนAาท่ี ความรับผิดชอบ
ท่ีมีอยู$ เช$น หน$วยราชการ หAางหุAนส$วน บริษัท โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สมาคม๕๓ 

การจัดโครงสรAางองค(การที่เหมาะสมมีความสัมพันธ(กับการบรรลุวัตถุประสงค(ขององค(การ 
ซึ่งโดยทั่วไปแลAว หลักการออกแบบโครงสรAางองค(การจะตAองคำนึงถึงหลักเกณฑ(ในการออกแบบ 
ประกอบไปดAวยหลักการแบ$งงานกันทำ หลักการแบ$งโครงสรAางหน$วยงานภายใน หลักการแบ$งช$วงชั้น
การควบคุม และหลักการมอบหมายอำนาจหนAาที่ ทั้งนี้โครงสรAางขององค(การตAองคำนึงเพ่ิมเติมถึง
ความแตกต$าง การรวมเปDนอันหนึ่งอันเดียวกัน การรวมศูนย(อำนาจ การแบ$งกระจายอำนาจความเปDน
ทางการ การปรับตัวเขAาหากัน และความเปDนมาตรฐานเดียวกันอีกดAวย ป�จจุบันนี้รูปแบบของโครงสรAาง
องค(การแบ$งออกเปDนประเภทหลัก ๆ ๒ โครงสรAาง คือ โครงสรAางองค(การแบบแนวดิ่งหรือแนวต้ัง 
(Vertical Structure) เปDนการจัดองค(การเนAนสายการบังคับบัญชาและอำนาจหนAาท่ีเริ่มจากระดับสูง
ลงมาสู$ระดับล$าง โดยระดับสูงเปDนผูAออกนโยบายและระดับล$างดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนดไวA 
และโครงสรAางองค(การแบบแนวราบหรือแนวนอน (Horizontal Structure) เปDนการจัดองค(การเนAน
หลักการแบ$งงานกันทำ เปDนการเพิ่มหนทางการดำเนินงาน ทำใหAการสื่อสารและการไหลของงานทำ
ไดAง$าย สะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน๕๔ 

ป�จจัยที่ตAองคำนึงถึงในการจัดโครงสรAางองค(การใหAประสบความสำเร็จใจการบริหาร
จัดการ ไดAแก$ 

- มีเปPาหมาย นโยบาย และแผนงานในการดำเนินงานอย$างชัดเจน 

- มีศูนย(กลางในการอำนวยการท่ีมีสมรรถภาพ มีความรับผิดชอบและอำนวยการโดยตรง 

- มีการระบุหนAาที่การงานและความรับผิดชอบของสมาชิกแต$ละคนใหAชัดเจนตามความ
เหมาะสม ตรงกับความรูAความสามารถ 

 
๕๓สมคิด บางโม, องคIการและการจัดการ, พิมพ(ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน( จำกัด, 

๒๕๕๔), หนAา ๑๗-๑๘. 
๕๔สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองคIการและการจัดการเชิงพุทธ, หนAา ๑๑-๑๓. 



๓๖ 

- มีการจัดระบบการทำงานท่ีเหมาะสม มีเทคนิคการควบคุมงานและการประสานงานภายใน
องค(การ 

- มีระบบท่ีตAองสื่อสารท่ีดีท้ังภายในและภายนอกองค(การ 

- คำนึงถึงการที่ตAองสามารถปรับตัวไดAเหมาะสม กับสภาวการณ(และสิ่งแวดลAอมที่เปลี่ยนไป 
การปรับตัวและการพัฒนาองค(การจะตAองมีความสม่ำเสมอและตลอดไป 

อย$างไรก็ตาม องค(การที่มีโครงสรAางที่ไม$มีความยืดหยุ$นมักจะไม$ประสบความสำเร็จ ใน
การจัดโครงสรAางองค(การจึงควรคำนึงถึงสิ่งแวดลAอม กลยุทธ( เทคโนโลยี และบุคลากรท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อย$างต$อเนื่องดAวย 

หากกล$าวถึง ทฤษฎีองค(การ (Organization Theory) ซึ่งเปDนการศึกษาการประมวลผล
ขององค(การที่ระดับการวิเคราะห(ที่มีขนาดใหญ$ เปPาหมายของทฤษฎีองค(การ คือ การเขAาใจองค(การ
การมองในวงกวAาง ๆ หรือเปDนการวิเคราะห(องค(การในภาพใหญ$นั่นเอง เนื่องจากตAองศึกษาองค(การ
ท้ังหมดเปDนหนึ่งหน$วย โดยมีจุดเนAนการวิเคราะห(สำหรับทฤษฎีองค(การ  ไม$ใชAตัวบุคคลแต$เปDนตัวของ
องค(การเอง เปDนแนวคิดท่ีเก่ียวกับมิติต$าง ๆ ของโครงสรAางและเนื้อหาสาระขององค(การ ไม$ว$าจะเปDน
มิติต$าง ๆ ดAานการสรAางรูปแบบ การสรAางความเชี่ยวชาญ ระดับของอำนาจ การรวมศูนย(กลาง ขนาด
ขององค(การ เทคโนโลยีเชิงองค(การ สิ่งแวดลAอม เปPาหมาย และกลยุทธ( ตลอดจนศึกษาถึงวัฒนธรรม
องค(การ ทฤษฎีองค(การจึงมีความเกี่ยวขAองกับผูAคนที่รวมกันเขAาเปDนแผนกและองค(การ และมีความ
แตกต$างในดAานโครงสรAางและพฤติกรรม ณ ระดับการวิเคราะห(ในขั้นขององค(การ ทฤษฎีองค(การจึง
นับเปDนสังคมวิทยาขององค(การ ในขณะที่พฤติกรรมองค(การเปDนจิตวิทยาขององค(การ๕๕ ทฤษฎีองค(การ
ต$าง ๆ จึงเปDนการหาขAอสรุปในการออกแบบองค(การอันเปDนสากล และแมAว$าทฤษฎีแต$ละแนวอาจมี
ความแตกต$างกันอยู$บAาง แต$ก็มีความประสงค(ที่จะชี้ใหAเห็นการออกแบบองค(การที่ดีที่สุด สามารถ
ใชAไดAกับทุกคน ทุกสถานการณ( ไม$ว$าจะเปDนการออกแบบโรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน หรือ
มหาวิทยาลัย นั้นเปDนความพยายามท่ีมีอยู$ตลอดเวลา๕๖ มีพ้ืนฐานรูปแบบและกฎเกณฑ(ของพฤติกรรม
องค(การ๕๗ดังกล$าวนี้ ทฤษฎีองค(การท่ีมีมานับต้ังแต$ตAนศตวรรษท่ี ๒๐ ถึงป�จจุบัน จำแนกเปDน ๓ กลุ$ม 
ไดAแก$ 

 
๕๕วิเชียร วิทยาอุดม, ทฤษฎีองคIการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนธัช การพิมพ( จำกัด, ๒๕๕๔), หนAา 

๑. 
๕๖มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, องคIการและการจัดการ, (นนทบุรี: สำนักพิมพ(มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมา ธิราช, ๒๕๔๓), หนAา ๑๔๓. 
๕๗ทิพวรรณ หล$อสุวรรณ, ทฤษฎีองคIการสมัยใหม), (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ดี. เค. ปริ้นติ้งเวิลด( 

จำกัด, ๒๕๕๐), หนAา ๗. 



๓๗ 

กลุ$มที่ ๑ ทฤษฎีองค(การสมัยด้ังเดิม (Classical Organizational Theory) โดยถือว$ามี
การริเริ่มคิดคAนทฤษฎีนี้เม่ือปลายศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งมีสาระสำคัญคือเปDนทฤษฎีที่อธิบายถึงการสรAาง
องค(การขึ้นมา เพื่อตอบสนองความตAองการเบื้องตAนทางดAานเศรษฐกิจขององค(การและสังคม โดยมุ$ง
ใหAโครงสรAางองค(การมีรูปแบบที่สะดวกต$อการบริหารและการปกครอง และมุ$งเนAนผลผลิตสูงตาม
เปPาหมายที่กำหนดไวA นักทฤษฎีที่สำคัญในสมัยนี้ คือ Frederick Taylor เจAาของทฤษฎีการบริหาร
แบบวิทยาศาสตร( Max Weber เจAาของทฤษฎีระบบราชการ Urwick and Gulick เจAาของทฤษฎี 
POSCORB เปDนตAน 

กลุ $มที ่ ๒ ทฤษฎีองค(การสมัยใหม$ (Neo-Classical Organization Theory) ทฤษฎีนี้
พัฒนาขึ้นมาจากทฤษฎีองค(การดั้งเดิม เกิดขึ้นเม่ือปลายศตวรรษที่ ๑๙ ถึงศตวรรษที่ ๒๐ โดยสรุป
ทฤษฎีนี้ใหAความ สำคัญในดAานความรูAสึกนึกคิดนึกของบุคคลผูAปฏิบัติงาน ยอมรับถึงอิทธิพลทางสังคม
ที่มีผลกระทบต$อการปฏิบัติงาน การมีส$วนร$วมในการตัดสินใจและมนุษยสัมพันธ( รวมถึงพฤติกรรม
องค(การซึ่งเปDนตัวช$วยใหAการจัดองค(การดำเนินไปดAวยดี เจAาของทฤษฎีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ คือ Hugo 
Munsterberg เจAาของทฤษฎีจิตวิทยาอุตสาหกรรม Dickson เจAาของทฤษฎีกระบวนการมนุษย
สัมพันธ( และ Maslow เจAาของทฤษฎีแรงจูงใจ เปDนตAน 

กลุ$มที่ ๓ ทฤษฎีองค(การป�จจุบัน (Modern Organization Theory) เริ่มพัฒนาทฤษฎีนี้
ตั้งแต$ ป� ค.ศ. ๑๙๕๐ เปDนตAนมา โดยคงใชAฐานแนวคิดของสองทฤษฎีองค(การขAางตันมาปรับปรุงพัฒนา 
ขึ้นใหม$ เปDนหลักสังคมเศรษฐศาสตร( มองมนุษย(ผูAทำงานเปDนสิ่งที่มีชีวิต ความรูAสึกและจิตใจ นำความรูA
ดAานมนุษยสัมพันธ(มาใชA นำสิ่งแวดลAอมมาพิจารณา ใชAแนวคิดเชิงระบบมาเปDนตัวหนุน เจAาของแนวคิด
ทฤษฎีเหล$านี้ มีหลายท$าน คือ Alfred Korzybski, Mary Parker Follett และ Chester I Barnard เปDนตAน๕๘ 

ทฤษฎีองค(การจึงเปDนระบบหรือชุดแนวคิดที่เปDนหลักการอธิบายถึงการจัดการองค(การ 
ท้ังในเรื่องของโครงสรAาง ระบบในการบริหารจัดการภายในองค(การ ความสัมพันธ(ระหว$างองค(การกับ
สิ่งแวดลAอมภายนอกท่ีจะนำไปสู$การออกแบบองค(การท่ีตอบสนองการบริหารท่ีดี และมีประสิทธิภาพ๕๙ 

องค(การทุกองค(การเปDนพลวัตร (Dynamic) ย$อมตAองเคลื่อนไหวไปตามสภาพของป�จจัย
ท้ังภายนอกและภายในองค(การ การปรับตัวและการเคลื่อนไหวจะเกิดข้ึนตลอดเวลา มิฉะนั้นองค(การ
จะตายไม$สามารถดำรงอยู$ไดA เช$นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ๖๐ 

 
๕๘สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองคIการและการจัดการเชิงพุทธ, หนAา ๘. 
๕๙เรื่องเดียวกัน, หนAา ๙. 
๖๐ชูชีพ พุทธประเสริฐ, การพัฒนาองคIการเทคนิคการบริหารการศึกษา, พิมพ(ครั้งที่ ๓, (เชียงใหม$: 

คณะศึกษาศาสตร( มหาวิทยาลัยเชียงใหม$, ๒๕๔๒), หนAา ๖๖. 



๓๘ 

กระบวนการพัฒนาองค(การ (Organization Development) จึงเปDนเครื่องมือท่ีถูกนำมา 
ใชAในการบริหารและพัฒนาองค(การเพื่อใหAองค(การสามารถปรับตัวและแกAไขป�ญหากAาวทันต$อการ
เปลี่ยนแปลง พรAอมสรAางความเขAมแข็งใหAกับองค(การอย$างเปDนระบบและเปDนรูปธรรม โดยที่แนวคิด
พ้ืนฐานในการพัฒนาองค(การ คือ 

- เปDนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย$างมีแบบแผน กล$าวคือ จะตAองมีการตรวจวินิจฉัยป�ญหา
ในองค(การอย$างมีระบบเพ่ือใหAไดAสาเหตุท่ีแทAจริงและนำไปสู$การแกAไข 

- เปDนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทุกระบบที่ประกอบกันเปDนองค(การ มุ$งเนAนการเปลี่ยนแปลง
ท้ังองค(การ 

- การพัฒนาองค(การตAองอาศัยความรูAทางพฤติกรรมศาสตร( และใชAศิลปะทุกขั้นตอนของ
การเปลี่ยนแปลง 

- เปDนการดำรงไวAซึ่งดุลยภาพของทุกระบบ ใหAสามารถร$วมกันไดAอย$างมีประสิทธิภาพ และ
ส$งผลถึงการพัฒนาองค(การใหAทันกับสภาพแวดลAอมท้ังภายในและภายนอก 

- เปDนกระบวนการท่ีดำเนินไปในลักษณะประสานสัมพันธ(กันอย$างต$อเนื่องท่ีเปDนกระบวนการ 
เปDนข้ันตอน 

- เปDนกลวิธีเปลี่ยนแปลงในลักษณะเสริมสรAางดAวยการใหAการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลาย
รูปแบบเพื่อใหAบุคคลเปลี่ยนแปลงค$านิยม ความเชื่อในการทำงาน ความรูAสึกในคุณค$าของคน ซึ่งเปDน
ส$วนหนึ่งขององค(การ 

- เปDนกระบวนการท่ีตAองใชAขAอมูลเปDนพ้ืนฐาน 

- เปDนกระบวนการท่ีอาศัยประสบการณ(พ้ืนฐานความเชื่อว$าประสบการณ(สอนคน ป�ญหา
ท่ีนำมาพิจารณาจึงเปDนป�ญหาจากการปฏิบัติอยู$จริง 

- ใชAกระบวนการกลุ$มในการดำเนินงาน โดยเชื่อว$าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในองค(การจะไม$
ประสบผลสำเร็จเลย ถAากลุ$มไม$มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีกระบวนการพัฒนาองค(การ๖๑ 

การพัฒนาองค(การยังเปDนวิธีการท่ีเปDนระบบในการสรAางการเปลี่ยนแปลง โดยมีเปPาหมาย
ท่ีสำคัญบางประการ คือ เปPาหมายกระบวนการ (Process Goals) มุ$งเนAนการพัฒนากระบวนการในการมี
ปฏิสัมพันธ( (Interaction) ระหว$างบุคคล เช$น การตัดสินใจ การติดต$อสื่อสาร การแกAป�ญหา และการ 
จัดการความขัดแยAงระหว$างสมาชิก เปDนตAน 

 
๖๑อAางแลAว, ชูชีพ พุทธประเสริฐ, การพัฒนาองคIการเทคนิคการบริหารการศึกษา,, หนAา ๗๓. 



๓๙ 

เปPาหมายกระบวนการ (Process Goals) นี้ ตAองการใหAสมาชิกสามารถปฏิบัติงานร$วมกัน
อย$างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน(สูงสุดต$อองค(การและเปPาหมายผลลัพธ(รวม (Outcomes Goals) 
การพัฒนาองค(การจะใหAความสำคัญต$อการปฏิบัติงาน (Task Performance) ขององค(การ โดยมุ$ง
พัฒนาความสามารถในการปรับตัวขององค(การใหAสามารถดำเนินงานภายใตAสิ่งแวดลAอมที่เปลี่ยนแปลง
อย$างเหมาะสม โดยใชAเทคนิคในระดับต$าง ๆ ขององค(การเพื่อใหAไดAผลลัพธ(ตามตAองการ ดังกล$าวนี้ 
โดยท่ัวไปกระบวนการในการพัฒนาองค(การจึงมี ๓ ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ การวินิจฉัย (Diagnosis) เปDนขั้นตอนเริ่มตAนในการพัฒนาองค(การ ภายหลัง
จากการรับรูAป�ญหา โดยกำหนดวัตถุประสงค(และแนวทางแกAไขป�ญหา รวมทั้งปรับปรุงพฤติกรรมของ
ระบบ โดยอาศัยความรูAจากการวิจัยและเทคนิคการพัฒนาองค(การประกอบกัน 

ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติ (Active Intervention) ผูAทำหนAาที่พัฒนาองค(การจะดำเนินการ
พัฒนาองค(การ โดยประยุกต(วิธีการต$าง ๆ ตามแผนการที่กำหนด เพื่อใหAการพัฒนาองค(การดำเนินไป
ตามวัตถุประสงค(ที่ตAองการอย$างมีประสิทธิภาพโดยการวัดและประเมินความกAาวหนAาของแผนการ
ดำเนินงานอย$างเปDนรูปธรรม เพื่อที่จะปรับปรุงใหAการดำเนินงานมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ข้ันตอนท่ี ๓ การเสริมแรง (Reinforcement) ผูAทำหนAาท่ีพัฒนาองค(การตAองทำการประเมิน 
ผลการดำเนินงานว$าประสบผลตามท่ีตAองการเพียงใด ตลอดจนแกAไขปรับปรุงใหAการดำเนินงานเหมาะสม
กับสถานการณ( จากนั้นทำการเสริมแรงและทำพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงใหAคงตัว (Refreezing) เพื่อใหA
พฤติกรรมท่ีตAองการคงอยู$อย$างต$อเนื่อง โดยไม$ผันแปรหรือยAอนกลับสู$สภาวะเดิม เนื่องจากความเฉ่ือย
ท่ีเกิดจากความเคยชินของบุคคลหรือกลุ$ม ตลอดจนติดตามผล (Follow Up) เพ่ือทำการปรับปรุงและ
เสริมแรงใหAระบบท่ีตAองการคงอยู$อย$างต$อเนื่อง๖๒ 

รูปแบบของการพัฒนาองค(การต้ังอยู$บนพ้ืนฐานของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในช$วงระหว$าง
ข้ันของการละลายพฤติกรรม (Refreezing) ส$วนการเปลี่ยนแปลง (Change) จะถูกแนะนำอย$างระวัง
ผ$านการเขAาแทรกท่ีไดAรับการออกแบบมาเพ่ือสถานการณ(ท่ีองค(การเผชิญอยู$หรือเพ่ือความเหมาะสม
กับสภาพขององค(การในขณะนั้น และสุดทAาย การติดตามผลอย$างเปDนระบบเปDนการคงสภาพพฤติกรรม
หรือสถานการณ(ท่ีพึงปรารถนาขององค(การ๖๓ 

 
๖๒ณัฏฐพันธ( เขจรนันทน(, พฤติกรรมองคIการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 

๒๕๕๑, หนAา ๒๖๕-๒๖๙. 
๖๓ชัยเสฏฐ( พรหมศรี, คู)มือองคIการแห)งความเปbนเลิศ, (กรุงเทพมหานคร: ป�ญญาชน, ๒๕๕๑), หนAา 

๑๒๕-๑๒๖. 



๔๐ 

ทั้งนี้ การพัฒนาองค(การเปDนกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะขององค(การอย$างมีแผนไวA
ล$วงหนAาและจะเน�นกระทำในส�วนท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมและกระบวนการของกลุ�มบนรากฐานแห�งความ
ร�วมมือร�วมใจกัน โดยอาศัยเครื่องมือทางพฤติกรรมศาสตร)ประยุกต)เข�าช�วยในการดำเนินการอย�าง
ต�อเนื่อง เพื่อให�ได�มาและธำรงไว�ซึ ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความมีสุขภาพสมบูรณ)ของ
องค)การ๖๔ 

สรุปไดUว)า คำว$า พัฒนา หมายถึง ความเจริญ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้น โดยนิยามความหมายของ คำว$า พัฒนา แตกต$างกันไปในแต$ละศาสตร( แต$มีขอบเขตเหมือนกัน คือ 
ความเจริญ ความเติบโต ในทางคุณภาพ ปริมาณ หรือสิ่งแวดลAอม ซึ่งเปDนลักษณะของการปรับปรุงใหAดี
ขึ้นกว$าเดิม และหากกล$าวจำเพาะในส$วนท่ีมาจากภาษาบาลีว$า วฑฺฒน แบ$งออกไดAเปDน ๒ ส$วน คือ 
การพัฒนาคน เรียกว$า ภาวนา ส$วนการพัฒนาสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีไม$ใช$คน เช$น วัตถุสิ่งแวดลAอมต$าง ๆ เรียกว$า 
พัฒนา หรือวัฒนา ซึ่งโดยทั่วไป การพัฒนามีองค(ประกอบสำคัญตามลำดับ คือ ระบุป�ญหา วิเคราะห(
ป�ญหา กำหนดเปPาหมาย สรAางระบบทำงาน และจัดทรัพยากรเขAาไปใชAในระบบทำงาน เพราะการ
พัฒนาเกิดจากการวางแผนที่ดีและเปDนการบริการจัดการอย$างเปDนระบบโดยต$อเนื่อง ดังนั้น สิ่งท่ี
จำเปDนประการแรกคือการกำหนดป�ญหาและกำหนดทิศทางของความเปลี่ยนแปลงที่ตAองการใหA
เกิดขึ้น อย$างไรก็ตาม การพัฒนาสิ่งใด ๆ ย$อมอยู$ภายใตAขAอจำกัดของธรรมชาติ และมีมนุษย(เปDน
ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนา สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น เกิดจากการบูรณาการ
อย$างสมดุลระหว$างขีดจำกัดของคน สังคม และสิ่งแวดลAอม โดยไม$แยกส$วนกัน เปDนการพัฒนาที่สนอง
ความตAองการในป�จจุบัน โดยไม$ส$งผลใหAเกิดความเดือนรAอนในอนาคต ซ่ึงตามกระบวนการนี้ จึงอาศัย
ทุนทางสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรเปDนป�จจัยนำเขAา ผ$านกระบวนการทางการจัดการ โดยอาศัย
เทคนิคการจัดการเชิงยุทธศาสตร( การจัดการความรูA  และการจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาในทัศนะของพระพุทธศาสนา เนAนท่ีการพัฒนาในตัวบุคคลไม$ว$าจะเปDนทางดAาน
กายหรือจิตใจก็ตาม พระพุทธเจAาทรงสรรเสริญการฝ¥กอบรมป�ญญาใหAเกิดความรูAแจAงตามเปDนจริง 
เรียกว$า วิป�สสนาภาวนา เปDนแนวทางการปฏิบัติใหAพAนทุกข( วิป�สสนาภาวนาจึงถือเปDนแนวทางในการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในทัศนะแห$งพระพุทธศาสนา โดยผลของการพัฒนาหรือผลของการปฏิบัติตามหลัก
วิป�สสนาภาวนา เนAนผลลัพธ(ที่ตัวบุคคลเปDนสำคัญ โดยมีจุดมุ$งหมายหนึ่งเดียว คือ เพื่อความหลุดพAน
จากอาสวะกิเลสทั้งปวง บรรลุซึ่งนิพพานอันเปDนธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา และเมื่อบุคคลไดAการ
พัฒนาสูงสุดแลAวจะไดAชื่อว$าเปDนอเสขบุคคล หรือบุคคลผูAไม$ตAองศึกษา ไดAแก$ ผูAบรรลุอรหัตตผลแลAว
เท$านั้น ส$วนบุคคลผูAไม$ไดAรับการพัฒนาหรือไดAรับการพัฒนาที่ยังไม$ถึงขึ้นสูงสุด เรียกว$า เสขบุคคล คือ 

 
๖๔สายหยุด ใจสำราญ และสุภาพร พิศาลบุตร, การพัฒนาองคIการ, พิมพ(ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: 

ศูนย(เอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๙), หนAา ๔๙. 



๔๑ 

ผูAยังตAองศึกษาต$อไป ซ่ึงตAองอาศัยขAอปฏิบัติในถึงความดับทุกข( เรียกว$า อริยมรรคมีองค( ๘ ไดAแก$ ความ
เห็นชอบ ความดำริชอบ เจรจาชอบ การกระทำชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ และต้ังใจม่ัน
ชอบ ซึ่งโดยย$อแลAว สามารถสรุปลงในไตรสิกขา คือ ขAอปฏิบัติที่ตAองศึกษา และนำไปปฏิบัติในชีวิต 
ประจำวัน หรือเรียกว$า สิกขา ๓ อย$าง ไดAแก$ ศีล สมาธิ ป�ญญา ซึ่งตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาถือ
ว$า เปDนการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยครบองค(ประกอบ นั่นเอง 

การพัฒนาในทัศนะของศาสตร(ตะวันตก แมAมีความแตกต$างกันตามศาสตร(แต$ละสาขาท่ีมี
จุดมุ$งหมายแตกต$างกันไป แต$ก็เปDนไปในแนวทางเดียวกัน คือ มีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงท่ีกำหนด
ไวAล$วงหนAา และเปDนการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใหAเจริญขึ้นกว$าเดิม เปDนการพัฒนาในลักษณะของ
การพัฒนาองค(การ (Organization Development) ซึ่งเปDนหน$วยที่เกิดจากองค(ประกอบพื้นฐาน ๕ 
ประการ คือ มีตัวบุคคล มีปฏิสัมพันธ( อาศัยโครงสรAาง มีวัตถุประสงค(ส$วนตัว มีปฏิสัมพันธ(กันระหว$าง
ส$วนต$าง ๆ ขององค(การ โดยมีทฤษฎีองค(การ (Organization Theory) เปDนเครื่องมือในการออกแบบ
องค(การอันเปDนสากล ซึ่งทฤษฎีองค(การที่มีมานับตั้งแต$ตAนศตวรรษที่ ๒๐ ถึงป�จจุบันนี้ จำแนกเปDน ๓ 
กลุ$มดAวยกัน ไดAแก$ ทฤษฎีองค(การสมัยด้ังเดิม (Classical Organizational Theory) ทฤษฎีองค(การ
สมัยใหม$ (Neo-Classical Organization Theory) และทฤษฎีองค(การป�จจุบัน (Modern Organization 
Theory) โดยมีกระบวนการพัฒนาองค(การ (Organization Development) เปDนเครื่องมือท่ีนำมาใชA
ในการบริหารและพัฒนาองค(การเพื่อใหAองค(การสามารถปรับตัวและแกAไขป�ญหากAาวทันต$อการ
เปลี่ยนแปลง พรAอมสรAางความเขAมแข็งใหAกับองค(การอย$างเปDนระบบและเปDนรูปธรรม ซึ่งโดยทั ่วไป
กระบวนการในการพัฒนาองค(การ มี ๓ ขั้นตอน ไดAแก$ การวินิจฉัย (Diagnosis) การปฏิบัติ (Active 
Intervention) และการเสริมแรง (Reinforcement) เปDนขั้นตอนของการประเมินผลการดำเนินงาน 
ตลอดจนการแกAไขปรับปรุงใหAการดำเนินงานเหมาะสมกับสถานการณ( พรAอมทั้งทำการเสริมแรงและ
ทำพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงใหAคงตัว เพื่อใหAพฤติกรรมที่ตAองการคงอยู$อย$างต$อเนื่อง โดยไม$ผันแปร
หรือยAอนกลับสู$สภาวะเดิม เนื่องจากความเฉื่อยที่เกิดจากความเคยชินของบุคคลหรือกลุ$ม อย$างไรก็
ตาม การพัฒนาองค(การที่มีประสิทธิภาพ นอกจากการกำหนดแนวทางและเลือกวิธีการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมแลAว จะตAองสามารถนำไปปฏิบัติไดAอย$างเปDนรูปธรรมและสามารถแกAไขอุปสรรคต$าง ๆ อย$าง
เรียบรAอย โดยผูAมีหนAาท่ีในการพัฒนาองค(การตAองวางแผนปฏิบัติการในการพัฒนาองค(การดำเนินไป
อย$างราบรื่น โดยการพัฒนาองค(การที่จะประสบความสำเร็จนั้น สามารถดำเนินการตามแนวทาง
ต$อไปนี้ คือ การใหAความนับถือต$อบุคคล ความเชื่อม่ันและการสนับสนุน ความเท$าเทียมกันของอำนาจ 
ความเป�ดเผยหรือโปร$งใส และการมีส$วนร$วม 
 
 
 



๔๒ 

๒.๑.๒ การพัฒนาศักยภาพ 

๑) ความหมาย 

คำว$า ศักยภาพ มีคำที่มีความหมายเหมือนกัน แต$มีการเรียกแตกต$างกันออกไป บAาง
เรียกว$า ขีดความสามารถ บAางเรียกว$า สมรรถนะ ถึงแมAว$าจะเรียกแตกต$างกันออกไป แต$ก็ลAวนมาจาก
ศัพท(ภาษาอังกฤษว$า Competency๖๕ ซ่ึงหมายถึง ความรูA (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ
ส$วนบุคคล (Personal Characteristic or Attributes) ที่ทำใหAบุคคลผูAนั้นทำงานในความรับผิดชอบ
ของตนไดAดีกว$าผูAอื่น๖๖ เปDนบุคลิกลักษณะที่ซ$อนอยู$ภายในป�จเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันใหAป�จเจก
บุคคลนั้น  สรAางผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือเปDนไปตามเกณฑ(ที่กำหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ ดังนั้น 
ศักยภาพ จึงเปDนกลุ$มของความรูA ทักษะ และพฤตินิสัยที่พึงประสงค(ที่เกี่ยวขAองกัน ซึ่งมีผลกระทบต$อ
งานหลักของตำแหน$งงานหนึ่ง ๆ โดยกลุ$มความรูA ทักษะ และคุณลักษณะดังกล$าว สัมพันธ(กับผลงาน
ของตำแหน$งงานนั้น ๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานท่ีเปDนที่ยอมรับ และเปDนสิ่งที่สามารถ
เสริมสรAางข้ึนไดAโดยผ$านการฝ¥กอบรมและการพัฒนา๖๗ คำว$า ศักยภาพ แปลว$า ภาวะแฝงอำนาจหรือ
คุณสมบัติท่ีมีแฝงอยู$ในสิ่งต$าง ๆ อาจทำใหAพัฒนาหรือทำใหAปรากฏเปDนสิ่งท่ีประจักษ(ไดA๖๘ ไดAแก$ ความ 
สามารถหรือความพรAอมในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเอื้ออำนวย ต$อการพัฒนา การปรับปรุง การจัดการ 
หรือการเขAามาทำใหAเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ขึ้น ศักยภาพ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรรม เปDนกลุ$ม
พฤติกรรมท่ีองค(กรตAองการ ซ่ึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกล$าว มี ๓ กลุ$มหลัก ๆ คือ 

กลุ$มความรูA (Knowledge) คือ ความสามารถอธิบาย เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย$างถูกตAองและ
ชัดเจน แบ$งเปDน ๓ ประเภท คือ รูAความหมาย รูAข้ันตอน รูAประยุกต(ใชA  

กลุ$มทักษะ (Skill)  คือ ความสามารถในการลงมือทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหAเกิดผลผลิตหรือ
ผลลัพธ(อันพึงประสงค(ไดAอย$างมีประสิทธิภาพ โดยการวัดทักษะมี ๓ ระดับ คือ ระดับความซับซAอนใน
การปฏิบัติ ระดับความหลากหลาย และระดับความสม่ำเสมอ 
 
 
 

 
๖๕สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษยIดUวย Competency Based Learning, 

พิมพ(ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร(พรินท( จำกัด (มหาชน), ๒๕๔๘), หนAา ๑๓. 
๖๖เรื่องเดียวกัน, หนAา ๑๗. 
๖๗สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, “Competency: เครื่องมือการบริหารที่ปฏิเสธไม$ไดA”, วารสารเพื่อการ
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๖๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หนAา ๗๘๐. 



๔๓ 

กลุ$มพฤติกรรมหรืออุปนิสัยในการทำงาน (Attribute) คือ รูปแบบการแสดงออกหรือ 
พฤติกรรมของบุคคลท่ีสอดคลAองกับงานท่ีปฏิบัติอยู$ ซ่ึงการแสดงออกอันพึงประสงค(ไดAนั้นข้ึนกับป�จจัย 
๓ ประการ คือ ค$านิยม แนวโนAมการแสดงออก และแรงจูงใจ๖๙ ซึ ่งสาเหตุความสำเร็จหรือความ
ลAมเหลวมีพ้ืนฐานสำคัญ ๕ ข้ัน ตามลำดับ คือ 

ขั้นที่ ๑ การกำหนดนิยาม (Define) สาเหตุจากการกำหนดป�ญหา หรือประเด็นที่จะ
พัฒนาร$วมกันไม$ชัดเจน หรือไม$ตรงกัน เปDนเหตุทำใหAสมาชิกในทีมทำงานไม$เปDนไปในทิศทางเดียวกัน 
ใหAแกAไขโดยกำหนดนิยาม ป�ญหาหรือหัวขAอพัฒนาใหAชัดเจน เพ่ือใหAเขAาใจตรงกัน 

ขั้นที่ ๒ การกำหนดวิธีวัด (Measure) สาเหตุเกิดจากวัดผลการดำเนินงานไม$ไดA จึงยาก
ต$อการสรุปผล ใหAแกAไขโดยกำหนดตัวชี้วัดและวิธีวัดใหAชัด ทั้งนี้เพื่อสามารถพิสูจน(ผลการดำเนินการ
ใหAไดA มิฉะนั้นการดำเนินงานท่ีผ$านมาจะไม$มีความหมาย 

ขั้นที่ ๓ วิเคราะห(หาสาเหตุ (Analyze) สาเหตุเกิดจากไม$ทราบถึงป�จจัยหรือสาเหตุของ
ป�ญหาหรือประเด็นที่จะพัฒนา ใหAแกAไขโดยการแยกวิเคราะห(หาสาเหตุ หรือองค(ประกอบของป�ญหา
ใหAไดA 

ขั้นที่ ๔ การปรับปรุง (Improve) หลังจากที่ทราบคำนิยาม ตัววัดสาเหตุหรือป�จจัยแลAวก็
ยังไม$สามารถนำไปสู$การปฏิบัติไดA ถAาไม$สามารถบอกวิธีพัฒนาหรือวิธีปรับปรุงงาน ในกรณีเช$นนี้ ใหA
แกAไขโดยการจัดทำแผนพัฒนาหรือแผนปรับปรุง โดยการกำหนดกิจกรรมของแผนนั้น ตAองใหAสอดคลAอง
กับสาเหตุของป�ญหาหรือป�จจัยท่ีส$งผลต$อการปรับปรุงพัฒนา 

ขั้นที่ ๕ การควบคุมกำกับ (Control) เมื่อมีแผนแลAวไม$นำแผนไปสู$การปฏิบัติ และการ
ดำเนินการต$าง ๆ ที่ไดAพยายามทำมาตั้งแต$ตAนก็จะไม$บรรลุผลไดAอย$างแน$แทA ในกรณีนี้ใหAแกAไขโดย
วิธีการกำกับและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โดยนัยนี้ ศักยภาพ จึงเปDนพลังอำนาจหรือความสามารถที่ซ$อนเรAนอยู$ภายในตัวบุคคล
และสามารถดึงออกมาใชAไดA หากไดAรับการกระตุAนจากภายนอก๗๐ ไดAแก$ ความคล$องแคล$ว ความชำนาญ
ในการปฏิบัติ รวมถึงการท่ีบุคคลกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดAอย$างชำนาญ คล$องแคล$ว ว$องไว ถูกตAอง ความ
เหมาะสม โดยแสดงออกมาทางร$างกาย สติป�ญญาเปDนท่ียอมรับของคนท่ัวไปดAวย๗๑ 

 
๖๙มหาวิทยาลัยรามคำแหง, แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปnงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๒), หนAา ๖. 
๗๐พิมพิมล พลเวียง, ทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย, พิมพ(ครั้งท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(เทพเพ็ญวานิสย(, ๒๕๔๙), หนAา ๑๐. 
๗๑สาโรช บัวศรี, จริยธรรมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(คุรุสภาลาดพรAาว, ๒๕๔๙), หนAา ๙. 



๔๔ 

องค(ประกอบที่สำคัญของศักยภาพ (Competency) มีสองส$วน คือ ส$วนที่พัฒนาไดAง$าย
และส$วนที่พัฒนาไดAยาก กล$าวคือ ส$วนที่พัฒนาไดAง$าย ไดAแก$ ส$วนที่เปDนความรูA (knowledge) และ
ทักษะ (skill) เปDนสิ่งที่แต$ละคนสามารถพัฒนาใหAมีขึ้นไดAไม$ยากนักดAวยการศึกษาคAนควAาทำใหAเกิด
ความรูAและการฝ¥กฝนปฏิบัติทำใหAเกิดทักษะ เปDนส$วนที่สามารถมองเห็นไดAชัด อาจเรียกส$วนนี ้ว$า 
Hard Skills อีกส$วนหนึ่งเรียกว$า Self-Concept (ทัศนคติค$านิยมและความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ(
ของตนเอง) Trait (บุคลิกลักษณะประจำของแต$ละบุคคล) และ Motive (แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน
ของแต$ละบุคคล) เปDนสิ่งที่พัฒนาไดAยาก เพราะเปDนสิ่งที่ซ$อนอยู$ภายในแต$ละบุคคล ซึ่งทั้งหมดนี้เปDน
แนวทางในการกำหนดนิยามของ Competency ในการบริหารงานอย$างกวAางขวาง โดยเฉพาะอย$างยิ่ง 
ในงานดAานบริหารทรัพยากรมนุษย(๗๒ 

ดังนั้น เมื่อกล$าวถึงองค(ประกอบของสมรรถนะอาจกล$าวโดยย$อว$า มีเพียง ๓ ส$วนคือ 
ความรูA ทักษะ และคุณลักษณะ เพราะสมรรถนะเปDนส$วนประกอบขึ้นมาจากความรูA ทักษะ และเจต
คติ/แรงจูงใจ หรือ ความรูA ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ ก$อใหAเกิดสมรรถนะ๗๓ อย$างไรก็ตาม ความรูA 
ทักษะ และเจตคติไม$ใช$ศักยภาพ แต$เปDนส$วนหนึ่งที่ทำใหAเกิดศักยภาพ โดยแทAจริงแลAว ความรูAเพียง
อย$างเดียวจะไม$เปDนศักยภาพ แต$ถAาเปDนความรู Aที ่สามารถนำมาใชAใหAเกิดกิจกรรมจนประสบ
ความสำเร็จถือว$าเปDนส$วนหนึ่งของศักยภาพ ศักยภาพในทีนี้ จึงหมายถึง พฤติกรรมที่ก$อใหAเกิดผลงาน
สูงสุดนั้น ตัวอย$างเช$น ความรูAในการขับรถ ถือว$าเปDนความรูA แต$ถAานำความรูAมาทำหนAาท่ีเปDนผูAสอนขับ
รถและมีรายไดAจากส$วนนี้ ถือว$าเปDนศักยภาพ ในทำนองเดียวกัน ความสามารถในการก$อสรAางบAานถือ
ว$าเปDนทักษะ แต$ความสามารถในการสรAางบAานและนำเสนอใหAเกิดความแตกต$างจากคู$แข$ง ไดAถือว$า
เปDนศักยภาพ ฉะนั้น ศักยภาพตามนัยดังกล$าวขAางตAน สามารถแบ$งออกไดAเปDน ๒ กลุ$ม คือ 

กลุ$มที่ ๑ ศักยภาพขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความรูA หรือ ทักษะพื้นฐานที่จำเปDนของบุคคลท่ี
ตAองมีเพ่ือใหAสามารถท่ีจะทำงานท่ีสูงกว$าหรือซับซAอนกว$าไดA เช$น  สมรรถนะในการพูด การเขียน เปDนตAน 

กลุ$มท่ี ๒ ศักยภาพท่ีทำใหAเกิดความแตกต$าง (Differentiating Competencies) หมายถึง  
ป�จจัยท่ีทำใหAบุคคลมีผลการทำงานท่ีดีกว$าหรือสูงกว$ามาตรฐาน  สูงกว$าคนท่ัวไปจึงทำใหAเกิดผลสำเร็จ
ท่ีแตกต$างกัน 
 
 
 

 
๗๒มหาวิทยาลัยรามคำแหง, แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปnงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕, หนAา ๑๑. 
๗๓เรื่องเดียวกัน, หนAา ๔๔-๔๘. 



๔๕ 

๒) องคIประกอบ 

ศักยภาพ (Competency) มีองค(ประกอบสำคัญ ๕ ประการ โดยแบ$งออกเปDน ๒ ส$วน ไดAแก$ 
ส$วนแรก คือ ส$วนที่มองเห็นไดAชัด พัฒนาไดAไม$ยากนักดAวยการศึกษาคAนควAา มีองค(ประกอบ ๒ ประการ 
ไดAแก$ ความรูA และทักษะ และส$วนที่สอง คือ ส$วนที่ซ$อนเรAนอยู$ในแต$ละบุคคล เปDนสิ่งที่พัฒนาไดAยาก
เพราะซ$อนเรAนอยู$ในตัวบุคคล มีองค(ประกอบ ๓ ประการ ไดAแก$ ทัศนคติ ค$านิยม และความเห็นเก่ียวกับ
ภาพลักษณ(ของตนเอง โดยองค(ประกอบท้ัง ๓ ประการนี้ ส$งผลต$อการแสดงพฤติกรรมท่ีจำเปDนและมีผล
ทำใหAบุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไดAดีกว$าผูAอ่ืน อย$างไรก็ตาม ศักยภาพของคนอาจเกิด
ไดAจาก ๓ ทาง คือ เปDนพรสวรรค(ท่ีติดตัวมาต้ังแต$เกิด เกิดจากประสบการณ(การทำงาน และเกิดจากการ
ฝ¥ก อบรมและพัฒนา๗๔ มนุษย(หรือคนเปDนหนึ่งในทรัพยากรทางการบริหารท่ีเรียกกันว$า 4 M (Man-
Money-Material-Management) เปDนทรัพยากรที ่มีคุณค$ามากกว$าทรัพยากรทุกชนิดในองค(กร๗๕ 
เพราะคนสามารถใชAทักษะและความรูAในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรอื่น ๆ ขององค(การเปDนสินคAาและ
บริการในการสรAางกำไรและสิ่งมีค$าอื่น ๆ ใหAกับองค(การ๗๖ ป�จจุบันมุมมองเกี่ยวกับคนเปลี่ยนแปลงจาก
การที่ถูกมองเปDนตAนทุนหรือค$าใชAจ$ายมาเปDนสินทรัพย( (Asset) ขององค(การ โดยถือเปDนทุนทางป�ญญา
และทุนมนุษย(ท่ีเปDนการใหAคุณค$าทางเศรษฐกิจของความรูA ทักษะและความสามารถขององค(การ๗๗ ไม$ว$า
องค(การภาครัฐหรือภาคเอกชนโดยเฉพาะองค(การภาครัฐ ขAาราชการ ถือเปDนป�จจัยสำคัญที่ผลักดันการ
ดำเนินการหรือนโยบายของรัฐบาลใหAประสบความสำเร็จหรือลAมเหลว หากบุคลากรภาครัฐมีคุณภาพ
และคุณธรรมโอกาสในการพัฒนาประเทศใหAกAาวหนAาจะมีมากข้ึน๗๘ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลAอม
การจัดการทรัพยากรมนุษย(เกิดจากการนำเทคโนโลยีมาใชAในองค(การ ลักษณะทางประชากรศาสตร(ของ
แรงงานท่ีมีความหลากหลาย เช$น ผูAหญิง ชนกลุ$มนAอยและผูAสูงอายุ๗๙ 

 
๗๔ณรงค(วิทย( แสนทอง, มารูUจัก COMPETENCY กันเถอะ, (กรุงเทพมหานคร: เอช. อาร(. เซ็นเตอร(, 

๒๕๔๗), หนAา ๘. 
๗๕อุทัย เลาหวิเชียร,รัฐประศาสนศาสตรI: ลักษณะวิชาและมิติต)าง ๆ, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(

เสมาธรรม,๒๕๔๒), หนAา ๖๘. 
๗๖Jackson S.E., Schuler R.S. & Werner S., Managing Human Resources, (Mason, OH: South- 

Western Cengage Learning, 2009), p.12. 
๗๗Sims R.R., Human Resource Management: Contemporary Issues Challenges and 

Opportunities, (Charlotte, NC: Information Age, 2007), p. 28. 
๗๘ธีรยุทธ( หล$อเลิศรัตน(, การพัฒนาทรัพยากรมนุษยI: กุญแจสู)ความสำเร็จในการปฏิรูปราชการ, 

(กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(ศรีเมืองการพิมพ(, ๒๕๔๓), หนAา ๓๕-๓๗. 
๗๙Noe R.A., Hollenbeck J.R., Gerhart B. & Wright P., Fundamentals of Human Resource 

Management, 2nd ed., (New York: McGraw-Hill, 2007), pp. 32-36. 



๔๖ 

ดังนั้น จึงขึ้นอยู$กับความสามารถขององค(การในการจัดการทรัพยากรมนุษย( รวมถึงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย(ท่ีเปDนส$วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย(ถือเปDนกิจกรรมท่ีมีความ สำคัญ
ต$อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข$งขันและความอยู$รอดขององค(การท$ามกลางสภาพแวดลAอมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู$ตลอดเวลา๘๐ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย( (Human Resource Development) 
ภาษาไทยมีใชAหลายคำที่คลAาย ๆ กัน เช$น การพัฒนาบุคคล การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เปDนตAน ป�จจุบันจะนิยมใชAคำว$า การพัฒนามนุษย( ซึ่งมีรากฐานอยู$ในเรื่องของการ
ฝ¥กอบรมและการพัฒนา (Training and Development)๘๑ เพื ่อใหAมนุษย(มีศักยภาพสูงข้ึน โดย
นักวิชาการไดAใหAความหมายการพัฒนามนุษย(ไวAหลากหลายแตกต$างกันทั้งในเชิงกิจกรรมที่เนAนการ
พัฒนาระดับบุคคลเพื่อมุ$งปรับปรุงประสิทธิภาพ การทำงานและเชิงเปPาหมายซึ่งเปDนการมองการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย(ในความหมายที่กวAางขึ้นโดยเนAนการพัฒนาระดับบุคคล การวางแผนอาชีพ 
การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา องค(การเพ่ือความอยู$รอดขององค(การและความกAาวหนAา
ของบุคลากร การพัฒนาศักยภาพมนุษย(ในความหมายของการฝ¥กอบรมและการพัฒนาเปDนความ
พยายามขององค(การที่มีเปPาหมายปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในป�จจุบันและอนาคตเพื่อใหAบุคลากร
ไดAรับทักษะความรูAและทัศนคติท่ีจำเปDนสำหรับการแข$งขัน๘๒ 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเปDนกระบวนการพยายามจัดใหAบุคลากรไดAรับขAอมูลทักษะ
และความเขAาใจเกี่ยวกับองค(การและเปPาหมายขององค(การ ซึ่งออกแบบมาเพื ่อช$วยใหAบุคลากร
สามารถมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย$างต$อเนื่อง๘๓ มุ$งหมายใหAบุคลากรไดAรับการพัฒนาอย$างต$อเนื่อง
เพ่ือท่ีจะมีความรูAทักษะและความสามารถท่ีทันสมัยอยู$ตลอดเวลา๘๔ การพัฒนาบุคลากรก็เปDนกลไกท่ี
องค(การจัดการเรียนรูAใหAแก$ทรัพยากรบุคคลเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและสรAางโอกาสในความ 
กAาวหนAา๘๕ 
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๔๗ 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เปDนการเพิ ่มโอกาสการเรียนรูAและใหAบุคลากรมีความ 
กAาวหนAาในหนAาท่ีการงาน ซ่ึงไม$เนAนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานท่ีเปDนอยู$ ป�จจุบันโดยเปDนการมอง
ระยะยาวเพื่อใหAบุคลากรสามารถรองรับหรือเตรียมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต๘๖ การพัฒนา
ศักยภาพมนุษย(เปDนกิจกรรมที่มีจุดเนAนเพื่อการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (Performance) ผ$านการ
จัดการเรียนรูAในระดับบุคคลเพื ่อเพิ ่มพูนความรูA ทักษะ และทัศนคติที ่ดีอันจะช$วยส$งผลต$อการ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค(การ อย$างไรก็ตาม ป�จจุบัน การพัฒนาศักยภาพมนษุย(
ถูกใหAความหมายที่กวAางขึ้นโดยใหAความสำคัญกับเรื่องการเรียนรูA (Learning) ของบุคลากรที่ถือเปDน
ทรัพยากรสำคัญขององค(การเพิ่มมากขึ้น โดยมองถึงความกAาวหนAาของบุคลากรควบคู$ไปกับการ
เจริญเติบโตขององค(การดAวย เพราะการพัฒนามนุษย(เปDนหนAาท่ีหลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย(ท่ี
ไม$เพียงแต$เปDนการฝ¥กอบรมและพัฒนาแต$ยังรวมถึงกิจกรรมการพัฒนาและการวางแผนอาชีพเปDน
รายบุคคล การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค(การ และการจัดการผลการปฏิบัติงาน๘๗ การพัฒนาศักยภาพ
มนุษย(เปDนการเรียนรูAและการปรับปรุงการปฏิบัติงานท้ังในระดับบุคคล ทีมงาน  และองค(การ โดยเปDน
การผสมผสานการพัฒนาท้ังระดับบุคคล การพัฒนาสายงานอาชีพ การจัดการ ผลการปฏิบัติงาน และ
การพัฒนาองค(การกับเปPาหมายเชิงกลยุทธ(ขององค(การเขAาดAวยกัน๘๘ 

การพัฒนาศักยภาพมนุษย(มุ$งหมายการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมมนุษย(เพื่อเปDนเครื่องมือ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย(อย$างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๘๙ การเสริมสรAางและปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงผูAปฏิบัติงานใหAมีความรู A (Knowledge) ความเขAาใจ (Understanding) ทักษะในการ
ทำงาน (Skills) และทัศนคติ (Attitude) ใหAเอื ้อต$อประสิทธิภาพในการทำงาน๙๐ ซึ ่งเปDนหนAาที่และ
บทบาทของผูAบริหารตAองดูแล รักษา พัฒนา และเพ่ิมพูนความรูAและทักษะในดAานต$าง ๆ ใหAบุคลากรมี
ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานและพัฒนางานของตนเอง๙๑ 

 
๘๖Bernardin J.H., Human Resource management: An Experiential Approach, (New 

York: McGraw-Hill, 2003), p. 164. 
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๔๘ 

๓) การพัฒนาศักยภาพตามแนวพุทธ 

ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา การพัฒนาศักยภาพมนุษย(มีระบุไวAในพระสุตตันตป�ฎก 
อังคุตตรนิกาย เอกกทุก ติกกนิบาต สมณสูตร ความว$า พระผูAมีพระภาคตรัสว$า 

ภิกษุทั้งหลาย ลาติดตามฝูงโคไปขAางหลังรAองว$า แมAตัวเราก็เปDนโค แมAตัวเราก็เปDนโค 
แต$มันไม$มีสีเหมือนโค ไม$มีเสียงเหมือนโค ไม$มีรอยเทAาเหมือนโค มันเพียงแต$ติดตามฝูง
โคไปขAางหลังเท$านั้น รAองว$า แมAตัวเรา ก็เปDนโค แมAตัวเราก็เปDนโค แมAฉันใด ภิกษุบาง
รูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ติดตามไปขAางหลังหมู$ภิกษุ ประกาศตนว$า แมAเรา
ก็เปDนภิกษุ แมAเราก็เปDนภิกษุ แต$เธอไม$มีความพอใจในการสมาทานอธิสีลสิกขาเหมือน
ภิกษุอ่ืน ไม$มีความพอใจในการสมาทานอธิจิตสิกขาเหมือนภิกษุอ่ืน ไม$มีความพอใจใน
การสมาทานอธิป�ญญาสิกขาเหมือนภิกษุอื่น ภิกษุนั้นเพียงแต$ติดตามไปขAางหลังหมู$
ภิกษุ ประกาศตนว$า แมAเราก็เปDนภิกษุ แมAเราก็เปDนภิกษุ เท$านั้น เพราะเหตุนั้นแล เธอ
ท้ังหลายพึงสำเหนียกอย$างนี้ว$า เราจักมีความพอใจอย$างยิ่งในการสมาทานอธิสีลสิกขา 
เราจักมีความพอใจอย$างยิ่งในการสมาทานอธิจิตสิกขา เราจักมีความพอใจอย$างยิ่งใน
การสมาทานอธิป�ญญาสิกขา ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงสำเหนียกอย$างนี้แล 

ภิกษุทั้งหลาย คหบดีชาวนามีกิจที่ตAองทำในเบื ้องตAน ๓ ประการ กิจที่ตAองทำใน
เบื้องตAน ๓ ประการ อะไรบAาง ตAองไถคราดนาใหAเรียบรAอย ๑ ตAองเพาะพืชลงไปตาม
กาลท่ีควร ๑ ตAองไขน้ำเขAาบAาง ระบายน้ำออกบAางตามกาลท่ีควร ๑ คหบดีชาวนามีกิจ
ท่ีตAองทำในเบื้องตAน ๓ ประการนี้แล ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีกิจที่ตAองทำ
ในเบื้องตAน ๓ ประการ กิจท่ีตAองทำในเบื้องตAน ๓ ประการ อะไรบAาง คือ การสมาทาน
อธิสีลสิกขา ๑ การสมาทานอธิจิตสิกขา ๑ การสมาทานอธิป�ญญาสิกขา ๑ ภิกษุมีกิจท่ี
ตAองทำในเบื้องตAน ๓ ประการนี้แล เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย$างนี้
ว$า เราจักมีความพอใจอย$างยิ่งในการสมาทานอธิสีลสิกขา เราจักมีความพอใจอย$างยิ่ง
ในการสมาทานอธิจิตสิกขา เราจักมีความพอใจอย$างยิ่งในการสมาทานอธิป�ญญาสิกขา 
ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงสำเหนียกอย$างนี้แล๙๒ 

 
 
 
 

 
๙๒องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๔/๓๑๐. 



๔๙ 

ภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ ประการนี้ สิกขา ๓ ประการ อะไรบAาง คือ  อธิศีลสิกขา ๑ อธิ
จิตสิกขา ๑ อธิป�ญญาสิกขา ๑ อธิศีลสิกขา เปDนอย$างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีล 
ฯลฯ สมาทานศึกษาอยู$ในสิกขาบททั้งหลายนี้เรียกว$า อธิสีลสิกขา อธิจิตสิกขาเปDน
อย$างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามท้ังหลาย ฯลฯ บรรลุจตุถฌาน ท่ีไม$มีทุกข( 
ไม$มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู$ นี้เรียกว$า อธิจิตสิกขา อธิป�ญญาสิกขาเปDน
อย$างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูAชัดตามความเปDนจริงว$า นี้ทุกข( ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา นี้เรียกว$า อธิป�ญญาสิกขา ภิกษุท้ังหลาย สิกขา ๓ ประการแล๙๓ 

พุทธพจน(ขAางตAน ถือเปDนคำจำกัดความของคำว$า ไตรสิกขา ไดAแก$ ขAอปฏิบัติที่เปDนหลัก
สำหรับศึกษา ๓ ประการ เพื ่อฝ¥กหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ และป�ญญา ใหAยิ ่งขึ ้นไป จนบรรลุ
เปPาหมายสูงสุด คือพระนิพพาน๙๔ ซึ่งคำว$า ไตรสิกขา มีรากศัพท(มาจากคำสองคำ  คือ ไตร หรือ ตรี 
เปDนภาษาสันสกฤต ตรงกับภาษาบาลีว$า ติ แปลว$า สาม และคำว$า สิกฺขา เปDนภาษาบาลี ตรงกับภาษา
สันสกฤตว$า ศึกษา หมายถึง การศึกษา การปฏิบัติ และการอบรมความประพฤติใหAบริสุทธิ์๙๕ 

วิมุตติมรรค ระบุว$า สิกขา หมายถึง การศึกษาเรื่องที่ควรศึกษา การศึกษาอันยอดเยี่ยม
และการศึกษาเพื่อความเปDนพระอเสขะ (ผูAไม$ตAองศึกษา)๙๖ ซึ่งอีกความหมายไตรสิกขา หมายถึง การ
พัฒนามนุษย(ใหAดำเนินชีวิตดีงามถูกตAอง ทำใหAมีวิถีชีวิตที่เปDนมรรค เปDนทางดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตท่ี
ถูกตAองดีงามของมนุษย( ตAองเรียนรูAฝ¥กฝนพัฒนาตน คือ สิกขามรรคกับสิกขาจึงประสานเปDนอันเดียวกัน 
เมื่อมองในแง$อริยสัจ ๔ ก็เปDนอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐเมื่อเปDนมรรคก็ดำเนินกAาวหนAาไปสู$
จุดหมายโดยกำจัดสมุทัยใหAหมดไป ช$วยใหAเรามีชีวิตที่พึ่งพาอวิชชา ตัณหา อุปทานนAอยลงไป  ไม$อยู$
ใตAอำนาจครอบงำของมัน  พรAอมกับท่ีเรามีป�ญญาเพ่ิมข้ึนและดำเนินชีวิตดAวยป�ญญามากข้ึนตามลำดับ
กระท่ังในท่ีสุดพอสมุทัยหมดทุกข(ก็หมดก็บรรลุเปPาหมายเปDนนิโรธโดยสมบูรณ(๙๗ 
 
 
 

 
๙๓องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๘๐/๓๑๘-๓๑๙. 
๙๔พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรI ฉบับประมวลธรรม, พิมพ(ครั้งท่ี ๑๒, (กรุงเทพ-

มหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖),หนAา ๑๐๗. 
๙๕องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๙๑/๓๒๐. 
๙๖พระอุปติสสเถระ, คัมภีรIวิมุตติมรรค, หนAา ๔. 
๙๗พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต), หัวใจพระพุทธศาสนา, วารสารพุทธจักร, ป�ที่ ๖๑ ฉบับที่ ๕

(พฤษภาคม ๒๕๕๐): หนAา ๗. 



๕๐ 

นอกจากนี้ ศีล สมาธิ ป�ญญาใหAถือว$าเปDนทฤษฎี ถAาเปDนการปฏิบัติตAองเปDนป�ญญา ศีล แลAว
เปDนสมาธิ สำหรับศีล สมาธิ ป�ญญา ท่ีวางไวAเปDนรูปทฤษฎีนี้ก็ไม$ใช$ว$าผิด ถูกตามรูปของทฤษฎี คือ เรียง
ตามลำดับจากต่ำไปหาสูง แต$พอถึงที่ปฏิบัติแลAว ตAองดึงป�ญญามานำหนAาและป�ญญานั้นจะงอกงาม
เพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ ไป เพราะว$ามีสมาธิแลAว ป�ญญาก็จะงอกงามกว$าเดิม ป�ญญาจูงใหAศีล สมาธิเดินไป
ถูกทางแลAว  ก็จะเพ่ิมกำลังใหAแก$ป�ญญาใหAสูงข้ึนไป๙๘ 

ไตรสิกขา คือ อริยมรรคมีองค( ๘ ในฐานะท่ีเปDนระบบฝ¥กฝนอบรม เม่ือจัดเปDนระบบฝ¥กฝน
อบรมก็จะฝ¥กฝนสามมิติ เท$านั้น คือ ทางดAานป�ญญาทางดAานศีล ทางดAานจิต และทางดAานป�ญญา เปDน
เรื่องทางความรูA ความเขAาใจแนวคิด ค$านิยมท่ีถูกตAองทางดAานศีล การควบคุมพฤติกรรม ทางกาย ทาง
วาจาใหAอยู$ในกรอบ สอดคลAองกับความรูAความเขAาใจทางดAานจิต เปDนการพัฒนาจิตใหAมีสมาธิ พัฒนา
จิตใหAมีความเพียร พัฒนาจิตใหAมีสติ ดังนั้น ศีล สมาธิ ป�ญญา ๓ องค(ประกอบนี้เปDน ๓ มิติ ตAองทำไป
ดAวยกัน เรื่องเดียวกันทำไปดAวยกัน เพ่ือจุดประสงค(เดียวกัน จึงตรัสรวมกัน ไม$ไดAหมายความว$าตAองทำ
ศีลก$อนใหAสมบูรณ( แลAวตAองมาทำสมาธิ ทำสมาธิสมบูรณ(แลAวมาทำป�ญญา๙๙ ไตรสิกขา คือ ขAอปฏิบัติ 
๓ ขั้น ประกอบดAวย (๑) ขั้นศีล ไดAแก$ การเวAนชั่วประพฤติดี ปฏิบัติ เพื่อความปกติสงบเรียบรAอย ไม$ทำ
ใหAตนและผูAอื่นเดือนรAอน ขAอปฏิบัติเหล$านี้เรียกว$า ศีลสิกขา แปลว$า สิ่งที่ควรศึกษาอบรม เปDนขั้นศีล 
(๒) ขั้นสมาธิ ไดAแก$ การฝ¥กฝนหรืออบรมจิตใจใหAเหมาะสม ตั้งมั่นในลักษณะที่พรAอมจะปฏิบัติงานคือ 
พิจารณาความเปDนจริง เพ่ือเปDนพ้ืนฐานของการเจริญป�ญญา การฝ¥กบังคับจิตใจใหAตั้งม่ันโดยระลึกรูAตัว
ท่ัวพรAอม ดังนี้เรียกว$า จิตตสิกขา และ (๓) ข้ันป�ญญา ไดAแก$ การฝ¥กฝนอบรมในการพิจารณาสิ่งท้ังปวง
ใหAเกิดความรูAความเขAาใจที่ถูกตAองตามความเปDนจริง หมายถึง กาฝ¥กฝนอบรมจนเกิดความรูAแจAงเห็น
จริงในสิ่งท้ังปวงถึงกับเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน$ายในสิ่งท่ีไม$เท่ียง เปDนทุกข( และเปDนอนัตตาไดAจริง ๆ 
การฝ¥กฝนเช$นนี้เรียกว$า ป�ญญาสิกขา๑๐๐ 

๑. อธิศีลสิกขา คำว$า ศีล ในสีลศัพท(มีความหมายว$าสิระ คือ สูงดุจอวัยวะ คือ ศีรษะ  มี
ความหมายว$าสีสะ มีความหมายว$าสีตละ คือ เย็น มีความหมายว$าสิวะ (เกษม) หมายถึง สิระกับสีสะ
นั้นเปDนอันเดียวกัน  คือแปลว$าหัวเหมือนกัน เม่ือหัวขาดแลAว ร$างกายท้ังหมดก็เสีย ใชAการไม$ไดA ฉันใด 
เมื่อศีลแตกทำลายเสียแลAวร$างกายคือคุณธรรมทั้งปวง ก็เสียไปหมด ฉันนั้น เพราะฉะนั้น ศีล จึงมี
อรรถว$า สิระ หรือสีสะ ความหมายว$าสีตละ (เย็น) เขAาใจไดAง$าย คือ มีศีลแลAวก็ระงับเรื่องรAอนไดA (คนมี
ศีลเปDนคนเย็น ไม$ทำความเดือดรAอนใหAใคร)๑๐๑ 

 
๙๘พุทธทาสภิกขุ, วิธีแกUป!ญหาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(แสงธรรม, ม.ม.ป.), หนAา ๑๙๘. 
๙๙เสฐียรพงษ( วรรณปก, “มัชฌิมาปฏิปทา: สายกลางสองมิติ”, ข)าวสด, (๒๔ กุมภาพันธ( ๒๕๔๙): หนAา ๒๙. 
๑๐๐บุญมี แท$นแกAว, จริยศาสตรI, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร(, ๒๕๓๙), หนAา ๑๙๘. 
๑๐๑วิสุทฺธิ. (ไทย) ๑/๑/๑๖. 



๕๑ 

อธิศีลสิกขา เปDนขAอปฏิบัติสำหรับฝ¥กอบรมในทางความประพฤติอย$างสูง ตามความใน คุ
หัฏฐกสุตตนิเทศ คัมภีร(มหานีทเทส ความว$า “อธิศีลสิกขาเปDนอย$างไร คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปDน
ผูAมีศีล สำรวมดAวยความสังวรในพระปาติโมกข( สมบูรณ(ดAวยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษเพียง
เล็กนAอย สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายอยู$คือ สีลขันธ(เล็ก สีลขันธ(ใหญ$ ศีลเปDนท่ีพึง เปDนเบื้องตAน  
เปDนความประพฤติ เปDนความสำรวม เปDนความระวัง เปDนหัวหนAา เปDนประธานเพ่ือความถึงพรAอมแห$ง
ธรรมที่เปDนกุศล นี้ชื่อว$า อธิศีลสิกขา”๑๐๒ การฝ¥กอบรมศีลนั้นมุ$งเนAนท่ีการสำรวมเพื่อใหAเกิดความ
บริสุทธิ์ในการกระทำเปDนเกราะกั้นกิเลสทั้งหลายที่จะก$อใหAเกิดความเดือดรAอนและการเบียดเบียน ดังท่ี 
มาติกากถาคัมภีร(ปฏิสัมภิทามรรค แสดงไวAว$า “เนกขัมมะ ชื่อว$า สิลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว$า ก้ันกาม
ฉันทะ... ความสำรวม ชื่อว$า อธิศีลสิกขา... อพยาบาท ชื่อว$า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว$า ก้ัน
พยาบาท... อรหัตตมรรค ชื่อว$า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว$า กั้นกิเลสทั้งปวง”๑๐๓ และมีระบุใน อัง
คุตตรนิกาย ป�ญจกนิบาต ความว$า พระพุทธองค(ทรงตรัสถึงการไม$รักษาศีลไวAว$า 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก  อุบาสิกา ประกอบดAวย
ธรรม ๕ ประการ ย$อมเกิดใน นรกเหมือนถูกนำมาโยนลง ธรรม ๕ ประการเปDนไฉน คือ 
เปDนผูAฆ$าสัตว( ๑ ลักทรัพย( ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ ด่ืมน้ำเมาคือสุราและเมรัย
อัน เปDนที่ตั้งแห$งความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาประกอบดAวยธรรม ๕ 
ประการนี ้แล ย$อมเกิดในนรกเหมือนถูกนำมาโยนลง ดูกรภิกษุทั ้งหลาย อุบาสิกา
ประกอบดAวยธรรม ๕ ประการ ย$อมเกิดในสวรรค(เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไวA ธรรม 
๕ ประการเปDนไฉน คือ เปDนผูAงดเวAนจากการฆ$าสัตว( ๑ งดเวAนจากการลักทรัพย( ๑ งดเวAน
จากการประพฤติผิดในกาม ๑ งดเวAนจากการพูดเท็จ ๑ งดเวAนจากการดื่มน้ำเมาคือสุรา
และเมรัยอันเปDนฐานะแห$งความประมาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาประกอบดAวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล ย$อมเกิดในสวรรค(เหมือนเชิญมาประดิษฐานไวA๑๐๔ 

อธิสีลสิกขา คือ การฝ¥กฝนพัฒนาดAานพฤติกรรม หมายถึง การพัฒนาพฤติกรรมทางกาย
และวาจาใหAมีความสัมพันธ(กับสิ่งแวดลAอมอย$างถูกตAอง มีผลดี สิ่งแวดลAอม ท่ีเราเก่ียวขAองสัมพันธ( มี ๒ 
ประเภท คือ (๑) สิ่งแวดลAอมทางสังคม ไดAแก$ เพื่อนมนุษย( รวมทั้งสัตว(อื่น และ (๒) สิ่งแวดลAอมทาง
วัตถุ ไดAแก$ ป�จจัย ๔ เครื่องใชAวัสดุอุปกรณ(ต$าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยี และสิ่งทั้งหลายที่มีในธรรมชาติ 
อนึ่ง ขอบเขตของศีลไม$ไดAมีเฉพาะขอบเขตทางกายและวาจาท่ีปรากฏภายนอก คือ ถAาภายนอก
เรียบรAอยตามวินัย แมAใจจะเสียไปบAางก็ไม$นับว$าเสียในส$วนศีล ดังนั้น จึงไดAแบ$งศีลเปDน ๔ หมวด คือ 

 
๑๐๒ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๘. 
๑๐๓ขุ.ม. (ไทย) ๓๑/๔๐/๖๐๖. 
๑๐๔องฺ.ป�ฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๖๔/๒๘๘-๒๘๙. 



๕๒ 

หมวด ๑ การรักษาวินัยแม$บทของชุมชน (ปาฎิโมกขสังวร) เม่ือคนอยู$ร$วมกัน หรือทำงานทำ
กิจการร$วมกัน เปDนชุมชน เปDนหน$วยงาน เปDนองค(กร ตลอดจนเปDนประเทศชาติ จะตAองมีกฎเกณฑ(กติกา
ตลอดจนกฎหมาย เพื่อจัดระเบียบระบบใหAเกิดความเรียบรAอย ความประสานสอดคลAอง ความเกื้อหนุน
ต$อกันความร$วมรับผิดชอบและสามัคคีท่ีจะเอ้ือโอกาสหรือเปDนหลักประกันใหAชีวิตความเปDนอยู$ และกิจการ
ต$าง ๆ ดำเนินไปดAวยดี สมตามวัตถุประสงค(แห$งชีวิตหรือกิจการของชุมชนนั้น เช$น โรงเรียนก็ตAองมีกฎ
กติกาท่ีเปDนวินัยแม$บทของตนเช$นเดียวกัน สำหรับสังคมคฤหัสถ(หรือสังคมมนุษยชาติท้ังหมด คือ ศีล ๕ 

หมวด ๒ การรูAจักใชAอินทรีย( (อินทรียสังวร) เรารับรูAสิ่งแวดลAอมโดยผ$านทางอินทรีย( คือ 
ตา หูจมูก ลิ้น กาย ใจ ถAารับรูAใชAหูตาไม$เปDน เช$น ดูไม$เปDน ฟ�งไม$เปDน แทนที่จะไดAประโยชน(ก็จะเกิด
โทษ เช$นเกิดความลุ$มหลงมัวเมา ถูกหลอกลวงและเสื่อมเสียสุขภาพเปDนตAน ตลอดจนนำไปสู$การใชAมือ
และสมองเพ่ือการแย$งชิงหรือทำลาย จึงตAองพัฒนาพฤติกรรมในการใชA อินทรีย(ใหAดูฟ�ง เปDนตAนอย$างมี
สติ เมื่อดูเปDน ฟ�งเปDนเช$น ดูทีวีเปDน ฟ�งวิทยุเปDน รูAจักใชAตาหูแสวงหาความรูAเปDนตAน ก็จะไดAป�ญญา ไดA
คุณภาพชีวิต และนำไปสู$การใชAมือและสมองเพ่ือช$วยเหลือเก้ือกูลกันและทำการสรAางสรรค( 

หมวด ๓ การหาเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ (อาชีวปาริสุทธิ) การทำมาหาเลี้ยงชีพเปDนพฤติกรรม
หลักในการดำเนินชีวิตของมนุษย( ถAามีผูAหาเลี้ยงชีพโดยวิธีทุจริต เปDนมิจฉาชีพ นอกจากชีวิตของคน
นั้นเองจะชั่วรAายเสื่อมเสียแลAว ก็จะก$อความเดือดรAอนแก$สังคมอย$างมาก จึงตAองย้ำเนAนกันอย$างยิ่งใน
เรื่องการพัฒนาสัมมาอาชีพ และส$งเสริมใหAประชาชนฝ¥กฝนตนใหAสามารถประกอบสัมมาอาชีพ คือ 
หาเลี้ยงชีวิตโดยทางสุจริต ไม$ผิดกฎหมาย 

หมวด ๔ การเสพบริโภคป�จจัยโดยใชAป�ญญา (ป�จจัยปฏิเสวนา) พฤติกรรมของมนุษย( ใน
ที่สุดก็มาลงที่การกิน ใชAเสพบริโภค ถAามนุษย(ไม$พัฒนาพฤติกรรมในการเสพบริโภค ก็จะก$อป�ญหา
อย$างมากทั้งแก$ชีวิต แก$สังคม และแก$โลก เพราะเขาจะกิน ใชAบริโภคป�จจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใชA
ทั้งหลาย รวมทั้งการใชAเทคโนโลยีดAวยโมหะ ก$อใหAเกิดความลุ$มหลง มัวเมา ฟุPงเฟPอ ฟุ�มเฟ�อย ความ
เสื่อมเสียคุณภาพชีวิต การใชAสิ่งสิ้นเปลือง การขัดแยAง แย$งชิง เบียดเบียนกันในสังคม การทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำใหAเกิดมลภาวะ เปDนตAน จึงตAองพัฒนาพฤติกรรมในการกิน ใชA เสพ 
บริโภค ใหAเปDนพฤติกรรมที่เกิดจากป�ญญาที่รูAเขAาใจ และปฏิบัติใหAถูกตAองตามวัตถุประสงค(ของป�จจัย 
๔ ตลอดจนเทคโนโลยีนั้น ๆ ใหAเปDนไปดAวยป�ญญาที่ทำดAวยการรูAจักประมาณในการบริโภค หรือกิน
พอดี เรียกว$า โภชเนมัตตัญ�ุตา ตลอดจนการใชAสอยสิ่งต$าง ๆ อย$างประหยัด ซึ่งทำใหAไดAประโยชน(
มากที่สุดโดยสิ้นเปลืองนAอยที่สุดป�จจัยปฏิเสวนา หมายถึง การใชAป�ญญาทำความเขAาใจ แลAวบริโภค
ป�จจัยท้ังหลายใหAไดAผลตรงพอดี ตามคุณค$าแทAท่ีเปDนจุดหมายของการบริโภคสิ่งนั้น ๆ 
 
 



๕๓ 

โดยท่ัวไป ศีลออกเปDน ๒ ระดับ คือ ระดับท่ัวไป ไดAแก$ระดับธรรมหรือระดับท่ียังเปDนธรรม 
คือ เปDนขAอแนะนำสั่งสอนหรือหลักความประพฤติที่แสดงและบัญญัติไปตามกฎธรรมดาแห$งความดี
ความชั่ว ที่เรียกว$ากฎแห$งกรรม ผูAทำดีทำชั่วหรือรักษาศีลละเมิดศีล ย$อมไดAรับผลดีผลชั่วเองตาม
ธรรมดาของเหตุป�จจัยหรือตามกฎแห$งกรรมนั้น และระดับเฉพาะ ไดAแก$ ระดับวินัยหรือระดับที่เปDน
วินัย คือ เปDนแบบแผนขAอบังคับที่บัญญัติคือวางหรือกำหนดขึ้นไวA เปDนทำนองประมวลกฎหมาย 
สำหรับกำกับความประพฤติของสมาชิกในหมู$ชนหรือชุมชนหนึ่ง โดยสอดคลAองกับความมุ$งหมายของ
หมู$คณะหรือชุมชนนั้น โดยเฉพาะ ผูAละเมิดบทบัญญัติแห$งศีลประเภทวินัยนี้ มีความผิดตามอาณาของ
หมู$ซAอนเขAามาอีกข้ันหนึ่ง เพ่ิมจากอกุศลเจตนาท่ีจะไดAรับผลตามกฎแห$งกรรมของธรรมชาติ๑๐๕ 

เจตนารมณ(ทางสังคมของศีล ย$อมครอบคลุมเรื่องการจัดระเบียบชีวิตดAานนอกทั้งหมด 
เท$าท่ีจะช$วยทำสภาพความเปDนอยู$โดยท่ัวไป กิจการท้ังหลายของหมู$ชน ความสัมพันธ(กับสภาพแวดลAอม
และสภาพแวดลAอมที ่ควรจัดไดA ใหAมีสภาวะที่เกื ้อกูลแก$ความเจริญงอกงามของชีวิตดAานในและ
สอดคลAองกับการที่ชีวิตดAานใน  ที่เจริญงอกงามนั้นจะสะทAอนผลดีงามออกมาแก$ชีวิตดAานนอก คือ
เหมาะแก$การที่ทุก ๆ คนจะพากันปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ป�ญญา โดยเฉพาะจะไดAสามารถฝ¥กจิต
และป�ญญาใหAเจริญ เพ่ือจะไดAประสบชีวิตท่ีมีความสุขแทAจริง พรAอมดAวยจิตใจท่ีเปDนอิสระผ$องใสเบิกบาน
ในท$ามกลางสังคม  และสภาพแวดลAอมท่ีสงบเรียบรAอยรื่นรมย(และร$มเย็น ดังนั้น ศีล จึงเปDนขAอกำหนด
หรือขAอปฏิบัติเบื ้องตAนในการเวAนจากทำชั่ว โดยการรักษากายและวาจาใหAเปDนปกติ  เพื่อช$วยใหA
กิจกรรมของสังคมดำเนินไปไดAอย$างปกติสุข ทั้งส$วนป�จเจกบุคคลและสังคมโดยส$วนรวม ศีล ๕ นั้น 
ประกอบดAวย 

ขAอท่ี ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนาเปDนเครื่องงดเวAนจากการฆ$าสัตว( 

ขAอท่ี ๒ อทินฺนาทานา เวรมณี เจตนาเปDนเครื่องงดเวAนจากการลักทรัพย( 

ขAอท่ี ๓ กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี เจตนาเปDนเครื่องงดเวAนจากการประพฤติผิดในกาม 

ขAอท่ี ๔ มุสาวาทา เวรมณี เจตนาเปDนเครื่องงดเวAนจากการพูดเท็จ 

ขAอท่ี ๕ สุราเมรยมชฺชปมาท��ฐานา เวรมณี เจตนาเปDนเครื่องงดเวAนจากการด่ืมน้ำเมา คือ 
สุราและเมรัยอันเปDนท่ีตั้งแห$งความประมาท๑๐๖ 
 
 

 
๑๐๕พระพรหมคุณาภรณ( (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ(ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๙), หนAา ๔๓๑-๔๓๒. 
๑๐๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๘๖/๒๒๕. 



๕๔ 

ผลการรักษาศีล ๕ ประการ ย$อมมีอานิสงส( ๕ ประการ ไดAแก$ 

ขAอท่ี ๑ คหบดีท้ังหลาย บุคคลผูAมีศีล มีศีลสมบัติในโลกนี้ ย$อมไดAโภคทรัพย(ใหญ$หลวง ซ่ึง
มีความไม$ประมาทเปDนเหตุ นี้เปDนประโยชน(ประการท่ี ๑ แห$งศีลสมบัติของบุคคลผูAมีศีล 

ขAอท่ี ๒ คหบดีท้ังหลาย กิตติศัพท(อันดีงามของบุคคลผูAมีศีล มีศีลสมบัติย$อมกระฉ$อนไปนี้
เปDนประโยชน(ประการท่ี ๒ แห$งศีลสมบัติของบุคคลผูAมีศีล 

ขAอที่ ๓ คหบดีทั้งหลาย บุคคลผูAมีศีล มีศีลสมบัติ จะเขAาไปยังบริษัทใด ๆ จะเปDนขัตติย-
บริษัทก็ตาม พราหมณ(บริษัทก็ตาม คหบดีบริษัทก็ตาม สมณะบริษัทก็ตาม ย$อมแกลAวกลAา ไม$เกAอเขิน
เขAาไป นี้เปDนประโยชน(ประการท่ี ๓ แห$งศีลสมบัติของบุคคลผูAมีศีล 

ขAอที่ ๔ คหบดีทั้งหลาย บุคคลผูAมีศีล มีศีลสมบัติ ย$อมไม$หลงลืมสติตาย นี้เปDนประโยชน(
ประการท่ี ๔ แห$งศีลสมบัติของบุคคลผูAมีศีล 

ขAอที่ ๕ คหบดีทั้งหลาย บุคคลผูAมีศีล มีศีลสมบัติ หลังจากตายแลAวย$อมไปบังเกิดในสุคติ
โลกสวรรค( นี้เปDนประโยชน(ประการท่ี ๕ แห$งศีลสมบัติของบุคคลผูAมีศีล๑๐๗ 

หากบุคคลใดละเมิดศีลท้ัง ๕ ประการ ดังกล$าว ย$อมไดAรับโทษแห$งการละเมิดศีลหรือ ไม$มี
ศีล ๕ ประการ คือ แมAตนก็ติเตียนตนเองไดA ผูAรู Aใคร$ครวญแลAวย$อมติเตียนไดA กิตติศัพท(อันชั่วย$อม
กระฉ$อนไป หลงลืมสติตาย และหลังจากตายแลAวย$อมไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก๑๐๘ 

ดังนั้น การสมาทานอธิศีลสิกขาจึงสามารถพัฒนาสมรรถนะทางกายและทางวาจา ใหAมี
ความสงบ เรียบรAอย การปฏิบัติอยู$ในกฎระเบียบที่สวยงาม นำไปสู$การยอมรับของบุคคลทั่วไป ซึ่งมี
ผลต$อการยกย$องสรรเสริญในทางปฏิบัติบุคคลนั้น ๆ ไม$ว$าจะเปDนบรรพชิตหรือคฤหัสถ( หากสามารถท่ี
จะฝ¥กปฏิบัติ สมาทานรักษาศีลในระดับของตน ก็ย$อมมีผลในทางบวกไดA เช$นการนั้นก็คือ พฤติกรรมท่ี
สังคมยอมรับ มีความกลAาหาญ มีความม่ันใจในการทำกิจกรรมร$วมกันบุคคลอ่ืน ๆ เพราะเม่ือผูAท่ีรักษา
ศีลไดAอย$างครบถAวน ไดAสำรวจตรวจสอบตนเองและไม$พบขAอบกพร$องในตนเอง ย$อมมีความภาคภูมิใจ
เกิดความอ่ิมใจอยู$เนื่องนิจ 
 
 
 
 

 
๑๐๗วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๘๕/๙๙. 
๑๐๘องฺ.ป�ฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๔๑/๓๘๔. 



๕๕ 

๒. อธิจิตตสิกขา คือ ขAอปฏิบัติสำหรับฝ¥กอบรมจิตเพื่อใหAเกิดคุณธรรมเช$นสมาธิอย$างสูง
การสงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย ดังพุทธพจน(ว$า 

อธิจิตสิกขา เปDนอย$างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย
บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ป�ติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู$ เพราะวิตกวิจาร สงบระงับ
ไปแลAว บรรลุติยฌาน  มีความผ$องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเปDนหนึ่งผุดขึ้น ไม$มีวิตก ไม$มี
วิจาร มีแต$ป�ติและสุขท่ีเกิดจากสมาธิอยู$เพราะป�ติจากคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
เสวยสุขดAวยนามกาย บรรลุติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญว$า ผูAมีอุเบกขา มีสติอยู$
เปDนสุขเพราะละสุขและทุกข(ไดAแลAว เพราะมีโสมนัสละโทมนัสดับไปก$อนแลAว บรรลุจตุตถ
ฌานท่ีไม$มีทุกข( ไม$มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู$นี้ ชื่อว$า อธิจิตสิกขา๑๐๙ 

การฝ¥กอบรมจิตนั้น มุ$งเนAนท่ีความต้ังม่ันแห$งจิต การทำใจใหAสงบแนวแน$เพ่ือใหAจิตบริสุทธิ์ 
ไม$ฟุPงซ$าน  เปDนกลาง ปราศจากอคติ ดังท่ีแสดงในมาติกากถา คัมภีร(ปฏิสัมภิทามรรคว$า “ชื่อว$า จิตตวิ
สุทธิ เพราะมีความหมายว$าไม$ฟุPงซ$าน...ความไม$ฟุPงซ$าน ชื่อว$า อธิจิตสิกขา”๑๑๐ ท้ังนี้คำว$า อธิจิตสิกขา 
หมายความถึงการฝ¥กฝนอบรมตนทางจิต คือการปลูกฝ�งสั่งสมดAานคุณธรรมจริยธรรม สรAางเสริมความ
เขAมแข็งและความมีประสิทธิภาพของจิต เพื่อใหAจิตมีสุขภาพและสมรรถภาพที่สมบูรณ( อธิจิต คือ 
การพัฒนาคุณภาพจิต หรือการปรับปรุงจิตใหAมีคุณภาพและสมรรถภาพสูง ซ่ึงเอ้ือต$อการมีชีวิตท่ีดีงาม
และพรAอมที่จะใชAงานในทางป�ญญาอย$างไดAผลดีที่สุด เนื่องจากพฤติกรรมทุกอย$างเกิดขึ้นจากความ
ตั้งใจหรือเจตนา และเปDนไปตามเจตจำนงและแรงจูงใจที่อยู$เบื้องหลัง ถAาจิตใจไดAรับการพัฒนาดีแลAว 
ก็จะควบคุมพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามดAวย แมAความสุขความทุกข(ในท่ีสุดก็อยู$ท่ีใจ การพัฒนาจิตใจนี้
มีสมาธิเปDนแกน หรือเปDนศูนย(กลาง จึงเรียกง$าย ๆ ว$า “สมาธิ ความมีใจตั้งมั่น ความตั้งมั่นแห$งจิต 
การทำใหAใจสงบแน$วแน$ ไม$ฟุPงซ$าน การมีจิตกำหนดแน$วแน$อยู$ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ”๑๑๑ 

หลักการพัฒนามนุษย(โดยการอบรมดAานสมาธิ เปDนเรื่องของการฝ¥กมนุษย(ในดAานจิตใจ 
หรือระดับจิตใจ ไดAแก$ การพัฒนาคุณสมบัติต$าง ๆ ของจิต ทั้งในดAานคุณธรรม โดยอาศัยตัวศีลเปDน
ฐานเบื้องตAนเพื่อใหAเกิดสมาธิ ใหAจิตมั่นคงเปDนปกติ ไม$ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด แต$ใหAมีสติสัมปชัญญะ
รูAเท$าทัน เมื่อปฏิบัติตามจะก$อใหAเกิดประโยชน(ดังนี้ คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝ¥กอบรมจิตใจใหA
เขAมแข็ง มั่นคง เจริญงอกงามดAวยคุณธรรมทั้งหลาย เช$น มีเมตตา กรุณา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร 
อดทน มีสมาธิ และสดชื่น เบิกบานเปDนสุขผ$องใส เปDนตAน๑๑๒ 

 
๑๐๙ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
๑๑๐ขุ.ป. (ไทย) ๓๐/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
๑๑๑พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนI ฉบับประมวลศัพทI, หนAา ๒๕๔. 
๑๑๒พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรI ฉบับประมวลธรรม, หนAา ๗๐. 



๕๖ 

หลักการพัฒนาดAานอารมณ(นี้ ตAองมีแรงจูงใจที่ดี ใหAเกิดการใฝ�รูA ใฝ�สรAางสรรค( ที่เรียกกัน
ว$า ฉันทสัมปทา แปลว$า ความถึงพรAอมดAวยฉันทะ มิใช$ถึงพรAอมดAวยตัณหา การพัฒนาดAานอารมณ(นี้ 
มนุษย(สามารถที่จะพัฒนาไดAดี เพราะความที่มนุษย(เปDนสัตว(ประเสริฐ ฝ¥กไดA พัฒนาไดA มีศักยภาพท่ี
สามารถพัฒนาจิตใหAสมบูรณ( เริ่มต้ังแต$มีเมตตากรุณา มีศรัทธา มีความกตัญ�ู การพัฒนาท่ีเนAนสมาธิ 
ก็เพ่ือจะสรAางสติ ใหAมีความเพียร มีความเอาใจใส$ รับผิดชอบ เปDนตAน จนเกิดการพัฒนาสุขภาพจิต คือ 
จิตใจมีความสุข เปDนจิตใจท่ีเบิกบาน มีป�ติ มีความร$าเริงบันเทิงใจ ดังนั้นหลักการพัฒนาดAานสมาธิ จึง
เปDนเรื่องของการฝ¥กในดAานจิตใจ หรือ ระดับจิตใจ ไดAแก$การพัฒนาคุณสมบัติต$าง ๆ ของจิต ทั้งในดAาน
คุณธรรม เช$น ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟ�¬อเผื ่อแผ$ ในดAานความสามารถของจิต เช$น ความ
เขAมแข็งม่ันคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแน$วแน$ม่ันคง ความมีสติ สมาธิ และในดAาน
ความสุข เช$น ความอ่ิมใจ ความร$าเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผ$องใส ความรูAสึกพอใจ โดยอาศัยตัวศีล
เปDนฐานเบื้องตAนเพ่ือใหAเกิดสมาธิ ใหAจิตม่ันคงเปDนปกติ ไม$ถูกชักจูงไปในทางท่ีผิด แต$ใหAมีสติสัมปชัญญะ
รูAเท$าทัน จึงเปDนคุณสมบัติของผูAพัฒนาทางจิต เรียกว$า ภาวิตจิตโต เปDนการพัฒนาดAานอารมณ( เพราะ
ธรรมชาติของมนุษย(นั้น จิตเปDนตัวรับอารมณ(ท้ังหมดท่ีเขAามาสู$กายมนุษย(ผ$านตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 

หลักการฝ¥กจิตของมนุษย(ใหAมีคุณภาพและสมรรถภาพเพ่ือใหAจิตเขAมแข็ง แน$วแน$ และสงบ
ผ$องใสบริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งรบกวนใหAเศรAาหมอง สามารถควบคุมตนเองไดAดี คือการฝ¥กเรียนรูAที่จะ
ควบคุมใจไม$ใหAตกอยู$ในอำนาจแห$งโลภะ โทสะ โมหะ เพื่อใหAเกิดสติและรูAเท$าทันอยู$เสมอ ดังนั้น
หลักการของสมาธิ จึงจำเปDนต$อการดำเนินชีวิต ดังท่ี พระสัมมาสัมพุทธเจAาไดAแสดงถึงประโยชน(ของ
สมาธิไวA เช$น สมาธิภาวนา เปDนไปเพื่อการมีชีวิตอย$างเปDนสุข เปDนการพักผ$อนทางจิต สมาธิที่เปDนไป
เพ่ือใหAเกิดญาณทัสสนะ คือ มีป�ญญาที่หยั่งรู AไดAเปDนพิเศษ เปDนไปเพื่อประโยชน( คือ ใหAมีสติและ
สัมปชัญญะ เพ่ือประโยชน(ในการกระทำอยู$เสมอ เพ่ือการดับอาสวะ คือ กิเลส ตัณหา ราคะ ท่ีอาจชัก
จูงใหAมีพฤติกรรมท่ีจะนำมาซ่ึงความเดือดรAอนท้ังตนเองและผูAอ่ืนโดยสมาธิ๑๑๓ 

การพัฒนามนุษย(ตามแนวพระพุทธศาสนาเปDนมรรควิธีหรือกระบวนวิธีการเขAาถึงเปPาหมาย
ของชีวิต คือ กัมมัฏฐานเพราะเปDนทางเดียวที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็โดยอาศัยสิ่งนี้เปDนเครื่องมือ
ที่ยอดเยี่ยม ประกอบดAวยหลักการปฏิบัติของสมถกรรมฐานที่ ๔๐ วิธี ประกอบไปดAวย กายคตาสติ 
๑๐ อนุสสติ ๑๐ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ และ
อรูปฌาน ๔ ท่ีกล$าวมาเรียกว$า กัมมัฏฐาน หรือ ภาวนา ในฐานะองค(ความรูAหรือศาสตร( เปDนเครื่องมือ
ที่จะนำไปปรับใชAและสรAางกิจกรรมการพัฒนาตนหรือสังคม ซึ่งรวมอยู$ในหลักธรรมที่ชื่อว$า หลัก
ไตรสิกขา ซึ่งประกอบดAวย หลักศีล หลักสมาธิ และหลักป�ญญาซึ่งเปDนหลักการแห$งการฝ¥กฝน พัฒนา
ตนใหAไดAรับประโยชน(สูงสุดตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

 
๑๑๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๗/๒๗๘. 



๕๗ 

แนวคิดการพัฒนาหรือการฝ¥กฝนตนเองทางพระพุทธศาสนารวมอยู$ในหลักไตรสิกขา ท่ีจะ
พัฒนาศักยภาพท้ังร$างกายและจิตใจ ใหAไปตามเสAนทางท่ีพระพุทธองค(ทรงตรัสไวAในมรรคมีองค( ๘ ซ่ึง
ก็กล$าวถึง ศีล สมาธิ และป�ญญา ที่สำคัญเรื่องสมาธิกับอธิจิตสิกขาเปDนเรื่องเดียวกันตามที่ พระพุทธ
องค( ตรัสเปDนหลักฐานยืนยัน ความว$า 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้ง หลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก 
วิจาร ป�ติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู$ เพราะวิตกวิจาร สงบระงับไปแลAว บรรลุทุติย
ฌาน มีความผ$องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเปDนหนึ่งผุดขึ้น ไม$มีวิตกไม$มีวิจาร มีแต$ป�ติ
และสุขที่เกิดจากสมาธิอยู$เพราะป�ติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุข
ดAวยนามกาย บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญว$า ผูAมีอุเบกขา มีสติอยู$เปDน
สุขเพราะละสุขและทุกข(ไดAแลAว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก$อนแลAว บรรลุจตุตถ
ฌานท่ีไม$มีทุกข( ไม$มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู$นี้ ชื่อว$า อธิจิตสิกขา๑๑๔ 

ดังนั้น การฝ¥กอบรมจิตนั้น มุ$งเนAนท่ีความต้ังม่ันแห$งจิต การทำใจใหAสงบแนวแน$เพ่ือใหAจิต
บริสุทธิ์ ไม$ฟุPงซ$าน เปDนกลาง ปราศจากอคติ จึงไดAชื่อว$าจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว$า ไม$ฟุPงซ$าน 
ความไม$ฟุPงซ$าน ชื่อว$า อธิจิตสิกขา๑๑๕ อธิจิตตสิกขาก็ดีหรือสมาธิก็ดี เปDนภาวะของอารมณ(ที่มีองค(
ฌานปรากฏ มีความสงบภายในที่ปราศจากนิวรณ( ทั้ง ๕ เรื่องราวของสมาธิ จึงเปDนการพัฒนาจิตใน
ส$วนการกำจัดกิเลสอย$างกลาง๑๑๖ และเพื่อใหAเห็นถึงวิธีการปฏิบัติสมาธิอย$างถูกตAองจึงกล$าวแนวคิด
การพัฒนาสมาธิตามแนวพระพุทธไวA ๓ หลัก คือ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ท้ัง ๓ หลัก 
กล$าวถึง การพัฒนาตนหรือฝ¥กฝนตนเองใหAมีความตั้งมั่นอย$างดีไม$หวั่นไหวต$อสิ่งใดเปDนจิตที่มีภาวะ
ความสงบเกิดขึ้น ปราศจากกิเลสรบกวน ไม$ฟุPงซ$านรำคาญ ปราศจากอคติ มีใจเปDนกลางและเปDน
อารมณ(ท่ีไม$ก$อใหAเกิดอกุศลธรรมใด ๆ ดังนั้น แนวคิดการบริหารการพัฒนาสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา
เปDนเรื่องท่ีกล$าวถึงภาวะของจิตท่ีมีความบริสุทธิ์ สะอาด และสงบ 

การฝ¥กสมาธิเปDนกิจกรรมการพัฒนาตนเองท่ีมนุษย(ทุกคนสามารถจะเขAาถึง เพ่ือยก ระดับ
ศักยภาพ สมรรถนะ และความสามารถรอบดAานซึ่งไม$ใช$มีเฉพาะสมาธิในพระพุทธศาสนาเท$านั้น แมA
ศาสนาอื่น ๆ ก็มีสมาธิดAวยเช$นกัน กรณีศาสนาพราหมณ( มีการปฏิบัติสมาธิถึงขั้นสมาบัติ ๘ เช$นกัน 
ในทางพระพุทธศาสนาไดAกล$าวลักษณะของจิตท่ีเปDนสมาธิไวAหลายลักษณะ ดังนี้ 

 
๑๑๔ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
๑๑๕ขุ.ป (ไทย) ๓๐/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
๑๑๖กิเลสอย$างกลาง เรียกว$า ปริยุฏฐานกิเลส คือ ความวุ$นวายทางใจ ความเศรAา ความโกรธ นิวรณ( ๕ 

สิ่งเหล$านี้ยังไม$ล$วงถึงที่จะเปDนอุปนิสัยถาวร (อนุสัยกิเลส จะแกAไดAดAวยอธิป�ญญา) ซึ่งสามารถจะแกAไขหรือกำจัดไดA
ดAวยกำลังของสมาธิหรืออธิจิตและไม$ใช$กิเลสหยาบ (วีติกกมกิเลส จะซึ่งแกAไขไดAดAวยอธิศีล). 



๕๘ 

- มีลักษณะแข็งแรง มีพลังมาก คือ การท่ีจิตมีพละกำลัง แข็งแรง ก็ดAวยอาศัยการฝ¥กสมาธิ
จนเปDนผลทำใหAเกิดการคงทีไม$หวั่นไหวต$ออารมณ(ท่ีมากระทบ เปรียบเหมือนน้ำท่ีมีกระแสหรือไหลไป
ทางเดียวเดียวย$อมจะมีพลังกว$าน้ำท่ีมีหลายกระแสหรือไหลแบบกระจาย 

- มีความราบเรียบ สงบลึกซึ้ง คือ ความที่จิตมีความเสมอภาค และดุลยภาพทางอารมณ(  
มีภาวะความสงบเปรียบเหมือนกับแม$น้ำท่ีไม$มีคลื่น ไม$มีสิ่งใดมากระทำใหAเกิดการกระเพ่ิม 

- มีความใส กระจ$างชัด มองอะไรเห็นไดAโดยง$าย คือ ความท่ีจิตมีอารมณ(นิ่ง ซ่ึงสามารถท่ี
จะเพ$งจิตไปท่ีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดAโดยชัดเจน เหมือนน้ำท่ีมีความใส ไม$ขุ$นและไม$มีคลื่นสามารถท่ีจะมองตัว
ปลาในน้ำไดAอย$างชัดเจน หรือเหมือนกระจกท่ีเราสามารถมองเห็นตัวเราไดAอย$างชัดเจน 

- มีความนุ$มนวลควรแก$งานหรือเหมาะแก$การใชAงาน คือ ไม$กระดAาง ไม$กระวนกระวาย 
ไม$ขุ$นมัว ไม$สับสน ไม$เร$ารAอน 

- มีความชุ$มชื่นใจ หรืออิ่มใจ คือ สภาวะของจิตที่เต็มไปดAวยความป�ติ ซาบซ$านระเริง
อารมณ(และเสวยอารมณ(ของความสุข เกิดจากการท่ีเราสามารถท่ีจะดับนิวรณ(ท้ัง ๕ ไดA เหมือนสระน้ำ
ท่ีไม$พร$องไปดAวยน้ำ มีน้ำเต็มเป��ยม ไม$ลAน ไม$ขาด 

- มีความพรAอมแห$งจิต คือ ลักษณะของจิตที่มีความคงที่ ไม$หวั่นไหวต$ออารมณ(ที่มา
กระทบ หรือเมื่ออารมณ(ภายนอกมากระทบสภาพของจิต สามารถที่จะจัดการกับอารมณ(เหล$านั้นไดA 
เปDนการเตรียมพรAอมในการรับรูAธรรมต$าง ๆ ไม$ว$าธรรมเหล$านั้น จะเปDนกุศลธรรมหรืออกุศลธรรม๑๑๗ 

ลักษณะของจิตท่ีเปDนสมาธิ เปDนสภาวะของอารมณ(ท่ีมีอาการต$าง ๆ ซ่ึงทำใหAผูAท่ีมีลักษณะ
อารมณ(อย$างนี้มีกำลังใจในการฝ¥กปฏิบัติสมาธิใหAมีความนิ่ง ลึก และชัดเจนในการพิจารณาขAอธรรม
ต$าง ๆ ใชAเปDนบาทฐานสำหรับการฝ¥กวิป�สสนากรรมฐานไดAเปDนอย$างดี มีคุณภาพแห$งกำลังจิตที่จะ
นำไปกำจัดกิเลสอย$างกลางลงไดA 

การฝ¥กจิตในพระพุทธศาสนามี ๒ รูปแบบ คือ สมถกรรมฐานและวิป�สสนากรรมฐาน หรือ 
อาจจะเรียกคำท่ีต$างกัน คือ สมถภาวนาและวิป�สสนาภาวนา ท้ัง ๒ คำมีจุดเนAนต$างกัน คือ สมถกรรม
ฐาน เนAนไปเพ่ือการอบรมจิต (จิตฺตภาวนา) และวิป�สสนากรรมฐานเนAนไปเพ่ือการอบรมป�ญญา (ป�ฺ�า 
ภาวนา) ท่ีสุดแลAวการฝ¥กจิตหรือการพัฒนาจิตท้ัง ๒ รูปแบบจะตAองอาศัยซ่ึงกันและกันโดยมีเปPาหมาย
ในสิ่งเดียวกัน คือ กำจัดอวิชชา๑๑๘ 

 
๑๑๗พุทธทาสภิกขุ, สมาธิและวิป!สสนาตามธรรมชาติ, พิมพ(ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 

๒๕๔๙), หนAา ๑๓-๑๕. 
๑๑๘องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๒๗๕/๗๗. 



๕๙ 

การฝ¥กจิตแบบสมถกรรมฐาน คือ การทำใหAจิตมีท่ีเกาะเก่ียว หรือ การทำใหAอารมณ(ยึดอยู$
กับองค(ภาวนา ในคัมภีร(วิมุตติมรรคของพระอุปติสสเถระนั้น ท$านไดAแบ$งอารมณ(ของสมถกรรมฐานไวA 
๓๘ ประการ๑๑๙ ส$วนในคัมภีร(วิสุทธิมรรคจำแนกอารมณ(สมถกรรมฐานไวAท้ังหมด ๔๐ ประการ โดยมี
อากาสานัญจายตนะและวิญญานัญจายตนะเติมเขAามาดAวย๑๒๐ โดยภาคการปฏิบัติอารมณ(สมถกรรม
ฐาน แบ$งไดA ๗ หมวด ประกอบดAวย 

หมวดท่ี ๑ หมวดกสิณ คือ สิ่งท่ีอารมณ(เขAาไปเพ$งพินิจจดจ$ออยู$มี ๑๐ ลักษณะ ประกอบดAวย 
ปฐวีกสิณ อาโปกสิณ เตโชกสิณ วาโยกสิณ นีลกกสิณ ป�ตกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ อากาสกสิณ 
และอาโลกกสิณ๑๒๑ 

หมวดที่ ๒ หมวดอสุภะ คือ สิ่งไม$สวยไม$งาม ไม$น$า ไม$ชอบใจ เพื่อการพิจารณาใหAเห็น
สภาวะที่แทAจริงถึงความเกิดดับของสิ่งนั้น นำมาเปDนอารมณ(ของจิตใหAลดความพอใจ ซึ่งกล$าวถึง
ซากศพมีอาการต$าง ๆ ประกอบดAวย ๑๐ ลักษณะ คือ เอาซากศพที่ขึ ้นพองเปDนเปDนอารมณ( เอา
ซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเปDนอารมณ( เอาซากศพที่ขาดเปDนท$อนเปDนอารมณ(  เอาซากศพที่ถูกสัตว(กัด
ขาดวิ่นเปDนอารมณ(  เอาซากศพที่ถูกสัตว(กัดกระจุยกระจายเปDนอารมณ(  เอาซากศพที่ถูกฆ$าตายเปDน
อารมณ(  เอาซากศพที่มีโลหิตไต$ออกอยู$เปDนอารมณ( เอาซากศพที่มีหมู$หนอนไหลออกอยู$เปDนอารมณ( 
และเอาซากศพที่เปDนโครงกระดูกเปDนอารมณ(๑๒๒ โดยพระพุทธองค(ทรงตรัสเปPาหมายไวAว$าการ
พิจารณาเห็นสังขารธรรม โดยอาศัยธรรม ๔ ประการ คือ พึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะ ๑ พึงเจริญ
เมตตาเพื่อละพยาบาท ๑ พึงเจริญอานาปานสติเพื่อตัดวิตก ๑ พึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอัสสมิ
มานะ คือ ความถือตัว ๑๑๒๓ 
 
 
 

 
๑๑๙พระอุปติสสเถระ, วิมุตติมรรค, แปลโดย คณาจารย(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(แปลจากฉบับภาษาอังกฤษของพระเอฮารา พระโสมเถระ และพระเขมินทเถระ), (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนAา ๖๓. 

๑๒๐สมเด็จพระพุฒาจารย( (อาจ อาสภมหาเถร), คัมภีรIวิสุทธิมรรค, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนAา ๑๙๑. 

๑๒๑พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก �าณสิทฺธิ), หลักปฏิบัติสมถะวิป!สสนากรรมฐาน (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หนAา ๑๒. 

๑๒๒พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก �าณสิทฺธิ), คำถาม-คำตอบ เร่ืองวิป!สสนากรรมฐาน, พิมพ(ครั้งท่ี 
๕, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนAา ๖-๗. 

๑๒๓ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๓๑/๒๓๕-๒๓๖. 



๖๐ 

หมวดท่ี ๓ หมวดอนุสสติ คือ สิ่งท่ีจะตAองระลึกถึง หรือตามระลึกประกอบดAวย ๑๐ ประการ 
คือ พุทธานุสสติ (ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจAา) ธัมมานุสสติ (ระลึกถึงคุณพระธรรม) สังฆานุสสติ 
(ระลึกถึงคุณพระสงฆ() สีลานุสสติ (ระลึกถึงศีลของตน) จาคานุสสติ (ระลึกถึงทานท่ีตนไดAบริจาคแลAว) 
เทวตานุสสติ (ระลึกถึงคุณธรรมที่ทำบุคคลใหAเปDนเทวดา) อุปสมานุสสติ (ระลึกถึงคุณพระนิพพานซ่ึง
เปDนท่ีระงับกิเลสและกองทุกข() มรณานุสสติ (ระลึกถึงความตายอันจะมาถึงตน) กายคตาสติ (ต้ังสติไวA
ในกาย) และอานาปานสติ (ต้ังสติกำหนดลมหายใจเขAาออก)๑๒๔ 

หมวดที่ ๔ หมวดพรหมวิหาร คือ การตั้งความปรารถนาดีที่จะใหAบุคคลและสัตว(อื่น ๆ มี
ความสุขอย$างท่ีสุดอย$างไม$ประมาณ ประกอบดAวย ๔ ประการ คือ เมตตา แผ$ความรักไปยังสรรพสัตว(
ท้ังหลาย กรุณา แผ$ความสงสารต$อสัตว(ท้ังหลายท่ีมีความทุกข( มุทิตา แผ$ความยินดีต$อสัตว(ท่ีมีความสุข 
และอุเบกขา แผ$ความวางเฉยในสัตว(ท้ังหลายท่ีมีความสุขความทุกข(๑๒๕ 

หมวดท่ี ๕ หมวดอาหาเรปฏิกูลสัญญา คือ การพิจารณาอาหารท่ีมนุษย(รับประทานเขAาไป
ในร$างกาย ว$า ไม$สวยไม$งาม เปDนของน$ากลัว น$าเกลียด เพื่อไม$ใหAติดในรสของอาหาร โดยมีการ
กำหนดพิจารณาลักษณะ ๕ ประการ คือ อนิจจสัญญา กำหนดความไม$เท่ียงแห$งสังขาร อนัตตสัญญา 
กำหนดความเปDนอนัตตาแห$งธรรมทั้งปวง มรณสัญญา กำหนดความตายว$าจะตAองมาถึงเปDนธรรมดา 
อาหาเรปฏิกูลสัญญา กำหนดความเปDนปฏิกูลของอาหาร และสัพพโลเก อนภิรติสัญญา กำหนดความ
ไม$น$าเพลิดเพลินในโลกท้ังปวง๑๒๖ 

หมวดที่ ๖ หมวดจตุธาตุววัฏฐาน คือ การพิจารณาแยกส$วนต$าง ๆ ของร$างกายใหAเห็นว$า
เปDนธาตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ตามลักษณะของธาตุ เมื ่อแยกธาตุออกจากกันจะไม$เห็นความเปDน
มนุษย( ความสวยงามไม$มี ความข้ีเหร$ไม$มี เปDนเพียงอุปาทานทางจิต เท$านั้น 

หมวดท่ี ๗ หมวดอรูปธรรม ๔ คือ การนำเอาสิ่งท่ีไม$ใช$รูปมาเปDนอารมณ( ท่ีกำหนดของจิต 
ประกอบดAวย อากาสนัญจายตนะ อากาศไม$มีที ่สุด วิญญาณัญจายตนะ วิญญาณไม$มีที ่สุด อา
กิญจัญญายตนะ ความไม$มีอะไร และเนวสัญญานาสัญญายตนะ สัญญาละเอียดปราศจากสัญญา
หยาบซ่ึงจะว$ามีสัญญาก็ไม$ใช$ ไม$มีสัญญาก็ไม$ใช$๑๒๗ 

รูปแบบและวิธีการฝ¥กสมาธิ หรือการพัฒนาสมาธิทั้ง ๗ หมวดขAางตAนนี้ เปDนการเรียนรูAและ
การปฏิบัติธรรม เพ่ือใหAเกิดการกระตุAนคุณลักษณะท่ีเอ้ือต$อการพัฒนามนุษย( 

 
๑๒๔พระธรรมธีรราชมหามุนี, คำถาม-คำตอบ เร่ืองวิป!สสนากรรมฐาน, หนAา ๘. 
๑๒๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๘/๒๘๐. 
๑๒๖องฺ.ป�ฺจก. (ไทย) ๒๒/๖๑/๑๑๐. 
๑๒๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๘/๒๘๑. 



๖๑ 

สมาธิเปDนเรื่องของการฝ¥กในดAานจิต หรือระดับจิตใจ ไดAแก$ การพัฒนาคุณสมบัติต$าง ๆ ของ
จิต ทั้งในดAานคุณธรรม เช$น ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟ�¬อเผื่อแผ$ในดAานความสามารถของจิต เช$น 
ความเขAมแข็งมั่นคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความมีสติ สมาธิ และในดAานความสุข เช$น 
ความอิ่มใจ ความร$าเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผ$องใส$ ความรูAสึกพอใจ พูดสั้น ๆ ว$า พัฒนาคุณภาพ 
สมรรถภาพและสุขภาพของจิต๑๒๘ การพัฒนาจิตตสิกขาเปDนการพัฒนาสมาธิ เพื่อความตั้งมั่นแห$งจิตใน
ขณะที่จิตมีสภาวะเขAาสู$สมาธิมนุษย(สามารถจะไดAรับความสุขไดA ซึ ่งปราศจากกิเลสเครื่องเศรAามอง
ทั้งหลาย อันเปDนตัวชี้วัดความสุขหรือคุณภาพของการพัฒนาคน และแมAว$าการพัฒนาคนอาจไม$ถึงที่สุด
ของความเปDนมนุษย(ก็ตาม แต$ผลผลิตในการพัฒนาคนก็มีผลมาก มีอานิสงส(มหาศาลต$อการนำกำลังของ
สมาธิที ่เกิดขึ ้นไปสู $การดำเนินชีวิตอย$างปกติสุข ยิ ่งบุคคลนั ้นอยู $ในระดับผู Aบริหารประเทศก็ยิ ่งมี
ความสำคัญอย$างยิ่งที่จะนำประเทศไปสู$การพัฒนาดAานอื่น ๆ เปDนตัวแบบของประชาชน เพราะเปDนการ
นำผลการพัฒนาสมาธิไปเพื่อการบริหารที่สรAางความเจริญดAานจิตใจ และสรAางเปDนเอกลักษณ(ตามแบบ
ประเทศตะวันออกที่ไม$ไดAมุ$งเนAนการสรAางวัตถุเปDนเครื่องวัดความเจริญ ความทันสมัยของประเทศ จน
สามารถท่ีจะสรAางประเทศใหAเปDนประเทศท่ีเต็มไปดAวยอริยบุคคล อริยะชน เพ่ือสันติภาพของสังคมต$อไป 

๓. อธิป�ญญาสิกขา เปDนขAอปฏิบัติสำหรับฝ¥กอบรมป�ญญาเพื่อใหAเกิดความรูAแจAงอย$างสูง 
การรูAชัดตามความเปDนจริงในอริยสัจ ๔ เปDนลำดับไปจนทำใหAแจAงท้ังเจโตวิมุติและป�ญญาวิมุตติ สามารถ
ทำลายอาสวะกิเลสใหAหมดไป ดังคำอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีร(มหานิทเทส ว$า 

อธิป�ญญาสิกขา เปDนอย$างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปDนผูAมีป�ญญา ประกอบดAวยป�ญญา
อันประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสใหAบรรลุถึงความสิ้นทุกข(โดย
ชอบ เธอรูAตามความเปDนจริงว$า นี้ทุกข( นี้ทุกข(สมุทัย (เหตุเกิดทุกข() นี้ทุกข(นิโรธ (ความ
ดับทุกข() นี้ทุกข(นิโรธคามินีปฏิปทา (ขAอปฏิบัติเครื่องดำเนินไปสู$ความดับทุกข() เธอรูAตาม
ความเปDนจริงว$า เหล$านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏปิทา 
นี้ชื่อว$า อธิป�ญญาสิกขา๑๒๙ 

ป�ญญาวิมุตติ สามารถทำลายอาสวะกิเลสใหAหมดไป โดยการฝ¥กอบรมป�ญญานั้นมุ$งเนAนท่ี
การรูAและเขAาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปDนจริงเพื่อใหAเกิดความเห็นที่บริสุทธิ์  จึงจะสามารถทำลาย
กิเลสไดA ดังแสดงในมาติกากถา คัมภีร(ปฏิสัมภิทามรรค ความว$า “ชื่อว$าทิฏฐิวิสุทธิเพราะมีความหมาย
ว$าเห็นความเห็นชื่อว$าอธิป�ญญาสิกขา”๑๓๐ 

 
๑๒๘พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันไดUอย)างไร, พิมพ(ครั ้งที ่ ๓, (กรุงเทพมหานคร:  

สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หนAา ๒๗-๓๙. 
๑๒๙ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๐/๔๙. 
๑๓๐ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 



๖๒ 

ป�ญญา แปลโดยพยัญชนะว$า รู Aทั ่ว  มาจากคำภาษาบาลีว$า ป�ฺ�า เปDนศัพท(อุปสัค 
แปลว$า ทั่ว กับคำว$า �า เปDนธาตุ แปลว$า รูA รวมกัน จึงไดA รูป เปDน ป�ฺ�า แปลว$า รูAทั่ว หรือ รูAรอบ
ป�ญญา แปลโดยอรรถ(เนื้อความ)หรือความหมายว$า ความรูAทั่ว หมายถึง ความรูAที่ถูกตAองครบถAวน
ตามท่ีควรจะรูA สำหรับจะแกAป�ญหาไดA หรือสามารถท่ีจะดับทุกข(ไดA ฯ ป�ญญา ความรูAท่ัวหรือความรูAชัด 
คือ รูAทั่วถึงความเปDนจริง หรือตรงตามความเปDนจริง เช$น รูAเหตุรูAผล รูAดีรูAชั่ว รูAถูกรูAผิด รูAควรไม$ควร 
รู AคุณรูAโทษ รูAประโยชน(มิใช$ประโยชน( รู Aเท$าทันสังขาร รู Aองค(ประกอบ รูAเหตุป�จจัย รู Aที ่ไปที่มา รูA
ความสัมพันธ(ระหว$างสิ่งท้ังหลาย รูAตามความเปDนจริง รูAถ$องแทA เขAาใจถ$องแทA รูAเขAาใจสภาวธรรมต$าง ๆ รูA
คิด รูAพินิจพิจารณา รูAวินิจฉัย รูAท่ีจะจัดแจงจัดการหรือดำเนินการอย$างไร ๆ๑๓๑ 

ป�ญญา แปลว$า ความรูAทั่ว ปรีชาหยั่งรูAเหตุผล ความรูAเขAาใจชัดเจน ความรูAเขAาใจหยั่งแยก
ไดA ในเหตุผล ดี ชั่ว คุณ โทษ ประโยชน( มิใช$ประโยชน( เปDนตAน และรูAท่ีจะจัดแจง จัดสรร จัดการความ
รอบรูAในกองสังขารมองเห็นตามเปDนจริง๑๓๒ ดังระบุใน อภิธัมมัตถวิภาวินี ความว$า “ธรรมชาติท่ีชื่อว$า 
ป�ญญา ดAวยอรรถว$า  ย$อมรูAโดยประการ คือ รูAชัดดAวยอำนาจอนิจจลักษณะเปDนตAน”๑๓๓ 

มิลินทป�ญหา ไดAแสดงความหมายของป�ญญาไวAว$าป�ญญามีลักษณะตัดใหAขาดและมี
ลักษณะส$องใหAสว$าง ดังนี้ คือ ป�ญญามีลักษณะตัดใหAขาด เหมือนชาวนาเกี่ยวขAาวว$า “เขาจับกำขAาว
ดAวยมือขAางซAายเขAาไวA จับเคียวดAวยมือขAางขวาแลAวก็ตัดกำขAาวนั้นดAวยเคียว ขAอนั้นมีอุปมาฉันใด พระผูA
บำเพ็ญความเพียร คุมใจไวAดAวยมนสิการแลAวตัดกิเลสเสียดAวยป�ญญา ขAอนี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น… และ
ป�ญญามีลักษณะส$องใหAสว$าง คือ ป�ญญาเมื่อเกิดขึ้นย$อมกำจัดความมืดคืออวิชชา ทำความสว$างคือ
วิชชาใหAเกิด ส$องแสงคือญาณ ทำอริยสัจท้ังหลายใหAปรากฏ แต$นั้น พระโยคาวจรย$อมเห็นดAวยป�ญญา
อันชอบว$า สิ่งนี้ไม$เท่ียง สิ่งนี้เปDนทุกข( สิ่งนี้ไม$ใช$ตัวตน เหมือนกับบุรุษถือคบไฟเขAาไปในเรือนท่ีมืด ไฟ
ท่ีเขAาไปแลAวนั้นก็ย$อมกำจัดความมืดเสีย ทำความสว$างใหAเกิด ส$องแสงทำรูปใหAปรากฏ ทำใหAมองเห็น
ไดA ฉะนั้น”๑๓๔ โดยนัยนี้ คัมภีร(อภิธานัปปทีป�กา ไดAรวบรวมศัพท(ท่ีใชAเก่ียวกับป�ญญา แสดงไวAมีจำนวน 
๒๒ ศัพท(ดAวยกัน คือ 

- ธี หมายถึง ป�ญญาทรงไวAซึ่งประโยชน( 

- ป�ญญา หมายถึง ความรูAท่ัว 

 
๑๓๑พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม  ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนAา ๒๒. 
๑๓๒พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนI ฉบับประมวลศัพทI, หนAา ๑๖๔. 
๑๓๓มหามกุฏราชวิทยาลัย, อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเปbนไทย, (กรุงเทพ-

มหานคร: โรงพิมพ(มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนAา ๙๕. 
๑๓๔มหามกุฏราชิวิทยาลัย, มิลินทป!ญหา ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย, พิมพ(ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพ- 

มหานคร: โรงพิมพ(มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนAา ๔๑-๔๒. 



๖๓ 

- พุทธิ หมายถึง ป�ญญาเครื่องรูA 

- เมธา หมายถึง ป�ญญาเครื่องกำจัด 

- มติ หมายถึง ความคิด ความเห็น 

- มุติ หมายถึง ความเขAาใจ 

- ภูริ หมายถึง ป�ญญากวAางขวาง 

- มันตา หมายถึง ความรูAในคัมภีร( 

- ป�ญญานะ มีความหมายเหมือนคำว$า ป�ญญา แต$รูปศัพท(แปลกกันเท$านั้น 

- ญาณะ คำนี้รวมกับคำว$า ทัสสนะ หมายถึง การรูAไตรลักษณ( หรือ ความรูAท่ีเกิดจากสมาธิ  
เช$น  ทิพยจักษุ  เปDนตAน 

- วิชชา หมายถึง ความรูA ๓ ประเภท  คือ พระเวท สิปปะหรือศิลปะศาสตร( และความรูAท่ี
เกิดจากสมาธิและความรูAแบบพุทธิ 

- โยนิ หมายถึง ความรูAที ่เกิดจากการเขAาถึงสาเหตุ มักใชAรวมกับมนสิการ เปDนโยนิโส
มนสิการ ไดAแก$ การเขAาใจสาเหตุ 

- ปฏิภาณ หมายถึง ความแตกฉาน 

- วิป�สสนา หมายถึง ป�ญญาเห็นไตรลักษณ( 

- สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นถูกตAอง 

- วิมังสา หมายถึง ป�ญญาเลือกเฟPน 

- สัมปชัญญะ หมายถึง ความรอบคอบ 

- เนปกะ หมายถึง ป�ญญาเปDนเครื่องรักษาตน 

- เวทนา หมายถึง การรูAอารมณ( 

อุปมา คือ ดินเปรียบเหมือนป�ญญา ถAาไม$มีน้ำผสมอยู$ดAวยเลย  ก็กลายเปDนดินฝุ�นและไม$
จับกัน ทำใหAฟุPงง$าย ตAองมีน้ำผสมอยู$บAางจึงจะช$วยใหAไม$ฟุPง ป�ญญาในทางพระพุทธศาสนาตAองเปDน
ป�ญญาที่มีสติกำกับอยู$เสมอ ดังจะเห็นไดAว$า เรายกย$องพระอรหันต( ว$า ท$านมีป�ญญาสูงสุด  เปDนเหตุ
ทำลายกิเลสไดA ก็มีคำยกย$องพระอรหันต(ต$อไปอีกว$า เปDนผูAมีสติทุกเม่ือ๑๓๕ 

 
๑๓๕สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแห)งพระพุทธศาสนา, พิมพ(ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ(มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนAา ๒๒๐. 



๖๔ 

นอกจากนี้ ป�ญญายังมีลักษณะแห$งการรูA การเห็น การรูAแจAงแทงตลอดตามท่ีเปDนจริง แห$ง
แสงสว$างท่ีกำจัดความมืด แห$งความสามารถตัดป�ญหาหรือดับทุกข( ซ่ึงมีลักษณะ ๓ ประการ ไดAแก$ 

ประการแรก ป�ญญามีลักษณะแห$งการส$องแสง คือ ป�ญญาที่มีการส$องแสงเปDนลักษณะ
นั้นเหมือนกับบุคคลผูAจุดประทีปโคมไฟ หรือเป�ดไฟฟPาส$องแสงในเวลากลางคืน ในบAานที่มีฝา ๔ ดAาน 
หรือในที่มืดต$าง ๆ ความมืดก็ย$อมหายไป แสงสว$างก็ปรากฏขึ้นแทน ฉันใด  ป�ญญาก็มีการส$องสว$าง 
ฉันนั้น ดAวยเหตุผลดังท่ีกล$าวมานี้  ป�ญญาจึงมีลักษณะส$องแสงใหAสว$างอย$างนี้ 

ประการที่ ๒ ป�ญญามีลักษณะแห$งการรูAทั่ว หมายถึง ป�ญญาเมื่อเกิดขึ้น ก็ย$อมรูAทั่วธรรม
ทั้งหลาย ที่เปDนกุศลและอกุศล ที่ควรเสพและไม$ควรเสพ ที่เลวและประณีต ที่ดำและขาว ที่เขAากันไดA
และเขAากันไม$ไดA เหมือนกับแพทย(ผูAฉลาดรูAจักยาเปDนตAนท่ีเปDนท่ีสบายและไม$สบายแก$ผูAป�วย ฉะนั้น 

ประการท่ี ๓ ป�ญญามีลักษณะแห$งการรูAตามความเปDนจริง หมายถึง ป�ญญารูAชัดตามความ
เปDนจริง ซ่ึงความเกิด ความดับ คุณและโทษ และอุบายเปDนเครื่องออกไปแห$งผัสสายตนะท้ัง ๖ และรูAชัด
เหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห$งอุปาทานขันธ( ๕ ตามความเปDนจริง และ
บุคคลผูAไดAป�ญญาท่ีรูAตามเปDนจริงในอุปาทานขันธ(ไดAชื่อว$าเปDนสมณะพราหมณ( และทำใหAแจAงซ่ึงประโยชน(
แห$งความเปDนสมณะพราหมณ( จึงเรียกว$า พระอริยสาวกผูAโสดาบัน ไม$มีวันตกต่ำ 

ป�ญญามีการบรรลุสัจจะเปDนลักษณะ มีการคAนควAาเปDนกิจ (หมายถึง มีหนAาที่ในการ
คAนควAา) มีความไม$หลงเปDนป�จจุป�ฏฐาน มีสัจจะ ๔ เปDนปทัฏฐานและมีอริยสัจ ๔ เปDนปทัฏฐาน อีก
อย$างหนึ่งความเขAาใจแจ$มแจAงเปDนลักษณะของป�ญญา การรูAสภาวธรรมตามความเปDนจริงเปDนกิจ 
(หนAาท่ี) การกำจัดความมืดคืออวิชชาเปDนป�จจุป�ฏฐานปฏิสัมภิทา ๔ (มีอัตถปฏิสัมภิทา เปDนตAน) ตาม
หลักเหตุผลเปDนปทัฏฐานของป�ญญา๑๓๖ 

๔) การพัฒนาศักยภาพตามแนวศาสตรIสมัยใหม) 

หากพิจารณาในทัศนะของศาสตร(ตะวันตกหรือศาสตร(สมัยใหม$ การพัฒนาศักยภาพเปDน
การดำเนินการโดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรูA ผ$านการฝ¥กอบรมการศึกษาและการพัฒนาเพ่ือ
เพิ่มพูนความรูA ทักษะ และทัศนคติที่จำเปDน ซึ่งจะส$งผลต$อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานใหAสอดคลAองกับวัฒนธรรมและสภาพแวดลAอมขององค(การ ซึ่งโดยทั่วไป
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( ประกอบดAวยกิจกรรมสำคัญ ๆ ๓ ประเภท ดังนี้ 
 
 

 
๑๓๖พระอุปติสสเถระ, วิมุตติมรรค,  หนAา ๒๑๐. 



๖๕ 

๑. การฝ¥กอบรม (Training) การฝ¥กอบรมเปDนกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อใหAบุคคลไดAเรียนรูA 
มีความชำนาญเพื ่อวัตถุประสงค(อย$างหนึ ่ง โดยมุ $งใหAคนไดAร ู Aเร ื ่องใดเรื ่องหนึ ่งโดยเฉพาะเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไปในทางที่ตAองการ ตามนัยนี้ การฝ¥กอบรมทำใหAผูAรับการอบรมไดAรับ
ความรูAใหม$ ๆ ไดAความชำนาญในการปฏิบัติ งานมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการแกAป�ญหาและ
ทัศนคติที่จะปรับปรุงงาน เปลี่ยนแปลงงานใหAดีขึ้นตามแนวทางที่องค(การกำหนด๑๓๗ วิธีการฝ¥กอบรม
เปDนส$วนสำคัญที่ทำใหAประสบความสำเร็จในการจัดการฝ¥กอบรม ซึ่งเปDนเรื่องที่คำนึงถึงวิธีการที่จะใชA
ถ$ายทอด และการสรAางบรรยากาศใหAผูAเขAารับการฝ¥กอบรมไดAตื่นตัว มีความพรAอม และเต็มใจที่จะ
ไดAรับการฝ¥กฝน โดยท่ัวไปมีดังนี้ 

 ๑.๑ การบรรยาย (Lecture) เปDนวิธีการที่ใชAกันมานานและแพร$หลายที่สุดวิธีหนึ่งการ
ฝ¥กอบรมแทบทุกประเภทจะมีการบรรยายแทรกอยู$ดAวยเสมอ เพราะการบรรยายจะเปDนวิธีการที่ง$าย
ที่สุดในการ สื่อความหมายทำใหAเกิดการคลAอยตามเพื่อสรAางความเขAาใจใหAแก$ผูAรับฟ�ง การบรรยายที่มี
ประสิทธิภาพนั้นผูAบรรยายจะตAองมีความรูAและมีทักษะในการพูด การสื่อ ความหมาย การใชAเทคนิค
หรืออุปกรณ(ประกอบ และประการสำคัญท่ีสุดผูAบรรยายจะตAองมีความสามารถในการสรAางบรรยากาศ
ท่ีตรึงใจผูAเขAาฟ�งตลอดเวลาเพ่ือใหAผูAฟ�งสามารถทำความเขAาใจไดAมากท่ีสุด 

 ๑.๒ การประชุม (Conference) การประชุมเปDนวิธีการที ่นิยมใชAในการฝ¥กอบรม
พนักงานท่ีมีความรูA (knowledge Worker) และผูAบริหารต้ังแต$ระดับกลางข้ึนไป เพราะการประชุมจะ
มีการเป�ดโอกาสใหAผูAเขAาร$วมไดAแลกเปลี่ยนความรูA ประสบการณ( และความคิดเห็นระหว$างกัน เพ่ือ
แกAป�ญหาหรือมองหาโอกาสในแต$ละเรื่องที่ทำการประชุม (Opportunity) โดยผลของการประชุมจะ
ก$อใหAเกิดความเขAาใจในแนวทางเดียวกันและก$อใหAเกิดการประสานงานในขณะปฏิบัติงานต$อไป 

 ๑.๓ การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) การฝ¥กอบรมในรูปแบบนี้จะจัดใหAผูAเขAา
รับการฝ¥กอบรมแสดงบทบาทตามเรื่องราวท่ีสมมุติข้ึน ใหAเหมือนกับอยู$ในสถานการณ(จริงท่ีสุดเพ่ือใหAผูA
เขAารับการอบรมมีความพรAอมและสามารถปรับตัวใหAทันต$อสถานการณ(ต$าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดA 
ตลอดจนวิธีการนี้จะช$วยใหAเกิดความสนุกสนานและสามารถดึงดูดความสนใจ รวมทั้งก$อใหAเกิดความ
สนิทสนมและความคุAนเคยระหว$างผูAเขAารับการอบรมไดAเปDนอย$างดี การฝ¥กอบรมในลักษณะนี้อาจจะ
กล$าวไดAว$าเปDนการเรียนโดยการลงมือปฏิบัติ (Learn by Doing) ไดAเช$นกัน 
 
 

 
๑๓๗เสนาะ ติเยาว(, การบริหารงานบุคคล, พิมพ(ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: คณะพาณิชยศาสตร(และ

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(, ๒๕๔๕), หนAา ๑๒๗. 



๖๖ 

 ๑.๔ การใชAกรณีศึกษา (Case Study) การฝ¥กอบรมโดยวิธีนี้ถูกนำมาใชAเปDนครั้งแรกท่ี
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย Harvard (Harvard Business School) และไดAรับความนิยมแพร$หลาย 
ส$งผลใหAสถาบันการศึกษาต$าง ๆ ไดAนำวิธีการนี้ไปประยุกต(ใชAในการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท
สาขาการบริหารธุรกิจ (MBA) โดยวัตถุประสงค(สำคัญของการใชAกรณีศึกษาก็เพื่อตAองการใหAผูAเขAารับ
การฝ¥กอบรมสามารถประมวลความรูA ทักษะและประสบการณ(ที่มีมาใชAในการวิเคราะห( ป�ญหาท่ี
ซับซAอนภายในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อใหAเกิดความชำนาญและสามารถตัดสินใจไดAอย$างถูกตAองและท่ี
สำคัญใหAผูAเขAารับการฝ¥กอบรมทำการศึกษาและวิเคราะห(เพ่ือท่ีจะหาวิธีในการแกAป�ญหา 

 ๑.๕ การสาธิต (Demonstration) เปDนวิธีการฝ¥กอบรมที่ใชAกันมานานเนื่องจากเปDน
วิธีการที่ง$ายไม$ซับซAอนและสามารถเห็นผลไดAระยะสั้น เพราะเปDนการฝ¥กอบรมโดยแสดงจากตัวอย$าง
จริงโดยผูAฝ¥กสอนจะแสดงตัวอย$างพรAอมทั้งอธิบายใหAผูAเรียนฟ�งถึงขั้นตอนต$าง ๆ พรAอมทั้งอาจมีการ
ทดลองปฏิบัติ เพ่ือใหAเกิดความเขAาใจและจดจำตลอดจนสามารถนำไปใชAไดAจริงในการปฏิบัติงาน 

 ๑.๖ การสัมมนา (Seminar) เปDนวิธีการฝ¥กอบรมที่นำมาประยุกต(ใชAในการพัฒนา
พนักงานที่มีความรูA (Knowledge Worker) และผูAบริหารของแต$ละองค(การผูAจัดการมีการกำหนด
ประเด็น ท่ีจะพิจารณาและเป�ดโอกาสใหAสมาชิกแต$ละคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไดAอย$าง
เสรี โดยมีผูAดำเนินการอภิปราย (Modulator) ทำหนAาที่ดูแลใหAการแสดงความคิดเห็นของผูAเขAาร$วม
สัมมนาอยู$ภายในขอบเขตและแนวทางท่ีวางไวA 

 ๑.๗ การฝ¥กงานในสถานการณ(จริง (On the job Training) โดยมักจะใชAกับพนักงาน
ใหม$ หรือบุคลากรในระดับปฏิบัติงานโดยมีการสอนงานและใหAทดลองปฏิบัติในสถานที่จริง ซึ่งมักจะ
เปDนโรงงานหรือสำนักงานเพื่อใหAพนักงานเกิดความคุAนเคยกับสภาวะแวดลAอมและสามารถปรับตัวไดA
อย$างรวดเร็ว การฝ¥กอบรมในลักษณะนี้อาจใชAชื่อที่แตกต$างกัน เช$น การฝ¥กอบรมทางเทคนิค (Technical 
Training) การฝ¥กความชำนาญ (Skill Training) หรือการสอนงาน (Job Instruction Training)๑๓๘ 

๒. การศึกษา (Study) วัตถุประสงค(ของการศึกษาก็เพื่อเตรียมบุคคลสำหรับการเลื่อน
ตำแหน$งที่สูงขึ้นในองค(การกับเปDนการพัฒนาเรื่องอาชีพ กล$าวคือ เลื่อนขึ้นเปDนหัวหนAางาน การใหA
การศึกษาทางดAานทัศนคติที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ(และการบังคับบัญชาจะเปDนสิ่งที่สำคัญสำหรับ
โครงการการศึกษาของบุคคล เนื่องจากการใหAการศึกษาเรื่องใหม$จึงเปDนความจำเปDนเพ่ือท่ีจะสามารถ
ปรับตัวทำหนAาท่ีในสิ่งแวดลAอมใหม$ไดA๑๓๙ 

 
๑๓๘ณัฏฐพันธ( เขจรนันทน(, การจัดการทรัพยากรบุคคล, พิมพ(ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ(

แห$งจุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนAา ๑๕๕-๑๕๘. 
๑๓๙เชาว( โรจนแสง, แนวคิด การวางแผน และระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยI, (นนทบุรี: โรงพิมพ(

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หนAา ๕๕. 



๖๗ 

เปPาหมายสำคัญของการศึกษา คือ ใหAประชาชนสามารถพัฒนาตนเองและพ่ึงพาตนเองไดA 
โดยใชAกระบวนการของการศึกษาท่ีจะบูรณาการการเรียนรูAเขAากับชีวิต๑๔๐ โดยแนวคิดเก่ียวกับการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพเปDนแนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา ๔ แนวทาง ดังนี้ 

 ๒.๑ การฝ¥กทักษะอาชีพ เปDนการจัดกระบวนการเรียนรูAอาชีพ โดยใชAหลักการวิชาชีพ
ระยะสั้น เนื้อหาสาระความรูAของหลักสูตรขึ้นอยู$กับความตAองการของผูAเรียน วัตถุประสงค(การฝ¥ก
ทักษะอาชีพเพ่ือใหAกลุ$มเปPาหมายเขAาสู$การประกอบอาชีพอิสระ หรือเขAาสู$ตลาดแรงงาน 

 ๒.๒ การฝ¥กอบรมเพื่อเขAาสู$อาชีพ เปDนการจัดกิจกรรมต$อเนื่องจากการฝ¥กทักษะอาชีพ 
หรือเปDนการจัดกิจกรรมเฉพาะ เพื่อพัฒนากลุ$มเปPาหมายใหAสามารถคิด วิเคราะห( แลกเปลี่ยนเรียนรูA 
และพัฒนาตนเองเพ่ือเขAาสู$อาชีพท่ีม่ันคง โดยจัดใหAมีกระบวนการแนะแนวอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๓ การพัฒนาอาชีพ เปDนการพัฒนาอาชีพของกลุ$มเปPาหมายในลักษณะกลุ$มพัฒนา
อาชีพ (กพอ.) โดยจัดใหAมีการรวมกลุ$มของผูAมีอาชีพประเภทเดียวกันร$วมเปDนเครือข$ายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูA แสวงหาความรูAและประสบการณ(ร$วมกัน ตลอดจนพัฒนาอาชีพของกลุ$มโดยกระบวนการกลุ$ม 
(Group Process) 

 ๒.๔ การพัฒนาอาชีพดAวยเทคโนโลยี เปDนการพัฒนาอาชีพกลุ$มเปPาหมายดAวยเทคโนโลยี 
เนAนการจัดกิจกรรมใหAกับกลุ$มเปPาหมาย สถานประกอบการ และผูAท่ีตAองการนำเทคโนโลยีมาใชAในการ
พัฒนากิจการและศักยภาพของตนเอง เช$น การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร(มาใชAในการพาณิชย( (E-
Commerce) การจัดสรAางระบบฐานขAอมูล หรือการนำเสนองานดAวยคอมพิวเตอร( หรือการนำเครื่องมือ
อุปกรณ(ท่ีทันสมัยมาใชAเพ่ือเพ่ิมผลผลิต๑๔๑ 

๓. การพัฒนา (Development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย(โดยการพัฒนาตนเองในงาน 
หมายถึง ผูAบังคับบัญชาหรือผูAที่รับผิดชอบอื่น ๆ เช$นฝ�ายการเจAาหนAาท่ี/ฝ�ายการพนักงานไดAทำการสอน
งาน (Coaching) การแนะนำงาน และการเพิ่มหนAาที่และความรับผิดชอบในงาน การหมุนเวียนงาน ใหA
พนักงานไดAรับความรูAและประสบการณ(จากการทำงานในตำแหน$งหนAาที่ต$าง ๆ เปDนการเพิ่มพูนความรูA
และพัฒนาทักษะ ซ่ึงจะส$งผลใหAผูAปฏิบัติงานมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน๑๔๒ 

 
๑๔๐กรมการศึกษานอกโรงเรียน, การปฏิรูปการเรียนรูUการศึกษานอกระบบ, (กรุงเทพมหานคร: กอง

พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน, ๒๕๔๓), หนAา ๑๐-๑๑. 
๑๔๑กรมการศึกษานอกโรงเรียน, แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูUการศึกษานอกโรงเรียน, (กรุงเทพ-

มหานคร: โรงพิมพ(คุรุสภาลาดพรAาว, ๒๕๔๖), หนAา ๙. 
๑๔๒เฉลิมพงศ( มีสมนัย, วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษยI, (นนทบุรี: โรงพิมพ(มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หนAา ๑๔-๑๕. 



๖๘ 

แนวทางการพัฒนาจะตAองพัฒนาองค(ประกอบต$าง ๆ ขององค(การที่มีส$วนในการกำหนด
ภาระ บทบาทของทรัพยากรมนุษย( ซ่ึงประกอบมีหลาย ๆ ดAาน๑๔๓ ดังนี้ 

 ๓.๑ การพัฒนาตนเอง (Self Development) เปDนการเสริมสรAางตนเองใหAบรรลุ
จุดมุ$งหมายของชีวิต โดยไม$เบียดเบียนสิทธิของคนอ่ืน ดAวยการเสริมสรAางและพัฒนาชีวิตและการงาน
ของตนใหAสูงข้ึน มีคุณประโยชน(และมีความสุข ซ่ึงการพัฒนาตนเองมีจุดมุ$งหมายท่ีสำคัญ คือ สามารถ
พ่ึงตนเองไดA สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดA ประสบความสำเร็จในชีวิตและหนAาท่ีการงาน และ
สามารถทำประโยชน(ใหAแก$สังคมไดA๑๔๔ 

 ลักษณะของบุคคลแสดงใหAเห็นถึงความแตกต$างของมนุษย( ดAวยสาเหตุนี้องค(การหรือ
บรรดาบริษัททั้งหลายจึงจำเปDนตAองแสวงหาบุคคลที่คิดว$าจะมีแววที่จะพัฒนาตนเองไดA ดังนั้น บุคคล
ที่พัฒนาไดAจะตAองประกอบดAวยลักษณะ ๔ ยอยักษ( คือ รูAจักยอมรับ ในความรูA ความสามารถของ
บุคคลอื่นหรือของผูAร$วมงานดAวยกันตามสภาพที่แทAจริง ไม$เอาเกณฑ(ของตนเองไปวัดไม$ว$าจะเปDน
วิชาการหรือส$วนตัว ถAาไม$ยอมรับจะตAองเปDนการไม$ยอมรับดAวยเหตุผล และการแสดงออกท่ีเหมาะสม
ไม$กระทบ- กระเทือนใจกันโดยไม$จำเปDน รูAจักยืดหยุ$น ทั้งในทัศนะและวิธีการทำงานยอมรับดAานกล
ยุทธ(มีการปรับตัวเขAาหากันเพ่ือใหAเกิดความกลมกลืนรูAเขารูAเรารูAความพอดีท่ีจะปฏิบัติต$อกัน แต$ไม$ควร
ยืดหยุ $นโดยขาดหลักการ ปล$อยใหAไหลไปตามกระแสความคิดของคนอื ่นที่ขาดเหตุผลจะตAองมี
หลักการในการยืดหยุ$น รูAจักยืนหยัด ในทัศนะและวิธีการหรือกลยุทธ(ในการทำงานที่เชื่อมั่นดAวยหลัก
ของเหตุผลว$าถูกตAอง ทั้งนี้ตAองหาวิธีการแสดงความยืนหยัดใหAเหมาะสมในลักษณะที่แน$วแน$ใน
หลักการ แต$นิ่มนวลในวิธีการ อย$างไรก็ตามในกรณีที่ตAองแสดงความรุนแรงตามความจำเปDนก็คงตAอง
แสดงแต$จะทำโดยความชัดเจนในสิ่งท่ีทำไม$ควรทำโดยอารมณ(จนไม$มีเหตุผล รูAจักยิ้มแยAม จะตAองรูAจัก
สรAางอัธยาศัยไมตรีเขAาหากันมีอารมณ(ขันไม$เคร$งเครียดกับงาน จะเปDนยุทธวิธีสำคัญในการทำงาน
ร$วมกันจงพยายามฝ¥กหัดตนเองใหAเปDนคนยิ้มไดAเสมอจะช$วยใหAเกิดความอดทน และสามารถควบคุม
อารมณ(ไดA๑๔๕ 
 
 
 

 
๑๔๓สุจิตรา ธนานันท(, การพัฒนาทรัพยากรมนุษยI, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร( สถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(, ๒๕๕๐), หนAา ๑๐๓-๑๑๐. 
๑๔๔เชาว( โรจนแสง, แนวคิด การวางแผน และระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยI, หนAา ๖๖. 
๑๔๕เติมศักดิ์ ทองอินทร(, การพัฒนาทรัพยากรมนุษยI, (พระนครศรีอยุธยา: ภาควิชารัฐศาสตร( คณะ

สังคมศาสตร( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนAา ๗-๘. 



๖๙ 

 ๓.๒ การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) หมายถึง แนวทางหรือวิธีการท่ี
องค(การกำหนดขึ้น เปDนหลักประกันว$าองค(การจะมีพนักงานที่มีคุณสมบัติและประสบการณ(ตามท่ี
องค(การตAองการ ซ่ึงการพัฒนางานอาชีพจะเปDนแนวทางท่ีพนักงานจะไดAรับการเพ่ิมพูนความรูA ทักษะ 
และความสามารถ เพื่อใหAมีโอกาสในการเติบโตและเจริญกAาวหนAาตามเสAนทางงานอาชีพที่องค(การไดA
กำหนดไวA๑๔๖ การพัฒนางานอาชีพประกอบไปดAวยแนวคิดที่สำคัญ ๒ ประการดAวยกัน คือ ประการ
แรก แนวคิดการจ ัดการสายอาช ีพของพนักงาน (Career Management) ซ ึ ่งเป Dนระบบหรือ
กระบวนการที่องค(การไดAจัดเตรียมและดำเนินการเพื่อธำรงรักษา พัฒนา และใชAคนใหAเกิดประโยชน(
สูงสุด และประการที่สอง การวางแผนอาชีพของพนักงาน (Career Planning) ซึ่งเปDนแผนอาชีพของ
พนักงานที่กำหนดขึ้นจากสิ่งที่พนักงานอยากจะเปDนหรืออยากจะทำในอนาคต ซ่ึงจะมีทั้งแผนระยะ
ยาว และแผนระยะสั้น 

 การพัฒนาสายงานอาชีพ เปDนหนAาท่ีของท้ังฝ�ายองค(การและฝ�ายพนักงานดAวย ในส$วน
ของพนักงานแต$ละคนจะตAองยอมรับว$าตนมีหนAาที่ในการพัฒนาสายงานอาชีพของตนดAวย โดยตAอง
คอยประเมินตนเองอยู$เสมอและปฏิบัติตามข้ันตอนต$าง ๆ เพ่ือใหAตนเองกAาวข้ึนไปในสายงานอาชีพ๑๔๗ 

 ๓.๓ การสร Aางและพัฒนาทีมงาน (Team Building and Team Development) 
ทีมงาน คือ กลุ$มบุคคลเขAามาร$วมกันในการปฏิบัติงานอย$างหนึ่งอย$างใดตามวัตถุประสงค(ท่ีตั้งไวA โดยผูA
ที่เขAามาร$วมปฏิบัติงานจะตAองรับรูAและเขAาใจถึงวัตถุประสงค( มีการแบ$งภาระหนAาท่ี ความรับผิดชอบ
และรับทราบขAอตกลงต$าง ๆ ของกลุ$มอย$างชัดเจน การทำงานของทีมจะตAองเปDนไปตามระบบเป�ด 
(Open system) และมีการติดต$อประสานงานอย$างมีประสิทธิภาพในระหว$างผู Aปฏิบัติงาน ส$วน
พฤติกรรมในการทำงานเปDนทีมจำเปDนตAองมีลักษณะที่สำคัญต$าง ๆ ไดAแก$ มีการสื่อสารกันอย$างมี 
ประสิทธิผล พูดจากันชัดแจAง มีการประสานงาน มีการตรวจสอบการทำงานของกันและกันตลอดเวลา 
มีการแลกเปลี่ยนขAอมูลยAอนกลับซึ่งกันและกัน มีการบอกกล$าวกัน จะตAองยอมรับการที่คนอื่นใหA 
Feed back เพื่อเราจะไดAนำไปปรับปรุงแกAไข และสมาชิกแต$ละคนจะตAองมีการปรับตัวใหAเขAากับ
สถานการณ( สภาพแวดลAอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู$ตลอดเวลา 
 
 
 

 
๑๔๖สุจิตรา จันทนา, การพัฒนาบุคคลและการฝ�กอบรม, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบริหารธุรกิจและ

สหกรณ( คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏพระนคร, ๒๕๔๙), หนAา ๒๑๙. 
๑๔๗อาภรณ( ภูวิทยาพันธ(, Career Development in Practice, (กรุงเทพมหานคร: เอช. อาร(. เซ็น

เตอร(, ๒๕๔๗), หนAา ๒๓๗. 



๗๐ 

 ๓.๔ การพัฒนาองค(การ (Organization Development) การพัฒนาองค(การ มี
เปPาหมายเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและปรับปรุงสุขภาพขององค(การใหAแข็งแรงสมบูรณ(ยิ่งกว$าเดิม 
นอกจากนี้การพัฒนาองค(การจะตAองเปDนการเปลี่ยนแปลงที่ไม$ไดAเกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่ง แต$จะตAอง
เปDนไปทั่วทั้งระบบขององค(การ และการพัฒนาองค(การจะตAองคำนึงถึงการปรับเปลี่ยนค$านิยมและ
วัฒนธรรม ซ่ึงจะตAองเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงท่ีความคิดของคนในองค(การเสียก$อน เม่ือคนในองค(การ
เปลี่ยนแปลงความคิดแลAวย$อมจะช$วยส$งผลเชื่อมโยงไปยังการปรับเปลี่ยนโครงสรAางในการทำงานและ
ปรับเปลี่ยนการใชAเทคโนโลยี การพัฒนาองค(การประกอบไปดAวยขั้นตอนที่สำคัญต$าง ๆ ไดAแก$ การ
วินิจฉัยองค(การ (Organization Diagnosis) การกำหนดกลยุทธ(และการวางแผนพัฒนาองค(การ 
(Establish OD Strategy and Implementation Plan) การดำเนินงานพัฒนาองค(การ (Organization 
Development Intervention) และการประเมินผลการพัฒนาองค(การ (Organization Evaluation)๑๔๘ 

อย$างไรก็ดี ป�จจุบัน การพัฒนาองค(การไม$เพียงเนAนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเท$านั้น แต$
ยังมีจุดเนAนอ่ืน ๆ เช$น 

- กระบวนการท่ีเก่ียวขAองกับทรัพยากรมนุษย( เช$น การสรAางทีมงาน เปDนตAน 

- โครงสรAาง เช$น การเปลี่ยนแปลงโครงสรAางแบบเปDนทางการ วงจรคุณภาพ การจัดการ
คุณภาพโดยรวม 

- การจัดการทรัพยากรมนุษย( เช$น การกำหนดเปPาหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ระบบการใหAรางวัล การวางแผนและพัฒนาอาชีพ การจัดการแรงงานที ่หลากหลาย เช$น สตรี  
ผูAสูงอายุ ความแตกต$างทางเชื้อชาติ เปDนตAน 

- กลยุทธ( เช$น การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ( การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เปDนตAน 

อย$างไรก็ตาม ยังมีป�จจัยสำคัญต$าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต$อการพัฒนาศักยภาพมนุษย( ซ่ึงจำเปDน
จะตAองใหAความสำคัญและคำนึงถึง เช$น๑๔๙ 

- การสนับสนุนของผูAบริหารระดับสูง เพราะความสำเร็จของแผนงานการฝ¥กอบรมและ
พัฒนานั้นขึ้นอยู$กับภาวะผูAนำของผูAบริหารระดับสูงในการใหAการสนับสนุนและเห็นความสำคัญของ
แผนงานการฝ¥กอบรมและพัฒนา 
 

 
๑๔๘สุจิตรา ธนานันท(, การพัฒนาทรัพยากรมนุษยI, หนAา ๑๐๘-๑๑๕. 
๑๔๙สุนันทา เลาหนันท(, การบริหารทรัพยากรมนุษยI, (กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชา

บริหารธุรกิจและสหกรณ( สถาบันราชภัฏบAานสมเด็จเจAาพระยา, ๒๕๔๒), หนAา ๒๒๘-๒๒๙. 



๗๑ 

- ความตั้งใจของผูAเชี่ยวชาญ เพราะผูAเชี่ยวชาญดAานการพัฒนาบุคลากรและเจAาหนAาที่ทั่วไป 
ที ่มีส$วนรับผิดชอบเกี ่ยวกับการฝ¥กอบรมและพัฒนาบุคลากร ซึ ่งจะตAองเขAามีส$วนเกี ่ยวขAองใน
กระบวนการฝ¥กอบรมและพัฒนาทุกข้ันตอน 

- ความกAาวหนAาของเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีเปDนป�จจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต$อการ
ฝ¥กอบรมและพัฒนา โดยเฉพาะคอมพิวเตอร(และอินเทอร(เน็ต ถือไดAว$ามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลง
วิธีการเพ่ิมพูนความรูAใหAแก$บุคลากรซ่ึงนับวันจะยิ่งส$งผลเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 

- ความซับซAอนขององค(การ ทำใหAงานของแต$ละคนและทีมงาน มีภาระหนAาท่ีมากข้ึนและ
ครอบคลุมกระบวนการต$าง ๆ ของระบบงานเพ่ิมข้ึนทำใหAการทำงานตAองใชAเวลามากข้ึนและการงานมี
ความซับซAอนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะท$ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นอย$างรวดเร็วของเทคโนโลยี ผลผลิต 
ระบบ และวิธีการทำงาน ไดAส$งผลสำคัญต$อการทำงานที่ทำใหAบุคลากรตAองเพิ่มพูนทักษะ ทัศนคติ เพ่ือ
ปรับตัวใหAทันและยอมรับต$อความเปลี่ยนแปลงจึงจำเปDนตAองมีการฝ¥กอบรมและพัฒนา 

- รูปแบบการเรียนรูA โดยหลักการทั่วไป พฤติกรรมศาสตร(ไดAส$งผลต$อวิธีการที่องค(การ
ดำเนินการฝ¥กอบรม เช$น ความกAาวหนAาของผูAเรียนในการเรียนรูAจะขึ้นอยู$กับความจำเปDนเพื่อบรรลุ
เปPาหมายของผูAเรียน กล$าวคือ ถAาไม$สอดคลAองกับความตAองการผูAเรียนก็จะไม$เรียนและเวลาที่ดีที่สุด
ในการเรียน คือ เมื่อการเรียนรูAสามารถนำไปใชAประโยชน(ไดAจริง ทำใหAการจัดการฝ¥กอบรมตAองดำเนิน 
การในลักษณะพรAอมท่ีจะเรียนไดAตลอดเวลาและทุกสถานท่ี เม่ือมีความจำเปDนตAองเรียน เปDนตAน 

- หนAาที่การจัดการทรัพยากรมนุษย(อื่น ๆ เพราะการสรรหาและคัดเลือกไดAบุคลากรท่ีต่ำ
กว$ามาตรฐานกำหนดตำแหน$งที่กำหนดไวA องค(การจำเปDนตAองจัดแผนงานการฝ¥กอบรมและพัฒนา
ใหAกับบุคลากร รวมถึงระบบการแข$งขันในการจ$ายค$าตอบแทน การจัดโปรแกรมสุขภาพและความ
ปลอดภัย ลAวนเปDนสิ่งท่ีจะดึงดูดและรักษาบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงไวAในองค(การ เปDนตAน 

นอกจากนี้ยังมีป�จจัยท่ีเปDนเงื่อนไขสำคัญต$อความสำเร็จของการฝ¥กอบรมและพัฒนา 
ไดAแก$ ความเขAาใจอย$างลึกซึ้ง แรงจูงใจ การไดAรับทักษะและความรูAใหม$ การฝ¥กปฏิบัติจริง และความ
รับผิดชอบ๑๕๐ และนอกเหนือจากป�จจัยที่มีอิทธิพลต$อความสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(
ดังกล$าวขAางตAน สิ่งที่จำเปDนตAองคำนึงถึงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย( คือ ผูAมีส$วนเกี่ยวขAองกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย(ไม$ว$าจะเปDนผูAบังคับบัญชา เพื่อนร$วมงานและบุคลากรผูAปฏิบัติงาน ซึ่งต$างก็มี
ความสำคัญต$อความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(โดยถือไดAว$าเปDนความ
รับผิดชอบร$วมกันต$อการบรรลุเปPาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ขององค(การ๑๕๑ 

 
๑๕๐Jackson S.E., Schuler R.S. & Werner S, Managing Human Resources, pp. 286-287. 
๑๕๑Ibid, p. 280. 



๗๒ 

๕) ทฤษฎีท่ีเก่ียวขUองกับการพัฒนาศักยภาพ 

ตามทัศนะของศาสตร(ตะวันตก หรือศาสตร(สมัยใหม$ ระบุโดยชัดเจนว$า ศักยภาพของ
มนุษย(คือคุณสมบัติที่แฝงเรAนอยู$ภายใน เปDนอำนาจที่มองไม$เห็น แต$สามารถคAนหา แสวงหา นำมาใชA
ใหAเกิดประโยชน(ไดA โดยการฝ¥กอบรม ใหAความรูAและการพัฒนาใหAศักยภาพนั้นแสดงออกมาใหAเปDนท่ี
ประจักษ(ไดA ศักยภาพของแต$ละคนมีไม$เท$ากัน ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพจึงตAองพิจารณา และใหAเวลา
ในการพัฒนาสำหรับแต$ละบุคคลดAวย ซ่ึงอาจนำทฤษฎีต$าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต( 
ใชAไดAหลากหลาย ดังนี้ 

๑. ทฤษฎีสมรรถนะของบุคคล (Competency) โดย เดวิด แมค คัลแลนด( (David Mc 
Clelland) นักจิตวิทยาแห$งมหาวิทยาลัยฮาร(วาร(ด เปDนทฤษฎีท่ีอธิบายความสัมพันธ(ระหว$างคุณลักษณะ
ที่ดีของบุคคลในองค(การ (Excellent Performer) กับระดับทักษะความรูA และความสามารถ เพื่อใหA
ไดAมาซึ่งคุณลักษณะที่ดี โดยระบุว$าการวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพเปDนวิธีการที่ไม$เหมาะสมใน
การทำนายความสามารถ (Competency) ซ่ึงบริษัทควรว$าจAางบุคคลท่ีความสามารถมากกว$าคะแนน
ทดสอบ (Test Scores) 
 

ภาพท่ี ๒.๑ 
ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง๑๕๒ 

 

 
 

 
๑๕๒David C. Mc Clelland., Testing for Competence Rather than Intelligence, (Boyatzis: 

American Psychologist, 1982), pp. 1-14. 



๗๓ 

ตามทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งของ เดวิด แมค คัลแลนด( (David Mc Clelland) มี ๒ ส$วน คือ 

๑.๑ ส$วนท่ีอยู$เหนือน้ำสามารถสังเกตเห็นไดAง$าย ไดAแก$ 

- ทักษะ (Skills) หมายถึงสิ่งที่บุคคลรูAและสามารถทำไดAเปDนอย$างดี เช$น ทักษะการอ$าน 
ทักษะการฟ�ง ทักษะในการขับรถ เปDนตAน 

- ความรูA (Knowledge) หมายถึงสิ่งที่บุคคลรูAและเขAาใจในหลักการ แนวคิดเฉพาะดAาน 
เช$น มีความรูAดAานบัญชี มีความรูAดAานการตลาด การเมือง เปDนตAน  

๑.๒ ส$วนท่ีอยู$ใตAน้ำ สังเกตเห็นไดAยาก ไดAแก$ 

- บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง สิ่งที่บุคคลตAองการสื่อใหAบุคคลอื่นในสังคม
เห็นว$าตัวเขามีบทบาทอย$างไรต$อสังคม เช$น ชอบช$วยเหลือผูAอ่ืน เปDนตAน 

- ภาพพจน(หรือมโนทัศน(เก่ียวกับตัวเอง (Self Image) หมายถึง ภาพพจน(หรือมโนทัศน(ท่ี
บุคคลมองตัวเองว$าเปDนอย$างไร เช$น เปDนผูAนำ เปDนผูAเชี่ยวชาญ เปDนศิลป�น เปDนตAน 

- อุปนิสัย (Traits) หมายถึง ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลที่เปDนพฤติกรรมถาวร เช$น เปDน
นักกีฬาท่ีดี เปDนคนใจเย็น เปDนคนอ$อนนAอมถ$อมตน เปDนตAน 

- แรงกระตุAนหรือแรงจูงใจ (Motive) หมายถึง พลังขับเคลื่อนที่เกิดจากภายในจิตใจของ
บุคคล ที่จะส$งผลกระทบต$อการกระทำ เช$น เปDนคนที่มีความตAองการผลสำเร็จ การกระทำสิ่งต$าง ๆ จึง
ออกมาในลักษณะของการมุ$งไปสู$ความสำเร็จตลอดเวลา 

ดังนั้น Competency Based Approach ก็คือ กระบวนการที่จะดึงขีดความสามารถท่ี
ซ$อนเรAนในบุคลากรของหน$วยงานหรือในทรัพยากรมนุษย( (Human Talent) ออกมาใชAใหAเกิดประโยชน(
สูงสุดต$อการปฏิบัติงานในองค(กร (ที่ผ$านมามักมองสมรรถนะคนเปDนทรัพย(สินที่จับตAองไม$ไดA แต$
องค(กรที ่ฉลาดจะสามารถดึงสมรรถนะความเปDนเลิศจากบุคลากรมาสรAางเปDนทรัพย(สินที ่จ ับตAอง
ไดA) อย$างไรก็ตาม ขีดความสามารถบุคคล แบ$งไดAเปDน ๓ ลักษณะ คือ 

ลักษณะของบุคคล (Personal Characteristics) ไดAแก$ นิสัย ทัศนคติ และแรงจูงใจซ่ึง
เปDนสิ่งท่ีก$ออิทธิพลต$อการแสดงออกของคน ๆ นั้น 

พฤติกรรม (Behavior) ไดAแก$ การแสดงออกในทางท่ีดีหรือไม$ดีส$งเสริม สรAางสรรค(งานใน
องค(กร หรือขัดขวางทำลายองค(กร 

สัมฤทธิ์ผล (Performance) ไดAแก$ ผลลัพธ(และผลกระทบที่เกิดจากการกระทำในแง$ของ
การจัดการทางบุคคลในทางบวก 
 



๗๔ 

๒. ทฤษฎีลำดับขั้นความตAองการของมนุษย( โดยนักจิตวิทยาทางดAานพฤติกรรมศาสตร(
ชาวอังกฤษชื่อมาสโลว( (Maslow) ศึกษาเกี่ยวกับความตAองการหรือแรงจูงใจของมนุษย( โดยใหAความ 
เห็นว$า มนุษย(มีความตAองการอยู$ตลอดเวลา แต$เมื่อความตAองการไดAรับการตอบสนองแลAว จะไม$เปDน
สิ่งจูงใจสำหรับพฤติกรรมของบุคคลอีกต$อไป ความตAองการท่ียังไม$ไดAรับการตอบสนองเท$านั้นท่ียังเปDน
สิ่งจูงใจของพฤติกรรม ความตAองการของมนุษย(จะมีลักษณะเปDนลำดับขั้นจากต่ำไปหาสูงหรือบุคคล
จะมีความตAองการในลำดับต$อไป เม่ือความตAองการในระดับต่ำไดAรับการตอบสนองแลAว๑๕๓ 
 

ภาพท่ี ๒.๒ 
ทฤษฎีลำดับข้ันความตAองการของมนุษย(ของมาสโลว( (Maslow)๑๕๔ 

 

 
 

มาสโลว( (Maslow) จัดลำดับความตAองการของมนุษย(เปDน ๕ ลำดับขั้น ประกอบดAวย 
ความเปDนจริงของตนเอง เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับทางสังคม ความปลอดภัย และความตAองการ
ทางกายภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
๑๕๓มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร

การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หนAา ๗๒. 
๑๕๔เรื่องเดียวกัน, หนAา ๗๓. 

ความเปDนจริงของตนเอง (Self-Actualization) 

เกียรติยศชื่อเสียง (Esteem or Status) 

การยอมรับทางสังคม (Affiliation or Acceptance) 

ความตAองการทางกายภาพ (Physiological Needs) 

ความปลอดภัย (Security of Safety) 



๗๕ 

ขั้นที่ ๑ ความตAองการทางร$างกาย (Physiological Needs) เปDนความตAองการขั้นแรก
ของมนุษย( เปDนสิ่งจำเปDนในการดำรงชีวิต ไดAแก$ อาหาร อากาศ ท่ีอยู$อาศัย เครื่องนุ$งห$ม ยารักษาโรค 
การพักผ$อน และความตAองการทางเพศ 

ขั้นที่ ๒ ความตAองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อความตAองการขั้นแรก
ไดAรับการตอบสนองหรือเกิดความพึงพอใจแลAว ขั้นต$อไปมนุษย(จะเกิดความตAองการความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตท้ังในป�จจุบันและอนาคต รวมถึงความกAาวหนAาและความอบอุ$นใจดAวย 

ขั้นที่ ๓ ความตAองการความรักและความเปDนเจAาของ (Belongingness and Love Needs) 
เม่ือความตAองการทางดAานร$างกายและความปลอดภัยไดAรับการตอบสนองแลAว ความตAองการความรัก
และความเปDนเจAาของ หรืออาจเรียกไดAว$า เปDนความตAองการทางสังคม (Social Needs) จะเปDนสิ่งจูงใจท่ี
สำคัญต$อพฤติกรรมของบุคคลเปDนลำดับต$อมา คือ ตAองการเปDนส$วนหนึ่งของสังคม ใหAสังคมยอมรับ
ตนเขAาเปDนสมาชิก ไดAรับความรักจากผูAอ่ืน รวมท้ังความตAองการท่ีจะรักใคร$ผูAอ่ืนดAวย 

ขั้นที่ ๔ ความภาคภูมิใจในตนเอง (Esteem Needs) นอกจากมนุษย(จะมีความตAองการมี
เพ่ือนฝูงหรือเปDนส$วนหนึ่งของสังคมแลAว มนุษย(ยังมีความตAองการอยากเด$น อยากมีความสำคัญ อยาก
ใหAคนอ่ืนยกย$อง สรรเสริญ ซ่ึงหมายถึงทางดAานฐานะ บทบาท และความม่ันคงทางสังคม ความตAองการ
ในขั้นนี้อาจแบ$งออกไดAเปDน ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก เปDนความปรารถนา ความตAองการความสำเร็จ 
ความพอเพียง ความสามารถในการแข$งขัน ตลอดจนความเชื่อมั่นที่จะอยู$ในโลกไดAอย$างอิสระและมี
เสรีภาพ ส$วนประเภทที่สอง เปDนความปรารถนาเกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรี ฐานะต$าง ๆ 
ทางสังคม การไดAรับการยอมรับ ความสนใจ ความสำคัญและความซาบซึ้ง ทำใหAบุคคลเกิดความภาค 
ภูมิใจในตนเอง 

ขั้นที่ ๕ ความตAองการไดAรับความสำเร็จตามความนึกคิด หรืออาจเรียกว$า การบรรลุสัจ
การแห$งตน (Self-actualization Needs) เปDนความตAองการระดับสูง คือ ความตAองการรูAจักตนเองว$า
มีคุณค$า มีความรูAความสามารถแทAจริงเพียงใด โดยเฉพาะในอันท่ีจะก$อใหAเกิดประโยชน(แก$มนุษยชาติ 
เปDนความตAองการท่ีจะไดAรับความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย$างตามความคิดของตนความตAองการตามลำดับ
ข้ันของมนุษย(อาจซ้ำซAอนกัน ความตAองการในลำดับหนึ่งอาจยังไม$หมดไป ความตAองการอีกลำดับหนึ่ง
อาจเกิดขึ้นไดAอีก และเมื่อความตAองการระดับใดไดAรับการตอบสนองจนพึงพอใจแลAว จะยังคงมี
อิทธิพลในตัวมนุษย(มิไดAหมดสิ้นไปเลยทีเดียวความตAองการของมนุษย(ในแต$ละระดับขั้น จึงคาบเกี่ยว
กันอยู$เสมอ (Over-Lapping)๑๕๕ 

 
๑๕๕Maslow Abraham, Motivation and Personality, (New York: Harper and Row Publishers, 

1987), pp. 15-23. 
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๓. ทฤษฎี ๒ ป�จจัย โดยเฮอร(ซเบิร(ก (Herzberg) ซึ่งไดAศึกษาเพิ่มเติมจาก ทฤษฎีลำดับข้ัน
ความตAองการของมนุษย(ของมาสโลว( โดยเนAนถึงความเขAาใจป�จจัยที่อยู$ภายในบุคคลอันเปDนสาเหตุทำใหA
บุคคลปฏิบัติในแนวทางเฉพาะตน เฮอร(ซเบิร(กศึกษาว$า คนเราตAองการอะไรจากงาน คำตอบที่ไดA
คAนพบคือ ความตAองการความสุขจากการทำงาน นั่นคือสิ่งที่ทำใหAเกิดความพึงพอใจในงาน เฮอร(ซเบิร(ก 
(Herzberg) อธิบายว$าป�จจัยท่ีส$งผลถึงความพึงพอใจในงานกับป�จจัยท่ีส$งผลถึงความไม$พึงพอใจในงาน
นั้น แยกออกจากกันและไม$เหมือนกัน เปDนป�จจัยที่เกิดจาก ๒ กลุ$ม จึงใหAชื่อทฤษฎีของตนว$า ทฤษฎี 
๒ ป�จจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน โดยมีสมมติฐานว$าความพึงพอใจในงานที่ทำจะเปDนสิ่งจูงใจ
สำหรับผลการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งองค(ประกอบสำคัญที่ทำใหAเกิดความสุขจากการทำงานมีอยู$ ๒ ประการ 
คือ 

 ๓.๑ ป�จจัยจูงใจ (Motivation Factors) ทำใหAเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) เปDน
ตัวสนับสนุนใหAบุคคลทำงานเพ่ิมข้ึน อันเนื่องมาจากแรงจูงใจภายในท่ีเกิดจากการทำงาน เปDนป�จจัย ท่ี
นำไปสู$การพัฒนาทัศนคติทางบวกและการจูงใจท่ีแทAจริง ไดAแก$ 

 - ความสำเร็จของงาน (Achievement) คือ ความสำเร็จที่ไดAรับเมื่อผูAปฏิบัติ งานเกิด
ความรูAสึกว$าตนทำงานสำเร็จ หรือมีความตAองการที่จะทำใหAสำเร็จ สิ่งที่จำเปDนก็คืองานนั้นควรเปDน
งานที่ทAาทายความสามารถ แรงจูงใจเกี่ยวกับความสำเร็จของงานประกอบดAวย ๒ สิ่ง คือ ระดับของ
แรงจูงใจในความสำเร็จ และความสามารถท่ีจะทำงานนั้น 

 - ความกAาวหนAา (Advancement) แต$ละบุคคลจะไดAรับความกAาวหนAาโดยการพัฒนา
ใหAเกิดทักษะใหม$ ๆ มีความสามารถและเต็มใจท่ีจะเพ่ิมเติมความรูA 

 - การยอมรับนับถือ (Recognition) เปDนผลมาจากความสำเร็จ การยอมรับนับถือมี
หลายรูปแบบ เช$น จากคำพูด หรือการเขียน เปDนตAน การใหAการเสริมแรงบ$อย ๆ เปDนสิ่งจำเปDนที่จะทำ
ใหAเกิดแรงจูงใจต$อเนื่องกันไป 

 - ความรับผิดชอบ (Responsibility) เมื่อบุคคลไดAรับมอบหมายใหAรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับงานของตน จะช$วยใหAตนเกิดความรูAสึกผูกพัน บุคคลตAองการโอกาสที่จะไดAมีความ
รับผิดชอบ ถAาเกิดความรับผิดชอบข้ึนแลAว การถูกควบคุมจากภายนอกก็จะลดลง 

 - ลักษณะของงาน (Work Itself) ความพึงพอใจในงานของบุคคลนั้นขึ้นอยู$กับการไดA
ปฏิบัติงานท่ีพึงพอใจดAวย 

 ๓.๒ ป�จจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) ปPองกันความไม$พึงพอใจ (Dissatisfaction) เปDน
แรงจูงใจภายนอกท่ีเกิดจากสภาวะแวดลAอมของการทำงาน เปDนตัวท่ีมีความสัมพันธ(นAอยมากกับป�จจัย
จูงใจ ไดAแก$ 
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 - เงินเดือน (Salary) หมายถึง ผลตอบแทนจากการทำงาน เช$น ค$าจAาง เงิน เดือน หรือ
สิ่งอ่ืน ๆ ท่ีไดAมาจากการปฏิบัติงาน 

 - โอกาสกAาวหนAา (Possibility of Growth) หมายถึง การที่บุคคลมีโอกาสไดA รับการ
แต$งต้ัง โยกยAายตำแหน$งในหน$วยงาน หรือการมีทักษะเพ่ิมข้ึนในวิชาชีพ 

 - ความสัมพันธ(กับบุคคลอื่น (Interpersonal Relationship) หมายถึง การสังสรรค(
ของบุคคลกับบุคคลอ่ืน ไดAแก$ ผูAบังคับบัญชา เพ่ือนร$วมงาน และผูAใตAบังคับบัญชาในสถานการณ(ต$าง ๆ 

 - สถานภาพ (Status) หมายถึง การประเมินผลของตำแหน$งบุคคลในสายตาคนอ่ืน 
หรือเปDนการรับรูAจากบุคคลอ่ืน 

 - การนิเทศงาน (Supervision) หมายถึง การใหAคำแนะนำ สามารถวิเคราะห(ความ 
สามารถของผูAทำงานไดA ไม$ว$าจะเปDนสถานการณ(ท่ีมีลักษณะอยู$ในขอบเขต หรือเปDนการทำงานอิสระ 

 - นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration) หมายถึง ความสามารถในการ
จัดลำดับเหตุการณ(ต$าง ๆ ของการทำงาน สะทAอนใหAเห็นนโยบายทั้งหมดของหน$วยงาน ตลอดจน
ความสามารถในการบริหารงานใหAสอดคลAองกับนโยบายนั้น 

 - สภาพแวดลAอมในการทำงาน (Working Condition) หมายถึง สภาพท่ีมีความ
เหมาะสมในการทำงาน ปริมาณงานท่ีไดAรับมอบหมาย หรือความสะดวกสบายในการทำงาน 

 - สภาพความเปDนอยู$ (Personal Life) หมายถึง สถานการณ(ของบุคคลที ่ทำใหAมี
ความสุขในช$วงเวลาท่ีทำงาน ซ่ึงทำใหAบุคคลมีความรูAสึกท่ีดีต$องานของตน 

 - ความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน (Job Security) หมายถึง ความรูAสึกว$าจะไดA
ทำงานในตำแหน$งและสถานท่ีนั้นนานคงทนอย$างปลอดภัย๑๕๖ 

 ป�จจัยจูงใจเปDนองค(ประกอบสำคัญที่ทำใหAคนเกิดความพึงพอใจในงาน ถAามีสิ่งเหล$านี้
จะทำใหAคนทำงานอย$างมีประสิทธิภาพ ส$วนป�จจัยค้ำจุนทำหนAาที่เปDนตัวปPองกันมิใหAคนเกิดความไม$
พึงพอใจในงานข้ึน เม่ือใดท่ีบุคคลไดAรับการตอบสนองป�จจัยชนิดนี้อย$างเพียงพอแลAวความไม$พึงพอใจ
จะหมดไป แต$มิไดAหมายความว$าความพึงพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อป�จจัยจูงใจไดAรับการตอบสนอง หรืออีก
นัยหนึ่งถAาคนไดAรับป�จจัยค้ำจุนเพียงพอ ไม$ไดAหมายความว$า คนนั้นจะทำงานเต็มความสามารถของตน 
คนจะทำงานเต็มหรือไม$เต็มความสามารถอยู$ที่ไดAรับการตอบสนองป�จจัยจูงใจเท$านั้น ในบางครั้งจึงมี
ผูAเรียกทฤษฎีนี้ว$า ทฤษฎีป�จจัยจูงใจ–ป�จจัยค้ำจุน (Motivation-hygiene Theory) 

 
๑๕๖Herzberg F., Bernard M. and Babara B.S., The Motivation to Work, (New York: John 

Wiley and Sons, 1959), pp. 113-115. 
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๔. ทฤษฎี ERG โดย เคลย(ตัน อัลเดอร(เฟอร( (Clayton Alderfer) ไดAสรAางแบบจำลอง
ทางทฤษฎีข้ึนโดยการจัดกลุ$มความตAองการสำคัญของบุคคลจากแนวคิดของมาสโลว( และเฮอร(ซเบิร(ก 
เปDน ๓ กลุ $ม คือ ความตAองการการดำรงชีวิต (Existence Needs) ความตAองการความสัมพันธ( 
(Relatedness Needs) และความตAองการความเจริญกAาวหนAา (Growth Needs)๑๕๗ แนวคิดจาก
ทฤษฎีนี้ แมAจะเปDนการศึกษาจากลำดับข้ันความตAองการของมาสโลว( แต$มีประเด็นสำคัญท่ีชี้ใหAเห็นถึง
ความแตกต$างกัน 
 

ภาพท่ี ๒.๓ 
การเปรียบเทียบทฤษฎีสองป�จจัยของเฮอร(ซเบิร(ก ทฤษฎีสำดับข้ัน- 

ความตAองการของมาสโลว( และทฤษฎี อี อาร( จี ของอัลเดอร(เฟอร(๑๕๘ 
 

ทฤษฎีสองป!จจัย 
ของเฮอรIซเบิรIก 

ทฤษฎีสำดับข้ันความตUองการ 
ของมาสโลวI 

ทฤษฎี อี อารI จี 
ของอัลเดอรIเฟอรI 

ป!จจัยจูงใจ 
ความตUองการความสำเร็จในชีวิต 

ความตUองการความเจริญกUาวหนUา 
ความภาคภูมิใจในตนเอง 
ความตUองการความรัก 
และความเปbนเจUาของ 

ความตUองการความสัมพันธI 

ป!จจัยค้ำจุน ความตUองการความม่ันคงปลอดภัย 
ความตUองการการดำรงชีวิต 

ความตUองการทางร)างกาย 
 

ความตAองการการดำรงชีวิตตามทฤษฎี อี อาร( จี ของ อัลเดอร(เฟอร( (Alderfer) เม่ือ
เปรียบเทียบไดAกับความตAองการความม่ันคงปลอดภัยและความตAองการทางร$างกาย ตามทฤษฎีลำดับ
ขั้นความตAองการของมาสโลว( หมายถึง ความตAองการในการดำเนินชีวิต ที่พักอาศัย รวมทั้งความ
ปลอดภัยจากอันตรายท้ังปวง ตรงกับป�จจัยค้ำจุน ตามทฤษฎีสองป�จจัยของเฮอร(ซเบิร(ก (Herzberg) 
 
 
 

 
๑๕๗ศิริวรรณ เสรีรัตน( และคณะ, พฤติกรรมองคIกร, (กรุงเทพมหานคร: ธีระฟ�ลม(และไซเท็กช(, ๒๕๔๑), 

หนAา ๑๑๑. 
๑๕๘Luthans F., Organizational Behavior, p. 161. 



๗๙ 

ความตAองการความสัมพันธ(ตามทฤษฎี อี อาร( จี ของอัลเดอร(เฟอร( มีลักษณะเหมือน กัน
กับความตAองการความรักและความเปDนเจAาของตามทฤษฎีลำดับขั้นความตAองการของมาสโลว( ไดAแก$ 
ความตAองการความสัมพันธ(ระหว$างบุคคล การมีมนุษยสัมพันธ(ท่ีดีต$อกัน ตรงกับป�จจัยจูงใจ ตามทฤษฎี
สองป�จจัยของเฮอร(ซเบิร(ก 

ความตAองการความเจริญกAาวหนAา สามารถเปรียบเทียบไดAกับความภาคภูมิใจในตนเอง 
และความตAองการความสำเร็จในชีวิตของมาสโลว( หมายถึงความตAองการความเจริญ การพัฒนา การ
แสวงหาโอกาสในการเพ่ิมพูนความรูAความสามารถใหAแก$ตน ความสามารถท่ีจะเอาชนะอุปสรรคต$าง ๆ 
ท่ีมีอยู$และตรงกับป�จจัยจูงใจ ซ่ึงนำไปสู$ทัศนคติทางบวกต$องาน 

ตามแนวทฤษฎีลำดับขั้นความตAองการของมาสโลว( บุคคลมีความตAองการที่สูงขึ้นไดAนั้น
ตAองไดAรับการตอบสนองความตAองการในขั้นตAนก$อน แต$แนวทฤษฎีนี้มีความยืดหยุ$นมากกว$า คือ 
บุคคลอาจมีความตAองการหลาย ๆ อย$างพรAอมกันโดยมีความตAองการในระดับสูงพรAอม ๆ กับความ
ตAองการในระดับต่ำ ในขณะที่บุคคลพึงพอใจจากความตAองการที่ไดAรับเพื่อที่จะนำไปสู$ระดับสูงขึ้นอีก
ระดับหนึ่ง บุคคลจะมีความคับขAองใจในความพยายามที่จะบรรลุใหAถึงระดับนั้น ๆ ลักษณะเช$นนี้เปDน
เหตุใหAบุคคลละความพยายาม กลับไปแสวงหาสิ่งท่ีตอบสนองความตAองการในระดับท่ีต่ำกว$าไดA 

๕. ทฤษฎีความตAองการของแมคเคลแลนด( (McClelland’s Needs Theory) ซึ่งจำแนก
ความตAองการของบุคคลไวA ๓ ประเภท คือ 

 ๕.๑ ความตAองการสัมฤทธิ์ผล (Achievement Needs) คือ ความตAองการความ สำเร็จ
ในสิ่งท่ีตนมุ$งหวัง บุคคลจะมีแรงจูงใจในการทำงานใหAบรรลุความสำเร็จ และมีแรงจูงใจในการแสวงหา
ความพึงพอใจจากความสำเร็จ 

 ๕.๒ ความตAองการความผูกพัน (Affiliation Needs) คือ ความตAองการที่จะร$วม มือ
กัน การมีความผูกพันในทางบวกต$อกันของกลุ$มบุคคลตั้งแต$ ๒ คนขึ้นไป ความอบอุ$นในมิตรภาพที่มี
ต$อกัน และความรูAสึกต$าง ๆ ท่ีมีต$อบุคคลอ่ืนดAวย 

 ๕.๓ ความตAองการอำนาจ (Power Needs) คือ ความตAองการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือบุคคล
อื่น รวมถึงการที่บุคคลแสดงออกถึงความรูAสึกต$าง ๆ ต$อการมีอิทธิพลเหนือสถานการณ(เหล$านั้นดAวย 
เช$น ลักษณะของการบริหารและมนุษยสัมพันธ(ของผูAบริหาร ความตAองการอำนาจ การท่ีผูAบังคับบัญชา
ใชAอิทธิพลต$าง ๆ ในการปกครองบังคับบัญชา เปDนตAน๑๕๙ 
 

 
๑๕๙Mc Clelland D.C., The Achieving Society, (New York: The Free Press, 1961), pp. 143-

168. 



๘๐ 

แนวทฤษฎีนี้ชี้ใหAเห็นความแตกต$างของระดับความตAองการของผูAบริหารซึ่งอยู$ในระดับ สูง
กับผูAปฏิบัติงานระดับตAน ความตAองการสัมฤทธิ์ผลถือว$ามีความจำเปDนสำหรับผูAปฏิบัติงานระดับตAนซ่ึง
มีความตAองการ ความคาดหวัง ต$อการที่จะไดAรับสิ่งตอบแทนจากผลงานที่ไดAทำไปแลAว แต$สำหรับ
ระดับผูAบริหารแลAว ความตAองการอำนาจบารมี เปDนความตAองการท่ีสูงกว$าความตAองการความสัมฤทธิ์
ผล และความตAองการความผูกพัน โดยในการศึกษากลุ$มทฤษฎีท่ีใหAความสำคัญกับป�จจัยภายในบุคคล
ไดAพบสาระสำคัญ เช$น 

- เปDนการใหAความสนใจต$อความตAองการต$าง ๆ ที่กระตุAนใหAบุคคลเกิดแรงจูงใจ และ 
พยายามแสดงพฤติกรรมอย$างใดอย$างหนึ่งออกมา เพ่ือสนองความตAองการของตน 

- ตามทฤษฎีลำดับขั้นความตAองการของมาสโลว( ถือว$าความตAองการที่บุคคลมีอยู$เปDนสิ่ง
กระตุAนใหAเกิดแรงจูงใจที่จะพยายามและแสดงพฤติกรรมออกมา ความตAองการของบุคคลนั้นมีอยู$
ตลอดไม$สิ้นสุด เมื่อไดAรับการตอบสนองขั้นต่ำซึ่งไดAแก$ ความตAองการขั้นพื้นฐานที่จำเปDนต$อการดำรง 
ชีวิตแลAวก็จะมีความตAองการในระดับท่ีสูงข้ึนอีกต$อไป 

- ตามแนวทฤษฎีของ เฮอร(ซเบิร(ก ชี้ใหAเห็นถึงการนำเอาป�จจัยต$าง ๆ มาเปDนสิ่งจูงใจใหA
แสดงพฤติกรรมออกมา ป�จจัยเหล$านั้นเกี่ยวขAองกับการทำงาน ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะของงานที่ทำ 
และลักษณะสภาพแวดลAอม 

- บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการทำงาน เม่ือสิ่งตอบแทนต$าง ๆ เกิดข้ึนอย$างฉับพลันแลAว
จะกระตุAนใหAบุคคลเกิดแรงจูงใจในการทำงานไดAดีกว$าการไดAรับสิ่งตอบแทนท่ีล$าชAา 

- บุคคลมีระดับความตAองการท่ีแตกต$างกัน เปDนสิ่งท่ีชี้ใหAเห็นถึงความแตกต$างระหว$างบุคคล 
แต$ในภาพรวมนั้น แมคเคลแลนด( ไดAชี้ใหAเห็นว$าผูAปฏิบัติงานในระดับตAน มีความตAองการความ สำเร็จ
ในการทำงานเพื่อผลการปฏิบัติงานนั้นจะไปสู$การไดAรับสิ่งตอบแทนบางอย$างไดA ขณะที่ผูAบริหารซ่ึง
เปDนระดับสูงมีความตAองการอำนาจบารมีมากกว$าความสำเร็จ 

- แนวทฤษฎีนี้ใหAความสำคัญกับป�จจัยภายในบุคคล ใหAความสำคัญในการสนองความ
ตAองการท้ังในส$วนบุคคลและองค(การพรAอม ๆ กัน๑๖๐ 
 
 
 
 

 
๑๖๐Gordon Judith R. and other, Management and Organizational Behavior, (Boston: 

Allyn and Bacon, 1990), p. 335. 



๘๑ 

สรุปไดUว)า ศักยภาพ คือ พลังอำนาจ หรือความพรAอมในตัวบุคคล หรือความสามารถท่ี
ซ$อนเรAนอยู$ภายในตัวบุคคล และสามารถดึงออกมาใชAไดAหากไดAรับการกระตุAนจากภายนอก บุคคล
สามารถแสดงศักยภาพใหAเปDนที่ประจักษ(แก$ผูAอื่นไดAทั้งทางร$างกายและสติป�ญญา ประการสำคัญ คือ 
ศักยภาพเปDนสิ่งท่ีเอื้ออำนวยต$อการพัฒนา การปรับปรุง การจัดการ หรือการเขAามาทำใหAเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ขึ้น ศักยภาพ (competency) มีองค(ประกอบสำคัญ ๕ ประการ โดยแบ$งออกเปDน 
๒ ส$วน ส$วนแรก คือ ส$วนท่ีมองเห็นไดAชัด พัฒนาไดAไม$ยากนักดAวยการศึกษาคAนควAา มีองค(ประกอบ ๒ 
ประการ ไดAแก$ ความรูA และทักษะ สำหรับส$วนที่สองคือส$วนที่ซ$อนเรAนอยู$ในแต$ละบุคคล เปDนสิ่งท่ี
พัฒนาไดAยากเพราะซ$อนเรAนอยู$ในตัวบุคคล มีองค(ประกอบ ๓ ประการ ไดAแก$ ทัศนคติ ค$านิยม และ
ความเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ(ของตนเอง ท่ีส$งผลต$อการแสดงพฤติกรรมท่ีจำเปDนและมีผลทำใหAบุคคล
นั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไดAดีกว$าผูAอ่ืน 

การพัฒนาศักยภาพในทางพระพุทธศาสนา คือ การศึกษา ฝ¥กอบรม และการปฏิบัติ
เพื่อใหAเกิดผลเปDนรูปธรรมมากที่สุด ตามหลักการของไตรสิกขา ๓ ประการ ไดAแก$ (๑) อธิศีลสิกขา 
เปDนการพัฒนาศักยภาพทางกายและทางวาจา ใหAมีความสงบ เรียบรAอย การปฏิบัติอยู$ในกฎ ระเบียบ
ที่สวยงาม นำไปสู$การยอมรับของบุคคลทั่วไป ซึ่งมีผลต$อการยกย$องสรรเสริญในทางปฏิบัติบุคคลนั้น ๆ 
ไม$ว$าจะเปDนบรรพชิตหรือคฤหัสถ( หากสามารถที่จะฝ¥กปฏิบัติ สมาทานรักษาศีลในระดับของตน ก็
ย$อมมีผลในทางบวกไดA เช$นการนั้นก็คือ พฤติกรรมที่สังคมยอมรับ มีความกลAาหาญ มีความมั่นใจใน
การทำกิจกรรมร$วมกันบุคคลอื่น ๆ เพราะเมื่อผูAที่รักษาศีลไดAอย$างครบถAวน ไดAสำรวจตรวจสอบตนเอง
และไม$พบขAอบกพร$องในตนเอง ย$อมมีความภาคภูมิใจเกิดความอิ่มใจอยู$เนื่องนิจ (๒) อธิจิตสิกขา เปDน
การพัฒนาสมาธิ เพื่อความตั้งมั ่นแห$งจิตในขณะท่ีจิตมีสภาวะเขAาสู$สมาธิมนุษย(สามารถจะไดAรับ
ความสุขไดA ซึ่งปราศจากกิเลสเครื่องเศรAามองทั้งหลาย อันเปDนตัวชี้วัดความสุขหรือคุณภาพของการ
พัฒนาคน และแมAว$าการพัฒนาคนอาจไม$ถึงที่สุดของความเปDนมนุษย(ก็ตาม แต$ผลผลิตในการพัฒนา
คนก็มีผลมาก มีอานิสงส(มหาศาลต$อการนำกำลังของสมาธิที่เกิดขึ้นไปสู$การดำเนินชีวิตอย$างปกติสุข 
ยิ่งบุคคลนั้นอยู$ในระดับผูAบริหารประเทศก็ยิ่งมีความสำคัญอย$างยิ่งท่ีจะนำประเทศไปสู$การพัฒนาดAาน
อ่ืน ๆ เปDนตัวแบบของประชาชน เพราะเปDนการนำผลการพัฒนาสมาธิไปเพ่ือการบริหารท่ีสรAางความ
เจริญดAานจิตใจ และสรAางเปDนเอกลักษณ(ตามแบบประเทศตะวันออกที่ไม$ไดAมุ$งเนAนการสรAางวัตถุเปDน
เครื่องวัดความเจริญ ความทันสมัยของประเทศ จนสามารถท่ีจะสรAางประเทศใหAเปDนประเทศท่ีเต็มไป
ดAวยอริยชน และ (๓) อธิป�ญญาสิกขา เปDนลักษณะของการทำความเขAาใจในความรูAต$าง ๆ และเปDน
การฝ¥กอบรมแห$งการรูA การเห็น การรูAแจAงแทงตลอดตามท่ีเปDนจริง แห$งแสงสว$างท่ีกำจัดความมืดและ
แห$งความ สามารถตัดป�ญหาหรือดับทุกข(ตามศักยภาพของตนเองหรือ การทำใหAตนเองรูAจักดำเนิน
ชีวิตอย$างไม$เปDนทุกข(ในโลกป�จจุบันที่รAอยรัดไปดAวยความอยากไดA อยากมี อยากเปDน ดAวยการอบรม 
การฝ¥ก และพัฒนาป�ญญามีพลังยิ่ง ๆ ข้ึนไป พรAอมท่ีจะนำมาใชAในชีวิตในขณะท่ีมีป�ญหาต$าง ๆ ไดA 



๘๒ 

การพัฒนาศักยภาพในทัศนะของศาสตร(สมัยใหม$ ระบุถึง ทฤษฎีเกี ่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพ คือ (๑) ทฤษฎีสมรรถนะของบุคคลของ แมค คัลแลนด( (Mc Clelland) เปDนทฤษฎีที่ระบุ
คุณลักษณะของบุคคล ๒ ส$วน ส$วนที่อยู$เหนือน้ำสามารถสังเกตเห็นไดAง$าย ไดAแก$ ทักษะ ความรูA และ
ส$วนที่อยู$ใตAน้ำ สังเกตเห็นไดAยาก ไดAแก$ บทบาททางสังคม ภาพพจน(หรือมโนทัศน(เกี ่ยวกับตัวเอง 
อุปนิสัย และแรงกระตุAนหรือแรงจูงใจ (๒) ทฤษฎีลำดับขั้นความตAองการของมนุษย(ของมาสโลว( 
(Maslow) เปDนทฤษฎีท่ีมีทัศนะว$า มนุษย(มีความตAองการอยู$ตลอดเวลา แต$เม่ือความตAองการไดAรับการ
ตอบสนองแลAว จะไม$เปDนสิ่งจูงใจสำหรับพฤติกรรมของบุคคลอีกต$อไป (๓) ทฤษฎีสองป�จจัยของเฮอร(
ซเบิร(ก (Herzberg) เปDนทฤษฎีที่ว$า องค(ประกอบสำคัญที่ทำใหAเกิดความสุขจากการทำงานมีอยู$ ๒ 
ประการ คือ ป�จจัยจูงใจเปDนตัวที่ทำใหAเกิดความพึงพอใจ เปDนตัวสนับสนุนใหAบุคคลทำงานเพิ่มขึ้น และ
ป�จจัยค้ำจุนเปDนตัวที่ปPองกันความไม$พึงพอใจ เปDนแรงจูงใจภายนอกท่ีเกิดจากสภาวะแวดลAอมของการ
ทำงาน (๔) ทฤษฎีความตAองการของอัลเดอร(เฟอร( (Alderfer) เปDนทฤษฎีท่ีจัดกลุ$มความตAองการสำคัญ
ของบุคคลจากแนวคิดของมาสโลว( และเฮอร(ซเบิร(ก เปDน ๓ กลุ$ม คือ ความตAองการการดำรงชีวิต ความ
ตAองการความสัมพันธ( และความตAองการความเจริญกAาวหนAา ซ่ึงนำไปสู$ทัศนคติทางบวกต$อการทำงาน 
(๕) ทฤษฎีความตAองการของแมคเคลแลนด( (McClelland) เปDนทฤษฎีที่มีทัศนะว$า ความตAองการของ
บุคคล จำแนกเปDน ๓ ประเภท คือ ความตAองการสัมฤทธิ์ผล ความตAองการความผูกพัน และความ
ตAองการอำนาจ 
 

๒.๒  สำนึกคุณธรรมและค)านิยมสุจริต 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระว$าดAวยแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริต 
โดยมีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๒.๑ สำนึกคุณธรรม 

๑) ความหมาย 

คำว$า “คุณ”  หมายถึง ความดีท่ีมีประจำอยู$ในสิ่งนั้นๆความเก้ือกูล ธรรม หมายถึง ความ
ดี การทำดี ละความชั่วทั้งปวงเมื่อนำคำทั้งสองมารวมกัน “คุณธรรม” จึงมีความหมายว$า สภาพคุณ
งามความดี ความประพฤติที่ดีการทำใหAเกิดคุณงามความดี  อุปนิสัยอันดีงามซึ่งเปDนคุณสมบัติที่อยู$
ภายในจิตใจของบุคคล (ความดีที่อยู$ในตัวบุคคล) การทำดีนั้นจะตAองมุ$งกระทำทั้งกาย วาจา  และใจ 
เพ่ือใหAเกิดความสุขแก$ตนเองและผูAร$วมงาน๑๖๑ 
 

 
๑๖๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หนAา ๒๖๓. 



๘๓ 

คุณธรรม ไดAแก$ หลักธรรมที่สรAางความรูAสึกผิดชอบชั่วดีในทางศีลธรรม มีความดีงาม
ภายใน จัดอยู$ในชั้นสมบูรณ(เต็มเป��ยมไปดAวยความสุขความยินดี๑๖๒ เปDนความดีท่ีทุกคนควรปฏิบัติตาม
ขAอท่ีพระพุทธเจAากำหนดใหAบุคคลทุกเพศทุกวัย ในสถานะและอาชีพต$าง ๆ พึงประพฤติปฏิบัติตามใหA
เปDนไปในแนวเดียวกันและกันในทิศทางที่ถูกตามสายกลาง มีสัมมาทิฐิ ความเห็นที่ถูกตามครรลอง
คลองธรรม เพราะคุณธรรมเกิดจากศีลธรรม คือ หลักระเบียบของพระพุทธ- ศาสนาเปDนสิ่งที่สรAาง
มนุษย(ใหAมีคุณธรรมในหัวใจของมนุษย(ทุกรูปทุกนาม เพ่ือหวังใหAอยู$อย$างสงบสุข หรือท่ีเรียกว$าอยู$เย็น
เปDนสุข”๑๖๓ กล$าวโดยย$อ คือ คุณธรรม หมายถึง ธรรมที่เปDนคุณหรือธรรม คือ ความดี หมายถึง 
คุณสมบัติทางกาย วาจา และใจ ท่ีเปDนคุณตรงกันขAามกับท่ีเปDนโทษ๑๖๔ โดยครอบคลุม ท้ัง ๒ นัย ... 

... โดยนัยที่เปDนภาวะทางจิตนั้น คุณธรรม แปลว$า ความคิดที่ว$าบางพฤติกรรมเปDนสิ่งท่ี
ถูกตAองที่ควรทำและเปDนที่ยอมรับ และบางพฤติกรรมเปDนสิ่งที่ผิดหรือเลว ทั้งนี้ เปDนไปทั้งโดยความ
คิดเห็นของแต$ละบุคคลและแต$ละสังคม นอกจากนี้ คุณธรรมยังเปDนคุณภาพหรือสถานะในการดำเนิน
ชีวิตอย$างถูกตAอง ควรทำและยอมรับไดA 

... โดยนัยท่ีคุณธรรมเปDนระบบลักษณะการประพฤติและคุณค$าที่เกี่ยวพันกับพฤติกรรม 
ของคนส$วนใหญ$ซึ่งโดยทั่วไปแลAวเปDนที่ยอมรับกันในสังคมหรือเฉพาะกลุ$มคน คุณธรรม ตามรูปศัพท( 
แปลว$า สภาพของคุณงามความดี๑๖๕ 

คุณธรรม หมายถึง ความประพฤติดีจนเคยชินในดAานใดดAานหนึ่ง เช$น คุณธรรมแห$งความ
ยุติธรรม ความกตัญ�ู เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา๑๖๖ คุณธรรมเปDนความคิดรวบยอดในความรูAสึก
ผิดชอบ ชั่ว ดี อันเปDนเครื่องเหนี่ยวรั้ง ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออก เพื่อสนองความปรารถนา
สามารถมองเห็นว$า อะไรเปDนสิ ่งพึงปรารถนาของคนกลุ $มใหญ$ และพรAอมที ่จะแสดงออกเมื ่อมี
เหตุการณ(หรือสิ่งแวดลAอมมากระตุAน๑๖๗ 

 
๑๖๒ประภาศรี สีหอำไพ, พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(

จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนAา ๑๘. 
๑๖๓พระครูนิพัทธปริยัติกิจ (บุญมี อตฺตรกฺโข), “คุณธรรมของครู”, ปาฐกถาธรรม, ป�ที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ 

(กันยายน-ตุลาคม ๒๕๔๕): หนAา ๑๗. 
๑๖๔พระมหาอดิศร ถิรสีโล, คุณธรรมสำหรับครู, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร(, ๒๕๔๐), หนAา ๕๕-๕๖. 
๑๖๕ไพฑูรย( สินลารัตน(, ความรูUคู )คุณธรรม, พิมพ(ครั ้งที ่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(จุฬาลงกรณ(

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนAา ๒๗๘. 
๑๖๖สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห$งชาติ, ภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่พึ่งประสงคI, 

(กรุงเทพมหานคร: วี.พี.ซี. คอมมิวนิเคช่ัน, ๒๕๔๖), หนAา ๕๘. 
๑๖๗ฝ�ายโครงการและวิจัย วิทยาลัยครูบAานสมเด็จเจAาพระยา, คุณธรรมแห)งความเปbนพลเมืองดีของ

นักศึกษาวิทยาลัยครูบUานสมเด็จเจUาพระยา, (กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยครูบAานสมเด็จเจAาพระยา, ๒๕๔๖), หนAา ๓-๔. 



๘๔ 

คุณธรรมเปDนสิ่งที่ดีงามที่อยู$ในจิตใจของมนุษย( ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการกระทำทางกาย 
และวาจา ที่เปDนหลักในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหAเกิดประโยชน(ต$อตนเองและการอยู$ร$วมกันในสังคม
อย$างสงบสุข ไดAสรุปหลักธรรมทางศาสนาและคุณธรรม ประกอบดAวยคุณสมบัติที่เปDนความดีงาม ความ
ถูกตAอง ซึ่งมีอยู$ภายในจิตใจบุคคล ทำใหAบุคคลนั้นพรAอมที่จะกระทำสิ่งต$าง ๆ อันจะเปDนประโยชน(ต$อ
ตนเองโดยไม$เบียดเบียนผูAอื่น หรือทำประโยชน(ใหAผูAอื่น โดยไม$เบียดเบียนตนเอง หรือกระทำสิ่งที่เปDน
ประโยชน(ทั้งต$อตนเองและผูAอื่น๑๖๘ คุณธรรมเปDนความดีงามที่มีอยู$ในจิตใจของบุคคล ไดAแก$ ความเมตตา
กรุณา ความซ่ือสัตย(สุจริต ความเสียสละ ความเอ้ือเฟ�¬อ ความกตัญ�ู ความพากเพียร ความเห็นอกเห็นใจ 
ความละอายต$อความชั่ว และความกลAาที่จะกระทำความดี สิ่งเหล$านี้ตAองสรAางใหAเกิดขึ้นกับจิตใจของ
บุคคลใหAคงอยู$ตลอดไป จึงจะเรียกว$าเปDนคนมีคุณธรรมประจำใจ๑๖๙ นัยนี้ คุณธรรม แบ$งเปDน ๒  ประเภท 

๑. คุณธรรมดAานพุทธป�ญญา (Intellectual Virtues) หมายถึง ความสามารถในการใชA
เหตุผลเพื่อแสวงหาความรูAเกี่ยวกับสิ่งสากลหรือความสามารถในการคิดคAนหาความจริงซึ่งเกิดจาก
การศึกษาเล$าเรียนหรือใชAป�ญญาพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งต$างๆ ใหAรูAตามสภาวะความเปDนจริง สามารถ
แยกแยะไดA ว$าอะไรดีอะไรชั่ว ซ่ึงเปDนคุณธรรมของป�ญญาภาคทฤษฎี 

๒. และคุณธรรมดAานศีลธรรม (Moral Virtues) หมายถึง ความสามารถในการเลือกทำ
ความดีซึ่งเกิดจากการฝ¥กหัดปฏิบัติจนเปDนนิสัย เปDนการกระทำความดีหรือความถูกตAองอยู$เปDนประจำ
โดยการประพฤติดีปฏิบัติชอบเปDนนิจ ซ่ึงเปDนผลมาจากนิสัยท่ีไดAสั่งสมมาทางดAานการทำความดี ความ
ถูกตAองกับความสามารถประพฤติดี ปฏิบัติชอบท่ัวไปในชีวิตจริง๑๗๐ 

คุณธรรม คือ หลักธรรมที่มีคุณลักษณะที่ดีงามของบุคคลเปDนพื้นฐานสำคัญยิ่งของการ
ปฏิบัติจริยธรรม คุณธรรมเปDนเรื่องของจิตใจ ดังนั้น การส$งเสริมคุณธรรมจึงเปDนเรื่องของการพัฒนา
จิตใจของบุคคลใหAมีความปรารถนาดี มีใจกวAาง มีความอดทน มีเหตุผล มีความเสียสละ มีความ
คิดเห็นท่ีถูกตAองดีงาม และมีความต้ังใจจริงท่ีจะงดเวAนจากการทำความชั่วและความเสื่อมเสียทุกชนิด 
ส$วนจริยธรรม เปDนหลักสำหรับการประพฤติปฏิบัติท่ีดีงาม เพ่ือบรรลุถึงความสงบสุขของชีวิต๑๗๑ 

 
๑๖๘วิทวัฒน( ขัตติยะมาน, เอกสารประกอบการสอนวิชาคุณลักษณะและจรรยาบรรณครู, (สงขลา: 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร( มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๙), หนAา ๑๑๑-๑๑๒. 
๑๖๙สมจิต ชีวปรีชา, จรรยามารยาทและคุณธรรมในการพูด, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(ศรีสง$า, ๒๕๔๔), 

หนAา ๑๒. 
๑๗๐สุธรรม ชูสัตย(สกุล, “จริยศาสตรIของอริสโตเติ้ล: ความดีคือความสุข”, ป�ญญาจักษุ, ป�ท่ี ๕ ฉบับ

ท่ี ๓๐ (เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๔๗): หนAา ๔๗. 
๑๗๑จำนงค( อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตรI, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนAา ๑๗๕. 



๘๕ 

มีคำที่นิยมใชAควบคู$กับ คุณธรรม คือ คำว$า จริยธรรม ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ควรประพฤติ
เพื ่อใหAเกิดความดีและความถูกตAองแก$สังคมจริยธรรมที ่สูงที ่สุดคือการประพฤติปฏิบัติโดยยึด
ประโยชน(ต$อสังคมส$วนรวมเปDนสำคัญ๑๗๒ เปDนหลักความประพฤติที่อบรมกิริยาและปลูกฝ�งลักษณะ
นิสัยใหAอยู$ในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรมคุณค$าทางจริยธรรมคือความเจริญงอกงามในการ
ดำรงชีวิตอย$างมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคลที ่มีลักษณะทางจิตใจที ่ดีงามอยู$ใน
สภาพแวดลAอมที่โนAมหรือนAอมนำบุคคลใหAมุ$งกระทำความดีละเวAนความชั่วมีแนวทางความประพฤติ
อยู$ในเรื่องของความดีความถูกตAอง๑๗๓ 

จริยธรรม มาจาก จริย+ธรรม โดยคำว$า จริย มาจากภาษาบาลี รากศัพท(เดิมคือ จรฺ หรือ 
จร แปลว$าเที่ยวไปหรือเดินทาง จริย จึง แปลว$า การเที่ยวไป การดำเนินไปหรือการเดินทาง ใน
ภาษาไทยนั้นเอาคำว$าประพฤติ ไปทำเปDนคำ แปลของคำว$า จริยะ จริยา จรรยา และ จริยธรรม และ
เอาคำว$าจริยธรรมมาเปDนศัพท(บัญญัติสำหรับแปลคำว$า Ethics จริยะ จริยา และจริยธรรมก็เลยมี
ความหมายแคบลงเท$า ๆ กับคำว$า ศีลธรรม หรือบางทีใชAเปDนคำแทนของคำว$าศีลธรรมไป เพราะคำ
ว$า Ethics ก็ดี ความประพฤติอย$างที่ใชAในภาษาไทยก็ดี เปDนเรื่องในระดับที่เรียกว$า ศีล ทั้งสิ้น แต$คำว$า 
จริยะ จริยา ตลอดจนจริยธรรม มีความหมายกวAางขวางกว$านั้น คือ หมายถึงการดำเนินชีวิต ความ
เปDนอยู$ การยังชีวิตใหAเปDนไป การครองชีวิตการใชAชีวิต การเคลื่อนไหวของชีวิตทุกดAานทุกแง$ทุกระดับ 
ท้ังทางกายทางวาจา ทางใจ ท้ังดAานส$วนตัว ดAานสังคม ดAานอารมณ( ดAานจิต ดAานป�ญญา๑๗๔ 

จริยธรรม แปลตามศัพท( ไดAแก$ จริยะ แปลว$า ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ ส$วน
คำว$า ธรรม แปลว$า คุณความดี คำสั่งสอนในศาสนา หลักปฏิบัติในทางศาสนา ความจริง ความยุติธรรม 
ความถูกตAอง กฎเกณฑ(เมื่อนำเอา จริยะ มาต$อกับคำว$า ธรรม เปDนจริยธรรม แปลเอาความหมายว$า 
กฎเกณฑ(แห$งความประพฤติหรือหลักความจริงท่ีเปDนแนวทางแห$งความประพฤติปฏิบัติ๑๗๕ 
 
 
 
 

 
๑๗๒กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ(อุษาการ, ๒๕๔๗), หนAา ๑๕. 
๑๗๓ประภาศรี สีหอำไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, หนAา ๑๘. 
๑๗๔พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จริยธรรมสำหรับคนรุ )นใหม), (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, 

๒๕๔๓), หนAา ๑๐-๑๑. 
๑๗๕ไสว มาลาทอง, จริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒), หนAา ๖. 



๘๖ 

๒) ลักษณะ 

จริยธรรมเปDนพฤติกรรมที่ไดAปฏิบัติในทางที่ดีงามทั้งกาย วาจา มีขอบเขตถึงพฤติกรรม
ทางสังคม โดยเปDนลักษณะที่สังคมตAองการที่มีอยู$ในสมาชิกของสังคม๑๗๖ จริยธรรมเปDนลักษณะทาง
สังคมหลายลักษณะของมนุษย( และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทต$าง ๆ โดยลักษณะ
พฤติกรรมที่เกี่ยวขAองกับจริยธรรมจะมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งในสองประเภท คือ เปDน
พฤติกรรมท่ีสังคมนิยมชมชอบใหAการสนับสนุน และผูAกระทำส$วนมากเกิดความพอใจว$าการกระทำนั้น
เปDนสิ่งที่ถูกตAองเหมาะสม ส$วนอีกประเภทหนึ่ง คือลักษณะที่สังคมไม$ตAองการใหAมีอยู$ในสมาชิกใน
สังคมเปDนการกระทำท่ีสังคมลงโทษ หรือพยายามกำจัดและผูAกระทำพฤติกรรมนั้นส$วนมากรูAสึกว$าเปDน
สิ่งท่ีไม$ถูกตAอง และไม$สมควร๑๗๗ 

คุณธรรมเปDนเรื่องสำคัญยิ่งในป�จจุบัน โดยเฉพาะในสังคมไทยท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย$าง
รวดเร็วทางดAานเทคโนโลยีสภาพแวดลAอม ตลอดจนการหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตกทำใหAเกิด
ภาวการณ(แข$งขันขึ้นก$อใหAเกิดป�ญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของประชาชน ดังนั้น การพัฒนาคนในภาวะท่ี
สังคมเศรษฐกิจและการเมืองมีแต$การแข$งขันกันจึงจำเปDนตAองเนAนใหAคนมีคุณธรรมและจริยธรรม
ควบคู$ไปกับการศึกษาในส$วนอ่ืน ๆ ดAวย ท้ังนี้ เพ่ือใหAเปDนการตAานกับสังคมในป�จจุบัน มิเช$นนั้นคนก็จะ
คลAอยตามไปกับกระแสสังคมอุตสาหกรรมและระบบทุนนิยมจนลืมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของ
เราไป ในการแกAป�ญหาใหAเอื้อต$อการพัฒนาประเทศนั้นคือการใหAการศึกษาแก$พลเมืองนั่นเอง เพราะ
การใหAการศึกษานอกจากจะฝ¥กทักษะแลAวยังเปDนการสอนคุณธรรม กล$าวคือ กระบวนการในจัด
การศึกษาจะครอบคลุมถึงการเลือกค$านิยม และการปลูกฝ�งค$านิยมท่ีตAองการในสังคมดAวย นอกจากนี้ 
เปPาหมายของการจัดการศึกษามุ $งใหAคนมีทั ้งความรู Aและความดีเพื ่อเปDนกำลังในการพัฒนา
ประเทศชาติต$อไป รัฐบาลก็ได�เห็นความสำคัญในเรื่องการปลูกฝ6งคุณธรรมนี้ จึงได�กำหนดแนวทางการ
จัดการศึกษาด�านคุณธรรมและจริยธรรมไว�ในแผนการศึกษาแห�งชาติและหลักสูตรการศึกษาทุก
ฉบับ๑๗๘ 
 
 

 
๑๗๖รุจิร( ภู$สาระ, แบบเรียนแนวหนUาชุดพัฒนากระบวนการหลักสูตรใหม) กลุ)มสรUางเสริมลักษณะนิสัย 

๖, (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน(, ๒๕๔๓), หนAา ๑๐๔. 
๑๗๗ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ทฤษฎีตUนไมUจริยธรรม: การวิจัยและพัฒนาบุคล, (กรุงเทพมหานคร: 

โครงการส$งเสริมเอกสารวิชาการสำนักงานกิจการ โรงพิมพ(องค(การสงเคราะห(ทหารผ$านศึก, ๒๕๔๔), หนAา ๑๑๓. 
๑๗๘กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คู)มือการจัดกระบวนการเรียนรูUหนUาที่พลเมืองศีลธรรมระดับ

ประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(คุรุสภาลาดพรAาว, ๒๕๔๔), หนAา ๑. 



๘๗ 

๓) ความสำคัญ 

คุณธรรมนับว$าเปDนป�จจัยสำคัญในการอยู$ร$วมกันในสังคมอย$างมีความสุข ถAาคนในสังคม
ใดมีคุณธรรมสูง สังคมนั้นจะมีแต$ความเจริญ ผูAมีคุณธรรมสูงจะประพฤติแต$ในสิ่งที่ดีและบรรลุถึง
สภาพชีวิตอันทรงคุณค$าพึงประสงค(๑๗๙ โดยนัยนี้ คุณธรรมมีความสำคัญ ดังนี้ 

๑. ช$วยใหAการดำรงชีวิตเปDนไปอย$างสงบสุข 

๒. ช$วยควบคุมความเจริญทางดAานวัตถุและจิตใจของมนุษย(ใหAเติบโตไปพรAอม ๆ กัน 

๓. ช$วยสรAางความม่ันคงทางจิตใจใหAมนุษย( 

๔. ช$วยใหAคนเรามีสติสัมปชัญญะอยู$ตลอดเวลา 

๕. ช$วยใหAมนุษย(นำความรูAและประสบการณ(ท่ีไดAเรียนมาสรAางสรรค(แต$สิ่งท่ีมีคุณค$า 

๖. ช$วยสรAางความมีระเบียบวินัยใหAแก$บุคคลในชาติ 

๗. ช$วยส$งเสริมคนดีใหAมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน 

๘. ช$วยสรAางใหAบุคคลในสังคมมีคุณธรรมประจำใจ๑๘๐ 

ในส$วนของการศึกษาเล$าเรียน คุณธรรมมีความสำคัญและความเก่ียวขAอง ดังนี้ 

๑. เพื่อที่จะอบรมนักเรียนใหAเปDนมนุษย(ที่ดี มีความซื่อสัตย(สุจริต มีศีลธรรม เปDนพลเมือง
ดี มีความคิดชอบ ทำชอบ ประพฤติชอบ 

๒. ควรจะอบรมนักเรียน รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยใหAรู AจักใชAความคิด รู Aจักบำรุง
สติป�ญญาใหAเฉียบแหลมเพ่ือนำมาใชAประโยชน(แก$ตนและแก$ประชาชน 

๓. ฝ¥กนักเรียนใหAมีความรู AสำหรับใชAประกอบอาชีพ โดยไม$เบียดเบียนผู Aอื ่น เพราะ
การศึกษาอบรมดังกล$าวไม$ไดAจำกัดอยู$แต$ในสถานศึกษาเท$านั้น 

เฉพาะในหัวขAอท่ี ๑ ควรจะไดAรับการอบรมจากทางบAาน ขAอนี้สำคัญมาก แมAจะเปDนเรื่องท่ี
รูA ๆ กันอยู$ แต$ดAวยสมัยป�จจุบันพ$อ-แม$ ผูAปกครอง มักโยนความรับผิดชอบไปใหAครู อาจารย( และ
สถานศึกษา 

 
๑๗๙กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวคิดการนิเทศช)วยเหลือโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู Uอย)าง

ต)อเนื่อง, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(คุรุสภาลาดพรAาว, ๒๕๔๑), หนAา ๔๓. 
๑๘๐ชูวงศ( ฉายะบุตร และมุ$งหมาย ซื่อตรง, สาระการเรียนรูUพื้นฐาน หนUาที่พลเมือง วัฒนธรรม และ

การดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปnท่ี ๓ ช)วงชั้นท่ี ๓ กลุ)มสาระการเรียนรู Uสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๘), หนAา ๕-๖. 



๘๘ 

ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย$างยิ่งเกี่ยวกับวิชาการ และวิชาชีพ
ตามขAอ ๒ และขAอ ๓ ผูAใดไดAรับการศึกษาในระดับต่ำก็จะไดAรับประโยชน(นAอย แต$ถAาการศึกษาสูงข้ึนไป
ก็จะไดAรับประโยชน(เพิ่มพูนข้ึน แต$หากผูAใดมีสันดานเลวและบกพร$องในขAอ ๑ คือ ปราศจากความ
ซื่อสัตย(สุจริตและศีลธรรม คุณประโยชน(ที่จะไดAรับจากขAอ ๒ และขAอ ๓ ย$อมกลายเปDนโทษ และใน
บางกรณีย$อมกลายเปDนโทษมหันต(๑๘๑ 

พระบาทสมเด็จพระเจAาอยู$หัว ฯ ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปลูกฝ�งคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือใหAเปDนสมบัติของคนไทยท้ังประเทศ ๔ ประการ ดังนี้ 

ประการที่ ๑ การรักษาความสัตย( ความจริงใจต$อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต$สิ่งที่เปDน
ประโยชน(และเปDนธรรม 

ประการท่ี ๒ การรูAจักข$มใจตนเอง ฝ¥กใจตนเองใหAประพฤติปฏิบัติอยู$ในความสัจความดี 

ประการท่ี ๓ การอดทน อดกลั้นและอดออม ท่ีจะไม$ประพฤติล$วงความสัจสุจริต ไม$ว$าจะ
ดAวยเหตุผลประการใด 

ประการที่ ๔ การรูAจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูAสละประโยชน(ส$วนนAอยของตน 
เพ่ือประโยชน(ส$วนใหญ$ของบAานเมือง 

คุณธรรมทั้ง ๔ ประการ ประชาชนทุกคนควรนำมาประพฤติปฏิบัติ จะช$วยใหAประเทศ 
ชาติเกิดความสงบสุข ร$มเย็น และส$งผลใหAประเทศสามารถพัฒนาใหAม่ันคงกAาวหนAาต$อไป๑๘๒ 

๔) ทฤษฎีเก่ียวกับคุณธรรม 

สำหรับประเทศไทย มีทฤษฎีที ่เกี ่ยวขAองกับคุณธรรมจริยธรรมซึ ่งเปDนที่ยอมรับจาก
นักวิชาการในวงกวAาง คือ ทฤษฎีตAนไมAจริยธรรม โดยทฤษฎีนี้สรAางจากผลการวิจัยที่เปรียบเทียบ
ลักษณะทางจิตใจของผูAที่มีพฤติกรรมอย$างหนึ่งในปริมาณที่แตกต$างกัน ทั้ง ๆ ที่ผูAกระทำเหล$านี้อยู$ใน
สถานการณ(เดียวกันหรือคลAายคลึงกัน โดยการศึกษาวิจัยคนไทยอายุ ๖-๖๐ ป� จำนวนรวมหลายหม่ืน
คน ซ่ึงเปDนผลวิจัยจากการวิจัยในประเทศหลายสิบเรื่องภายในระยะเวลา ๒๕ ป� สรุปออกมาในรูปของ
ทฤษฎีบท 

 
๑๘๑ป°วย อึ้งภากรณ(, ทัศนะว)าดUวยการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

๒๕๔๕), หนAา ๓-๔. 
๑๘๒เพ็ญแข ประจนป�จจนึก และคณะ, การยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยเพื่อการปฏิรูป

สังคม: แนวทางและการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ, ๒๕๕๑), 
หนAา ๑๔. 



๘๙ 

ทฤษฎีดังกล$าวนี้ ใหAความสำคัญกับเด็กและเยาวชนในฐานะเปDนทรัพยากรบุคคลที่ทรง 
คุณค$าอย$างยิ่งต$อการพัฒนาประเทศ จึงจำเปDนตAองมีการปลูกฝ�งคุณลักษณะท่ีพึงประสงค(ท้ังดAานความรูA 
และคุณธรรม ซ่ึงจำเปDนตAองกระทำต้ังแต$วัยเด็ก จนกระท่ังเติบโตเปDนผูAใหญ$ท่ีสรAางคุณประโยชน(ใหAแก$
สังคมในป�จจุบันและอนาคต๑๘๓ 
 

ภาพท่ี ๒.๔ 
ทฤษฎีตAนไมAจริยธรรม๑๘๔ 

 

 

 

 
ทฤษฎีตAนไมAจริยธรรม แบ$งจิตลักษณะของบุคคลออกเปDน ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก

ไดAแก$จิตลักษณะที่เปDนพื้นฐานทางจิตใจ ๓ ดAาน และประเภทที่สอง คือ จิตลักษณะที่เปDนสาเหตุทาง
จิตใจอีก ๕ ดAาน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันเมื่อนำไป ประกอบเปDนภาพตAนไมAจะแบ$งออกเปDน ๓ ส$วน คือ 
ส$วนดอกผล ส$วนลำตAน และส$วนรากของตAนไมA ดังจะกล$าวถึงรายละเอียด ดังต$อไปนี้ 
 

 
๑๘๓ศูนย(ส$งเสริมและพัฒนาพลังแผ$นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย(คุณธรรม), สังคมมีคุณค)าจากตUนกลUา

คุณธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย(คุณธรรม, ๒๕๕๑), หนAา ๗. 
๑๘๔ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ทฤษฎีตUนไมUจริยธรรม: การวิจัยและการพัฒนาบุคคล, หนAา ๑๕. 



๙๐ 

๑. ส$วนดอกและผลของตAนไมA คือ พฤติกรรมประเภทต$าง ๆ ที่รวมเขAาเปDนพฤติกรรมของ
คนดีและคนเก$ง พฤติกรรมของพลเมืองดี และพฤติกรรมการทำงานอย$างขยันขันแข็งเพ่ือส$วนรวม ซ่ึง
พฤติกรรมต$าง ๆ นี้มีสาเหตุมาจากสาเหตุทางจิตใจท่ีเปDนส$วนของลำตAน และลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจ
ท่ีเปDนส$วนรากของตAนไมA 

๒. ส$วนลำตAนของตAนไมA คือ สาเหตุทางจิตใจของพฤติกรรมที่ประกอบดAวยจิตลักษณะ ๕ 
ดAาน ไดAแก$ การใชAเหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุ$งอนาคต-ควบคุมตน ความเชื่ออำนาจในตน แรงจูงใจ
ใฝ�สัมฤทธิ์ และเจตคติ 

๓. ส$วนรากของตAนไมA คือ ลักษณะพื้นฐานทางจิตใจของพฤติกรรม ประกอบดAวย จิต
ลักษณะ ๓ ดAาน ไดAแก$ ความเฉลียวฉลาด มีสุขภาพจิตดี และมีประสบการณ(ทางสังคมสูง ถAาบุคคลมี
ลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจท้ัง ๓ ดAาน ท่ีเปDนส$วนรากของตAนไมAในปริมาณท่ีเหมาะสมกับอายุ และอยู$ใน
สภาพ แวดลAอมท่ีดีก็จะเปDนผูAท่ีมีความพรAอมท่ีจะพัฒนาจิตลักษณะท้ัง ๕ ดAาน อันเปDนสาเหตุทางจิตใจ
ท่ีเปDนส$วนลำตAนของตAนไมAไดA โดยจิตลักษณะท้ัง ๕ ดAานนี้จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติถAาบุคคลมีความ
พรAอมทางจิตใจท้ัง ๓ ดAาน ดังกล$าวและอยู$ในสภาพแวดลAอมทางสังคมท่ีเหมาะสม๑๘๕ 

สรุปไดUว)า คุณธรรม คือ สิ่งท่ีมีคุณค$า มีประโยชน( เปDนความดี เปDนมโนธรรม เปDนความคิดดี
ที่กระตุAนใหAมีการประพฤติปฏิบัติอยู$ในกรอบที่ดีงามและสามารถจำแนกความถูกผิดไดAมีสติสัมปชัญญะมี
ความรับผิดชอบชั่วดี มี อุปนิสัยความตั้งใจและเจตนาที่ดีงาม และป�จจุบันนิยมใชAคำว$า คุณธรรม 
ควบคู$กับคำว$า จริยธรรม ซ่ึงคำว$า จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ การกระทำ ท่ีถูกตAอง เหมาะสม 
การทำหนAาท่ีของตนอย$างสมบูรณ( เวAนในสิ่งควรเวAน กระทำในสิ่งท่ีควรกระทำดAวยความฉลาด รอบคอบ 
รูAเหตุผล ถูกตAองตามกาลเทศะและบุคคล รวมถึงการปฏิบัติหรือแนวทางสำหรับการดำเนินชีวิตสำหรับ
แต$ละบุคคลในสังคม โดยใหAสอดคลAองกับป�จจัยต$าง ๆ ไม$ว$าจะเปDนวัฒนธรรม ประเพณี กฎเกณฑ( 
และขAอบังคับต$าง ๆ ในสังคม โดยนัยนี้ คุณธรรมจึงมีความสำคัญยิ่งต$อการพัฒนามนุษย(เพื่อใหAมี
คุณภาพลักษณะอันนำมาซ่ึงความเปDนพลเมืองท่ีดี ความประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงามตามคำสั่งสอนใน
ศาสนา หรือการประพฤติตามเกณฑ(ที ่ถูกตAองทั ้งกาย วาจา และใจ อันก$อใหAเกิดประโยชน(และ
ความสุขทั้งต$อตนเองและสังคมส$วนรวม นำมาซึ่งความเจริญกAาวหนAาของสังคม ฉะนั้นจึงจำเปDนอย$าง
ยิ่งที่จะตAองสรAางคุณธรรมและจริยธรรมใหAเกิดมีในตัวบุคคลมากที่สุด โดยเฉพาะอย$างยิ่ง เด็กและ
เยาวชนเปDนทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค$าอย$างยิ่งต$อการพัฒนาประเทศ และในส$วนของประเทศไทย
นั้น ทฤษฎีตAนไมAจริยธรรม เปDนทฤษฎีท่ีเก่ียวขAองกับคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเปDนท่ียอมรับจากนักวิชาการ
ในวงกวAาง 

 
๑๘๕อAางแลAว, ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ทฤษฎีตUนไมUจริยธรรม: การวิจัยและการพัฒนาบุคคล, หนAา ๑๖. 



๙๑ 

๒.๒.๒ ค)านิยมสุจริต 

คำว$า สุจริต เปDนการสมาสกันระหว$าง คำว$า สุ หมายถึง ดี งาม๑๘๖ และคำว$า จริต 
หมายถึง ความประพฤติ กิริยาหรืออาการ๑๘๗ ดังนั้น คำว$า สุจริต จึงหมายถึง ความประพฤติชอบ 
ตัวอย$างเช$น สุจริตใจ หมายถึง บริสุทธิ์ใจ จริงใจ ดังประโยคว$า เขาช$วยเหลือเด็กคนนั้นดAวยความ
สุจริตใจ ไม$ไดAหวังสิ่งตอบแทน๑๘๘ เปDนความประพฤติดี ประพฤติชอบ ประพฤติถูกตAองตามคลอง
ธรรม๑๘๙ โดยแทAจริงคำว$า สุจริต มีความหมายกวAางและยากที่จะกำหนดชัด เพราะในทางกฎหมาย 
สุจริต หมายถึง สภาวะทางจิตใจอันประกอบดAวย (๑) ความซื่อสัตย(ในความเชื่อหรือวัตถุประสงค( 
(๒) ความซ่ือตรงต$อหนAาท่ีหรือหนี้ของตน (๓) ความสอดคลAองกับมาตรฐานทางการคAาหรือธุรกิจใด ๆ 
อันชอบดAวยเหตุผลในการต$อรองกันอย$างเปDนธรรม และ (๔) การไรAซึ่งเจตนาหลอกลวงหรือแสวงหา
ผลประโยชน(โดยมิชอบ๑๙๐ 

โดยนัยดังกล$าวขAางตAนนี้ นิยามคำว$า สุจริต แบ$งเปDน ๒ ลักษณะ ไดAแก$ การใหAความหมาย
ในเชิงอัตตะวิสัย (Subjective) และการใหAความหมายในเชิงภาวะวิสัย (Objective) โดยคำว$า สุจริต 
ตามความหมายในเชิงอัตตะวิสัยนั้นถูกอธิบายโดยอาศัยความรูAหรือไม$รูAขAอเท็จจริงบางประการของ
บุคคลเปDนสำคัญ ส$วนสุจริตตามความหมายในเชิงภาวะวิสัยนั้นเปDนหลักการพ้ืนฐานท่ีมีความเก่ียวพัน
โดยตรงกับความซื ่อสัตย( ความเปDนธรรม ความมีเหตุผล การปกปPองความไวAใจ การคำนึงถึง
ผลประโยชน(ของผูAอ่ืน และความเห็นอกเห็นใจผูAอ่ืน๑๙๑ อย$างไรก็ตาม ในทัศนะของพระพุทธ- ศาสนา คำ
ว$า สุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบโดยไตรทวาร ไดAแก$ กาย วาจา และใจ๑๙๒ ซึ่งมีรายละเอียด
ตามลำดับ ดังนี้ 
 
 
 
 

 
๑๘๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หนAา ๑,๒๔๐. 
๑๘๗เรื่องเดียวกัน, หนAา ๓๐๓. 
๑๘๘เรื่องเดียวกัน, หนAา ๑,๒๔๒. 
๑๘๙พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนI ฉบับประมวลศัพทI, หนAา ๔๕๔. 
๑๙๐ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, กฎหมายแพ)งหลักทั่วไป: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยI 

มาตรา ๔-๑๔, พิมพ(ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(นิธิธรรม, ๒๕๔๘), หนAา ๖๕. 
๑๙๑สิทธิโชค ศรีเจริญ, “หลักสุจริตในการปฏิบัติตามกฎหมายประกันภัย”, วารสารกฎหมาย, ป�ที่ ๗ 

ฉบับท่ี ๑ (มิถุนายน ๒๕๕๒): หนAา ๕๒. 
๑๙๒พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนI ฉบับประมวลศัพทI, หนAา ๔๕๔. 



๙๒ 

ก. กายสุจริต 

กายสุจริต คือ ความประพฤติชอบดAวยกาย๑๙๓ หมายถึง การทำกรรมดีทางกาย ๓ ประการ 
คือ เวAนจากการฆ$าสัตว(หรือเบียดเบียนสัตว(ทุกชนิด เวAนจากการลักทรัพย( เวAนจากการประพฤติผิดทาง
กามารมณ( มีรูป เสียง กลิ่น รส เปDนตAน๑๙๔ ดังท่ี คัมภีร(ทางพระพุทธศาสนาแสดงไวA ความว$า 

ภิกษุนั้นเม่ือจิตเปDนสมาธิ บริสุทธิ์ ผ$องแผAว ไม$มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ$อน ควรแก$
การงาน ตั้งมั ่น ไม$หวั่นไหวอย$างนี้ ย$อมโนAมนAอมจิตไปเพื่อรู Aจุติและอุบัติของสัตว(
ทั้งหลาย เธอเห็นหมู$สัตว(ที่กำลังจุติ กำลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ 
ทราม ไดAดี ตกยาก ดAวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล$วง จักษุของมนุษย( ย$อมรูAชัดซึ่งหมู$สัตว( 
ผูAเปDนไปตามกรรมว$า สัตว(เหล$านี้ประกอบดAวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียน
พระอริยเจAา เปDนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทำดAวยอำนาจมิจฉาทิฐิ เบื้องหนAาแต$ตาย
เพราะกายแตก เขาย$อมเขAาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส$วนสัตว(เหล$านี้ประกอบดAวย
กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม$ติเตียนพระอริยเจAา เปDนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทำ
ดAวยอำนาจสัมมาทิฐิ เบื้องหนAาแต$ตาย เพราะกายแตก เขาย$อมเขAาถึงสุคติโลกสวรรค( 
ดังนี้ เธอย$อมเห็นหมู$สัตว(ที่กำลังจุติ กำลังอุบัติเลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดAดี ตกยาก ดAวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ล$วงจักษุของมนุษย( ย$อมรูAชัดซ่ึงหมู$สัตว(ผูA
เปDนไปตามกรรม ดAวยประการฉะนี้๑๙๕ 

ดังกล$าวนี้ แสดงใหAเห็นว$า พระพุทธเจAาทรงยกย$อง สุจริตในฐานะเครื่องแสดงคุณลักษณะ
ของบุคคลท่ีควรแก$การคบหาสมาคม หรือท่ีเรียกว$าบัณฑิต ดังพุทธพจน(ว$า 

ภิกษุท้ังหลาย คนพาลมีกรรมเปDนเครื่องกำหนด บัณฑิตมีกรรมเปDนเครื่องกำหนด 
ป�ญญางดงามในความประพฤติเนื่อง ๆ ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูAประกอบดAวยธรรม ๓ 
ประการ พึงทราบว$าเปDนคนพาล ธรรม ๓ ประการ เปDนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต 
๑ มโนทุจริต ๑ ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบดAวยธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบว$าเปDน
คนพาล ผูAประกอบดAวยธรรม ๓ ประการ พึงทราบว$า เปDนบัณฑิต ธรรม ๓ ประการ เปDน
ไฉน คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑ ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูAประกอบดAวย
ธรรม ๓ ประการนี้แล พึงทราบว$าเปDนบัณฑิต๑๙๖ 

 
๑๙๓พระเทพดิลก (ระแบบ §�ต�าโณ), นิเทศธรรม, พิมพ(ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท แปดสิบเจ็ด 

(๒๕๔๕) จำกัด, ๒๕๔๘), หนAา ๑๗๐-๑๗๑. 
๑๙๔บุญมี แท$นแกAว, ความจริงของชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร(, ๒๕๔๒), หนAา ๑๐๘. 
๑๙๕ที.สี. (ไทย) ๙/๑๓๗/๗๖-๗๗. 
๑๙๖องฺ.ติกฺ. (ไทย) ๒๐/๔๔๑/๙๖. 



๙๓ 

ภิกษุทั้งหลาย ลักษณะบัณฑิต นิมิตบัณฑิต ความประพฤติไม$ขาดสายของบัณฑิต ๓ 
ประการนี้ ๓ ประการนั้นไฉน ภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตในโลกนี้ย$อมเปDนผูAคิดแต$เรื่องที่คิดดี 
๑ พูดคำพูดที่ดี ๑ ทำกรรมที่ดี ๑ เช$นนั้นบัณฑิตจะพึงรูAไดAดAวยเหตุอะไรว$า ผูAนี้เปDน
บัณฑิต เปDนคนดี ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะบัณฑิตย$อมเปDนผูAคิดเรื่องที่คิดดี พูดคำพูดที่ดี 
และทำกรรม ท่ีทำดี ฉะนั้นบัณฑิตจึงรูAจักว$า ผูAนี้เปDนบัณฑิต เปDนคนดี๑๙๗ 

คัมภีร(ทางพระพุทธศาสนาระบุถึง กายสุจริต ไวAมากมาย อาทิ พระวินัยป�ฎก มหาวรรค มี
พุทธดำรัสตรัสตอบ สีหะ เสนาบดีของพวกนิครนถ( ความว$า  “สีหะ เพราะเรากล$าวการทำกายสุจริต 
วจีสุจริต มโนสุจริต เรากล$าวการทำสิ่งท่ีเปDนกุศลหลายอย$างนี้แล เหตุท่ีเขากล$าวหาเราว$า พระสมณะ
โคดม กล$าวการทำ แสดงธรรมเพื่อการทำ และแนะนำสาวกตามแนวนั้น ดังนี้ ชื่อว$ากล$าวถูก”๑๙๘ 
และในคัมภีร(วิสุทธิมรรค ระบุถึงความสำคัญของกายสุจริตว$า เปDนสิ่งที่มวลมนุษย(ควรไดAตระหนักว$า 
กุศลกรรม มีกายสุจริต ชื่อ วินทิยะ ควรไดA เพราะอรรถตรงกันขAาม (คือควรบำเพ็ญ) ธรรมชาติใดย$อม
ไม$ไดAซึ่งวินทิยะนั้น เหตุนี้ธรรมชาตินั้นจึงชื่ออวิชชา (ไม$ไดAสิ่งที่ควรไดA)๑๙๙ โดยนัยนี้ ความสำคัญของ
กายสุจริตจึงสามารถแบ$งออกเปDน ๒ ประการ ไดAแก$ 

ประการท่ี ๑ ความสำคัญของกายสุจริตทางโลก ซ่ึงเปDนบทบาทของหลักกายสุจริตอันเปDน
หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีมีต$อสังคมไทย พอสรุปลงเปDนประเด็น ๆ ท่ีสำคัญไดA ดังนี้ 

- หลักกายสุจริตอันเปDนหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทใหAความรูA ความเขAาใจท่ี
ถูกตAองต$อการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของผูAคนในสังคมไทย 

- ใหAประสบการณ(ชีวิตโดยตรงและโดยอAอม เช$น สอนเรื่องความดีหรือบุญ บาปหรือความ
ชั่ว ความสัมพันธ(ท่ีผูAคนในสังคมพึงปฏิบัติต$อกัน 

ประการท่ี ๒ ความสำคัญของกายสุจริตในฐานะเปDนเครื่องมือควบคุมและรักษาแบบแผน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ช$วยปลูกฝ�งจริยธรรมและแบบแผนทางสังคมใหAกับ
ผูAคนในสังคม หลักจริยธรรมจึงทำหนAาที่นี้โดยการสะทAอนค$านิยมของสังคมและสรAางความกดดันทาง
สังคมใหAกับผูAที่ประพฤติออกนอกลู$นอกทาง เช$น การฆ$าสัตว( การเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต สิ่งเหล$านี้เองท่ี
หลักจริยธรรมไดAแสดงตัวอย$างไวAว$าเปDนเรื่องที่ไม$ดี ผิดจารีตประเพณี เปDนตAน คนที่จะฝ�าฝ�นตAองคิด
ก$อนทำ หลักจริยธรรมดAานบาป บุญ คุณ โทษจึงเปDนเครื่องเตือนใจของผูAคนในสังคมใหAประพฤติดี 

 
๑๙๗องฺ.ติกฺ. (ไทย) ๒๐/๔๔๒/๙๗. 
๑๙๘วิ.ม. (ไทย) ๕/๗๙/๘๐-๘๑. 
๑๙๙มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑, พิมพ(ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพ-

มหานคร: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนAา ๒๔๕. 



๙๔ 

อย$างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความสำคัญของหลักกายสุจริตในทางจริยศาสตร(ของแนวคิด
พระพุทธศาสนาเถรวาทต$อการดำรงชีวิต เพราะมีความสำคัญ ... 

... มีความสำคัญเพราะจุดมุ$งหมายเพื่อสรAางศรัทธาและสั่งสอนใหAคนในสังคมเกิด ความ
เขAาใจในสาระของพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื ่อใชAเปDนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในชีวิต 
ประจำวันไดA 

... มีความสำคัญต$อสังคมชนบท ซ่ึงเปDนสังคมเกษตรกรรมท่ีตAองพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ โดย
คนไทยมีชีวิตความเปDนอยู$ง$ายๆ มีเครื่องมือใชAสอยนAอย ชีวิตจึงตAองอยู$กับธรรมชาติ การทำมาหากินจึง
ไม$ฝ�ดเคืองนัก อาชีพหลัก คือ การเพาะปลูก จึงมีเวลามานั่งคอยผลผลิตจากธรรมชาติ มีความผูกพัน
กับธรรมชาติ เปDนสังคมที่มีลักษณะยอมตามที่จะรักษามากกว$าคิดจะเอาชนะหรือเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติ ท้ังนี้ ก็ลAวนเกิดจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแทบท้ังสิ้น 

... มีความสำคัญในฐานะท่ีสังคมไทยเปDนสังคมพุทธ มีพระพุทธศาสนาเปDนแนวทางในการ
ดำเนินชีวิต ไดAแก$ การที่คนไทยมีศรัทธาต$อพระพุทธศาสนา แต$ส$วนมากมีแต$ศรัทธาไม$มีป�ญญา จึง
เปDนเหตุใหAคนไทยมีความเชื่อในพิธีกรรมต$าง ๆ มากกว$าแก$นธรรมท่ีเปDนหัวใจของพระพุทธศาสนาจริง ๆ 
จนเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพุทธคุณมากกว$าธรรมคุณ และเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย(ต$าง ๆ และเชื่อ
ในกฎแห$งกรรม แต$เพ$งเล็งไปถึงกรรมเก$าเสียมากกว$า โดยเชื่อว$า ความสุขและทุกข(ที ่ประสบใน
ป�จจุบันนั้นลAวนเปDนเพราะผลกรรมที่ตนไดAทำไวAในชาติปางก$อน ตนไม$สามารถที่จะบงการหรือ
เปลี่ยนแปลงกรรมไดA มากกว$าจะมีความเชื่อและความเขAาใจว$าพระพุทธศาสนาเถรวาทเนAนการ
กระทำในชาติป�จจุบันมากกว$ากรรมเก$า๒๐๐ 

พระพุทธศาสนาใหAความสำคัญต$อหลักเกณฑ(การตัดสินใจท่ีจะเชื่อหรือไม$เชื่อ ดังท่ี คัมภีร(
ทางพระพุทธศาสนาแสดงไวA ความว$า 

“พระตถาคตในโลกนี้มีทิพยจักขุอันบริสุทธิ์ล$วงเลยจักขุของสามัญมนุษย( ทรงเห็นเหล$าสัตว(
ผูAกำลังจุติและเกิด เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไปสุคติ ไปทุคติ ทรงทราบเหล$าสัตว(ผูA
เปDนไปตามกรรมว$า สัตว(ทั้งหลายผูAเจริญเหล$านี้หนอ ประกอบกายทุจริต ประกอบวจีทุจริต ประกอบ
มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจAาทั้งหลาย เปDนมิจฉาทิฐิ ถือเอามิจฉาทิฐิกรรมเบื้องหนAาแต$ความตาย
เพราะกายแตก ย$อมเขAาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกหรือสัตว(ผู Aเจริญเหล$านี้ ประกอบกายสุจริต 
ประกอบวจีสุจริต ประกอบมโนสุจริต ไม$ติเตียนพระอริยเจAาทั้งหลาย เปDนสัมมาทิฐิ ถือเอาสัมมาทิฐิ
กรรม สัตว(เหล$านั้น เบื้องหนAาแต$ความตายเพราะกายแตก ย$อมเขAาถึงสุคติโลกสวรรค(”๒๐๑ 

 
๒๐๐อAางแลAว, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑, หนAา ๒๕๐. 
๒๐๑อภิ.วิ. (ไทย) ๓๖/๘๔๗/๔๑๘. 



๙๕ 

จากเนื้อความขAางตAน ใหAความสำคัญของกายสุจริตทางธรรม เปDนการกระทำในสิ่งท่ีดีงาม
ถูกตAอง ความประพฤติชอบดAวยกายมี ๓ ประการ คือ การละเวAนการฆ$า  การละเวAนการแย$งชิง และ
การละเวAนการประพฤติผิดล$วงละเมิดในของรักของหวงแหนของผูAอ่ืน๒๐๒ ดังนี้ 

๑) กายสุจริต ประการท่ี ๑ (ปาณาติปาตา เวรมณี) 

กายสุจริต ประการท่ี ๑ (ปาณาติปาตา เวรมณี) คือ การละเวAนการฆ$า การสังหาร การบีบ
คั้นเบียดเบียน มีเมตตากรุณาช$วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห(กัน ไดAแก$ การตั้งใจงดเวAน จากการทำลาย
ชีวิตสัตว(อื่น ความมุ$งหมายของหลักจริยศาสตร(ของพระพุทธศาสนาเถรวาทขAอนี้ ก็คือเพื่อใหAมนุษย(
อบรมจิตใจของตนใหAคลายความโหดเหี้ยม มีเมตตากรุณาต$อกันและกัน และเผื่อแผ$แก$สัตว(ทั้งปวง
ดAวย เห็นชีวิตของผูAอื่นเสมอกับชีวิตของตนและปลูกไมตรีจิตในสัตว(ทุกจำพวก โดยมีความเขAาใจที่
ถูกตAองว$า 

- การฆ$า คือ การทำใหAตายดAวยตนเอง หรือใชAผูAอื่นทำ หรือร$วมกับคนอื่น หมายถึง การ
ทำใหAตาย ไม$ว$าจะเปDนมนุษย(และสัตว(เดรัจฉานก็ตาม รวมไปถึงการฆ$าเองหรือใชAใหAคนอ่ืนฆ$าก็ตาม 
ถือว$าผิดศีลทั้งสิ้นและมีโทษทางบAานเมืองดAวย จะบาปมากหรือนAอยนั้นขึ้นอยู$กับเจตนาและชนิดของ
มนุษย(และสัตว(ที่ฆ$า ถAาหากว$าฆ$ามนุษย(หรือสัตว(ที่มีคุณมากก็จะมีบาปมาก หากว$าฆ$ามนุษย(หรือสัตว(
ที่มีคุณนAอยก็มีบาปนAอย แต$ทั้งนี้แลAวแต$เจตนาของผูAกระทำดAวย และการฆ$านั้นก็มีอยู$ ๒ ประเภทคือ 
ฆ$าโดยจงใจ และฆ$าโดยไม$จงใจ ฆ$าโดยจงใจ หมายความว$า คิดไวAตั้งแต$แรกแลAวว$าจะฆ$า เช$น ฆ$าคู$อริ
เปDนตAนฆ$าโดยไม$จงใจ หมายความว$า ไม$ไดAคิดไวAก$อน แต$บังเอิญเรื่องเกิดข้ึน เช$น ฆ$าเพราะเกิดบันดาล
โทสะเปDนตAน 

- การทำรAายร$างกาย คือ การทำใหAบาดเจ็บอย$างสาหัส โดยทำใหAมนุษย(หรือสัตว(ไดAรับ
ความเจ็บปวดยังทุกข(ใหAเกิดแก$ผูAถูกทำรAายทุรกรรม หมายถึง การประพฤติอย$างเหี้ยมโหดแก$สัตว(
เดรัจฉานอย$างไม$มีปราณีใหAไดAรับความทุกข(ยากลำบาก 

- การทรกรรม คือ การใชAงานเกินกำลัง เช$น ใชAสัตว(เลี้ยงทำงานโดยไม$ใหAพักผ$อน หรือ
กักขังจนสัตว(นั้นไดAรับความทุกข( หรือนำเอาสัตว(นั้นไปดAวยวิธีการที่ทรมานเช$นมัดเทAามัดป�ก เปDนตAน 
รวมไปถึงการนำสัตว(ไปทรมานเพื่อความสนุกสนาน เช$นชนโค ชนกระบือ ตีไก$ กัดปลา กัดจิ้งหรีด 
เปDนตAน 
 
 
 

 
๒๐๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๒๒๗. 



๙๖ 

โดยองค(ประกอบของปาณาติบาต มีอยู$ ๕ ประการ ไดAแก$ สัตว(มีชีวิต, มีความสำคัญหรือรูA
ว$าสัตว(มีชีวิต, มีจิตคิดจะฆ$าใหAตายเสีย, ตั้งใจฆ$าหรือพยายามฆ$า และสัตว(ตายดAวยความพยายามนั้น 
และเม่ือองค(ประกอบครบท้ังองค( ๕ นี้ จึงถือไดAว$าศีลขาด ถAาไม$ครบเพียงแต$ ด$างพรAอย ทำเองหรือใชA
ใหAคนอื่นทำศีลย$อมขาดไดAเหมือนกัน การทำปาณาติบาตจะมีโทษมากหรือโทษนAอยนั้น มีเกณฑ(การ
พิจารณาอย$างนี้ 

- กำหนดดAวยวัตถุ คือ ถAาเปDนมนุษย( ฆ$าผูAมีคุณมาก ก็มีโทษมาก ฆ$าผูAมีคุณนAอย ก็มีโทษ
นAอย เช$น กระทำอนันตริยกรรม ๕ ไดAแก$ ฆ$าบิดา ฆ$ามารดา ฆ$าพระอรหันต( ทำรAายพระพุทธเจAา
เพียงแต$ทำใหAหAอพระโลหิตและทำสงฆ(หรือสังคมส$วนรวมใหAแตกแยกกัน ส$วนคนที่ไม$มีคุณก็มีโทษ
นAอยลดหลั่นกันลงไป ถAาเปDนสัตว(ก็กำหนดดAวยคุณ ถAาไม$มีคุณเหมือนกันกำหนดดAวยรูปร$างใหญ$เล็ก
กว$ากัน ถAารูปร$างใหญ$มีโทษมาก ถAารูปร$างเล็กมีโทษนAอย 

- กำหนดดAวยเจตนา คือ การต้ังใจฆ$า มีโทสะมากหรือนAอยกว$ากัน ถAาโทสะมาก โทษมาก 
โทสะนAอย โทษนAอย 

- กำหนดดAวยประโยค คือ ความพยายามที่จะฆ$าใหAตาย ใชAความพยายามมาก โทษมาก 
ใชAความพยายามนAอย มีโทษนAอย๒๐๓ 

๒) กายสุจริต ประการท่ี ๒ (อทินนาทานา เวรมณี) 

กายสุจริต ประการท่ี ๒ (อทินนาทานา เวรมณี)  การละเวAนการแย$งชิง ลักขโมย และการ
เอารัดเอาเปรียบ เคารพในสิทธิในทรัพย(สินของกันและกัน เพื่อใหAทุกคนเคารพในกรรมสิทธิ์ของผูAอ่ืน 
เวAนจากการทำมาหากินในทางทุจริตประกอบอาชีพในทางมิจฉาชีพ ไม$เบียดเบียนผูAอ่ืนในการเลี้ยงชีพ
อทินนาทานนั้น โดยอทินนาทานมีองค(ประกอบ ๕ ประการ ไดAแก$ พัสดุอันผูAอ่ืนหวงแหน, ความเปDนผูA
มีความสำคัญว$าเปDนของอันผูAอื ่นหวงแหน, จิตคิดจะลัก, มีความพยายาม และลักมาไดAดAวยความ
พยายามนั้น๒๐๔ 

เมื่อพรAอมดAวยองค(ประกอบ ๕ นี้ศีลขาด ถAาไม$ครบองค(ศีลไม$ขาดเปDนเพียงแต$ด$างพรAอย 
ไม$บริสุทธิ์ ทำเองหรือใชAใหAผูAอื่นทำ ศีลขาด ขAอหAามหรือขอบเขตของสิกขาบทนี้มีทั้งโดยตรงและโดย
อAอมซ่ึงผูAรักษาศีลจะตAองเวAนเพ่ือรักษาใหAบริสุทธิ์บริบูรณ( ไดAแก$ 
 

 
๒๐๓มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล เล)ม ๒, พิมพ(ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนAา ๙๕-๙๖. 
๒๐๔เรื่องเดียวกัน, หนAา ๙๙. 



๙๗ 

๑. โจรกรรม มี ๑๔ อย$าง ดังนี้ 

 ๑.๑ ลัก ถือเอาทรัพย(เม่ือเจAาของไม$เห็น ท่ีเรียกว$า ขโมย และตัดช$องย$องเบา 

 ๑.๒ ฉก ชิงเอาทรัพย(ต$อหนAาเจAาของ ท่ีเรียกว$า ตีชิง วิ่งราว 

 ๑.๓ กรรโชก ขู$ใหAเขากลัวแลAวใหAทรัพย( ท่ีเรียกว$า จี้ ในป�จจุบันนี้ 

 ๑.๔ ปลAน รวมหัวกันหลายคน มีสัตราอาวุธเขAาแย$งทรัพย( 

 ๑.๕ ตู$ อAางหลักฐานพยานเท็จ หักลAางกรรมสิทธิ์ของผูAอ่ืน เช$น ท่ีดิน 

 ๑.๖ ฉAอ โกงเอาทรัพย(ของผูAอ่ืนท่ีตนปกครอง เช$น โกงของฝาก โกงท่ีดิน เปDนตAน 

 ๑.๗ หลอก ป�¬นเรื่องใหAเขาเชื่อแลAวใหAทรัพย( 

 ๑.๘ ลวง ใชAเล$ห(เอาทรัพย(ดAวยเครื่องมือลวง เช$น โกงตาชั่ง เปDนตAน 

 ๑.๙ ปลอม ทำหรือใชAของปลอม เช$น ธนบัตรปลอม ยาปลอม เปDนตAน 

 ๑.๑๐ ตระบัด ยืมของคนอ่ืนมาใชAแลAว ยึดเอาเสียกูAหนี้แลAวไม$ใชAดอกและตAน 

 ๑.๑๑ เบียดบัง กินเศษกินเลย เช$นเลี้ยงสัตว( กินค$าอาหารสัตว( เปDนตAน 

 ๑.๑๒ สับเปลี่ยน แอบสลับเอาของผูAอ่ืน ซ่ึงมีค$าสูงกว$า 

 ๑.๑๓ ลักลอบหลบหนีภาษี หรือนำสิ่งท่ีตAองหAาม เช$น เหลAา บุหรี่เถ่ือน เปDนตAน 

 ๑.๑๔ ยักยอก ยักเอาทรัพย(ของคนท่ีถูกริบไวA ยักยอกภาษี๒๐๕ 

๒. อนุโลมโจรกรรม คือ กิริยาที่แสวงหาทรัพย(พัสดุในทางไม$บริสุทธิ์ แมAไม$นับเขAาใน
อาการเปDนโจร ๑๔ อย$างแต$ทำงานคลAายโจรกรรมพออนุโลมเขAากับโจรกรรม เรียกว$าอนุโลมโจรกรรม 
มี ๓ อย$าง ไดAแก$ 

 ๒.๑ สมโจร สนับสนุนโจร เช$นใหAท่ีพักและอาหารและรับซ้ือของโจร เปDนตAน 

 ๒.๒ ปอกลอก คบเขาเพ่ือปอกลอกเอาทรัพย( 

 ๒.๓ รับสินบน รับสินจAางแลAวทำผิดหนAาท่ี เพราะเกรงใจเขา 

 ทั้ง ๓ อย$างนี้ ศีลไม$ขาด แต$ด$างพรAอย เฉพาะการรับสินบนนี้ ถAาผูAรับมีเจตนาร$วม กับ
ผูAใหAในการทำลายกรรมสิทธิ์ของผูAอ่ืน ก็เปDนการร$วมโจรกรรมโดยตรง และศีลก็ย$อมขาด 

 
๒๐๕มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, เบญจศีลและเบญจธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(มหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนAา ๑๗-๒๐. 



๙๘ 

๓. ฉายาโจรกรรม คือ การกระทำที่ไม$ทำอนุโลมโจรกรรม แต$ทำพัสดุของผูAอื่นใหAสูญเสีย
และเปDนสินใชAตกอยู$กับตน เรียกว$าฉายาโจรกรรม มี ๒ อย$าง ไดAแก$ ผลาญ คือ ทำลายทรัพย(ของผูAอ่ืน
ใหAเสียหาย เช$น เผาบAานเรือน เปDนตAน และหยิบฉวย คือ ถือวิสาสะเกินขอบเขต เช$น ลูก หลานเอา
ของพ$อแม$ ปู�ย$า ตายาย โดยไม$ไดAรับอนุญาต อย$างนี้ ศีลไม$ขาด แต$ทำใหAด$างพรAอย 

อทินนาทานจะมีโทษมากหรือมีโทษนAอยนั้น อาศัยเกณฑ(ในการพิจารณา ดังนี้ 

เกณฑ(ท่ี ๑ กำหนดดAวยวัตถุ คือ ของมีค$ามาก มีโทษมาก มีค$านAอย มีโทษนAอย 

เกณฑ(ที่ ๒ กำหนดดAวยเจตนา คือ ความตั้งใจที่เจือดAวยกิเลสมาก มีโทษมาก ที่เจือดAวย
กิเลสนAอย มีโทษนAอย 

เกณฑ(ที่ ๓ กำหนดดAวยประโยค คือ ความพยายามที่จะไดAของนั้นมา ถAาพยายามมากมี
โทษ มาก พยายามนAอยมีโทษนAอย๒๐๖ 

๓) กายสุจริต ประการท่ี ๓ (กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี) 

กายสุจริต ประการท่ี ๓ (กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี) การละเวAนการประพฤติผิดล$วงละเมิด
ในของรักของหวงแหนของผูAอ่ืน ไม$ข$มเหงจิตใจหรือทำลายลบหลู$เกียรติและวงศ(ตระกูลของกันและกัน 
การงดเวAนจากการประพฤติผิดในกามท้ังหลาย (การมีเพศสัมพันธ() นี้ เพ่ือใหAมนุษย(สรAางความสามัคคี
ไม$แตกแยกกัน ไม$ส่ำส$อนเยี่ยงสัตว(เดรัจฉาน ส$วนองค(ประกอบของกาเมสุมิจฉาจารนี้มีอยู$ ๔ ประการ 
ไดAแก$ วัตถุอันไม$ควรถึง ไดAแก$ หญิงหรือชายนั้นเปDนผูAตAองหAาม มิใหAล$วงละเมิด, จิตคิดจะเสพในวัตถุ 
(หญิงหรือชายนั้น) ท่ีไม$ควรถึงนั้น, ความพยายามในอันเสพ คือ การพยายามประกอบกามกิจกับหญิง
หรือชายนั้น และยังมรรคใหAถึงมรรคหยุดอยู$ ไดAแก$ อวัยวะเพศล$วงล้ำเขAาไปอวัยวะเพศตรงขAาม เม่ือ
ประกอบพรAอมดAวยองค(ครบทั้ง ๔ นี้ ศีลขาด ถAาไม$ครบองค(ไม$ขาด ใชAใหAคนอื่นทำกับคนอื่นศีลไม$
ขาด๒๐๗ แมAว$าหญิงที่อยู$ในข$ายตAองหAามสำหรับผูAชาย ตามนัยแห$งพระพุทธพจน(แสดงใหAเห็นว$า หญิง 
๑๑ จำพวกท่ีชายไม$ควรล$วงเกิน ไดAแก$ 

จำพวกท่ี ๑ มาตารักขิตา หญิงท่ีมารดารักษา 

จำพวกท่ี ๒ ป�ตุรักขิตา หญิงท่ีบิดารักษา 

จำพวกท่ี ๓ มาตาป�ตุรักขิตา หญิงท่ีมารดาบิดารักษา 

จำพวกท่ี ๔ ภาตุรักขิตา หญิงท่ีพ่ีนAองชายรักษา 

 
๒๐๖อAางแลAว, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, เบญจศีลและเบญจธรรม, หนAา ๒๑-๒๔. 
๒๐๗เรื่องเดียวกัน, หนAา ๑๐๑-๑๐๒. 



๙๙ 

จำพวกท่ี ๕ ภคินีรักขิตา หญิงท่ีพ่ีนAองหญิงรักษา 

จำพวกท่ี ๖ ญาติรักขิตา หญิงท่ีเหล$าญาติรักษา 

จำพวกท่ี ๗ โคตตรักขิตา หญิงท่ีโคตรรักษา 

จำพวกท่ี ๘ ธัมมรักขิตา หญิงท่ีธรรมรักษา 

จำพวกท่ี ๙ สสามิกา หญิงท่ีมีสามี 

จำพวกท่ี ๑๐ สปริทัณฑา หญิงท่ีอาชญารอบ มีอิสรชนหวงหAามไวA 

จำพวกท่ี ๑๑ มาลาคุลปริกขิตตา หญิงท่ีเขาคลAองพวงมาลัยไวAแลAว (ชายไดAหม้ันไวAแลAว)๒๐๘ 

ส$วนหญิงและชายท่ีถือว$าเปDนคนตAองหAามในเรื่องนี้ แบ$งออกเปDน ๒ จำพวก ดังนี้ 

จำพวกที่ ๑ หญิงที่ตAองหAามสำหรับชาย มี ๓ จำพวก ไดAแก$  หญิงมีสามี โดยที่สุดแมAแต$
ภรรยาเช$าชั่วคืนก็ถือว$ามีเจAาของ, หญิงมีผูAพิทักษ(รักษา เช$น บิดามารดา หรือญาติ เปDนตAน รักษา และ
หญิงท่ีจารีตหAาม เช$น แม$ ย$า ทวด ลูก หลาน แม$ชี โดยหญิงท้ัง ๓ จำพวกนี้ เม่ือชายประพฤติล$วงเกิน
จะโดยยินยอมหรือไม$ยินยอมก็ตาม ศีลย$อมขาดโดยสิ้นเชิง ดังพระพุทธพจน(ว$า “บุคคลไม$สันโดษดAวย
ภริยาของตน มักเที่ยวซ$องโสเภณี หรือประพฤติล$วงเกินภริยาของคนอื่น ความเสื่อมย$อมเกิดมีแก$เขา
อย$างแน$นอน”๒๐๙ 

จำพวกที่ ๒ ชายที่ตAองหAามสำหรับหญิงมี ๒ จำพวก ไดAแก$ ชายอื่นทุกคน นอกจากสามี
ของตน สำหรับหญิงมีสามี และชายที่จารีตหAาม เช$น พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ
นักพรต นักบวชในลัทธิอื่น ๆ โดยชาย ๒ จำพวกนี้ เปDนวัตถุแห$งกาเมสุมิจฉาจารของหญิง คือ ผิดศีล 
เวAนไวAแต$ถูกข$มขืน ไม$เต็มใจ ส$วนการเคลAาคลึงหรือพูดเก้ียว แมAศีลจะไม$ขาด ย$อมทำใหAด$างพรAอยไดA 

ดังนั้น ในการพิจารณาโทษว$ามีโทษมากหรือนAอยมีกฎเกณฑ(การพิจารณาคลAายกับหลัก
จริยธรรมของพระพุทธ ศาสนาเถรวาทขAออ่ืน ๆ ดังนี้ 

เกณฑ( ๑ กำหนดดAวยบุคคล คือ ผูAมีคุณมาก บาปมาก เช$น ประพฤติต$อนักบวช บาปมาก 
คนธรรมดาบาปนAอย แม$ ย$า ยาย และทวดบาปมาก คนอ่ืนบาปนAอย 

เกณฑ( ๒ กำหนดเจตนา คือ มีเจตนาประกอบดAวยราคะแรงกลAา มีโทษมาก หากราคะ ไม$
แรงกลAา มีโทษนAอย 

 
๒๐๘ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๘๓/๓๖๔-๓๖๕. 
๒๐๙ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๐๔/๒๖๘-๒๖๙. 



๑๐๐ 

เกณฑ( ๓ กำหนดดAวยประโยค คือ ความพยายามประกอบกามกิจ ถAาข$มขืนไม$ยินยอม มี
โทษมาก ยินยอมมีโทษนAอย๒๑๐ 

พระพุทธศาสนาเนAนย้ำอานิสงส(ในการปฏิบัติเกี่ยวกับกายสุจริตว$ามีผลหรืออานิสงส(ของ
การปฏิบัติตามศีล ๕ หรือเบญจศีล ซึ่งเปDนหลักธรรมที่ส$งเสริมและพัฒนาใหAเปDนมนุษย(ที่สมบูรณ( ๕ 
ประการ ดังนี้ 

ประการที่ ๑ บุคคลผูAมีศีล สมบูรณ(ดAวยศีลในโลกนี้ ย$อมมีโภคทรัพย(เปDนอันมาก ซึ่งมี
ความไม$ประมาทเปDนเหตุ นี้เปDนอานิสงส(ประการท่ี ๑ แห$งศีลสมบัติของบุคคลผูAมีศีล 

ประการท่ี ๒ กิตติศัพท(อันงามของบุคคลผูAมีศีล สมบูรณ(ดAวยศีล ย$อมฟุPงขจรไปไกล นี้เปDน
อานิสงส(ประการท่ี ๒ แห$งศีลสมบัติของบุคคลผูAมีศีล 

ประการท่ี ๓ บุคคลผูAมีศีล สมบูรณ(ดAวยศีล จะเขAาไปยังบริษัทใด ๆ จะเปDนขัตติยะบริษัทก็
ตาม พราหมณ(บริษัทก็ตาม คหบดีบริษัทก็ตาม สมณะบริษัทก็ตาม ย$อมแกลAวกลAาไม$เกAอเขินเขAาไป นี้
เปDนอานิสงส(ประการท่ี ๔ แห$งศีลสมบัติของบุคคลผูAมีศีล 

ประการท่ี ๔ บุคคลผูAมีศีล สมบูรณ(ดAวยศีล ย$อมไม$หลงลืมสติตาย นี้เปDนอานิสงส(ประการ
ท่ี ๔ แห$งศีลสมบัติของบุคคลผูAมีศีล 

ประการที่ ๕ บุคคลผูAมีศีล สมบูรณ(ดAวยศีล หลังจากตายแลAว ย$อมไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค( นี้เปDนอานิสงส(ประการท่ี ๕ แห$งศีลสมบัติของผูAมีศีล๒๑๑ 

สำหรับ แนวทางในการพัฒนากายสุจริตหรือแนวทางในการพัฒนาการประพฤติปฏิบัติ
ทางจริยธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท เมื่อประมวลเขAาดAวยกันแลAวจะพบว$าปรากฏอยู$ในรูปแบบ
ขององค(ธรรม ท่ีเรียกว$าไตรสิกขาและบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ ซ่ึงถือเปDนการประพฤติปฏิบัติครบทุก
ดAาน ไดAแก$ ร$างกาย วาจา และจิตใจ รวมทั้งความสัมพันธ(กับสิ่งแวดลAอมต$าง ๆ ในโลกใหAมีความ
สอดคลAองกลมกลืนเอื้อประโยชน(ต$อกันระหว$างมนุษย(กับมนุษย( และระหว$างมนุษย(กับสิ่งแวดลAอม
ทางธรรมชาติท้ังหลาย 

แนวทางในการพัฒนากายสุจริตสำหรับบรรพชิตใหAปฏิบัติในหลักไตรสิกขา ๓ ไดAแก$ 

แนวทางท่ี ๑ ศีลสิกขา ไดAแก$ การปฏิบัติข้ันศีล 

แนวทางท่ี ๒ จิตตสิกขา ไดAแก$ การปฏิบัติข้ันสมาธิ 

 
๒๑๐มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, เบญจศีลและเบญจธรรม, หนAา ๒๕-๒๗. 
๒๑๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๖/๓๐๕. 



๑๐๑ 

แนวทางท่ี ๓ ป�ญญาสิกขา ไดAแก$ การปฏิบัติข้ันป�ญญา๒๑๒ 

แนวทางในการพัฒนากายสุจริตสำหรับคฤหัสถ(ใหAปฏิบัติในหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ไดAแก$ 

แนวทางท่ี ๑ ทานมัย ไดAแก$ การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมดAวยการบริจาคทาน 

แนวทางท่ี ๒ สีลมัย ไดAแก$ การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมดAวยการรักษาศีล 

แนวทางท่ี ๓ ภาวนามัย ไดAแก$ การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ดAวยการเจริญป�ญญา๒๑๓ 

การพัฒนากายสุจริตหรือแนวทางในการพัฒนาการประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรมของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประมวลไดA ดังนี้ 

๑. หลักปฏิบัติทานมัย (หลักการพัฒนากายสุจริตดAวยทาน) 

ทาน ไดAแก$ การเสียสละสิ่งของเพื่ออนุเคราะห( สงเคราะห( เพื่อกำจัดความตระหนี่ เพ่ือ
ช$วยเหลือเกื้อกูลผูAอื ่นและเพื่อสาธารณประโยชน(ของสังคมส$วนรวม ทานจัดเปDนบุญและเปDนการ
พัฒนาจิต เพราะเปDนการขจัดความตระหนี่ ความเห็นแก$ตัว โดยประเภทแห$งทานหรือการบริจาคทาน
สำหรับมวลมนุษย(นี้มีอยู$ ๒ ประเภท ไดAแก$ (๑) อามิสทาน ไดAแก$ การใหAวัตถุสิ่งของมีป�จจัย ๔ เช$น 
ขAาว น้ำ ผAา ยาน ดอกไมA ของหอม ของลูบไลA ที่นอน ที่พักและเครื่องประทีป เปDนตAน และ (๒) ธรรม
ทาน ไดAแก$ การใหAธรรม ใหAวิทยาทานความรู A ความเขAาใจเกี ่ยวกับชีวิตและวิชาการต$าง ๆ ที ่มี
ประโยชน(ต$อการดำเนินชีวิตท่ีถูกตAองดีงาม๒๑๔ 

อย$างไรก็ตาม คำว$า ทาน นี้ ยังไดAอธิบายออกไปอีกว$ามี ๓ นัย ไดAแก$ 

นัย ๑ อำนาจจาคเจตนา ไดAแก$ มีศรัทธา มีการสละความตระหนี่ 

นัย ๒ อำนาจวิรัติ ไดAแก$ การใหAอภัย กล$าวคือ การรักษาศีล ๕ การงดเวAนจากบาป 

นัย ๓ อำนาจแห$งไทยธรรม ไดAแก$ วัตถุท่ีควรใหA มีขAาวและน้ำ เปDนตAน 

อำนาจท้ัง ๓ ประการนี้ สรุปลงไดAว$าตAองประกอบดAวยองค( ๓ อย$าง ไดAแก$ 

องค( ๑ เพราะมีศรัทธาพรAอมหนAา (สทฺธาย สมฺมุขีภาวา) ไดAแก$ ผูAถวายเปDนคนมีศรัทธา มี
ศีลธรรมประจำใจ 
 

 
๒๑๒องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๒๑/๒๑๘. 
๒๑๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๑๗๐. 
๒๑๔พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร §ิตวณฺโณ), การพัฒนาจิต, พิมพ(ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนAา ๑๑. 



๑๐๒ 

องค( ๒ เพราะมีไทยธรรมพรAอมหนAา (เทยฺยธมฺมสฺส สมฺมุขีภาวา) ไดAแก$ วัตถุสิ ่งของท่ี
เหมาะสม มีความบริสุทธิ์ ไดAมาโดยสุจริต เปDนของดีมีประโยชน( และมีความเหมาะสมกับผูAรับ 

องค( ๓ เพราะมีทักขิไณยบุคคลพรAอมหนAา (ทกฺขิเณยฺยานํ สมฺมุขีภาวา) ไดAแก$ ผูAรับนั้นเปDน 
ผูAบริสุทธิ์ มีศีลธรรม ผูAรับ เรียกว$า ปฏิคาหก เปDนผูAมีศีล มีคุณธรรมท้ังนี้ไม$จำกัดว$าปฏิคาหกนั้นจะตAอง
เปDนพระสงฆ(เสมอไป อาจเปDนสามเณร แม$ชี หรือคฤหัสถ(ผูAมีศีลธรรมก็ไดA๒๑๕ 

ส$วนวิธีการใหAทานนั้นมีอยู$ ๒ วิธี ไดAแก$ 

วิธีที่ ๑ ปาฏิบุคลิกทาน ใหAโดยเจาะจง เช$น ถวายสิ่งของแก$พระภิกษุสามเณรรูปใดรูป
หนึ่ง ใหAแก$คนตกทุกข(ไดAยากคนใดคนหนึ่ง และใหAแต$ผูAมีพระคุณแก$ตนคนใดคนหนึ่ง เปDนตAน 

วิธีที่ ๒ สังฆทาน ใหAโดยไม$เจาะจง เช$น ถวายป�จจัย ๔ แก$พระสงฆ( บริจาคอุปกรณ(การ 
ศึกษาแก$สถานศึกษา เปDนตAน๒๑๖ 

การปฏิบัติขั้นทานเพื่อใหAเกิดผลมากนั้นตAองประกอบดAวยองค( ๖ ประการ โดยแบ$งเปDน
ฝ�ายทายกผูAใหA ๓ องค(ประกอบและฝ�ายปฏิคาหกผูAรับ ๓ องค(ประกอบ ดังนี้ 

องค(ประกอบที่ ๑ ฝ�ายทายก คือ ผูAกระทำการบริจาคทานตAองครบองค( ๓ ไดAแก$ ก$อนใหA
ทานใจอยู$สภาพปกติ, กำลังใหAทานจิตใจเกิดความเลื่อมใส และครั้นใหAทานแลAวจิตใจก็เบิกบานสดชื่น 

องค(ประกอบท่ี ๒ ฝ�ายปฏิคาหก คือ ผูAรับทานของทายกนั้นตAองครบองค( ๓ ไดAแก$ ไม$มีราคะ
หรือปฏิบัติบรรเทาราคะ, ไม$มีโทสะหรือปฏิบัติบรรเทาโทสะ และไม$มีโมหะหรือปฏิบัติบรรเทาโมหะ๒๑๗ 

องค(ประกอบท่ี ๓ พระพุทธศาสนาเถรวาท ยังกล$าวถึง การใหAทานในรูปแบบของสัตบุรุษ 
กล$าวคือ ผูAมีความรูAและความเขAาใจอย$างถูกตAองในเรื่องใหAทาน ซ่ึงเรียกว$า สัปปุริสทาน ๕ อย$าง ไดAแก$ 

- ใหAทานดAวยศรัทธา 

- ใหAทานโดยเคารพ 

- ใหAทานตามกาลอันสมควร 

- มีจิตอนุเคราะห(ใหAทานโดยไม$หวังผลตอบแทน 

- ใหAทานไม$กระทบตนและผูAอ่ืน๒๑๘ 

 
๒๑๕ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๗๔๕/๓๘๑. 
๒๑๖องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๓๓๐/๓๕๑-๓๕๒. 
๒๑๗ขุ.เปต. (ไทย) ๒๖/๑๐๖/๑๕๖. 
๒๑๘องฺ.ป�ฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๔๘/๑๕๕-๑๕๖. 



๑๐๓ 

อย$างไรก็ตาม ลักษณะของการใหAทานนี้ บุคคลพึงพิจารณาใหAดีก$อนว$าตนเองมีกำลังใน
การใหAแค$ไหน จะเกิดความเดือดรAอนแก$ตนและครอบครัวไดAหรือไม$ ดAวยว$าพระพุทธเจAาทรงสรรเสริญ 
ผูAรูAจักประมาณรูAจักตนเองว$าอยู$ในฐานะเช$นใดก็ถวายทานเช$นนั้น ส$วนผูAที่ใหAทานแลAวทำใหAชีวิตตน
และครอบครัวเดือดรAอนนั้น พระพุทธเจAาไม$ทรงสรรเสริญ ดังที่ คัมภีร(ทางพระพุทธศาสนาแสดงไวA 
ความว$า “ผูAใหAของที่พอใจ ย$อมไดAของที่พอใจ ผูAใหAของที่เลิศ ย$อมไดAของที่เลิศ ผูAใหAของที่ดี ย$อมไดA
ของที่ดี และผูAใหAของที่ประเสริฐ ย$อมเขAาถึงสถานที่ประเสริฐ นรชนใดใหAของที่เลิศ ใหAของที่ดี และใหA
ของท่ีประเสริฐ นรชนนั้นจะบังเกิด ณ ท่ีใด ๆ ย$อมมีอายุยืน มียศ”๒๑๙ 

การปฏิบัติตามหลักทานมัยนี้ แมAว$าจะเปDนการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม แต$เปDนเพียง
การปฏิบัติในขั้นพื้นฐานเท$านั้น ซึ่งไม$เพียงพอ ดังนั้น วิธีการที่ยิ่งกว$าทาน จึงตAองปฏิบัติตนในขั้นท่ี
สูงข้ึนไป คือ การรักษาศีล และศีลก็มีอยู$หลายระดับดAวยกัน นั่นเอง 

ขAอ ๒ หลักศีลมัย/ศีลสิกขา (ท้ังศีลในหลักไตรสิกขาและบุญกิริยาวัตถุ ๓) 

ศีล หมายถึง การต้ังใจงดเวAนจากความชั่ว คือ การฝ¥กบังคับตัวเองไม$ใหAทำความชั่ว รักษา
กาย วาจาใหAเรียบรAอยตามควรแก$ภาวะ คือ ความเปDนของตน ๆ เช$น ผูAเปDนคฤหัสถ(ก็งดเวAนดAวยการ
รักษาศีล ๕ และธรรม ๕ ถAาเปDนนักบวชเพศบรรพชิตก็งดเวAนจากโทษที่ทรงบัญญัติหAามไวA แต$ตAอง
ปฏิบัติตามขAอท่ีทรงอนุญาตดAวยจะชื่อว$าเปDนผูAมีศีลครบท้ัง ๔ ประเภท ไดAแก$ 

ประเภทที่ ๑ ปาติโมกขสังวรศีล ไดAแก$ การสำรวมในพระปาติโมกข( ดAวยการเวAนจากขAอ
หAาม ท่ีพระพุทธเจAาทรงหAาม และทำตามขAอท่ีพระพุทธเจAาทรงอนุญาต มีอยู$ ๒๒๗ ขAอ 

ประเภทที่ ๒ อินทรียสังวรศีล ไดAแก$ การสำรวมระมัดระวังตนเองในการแสดงพฤติกรรม
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม$ใหAล$วงละเมิดต$อตนเองและผูAอ่ืน 

ประเภทที่ ๓ อาชีวปาริสุทธิศีล ไดAแก$ การเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ เวAนการแสวงหาดAวย
วิธีท่ีผิดพระบัญญัติ เช$น ดูลายมือ ดูดวง บอกหวย เปDนตAน 

ประเภทที่ ๔ ป�จจัยสันนิสิตศีล ไดAแก$ การพิจารณาเสียก$อนในการใชAสอยเสพป�จจัย ๔ มี 
บิณฑบาต (อาหาร) เครื่องนุ$งห$ม ท่ีอยู$อาศัย และยารักษาโรค เปDนตAน 

ศีลทั้ง ๔ ประเภทนี้ เหล$าคฤหัสถ(ชาวบAานสามารถนำมาประยุกต(ใชAไดAดAวย เช$น รู Aจัก
ควบคุมตนไม$ใหAเกิดความอยากเกินขอบเขต รูAจักประกอบสัมมาชีพและรูAจักใชAจ$ายเท$าท่ีจำเปDน ดังนั้น 
การปฏิบัติดAวยการรักษาศีลนี้ เรียกอีกอย$างว$า วิรัติ คือ การงดเวAนหรือละเวAน เม่ือบุคคลไดAต้ังใจท่ีจะ
รักษาศีลแลAว จัดเปDนผูAมีกาย วาจาเปDนปกติสะอาด กิริยาท่ีละเวAนนั้น มีอยู$ ๓ ประการ ดังนี้ 

 
๒๑๙องฺ.ป�ฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๔/๕๖. 



๑๐๔ 

ประการท่ี ๑ สัมป�ตตวิรัติ เวAนสิ่งสิ่งท่ีประจวบเฉพาะหนAา คือ ไม$ไดAตั้งเจตนาไวAก$อน ไม$ไดA
สมาทานสิกขาบทไวAเลย แต$เมื่อประสบเหตุที่จะทำชั่ว นึกคิดพิจารณาขึ้นไดAขณะนั้นว$า ตนมีชาติ
ตระกูล วัยหรือคุณวุฒิเช$นนี้ ไม$สมควรกระทำกรรมเช$นนี้ แลAวงดเวAนเสียไดA ไม$ทำผิดศีล 

ประการที่ ๒ สมาทานวิรัติ เวAนดAวยการสมาทาน คือ ตนไดAตั้งเจตนาไวAก$อน โดยไดAรับศีล 
คือ สมาทานสิกขาบทไวAแลAว ก็งดเวAนตามท่ีไดAสมาทานนั้น 

ประการที่ ๓ สมุจเฉทวิรัติ หรือ เสตุฆาตวิรัติ เวAนดAวยตัดขาด หรือชักสะพานตัดรอนเสีย
ทีเดียว เวAนไดAเด็ดขาด คือ การงดเวAนความชั่วของพระอริยะท้ังหลาย นั่นเอง๒๒๐ 

เม่ือไดAใหAทานและมีการรักษาศีลแลAว มนุษย(ก็จะสามารถท่ีจะคิด จะพูด จะทำอะไรก็เปDน
บุญกุศล ความทุกข(ก็จะเบาบาง ป�ญหาต$าง ๆ ทั้งของตนและสังคมก็จะลดลงไดAตามลำดับ แต$วิธีการ
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทยังมีวิธีการขั้นสูงขึ้นไปยิ่งกว$าทานและศีล กล$าวคือ 
การประพฤติปฏิบัติอบรมจิตและป�ญญาอันเปDนหลักปฏิบัติเพ่ือกำจัดความทุกข(ของชีวิตโดยตรง 

๓. หลักภาวนามัย/จิตตสิกขาและป�ญญาสิกขา (หลักไตรสิกขาและบุญกิริยาวัตถุ ๓) 

ภาวนา ไดAแก$ การอบรมจิตใจใหAเกิดความสงบและมีป�ญญาสามารถเขAาใจถึงความเปDนจริง
ของสรรพสิ่งไดA โดยมีความพAนทุกข(สิ้นกิเลสแห$งสังสารวัฏเปDนจุดหมาย ดังนั้น การเจริญภาวนาหรือ
ป�ญญา คือ การอบรมหรือบำเพ็ญกรรมฐาน ๒ ประการ ไดAแก$ 

ประการท่ี ๑ สมถกรรมฐานหรือสมถภาวนา (จิตตสิกขา) ไดAแก$ การฝ¥กอบรมพัฒนาจิตใจใหA
เกิดความสงบ คือ การฝ¥กสมาธิ หรือจิตตภาวนา หรือสมถกรรมฐาน จนเกิดสมาธิ ๓ ระดับ ไดAแก$ 

ระดับที่ ๑ ขณิกสมาธิ คือ สมาธิชั่วขณะ ขณิกะ แปลว$าเล็กนAอย หรือชั่วขณะ หรือเรียก
ไดAอีกว$า มูลสมาธิ 

ระดับที่ ๒ อุปจารสมาธิ คือ สมาธิที่เฉียดฌาน หรือสมาธิจวนจะแน$นอน เปDนสมาธิข้ัน
กลาง สมาธิข้ันนี้สามารถระงับนิวรณ(ไดA ก$อนท่ีจะเขAาสู$ภาวะแห$งฌาน 

ระดับที่ ๓ อัปปนาสมาธิ คือ สมาธิแน$วแน$หรือสมาธิที่แนบสนิท อัปปนาสมาธิ แปลว$า
สมาธิข้ันสูง สามารถทำใหAเกิดฌานชั้นสูงไดAเช$น รูปฌาน อรูปฌาน คือ ฌานชั้นสูงสุดของสมาธิ 

ประการที่ ๒ วิป�สสนากรรมฐาน คือ แต$จุดหมายที่แทAจริงของป�ญญาสิกขา คือ เพื่อเปDน
บาทหรือฐานในการเจริญป�ญญา๒๒๑ 

 
๒๒๐มหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนีแปล เล)ม ๒, หนAา ๑๗๐-๑๗๑. 
๒๒๑องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๒๗๕/๕๗. 



๑๐๕ 

ข. วจีสุจริต 

วจีสุจริต คือ ความประพฤติชอบดAวยวาจา๒๒๒ หมายถึง การทำกรรมดีทางวาจา ๔ ประการ 
คือ เวAนจากการพูดเท็จ เวAนจากการพูดส$อเสียด เวAนจากการพูดคำหยาบ และเวAนจากการพูดเพAอเจAอ ๒๒๓ 
ดังท่ี คัมภีร(ทางพระพุทธศาสนาระบุไวAจำนวนมาก อาทิ 

ถAากรรมอันบุคคลทำแลAวดAวยวาจา ก็ดี วิรัติวาจาอย$างนี้ว$า ความงดจากวจีทุจริต ๔ 
เปDนตAน นี้เรียกว$า สัมมาวาจา ดังนี้ก็ดี เจตนาวาจาอย$างนี้ว$า ภิกษุท้ังหลายวาจาหยาบ
อันบุคคลสAองเสพ เจริญ ทำใหAมากแลAว ย$อมยังนรกใหAเปDนไปพรAอม ดังนี้ ที่ใชAชื่อว$า
วาจา มิใช$วาจาท่ีใชAพูดกัน๒๒๔ 

ภิกษุทั้งหลาย วาจาอันประกอบดAวยองค( ๔ เปDนวาจาสุภาษิต ไม$เปDนวาจาทุพภาษิต 
เปDนวาจาไม$มีโทษ และเปDนวาจาอันวิญ�ูชนทั้งหลายไม$ติเตียน องค( ๔ เปDนไฉน ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย$อมกล$าวแต$วาจาที่บุคคลกล$าวดีแลAวอย$างเดียว ไม$
กล$าววาจาที่บุคคลกล$าวชั่วแลAว ๑ ย$อมกล$าวแต$วาจาที่เปDนธรรมอย$างเดียว ไม$กล$าว
วาจาท่ีไม$เปDนธรรม ๑ ย$อมกล$าวแต$วาจาอันเปDนท่ีรักอย$างเดียวไม$กล$าววาจาอันไม$เปDน
ที่รัก ๑ ย$อมกล$าวแต$วาจาจริงอย$างเดียว ไม$กล$าววาจาเท็จ ๑ ภิกษุทั้งหลาย วาจาอัน
ประกอบดAวยองค( ๔ เหล$านี้แล เปDนวาจาสุภาษิต ไม$เปDนวาจาทุพภาษิต เปDนวาจาไม$มี
โทษ และเปDนวาจาอันวิญ�ูชนท้ังหลายไม$ติเตียน๒๒๕ 

สัมมาวาจา มีในสมัยนั้น เปDนไฉน การงด การเวAน การเลิกละ เจตนาเครื่องเวAน การไม$
ทำการไม$ประกอบ การไม$ ล$วงละเมิด การไม$ล้ำเขต การกำจัดตAนเหตุวจีทุจริต ๔ วาจา
ชอบ อันเปDนองค(แห$งมรรค นับเนื่องในมรรค ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อว$า สัมมาวาจา มี
ในสมัยนั้น๒๒๖ 

วจีสุจริตในทางพระพุทธศาสนา มิไดAหมายถึงเพียงเวAนจากการพูดเท็จ เวAนจากการพูด
ส$อเสียด เวAนจากการพูดคำหยาม และเวAนจากการพูดเพAอเจAอ ที่แสดงออกทาวาจาหรือคำพูดเท$านั้น 
ยังหมายรวมถึงการแสดงออกทางการสื่อภาษาเพื่อใหAเกิดความเขAาใจระหว$างสัตว(ทั้งหลายในรูปของ
วิญญัติรูป 

 
๒๒๒พระเทพดิลก (ระแบบ §�ต�าโณ), นิเทศธรรม, หนAา ๑๗๐-๑๗๑. 
๒๒๓บุญมี แท$นแกAว, ความจริงของชีวิต, หนAา ๑๐๘. 
๒๒๔อภิ.สงฺ.อ. (ไทย) ๑/๑/๒๙๐. 
๒๒๕สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๗๓๘/๒๒๙. 
๒๒๖อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๒๑๘/๙๑. 



๑๐๖ 

วิญญัติรูปมี ๒ อย$าง คือ โพธนวิญญัติ หมายถึง การเคลื่อนไหวของร$างกายหรือวาจาท่ีทำ
ใหAคนอ่ืนรูAถึงความประสงค(ของตน และปวัตตนวิญญัติ หมายถึง การเคลื่อนไหวของร$างกายหรือวาจา
ท่ีเปDนไปตามปกติมิไดAมุ$งหมายใหAคนอ่ืนรูAความประสงค(ของตน๒๒๗ 

กระบวนการในการเกิดวาจาหรือผัสสะ คือ การกระทบกันระหว$างอายตนะภายใน คือ โส
ตะ และอายตนะภายนอก คือ สัททะ โดยมีวิญญาณคอยรับรูAสภาวะท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด ซ่ึงทำใหAเกิดการ
ปฏิบัติการของเวทนา (เสวยอารมณ() สัญญา (หมายรูAอารมณ() สังขาร (คิดปรุงแต$งอารมณ() ตามลำดับ 
โดยที่สังขารเปDนคุณสมบัติต$าง ๆ ของจิต มีเจตนาเปDนตัวนำ ซึ่งแต$งจิตใหAดีใหAชั่ว หรือกลาง ๆ ปรุงแต$ง
การตริตรึกนึกคิดในใจและการแสดงออกทาง วาจา ใหAเปDนไปต$าง ๆ เปDนท่ีมาของกรรม ดังนั้น เจตนา
จึงเปDนท่ีมาของความคิดทางใจหรือความต้ังใจ ท่ีก$อใหAเกิดการเปล$งเสียงออกมาเปDนวาจา ดังพุทธพจน(
ว$า “เรากล$าวเจตนาว$าเปDนตัวกรรม บุคคลคิดแลAวจึงกระทำกรรมดAวยกาย วาจา ใจ”๒๒๘ พระพุทธศาสนา
ใหAความสำคัญกับวาจาอย$างยิ่ง เพราะการใชAวาจาเปDนองค(ประกอบที่สำคัญในการเผยแผ$พระพุทธศาสนา 
เนื้อหาคำสอนเปDนเรื่องท่ีเก่ียวขAองดAวยคุณค$าในทางความประพฤติปฏิบัติ การสอนท่ีจะใหAไดAผลดี นอกจาก
ใหAเกิดความเขAาใจแลAว จะตAองใหAเกิดความรูAสึกมองเห็นคุณค$า ความสำคัญ จนมีความเลื่อมใสศรัทธา
ที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติดAวย ดังที่ คัมภีร(ทางพระพุทธศาสนาแสดงพุทธวจนะที่แสดงหลักเกณฑ(ใน
การใชAวาจาของพระพุทธเจAา ความว$า 

ราชกุมาร ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย$อมรูAวาจาท่ีไม$จริง ไม$แทA ไม$ประกอบดAวยประโยชน(
และวาจานั้นไม$เปDนที่รัก ไม$เปDนที่ชอบใจของผูAอื่น ตถาคตไม$กล$าววาจานั้น อนึ่งตถาคต
ย$อมรูAวาจาที่จริง ที่แทA แต$ไม$ประกอบดAวยประโยชน(และวาจานั้นไม$เปDนที่รัก ไม$เปDนท่ี
ชอบใจของผูAอื่น ตถาคตไม$กล$าววาจานั้น อนึ่ง ตถาคตย$อมรูAวาจาที่จริง วาจาที่แทA และ
ประกอบดAวยประโยชน( แต$วาจานั้นไม$เปDนท่ีรัก ไม$เปDนท่ีชอบใจของผูAอ่ืน ในขAอนั้น ตถาคต
ย$อมรูAกาลที่จะพยากรณ(วาจานั้น ตถาคตย$อมรูAวาจาที่ไม$จริง ไม$แทA ไม$ประกอบดAวย
ประโยชน( แต$วาจานั้นเปDนที่รักเปDนที่ชอบใจของผูAอื่น ตถาคตไม$กล$าววาจานั้น ตถาคต
ย$อมรูAวาจาที่จริง ที่แทA ไม$ประกอบดAวยประโยชน( แต$วาจานั้นเปDนที่รัก เปDนที่ชอบใจของ
ผูAอื ่น ตถาคตไม$กล$าววาจานั้นอนึ่ง ตถาคตย$อมรูAวาจาที่จริง ที่แทA และประกอบดAวย
ประโยชน( และวาจานั้นเปDนที่รัก เปDนที่ชอบใจของผูAอื่น ในขAอนั้น ตถาคตย$อมรูAกาลที่จะ
พยากรณ(วาจานั้น ขAอนั้นเพราะเหตุไร เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว(ท้ังหลาย๒๒๙ 

 
๒๒๗พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ, ปรมัตถโชติกะ ปริเฉทท่ี ๑-๒-๖, จูฬอาภิธรรมิกะตรี, พิมพ(ครั้งท่ี 

๙, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(ทิพยวิสุทธ์ิ การพิมพ(, ๒๕๔๖), หนAา ๗๗. 
๒๒๘องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๗. 
๒๒๙ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๖/๘๗-๘๘ 



๑๐๗ 

จากพระพุทธพจน(ที่ตรัสตอบอภัยราชกุมารขAางตAน แสดงใหAเห็นว$า หลักเกณฑ(ในการใชA
วาจาของพระตถาคต มี ๔ ประการ คือ วาจาไม$จริง ไม$เกิดประโยชน( ไม$เปDนท่ีชอบใจ ตถาคตไม$กล$าว
วาจานั้น, วาจาท่ีจริง ไม$เกิดประโยชน( ไม$เปDนท่ีชอบใจ ตถาคตไม$กล$าววาจานั้น, วาจาท่ีจริง เกิดประโยชน( 
ไม$เปDนท่ีชอบใจ ตถาคตรูAกาลท่ีจะกล$าววาจานั้น, วาจาท่ีไม$จริง ไม$เกิดประโยชน( เปDนท่ีชอบใจ ตถาคต
ไม$กล$าววาจานั้น และวาจาท่ีจริง เกิดประโยชน( เปDนท่ีชอบใจ ตถาคตรูAกาลท่ีจะกล$าววาจานั้น 

๑) วจีสุจริต ประการท่ี ๑ (เวUนจากการพูดเท็จ) 

วจีสุจริต ประการที่ ๑ (เวAนจากการพูดเท็จ) คือ ดำรงคำสัตย( เพราะสืบทอดคำสัตย(ไวA
ดAวยความจริง กล$าวคือ ไม$พูดเท็จในระหว$าง เพราะบางครั้งพูดเท็จ บางครั้งพูดจริง คำสัตย(ของบุคคล
นั้นไม$สืบต$อดAวยความสัตย( เพราะเขาพูดเท็จในระหว$าง เพราะฉะนั้นคนนั้นไดAชื่อว$าไม$ดำรงคำสัตย( 
บุคคลไม$พูดเท็จแมAเพราะเหตุความเปDนอยู$ ย$อมดำรงความสัตย(ไวAดAวยความสัตย(เหมือนกัน มีความ
มั่นคงคือมีถAอยคำมั่นคง เหมือนสียAอมผAา เหมือนหลักป�กที่กองแกลบและเหมือนฟ�กวางบนหลังมAา
ฉะนั้น คนหนึ่งมีถAอยคำมั่นคงเหมือนรอยจารึกบนแผ$นดิน และเหมือนเสาเขื่อนฉะนั้นแมAจะเอาดาบ
ตัดศีรษะก็ไม$ยอมพูดเปDนคำสอง เรียกบุคคลนี้ว$าผูAมีวาจาม่ันคง เชื่อถือไดA ม่ันอยู$ในคำสัตย( คนบางคน
เชื่อถือไม$ไดA เช$นเมื่อเขากล$าวว$า คนโนAนพูดเรื่องอะไร ก็พูดว$า พวกท$านอย$าเชื่อคำของเขาเลย คน
หนึ่งเชื่อถือไดA เมื่อเขากล$าวว$า คนโนAนพูดเรื่องอะไรก็พูดว$า ถAาว$า คนนั้นพูดถือเปDนประมาณไดA ไม$
ตAองสอบสวน นี้ตAองเปDนอย$างนั้นดังนี้ บุคคลนี้ท$านกล$าวว$า เปDนบุคคลเชื่อถือไดA พูดจริงคือไม$พูดใหA
เคลื่อนคลาดแก$โลก คือไม$พูดใหAชาวโลกเขAาใจผิด๒๓๐ ดังท่ี คัมภีร(พระพุทธศาสนาแสดงไวA ความว$า 

ครั้งนั้นลาภสักการะเปDนอันมากเกิดขึ้นแก$พระผูAมีพระภาคเจAาและภิกษุสงฆ( ทำใหAพวกอัญ
เดียรถีย(พลอยเสื่อมลาภสักการะลง จึงร$วมมือกับนางจิญจมาณวิกา หากลอุบายตัดลาภ
สักการะเหล$านั้น ทำทีเดินเขAาออกจากเชตวันมหาวิหารในเวลาเชAาตรู$ และเวลาเย็น ล$วงใหA
มหาชนสงสัยเขAาใจว$า อยู$ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระศาสดาผ$านไปสามสี่เดือน ก็ทำตน
เปDนผูAมีครรภ(ตั้งข้ึน โดยเอาผAาพันทAอง พอแปดเกAาเดือน ก็ผูกไมAกลมห$มผAาทับไวAท่ีทAองแสดง
ตนว$ามีครรภ(กับพระศาสดา ด$าพระตถาคตดAวยคำที่ไม$จริงท$ามกลางบริษัทในระหว$างที่ทรง
แสดงธรรม พระศาสดาตรัสว$า เรื่องนี้จะจริงหรือไม$ มีเราและเจAาเท$านั้นที่รูA ขณะนั้นเทAา
สักกะพรAอมเทพบุตรทั้ง ๔ แปลงเปDนลูกหนูกัดเชือกผูกไมAกลมตกลงมาที่หลังเทAา ปลายเทAา
ทั้งสองของนางแตก มหาชนถ$มน้ำลายลงบนศีรษะของนาง ขวAางปาดAวยกAอนดินและไมA ฉุด
ลากออกจากพระ เชตวันมหาวิหาร แผ$นดินใหญ$แตกแยกเปDนช$องสูบนางจิญจมาณวิกา๒๓๑ 

 
๒๓๐ขุ.ม.อ. (ไทย) ๕/-/๖๔๗-๖๕๑. 
๒๓๑ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๗๖/๘๘ 



๑๐๘ 

หากบุคคลกล$าววจีทุจริตก็จะเปDนการทำความชั่วความผิดทางวาจา คือ ดAวยปากดAวยการ
พูด จัดเปDนบาปมิใช$บุญ ก$อทุกข(โทษใหAท้ังในป�จจุบันและภพชาติต$อไป๒๓๒ 

การพูดมุสาวาท ไดAแก$ วจีประโยค หรือกายประโยค ท่ีทำลายประโยชน(ของบุคคลผูAมุ$งจะ
กล$าวใหAมีความหมายคลาดเคลื่อน กล$าวคือ เจตนาท่ีใหAเกิดกายประโยคและวจีประโยค ซ่ึงพูดใหAผูAอ่ืน
คลาดเคลื่อนของบุคคลของผูAมุ$งจะกล$าวใหAคลาดเคลื่อนจากความเปDนจริง เรื่องที่พูดนั้นไม$จริง ไม$แทA 
ทำใหAเขาเขAาใจเรื่องท่ีไม$จริง ไม$แทAนั้นว$า เปDนเรื่องจริง เรื่องแทA การพูดมีองค( ๔ คือ 

องค( ๑ เรื่องไม$จริง 

องค( ๒ จิตคิดจะกล$าวใหAคลาดเคลื่อน 

องค( ๓ มีความพยายามเกิดจากจิตท่ีคิดจะกล$าวใหAคลาดเคลื่อนนั้น 

องค( ๔ ผูAอ่ืนเขAาใจความท่ีพูดนั้น๒๓๓ 

องค(ประกอบมุสาวาทนั้น คือ การกล$าวมุสาวาท จะถึงความเปDนกรรมบถ คือ เปDนกรรม 
มีผลตอบสนองตAองประกอบดAวยองค( ๔ คือ 

องค( ๑ เรื่องไม$จริง 

องค( ๒ มีจิตคิดจะพูดไม$จริง 

องค( ๓ พูดเรื่องไม$จริงออกไป 

องค( ๔ คนอ่ืนเขAาใจเนื้อความนั้น๒๓๔ 

คำว$า พูดเท็จหรือมุสาวาท การพูดโกหก พูดไม$จริง ตAองมีเจตนาที่เปDนเหตุแห$งการกล$าว
เรื่องราวท่ีไม$เปDนจริงนั้นจึงชื่อว$ามุสาวาท มุสาวาท ไดAแก$ การกล$าวโกหกมดเท็จเพ่ือใหAผูAอ่ืนเกิดความ
เชื่อถือ โดยเจตนาที่เปDนอกุศลหลอกลวงใหAเกิดความเชื่อถือ บุคคลผูAทำอกุศลมุสาวาทนี้ใชAวาจาเปDน
เครื่องกระทำเสียเปDนส$วนมาก แต$บุคคลผูAมุ$งหวังจะโกหกหลอกลวงผูAอ่ืนโดยใชAอวัยวะส$วนใดส$วนหนึ่ง
ของร$างกายที่ไม$เกี่ยวกับวาจา หากเมื่อผูAอื่นเกิดความเชื่อถือแลAว ก็ไดAชื่อว$าเปDนผูAกระทำมุสาวาท
เช$นเดียวกัน โดยนัยนี้ มุสาวาทที่ทำใหAเกิดความเสียหายนั้น ถAาผูAเชื่อเกิดความเสียหายนAอย มุสาวาท
นั้นเปDนอัปปสาวัชชะ คือ มีโทษนAอย 

 
๒๓๒พระธรรมกิตติวงศ( (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาวิเคราะหIพุทธศาสนI (คำวัด), 

(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและบันลือธรรม, ๒๕๔๘), หนAา ๓๒๗. 
๒๓๓พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ, หนAา ๗๗๒. 
๒๓๔อภิ.สงฺ.อ. (ไทย) ๗๕/๑๖/๒๙๒. 



๑๐๙ 

ในขณะเดียวกัน ถAาผูAเชื่อเกิดความเสียหายมาก มุสาวาทนั้นก็เปDนมหาสารทวัชชะ คือ มี
โทษมาก มุสาวาทของบุคคลผูAที ่เปDนพยานเท็จกล$าวยืนยันใหAผิดไปจากความเปDนจริง ทำใหAเสีย
ประโยชน(ของบุคคลซึ่งไม$ควรเสีย มุสาวาทเช$นนี้ จัดเปDนมหาสาวัชชะ คือ มีโทษมาก โดยนัยนี้โวหาร
ของอันธพาลบุคคล เรียกว$า อนริยโวหาร มีอยู$ ๘ โวหาร คือ 

โวหารท่ี ๑ การกล$าวสิ่งท่ีไม$ไดAเห็นว$าไดAเห็น 

โวหารท่ี ๒ การกล$าวสิ่งท่ีไม$ไดAฟ�งว$าไดAฟ�ง 

โวหารท่ี ๓ การกล$าวสิ่งท่ีไม$ไดAทราบว$าไดAทราบ 

โวหารท่ี ๔ การกล$าวสิ่งท่ีไม$ไดAรูAว$าไดAรูA 

โวหารท่ี ๕ การกล$าวสิ่งท่ีไดAเห็นว$าไม$ไดAเห็น 

โวหารท่ี ๖ การกล$าวสิ่งท่ีไดAฟ�งว$าไม$ไดAฟ�ง 

โวหารท่ี ๗ การกล$าวสิ่งท่ีไดAทราบว$าไม$ไดAทราบ 

โวหารท่ี ๘ การกล$าวสิ่งท่ีไดAรูAว$าไม$ไดAรูA๒๓๕ 

มุสาวาทของบุคคลผูAกล$าวอนริยโวหารทั้ง ๘ ประการนี้ จัดเปDนมหาสาวัชชะ คือมีโทษ
มาก มุสาวาทของบุคคลผูAมีใจบาปหยาบชAา กล$าวยุยงพระสงฆ(ผูAสามัคคีดีพรAอมเพรียงกันใหAแตกแยก
จากกันไป จัดว$าเปDนมหาสาวัชชะครุกรรม คือ มีโทษมากและเปDนกรรมหนักที่สุด สำหรับมุสาวาทท่ี
เปDนอัปปสาวัชชะ คือ มีโทษนAอย ก็ไดAแก$มุสาวาทท่ีบุคคลกล$าวไปโดยไม$ก$อเกิดความเสียหายแก$ผูAหนึ่ง
ผูAใด อาทิ “ถAามุสาวาทนั้นเปDนไปเพ่ือปPองกันทรัพย(ของตน เช$น มีคนมาขอวัตถุสิ่งของบางอย$างท่ีตนมี
อยู$ แต$ผูAเปDนเจAาของไม$ปรารถนาจะใหA จึงแสรAงตอบไปว$าไม$มี ดังนี้ ก็เปDนมุสาวาทที่เปDนอัปปสาวัชชะ
คือมีโทษนAอย”๒๓๖ 

วิบากกรรมของมุสาวาท คือ ผลของการกล$าวคำเท็จนั้น ผูAท่ีมีการกล$าวคำเท็จนั้นจะตAองมี
การประสบกับวิบากกรรมหลายประการ ไดAแก$ พูดไม$ชัด ฟ�นไม$เปDนระเบียบ ปากเหม็นมาก ไอ ตัวรAอนจัด 
ตาไม$อยู$ในระดับปกติ กล$าววาจาดAวยปลายลิ้นและปลายปาก ท$าทางไม$สง$าผ$าเผย จิตไม$เที่ยงคลAาย
วิกลจริต ร$างกายไม$สมประกอบ และมากไปดAวยความวิตกกังวล 
 
 

 
๒๓๕องฺ.อ���ก. (ไทย) ๒๓/๖๗/๓๖๙-๓๗๐. 
๒๓๖มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล เล)ม ๒, หนAา ๑๐๖. 



๑๑๐ 

ในทางพระพุทธศาสนามีทัศนะว$า สรรพสิ่งที่เกิดมีแต$เหตุ เมื่อมีเหตุเกิดผลจึงเกิดตามมา
เม่ือเหตุดับผลจึงดับตาม ผลเกิดแต$เหตุหากเหตุไม$ดับผลก็ไม$ดับ มุสาวาทก็เช$นนั้น หากไม$มีเหตุใหAเกิด 
ผลของมุสาวาทก็ไม$เกิด คำว$า มูลเหตุ หมายถึง ตAนเรื่องท่ีทำใหAเกิดผล รากเหงAาของผลหรือตAนกำเนิด
ของผล “ตามนัยของความหมายคำว$า มุสา ซ่ึงหมายถึง เท็จ”๒๓๗ 

๒) วจีสุจริต ประการท่ี ๒ (เวUนจากการพูดส)อเสียด) 

วจีสุจริต ประการท่ี ๒ (เวAนจากการพูดส$อเสียด) ไดAแก$ การพูดคำท่ีทำใหAเกิดความสามัคคี 
พูดสมานคนที่แตกกัน เช$น เมื่อมิตรสองคนหรือผูAที่ร$วมอุป�ชฌาย(กันเปDนตAน แตกกันดAวยเหตุใดเหตุ
หนึ่งเขAาไปหาคนทั้งสองแลAวกล$าวคำมีเปDนตAนว$า การแตกกันนี้ไม$สมควรแก$ท$านทั้งหลายผูAเกิดใน
ตระกูลเช$นผูAเปDนพหูสูตอย$างนี้ พูดส$งเสริมคนท่ีพรAอมเพรียงกัน คือส$งเสริมคนท่ีสมานกัน เช$น เห็นคน
สองคนพรAอมเพรียงกัน แลAวกล$าวคำมีเปDนตAนว$า การกระทำเช$นนี้สมควรแก$พวกท$านผูAเกิดในตระกูล
เห็นปานนี้ ประกอบดAวยคุณเห็นปานนี้ แลAวทำใหAหนักแน$นยิ่งขึ้น เพราะมีความพรAอมเพรียงเปDนท่ี
น$ายินดี กล$าวคือ ความพรAอมเพรียงไม$มีในท่ีใด ไม$ควรแมAจะอยู$ในท่ีนั้น ไม$พูดส$อเสียด คือ กล$าววาจา
ทำใหAเขาพรAอมเพรียงกัน กล$าวคือ กล$าววาจาท่ีทำใหAสัตว(ท้ังหลายพรAอมเพรียงกันอันแสดงถึงคุณของ
ความสามัคคี๒๓๘ ดังท่ี คัมภีร(ทางพระพุทธศาสนาแสดงไวA ความว$า 

สมัยหนึ่ง พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานเถระ คิดพอกพูนการอยู$ป�าตลอด
พรรษานี้ จึงทูลลาพระศาสดาและจากหมู$คณะ ถือบาตรจีวรดAวยตนเองออกจาก
พระเชตะวันมหาวิหาร อาศัยป�จจันตคามแห$งหนึ่งอยู$ในป�าบุรุษกินเดนคนหนึ่ง มาทำ
การอุป�ฏฐากพระเถระทั้งสองอยู$แลAว คิดว$าพระเถระทั้งสองนี้อยู$พรAอมเพรียงกัน
เหลือเกินเราอาจไหมหนอ ท่ีจะทำลายพระเถระเหล$านี้ใหAแตกกัน แลAวพยายามพูดยุยง
ใหAพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะแตกความสามัคคีกันแต$ทำไม$สำเร็จ พระ
สัมมาสัมพุทธเจAาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล$าว$า ครั้งเมื่อพระโพธิสัตว(เปDนรุกข
เทวดาอยู$ในป�าครั้งนั้นราชสีห(กับเสือโคร$งอยู$ในถ้ำแห$งภูเขาในป�า สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง
อุป�ฏฐากสัตว(ทั้งสองนั้น กินเดนของสัตว(ทั้งสองจนมีร$างกายใหญ$โต วันหนึ่งคิดว$า เรา
ไม$เคยกินเนื้อของราชสีห(และเสือโคร$ง เราควรทำใหAสัตว(นั้นตายเพราะทะเลาะกัน แลAว
จึงพูดยุยงใหAแตกกัน แต$ดAวยความเปDนผูAมีใจคอหนักแน$นของทั้งราชสีห(และเสือโคร$ง 
สุนัขจิ้งจอกจึงทำไม$สำเร็จ๒๓๙ 

 

 
๒๓๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หนAา ๙๑๖. 
๒๓๘ขุ.ม.อ. (ไทย) ๕/-/๖๔๗-๖๕๑. 
๒๓๙ขุ.ชา.ป�ฺจก.อ. (ไทย) ๓/๔/๗๙๓-๗๙๙. 



๑๑๑ 

พูดส$อเสียด ไดAแก$ วาจาที่เปDนเหตุทำตนเปDนที่รักในใจของผูAที่ตนพูดดAวย และเปDนเหตุ
ส$อเสียดผูAอื่น กล$าวคือ เจตนาของบุคคลผูAมีจิตเศรAาหมองทำใหAเกิดความพยายามทางกาย และทาง
วาจาเพื่อใหAคนอื่นแตกกันก็ดี เพื่อตAองการทำตนใหAเปDนที่รักก็ดี การพูดส$อเสียด มีองค( ๔ คือ ผูAอื่นท่ี
พึงใหAแตกกัน มุ$งใหAเขาแตกกันดAวยประสงค(ว$าคนเหล$านี้จักเปDนผูAแตกกัน ความพยายามท่ีเกิดแต$ความ
มุ$งม่ันใหAเขาแตกกันนั้น และผูAนั้นรูAเรื่องนั้น 

ป�สุณวาจา การพูดส$อเสียด หมายถึง วาจาส$อเสียด พูดส$อเสียด พูดยุยงใหAเขาแตก 
แยกกัน ขAอ ๖ ในกุศลกรรมบถ ๑๐ คำว$า ป�สุณาย วาจายะ เวรมณี หมายถึง เวAนจากการพูดส$อเสียด 
เวAยจากพูดยุยงใหAเขาแตกกัน แตกรAาวกัน ขAอ ๖ ในอกุศลกรรมบถ ๑๐๒๔๐ การกล$าวคำส$อเสียด คือ 
การการที่บุคคลสืบเขAาไป ทำใหAมากขึ้น เจริญขึ้น ย$อมอำนวยใหAไปเกิดในนรก อำนวยผลใหAไปใน
กำเนิดสัตว(เดรัจฉาน อำนวยผมใหAไปเกิดในเปรตวิสัย วิบากกรรมแห$งการพูดส$อเสียดอย$างเบาท่ีสุดคือ 
ย$อมอำนวยผลใหAแตกจากมิตรสหายแก$ผูAเกิดเปDนมนุษย( การกล$าวส$อเสียด ย$อมบดความสามัคคี คือ 
ทำความสามัคคีใหAกระจัดกระจายแตกละเอียดไป วาจานั้นชื่อว$า ป�สุณวาจา๒๔๑ 

การกล$าวคำส$อเสียด จะมีโทษมากหรือนAอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู$กับผูAที่กล$าวว$ามีคุณมาก
นAอยเพียงใด และมีโทษหนักเบาตามเหตุ เช$น ถAาผูAที่ถูกส$อเสียดนั้นเปDนผูAมีศีลธรรม เปDนผูAทรงไวAซ่ึง
คุณธรรมสูง การพูดส$อเสียดของบุคคลผูAเปDนเจAากรรมหรือเจAาของ ก็ย$อมจะเปDนมหาสาวัชชะ คือ มี
โทษมาก มีโทษใหญ$ หากว$าผูAที ่ถูกส$อเสียดใหAเกิดจากการแตกแยกกัน เปDนคนอันธพาลเปDนผูAไรA
ศีลธรรมการพูดส$อเสียดของบุคคลผูAเปDนเจAากรรม ก็ย$อมจะเปDนอัปปสาวัชชะ คือมีโทษนAอย มีโทษเบา
เปDนธรรมดา กรรมบถขAอพูดส$อเสียดมีองค( ๔ คือ 

องค( ๑ ฟ�งความจากฝ�ายนี้แลAวไปบอกฝ�ายโนAนเพ่ือทำลายฝ�ายนี้ 

องค( ๒ ฟ�งความฝ�ายโนAนไม$มาบอกฝ�ายนี้เพ่ือทำลายฝ�ายโนAน 

องค( ๓ ทำใหAคนท่ีปรองดองแตกแยก 

องค( ๔ พูดแต$ถAอยคำท่ีทำใหAแตกแยกความสามัคคี๒๔๒ 

การกล$าวคำส$อเสียด ที่บุคคลเสพเขAาไป ทำใหAมากขึ้น เจริญขึ้น ย$อมอำนวยผลใหAไปเกิด
ในนรก อำนวยผลใหAไปเกิดกำเนิดสัตว(ดิรัจฉาน อำนวยผลใหAไปเกิดในเปรตวิสัย วิบากกรรมแห$งการ
พูดส$อเสียดอย$างเบาท่ีสุดคือย$อมอำนวยผลใหAแตกจากมิตรสหายแก$ผูAเกิดเปDนมนุษย(๒๔๓ 

 
๒๔๐พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนI ฉบับประมวลศัพทI, หนAา ๒๕๐. 
๒๔๑มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล เล)ม ๒, หนAา ๑๐๒. 
๒๔๒ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๙๒/๒๒๒-๒๒๔. 
๒๔๓องฺ.อ���ก. (ไทย) ๒๒/๔๐/๓๐๒. 



๑๑๒ 

การกล$าววาจาส$อเสียด ยุยงเหล$าชนที่กำลังมีความสามัคคีอยู$ใหAแตกความสามัคคีกัน ซ่ึง
เรียกอีกอย$างว$า มิตตาสุญวาจาแปลว$า วาจาท่ีกล$าวเพ่ือทำลายมิตรภาพโดยเจตนาท่ีชั่วชAาเศรAาหมอง
ไม$บริสุทธิ์ผ$องใส เปDนเจตนารAายทำใหAเกิดความเร$ารAอน การกล$าววาจาส$อเสียดยุยงใหAเกิดความแตก
สามัคคีของหมู$คณะ ซ่ึงอาจจะกระทำไดAดAวยกายและวาจาคือ ทำความสามัคคีใหAกระจัดกระจายแตก
ละเอียดไป๒๔๔ 

๓) วจีสุจริต ประการท่ี ๓ (เวUนจากการพูดคำหยาบ) 

วจีสุจริต ประการท่ี ๓ (เวAนจากการพูดคำหยาบ) ไดAแก$ การกล$าววาจาท่ีไม$มีโทษ ไพเราะ
โสต คือ วาจาสบายหู เพราะไพเราะดAวยพยัญชนะ ไม$เกิดแสลงหูดุจเข็มแทงหู เพราะไม$ทำใหAเกิด
ความโกรธ ใหAเกิดความรักไปทั่วเพราะไพเราะ เปDนวาจาหยั่งลงถึงหทัย เพราะไม$มีอะไรกระทบไปถึง
หทัยเขAาไปสู$จิตโดยสะดวกเปDนคำของชาวเมือง บริบูรณ(ดAวยคุณ อธิบายว$า เปDนคำพูดของชาวเมือง 
เพราะชาวเมืองเปDนผูAพูดเหมาะสมย$อมเรียกคนปูนบิดาว$าบิดา คนปูนพี่ว$าพี่ วาจาเปDนที่พอใจของชน
หมู$มาก เพราะเปDนท่ีชอบใจของชนหมู$มาก ทำความงดงามใหAแก$ใจ ดAวยเปDนวาจาท่ีพอใจ๒๔๕ 

ดังที่ คัมภีร(ทางพระพุทธศาสนาแสดงใหAเห็นถึง การกล$าววาจาที่มีโทษของนายช$างทอง 
ความว$า 

เมื่อมหาชนกำลังสรAางพระเจดีย(ของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจAาอยู$ พระขีณาสพองค(
หนึ ่งไปยังเจดีย( ทราบว$า ทองไม$พอในการก$อสรAางมุขทางทิศอุดรแห$งเจดีย( พระ
ขีณาสพจึงเขAาไปภายในหมู$บAาน แลAวชักชวนมหาชนสรAางเจดีย( เมื่อไปสู$ตระกูลนาย
ช$างทอง ซึ่งกำลังนั่งทะเลาะกับภรรยาอยู$ในขณะนั้นเอง พระเถระจึงกล$าวเชิญชวน แต$
ดAวยความโกรธต$อภรรยานายช$างจึงกล$าวว$า จงโยนพระศาสดาของท$านลงน้ำไปเสีย 
ภรรยาของนายช$างไดAใหAสติว$าท$านทำกรรมอย$างสาหัสยิ่ง ท$านโกรธดิฉันควรจะด$าหรือ
ควรจะเฆี่ยนดิฉันเท$านั้น เหตุไฉนท$านจึงทำเวรในพระพุทธเจAาทั้งหลาย ทันใดนั้นเอง 
นายช$างทองเกิดความสลดใจกล$าวว$า ท$านเจAาขAา ขอท$านจงอดโทษแก$กระผม แลAว
หมอบลงแทบเทAาของพระเถระ พระเถระกล$าวว$า โยม ฉันหาถูกท$านว$ากล$าวอะไร ๆ 

 
 
 
 

 
๒๔๔มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล เล)ม ๒, หนAา ๑๐๗. 
๒๔๕ขุ.ม.อ. (ไทย) ๕/-/๖๔๗-๖๕๑. 



๑๑๓ 

ท$านจงยังพระศาสดาใหAอดโทษเถิดแลAวใหAนายช$างทำหมAอดอกไมAทองคำ ๓ หมAอ 
บรรจุเขAาไวAภายในที่บรรจุพระธาตุ นายช$างทองชวนลูกชาย ๓ คนมาร$วมทำ ลูกชาย
คนใหญ$ และคนกลางไม$ปรารถนาท่ีจะทำดAวย เขาจึงเรียกลูกชายคนเล็กมา และกล$าว
เชิญชวนใหAร$วมทำ ลูกชายคนเล็กนั้นคิดว$า ธรรมดาว$า กิจที่เกิดขึ้นแก$บิดา ย$อมเปDน
ภาระของบุตร จึงทำดอกไมAท้ังหมดดAวยกรรมท่ีกล$าวต$อพระศาสดา ทำใหAนายช$างทอง
ถูกโยนลงน้ำตั้งแต$เกิดถึง ๗ ครั้ง จนถึงชาติสุดทAาย ส$วนบุตรของเขาทั้งสองคน ไม$
ปรารถนาจะเปDนสหายในเวลาทำดอกไมAทองคำ เพราะเหตุนั้น ภูเขาทองจึงไม$เกิด
สำหรับบุตรทั้งสองนั้น แต$เกิดสำหรับลูกชายคนเล็ก เพราะความที่เขาทำดอกไมA
ทองคำร$วมกันกับบิดา๒๔๖ 

การพูดคำหยาบ หมายถึง วาจาหยาบ คำพูดเผ็ดรAอน คำหยาบคลาย ขAอ ๖ ในอกุศลกรรมบถ 
๑๐ คำว$า ผรุสายะ วาจายะ เวรมณี หมายถึง เวAนจากการพูดคำหยาบขAอ ๖ ในกุศลกรรมบถ ๑๐๒๔๗ 
ผรุสวาจา หรือคำหยาบมีหลายลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะที่ ๑ คำด$า หมายถึง กดใหAเขาต่ำกว$าที่เปDนจริง เช$น ว$าเขาเปDนหมา เปDนวัว เปDน
ควาย คือการพูดกดใหAต่ำลง เช$น เขาเปDนคนแต$ว$าเขาเปDนสัตว( 

ลักษณะที่ ๒ คำประชด หมายถึง ยกใหAสูงกว$าที่เปDนจริง เช$น เรียกคนสามัญธรรมดาว$า
พ$อเทวดาแม$คุณหญิง แม$คุณนาย พ$อมหาเศรษฐี 

ลักษณะที่ ๓ คำกระทบ หมายถึง ตั้งใจจะว$าใหAเจ็บและไม$พูดตรงๆพูดไปเสียทางโนAน ใหA
มันมากระทบทางนี้ เช$น จะว$าคนสูงโย$ง ก็พูดถึงเสาชิงชAา จะว$าคนเต้ียก็พูดถึงไหกระเทียม คำพูดท่ีว$า
กันดAวยคำหวาน ก็จัดเขAาประเภทคำกระทบดAวยเช$นกัน เพราะคนถูกว$า จะรูAสึกเจ็บใจทีหลังต$อเม่ือคิด 
การพูดใหAกระเทือนไปหาผูAอ่ืน ท่ีมีความหมายตรงกับสำนวนไทยว$า ตีวัวกระทบคราด 

ลักษณะที่ ๔ คำแดกดัน เปDนคำธรรมดา แต$คนพูด พูดดAวยเจตนาแดกดันใหAคนฟ�งไม$
สบายใจ เช$น จะบอกใหAกินขAาว ก็บอกว$าแดกเขAาไปสิยะ และคำอื่น ๆ อีกมาก คำพูดแดกดันนี้จะยก
มาแสดงเปDนคำ ๆ ไม$ไดA เพราะคำไหนก็ใชAไดA แดกดันไดAในเมื่อผูAพูดเจตนาจะแดกดันเพียงแต$พูด
กระแทกเสียงเบAปากใหAผิดปกตินิดหน$อยเท$านั้น คือการพูดดAวยเจตนาจะแดกดัน ใหAเขาเกิดความไม$
สบายใจ เช$น บอกใหAกินขAาว ก็บอกว$า เชิญยัดเขAาไปเสียใหAพอ 
 
 

 
๒๔๖ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๔๑๖/๑๖๔. 
๒๔๗พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนI ฉบับประมวลศัพทI, หนAา ๒๕๐. 



๑๑๔ 

ลักษณะที่ ๕ คำสบถ หมายถึง คำแช$งชักหักกระดูกต$าง ๆ เช$น เรียกแห$มากิน เรียกผีมา
ลง และคำพูดแช$งใหAอีกฝ�ายหนึ่งมีอันเปDนต$าง ๆ เช$น ใหAตายโหง ตายห$า ใหAฉิบหายวายวอด ใหAตก
นรกอเวจีใหAคอหอยพอก หรือใหAมีอันเปDนไปอย$างใด อย$างหนึ่ง คือการพูดสาปแช$งต$าง ๆ นา ๆ ใหAเขา
มีอันเปDนไปต$าง ๆ 

ลักษณะที่ ๖ คำแสลงใจอื่น ๆ เช$น คำหยาบโลน เช$นพูดเกี่ยวกับอวัยวะที่ลับ และการ
เสพเมถุนสุภาพ เช$นไม$นิยมพูดโดยเป�ดแมAจำเปDนจะตAองพูดถึงก็เลี่ยงใชAคำ หรือความพอที่จะเขAาใจ
ความหมายกัน แต$คนที่มีพื้นใจไม$ละเอียดพอก็พูดอย$างไม$กระดากปาก เรียกว$าพูดคำหยาบโลน เช$น 
คำที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ คำอาฆาตเกิดความเกิดแคAนและพูดออกมา เช$น เดี๋ยวกูฟ�นใหAคอขาดเสียนี่ 
เปDนตAน 

การกล$าวคำหยาบใด ย$อมกระทำใหAเปDนอย$างหยาบ วาจานั้น ชื่อว$า ผรุสวาจา ผรุสวาจา
นี้ไดAแก$ การด$า การแช$ง โทษเจตนา คือ เจตนาท่ีจะทำลายหรือประทุษรAาย การกล$าวคำหยาบ การด$า 
การแช$งดAวยโทสะ ก็ช$อว$า ผรุสวาจา๒๔๘ โดยท่ี คำหยาบหรือท่ีเรียกว$า อักโกสวัตถุ คือวัตถุอันเปDนท่ีต้ัง
แห$งการด$า การแช$งท้ังหลายซ่ึงจัดเปDนผรุสวาจานั้น มีท้ังหมด ๑๐ ประการ คือ 

ประการที่ ๑ ชาติ คือ คำด$าที่เกี่ยวกับเชื้อชาติต่ำทราม และคำที่เกี่ยวกับเชื้อชาติสูงส$ง 
จัดเขAาในอักโกสวัตถุขAอ ชาติ หมายความว$า ยกเอาชาติขึ้นมาด$าในดAานที่ต่ำทราม เช$น ด$าทอดAวยคำ
หยาบคาย ว$าเจAาชาติไพร$ หรือยกเอาชาติขึ้นมาด$าในดAานสูงส$ง เช$น ประสงค(จะกล$าวคำแดกดันใหA
เจ็บใจ จึงกล$าวคำหยาบคายออกมาว$า เจAาผูAดีแปดสาแหรก เปDนตAน 

ประการที่ ๒ นามะ คือ คำด$าที่เกี่ยวกับชื่อ ต่ำทราม และคำด$าท่ีเกี่ยวกับชื่ออันสูงส$ง จัด
เขAาในอักโกสวัตถุขAอ นามะ หมายความว$า ยกเอาชื่อข้ึนมาด$าในดAานท่ีต่ำทราม ซ่ึงผิดไปจากความเปDน
จริง เช$น เขาเปDนชื่อนี้ชื่อนั้นอยู$ในมนุษย(ภูมินี ้แทA ๆ แต$ด$าโดยตั้งชื่อใหม$ใหAเขากลายเปDนสัตว(ใน
อบายภูมิ ซึ่งเปDนภูมิที่ต่ำทราม เช$น ด$าทอเขาดAวยคำที่หยาบคายว$า เจAาสัตว(นรก เจAาสัตว(ดิรัจฉาน 
หรือยกเอาชื่อข้ึนมาด$าในดAานท่ีสูงส$ง เช$น ตนผูAรูAแลAวว$า เขาเปDนคนธรรมดาอยู$แต$ประสงค(จะด$าใหAเจ็บ
ใจ จึงด$าประชดประชันออกมาว$า พ$อเทวดาแม$เทพธิดา เปDนตAน 

ประการที ่ ๓ โคตระ คือ คำด$าที ่เกี ่ยวกับโคตรคือสกุลวงศ(อันต่ำทราม และคำด$าท่ี
เกี่ยวกับสกุลวงศ(อันสูงส$ง จัดเขAาในอักโกสวัตถุขAอ โคตระ หมายความว$ายกเอาสกุลวงศ(ขึ้นมาด$าใน
ดAานท่ีต่ำทราม เช$น ด$าทอดAวยถAอยคำหยาบคายว$า เจAาเปDนสกุลข้ีขAา เจAาเปDนสกุลโจร หรือยกเอาสกุล
วงศ(ข้ึนมาด$าในดAานสูงส$ง เช$น ตนก็รูAว$าเขาเปDนคนธรรมดา แต$ประสงค(จะด$าว$าใหAเจ็บใจ จึงด$าประชด
ออกมาว$า เจAาเปDนคนสกุลเจAานาย เจAาเปDนคนสกุลคนดี เจAาเปDนคนสกุลเศรษฐี เปDนตAน 

 
๒๔๘มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล เล)ม ๒, หนAา ๑๐๙. 



๑๑๕ 

ประการที่ ๔ กรรม คือ คำด$าที่เกี่ยวกับอาชีพการงานต่ำ และคำด$าที่เกี่ยวกับอาชีพการ
งานตำแหน$งสูง จัดเขAาในอักโกสวัตถุขAอ กรรม หมายความว$า ยกเอาอาชีพการงานท่ีต่ำของเขาข้ึนมา
ด$าใหAเจ็บใจ เช$น ด$าทอดAวยถAอยคำว$า เจAากรรมกร เจAาคนขอทาน หรือยกตำแหน$งหนAาที่การงานใน
ดAานสูงส$งขึ้นมาด$า เช$น ตนผูAรูAแลAวว$าเขาเปDนคนธรรมดา แต$ประสงค(จะด$าใหAเจ็บใจ จึงด$าประชด
ประชันว$าเจAาเปDนคนชั้นเสนาบดี เจAาเปDนคนชั้นเจAานาย เปDนตAน 

ประการที่ ๕ สิปปะ คือ คำด$าที่เกี่ยวกับศิลปะวิทยาการต่ำ และคำด$าที่เกี่ยวกับศิลปะ
วิทยาการอันสูง จัดเขAาในอักโกสวัตถุขAอสิปปะ หมายความว$า ยกเอาศิลปะวิทยาการหรือความรูAอันต่ำ
ของเขาขึ้นมาด$าใหAเจ็บใจ เช$น ด$าดAวยถAอยคำว$า เจAามีความรูAเพียงแค$หางอึ่ง เจAามีความรูAเพียงแค$ทำ
ขนมขาย เจAามีความรูAเพียงแค$แจวเรือจAาง หรือยกเอาศิลปะวิทยาการและความรูAในดAานสูงส$งข้ึนมาด$า 
เช$น ด$าดAวยถAอยคำว$าเจAาเปDนอาจารย(ถ$อย เจAาเปDนครูท่ีชั่วชAา เจAาเปDนนายท่ีต่ำทราม เปDนตAน 

ประการที่ ๖ อาพาธ คือ คำด$าที่เกี่ยวกับ โรคภัยไขAเจ็บต่ำทราม และคำด$าที่เกี่ยวกับโรคภัย
ไขAเจ็บเบื้องสูง จัดเขAาในอักโกสวัตถุขAอ อาพาธ หมายความว$า ยกเอาโรคภัยไขAเจ็บที่ต่ำทรามน$ารังเกียจ
ขึ้นมาด$า เช$น ด$าดAวยถAอยคำว$าเจAาขี้เรื้อน เจAาง$อย เจAาบอด หรือยกเอาโรคภัยไขAเจ็บของเขาซึ่งเปDน
โรคชั้นสูงมักเกิดข้ึนกับอวัยวะเบื้องสูงข้ึนมาด$าว$าใหAช้ำใจ เช$น ด$าดAวยถAอยคำว$าเจAาหัวลAาน เปDนตAน 

ประการที่ ๗ ลิงคิกะ คือ คำด$าที่เกี่ยวกับเพศหรือรูปพรรณสัณฐานอันต่ำทรามและคำด$า
ที่เกี่ยวกับเพศหรือรูปพรรณสัณฐานอันสูงส$ง จัดเขAาในอักโกสวัตถุขAอลิงคิกะ หมายความว$า ยกเอา
เพศหรือรูปพรรณสัณฐานขึ้นมาด$าใหAเจ็บใจในดAานต่ำ เช$น ด$าดAวยถAอยคำว$าเจAาอAวน เจAาเตี้ย ตัวเจAา
เปDนชายแต$ใจเปDนหญิง (เจAากระเทย) หรือยกเอาเพศหรือรูปพรรณสัณฐานอันสูงส$งของเขาข้ึนมาด$าว$า 
เพื่อใหAไดAรับความเจ็บใจ เช$น ด$าดAวยถAอยคำว$า รูปร$างเจAาเหมือนเทวดา แต$ว$าใจรAายเหมือนคนป�า 
รูปร$างเจAาปานนางฟPาแต$ว$าใจชั่วชAาเหมือนแม$มด เปDนตAน 

ประการที่ ๘ กิเลสา คือคำด$าที่เกี่ยวกับกิเลส จัดเขAาในอักโกสวัตถุขAอกิเลสา หมายความ
ว$ายกเอากิเลสขึ้นมาเพื่อใหAเจ็บใจ เช$น ด$าดAวยถAอยคำที่หยาบคายว$า เจAาคนบAาตัณหา เจAาคนมีทิฐิ
มานะ ในกรณีนี้ ขอใหAท$านผูAมีป�ญญาพึงตั้งขAอสังเกตว$าคำด$าที่เกี่ยวกับกิเลสนี้ปรากฏว$ามีแต$คำด$าใน
ดAานต่ำอย$างเดียว ไม$มีคำด$าในดAานสูงเหมือนอักโกสวัตถุขAออ่ืน ๆ 

ประการที่ ๙ อาป�ตติ คือคำที่เกี่ยวกับอาบัติอันแสดงถึงความอันต่ำทราม และคำด$าท่ี
เกี่ยวกับอาบัติอันแสดงถึงความไม$ต่ำทรามเท$าใด จัดเขAาในอักโกสวัตถุขAอ อาป�ตติ หมายความว$ายก
เอาอาบัติคือ ความผิดกฎวินัยขึ้นมาด$ากัน ในดAานต่ำก็ยกเอาอาบัติหนักขึ้นมาด$าเช$น ด$าดAวยถAอยคำว$า 
เจAาปาราชิก เจAาคนบาปหนา หรือยกเอาอาบัติท่ีแสดงถึงความไม$ต่ำทรามเท$าใด อันไดAแก$ ความผิดกฎ
วินัยท่ีมีโทษเบากว$าอาบัติปาราชิกและสังฆาทิเสสข้ึนมาด$ากัน ซ่ึงจัดเปDนการด$าในดAานสูงสำหรับกรณี
แห$งอักโกสวัตถุขAออาป�ตตินี้ เช$น ด$าเพ่ือใหAเจ็บใจดAวยคำว$า เจAาคนตAองปาจิตตีย( เปDนตAน 



๑๑๖ 

ประการท่ี ๑๐ อักโกโส คือคำด$าท่ีเก่ียวกับสาธารณภัย อันเปDนไปท้ังในดAานต่ำและดAานสูง
ซึ่งเปDนคำด$าที่ใชAกันอยู$ทั่วไปในโลกของคนด$าทั้งหลาย เช$น คำที่พาดพิงไปถึงพ$อแม$หรือสันดานของ
เขาเปDนตAน อันเปDนคำด$าที่ก$อความเจ็บช้ำใหAเกิดแก$ผูAที่ถูกด$าทั้งหลาย ย$อมจัดเขAาในอักโกสวัตถุขAอว$า
อักโกโสนี้ ท้ังสิ้น๒๔๙ 

พูดคำหยาบ ไดAแก$ เจตนาหยาบโดยส$วนเดียวท่ีทำใหAเกิดความพยายามทางกายและความ
พยายามทางวาจาที่เปDนเหตุตัดความรักของผูAอื่น ชื่อว$า การพูดคำหยาบมีมีองค( ๓ คือ คนอื่นที่ตนด$า 
โกรธ และการด$า๒๕๐ 

การกล$าวคำหยาบ ที่พูดออกไปนั้น ย$อมมีโทษแก$ผูAพูด คือ ทำใหAผูAพูดเปDนคนหยาบคาย 
ตกอยู$ในอำนาจของความโกรธ สรAางความเจ็บใจแก$ผูAอื่น การพูดคำหยาบนี้มีโทษมากหรือนAอยนั้น
ข้ึนอยู$กับองค(ประกอบเหล$านี้ คือ เจตนา คือความแรงกลAาหรืออ$อนของกิเลสในใจของผูAพูด, วัตถุ คือ
บุคคลท่ีถูกด$า และประโยค คือความพยายามในการด$า 

การกล$าวคำหยาบหรือผรุสวาจาของพระภิกษุนั้น มีโทษมากเพราะสาเหตุ ๓ ประการ คือ 
ผรุสวาจานั้น ถึงความเปDนกรรมบถ, คนท่ีถูกด$า เปDนคนมีคุณธรรมมาก และผูAพูดมีกิเลสแรงกลAา 

การกล$าวคำหยาบหรือผรุสวาจานี้ สำคัญอยู$ที ่เจตนา ถAามีเจตนารAายกล$าวผรุสวาจา
ออกไปเพ่ือใหAผูAฟ�งเสียประโยชน( แมAจะเปDนวาจาท่ีอ$อนหวานก็ตาม หากการกล$าวนั้น มีความมุ$งหมาย
ดAวยเจตนารAายแลAว ย$อมเปDนผรุสวาจาทั้งสิ้น โดยนัยตรงกันขAาม คือ ผูAที่กล$าวดAวยเจตนาดีตAองการใหA
ผูAฟ�งไดAประโยชน( ถึงหากวาจานั้นจะไม$อ$อนหวาน ไม$ไพเราะ ไม$น$าฟ�ง หรือแมAจะเจือปนดAวยคำหยาบ
อยู$บAาง การกล$าวเช$นนั้นก็ไม$จัดเปDนผรุสวาจา “ตามนัยคำว$า หยาบ หมายถึง ต่ำชAา เลวทราม”๒๕๑ 

๔) วจีสุจริต ประการท่ี ๔ (เวUนจากการพูดเพUอเจUอ) 

วจีสุจริต ประการที่ ๓ (เวAนจากการพูดเพAอเจAอ) ไดAแก$ พูดถูกกาล เพราะพูดถูกกาลอัน
ควร คือ พูดตามกำหนดกาลที่ควรพูด เพราะพูดจริงแทAตามความจริง เพราะพูดอิงประโยชน(ป�จจุบัน
และประโยชน(ในภายหนAา เพราะพูดอิงโลกุตรธรรม ๙ เพราะพูดอิงสังวรวินัยอันประกอบดAวย
ประโยชน( คือ กล$าววาจาประกอบดAวยประโยชน( กล$าววาจาปราศจากโทษ๒๕๒ ดังที่ คัมภีร(ทาง
พระพุทธศาสนาแสดงไวA ความว$า 
 

 
๒๔๙สํ.ส.อ. (ไทย) ๑/๒/๒๐๕. 
๒๕๐อภิ.สงฺ.อ. (ไทย) ๑/๑/๒๙๔. 
๒๕๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หนAา ๙๑๖. 
๒๕๒ขุ.ม.อ. (ไทย) ๕/-/๖๔๗-๖๕๑. 



๑๑๗ 

พระศาสดาทรงปรารภภิกษุโกกาลิกะว$า มิใช$ฆ$าตัวเองดAวยวาจาในบัดนี้เท$านั้น แมA
เมื่อก$อนก็ฆ$าตัวตายดAวยวาจาเหมือนกัน จึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล$าว$า ในอดีต
กาล ครั้งพระเจAาพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว(อุบัติในตระกูล
อำมาตย( เจริญวัยแลAวไดAเปDนผูAสอนอรรถและธรรมของพระราชา แต$พระราชาทรงช$าง
รับสั่ง เมื่อพระราชาตรัสอยู$คนอื่นไม$มีโอกาสพูดไดAเลย พระโพธิสัตว(ประสงค(จะปราม
ความพูดมากของพระราชา จึงคิดตรองหาอุบาย ในกาลนั้น มีเต$าตัวหนึ่งอาศัยในสระ
แห$งหนึ่ง ในหิมวันตประเทศ มีลูกหงส(สองตัวหากินจนสนิทสนมกับเต$า และชวนเต$า
ไปเท่ียวถ้ำทองท่ีภูเขาจิตรกูฏในป�าหิมพานต(โดยบอกว$าขอใหAท$านรักษาปากไวA ท$านจะ
ไม$พูดอะไรกับใคร ๆ เลย เต$าตอบว$า ไดA ลูกหงส(จึงใหAเต$าคาบไมAอันหนึ่ง ส$วนลูกหงส(
ทั้งสองคาบปลายไมAทั้งสองขAางบินไปในอากาศ พวกเด็กชาวบAานเห็นหงส(นำเต$าไป จึง
ตะโกนขึ้นว$า หงส(สองตัวนำเต$าไปดAวยท$อนไมA เต$าอยากจะพูดว$า ถึงสหายของเราจะ
พาเราไป เจAาเด็กถ$อยมันเรื่องอะไรของเจAาเล$า จึงปล$อยท$อนไมAท่ีคาบไวAดAวยเหตุท่ีหงส(
พาไปเร็วมากจึงตกลงพื้น กระดองแตกเปDนสองเสี่ยง พระราชาทรงเห็น จึงตรัสถาม
พระโพธิสัตว(ว$า ทำไมเต$าจึงตกลงมา พระโพธิสัตว(จึงเล$าเรื่องของเต$าทั้งหมดถวาย
พระราชา และกล$าวว$า เพราะอยากจะพูดตอบ (ไม$รักษาปาก) จึงปล$อย๒๕๓ 

การกล$าวสัมผัปปลาปะ คือ การกล$าวคำเพAอเจAอ คือ การกล$าวคำที่ไม$มีสารประโยชน( 
ไดAแก$ อกุศลเจตนาที ่ใหAเกิดความพยายามทางกายและทางวาจาที ่เปDนเหตุใหAเขAาใจเรื ่องที ่ไม$มี
ประโยชน( การพูดเพAอเจAอมีองค( ๒ คือ มุ$งกล$าวถAอยคำท่ีไรAประโยชน( และกล$าวเรื่องเช$นนั้น 

การกล$าวคำเพAอเจAอ คือ การกล$าวแบบมีโมหะเปDนมูล ตAนเหตุ มุ$งแต$จะพูดอย$างเดียวไม$มี
สติไตร$ตรองพิจารณาควรพูดหรือไม$ควรพูด ถูกกาลเทศะหรือไม$อย$างไร เหมาะแก$บุคคลหรือไม$
อย$างไร ท$านว$าคนที่ฉลาดชอบคิดชอบพูดไปพรAอมกัน ส$วนคนโง$ชอบแต$พูดอย$างเดียว ไม$มีความคิด 
มีแต$พูดไรAสารประโยชน(ไม$มีสารประโยชน(แก$ผูAฟ�ง ซ้ำยังอวดตนว$ารูAดีกว$า รูAก$อน รอบรูAลึกกว$าบุคคล
อ่ืน ๆ เขAาใจว$าตนรูAในสิ่งท่ีผูAอ่ืนไม$รูA ถAาพูดไปแลAวถูกคAานหรือมีการทักทAวงก็กลับหาว$าเขาโง$ไม$รูAจริง 

การกล$าวคำเพAอเจAอ ท่ีบุคคลนำเสพเขAาไป เจริญเขAาไป ทำใหAมากข้ึน ย$อมอำนวยผลใหAไป
เกิดในนรก อำนวยผลใหAไปเกิดในกำเนิดสัตว(ดิรัจฉาน อำนวยผลใหAไปเกิดในเปรตวิสัย วิบากแห$งการ
พูดเพAอเจAออย$างเบาท่ีสุดคือ ย$อมอำนวยผลใหAมีวาจาท่ีไม$น$าเชื่อถือแก$ผูAเกิดเปDนมนุษย(๒๕๔ 
 

 
๒๕๓ขุ.ชา.เอก.อ. (ไทย) ๓/๓/๓๔๓-๓๔๗. 
๒๕๔องฺ.อ���ก. (ไทย) ๒๒/๔๐/๓๐๒. 



๑๑๘ 

การพูดคำเพAอเจAอนั้น เปDนการพูดท่ีไรAสาระ ไม$มีประโยชน( จะถึงความเปDนกรรมบถไดAตAอง
ประกอบดAวยองค( ๒ คือ ผูAพูดมีเจตนามุ$งพูดเรื่องท่ีไรAสาระใหAเปDนสาระ และพูดเรื่องนั้นออกไป๒๕๕ 

การประกอบอกุศลกรรมเพื่อกAาวล$วงซึ่งองค(แห$งสัมผัสปลาปะวาทนี้ ย$อมตAองมี  ปโยคะ 
คือ ความพยามอย$างใดอย$างหนึ่งท่ีมีอยู$ ๒ ประการ คือ 

ประการที่ ๑ กายปโยคะ หมายถึง ทำการเพAอเจAอฟุPงซ$านไปตามอารมณ( ใหAคนอื่นไดAรับ
ฟ�งไดAรับรูA ดAวยความพยายามทางกาย เช$นเขียนหนังสือหรือประพันธ(เรื่องราวดึงดำบรรพ( หรือนิยาย
ต$าง ๆ ไปตามจินตนาการโดยปราศจากหลักฐานและปราศจากคติธรรม ไม$ว$าการเขียนหรือการ
ประพันธ(นั้น จะเปDนบทรAอยแกAวหรือรAอยกรองก็ตามที 

ประการที่ ๒ วจีปโยคะ หมายถึง เป�ดปากพยายามทำการพูดเพAอเจAอฟุPงซ$านไปตาม
อารมณ( ไหAคนอ่ืนไดAรับฟ�งไดAรับรูAดAวยความพยายามทางวาจา เช$น พูดตลกคะนองสนุกสนานเฮฮา พูด
ไปตามจินตนาการ พูดไปตามอารมณ( ไม$มีหลักไม$มีฐาน เพราะเหตุที่ตนเปDนพาลชน ไม$รูAจักลักษณะ
แห$งธรรมะคือมรรคผลนิพพาน 

การพูดเพAอเจAอมีโทษแบ$งเปDนประเภทมหาสาวัชชะ คือ มีโทษหนัก และอัปปสาวัชชะ คือ 
มีโทษนAอยมีโทษเบา กล$าวคือ การกล$าวสัมผัปปลาปวาทของบุคคลท้ังหลายนั้น ถAามีการคบหาสมาคม
กับบุคคลอื่นมากหรือมีสื่อมวลชนเปDนอุปกรณ(ทำใหAคนทั้งหลายไดAยินไดAฟ�งคำพูดอันเพAอเจAอ แห$งตน
เปDนจำนวนมาก ก็เปDนมหาสาวัชชะ คือ มีโทษมากมีโทษหนัก แต$ถAามีการสมาคมคบหากับบุคคลอ่ืน
นAอยคนทั้งหลายที่จะมีโอกาสไดAยินไดAฟ�งคำพูดอันเพAอเจAอเหลวไหลไรAสาระ แห$งตนมีอยู$เปDนจำนวน
นAอย ท้ังตนก็มีโอกาสท่ีจะกล$าวสัมผัปปลาปวาทนั้นนAอยมาก เช$นนี้ก็เปDนอัปปสาวัชชะคือมีโทษนAอยมี
โทษเบา นั่นเอง โดยนัยนี้ การกล$าวคำเพAอเจAอท่ีจะถึงความเปDนกรรมบถนั้น ย$อมมีโทษแก$ผูAพูด แต$ว$า
จะมีโทษหนักหรือเบาประกอบดAวยองค(เหล$านี้ ๒ ประการคือ มีโทษนี้นAอยเพราะเสวานAอย มีโทษมาก
เพราะเสวานามาก และผูAฟ�งเชื่อว$าเปDนเรื่องจริง 

ค. มโนสุจริต 

มโนสุจริต คือ ความประพฤติชอบดAวยใจ๒๕๖ หมายถึง การทำกรรมดีทางใจ ๓ ประการ คือ 
เวAนจากการโลภอยากไดAของเขา, เวAนจากการพยาบาทปองรAาย และความเห็นถูกตAองตามคลอง
ธรรม๒๕๗ ซึ่งตรงกันขAามกับ มโนทุจริต ๓ ไดAแก$ โลภะ โทสะ และโมหะ ดังที่ คัมภีร(ทางพระพุทธศาสนา
ระบุไวAจำนวนมาก อาทิ 

 
๒๕๕อภิ.สงฺ.อ. (ไทย) ๑/๑/๒๙๕. 
๒๕๖พระเทพดิลก (ระแบบ §�ต�าโณ), นิเทศธรรม, หนAา ๑๗๐-๑๗๑. 
๒๕๗บุญมี แท$นแกAว, ความจริงของชีวิต, หนAา ๑๐๘. 



๑๑๙ 

โลภะจัดเปDนอกุศลกรรม บาปอกุศลธรรมจำนวนมากเหล$านี้ที่เกิดจากโลภะ มีโลภะ
เปDนเหตุ มีโลภะเปDนแดนเกิด มีโลภะเปDนป�จจัยย$อมเกิดมีแก$บุคคลผูAมีโลภะนั้นดAวย
ประการฉะนี้ โทสะจัดเปDนอกุศลกรรมบาปอกุศลธรรมจำนวนมากเหล$านี้เกิดจากโทสะ 
มีโทสะเปDนเหตุ มีโทสะเปDนแดนเกิดมีโทสะเปDนป�จจัยย$อมเกิดมีแก$บุคคลผูAมีโทสะนั้น
ดAวยประการฉะนี้ โมหะจัดเปDนอกุศลกรรมบาปอกุศลธรรมจำนวนมากเหล$านี้เกิดจาก
โมหะ มีโมหะเปDนเหตุ มีโมหะเปDนแดนเกิดมีโมหะเปDนป�จจัยย$อมเกิดมีแก$บุคคลผูAมี
โมหะนั้นดAวยประการฉะนี้๒๕๘ 

มโนสุจริต คือ ความประพฤติชอบดAวยใจ มี ๓ ไดAแก$ อนภิชฌา คือ ไม$โลภอยากไดAของ
เขา, อพยาบาท คือ ไม$พยาบาทปองรAายเขา และสัมมาทิฐิ คือ เห็นชอบคลองธรรม๒๕๙ 

ลักษณะของความไม$โลภมีประโยชน(ชี้ใหAเห็นว$า คนที่ถูกความโลภครอบงำจิตใจ ย$อมไม$
รูAจักอรรถ ไม$รูAจักธรรม เพราะมีแต$ความมืดบอดปราศจากป�ญญา ความโลภเปDนสาเหตุทำใหAจิตใจ
เศรAาหมอง หรือสูญเสียความเปDนปกติไป เปDนเครื่องกั้นมิใหAบุคคลไปสู$สุคติ พระพุทธองค(จึงทรงตรัส
สอนใหAละความโลภดAวยอริยมรรค เพื่อใหAบุคคลนั้นเปDนผูAที่มีจิตใจที่ใสสะอาด สว$าง สงบ จะนำไปสู$
การพัฒนาทุก ๆ ดAานตามความเปDนจริง คนที่ไม$ถือเอาสิ่งของ ๆ ผูAอื่นแมAแต$เสAนหญAา เปDนผูAไม$มีความ
โลภ องค(ธรรมที่เปDนเครื่องปPองกันพฤติกรรมทุจริตที่จะล$วงละเมิดทางกายวาจาเพราะความโลภคือ 
ศีล ยินดีดAวยของที่มีอยู$ ไม$มีความโลภในป�จจัย ๔ ในสันโดษ ผูAมีความอดกลั้นทำหนAาท่ีข$มจิตไวA 
หมายถึง กิริยาท่ีอดทนต$อความโลภเพราะขันติ ทำใหAมีคุณค$าทางจิตใจและป�ญญา ไม$ลุ$มหลงหมกมุ$น
มัวเมา บริโภคทรัพย(อย$างรูAเท$าทันเห็นคุณโทษ มีจิตเปDนอิสระ และอาศัยทรัพย(เพื่อใหAไดAโอกาสที่จะ
พัฒนาจิตป�ญญายิ่ง ๆ ข้ึนไป 

ลักษณะของความไม$โกรธ มีคุณประโยชน( เปDนจุดหมายข้ันตAนของชีวิต ท่ีสามารถมองเห็น
ไดAเฉพาะหนAาเก่ียวกับชีวิตประจำวัน มีวิธีละความโกรธสามารถทำไดAโดยการเจริญเมตตาภาวนา 

การเจริญเมตตาทำใหAเกิดประโยชน(ป�จจุบันแก$ผูAปฏิบัติ คือ มีสุขภาพดี ร$างกายแข็งแรง ผูA
เจริญเมตตา ย$อมมีจิตม่ันในความเมตตา ส$งผลใหAไดAรับอานิสงส( คือ หลับเปDนสุข ต่ืนเปDนสุข ไม$ฝ�นรAาย 
จิตต้ังม่ันไดAเร็ว สีหนAาสดใส ไดAรับอานิสงส(ทำใหAร$างกายและจิตใจของผูAเจริญเมตตา ไดAรับการพักผ$อน
อย$างเต็มท่ี ดังนั้น ผูAเจริญเมตตา จึงเปDนบุคคลที่มีสุขภาพดี ร$างกายแข็งแรงมีสถานภาพดี เปDนท่ี
ยอมรับในสังคม เปDนอานิสงส(ส$วนหนึ่งของการเจริญเมตตา คือ เปDนท่ีรักของมนุษย(ท้ังหลาย เปDนท่ีรัก
ของอมนุษย(ท้ังหลาย เทวดาท้ังหลายรักษา 

 
๒๕๘อภิ.สงฺ.อ. (ไทย) ๑/๑/๒๙๐. 
๒๕๙พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรI ฉบับประมวลธรรม, หนAา ๙๑. 



๑๒๐ 

ผูAเจริญเมตตา ไม$ว$าจะอยู$ที่ไหน ทำอะไรย$อมแวดลAอมไปดAวยบุคคลที่พรAอมจะใหAความ
ร$วมมือ สนับสนุน และใหAความช$วยเหลืออยู$เสมอ เมื่อประกอบอาชีพการงานหรือกิจการใด ๆ ย$อม
ประสบความสำเร็จ ทำใหAมีสถานภาพดี เปDนท่ียอมรับในสังคมมีสุขภาพจิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ(ท่ีดี
เพราะการเจริญเมตตา ทำใหAจิตใจของผูAเจริญเมตตามีคุณภาพสูงข้ึน ตามข้ันของการปฏิบัติ 

ลักษณะของความไม$หลง มีคุณประโยชน(พิจารณาใหAรูAจักเหตุผล ทำใหAเกิดความเห็นถูก 
เช$นไม$ลุ$มหลงในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ไม$มีความยินดีชอบใจ ไม$คิดอยากไดA ความเห็นถูกเปDน
ท่ีตั้งแห$งป�ญญา จุดหมายมีป�ญญาความรูAในอริยสัจ ๔ ทำใหAเกิดประโยชน(ความรูAในเรื่องขันธ( ๕ อย$าง
ละเอียดลึกซึ้งถึงขั้นดับทุกข(ไดA เปDนความรูAประเภทรูAแจAงแทงตลอด มิใช$เปDนความรูAที ่อยู $ในระดับ
วิเคราะห(หรือในข้ันใชAเหตุผล ความเขAาใจอย$างธรรมดา แต$เปDนความรูAท่ีเปDนไปเพ่ือความดับทุกข( เปDน
ความรูAท่ีเกิดจากการฝ¥กฝนอบรมปฏิบัติ มิใช$เพียงแต$การเล$าเรียนเปDนธรรมชาติเนื่องอยู$กับจิต เกิดดับ
พรAอมกับจิต สำหรับปรุงแต$งจิตไปในทางกุศล ในพระพุทธศาสนา ผูAที ่ละอวิชชาสังโยชน(ไดAอย$าง
เด็ดขาด เปDนผูAที่หมดสิ้นความไม$รูAความโง$ ความมืดมัวในจิตใจ อันเปDนตAนเหตุแห$งกิเลสและกองทุกข(
ทั้งปวง จิตใจของพระอรหันต(จะมีแต$ความสว$างดAวยญาณหยั่งรูAทุกสิ่งตามความเปDนจริง เปDนผูAท่ีไดA
บรรลุถึงอุดมการณ(สูงสุดแห$งพระพุทธศาสนา คุณประโยชน(ของการละโมหะ ถึงความเปDนพระอรหันต( 
เขAาถึงสภาวะวิมุตติหรือพระนิพพาน๒๖๐ 

๑) มโนสุจริต ประการท่ี ๑ (อนภิชฌา/ ไม)โลภอยากไดUของเขา) 

มโนสุจริต ประการท่ี ๑ (อนภิชฌา/ ไม$โลภอยากไดAของเขา) ไดAแก$ กรรมท่ีบุคคลผูAไม$มี
ความโลภทำทางกาย วาจา และใจจัดเปDนกุศลกรรม แมAกรรมของบุคคลผูAมีไม$ความโลภ ความโลภไม$
ครอบงำ จิตไม$ถูกความโลภกลุAมรุมก$อความดีใหAเกิดข้ึนแก$ผูAอ่ืนดAวยเรื่องท่ีจริง ไม$เบียดเบียน ไม$จองจำ 
ไม$เสียทรัพย( ไม$ถูกติเตียน ก็จัดเปDนกุศลกรรม กุศลธรรมจำนวนมากเหล$านี้ท่ีเกิดจากความไม$โลภ ไม$มี
ความโลภเปDนเหตุ ไม$มีความโลภเปDนแดนเกิด ไม$มีความโลภเปDนป�จจัยย$อมเกิดมีแก$บุคคลผูAไม$มีความโลภ 

อนภิชฌา ตรงกันขAามกับ อภิชฺฌา ซึ่งมีความหมายว$า ความโลภ และศัพท(ที่เปDนไวพจน(
แมAจะเขียนไม$เหมือนกัน แต$ก็มีที่ความหมายตรงกันหรือใกลAเคียงกันซึ่งเปDนสาเหตุทำใหAจิตใจเศรAา
หมอง เปDนอาการของจิตที่อยากไดA อยากมี อยากเปDน ในสิ่งที่ตนยังไม$ไดA ยังไม$มียังไม$เปDน ซึ่งเปDน
อาการของกิเลสที่ขัดขวางการพัฒนาในดAานจิตใจที่ไหลไปตามกระแสของ “กามคุณ ๕ คือ รูป เสียง 
กลิ่น รส และสัมผัส”๒๖๑ ดังท่ี คัมภีร(ทางพระพุทธศาสนาแสดงไวA ความว$า 
 

 
๒๖๐พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนAา ๗๘๒-๘๒๔. 
๒๖๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๐. 



๑๒๑ 

สมณพราหมณ(เศรAาหมองเพราะราคะ (โลภะ) และโทสะ เปDน ผูAถูกอวิชชาหุAมห$อไวA 
เพลิดเพลินรูปท่ีน$ารัก พวกหนึ่งด่ืมสุราเมรัย พวกหนึ่งเสพเมถุน พวกหนึ่งยินดีเงินและ
ทอง พวกหนึ่งเปDนอยู$ดAวยมิจฉาชีพ๒๖๒ ภิกษุทั้งหลาย เธอท้ังหลายที่ละโลภะ (ความ
อยาก) ไดAเราขอรับรองความเปDนอนาคามีของเธอทั้งหลาย โลภะใดเปDนเหตุใหAสัตว(ผูA
โลภไปสู$ทุคติ ผูAมีป�ญญาเห็นแจAงย$อมละโลภะนั้น เพราะรูAไดAโดยชอบ เมื่อละไดAแลAวจึง
ไม$ตAองหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีก๒๖๓ 

ความโลภที่ละเอียดเปDนกิเลสที่สะสมอยู$ในภวังคจิตหรือจิตไรAสำนึก๒๖๔ อภิชฌา แปลว$า 
โลภจนสูญเสียความปกติแห$งจิตและสติป�ญญาเพราะอำนาจของความอยากจะไดAเปDนเหตุ๒๖๕ อภิชฺฌา 
แปลว$า เพ$งเฉพาะ คือความเพ$งเล็งโลภอยากไดAของ ๆ ผู Aอื ่นมีลักษณะเปDน ๔ ประการ คือ จิต
ประกอบดAวยความโลภในของ ๆ คนอื่นดAวยตนเอง, ชักชวนปลุกเรAาใหAคนอื่นเกิดความโลภในของ ๆ 
คนอื่น, มีความยินดีพอใจที่ไดAคิดเช$นนั้น และกล$าวยกย$องสรรเสริญการละโมบในทรัพย(สินผูAอื ่น๒๖๖ 
และความเพ$งเล็งโลภอยากไดAของ ๆ คนอ่ืนมีองค( ๒ คือ ทรัพย(สินนั้นเปDนของคนอ่ืน และมีจิตนAอมมา
เพ่ือเปDนของตน๒๖๗ 

โดยสาเหตุของความโลภในดAานป�จจัยภายในย$อมมาจากสภาพจิตใจท่ีเศรAาหมองขุ$นมัวนั่น
คือ โมหะ ความลุ$มหลงมัวเมาซึ่งเปDนอกุศลมูลขAอที่ ๓ “โมหะเปDนสาเหตุใหAเกิดความโลภที่เนื่องมา 
จากการตรึกนึกคิดของตนเองดAวยความอยากไดAเพราะไม$มีโยนิโสมนสิการ”๒๖๘ ดังที่ คัมภีร(ทาง
พระพุทธศาสนาแสดงไวA ความว$า 
 
 
 
 
 

 
๒๖๒อภิ.สงฺ.อ. (ไทย) ๑/๑/๒๙๐. 
๒๖๓ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑/๓๔๕-๓๔๖. 
๒๖๔จำลอง ดิษยวณิช, จิตวิทยาของความดับทุกขI, (เชียงใหม$: กลางเวียงการพิมพ(, ๒๕๔๔), หนAา ๕๕. 
๒๖๕พุทธทาสภิกขุ, ตัวกูของกูฉบับสมบูรณI, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), 

หนAา ๒๘๘. 
๒๖๖อAางแลAว, จำลอง ดิษยวณิช, จิตวิทยาของความดับทุกขI, หนAา ๓๖. 
๒๖๗พระเทพดิลก (ระแบบ §�ต�าโณ), อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ(ธรรมสภา, ๒๕๔๘), หนAา ๙๕. 
๒๖๘อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๓๖/๕๘๖. 



๑๒๒ 

พระราชาผู Aตกอยู$ในอำนาจของความโลภ เพราะมีตัณหาเปDนกำลังสนับสนุนเปDน
แรงจูงใจ จึงถูกทAาวสักกะปลอมตัวเปDนชายหนุ$มเพื่อใหAพระองค(เกิดสำนึกตน ดAวย
เครื่องจูงใจว$าจะตีเมืองทั้ง ๓ เมืองมาถวาย เมื่อชายนั้นหายตัวไปไม$มาตามสัญญา
พระราชาผูAมีความโลภจัดในราชสมบัตินั ้น เมื่อระลึกถึงจึงเกิดความเสียดาย พระ
วรกายเร$ารAอนทำใหAพระอุทรป��นป�วน เปDนโรคโลหิตป�กขันธิกาพาธ (โรคอาเจียนเปDน
โลหิต) ไม$หยุดเกินกำลังของแพทย(ท่ีจะเยียวยาใหAหายไดAตAองประสบกับความทุกข(ปาง
ตาย๒๖๙ 

สอดคลAองกับป�จจุบันท่ีนวัตกรรมใหม$ ๆ ต$างเกิดขึ้นอย$างต$อเนื่องจากผลิตผลหรือสังคม
ของความอยาก สะทAอนออกผ$านปริมาณของวัตถุทางเทคโนโลยีในป�จจุบัน เช$น รถยนต( ทีวี คอมพิวเตอร( 
โทรศัพท( เสื้อผAา สิ่งของเครื่องใชA สถานบริการ สถานเริงรมย( เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ ไม$ว$ารุ$นไหน
ท่ีสรAางแลAวไม$ถูกใจผูAใชAไม$มี เพราะรุ$นไหน ๆ ก็ไดAรับการตอบสนองจากผูAบริโภคเหมือนเดิม วัตถุดิบใน
โลกท่ีมีอยู$อย$างจำกัด ไดAถูกนำออกมาแปรสภาพตามความอยากของคนอย$างสิ้นเปลือง๒๗๐ 

หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เปDนองค(ธรรมสำหรับแกAป�ญหาภายในจิตใจเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่แสดงออกทางสังคม เพราะความโลภมีมูลเหตุมาจากจิตใจ เปDนเรื่องของ
ความคิดที่เปDนมโนทุจริต จึงตAองแกAป�ญหาเนAนที่การปรับแนวคิดและกระบวนทัศน(ใหAสอดคลAองกับ
หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา โดยในเบื้องตAน คือ การแกAป�ญหาความโลภดAวยการใหAทาน ดังท่ี 
คัมภีร(ทางพระพุทธศาสนาแสดงไวA ความว$า 

ชนเหล$าใดมีใจเลื่อมใสใหAขAาวนั้นดAวยศรัทธาขAาวนั้นเองย$อมคAาชูชนเหล$านั้นท้ังในโลกนี้
และโลกหนAาเพราะเหตุนั้น บุคคลพึงกำจัดความตระหนี่ครอบงำมลทินแลAวใหAทานเถิด
เพราะบุญเปDนที ่พึ ่งของสัตว(ทั ้งหลายในโลกหนAา เสรีเทพบุตรกราบทูลว$า ขAาแต$
พระองค(ผูAเจริญน$าอัศจรรย(จริงไม$เคยปรากฏพระผูAมีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไวAดียิ่งนักว$า 
ชนเหล$าใดมีใจเลื่อมใส ใหAขAาวนั้นดAวยศรัทธาขAาวนั้นเอง ย$อมค้ำชูชนเหล$านั้นท้ังในโลก
นี้และโลกหนAาเพราะเหตุนั้น บุคคลพึงกำจัดความตระหนี่ครอบงำมลทินแลAวใหAทาน
เถิดเพราะบุญเปDนท่ีพ่ึงของสัตว(ท้ังหลายในโลกหนAา๒๗๑ 

 
 

 
๒๖๙อ.มงฺคล. (ไทย) ๕/๕๙๔/๑๔๑. 
๒๗๐ส. มหาป�ฺโ�ภิกฺขุ, การรูUธรรมแบบรูUแจUง, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(ไยไหม, ๒๕๕๐), หนAา 

๒๑-๒๒. 
๒๗๑สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๐๔/๑๑๒. 



๑๒๓ 

๒) มโนสุจริต ประการท่ี ๒ (อพยาบาท/ไม)พยาบาทปองรUายเขา) 

มโนสุจริต ประการท่ี ๒ (อพยาบาท/ไม$พยาบาทปองรAายเขา) ไดAแก$ ไม$คิดรAายเบียดเบียน
เขา๒๗๒ โดยสาเหตุท่ีทำใหAโกรธมีมากมาย อาทิ ถูกดูหม่ินเกลียดชัง ถูกหักหลังรังแก  ฯลฯ ดังท่ี คัมภีร(
ทางพระพุทธศาสนาแสดงไวA ความว$า 

บุคคลพึงละความโกรธแคAนไดAเพราะอาศัยความไม$โกรธแคAน เพราะอาศัยเหตุอะไร 
เราจึงกล$าวไวAเช$นนั้น คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ(ชัดดังนี้ว$า เราเปDนผูAมี
ความโกรธแคAน เพราะเหตุแห$งสังโยชน(เหล$าใด เราพึงปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชน(
เหล$านั้นเสีย อนึ่ง เราเปDนผูAมีความโกรธแคAน แมAตนเองก็ยังติเตียนตนไดAเพราะความ
โกรธแคAนเปDนป�จจัย ผูAรู Aใคร$ครวญแลAวพึงติเตียนไดAเพราะความโกรธแคAนเปDนป�จจัย 
หลังจากตายแลAวทุคติเปDนอันหวังไดA เพราะความโกรธแคAนเปDนป�จจัย ความโกรธแคAน
นั่นเองเปDนสังโยชน( เปDนนิวรณ( อนึ่งอาสวะ และ ความเร$ารAอนท่ีทำความคับแคAนเหล$า
ใด จะพึงเกิดข้ึนเพราะความโกรธแคAนเปDนป�จจัย เม่ือบุคคลไม$มีความโกรธแคAน อาสวะ
และความเร$ารAอนที่ทำความโกรธแคAนเหล$านั้นจะไม$มี คำที่เรากล$าวไวAว$า บุคคลพึงละ
ความโกรธแคAนไดAเพราะอาศัยความไม$โกรธแคAน เพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล$าวไวA๒๗๓ 

อีกตอนหนึ่ง ความว$า “บุคคลฆ$าความโกรธไดAจึงอยู$เปDนสุข ฆ$าความโกรธไดAจึงไม$เศรAาโศก 
พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญการฆ$าความโกรธ ซึ่งมีรากเปDนพิษ มียอดหวาน เพราะบุคคล ฆ$าความ
โกรธนั้นไดAแลAว จึงไม$เศรAาโศก” ๒๗๔ ดังกล$าวนี้ แสดงใหAเห็นว$า ความคิดประทุษรAายบุคคลที่มีจิตเต็ม
ไปดAวยโทสะ จะมีพฤติกรรมที่เปDนไปในทางที่ไม$พึงประสงค( เพื่อโทสะเกิดแก$บุคคลใด ย$อมทำใหA
บุคคลนั้นมีจิตใจเดือดรAอนเศรAาหมอง เปDนสนิมอยู$ในจิตใจหนังสือสนิมอยู$ในใจมีราคะโทสะ และโมหะ
จิตใจเหมือนกับสนิมของศาสตรา เม่ือเกิดข้ึนแลAวย$อมทำใหAศาสตรา ซ่ึงเปDนของมีคมกร$อนไปจะใชAการ
ไม$ไดA จิตใจที่ถูกโทสะครอบงำก็ฉันนั้นโทสะ เปDนกิเลสป�ดบังใหAมืดมิด เห็นผิดเปDนชอบ เห็นชั่วเปDนดี 
เม่ือโทสะเกิดข้ึนในจิตใจก็ทำใหAจิตมืดมิด ใหAโทษเสียหายแก$ตัวเองและผูAอ่ืน โดยนัยนี้ ความโกรธมีอยู$ 
๑๐ ประการ คือ 
 
 
 
 

 
๒๗๒พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรI ฉบับประมวลธรรม, หนAา ๙๑. 
๒๗๓ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๘-๓๙/๔๑. 
๒๗๔สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๔/ ๘๘-๘๙. 



๑๒๔ 

ประการท่ี ๑ เขาเคยทำความเสียหายใหAแก$เรา 

ประการท่ี ๒ เขากำลังทำความเสียหายใหAแก$เรา 

ประการท่ี ๓ เขาจะทำความเสียหายใหAแก$เรา 

ประการท่ี ๔ เขาเคยทำความเสียหายใหAแก$คนท่ีเรารัก 

ประการท่ี ๕ เขากำลังทำความเสียหายใหAแก$คนท่ีเรารัก 

ประการท่ี ๖ เขาจะทำความเสียหายใหAแก$คนท่ีเรารัก 

ประการท่ี ๗ เขาเคยช$วยเหลือคนท่ีเราชัง 

ประการท่ี ๘ เขากำลังช$วยเหลือคนท่ีเราชัง 

ประการท่ี ๙ เขาจะช$วยเหลือคนท่ีเราชัง 

ประการท่ี ๑๐ โกรธโดยไรAสาเหตุ๒๗๕ 

โทสะ มีรากเปDนพิษมียอดหวาน ที่ว$ามีรากเปDนพิษหมายความว$า ในเบื้องตAน ความโทสะ
จะแสดงพิษสงต$อจิตใจ ทำใหAหงุดหงิด เร$ารAอน เดือดดาล จึงตAองรีบระบายความหงุดหงิด เร$ารAอน 
เดือดดาลออกไปโดยเร็ว ดAวยการด$าว$าทุบตี หรือทำลายบุคคลหรือสิ่งของ ที่เปDนตAนเหตุใหAเกิดโทสะ 
เมื่อไดAทำจนสาแก$ใจแลAว ในบั้นปลายจะรูAสึกโล$งใจ สบายใจ จึงเรียกว$ามียอดหวาน ดังนั้น ลักษณะ
ของโทสะ คือ ความโกรธรAายแรงกว$าอัคคีภัย ความเสียหายแก$ชีวิตและ ทรัพย(สินอันเนื่องมาจากไฟ
ภายใน คือ โทสะ๒๗๖ คนท่ีมีความโกรธสามารถฆ$าไดAทุกคน ท้ังบิดา มารดา พระอรหันต(๒๗๗ 

เมตตาช$วยกำจัดความมืดคือความโกรธใหAสิ้นไป เนื่องดAวยการทำรAายกัน หรือความรุนแรง
โดยใชAอาวุธต$าง ๆ ก็จะไม$เกิดขึ้น เช$น ความขุ$นเคือง เกรี้ยวกราด ฉุนเฉียว โมโห เร$ารAอน ความ
หงุดหงิด เพราะความโกรธเปDนอารมณ(ของผูAมีป�ญญาทราม ทำใหAเปDนคนกราดเกรี้ยวดุดันโหดรAาย๒๗๘ 
วิธีแกAความโกรธ ผลที่เกิดขึ้นจากความโกรธใหAปฏิบัติตามแนวศีล ๕ ศีล ๘ เปDนตAน จนถึงการเจริญ
เมตตาในภาวนาเพ่ือความหลุดพAน จากความทุกข(ในสังสารวัฏมีการเวียนว$ายตายเกิด เปDนตAน๒๗๙ 

 
๒๗๕สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๐๔/๑๑๒. 
๒๗๖สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๖๒๙/๒๒๒-๒๒๔. 
๒๗๗เสฐียรพงษ( วรรณปก, คำบรรยายพระไตรป|ฎก, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หนAา ๓๕. 
๒๗๘พระพรหมโมลี (วิลาศ �าณวโร), วิป!สสนาทีปนี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(ดอกหญAา, ๒๕๔๕), 

หนAา ๑๙. 
๒๗๙พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), วิถีแห)งชาวพุทธและหลักการปฏิบัติของชาวพุทธ, (กรุงเทพ-

มหานคร: โรงพิมพ(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนAา ๖๒. 



๑๒๕ 

๓) มโนสุจริต ประการท่ี ๓ (สัมมาทิฏฐิ/เห็นชอบคลองธรรม) 

มโนสุจริต ประการท่ี ๓ (สัมมาทิฏฐิ/เห็นชอบคลองธรรม) ไดAแก$ ไดAแก$ ความรูAแจAงอริยสัจ 
๔ อีกประการหนึ่ง บุคคลดำเนินตามอริยมรรค เขาย$อมรูAแจAงในนิพพานนี้เรียกว$า สัมมาทิฏฐิ เธอเปDน
ผูAตื่นในนิพพาน๒๘๐ ดังท่ี คัมภีร(ทางพระพุทธศาสนาแสดงไวA ความว$า 

บุคคลผูAเปDนเอก เม่ือเกิดข้ึนในโลก ย$อมเกิดข้ึนเพ่ือเก้ือกูลแก$คนหมู$มาก เพ่ือสุขแก$คน
หมู$มาก เพื่อประโยชน(แก$คนหมู$มาก เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก$เทวดาและมนุษย(ทั้งหลาย 
บุคคลผูAเปDนเอกคือใคร คือ บุคคลผูAเปDนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นไม$วิปริต บุคคลนั้นทำใหA
คนหมู$มากออกจากอสัทธรรม ใหAตั้งอยู$ในสัทธรรม บุคคลผูAเปDนเอกนี้แล เม่ือเกิดข้ึนใน
โลก ย$อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก$คนหมู$มาก เพื่อสุขแก$คนหมู$มาก เพื่อประโยชน(แก$คน
หมู$มาก เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุขแก$เทวดาและมนุษย(ท้ังหลาย ๒๘๑ 

“สัมมา” แปลกันโดยท่ัวไปว$า “ถูก” (Right) และการใชAคำว$า “สัมมา” มานำหนAาคำว$า ทิฏฐิ 
รวมทั้งองค(ประกอบของมรรคขAออื่น ๆ เปDนการชี้ใหAเห็นถึงจุดยืนแบบสายกลางของพระพุทธศาสนา 
คือ ความเปDนกลางระหว$างการยึดม่ันในทิฏฐิอย$างงมงาย (Dogmative View) ว$าเปDนความเปDนความ
จริงสูงสุด กับการปล$อยปละละเลยโดยไม$ยึดทิฏฐิอะไรเลย ดAวยเหตุนี้เอง สัมมาทิฏฐิจึงมีควายมืดหยุ$นสูง 
สามารถท่ีจะนำไปประยุกต(ใชAไดAในทุกขอบเขตแห$งประสบการณ( ความรูA และความเขAาใจของมนุษย(๒๘๒ 

สัมมาทิฏฐิ ป�ญญาอันเห็นชอบ เช$น เห็นว$าทำดีไดAดี ทำชั่วไดAชั่ว หรือเห็นว$าทุกข(เปDนผล
เกิดแต$เหตุ ความด้ินรนของจิต เปDนเหตุก$อใหAเกิดทุกข( ความดับแห$งความด้ินรนของจิต เปDนเหตุใหAถึง
ความดับทุกข( ความดำเนินปฏิปทาใหAเปDนไปโดยชอบ เปDนทางใหAถึงความดับทุกข(๒๘๓ สัมมาทิฏฐิคือ
ความเห็นชอบ หมายถึง ความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกตAอง คำว$า เห็น ในที่นี้ไม$ใช$เห็นดAวยตา แต$
เห็นดAวยใจ เรียกง$าย ๆ ว$า ความเขAาใจที่ถูกตAอง ความรูAที่ถูกตAอง ความเชื่อที่ถูกตAอง หรือความรูAสึก
นึกคิดท่ีถูกตAอง นั่นเอง๒๘๔ 
 

 
๒๘๐พระอุปติสสเถระ, คัมภีรIวิมุตติมรรค, หนAา ๓๒๓. 
๒๘๑องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๓๐๙/๔๐. 
๒๘๒David J. Kalupahana, Ethics in Early Buddhism, (Honolulu: The University Press of 

Hawaii, 1995), pp. 79. 
๒๘๓พระพุทธิวงศ(มุนี (บุญมา ทีปธมฺโม), ทีปธรรม: เทศนา โอวาท คติธรรม, (กรุงเทพมหานคร: 

อมรินทร( พริ้นติ้งแอนด(พับบลิชช่ิง จำกัด (มหาชน), ๒๕๔๕), หนAา ๖. 
๒๘๔พินิจ รักทองหล$อ, ธรรมานุกรมธรรมโฆษณI ฉบับประมวลธรรม เล)ม ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ(สุขภาพใจ, ๒๕๔๐), หนAา ๒๙๓. 



๑๒๖ 

ในองค(มรรค ๘ นั้นจักแสดงองค(มรรคขAอท่ี ๑ คือ สัมมาทิฏฐิเปDนอันดับตAน สัมมาทิฏฐิ 
ป�ญญาเห็นชอบ ๔ ทุกข( ๔ สมุทัย ๔ นิโรธ และ ๔ มรรค เรียกว$า สัมมาทิฏฐิ ไดAแก$ อริยสัจธรรมท้ัง ๔ 
ประการ คือ รูAเห็นท่ีตัวเราว$า เปDนท่ีตั้งแห$งทุกข( ทุกข(จะต้ังอยู$ไดAก็เพราะสมุทัยเปDนเหตุ คือ ไม$รูAจักตัว
และตน เปDนสัตว(เปDนบุคคล เปDนเราเปDนเขาข้ึน๒๘๕ 

สัมมาทิฏฐิ สิ่งนั้นประกอบดAวย ความเขAาใจถูกตAองในความไม$แน$นอน และการปรุงแต$ง
ของจิต วิญญาณ สัญญา สังขาร ไม$เที่ยง เปDนความเห็นถูกตAอง เห็นชอบทั้งหมดทั้งมวล เพราะ
ความเห็นในสรรพสิ่งที่จริงแทA นำไปสู$ความสงบ ความสุขและความมั่นคงในชีวิต เปDนความเขAาใจ
ถูกตAองต$ออริยสัจ ๔ ประการ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจAาไดAทรงประกาศสั่งสอนไวA ผูAฉลาดย$อมไม$พึง
ตำหนิติเตียน ไม$พึงโตAแยAง ไม$พึงขAามผ$าน นี้คือความเห็นชอบ๒๘๖ 

สัมมาทิฏฐิ มี ๒ ระดับ คือ คือ โลกียสัมมาทิฏฐิ และโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ หรือสัมมา ทิฏฐิ
เบื้องต่ำ และสัมมาทิฏฐิเบื้องสูง ดังนี้ 

โลกียสัมมาทิฏฐิ หรือสัมมาทิฏฐิเบื้องต่ำ ไดAแก$ ความเห็นชอบ คือ ความเห็นถูกตAอง เห็น
และเชื่อว$า บุคคลทำดีย$อมไดAรับผลดี ทำชั่วไดAรับผลชั่ว บาปบุญมีจริง นรกสวรรค(ในโลกอื่นมีจริง 
มารดาบิดา เห็นถูกเปDนประโยชน(เก้ือกูลแก$การดำเนินชีวิตประจำวัน 

โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ หรือสัมมาทิฏฐิเบื้องสูง ไดAแก$ ความรูAหรือญาณในอริยสัจ ๔ คือ เห็น
ทุกข(ในชีวิตตามท่ีเปDนจริง ทางปฏิบัติใหAถึงความดับทุกข(ก็มีอยู$ เรียกว$ามรรค หรืออริยมรรคมีองค( ๘ 

โดยนัยนี้ โลกุตตรสัมมาทิฏฐิเปDนความรูAความเขAาใจในสิ่งท้ังหลายอย$างถูกตAองตามอย$างท่ี
มันเปDน หรือความรูAความเขAาใจโลกและชีวิตถูกตAองตามความเปDนจริงตามสภาวะของธรรมชาติ ซ่ึง
เปDนความรูAในระดับท่ีเหนือกระแสโลก เรียกอีกอย$างหนึ่งว$า สัมมาทิฏฐิอันเปDนอริยะ หรือสัมมาทิฏฐิท่ี
ไม$มีอาสวะ ดังที่ คัมภีร(ทางพระพุทธศาสนาแสดงไวA ความว$า “สัมมาทิฏฐิอันเปDนอริยะ ที่ไม$มีอาสวะ 
เปDนโลกุตตระ เปDนองค(แห$งมรรค เปDนอย$างไร องค(แห$งมรรค ขAอสัมมาทิฏฐิ ท่ีเปDนตัวป�ญญา ป�ญญินท
รีย( ป�ญญา พละ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค(ของภิกษุผูAมีจิตไกลจากขAาศึก มีจิตหาอาสวะมิไดA เพียบพรAอม
ดAวยอริยมรรค เจริญองค(แห$งมรรคอยู$ นี้เปDนสัมมาทิฏฐิอันเปDนอริยะ ท่ีไม$มีอาสวะ เปDนโลกุตตระ เปDน
องค(แห$งมรรค”๒๘๗ 

 
๒๘๕พระพรหมมุนี (บู$ สุจิณฺโณ), ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพพระพรหมมุนี, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ(ร$มธรรม, ๒๕๔๓), หนAา ๗๒. 
๒๘๖Yogavacara Rahula, The Way to Peace and Happiness, (Sri lanka: Systematic Print 

(Pvt.) Ltd, 1996), pp. 136-141. 
๒๘๗ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๘/๑๘๑. 



๑๒๗ 

สรุปไดUว)า ในทางกฎหมาย คำว$า “สุจริต” หมายถึง สภาวะทางจิตใจอันประกอบดAวย 
(๑) ความซ่ือสัตย(ในความเชื่อหรือวัตถุประสงค( (๒) ความซื่อตรงต$อหนAาที่หรือหนี้ของตน (๓) ความ
สอดคลAองกับมาตรฐานทางการคAาหรือธุรกิจใด ๆ อันชอบดAวยเหตุผลในการต$อรองกันอย$างเปDนธรรม 
และ (๔) การไรAซึ่งเจตนาแสวงหาผลประโยชน(โดยมิชอบ ซึ่งมีนัยแห$งความหมายตรงกันกับคำว$า 
“สุจริต” ในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึง ความประพฤติดี ประพฤติชอบ ประพฤติถูกตAองตาม
คลองธรรม  ซึ่งในพระไตรป�ฎก ฉบับภาษาไทย ระบุไวA ๓ ประการ คือ (๑) กายสุจริต (๒) วจีสุจริต 
และ (๓) มโนสุจริต 

กายสุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบ หรือความประพฤติดีดAวยกาย ไดAแก$ (๑) การละ
เวAนการฆ$า การสังหาร การบีบคั้นเบียดเบียน มีเมตตากรุณาช$วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห(กัน (๒) การ
ละเวAนการแย$งชิง ลักขโมย และการเอารัดเอาเปรียบ เคารพในสิทธิในทรัพย(สินของกันและกัน และ 
(๓) การละเวAนการประพฤติผิดล$วงละเมิดในของรักของหวงแหนของผูAอื่น ไม$ข$มเหงจิตใจหรือทำลาย
ลบหลู$เกียรติและวงศ(ตระกูลของกันและกัน การงดเวAนจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย โดยนัยนี้ 
ในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงใหAความสำคัญกับกายสุจริตอันเปDนหลักจริยธรรมที่ถูกตAองต$อการ
ประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของผูAคนในสังคมไทย กายสุจริตจึงเปDนหลักปฏิบัติที่ตรงจุดในการ
แกAไขป�ญหาของชีวิตในดAานต$าง ๆ ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย(ทางกายไดA ฉะนั้น ถAา
สถาบันต$าง ๆ ทางสังคมอันมีสถาบันครอบครัว เปDนตAน ตAองการเห็นสังคมแห$งสันติสุขที่แทAจริงแลAว 
สถาบันที่เกี่ยวขAองเหล$านั้นควรยึดหลักกายสุจริตในพระพุทธศาสนาเถรวาท มาเปDนแนวทางในแกAไข
ปรับปรุงพฤติกรรมของพลเมืองในประเทศชาติดAวยการส$งเสริมการประพฤติดีปฏิบัติชอบตามแนวกาย
สุจริต ๓ ประการ นั่นเอง 

วจีสุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบ หรือความประพฤติดีดAวยกาย ไดAแก$ (๑) เวAนจาก
การพูดเท็จ คือ ดำรงคำสัตย( เพราะสืบทอดคำสัตย(ไวAดAวยความจริง (๒) เวAนจากการพูดส$อเสียด คือ 
การพูดคำที่ทำใหAเกิดความสามัคคี พูดสมานคนที่แตกกัน (๓) เวAนจากการพูดคำหยาบ คือ การกล$าว
วาจาท่ีไม$มีโทษ ไพเราะโสต และ (๔) เวAนจากการพูดเพAอเจAอ คือ พูดถูกกาล เพราะพูดถูกกาลอันควร 
โดยนัยนี้ พระพุทธศาสนาใหAความสำคัญกับวาจาอย$างยิ่ง เพราะการใชAวาจาเปDนองค(ประกอบท่ีสำคัญ
ในการเผยแผ$พระพุทธศาสนา เนื้อหาคำสอนเปDนเรื่องท่ีเก่ียวขAองดAวยคุณค$าในทางความประพฤติปฏิบัติ 
การสอนที่จะใหAไดAผลดี นอกจากใหAเกิดความเขAาใจแลAว จะตAองใหAเกิดความรูAสึกมองเห็นคุณค$า 
ความสำคัญ จนมีความเลื่อมใสศรัทธาท่ีจะนำไปประพฤติปฏิบัติดAวย วจีสุจริตจึงเปDนหลักปฏิบัติท่ีตรง
จุดในการแกAไขป�ญหาของชีวิตที่เกิดจากการสื่อสารไดA สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย(ทาง
วาจาไดA ฉะนั้น ถAาสถาบันต$าง ๆ ทางสังคมอันมีสถาบันครอบครัว เปDนตAน หากตAองการเห็นสังคมแห$ง
สันติสุขที่แทAจริงแลAว สถาบันที่เกี่ยวขAองเหล$านั้นควรยึดหลักวจีสุจริตในพระพุทธศาสนา มาเปDน
แนวทางในแกAไขปรับปรุงพฤติกรรมของพลเมืองในประเทศชาติดAวยการส$งเสริมการพูดท่ีใหAคุณ 



๑๒๘ 

มโนสุจริต หมายถึง ความประพฤติชอบหรือความประพฤติดีดAวยใจ ไดAแก$ (๑) อนภิชฌา คือ 
ไม$โลภอยากไดAของเขา เปDนกิริยาที่อดทนต$อความโลภเพราะขันติ ทำใหAมีคุณค$าทางจิตใจและป�ญญา 
ไม$ลุ$มหลงหมกมุ$นมัวเมา บริโภคทรัพย(อย$างรูAเท$าทันเห็นคุณโทษ มีจิตเปDนอิสระ และอาศัยทรัพย(
เพื่อใหAไดAโอกาสที่จะพัฒนาจิตป�ญญายิ่ง ๆ ขึ้นไป (๒) อพยาบาท คือ ไม$พยาบาทปองรAายเขา เปDน
ลักษณะของวิธีละความโกรธท่ีสามารถทำไดAโดยการเจริญเมตตา เพราะทำใหAเกิดประโยชน(ป�จจุบันแก$
ผูAปฏิบัติมีสุขภาพ ร$างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี และ (๓) สัมมาทิฐิ คือ เห็นชอบตามคลองธรรม ซ่ึง
แบ$งเปDน ๒ ระดับ ไดAแก$ โลกียสัมมาทิฏฐิ หรือสัมมาทิฏฐิเบื้องต่ำ ไดAแก$ ความเห็นชอบ คือ ความเห็น
ถูกตAอง เห็นและเชื่อว$า บุคคลทำดีย$อมไดAรับผลดี ทำชั่วไดAรับผลชั่ว บาปบุญมีจริง นรกสวรรค(ในโลก
อื่นมีจริง มารดาบิดา เห็นถูกเปDนประโยชน(เก้ือกูลแก$การดำเนินชีวิตประจำวัน และอีกระดับหนึ่ง คือ 
โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ หรือสัมมาทิฏฐิเบื้องสูง ซึ่งเปDนความรูAความเขAาใจในสิ่งทั้งหลายอย$างถูกตAองตาม
อย$างที่มันเปDนหรือความรูAความเขAาใจโลกและชีวิตถูกตAองตามความเปDนจริงตามสภาวะของธรรมชาติ 
เรียกอีกอย$างหนึ่งว$า สัมมาทิฏฐิอันเปDนอริยะ หรือสัมมาทิฏฐิท่ีไม$มีอาสวะ โดยนัยนี้ มโนสุจริต จึงเปDน
จุดเริ่มของการศึกษาที่ถูกตAอง เปDนจุดเริ่มของการปรับโครงสรAางรากฐานของสังคมใหAแข็งแรงข้ึน 
เขAมแข็งขึ้น ดAวยการพัฒนาคนในสังคมทางดAานจิตใจ ใหAเปDนคนดี มีความคิดเห็นที่ถูกตAอง มีป�ญญา
พิจารณาสิ่งต$าง ๆ ในชีวิตไดAอย$างดี ฉะนั้น ถAาสถาบันต$าง ๆ ทางสังคมอันมีสถาบันครอบครัว เปDนตAน 
หากตAองการเห็นสังคมแห$งสันติสุขที่แทAจริงแลAว สถาบันที่เกี่ยวขAองเหล$านั้นควรยึดหลักมโนสุจริตใน
พระพุทธศาสนา มาเปDนแนวทางในแกAไขปรับปรุงพฤติกรรมของพลเมืองในประเทศชาติดAวย
กระบวนการสรAางความคิดความเขAาใจที่ถูกตAองตามความเปDนจริง ตั้งตนอยู$ในศีลธรรมอันดีงาม 
เพ่ือใหAคุณธรรมภายในเจริญงอกงาม 

สุจริตทั้ง ๓ ประการนี้ เปDนค$านิยมที่สำคัญยิ่งต$อการพัฒนาสังคมไทยหรือพัฒนาชุมชน 
เพราะการพัฒนานั้นจะตAองพัฒนาคนก$อน เพื่อสรAางคนใหAมีความเขAมแข็ง ๓ ประการ คือ ความ
เขAมแข็งทางพฤติกรรม ความเขAมแข็งทางจิตใจ และความเขAมแข็งทางป�ญญา เมื่อสรAางคนใหAมีความ
เขAมแข็งดังกล$าวแลAว ก็จะสามารถแกAไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดAอย$างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

๒.๓ หลักการแนวคิดการการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ!งจิตสำนึก
คุณธรรมและค)านิยมสุจริตในสังคมไทย 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระว$าดAวยหลักการแนวคิดการการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคม
ในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย โดยมีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๓.๑ หลักการและแนวคิดการสรUางค)านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว 

ครอบครัว หมายถึง สถาบันพ้ืนฐานของสังคมท่ีประกอบดAวยสามีภรรยาและหมายความ ถึง
ลูกดAวย๒๘๘ ครอบครัวเปDนกลุ$มบุคคลต้ังแต$ ๒ คนข้ึนไปท่ีเก่ียวขAองสัมพันธ(กันโดยการเกิดการแต$งงาน
หรือการรับเปDนบุตรบุญธรรมและอาศัยอยู$ร$วมกัน ลักษณะครัวเรือนที่นอกเหนือจากนี้ ถือว$ามิใช$
ครอบครัว๒๘๙ ครอบครัว คือ สถาบันพ้ืนฐานท่ีมีหนAาท่ีถ$ายทอดใหAการเรียนรูAวัฒนธรรมและค$านิยมแก$
สมาชิกของครอบครัวรวมทั้งกล$อมเกลาพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพใหAเปDนไปตามบทบาทและความ
คาดหวังของสังคมโดยผ$านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม๒๙๐ 

สถาบันครอบครัวเปDนสถาบันท่ีสำคัญที ่สุดของสังคม เปDนหน$วยย$อยของสังคมที ่ มี
ความสัมพันธ(และร$วมมือกันอย$างใกลAชิด เปDนสถาบันท่ีคงทนท่ีสุดและยังไม$เคยปรากฏว$า สังคมมนุษย(
เปDนสังคมที่ไม$มีสถาบันครอบครัว เพราะมนุษย(ทุกคนตAองอยู$ในสถาบันครอบครัว เนื่องจากเปDนกลุ$ม
สังคมกลุ$มแรก ท่ีมนุษย(ทุกคนเจอ ต้ังแต$แรกเกิดจนกระท่ังเติบโต และมีครอบครัวแยกออกมา ครอบครัว
จะใหAตำแหน$ง ชื่อ และสกุลซ่ึงเปDนเครื่องบอกสถานภาพ บทบาทตลอดจนกำหนดสิทธิหนAาท่ีท่ีสมาชิก
มีต$อกันและต$อสังคม ครอบครัวเปDนสถาบันแห$งแรกและแห$งสำคัญของสังคมในการกำหนดพฤติกรรม
ของมนุษย(ใหAเปDนไปตามระเบียบแบบแผน ซ่ึงมีการกำหนดมาตรฐานความประพฤติของครอบครัว๒๙๑ 
ดังนั้น เม่ือกล$าวถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว จึงพอสรุปไดAว$า ... 

... ครอบครัวเปDนสถาบันพื้นฐานทางการศึกษาของสังคม ครอบครัวเปDนแหล$งถ$ายทอด
องค(ความรูA ฝ¥กฝนและอบรมใหAสมาชิกไดAเรียนรูAระเบียบสังคมหรือการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 
ท้ังอย$างเปDนทางการ (Formal) และ ไม$เปDนทางการ (Informal) 
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บำบัดครอบครัว, ๒๕๔๔), หนAา ๒. 
๒๙๐อัมพร สุคันธวณิช และคณะ, มนุษยIกับสังคม, พิมพ(ครั ้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร(, ๒๕๕๐), หนAา ๙๑. 
๒๙๑สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา, พิมพ(ครั้งที่ ๒๒, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หนAา 

๒๖. 



๑๓๐ 

... ครอบครัวเปDนเบAาหลอมทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะของสมาชิก การมีปฏิสัมพันธ( 
(Interaction) ระหว$างสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน มีการถ$ายโยงค$านิยม ความรูAสึกนึกคิด ทัศนคติ 
ความเชื่อ ความศรัทธาและวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตจากสมาชิกรุ$นหนึ่งไปยังอีกรุ$นหนึ่ง ตลอดจนมี
การพักผ$อน สันทนาการ และการทำกิจกรรมต$าง ๆ ร$วมกัน บรรยากาศ และวิธีการ อบรมเลี้ยงดูการ
อบรมสั่งสอน การเปDนพ$อแบบ แม$แบบ ทั้งอย$างเปDนทางการและไม$เปDนทางการ ทั้งโดยที่รูAตัวหรือไม$
รูAตัว สิ่งแวดลAอมภายในครอบครัวไม$ว$าจะในทางบวกหรือในทางลบไดAค$อย ๆ หล$อหลอมพื้นฐานทาง
บุคลิกภาพและคุณลักษณะทางดAานร$างกาย สังคม อารมณ( และจิตใจของสมาชิกในครอบครัวใน
รูปแบบต$าง ๆ มีผลต$อโดยตรงต$อการการแสดงบทบาททางสังคมของสมาชิกในสถาบันอ่ืนต$อไป 

... ครอบครัวสรAางคุณภาพชีวิต คุณลักษณะต$าง ๆ ที่บ$งชี้ถึงลักษณะของชีวิตที่มีคุณภาพ
ขAางตAนนี้ ครอบครัวจะเปDนสถาบันท่ีจะเอ้ืออำนวยใหAเกิดข้ึนกับชีวิตของสมาชิกในครอบครัวไดA 

... ครอบครัวเปDนสถาบันพ้ืนฐานในการพัฒนาสังคม สถาบันท่ีมีความสำคัญอย$างยิ่งในการ
พัฒนาสังคมและชุมชน เช$นเดียวกับสถาบันทางสังคมอื่น ๆ วัฏจักรของการเกิด การเติบโต เขAาสู$วัย
เรียน วัยทำงาน วัยแต$งงาน วัยเลี้ยงดูลูกของตนเอง วัยดูแลพ$อแม$เม่ือแก$ชราลง สอนและฝ¥กใหAทุกคน
ตAองมีบทบาทหนAาที่ในฐานะต$าง ๆ ในครอบครัว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การเขAาไปมีบทบาท ภาระหนAาท่ี
และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ 

... ครอบครัวเปDนหน$วยวางรากฐานการปกครองในระดับต$าง ๆ ครอบครัวทำหนAาที่ปฐม
ภูมิที่สำคัญที่สุดคือการใหAกำเนิดเด็ก ใหAการเลี้ยงดูผูAเยาว( ใหAการศึกษา สรAางคนใหAรูจักระเบียบสังคม 
เพราะการถ$ายทอดวัฒนธรรมใหAคนรุ$นหลังรับไวAเปDนแนวทางในการดำรงชีวิตใหAเหมาะสมกับสภาพ
สังคมของชนกลุ$มนั้น เด็กที่เติบโตมาจากครอบครัวแบบใด ย$อมไดAรับการถ$ายทอดแนวความคิด เจต
คติและพฤติกรรมต$าง ๆ ติดมาไม$มากก็นAอย และนำไปใชAปฏิบัติในสังคมท่ีเขาอยู$อาศัย 

นอกจากนี้ ครอบครัวยังเปDนเสมือนแหล$งบ$มเพาะทักษะทางการเมือง การอยู$ร$วมกันอย$าง
มีกติกา มีบทบาท หนAาที่รับผิดชอบ เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การตัดสินใจร$วมกัน รูAจักรับฟ�งและ
สื่อสารเจรจาประนีประนอมกันดAวยความรัก ความเขAาใจ และเหตุผล รูAจักการใหAอภัยกัน มีการแบ$ง
อำนาจหนAาที่และแบ$งงานกันในครอบครัวอย$างชัดเจน จะเห็นว$าในสมัยก$อนแมAภรรยาจะมีฐานะเปDน
รองสามี แต$ก็มีการแบ$งหนAาที่กัน ซึ่งฝ�ายสามีมีอำนาจการตัดสินใจภายนอกบAาน การเปDนผูAนำ ใน
ขณะเดียวกันภาระการดูแลบAานเรือนและผูAคนในบAานเปDนหนAาท่ีของฝ�ายภรรยา สำหรับผูAสูงอายุจะทำ
หนAาท่ีอบรม สั่งสอน ขัดเกลาสมาชิกท่ีเปDนเด็กใหAเรียนรูAการดำเนินชีวิตเพ่ือสืบทอดวงศ(ตระกูล๒๙๒ 

 
๒๙๒มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มนุษยIกับอารยธรรม (ฉบับปรับปรุง) หน)วยท่ี ๑-๗, พิมพ(ครั้งท่ี 

๙, (นนทบุรี: สำนักพิมพ(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒), หนAา ๑๓๗-๑๓๙. 



๑๓๑ 

ในเชิงโครงสรAาง ครอบครัว คือ สถาบันทางสังคมที่เปDนพื้นฐานที่มีหน$วยเล็กที่สุดที่คน
ตัดสินใจมาใชAชีวิตอยู$ร$วมกัน และหากพิจารณาจากลำดับที่มีการก$อตั้งครอบครัว (Family Formation) 
ของคนในรุ$นต$าง ๆ รวมไปถึงขนาดของครอบครัวดAวย สามารถจำแนกไดA ๒ ประเภทใหญ$ ๆ ดังนี้ 

ประเภทที่ ๑ ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) เปDนครอบครัวที่ประกอบดAวยพ$อแม$ลูก
เท$านั้น สังคมตะวันตกจะเปDนแบบนี้เด็กจะถูกเลี้ยงใหAสามารถพึ่งตนเองไดAเร็ว โดยจะใหAการดูแลจน
อายุ ๑๘ ป�เด็กจะตAองดิ้นรนเอาตัวรอดเองหรือไปสรAาง (Nuclear Family) ของตนเอง ครอบครัว
เดี่ยว มักเกิดป�ญหาการอย$ารAางสูง จนเกิดลักษณะ (Single Parent Home) คือ ครอบครัวเดี่ยวที่มี
เฉพาะพ$อหรือแม$กับลูกเท$านั้น การเลี้ยงลูกในสังคมตะวันตกจะเนAนฝ¥กใหAมีความรับผิดชอบ รูAจัก
หนAาท่ี ถAาเปDนหนAาท่ีจะตAองทำแต$ถAาไม$ใช$หนAาท่ีพ$อแม$จะตAองจAางทำ 

ในครอบครัวเด่ียวเด็กมีโอกาสขาดตัวแบบทางสังคม(Social Role Model) ไดAง$ายและไม$
มีคนทดแทน เด็กจะเกิดการต$อตAานสังคม (Anti-Social Behavior) เพราะครอบครัวไม$เปDนที ่ พ่ึง
ครอบครัวไรAความหมาย ไม$มีจุดยึดเหนี่ยว จากการเลี้ยงดูที่บีบใหAลูกตAองพึ่งตนเองไดAเร็วและแยก
ออกไปเร็วทำใหAขาดความผูกพันกับครอบครัวเดิมของตนเอง ความผูกพันของพ$อแม$ลูกมีนAอยไม$อาทร
พ$อแม$ยามแก$เฒ$า จึงพบว$าป�ญหาคนชราถูกทอดทิ้งจะมีมากในสังคมตะวันตก บั้นปลายชีวิตของ
คนชราจึงเปรียบเสมือนส$วนเกินทางสังคม อัตราการตายของคนชราจะสูงมากในเทศกาลครอบครัว 
เกิดภาวะซึมเศรAาเพราะลูกไม$มาหา บางคนจึงหันความสนใจไปที่สัตว(เลี้ยงที่เปรียบเสมือนเพื่อนที่ดี
ท่ีสุดในยามนี้ บางคนจึงยกทรัพย(สมบัติใหAกับหมาแมว เปDนตAน 

ประเภทท่ี ๒ ครอบครัวขยาย (Extended Family) คือ ครอบครัวท่ีประกอบดAวยครอบครัว
เด่ียวต้ังแต$สองครอบครัวมารวมกันเขAา ครอบครัวขยายท่ีแทAจริงจะประกอบไปดAวยสมาชิกสามชั่วอายุ
คนหรือมากกว$าท่ีเปDนญาติกัน ครอบครัวขยายเกิดข้ึนไดAเพราะลูกท่ีแต$งงานแลAวไม$ออกไปต้ังบAานเรือน
ของตนใหม$ ส$วนมากมักไม$ค$อยมีครอบครัวขยายเต็มรูปแบบ มี ๒ รูปแบบ ไดAแก$ ขยายโดยเนAนชาย
เปDนหลัก (Patrilineal Extended Family) โดยจะมีพ$อแม$ลูกชายลูกสะใภAและหลาน ๆ และขยายโดย
เนAนหญิงเปDนหลัก (Matrilineal Extended Family) โดยจะมีพ$อแม$ลูกสาวลูกเขยและหลาน ๆ๒๙๓ 

โดยแทAจริง ครอบครัวมีบทบาทหนAาที่ท่ีตAองใหAสิ่งต$าง ๆ กับสมาชิก ไดAแก$ นิสัย (Habit), 
ค$านิยม (Value), การมองโลกหรือโลกทัศน( (World View) ซึ่งเปDนเรื ่องของการรับรูA (Perception), 
บุคลิกภาพ (Personality), ทัศนคติ (Attitude) ดังนั้น หากกล$าวถึงหนAาท่ีของครอบครัว (Functions 
of the Family) ตามหลักวิทยาครอบครัว สามารถจำแนกหนAาท่ีของครอบครัวไดA ๗ ประการ ดังนี้ 

 
๒๙๓พูนสุข ช$วยทอง, ครอบครัวและคุณภาพเด็ก, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(วิฑูรย(การปก, ๒๕๔๘), 

หนAา ๒. 



๑๓๒ 

๑. หนAาที่ดAานเศรษฐกิจ ในสมัยโบราณคนในครอบครัวเดียวกันตAองช$วยกันทำมาหากิน 
ลูกตAองรับภารกิจของพ$อ แต$ยังไม$ไดAเปDนเจAาของจนกว$าพ$อจะตาย ครอบครัวเปDนผูAผลิตและผูAบริโภค 
ในป�จจุบันการผลิตต$าง ๆ ถูกตัวแทนนอกครอบครัวรับไปทำแทนทั้งสิ้น อาหารที่เคยทำในบAานก็มี
ตัวแทนทำนอกบAาน ในสังคมป�จจุบันสิ่งต$าง ๆ อาจหาซื้อไดAไม$ว$าอาหาร หรือเสื้อผAา นอกจากนั้นยังมี
เครื่องมือเครื่องใชAทุ$นแรง 

๒. หนAาท่ีในการใหAการศึกษา ในสมัยก$อนแม$สอนเรื่องการบAานการเรือนใหAลูกสอนใหAอ$าน 
เขียน หรือทำเลขง$าย ๆ แต$ทุกวันที่เด็กใชAเวลาในโรงเรียน หรือในการเรียนมากกว$าอยู$บAาน กินขAาว
กลางวันท่ีโรงเรียนถึงบAานในเวลาเย็น โรงเรียนเลิกก็มีกิจกรรมนอกหลักสูตร แต$กระนั้นครอบครัวก็ยัง
เปDนตัวแทนวัฒนธรรมที่จะถ$ายทอดขนบธรรมเนียมและประเพณี ความเชื่อ ค$านิยม งานอดิเรกและ
กิจกรรมที่จะเรียนไดAในบAานเด็กซึ่งจะเรียนจากที่อื่นไม$ไดA เด็กที่ไดAรับการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ทำ
อะไร ๆ ร$วมกันจะต$างจากเด็กที่มาจากบAานที่ต$างคนต$างอยู$ต$างคนต$างทำ การปฏิบัติและดำเนนิชีวิต
ในครอบครัวเปDนตัวแทนในการเรียนท่ีเขAมแข็งกว$าจะเรียนจากหนังสือท่ีโรงเรียน ถAาครอบครัวไม$ยอม
ทำอะไรเลยก็จะสูญเสียหนAาท่ีทางการศึกษาและเด็กท่ีดีจะขาดความสนับสนุนท่ีควรไดAจากครอบครัว 

๓. หนAาที่ในการปกปPองสวัสดิภาพ หนAาที่สำคัญอีกประการที่ไม$ควรละเลยของครอบครัว 
คือ ครอบครัวตAองปกปPองสวัสดิภาพของสมาชิก อาจอาศัยตำรวจหรือหน$วยงานอื่น ๆ เช$น สาธารณสุข 
ยา ประกันชีวิต ประกันรถ 

๔. หนAาที่ในการสันทนาการ มีสันทนาการซึ่งเปDนส$วนสำคัญของชีวิตครอบครัวในป�จจุบัน 
เช$น ฟุตบอล ภาพยนตร( การใชAเวลาสันทนาการร$วมกันนั้นจะทำใหAความสัมพันธ(ในครอบครัวดีข้ึน 

๕. หนAาที่ทางศาสนา การศาสนาในบAานเรามีนAอยลงไปเรื่อย ๆ เพราะความไม$สะดวกคน
หนุ$มสาวไม$สนใจการเขAาวัด ในชนบทเวลามีงานวัดก็เขAาไปเพื่อสนุกมากกว$าที่จะสนใจกับพิธีศาสนา 
ความเชื่อพ้ืนฐานต$าง ๆ เด็กก็มักจะไดAจากครอบครัว ครอบครัวควรช$วยใหAเขามีปรัชญาชีวิต ศีลธรรม
ที่เขามี เขาไดAมาจากครอบครัวของเขาเอง การศึกษาพบว$า หนุ$มสาวเรียกตนเองว$าพุทธศาสนิกชน 
เพราะเกิดมาในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธ แต$แทAจริงแลAวครอบครัวส$วนมากไม$สามารถใหAคุณค$า
ทางศาสนาแก$เด็กไดAอย$างแทAจริงและไดAผลสำเร็จ 

๖. หนAาที่ในการใหAความรัก ในวัยทารกเด็กจะไดAรับการอุAมชูกอดรัดในระหว$างใหAนม
มารดาจะทำใหAเขาเกิดความไวAวางใจ เขาไดAรับการเปลี่ยนผAาท่ีเป�ยกแฉะ และมีคนในครอบครัวมาเล$น
ดAวย เมื่ออายุไดA ๓ เดือน เขาก็เริ่มจะเห็นความแตกต$างระหว$างบุคคลแต$ละคน รูAว$าใครเปDนใครใน
ครอบครัว การอุAมชูแสดงความรักเด็กจะเกิดความรูAสึกอบอุ$นม่ันคงปลอดภัย ซึ่งจะช$วยใหAเขาปรับตัว
ใหAเขAากับโลกภายนอกไดA 
 



๑๓๓ 

๗. หนAาที่ทางชีววิทยาของครอบครัว ครอบครัวมีหนAาที่ใหAเกิดบุตรเมื่อมนุษย(สามารถ
สืบพันธุ(อยู$ต$อไปไดA เด็กที่เกิดไม$ถูกกฎหมายในครอบครัวที่ไม$ตAองการมักจะเปDนป�ญหาและภาระของ
สังคม ซ่ึงมีอยู$มากในสังคมไทย ดังนั้นทุกชีวิตท่ีเกิดตAองมีสิทธิท่ีจะไดAรับความรักและความเอาใจใส$๒๙๔ 

อย$างไรก็ตาม ครอบครัวทุกครอบครัวมีการทำหนAาท่ีต$าง ๆ แบบเดียวกันในทุกสังคมของ
มนุษย( จนเราอาจเรียกไดAว$าเปDนหนAาที่สากล คือเปDนหนAาที่ซึ ่งครอบครัวของทุกสังคมตAองกระทำ
โดยท่ัวไป ดังนี้ 

๑. หนAาท่ีในการใหAกำเนิดแก$สมาชิก ความตAองการทางสรีระอย$างหนึ่งของมนุษย( คือ เพศ
รส ซึ่งเปDนสาเหตุใหAมีบุตร การใหAกำเนิดแก$สมาชิกตAองอาศัยพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งเปDนส$วนหนึ่งของ
กระบวนการทางชีววิทยา การใหAกำเนิดแก$สมาชิกควรจะเปDนตามธรรมชาติ กล$าวคือ เมื่อชายหญิง 
กระทำกิจกรรมทางเพศร$วมกัน ฝ�ายหญิงก็มีครรภ( เมื่อครบกำหนดก็คลอดบุตรถAาสุขภาพของมารดา
และบุตรดี บุตรก็จะเจริญเติบโตไปตามลำดับ บิดามารดาจะตAองเลี้ยงดูบุตรใหAมีคุณภาพ สามารถทำ
ประโยชน(ใหAสังคมไดA ถAาคู$สมรสไม$สามารถใหAกำเนิดแก$สมาชิกไดAดAวยเหตุบางประการ สังคมก็ผ$อน
ปรนใหAคู$สมรสรับเด็กอ่ืนมาเลี้ยงเปDนบุตรบุญธรรมไดA การรับบุตรบุญธรรม ถAาปฏิบัติตามประเพณีและ
กฎหมายแลAว บุตรบุญธรรมก็มีฐานะเหมือนกับบุตรซ่ึงเกิดจากสายโลหิตทุกประการ 

๒. หนAาที่ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เมื่อครอบครัวผลิตเด็กออกมาแลAว พ$อ แม$ ญาติ พี่นAอง 
จะตAองช$วยกันเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนใหAเด็กไดAเจริญเติบโตเปDนสมาชิกที่ดีของสังคมต$อไป หนAาที่นี้
นับว$าสำคัญมาก ซึ่งประกอบดAวยลักษณะสำคัญ ๒ ประการดAวยกัน คือ การเลี้ยงดูเด็กอ$อนเพื่อใหAมี
ร$างกายแข็งแรงเจริญเติบโต มีจิตใจสมบูรณ( และการอบรมสั่งสอนขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามใหAเด็กโดยท่ีมนุษย(เปDนสัตว(ท่ีมีภาวะเปDนเด็กอ$อน ตAองพ่ึงพาอาศัยอยู$กับครอบครัว
ของตนนานมากกว$าลูกของสัตว(ประเภทอ่ืน ๆ 

๓. หนAาท่ีในการใหAความรัก หนAาท่ีนี้ยังไม$มีสถาบันใดทำแทนไดAดีกว$าครอบครัวความรักท่ี
เด็กไดAรับจากบิดามารดา หรือจากครอบครัวตนเปDนความรักที่ต$อเนื่อง ไม$มีวันสิ้นสุด เด็กที่ขาดความ
รักขาดความเอาใจใส$จากครอบครัว มักจะก$อป�ญหาข้ึนเพ่ือเรียกรAองความสนใจ เด็กมักจะมีความโกรธ 
ขี้อิจฉา ไม$รักใคร จะปรับตัวใหAเขAากับบุคคลภายนอก ครอบครัวก็มักจะปรับไม$ไดA หรือไดAก็ไม$ดีพอ เม่ือ
ถึงวัยแต$งงานก็ปรับตัวใหAเขAากับคู$สมรสของตนไม$ไดA 
 
 

 
๒๙๔พรรณทิพย( ศิริวรรณบุศย(, จิตวิทยาครอบครัว, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเท็กซ( แอนด( เจอร(นัล

พับลิเคช่ัน จำกัด, ๒๕๔๕), หนAา ๓๔-๓๕. 



๑๓๔ 

๔. หนAาที่ในทางเศรษฐกิจ คือการหาเงินมาใชAจ$ายเลี้ยงดูสนองความตAองการตามป�จจัย
สำคัญ ๕ ประการ คือ อาหาร เสื้อผAา ยารักษาโรค ที่อยู$อาศัย และการศึกษา อันเปDนความจำเปDน
พื้นฐานของมนุษย( หนAาที่ทางเศรษฐกิจของครอบครัวชาวตะวันตกกับครอบครัวชาวตะวันออก มี
ลักษณะแตกต$างกันบAาง ในสังคมชาวตะวันตกถือว$าชีวิตสมรสคือหุAนส$วน มีการแบ$งความรับผิดชอบ 

๕. หนAาท่ีในการใหAความปลอดภัย บิดา มารดา มีหนAาท่ีใหAความปลอดภัยแก$บุตรนับต้ังแต$
บุตรปฏิสนธิ เมื่อคลอดออกมาแลAวบุตรจะตAองไดAรับการปกปPองอย$างรอบครบความกAาวหนAาในทาง
วิทยาศาสตร( ความกAาวหนAาในทางโภชนาการ จะช$วยใหAครอบครัวปลอดภัย 

๖. หนAาท่ีในการใหAการศึกษา การศึกษาในตอนเริ่มแรกชีวิตนั้น เด็กไม$ไดAรับไปจากการสั่ง
สอนดAวยวาจาอย$างเดียว แต$เรียนรูAโดยการเลียนแบบดAวยในฐานะครูคนแรกของบุตร บิดา มารดา 
จะตAองใหAความรูAทุก ๆ ดAานแก$บุตร ใหAบุตรยอมรับและเขAาใจวัฒนธรรมของชุมชน ถAาครอบครัวมี
สิ่งแวดลAอมท่ีดีใหAกับเด็ก การศึกษาของเด็กก็จะดีท้ังดAานคุณภาพและปริมาณ การศึกษาในครอบครัว
จะเปDนผลเพียงไรนั้นย$อมข้ึนอยู$กับแรงเสริมท่ีครอบครัวใหAแก$เด็ก 

๗. หนAาที่ในทางศาสนา ศาสนาเปDนเครื่องผ$อนคลายความกดดันในชีวิตประจำวันผูAที่ใชA
ศาสนาเปDนเครื่องยึดเหนี่ยวและเปDนเครื่องชำระจิตใจใหAบริสุทธิ์ ย$อมมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่มีคุณภาพ
มากกว$าคนที่ละเลยต$อศาสนา สภาพของสังคมในป�จจุบันไดAชี้ใหAเห็นถึงป�ญหาต$าง ๆ มากมาย อาทิ 
เช$น ป�ญหาอาชญากรรม การฉAอราษฎร(บังหลวง การไม$ละอายต$อบาปลAวนแต$แสดงใหAเห็นว$า
สังคมไทยที่มีจำนวนไม$นAอยเปDนพุทธศาสนิกชนแต$ชื่อ สักแต$ว$านับถือศาสนาพุทธ แต$ไม$ไดAประพฤติ
และปฏิบัติตนตามกฎและหลักการแห$งศาสนาพุทธ ครอบครัวควรจะอบรมสั่งสอนและชักจูงใหAบุตรไดA
กระทำหนAาที่อันเปDนศาสนกิจประจำวัน เช$น การทำบุญตักบาตร การสวดมนต(ไหวAพระ การทำใจใหA
สะอาดปราศจากอหิงสา (ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ) ประพฤติปฏิบัติตนใหAอยู$ในพรหมวิหาร ๔ (เมตรา 
กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา) ถAาบุตรเขAาใจและปฏิบัติไดA ก็จะทำใหAจิตใจเปDนสุขครอบครัวควรจะทำ
หนAาท่ีเหล$านี้ตั้งแต$บุตรของตนยังอยู$ในวัยเด็ก ซ่ึงเปDนเวลาท่ีเด็กเรียนรูAไดAง$าย 

๘. หนAาที่ในทางสันทนาการ การขจัดปลดปล$อยความเคร$งเครียดทั้งทางร$างกายและ
จิตใจ เปDนความตAองการพ้ืนฐานของมนุษย( ครอบครัวจึงควรจัดสันทนาการใหAกับเด็กท้ังในบAานและใน
บริเวณบAาน รวมท้ังนอกบAานดAวย 

๙. หนAาที่ในการสงเคราะห(คนชรา เปDนหนAาที่ในการใหAผูAสูงอายุไดAอยู$ร$วมกับครอบครัว
อย$างมีความสุขในบั้นปลายชีวิต๒๙๕ 

 
๒๙๕เฉลียว บุญยงค(, การศึกษาชีวิตครอบครัว, พิมพ(ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง, ๒๕๔๐), หนAา ๔๗. 



๑๓๕ 

สรุปไดUว)า สถาบันครอบครัวมีความสำคัญในฐานะท่ีเปDนสถาบันแรกท่ีทำหนAาท่ีทางสังคม
ในการ ถ$ายทอดค$านิยม ปลูกฝ�งความเชื่อ สรAางเสริมทัศนคติ กำหนดบุคลิกภาพ วิธีประพฤติปฏิบัติ
ตน รวมทั้งการสรAางบรรทัดฐานทางสังคมใหAแก$สมาชิกรุ$นใหม$ ซึ ่งมีผลต$อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศโดยรวม สถาบันครอบครัวจึงเปรียบเสมือนจักรกลชั้นแรกที่ทำหนAาที่หล$อหลอมบุคลิกภาพ
ของบุคคลใหAเปDนไปตามท่ีสังคมตAองการ นำไปสู$การดำรงชีวิตอยู$ในสังคมไดAอย$างปกติสุข และครอบครัว
ยังถือเปDนหน$วยเศรษฐกิจย$อยท่ีสุดท่ีมีความสำคัญสูงต$อระบบเศรษฐกิจส$วนร$วม ไม$ว$าจะเปDนกระบวน 
การผลิต การบริโภค และการอบรม ที่ตAองเริ่มจากครอบครัวก$อนทั้งสิ้น รวมทั้งเปDนรากฐานการสรAาง
ชุมชนและสังคมท่ีเขAมแข็งอีกดAวย โดยนัยนี้ สถาบันครอบครัวจึงมีหนAาท่ีสำคัญ ๆ หลากหลายประการ 
อาทิ หนAาที่ในการใหAกำเนิดสมาชิก หนAาที่ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก หนAาที่ในการใหAความรัก หนAาที่ใน 
ทางเศรษฐกิจ หนAาที่ในการใหAความปลอดภัย หนAาที่ในการใหAการศึกษา หนAาที่ในทางศาสนา หนAาท่ี
ใน ทางสันทนาการ หนAาที่ในการสงเคราะห( เปDนตAน อย$างไรก็ตาม พื้นฐานหลักที่สำคัญของสถาบัน
ครอบครอบครัวที่มีต$อสังคม ไดAแก$ การทำนAาที่เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว การทำหนAาที่เสริมสรAาง
ขวัญกำลังใจแก$สมาชิกในครอบครัว การทำหนAาที่วางรูปแบบการดำรงชีวิตของครอบครัวที่เหมาะสม 
และทำหนAาท่ีสรAางใหAเกิดกระบวนการทางสังคม (การขัดเกลา) ของสมาชิกในครอบครัว นั่นเอง 

๒.๓.๒ หลักการและแนวคิดการสรUางค)านิยมสุจริตของสถาบันศาสนา (พระพุทธศาสนา) 

สถาบันศาสนา เปDนสถาบันที่ผลิตคนดี มีความรูA โดยความเปDนคนดี คือ การรูAศีล รูAธรรม
ซ่ึงเปDนบรรทัดฐานของสังคมมนุษย(ท่ีมุ$งสันติสุข๒๙๖ โดยท่ัวไปคนเราจะมองศาสนาไปใน ๒ ลักษณะ คือ 

ลักษณะที่ ๑ หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ตัวหลักธรรมคำสอนเปDนสิ่งสำคัญสำหรับ
มนุษย(เพราะเปDนแนวทางปฏิบัติสามารถขจัดความทุกข(ไดA และยังเปDนหลักปฏิบัติเพื่อประโยชน(สุข
ของหมู$ชน เพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของศาสนาจึงเปDนส$วนประกอบท่ีสำคัญส$วนหนึ่งของศาสนา 

ลักษณะที่ ๒ ในแง$ที่เปDนสัญลักษณ( เช$น พระสงฆ( วัดวาอาราม เปDนตAน ตามปกติถือว$า
เปDนตัวแทนในการสืบทอดศาสนาใหAยั่งยืนมาจนถึงป�จจุบัน เพราะเปDนส$วนหนึ่งของสถาบันทางศาสนา
ที่นำเอนทั้งหลักคำสอนมาปฏิบัติเปDนตัวอย$างแก$สังคม และเผยแผ$หลักธรรมคำสอนนั้นออกไปใหA
กวAางขวาง ดังนั้นสถาบันทางศาสนาในแง$นี้จึงมีส$วนรับผิดชอบต$อความเจริญหรือความเสื่อมของ
ศาสนาเปDนอย$างมาก เปDนองค(ประกอบท่ีเก่ียวกันควบคู$กับศาสนาท่ีเปDนหลักธรรมคำสอน๒๙๗ 

 
๒๙๖พัทยา สายหู, กลไกของสังคม, พิมพ(ครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), 

หนAา ๔๑. 
๒๙๗พระสมุห(สนทยา มหพฺพโล, “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดในอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัด

เพชรบุรี”, วิทยานิพนธ(พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕, หนAา ๓๗. 



๑๓๖ 

พระสงฆ(และวัด เปDนตัวแทนสถาบันพระพุทธศาสนา เปDนผูAดำเนินกิจการงานพระศาสนาใน
สังคมไทยทุกส$วนทุกระดับ โดยคณะสงฆ(ซึ่งมีมหาเถรสมาคมและพระสังฆาธิการเปDนผูAปกครองบริหาร
คณะสงฆ(และการพระศาสนาใหAเปDนไปโดยความเรียบรAอยตามพระธรรมวินัย กฎหมายบAานเมือง และ
ระเบียบประเพณีของสังคมไทยในทุกส$วนทุกระดับ การคณะสงฆ(และการพระศาสนาที่พระสงฆ(และ
วัดไดAดำเนินการเพ่ือประโยชน(สุขของประชาชนในสังคมไทย แบ$งออกไดAเปDน ๖ ดAาน ไดAแก$ 

๑. การปกครอง ไดAแก$ การดำเนินการเพ่ือใหAพระภิกษุสามเณร ทั้งสังฆมณฑลปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยอย$างบริสุทธิ์ถูกตAอง เพื่อเปDนตัวอย$างและจะไดAอบรมสั่งสอนประชาชนใหAปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ ตามหลักธรรมแห$งพระพุทธศาสนาอย$างท่ัวถึงท้ังประเทศ 

 ๒. การศาสนศึกษา ไดAแก$ การดำเนินการใหAพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ(ไดAศึกษาเล$า
เรียนพระธรรมวินัย จนมีความรูAความเขAาใจและสามารถปฏิบัติไดAตามสมควรแก$ฐานานุรูป อย$างเท่ียง
แทAไดA 

๓. การศึกษาสงเคราะห( ไดAแก$ การดำเนินการสงเคราะห(ช$วยเหลือใหAเด็กและประชาชนไดA
ศึกษาเล$าเรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษาของรัฐ เพื่อสามารถดำรงตนและดำเนินชีวิตในสังคมไดA
อย$างมีความสุขและเปDนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศ 

๔. การเผยแผ$พระพุทธศาสนา ไดAแก$ การดำเนินการประกาศพระพุทธศาสนาใหAประชาชนไดA
ทราบ เขAาใจ และนAอมนำไปปฏิบัติ เพ่ือล$วงพAนความทุกข(และประสบความสุขตามอุปนิสัยและผลของ
การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาของแต$ละคน อันจะยังสังคมตลอดจนประเทศชาติใหAมีความผาสุก 
สันติสุข และเจริญกAาวหนAา 

๕. การสาธารณูปการ ไดAแก$ การดำเนินการใหAวัดทั่วประเทศเปDนวัดโดยสมบูรณ( เปDนท่ี
พำนักอาศัย ศึกษาเล$าเรียน และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร เปDนท่ีทำบุญบำเพ็ญ
กุศล ฟ�งเทศน(ปฏิบัติธรรม และกระทำกิจกรรมของสังคมของประชาชนในทAองถิ่นที่ตั้งแห$งวัดนั้น 
ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรม และอนุรักษ(ศิลปะโบราณวัตถุสถานของสังคมนั้นๆ ดAวย 

๖. การสาธารณสงเคราะห( ไดAแก$ การดำเนินการสงเคราะห(ประชาชนทางดAานจิตใจและ
ทางวัตถุท่ีไม$ขัดพระธรรมวินัยและสมณวิสัย เพ่ือประโยชน(และความสุขของประชาชนแห$งวัดนั้นและ
ท่ัว ๆ ไป๒๙๘ 
 
 

 
๒๙๘ชำเลือง วุฒิจันทร(, การพัฒนากิจการคณะสงฆIและกิจการพระศาสนาเพื่อความมั่นคงแห)งชาติ, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(การศาสนา, ๒๕๒๖), หนAา ๓-๔. 



๑๓๗ 

หากกล$าวโดย บริบทของสังคมไทย พระสงฆ(และวัดซึ่งเปDนตัวแทนของสถาบันพระพุทธ- 
ศาสนา มีบทบาทต$อสังคม นานัปการ เช$น 

... เปDนสถานท่ีศึกษาสำหรับชาวบAานส$งกุลบุตรมารับใชAพระรับการอบรมทางศีลธรรมและ
เล$าเรียนวิชาต$าง ๆ ตามท่ีมีสอนในสมัยนั้น รวมท้ังเปDนศูนย(รวมของเยาวชน 

... เปDนสถานสงเคราะห(บุตรหลานของชาวบAานท่ียากจนไดAมาอาศัยเลี้ยงชีวิตอยู$และศึกษา
เล$าเรียนดAวย ตลอดถึงผูAใหญ$ท่ีขัดสนมาอาศัยวัด 

... เปDนสถานพยาบาลท่ีแจกจ$ายพวกยารักษาผูAเจ็บป�วย 

... เปDนท่ีพักคนเดินทาง 

... เปDนสโมสรท่ีชาวบAานมาพบปะสังสรรค( หย$อนใจ หาความรูAเพ่ิมเติม 

... เปDนสถานบันเทิงท่ีจัดงานเทศกาลและมหรสพต$าง ๆ สำหรับชาวบAาน 

... เปDนท่ีไกล$เกลี่ยขAอพิพาท เปDนท่ีปรึกษาแกAป�ญหาชีวิตและครอบครัวและความทุกข(ต$าง ๆ 

... เปDนศูนย(กลางศิลปวัฒนธรรมท่ีรวบรวมศิลปกรรมต$าง ๆ ของชาติ เสมือนพิพิธภัณฑ( 

... เปDนคลังวัสดุสำหรับเก็บของไวA ซ่ึงชาวบAาน จะไดAขอยืมไปใชAเม่ือคนมีงานต$าง ๆ 

... เปDนศูนย(กลางการปกครอง ที่กำนันหรือผูAใหญ$บAานจะเรียกลูกบAานมาประชุมกันบอก
แจAงกิจกรรมต$าง ๆ 

... เปDนที่ประกอบพิธีกรรมหรือใหAบริการดAานพิธีกรรม อันเปDนเรื่องผูกพันกับชีวิตของทุก
คนในระยะต$าง ๆ๒๙๙ 

ประการสำคัญ คือ การดำเนินงานของสถาบันพระพุทธศาสนานี้ เปDนไปเพ่ือประโยชน(สุข
แก$สังคมโดยรวม ดังที่ พระพุทธเจAาทรงประทานโอวาทใหAแก$เหล$าพระสาวกชุดแรกที่ทรงส$งใหAไป
ประกาศพรหมจรรย(ว$า “พวกเธอจงเท่ียวจาริกเพ่ือประโยชน(และความ สุขแก$ชนหมู$มาก เพ่ืออนุเคราะห(
โลก เพ่ือประโยชน(เก้ือกูล และความสุขแก$ทวยเทพและมนุษย( พวกเธออย$าไดAไปร$วมทางเดียวกันสอง
รูป”๓๐๐ โดยคำว$า “ความสุข” นี้ ถือเปDนความสำคัญอย$างยิ่งในการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา 
กล$าวใหAชัดเจนคือ การปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ือใหAเกิดเปDนสุข เริ่มต้ังแต$ข้ันตAน คือ บุญ 
 
 

 
๒๙๙พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนาท่ียังตUองพัฒนา, หนAา ๑๕-๑๙. 
๓๐๐วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 



๑๓๘ 

พุทธพจน(ตอนหนึ่งรับรองว$า บุญเปDนชื่อของความสุข คนจะถึงความสุขไดAตAองมีศีลเปDน
พื้นฐาน ในการบำเพ็ญเพียรทางจิตหรือเจริญภาวนา ศีลถือเปDนตัวทำใหAจิตนิ่ง เกิดเปDนฌาน ความสุข
ก็เปDนองค(ประกอบของฌาน ฌานยิ่งสูงขึ้นความสุขก็ยิ่งประณีตขึ้น เปPาหมายของพระพุทธศาสนาคือ
นิพพานก็เปDนสุขและเปDนบรมสุขดAวย ดังพุทธพจน(ความว$า “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ แปลว$า นิพพานเปDนสุข
อย$างยิ่ง”๓๐๑ 

พระพุทธศาสนามุ$งเนAนการพัฒนาจิตใจของคนใหAมีป�ญญา เปDนอิสระจากกิเลสเปDนสำคัญ 
จนเกิดเปDนประโยชน(สูงสุดสำหรับตนเองและผูAอื่น โดยพระพุทธเจAาทรงคัดคAานการแบ$งมนุษย( พรAอม
ท้ังทรงสนับสนุนศักยภาพทางป�ญญา ดังท่ี คัมภีร(ทางพระพุทธศาสนาแสดงไวA ความว$า 

ท$านผูAเจริญทั้งหลายเห็นอังคกมานพหลานของเรานี้หรือไม$ เห็น ขอรับ อังคกมานพ
เปDนผูAมีรูปงาม น$าดู น$าเลื่อมใส มีผิวพรรณผุดผ$องยิ่งนัก ดุจพรหม มีกายดุจพรหม 
โอกาสที่ไดAเห็นยากนัก ในที่ประชุมนี้นอกจากพระสมณโคดมแลAวไม$มีใครมีผิวพรรณ
เสมือนกับอังคกมานพเลย อังคกมานพเปDนผูAคงแก$เรียนทรงจำมนต(รูAจบไตรเพท.. เปDน
ผูAมีชาติกำเนิดดีท้ังฝ�ายบิดาและมารดา ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดี ตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ แต$
อังคกมานพยังฆ$าสัตว( ถือเอาสิ่งของท่ีเจAาของไม$ไดAใหA ล$วงละเมิดภรรยาของผูAอ่ืน กล$าว
เท็จ ด่ืมน้ำเมาในกรณีอย$างนี้ ผิวพรรณ มนต( และชาติกำเนิดจะทำอะไรไดAเล$า๓๐๒ 

พระพุทธศาสนาสนับสนุนความสามารถในการพัฒนาจิตใจของคนใหAเกิดป�ญญาเห็นความ
เปDนอิสระจากกิเลสเปDนสำคัญ จนเกิดเปDนประโยชน(สูงสุดสำหรับตนเองและผูAอ่ืน การนำชาติกำเนิดมา
กล$าวอAางสำหรับผูAท่ีจะพัฒนาตนนั้นเปDนสิ่งท่ีเลื่อนลอย การแสดงธรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจของบุคคลเปDน
สิ่งสำคัญยิ่ง ดังกล$าวนี้ พระพุทธเจAาจึงทรงใชAวิธีการอบรมจิตใจหลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยู$กับประเภท
และศักยภาพของแต$ละบุคคล โดยคำนึงถึงผูAฟ�งเปDนหลัก ซ่ึงจำแนกไดA ๖ รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี ๑ สอนจากท่ีสิ่งท่ีรูAเห็นเขAาใจกันอยู$แลAว หรือสิ่งท่ีเคยปฏิบัติ ท่ีความคุAนเคยของ
บุคคลกลุ$มนั้นไปหาสิ่งท่ีรูAเห็นหรือเขAาใจยาก หรือยังไม$รูAเห็นไม$เขAาใจ เพ่ือใหAเขาเขAาใจ พระธรรมเทศนา
ตามลำดับจนสามารถจับใจความสำคัญที่ทรงแสดง ดังเช$น การสอนชฎิล ๓ พี่นAอง (อุรุเวลกัสสปะ 
นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ) ท่ีเคยบูชาไฟมาก$อน ดังท่ี คัมภีร(ทางพระพุทธศาสนาแสดงไวA ความว$า 
 
 
 

 
๓๐๑ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๘๗/๒๘๑. 
๓๐๒ที.สี. (ไทย) ๙/๓๑๑/๑๑๘-๑๑๙. 



๑๓๙ 

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปDนของรAอน ก็อะไรเล$าชื่อว$าสิ่งทั้งปวงเปDนของรAอน ภิกษุ
ท้ังหลาย จักษุเปDนของรAอน ภิกษุท้ังหลาย รูปท้ังหลายเปDนของรAอน ภิกษุท้ังหลาย จักขุ
วิญญาณ เปDนของรAอน ภิกษุทั้งหลาย จักขุสัมผัสเปDนของรAอน แมAความเสวยอารมณ(ท่ี
เปDนสุขหรือทุกข( หรือท่ีไม$ใช$สุขมิใช$ทุกข(ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปDนป�จจัยก็เปDนของ
รAอน๓๐๓ 

รูปแบบที่ ๒ สอนเนื้อเรื่องที่ค$อยลุ$มลึกยากลงไปตามลำดับขั้น สอนไปตามลำดับขั้นตอน
และความต$อเนื่อง กันลงไปเปรียบเหมือนความลึกของทะเล เช$น เรื่องอนุปุพพิกถา และอริยสัจ ๔ 
เปDนตAน ดังเช$น การที่พระองค(ตรัสสอนภัททวัคคีย( (ภัททวัคคีย( แปลว$า พวกเจริญ เปDนชื่อคณะสหาย 
๓๐ คน ที่พากันเขAามาในไร$ฝ�ายแห$งหนึ่งเพื่อตามหาหญิงแพศยาผูAลักห$อเครื่องประดับหนีไป และไดA
พบพระพุทธเจAาซึ่งพอดีเสด็จแวะเขAาไปประทับพักอยู$ที ่ไร$ฝPายนั้น ไดAฟ�งเทศนาอนุบุพพิกถา และ
อริยสัจจ( ๔ ไดAดAวงตาเห็นธรรมแลAวขออุปสมบท)๓๐๔ ความตอนหนึ่งว$า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึน
เปDนธรรมดา สิ่งนั้นท้ังปวงมีความดับไปเปDนธรรมดา”๓๐๕ 

รูปแบบที่ ๓ ถAาสิ่งที่สอนเปDนสิ่งที่แสดงไดA พึงสอนดAวยของจริง ใหAผูAเรียนไดAดู ไดAเห็น ไดA
ฟ�ง และการปฏิบัติจริง อย$างที่เรียกว$า ประสบการณ(ตรง เช$น การที่พระพุทธเจAาทรงสั่งสอนนางกีสา
โคตมี ท่ีระทมเพราะลูกชายตายจนเกือบจะเปDนบAา ดังท่ี คัมภีร(ทางพระพุทธศาสนาแสดงไวA ความว$า 

ไปสิ เขAาพระนคร เรือนหลังใดไม$เคยมีคนตาย จงนำเมล็ดผักกาดจากเรือนหลังนั้นมา 
นางรับพุทธดำรัสแลAวเขAาไปในพระนคร พบเรือนหลังแรก พูดว$า พระศาสดาโปรดใหA
ขAานำเมล็ดผักกาดไป เพื่อทำยาสำหรับลูกชายของขAา ถAาในเรือนหลังนี้ไม$เคยมีใคร ๆ 
ตาย นางไดAรับคำตอบว$า ใครเล$าจะสามารถนับคนท่ีตายไปแลAวจากเรือนหลังนี้ไดA๓๐๖ 

รูปแบบท่ี ๔ ทรงสอนอย$างมีเหตุผล ยกตัวอย$างประกอบ เพ่ือใหAผูAฟ�งพิจารณาตามจนเห็น
จริงไดA เช$น เมื่อพระองค(ตรัสกับภิกษุเรื่องการเกิดขึ้นแห$งนิการสัมปทานสูตร ดังที่ คัมภีร(ทางพระพุทธ-
ศาสนาแสดงไวA ความว$า “ภิกษุท้ังหลาย เม่ือพระอาทิตย(จะข้ึน สิ่งท่ีข้ึนก$อน สิ่งท่ีเปDนนิมิตมาก$อน คือ 
แสงเงินแสงทอง สิ่งที่เปDนเบื้องตAน เปDนนิมิตมาก$อน เพื่อความบังเกิดแห$งอริยมรรคอันประกอบดAวย
องค( ๘ ของภิกษุ คือ ความถึงพรAอมแห$งการกระทำไวAในใจโดยแยบคายฉันนั้นเหมือนกัน”๓๐๗ 
 

 
๓๐๓วิ.ม. (ไทย) ๔/๔๕/๖๓. 
๓๐๔พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนI ฉบับประมวลศัพทI, หนAา ๒๘๒. 
๓๐๕วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๖/๔๖. 
๓๐๖ขุ.อุ. (ไทย) ๓๓/๗๘-๗๙/๔๖๖. 
๓๐๗สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๔๓/๕๔. 



๑๔๐ 

รูปแบบที่ ๕ สอนตามศักยภาพของผูAฟ�ง การสอนเท$าที่จำเปDนและพอดีสำหรับใหAเกิด
ความเขAาใจแก$ผูAฟ�ง จุดหมายปลายทางขAอนี้หมายความว$า ความรูAของพระพุทธองค(มากมาย ไม$ทรง
สอนความจริงอื่นที่ไม$นำไปสู$ความดับทุกข( ทรงสอนใหAรูAแจAงเห็นจริงเฉพาะเท$าที่จำเปDนเท$านั้น ดังท่ี 
พระพุทธองค(ทรงสอนภิกษุ ณ สีสปาวัน เมืองโกสัมพี ดังที่ คัมภีร(ทางพระพุทธศาสนาแสดงไวA ความ
ว$า 

ครั้งนั้น พระผูAมีพระภาคเจAาทรงหยิบใบประดู$ลาย ๒-๓ ใบขึ้นมาแลAวรับสั่งเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาตรัสว$า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเขAาใจความหมายนั้นว$าอย$างไร ใบ
ประดู$ลาย ๒-๓ ใบที่เราหยิบมากับใบไมAที่มีอยู$บนตAน อย$างไหนมากกว$ากัน ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลว$า ใบไมAที่อยู$บนตAนไมAนั้นแหละมากกว$าใบประดู$ ๒-๓ ใบที่พระองค(
ทรงหยิบขึ้นมาเพียงเล็กนAอยพระพุทธเจAาขAา ทรงตรัสตอบว$า ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เรารูA
แลAวแต$มิไดAบอกเธอท้ังหลายก็มีมากเหมือนกัน เพราะเหตุไร เราจึงมิไดAบอก เพราะสิ่งนี้
ไม$มีประโยชน( ไม$ใช$จุดเริ่มตAนแห$งพรหมจรรย( ไม$เปDนไปเพื่อความเบื่อหน$าย ไม$เปDนไป
เพื่อความคลายกำหนัด ไม$เปDนไปเพื่อความดับทุกข( ไม$เปDนไปเพื่อความสงบระงับ ไม$
เปDนไปเพ่ือรูAยิ่ง ไม$เปDนไปเพ่ือตรัสรูA ไม$เปDนไปเพ่ือนิพพาน๓๐๘ 

รูปแบบท่ี ๖ สอนสิ่งท่ีมีความหมายควรท่ีผูAฟ�งจะเรียนรูAและเขAาใจเปDนประโยชน(แก$ตัวผูAฟ�ง
เอง โดยทรงแสดงธรรมที่มีคุณอเนกอนันต( สามารถยังผูAปฏิบัติตามใหAไดAรับสามัญผลสมควรแก$กำลัง
แห$งการปฏิบัติของตนไดA ดังในทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ท่ีพระพุทธองค(ประทานโอวาทแก$เกวัฏฏคหบดี 
ดังท่ี คัมภีร(ทางพระพุทธศาสนาแสดงไวA ความว$า 

เปรียบสระน้ำบนยอดเขาใสสะอาดไม$ขุ$นมัว บุรุษมีจักษุยืนอยู$บนขอบสระนั้น พึงเห็น
หอยโข$งและหอยกาบต$าง ๆ บAาง กAอนกรวดและกAอนหินบAาง ฝูงปลาบAาง กำลังว$ายอยู$
บAาง หยุด อยู$บAาง ในสระน้ำนั้น.. ดังนี้ ฉันใด ภิกษุนั้นแล เม่ือจิตเปDนสมาธิ บริสุทธิ์ผ$อง
แผAวไม$มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ$อน ควรแก$งาน ตั้งมั่นไม$หวั่นไหวอย$างนี้ ย$อมโนAม
นAอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ย$อมรูAชัดตามความจริงว$า นี้ทุกข( นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิ
โรธคามินีปฏิปทา เหล$านี้อาสวะ นี้อาสวะสมุทัย นี้อาสวะนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามีนี
ปฏิปทา เม่ือเธอรูAเห็นอย$างนี้จิตย$อมหลุดพAน แมAจากกามาสวะ เม่ือจิตหลุดพAนแลAวก็มี
ญาณว$าหลุดพAนแลAว รูAชัดว$าชาติสิ้นแลAว พรหมจรรย(อยู$จบแลAว สิ่งที่ควรทำทำเสร็จ
แลAว กิจอ่ืนเพ่ือความเปDนอย$างนี้ มิไดAมี๓๐๙ 

 
๓๐๘สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓. 
๓๐๙ที.สี. (ไทย) ๙/๔๘๑/๒๑๓. 



๑๔๑ 

ป�จจุบัน สถาบันพระพุทธศาสนา ไดAแก$ วัดในพระพุทธศาสนา สามารถช$วยแบ$งเบาภาระ
ในการใหAบริการของรัฐบาลไปไดAมาก ทั ้งยังก$อใหAเกิดรากฐานอันมั่งคง และเสริมบริการในดAาน
สวัสดิการสังคมของรัฐอีกดAวย นอกจากนี้ วัดยังเปDนฐานของศิลปวัฒนธรรม จรรยา และศีลธรรมของ
คนไทย๓๑๐ 

สรุปไดUว)า สถาบันศาสนา เปDนสถาบันที่ผลิตคนดี มีความรูA โดยความเปDนคนดี คือ การรูA
ศีล รูAธรรมซึ่งเปDนบรรทัดฐานของสังคมมนุษย(ที่มุ$งสันติสุข อย$างไรก็ตาม บุคคลทั่วไปอาจเห็นสถาบัน
ศาสนาใน ๒ ลักษณะ คือ หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ไดAแก$ ในแง$ของตัวหลักธรรมคำสอนเปDนสิ่ง
สำคัญสำหรับมนุษย( เปDนแนวทางปฏิบัติสามารถขจัดความทุกข( และยังเปDนหลักปฏิบัติเพื่อประโยชน(
สุขของหมู$ชน และในแง$ที่เปDนสัญลักษณ( เช$น พระสงฆ( วัดวาอาราม เปDนตAน ซึ่งตามปกติถือว$าเปDน
ตัวแทนในการสืบทอดศาสนาใหAยั่งยืนมาจนถึงป�จจุบัน เพราะเปDนส$วนหนึ่งของสถาบันทางศาสนาท่ี
นำเอนทั้งหลักคำสอนมาปฏิบัติเปDนตัวอย$างแก$สังคม และเผยแผ$หลักธรรมคำสอนนั้นออกไปใหA
กวAางขวาง ประการสำคัญ คือ การดำเนินงานของสถาบันพระพุทธศาสนานี้ เปDนไปเพื่อประโยชน(สุข
แก$สังคมโดยรวม เพราะพระพุทธศาสนามุ$งเนAนการพัฒนาจิตใจของคนใหAมีป�ญญา เปDนอิสระจาก
กิเลสเปDนสำคัญ จนเกิดประโยชน(สูงสุดท้ังแก$ตนเองและผูAอ่ืน 

๒.๓.๓ หลักการและแนวทางการสรUางค)านิยมสุจริตของสถาบันการปกครอง 

การปกครอง (Governance) มีความหมายเก่ียวกับ การบริหาร การวางระเบียบกฎเกณฑ(
สำหรับสังคม เพื่อใหAสังคมมีความสงบสุข๓๑๑ การปกครอง หมายถึง การจัดทำกฎหมาย การบังคับใชA
กฎหมาย และการตัดสินกรณีขัดแยAงเกี่ยวกับการตีความหมายและการใชAกฎหมาย ซึ่งทุกคนในสังคม
จะตAองยอมรับและปฏิบัติตาม หากมีใครขัดขืนไม$ยอมรับหรือทำการ บางอย$างในลักษณะที่จะนำ
ความเดือดรAอนมาสู$คนอ่ืน ย$อมจะไดAรับโทษทัณฑ(บางประการตามควรแก$กรณี ท้ังนี้เพ่ือการปกปPองมิ
ใหAมีใครมาทำความเดือดรAอนวุ$นวายใหAเกิดขึ้นแก$สังคม และเพื่อใหAเปDนการคุAมครองคนที่ยอมรับ
ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ(ทางสังคมหรือกฎหมายใหAดำรงอยู$ไดAอย$างสงบสุข๓๑๒ 
 
 

 
๓๑๐ทินพันธุ( นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: หจก. สหายบล็อกการพิมพ(, 

๒๕๔๓), หนAา ๓. 
๓๑๑สุขุม นวลสกุล, การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ(มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๒), หนAา ๑. 
๓๑๒แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆIไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนAา ๒. 



๑๔๒ 

จากสภาพสังคมโลกป�จจุบัน สามารถาจำแนกลักษณะของการปกครองโดยพิจารณาจาก
จำนวนผูAเปDนเจAาของอำนาจอธิปไตย และจุดมุ$งหมายในการใชAอำนาจการปกครอง มี ๓ รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ ๑ การปกครองโดยคนคนเดียว การปกครองโดยคนคนเดียว หมายความว$า 
อำนาจอธิปไตยอยู$กับบุคคลเพียงคนเดียว บุคคลคนเดียวนี้อยู$ในฐานะเปDนอธิป�ตย(สามารถวางกำหนด
กฎเกณฑ(ต$าง ๆ ไดAตามลำพัง อำนาจสูงสุดในการปกครองเปDนของคน ๆ เดียว แมAว$าบุคคลนั้นอาจจะ
มอบหมายใหAองค(กรอื่นทาหนAาที่แทนก็ตาม แต$สิทธิ์ขาดและอำนาจสูงสุดเปDนของบุคคลนั้นอยู$ รูปการ
ปกครองท่ีอำนาจอธิปไตยอยู$ท่ีคน ๆ เดียวนี้ ไดAแก$ ราชาธิปไตยและทุชนาธิปไตย (ทรราชย() 

รูปแบบที่ ๒ การปกครองโดยคณะบุคคล ถAาอำนาจอธิปไตยตกอยู$ในมือของคนกลุ$มนAอย
หรือคณะบุคคล หมายความว$า คณะบุคคลหนึ่งเปDนผูAที ่สามารถวาง กำหนด กฎเกณฑ(หรือบริหาร
ประเทศไดAตามที่กลุ$มของตนปรารถนา ในบางครั้งบุคคลคณะนั้นอาจจะไม$เปDนผูAบริหารเอง อาจ
มอบหมายใหAบุคคลอ่ืนทำหนAาท่ี แต$บุคคลคณะนั้นยังมีอำนาจและอิทธิพลสามารถควบคุมหรือบงการ
ทิศทาง การบริหารไดA ก็ตAองถือว$าอำนาจอธิปไตยอยู$ในกลุ$มบุคคลคณะนั้น รูปแบบการปกครองก็จะ
เปDนแบบใดแบบหนึ่งระหว$างอภิชนาธิปไตยกับคณาธิปไตย 

รูปแบบที่ ๓ การปกครองโดยคนทั้งหมดหรือเสียงส$วนใหญ$ รูปแบบการปกครองโดยคน
ทั้งหมดหรือประชาชนเปDนรากฐานของอำนาจ โดยปกติทั่วไปรูAจักกันดีในนามของประชาธิปไตยซึ่งมี
ความหมายว$า ประชาชนเปDนเจAาของอำนาจอธิปไตย บุคคลหรือกลุ$มบุคคลใดจะเปDนผูAปกครองจะตAอง
ไดAรับความเห็นชอบจากประชาชน นโยบายในการปกครองประเทศจะตAองสอดคลAองกับความตAองการ
ของประชาชนส$วนใหญ$ แต$การท่ีจะเปDนประชาธิปไตยท่ีแทAจริงนั้น จะตAองเปDนการปกครองโดยอาณัติ
ของคนส$วนมาก และเปDนประโยชน(ต$อคนส$วนมาก๓๑๓ 

หากพิจารณาตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา รูปแบบของการปกครองตามหลักการแห$ง
พระพุทธศาสนา เรียกว$า อธิปไตย หมายถึง ความเปDนใหญ$ ภาวะที่ถือเอาเปDนใหญ$ (Dominant 
Influence ; Supremacy) ประกอบดAวย 

อัตตาธิปไตย ความมีตนเปDนใหญ$, ถือตนเปDนใหญ$, กระทำการดAวยปรารภตนเปDน
ประมาณ (Supremacy of Self ; Self-Dependence) 

โลกาธิปไตย ความมีโลกเปDนใหญ$, ถือโลกเปDนใหญ$, กระทำการดAวยปรารภ นิยมของโลก
เปDนประมาณ (Supremacy of the World or Public Opinion) 
 

 
๓๑๓อAางแลAว, แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆIไทย, หนAา ๓. 



๑๔๓ 

ธัมมาธิปไตย ความมีธรรมเปDนใหญ$, ถือธรรมเปDนใหญ$, กระทำการดAวยปรารภความ
ถูกตAอง เปDนจริง สมควรตามธรรม เปDนประมาณ (Supremacy of the Dharma or Righteousness) 

ผูAเปDนอัตตาธิปก พึงใชAสติใหAมาก ผูAเปDนโลกาธิปกพึงมีป�ญญาครองตนและรูAพินิจ ผูAเปDนธรร
มาธิปกพึงประพฤติใหAถูกหลักธรรม ผูAเปDนหัวหนAาหมู$ นักปกครองพึงถือธรรมาธิปไตย๓๑๔ 

สำหรับ รูปแบบการปกครองของไทยในป�จจุบัน คือ ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนหรือโดย
อAอม ไดAแก$ รูปแบบการปกครองท่ีประชาชนมอบอำนาจอธิปไตยท้ังอำนาจบริหาร ตุลาการ นิติบัญญัติ
ใหAแก$ผูAแทนไปทำหนAาที่ใชAอำนาจดังกล$าวแทน๓๑๕ และหากพิจาณาเฉพาะ การปกครองส$วนทAองถ่ิน
ของไทย เห็นไดAว$า ภาครัฐไดAแบ$งรูปแบบการปกครองส$วนทAองถ่ิน ออกเปDน ๒ ประเภท ไดAแก$ 

ประเภทที่ ๑ องค(การปกครองส$วนทAองถิ่นแบบทั่วไป มี ๓ รูปแบบ คือ องค(การบริหาร
ส$วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค(การบริหารส$วนตำบล (อบต.) 

ประเภทที่ ๒ องค(การปกครองส$วนทAองถิ่นแบบพิเศษ มี ๒ รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา 

โดยนัยนี้ การปกครองทAองถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลกลางใหAอำนาจหรือ กระจาย
อำนาจไปใหAหน$วยการปกครองทAองถิ่น เพื่อเป�ดโอกาสใหAประชาชนในทAองถิ่นนั้นไดAมีอำนาจในการ
ปกครองร$วมรับผิดชอบทั้งหมดหรือเพียงบางส$วน ในการบริหารงานทAองถิ่นตามแนวความคิดที่ว$า ถAา
อำนาจการปกครองมาจากประชาชนในทAองถิ่นแลAวรัฐบาลของทAองถิ่นก็ย$อมจะเปDน “รัฐบาลของ
ประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน”๓๑๖ ซ่ึงมีลักษณะสำคัญ ดังนี้ 

๑. มีสถานะตามกฎหมาย หน$วยการปกครองทAองถ่ินจะตAองมีการจัดต้ังข้ึนโดยกฎหมาย 

๒. มีพื้นที่และระดับหน$วยการปกครองทAองถิ่นจะตAองมีพื้นที่การปกครองที่แน$นอนและ
ชัดเจน และควรจะตAองมีการแบ$งระดับการปกครองทAองถิ่นว$ามีกี่ระดับ เช$น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ$ เปDนตAน เกณฑ(ที่ใชAในการกำหนดพื้นที่และระดับของการปกครองทAองถิ่นมีมากมาย เช$น 
สภาพภูมิศาสตร( ประวัติศาสตร( ประสิทธิภาพในการบริหาร รายไดA และความหนาแน$นของประชากร 
เปDนตAน สำหรับประเทศไทยมีเกณฑ(จัดตั้งและยกฐานะหน$วยการปกครองทAองถิ่น ๓ ประการ คือ 
รายไดAยAอนหลัง ๓ ป� ไม$รวมเงินอุดหนุน, จำนวนประชากร และขนาดพ้ืนท่ี 

 
๓๑๔พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรI ฉบับประมวลธรรม, หนAา ๑๒๘. 
๓๑๕จิรโชค วีระสย และคณะ, รัฐศาสตรIท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(มหาวิทยาลัย รามคำแหง, 

๒๕๔๐), หนAา ๒๖๗-๒๖๘. 
๓๑๖ชูวงศ( ฉายะบุตร, การปกครองทUองถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: สมาคมนิสิตเก$ารัฐศาสตร(จุฬาลงกรณ(

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนAา ๒๑. 



๑๔๔ 

๓. มีการกระจายอำนาจและหนAาท่ี การปกครองทAองถิ่นจะตAองมีการกระจายอำนาจการ
ปกครองไปใหAทAองถิ่น โดยการกำหนดอำนาจและหนAาที่ของหน$วยการปกครองทAองถิ่นไวAในกฎหมาย
อย$างชัดเจน ดังนั้น การที่หน$วยการปกครองทAองถิ่นจะมีอำนาจและหนAาที่มากนAอยเพียงใดขึ้นอยู$กับ
นโยบายทางการเมืองการปกครองเปDนสำคัญ 

๔. มีความเปDนนิติบุคคล หน$วยการปกครองทAองถิ่นจะตAองเปDนองค(การนิติบุคคล โดย
เอกเทศจากองค(กรของรัฐบาลกลาง ท้ังนี้ เพ่ือการดำเนินงานท่ีถูกตAองตามกฎหมายและเพ่ือประโยชน(
ในการปฏิบัติหนAาที่ของตน เพราะหน$วยการปกครองทAองถิ่นจะตAองมีงบประมาณทรัพย(สิน หนี้สิน และ
เจAาหนAาท่ีปฏิบัติงานเปDนของตนเอง 

๕. มีการเลือกตั้ง การปกครองทAองถิ่นจะตAองมีหน$วยการปกครองทAองถิ่นที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยประชาชนในทAองถิ่นเปDนสำคัญ กล$าวคือ จะตAองใหAสิทธิแก$ประชาชนในทAองถิ่นในการ
เลือกตั้งคณะเจAาหนAาที่ผู AบริหารการปกครองทAองถิ่นทั้งหมดหรือบางส$วน เพื่อแสดงการมีส$วนร$วม
ทางการเมืองการปกครอง 

๖. มีอำนาจอิสระ หน$วยการปกครองทAองถิ ่นจะตAองไม$อยู $ในสายบังคับบัญชาของ
หน$วยงานรัฐบาลกลาง และมีอำนาจอิสระในการกำหนดนโยบายและการบริหารงานภายใตAขอบเขต
ของกฎหมาย สามารถกำหนดนโยบาย ออกกฎขAอบังคับ เพื ่อกำกับควบคุมใหAมีการปฏิบัติตาม
นโยบายหรือความตAองการของทAองถิ่น และสามารถใชAดุลยพินิจของตนในการปฏิบัติกิจการใน
ขอบเขตของกฎหมายโดยไม$ตAองขออนุมัติจากรัฐบาล 

๗. มีงบประมาณของตนเอง หน$วยการปกครองทAองถิ่นจะตAองมีอำนาจในการจัดเก็บ
รายไดA จัดเก็บภาษีตามขอบเขตท่ีกฎหมายใหAอำนาจในการจัดเก็บ เพ่ือใหAทAองถ่ินมีรายไดAเพียงพอท่ีจะ
ทำนุบำรุงทAองถ่ินใหAเจริญกAาวหนAา 

๘. มีการกำกับดูแลของรัฐ หน$วยการปกครองทAองถิ ่นจะตAองมีฐานะเปDนหน$วยการ
ปกครองระดับรองของรัฐ และอยู$ในการกำกับดูแลของรัฐ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน(ของประชาชนส$วนรวมและ
ความม่ันคงแห$งรัฐ 

โดยความสำคัญของการปกครองส$วนทAองถ่ิน อยู$บนพ้ืนฐานแนวคิดของประโยชน(จากการ
กระจายอำนาจการบริหารการปกครองของภาครัฐใหAประชาชน ขึ้นเพื่อแบ$งเบา และสนองความ
ตAองการของคนในทAองถ่ิน๓๑๗ 
 

 
๓๑๗อAางแลAว, ชูวงศ( ฉายะบุตร, การปกครองทUองถิ่นไทย, หนAา ๑๐. 



๑๔๕ 

สรุปไดUว)า สถาบันการปกครองหรือราชการ (ส$วนทAองถิ่น) ประกอบดAวย หน$วยงาน
ภาครัฐในชุมชน อาทิ กำนัน ผูAใหญ$บAาน คณะกรรมการหมู$บAาน อบต. สาธารณสุขตำบล เกษตรตำบล 
รวมท้ังระบบกลไกในการบริหารท่ีมาจากรัฐในรูปอ่ืน ๆ มีหนAาท่ีโดยตรงในการปกครองและดำเนินการ
ต$าง ๆ เพ่ือประโยชน(ของรัฐและผลประโยชน(ของทAองถ่ิน มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและควบคุม
ใหAมีการปฏิบัติเปDนไปตามนโยบายของตนเอง โดยเป�ดโอกาสใหAประชาชนไดAมีส$วนร$วมทางการเมือง มี
ส$วนร$วมรับรูAและช$วยกันแกAป�ญหาของทAองถิ่นโดยสอดคลAองกับความตAองการของคนในทAองถิ่นเปDน
สำคัญดAวย 
 

๒.๔  ขUอมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ที่ใชUในการวิจัย 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระว$าขAอมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีท่ีใชAในการวิจัย ซ่ึงไดAแก$ ภาคตะวันตก 
โดยมีจุดเนAนท่ี จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี ซ่ึงมีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

ภาคตะวันตก เปDนภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทยในระบบการแบ$งแบบ ๖ ภูมิภาค ตาม
รูปแบบของคณะกรรมการภูมิศาสตร(แห$งชาติ และเปDนภูมิภาคย$อยของภาคกลางของระบบการแบ$ง
แบบ ๔ ภูมิภาค (ซึ่งรวมภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) โดยภาคตะวันตกนี้ มีอาณาเขตติดต$อกับ
ประเทศพม$าทางทิศตะวันตก ติดต$อกับภาคเหนือทางทิศเหนือ ติดต$อกับภาคกลางทางทิศตะวันออก 
และติดต$อกับภาคใตAทางทิศใตA ภาคตะวันตกประกอบไปดAวยจังหวัดเพียง ๕ จังหวัด ไดAแก$ ตาก 
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ(๓๑๘ 

๑) จังหวัดกาญจนบุรี 

กาญจนบุรีเปDนเมืองเก$าแก$ท่ีมีประวัติศาสตร(ความเปDนมาอันยาวนานในอดีตเคยเปDนเมือง
หนAาด$านการทำศึกสงครามกับสาธารณรัฐแห$งสหภาพเมียนมาร( สภาพภูมิประเทศเต็มไปดAวย ภูเขา 
ป�าไมAนานาพันธุ( 

พื ้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี ใหญ$เปDนลำดับที่ ๓ ของประเทศ โดยมีเนื้อที่ ๑๙,๔๘๓ 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๒,๑๗๖,๙๖๘ ไร$ เปDนพื้นที่ป�าไมAประมาณ ๗.๔ ลAานไร$ เปDนพื้นที่ถือ
ครองทางการเกษตร ๒.๕ ลAานไร$ มีอาณาเขตติดต$อกับสาธารณรัฐแห$งสหภาพเมียนมาร( ระยะทาง
ประมาณ ๓๗๑ กิโลเมตร ประกอบดAวย ช$องทางเขAาออก ประมาณ ๔๓ ช$องทาง 
 
 

 
๓๑๘วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “ภาคตะวันตก (ประเทศไทย)”, <https://th.wikipedia. org/wiki/ภาค

ตะวันตก_(ประเทศไทย)>, มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๔๖ 

จังหวัดกาญจนบุรี แบ$งการปกครองออกเปDน ๑๓ อำเภอ ประกอบดAวย อำเภอเมือง
กาญจนบุรี อำเภอไทรโยค อำเภอบ$อพลอย อำเภอศรีสวัสด์ิ อำเภอท$ามะกา อำเภอท$าม$วง อำเภอ
ทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี อำเภอพนมทวน อำเภอเลาขวัญ อำเภอด$านมะขามเตี้ย อำเภอหนอง
ปรือ และอำเภอหAวยกระเจา โดยเม่ือพิจารณาในภาพรวมของจังหวัด พบว$า มีอาณาเขต ดังนี้ 

- ทิศเหนือ ติดต$อ จังหวัดตากและอุทัยธานี 

- ทิศใตA ติดต$อ จังหวัดราชบุรี 

- ทิศตะวันออก ติดต$อ จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม 

- ทิศตะวันตก ติดต$อ สาธารณรัฐแห$งสหภาพเมียนมาร(๓๑๙ 

สภาพพื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก มีลักษณะเปDนป�าไมA และภูเขา พื้นที่ทางทิศ
ตะวันออก เฉียงเหนือและบางส$วนทางทิศเหนือเปDนท่ีราบกวAางใหญ$สลับกับเนินเขาเต้ีย ๆ แต$แหAงแลAง 
พ้ืนท่ีทางทิศตะวันออกเฉียงใตA และตอนกลางของจังหวัดเปDนบริเวณท่ีราบมีความอุดมสมบูรณ( เนื่องจาก 
จังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพทAองท่ีกวAางขวางมาก ลักษณะของภูมิอากาศจึงแตกต$างกันไป บริเวณ ท่ีราบ
จะมีสภาพภูมิอากาศคลAายคลึงกับจังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันตก ส$วนบริเวณที่เปDนป�าและ
ภูเขาจะแตกต$างไป คือ ในฤดูรAอนจะรAอนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริ ่มตั ้งแต$เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

จังหวัดกาญจนบุรี มีแหล$งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ไดAแก$ ลำน้ำแควนAอย แควใหญ$ และแม$
กลอง การไฟฟPาฝ�ายผลิตแห$งประเทศไทย จึงไดAสรAางเขื่อนกักเก็บน้ำไวAใชAในการผลิตกระแสไฟฟPาถึง 
๓ เข่ือน คือ เข่ือนชิราลงกรณ( ในพ้ืนท่ีอำเภอทองผาภูมิ เข่ือนศรีนครินทร( ในอำเภอศรีสวัสด์ิ ซ่ึงไดAชื่อ
ว$าเปDน ดินแดนมหัศจรรย(แห$งสายน้ำและขุนเขา และเขื่อนท$าทุ$งนา ในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
นอกจากนี้กรมชลประทานยังไดAสรAางเข่ือนชลประทานเพ่ือการเกษตรอีก ๑ แห$ง ไดAแก$ เข่ือนแม$กลอง
ในพื้นที่อำเภอท$าม$วง๓๒๐ จากการเก็บขAอมลของสำนักงานสถิติจังหวดกาญจนบุรี พบว$า ประชากรจัง
หวดกาญจนบุรีประกอบอาชีพดAานการเกษตรและการประมงมากเปDนอันดับ ๑ รองลงมา คือ 
ประกอบอาชีพทางดAานความสามารถทางฝ�มือและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวขAอง และประกอบอาชีพข้ัน
พ้ืนฐานต$าง ๆ ในดAานการขายและการใหAบริการ๓๒๑ 

 
๓๑๙สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี, แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปnงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

พ.ศ. ๒๕๖๑, (กาญจนบุรี: สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕๕๖), หนAา ๑. 
๓๒๐เรื่องเดียวกัน, หนAา ๒. 
๓๒๑สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี, แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ๔ ปn พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับ

ทบทวน), (กาญจนบุรี: สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕๕๗), หนAา ๑. 



๑๔๗ 

๒) จังหวัดราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี มีชื่ออันเปDนมงคลยิ่ง หมายถึง “เมืองพระราชา” เปDนเมืองเก$าแก$ เมือง
หนึ่งของประเทศไทย จากการศึกษาและขุดคAนของนักประวัติศาสตร( นักโบราณคดี พบว$าดินแดน 
แถบลุ$มแม$น้ำแม$กลองแห$งนี้เปDนถิ่นฐานที่อยู$อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัย และมีความรุ$งเรืองมา
ต้ังแต$อดีต จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมาก ทำใหAเชื่อไดAว$ามีผูAคนต้ังถ่ินฐาน
ในบริเวณนี้ ตั้งแต$ยุคหินกลาง ตลอดจนไดAคAนพบเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่ตำบลคูบัว อำเภอเมือง
ราชบุรี๓๒๒ 

จังหวัดราชบุรีเปDนจังหวัดในภาคกลางดAานตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย มีเนื้อท่ี
ทั้งสิ ้นประมาณ ๕,๑๙๖ ตารางกิโลเมตร แบ$งการปกครองเปDน ๑๐ อำเภอ คือ อำเภอเมืองราชบุรี 
อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากท$อ อำเภอจอมบึง อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง 
อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบAานโป�ง และอำเภอบAานคา โดยมีอาณาเขตติดต$อกับจังหวัดใกลAเคียง ดังนี้ 

- ทิศเหนือ ติดต$อกับอำเภอด$านมะขามเตี้ย อำเภอท$าม$วงและอำเภอท$ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี 

- ทิศใตA ติดต$อกับอำเภอเขายAอย และอำเภอหนองหญAาปลAอง จังหวัดเพชรบุรี 

- ทิศตะวันออก ติดต$อกับอำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม อำเภอบAานแพAว จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอบางคนที อำเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

- ทิศตะวันตก ติดต$อกับสาธารณรัฐแห$งสหภาพเมียนมาร(๓๒๓ 

จังหวัดราชบุรี มีสภาพภูมิประเทศ แบ$งไดAเปDน ๔ ลักษณะ คือ 

- พื้นที่ภูเขาสูง ไดAแก$บริเวณชายแดนดAานตะวันตกติดกับสหภาพพม$า และ เขตแดนดAาน
ใตAติดกับจังหวัดเพชรบุรี มีสภาพเปDนเทือกเขาสูง อุดมดAวยป�าดิบ ป�าเบญจพรรณ ป�าเต็งรัง และป�าไผ$ 
ในระดับความสูง ตั้งแต$ ๒๐๐ เมตร ถึง ๑,๑๐๐ เมตร ในเขตอำเภอสวนผึ้ง อำเภอบAานคา และ 
อำเภอปากท$อดAานตะวันตก 
 

 
๓๒๒คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดราชบุรี, แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔, (ราชบุรี: คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดราชบุรี, ๒๕๖๐), หนAา ๑. 
๓๒๓วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “จังหวัดราชบุรี”, <https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดราชบุรี>, 

มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๔๘ 

- พ้ืนท่ีราบสูง ไดAแก$บริเวณถัดจากบริเวณเทือกเขามาทางดAานตะวันออก จนถึงตอนกลาง
ของพื้นที่จังหวัด มีลักษณะเปDนที่ราบสูง และที่เนินลาด มีแม$น้ำภาชี และลำหAวย สาขา เปDนสายน้ำ
หลัก สภาพเนื้อดิน เปDนดินปนทรายมีการชะลAางพังทลายของหนAาดินค$อนขAาง สูงถึงปานกลาง อยู$ใน
เขตอำเภอสวนผึ้ง อำเภอบAานคา อำเภอจอมบึง และดAานตะวันตกของ อำเภอปากท$อ อำเภอเมืองฯ 
อำเภอโพธาราม และอำเภอบAานโป�ง  

- ที่ราบลุ$ม ไดAแก$บริเวณสองฝ��งแม$น้ำแม$กลอง และดAานตะวันออกของจังหวัดเนื้อดินเปDน
ดินร$วนและดินร$วนปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ( ซ่ึงมีระบบชลประทานครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี ไดAแก$
บริเวณเขตอำเภอบAานโป�ง อำเภอโพธาราม อำเภอบางแพ อำเภอเมืองฯ และอำเภอปากท$อ 

- ที ่ราบลุ $มต่ำ ไดAแก$บริเวณตอนปลายของแม$น้ำแม$กลองที ่ เช ื ่อมต$อกับจังหวัด 
สมุทรสงคราม อยู$สูงจากระดับน้ำทะเล ๑- ๒ เมตร ดินมีความสมบูรณ( เหมาะแก$การทำสวนผัก 
ผลไมA๓๒๔ 

จังหวัดราชบุรีตั้งอยู$ในเขตที่ไดAรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตA แต$เนื่องจากมี
เทือกเขาตะนาวศรีก้ันอยู$จึงทำใหAไดAรับลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันไม$เต็มท่ี จึงมี
ฝนตกนAอยในพื้นที่อำเภอที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี ไดAแก$ อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบAานคา และอำเภอ
จอมบึง  อุณหภูมิอยู$ระหว$าง  ๒๑ - ๓๘ องศาเซลเซียส แต$ในฤดูหนาวบริเวณเชิงเขาหรือหุบเขาใน
พ้ืนท่ีอำเภอสวนผึ้ง และก่ิงอำเภอบAานคาจะมีสภาพอากาศหนาว 

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล$งน้ำของจังหวัดราชบุรีท่ีสำคัญ คือ 

- ทรัพยากรป�าไมA มีพ้ืนท่ีป�าเหลืออยู$ประมาณ ๑,๒๓๙,๒๓๖ ไร$ หรือ ๓๘.๑๖% ของพ้ืนท่ี
จังหวัด  ป�าไมAส$วนใหญ$จะอยู$ในพ้ืนท่ีเขาและเทือกเขาตะนาวศรี  

- แหล$งน้ำ แหล$งน้ำธรรมชาติท่ีสำคัญ ไดAแก$ แม$น้ำแม$กลองไหลผ$านจังหวัด ราชบุรีในเขต
อำเภอบAานโป�ง โพธาราม เมืองฯ และดำเนินสะดวก รวมความยาวในเขตจังหวัดราชบุรี ๖๗ กิโลเมตร 
แม$น้ำ แควอAอม เปDนสาขาของแม$น้ำแม$กลองในเขตอำเภอเมืองฯ และอำเภอวัดเพลง แม$น้ำภาชี มีตAน
น้ำเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรีในเขตอำเภอบAานคา ไหลผ$านอำเภอสวนผึ้ง อำเภอจอมบึง ไปบรรจบ
แม$น้ำไทรโยคในเขตจังหวัดกาญจนบุรี มีความยาวเฉพาะ ในเขตจังหวัดราชบุรี ๘๐ กิโลเมตร๓๒๕ 

 
๓๒๔คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดราชบุรี, แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔, หนAา ๑. 
๓๒๕มหาวิทยาลัยหอการคAาไทย, “รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณI: โครงการจัดทำแผนพัฒนา

เศรษฐกิจเชิงสรUางสรรคIจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙”, รายงานการวิจัย, (ศูนย(พยากรณ(เศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคAาไทย), ๒๕๕๔, หนAา ๓/๒. 



๑๔๙ 

๓) จังหวัดเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรีมีที่ตั้งอยู$ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ ๖,๒๒๕.๑๓๘ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๘๙๐,๗๑๑ ไร$ โดยแบ$งการปกครองออกเปDน ๘ อำเภอ ประกอบดAวย อำเภอ
เมืองเพชรบุรี อำเภอเขายAอย อำเภอหนองหญAาปลAอง อำเภอชะอำ อำเภอท$ายาง อำเภอบAานลาด 
อำเภอบAานแหลม และอำเภอแก$งกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี มีอาณาเขตติดต$อจังหวัดใกลAเคียงและประเทศเพ่ือนบAาน ดังนี้ 

- ทิศเหนือ ติดกับอำเภอปากท$อ จังหวัดราชบุรี และอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

- ทิศใตA ติดกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ( 

- ทิศตะวันออก ติดกับอ$าวไทย 

- ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐแห$งสหภาพพม$า 

ทางดAานทิศตะวันตกในเขตอำเภอแก$งกระจานและอำเภอหนองหญAาปลAอง มีลักษณะเปDน
ที่ราบสูงและภูเขาสูงชัน แลAวค$อยๆลาดต่ำมาทางทิศตะวันออกเกิดเปDนสันป�นน้ำ แบ$งน้ำส$วนหนึ่งใหA
ไหลลงสู$ประเทศพม$าและอีกส$วนหนึ่งไหลมาทางทิศตะวันออกเปDนตAนน้ำของแม$น้ำเพชรบุรีและแม$น้ำ
ปราณบุรี สภาพเช$นนี้ทำใหAทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอุดมสมบูรณ(ไปดAวยทรัพยากร 
ธรรมชาติ ป�าไมA และแร$ธาตุ แต$มีประชากรอาศัยอยู$นAอยเนื่องจากเปDนพื้นที ่ทุรกันดารและการ
คมนาคมไม$สะดวก จะมีเพียงชาวกะเหรี่ยงและชาวกะหร$างที่อพยพขAามแดนมาจากพม$ามาเขAามา
อาศัยเท$านั้น๓๒๖ 

จังหวัดเพชรบุรีมีผลผลิตมวลรวมของจังหวัดประมาณ ๕๖,๕๘๒ ลAานบาท มีรายไดAมวล
รวมต$อประชากร ๑๑๙,๒๑๙ บาท ต$อคนต$อป� โดยมีโครงสรAางทางเศรษฐกิจหลักอยู$ที ่ภาคการ
เกษตรกรรม และการท$องเที่ยวเปDนสำคัญ ในดAานการเกษตร มีผลผลิตหลักของจังหวัดคือ ขAาว 
สับปะรด กลAวยหอมทอง ชมพู$ และมะนาว รวมถึงการเพาะเลี้ยงโคเนื้อ โคนม สุกร ไก$เนื้อ และกุAง 
โดยประชากรในจังหวัดมีอาชีพเกษตรกรเปDนหลัก ซึ่งมีเกินกว$าครึ่งหนึ่งของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
ภายในจังหวัด รวมถึงการผลิตมะนาว ในจังหวัดเพชรบุรีสามารถผลิตไดAกว$า ๖๐% ของปริมาณการผลิต
ทั ้งหมดของประเทศ ส$วนดAานการท$องเที ่ยว มีผลผลิตมวลรวมในสาขาการท$องเที ่ยวประมาณ 
๑๓,๓๕๗.๔๑ ลAานบาท มีรายไดAมวลรวมต$อประชากร ๒๐,๕๘๑.๒๘ บาท ต$อคนต$อป� 
 

 
๓๒๖กลุ$มงานยุทธศาสตร(การพัฒนาจังหวัด, แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔, (เพชรบุรี: 

กลุ$มงานยุทธศาสตร(การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี, ๒๕๕๗), หนAา ๑-๒. 



๑๕๐ 

ลักษณะการท$องเที่ยวของจังหวัดมีหลากหลาย ทั้งดAานนิเวศ ชายทะเล ดAานประวัติศาสตร( 
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงโครงการตามแนวพระราชดำริอีกดAวย ซึ่งจากสถิติของการท$องเที่ยวแห$งประเทศ
ไทย มีจำนวนผู Aมาท$องเที ่ยวและทัศนาจร จำนวน ๔,๙๔๙,๑๖๗ คน ระยะเวลาพำนักเฉลี ่ยของ
นักท$องเท่ียว ๑.๖๒ วัน๓๒๗ 

สรุปไดUว)า พื้นที่ที่ใชAในการวิจัยครั้งนี้ ไดAแก$ ภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยมีจุดเนAน
ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี เพราะเนAนบริบททางสังคมที่ใกลAเคียงกัน คือ มีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติและเผ$าพันธุ( ประกอบดAวยชนหลายเชื้อชาติ คือ ชาวไทยพื้นถิ่น ชาวไทยเชื้อ
สายจีน ชาวไทยเชื้อสายเขมร ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ชาวไทยเชื้อสายมอญ ชาวไทยเชื้อสายลาว
โสAง (โซ$ง) ชาวไทยเชื้อสายไทยยวน และชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง และประชาชนส$วนใหญ$นับถือ
ศาสนาพุทธ 
 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวขUอง 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระว$าดAวยงานวิจัยท่ีเก่ียวขAอง โดยเนAนการวิจัยในประเทศซ่ึงมีบริบท
สอดคลAองกับสภาพสังคมไทย โดยมีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

พระเด)นชัย เมตฺติโก ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวคิดเรื่องกายสุจริตในพระพุทธศาสนาเถร
วาท” จากผลการวิจัยพบว$า รูปแบบและการพัฒนากายสุจริตในสังคมไทยตามแนวพระพุทธศาสนา
เถรวาทมี ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะที่ ๑ ใชAในการพัฒนามนุษย(ดAวยหลักกายภาวนา ศีลภาวนา จิต
ภาวนา และป�ญญาภาวนา ซ่ึงเปDนการพัฒนาท่ีมีความเก่ียวเนื่องกันหรือสัมพันธ(กันไม$มีการแยกพัฒนา 
และลักษณะท่ี ๒ คือ หลักการพัฒนาสิ่งแวดลAอมรอบตัวมนุษย(ท่ีมีความสัมพันธ(กันในฐานะเก้ือกูลเปDน
มิตรกัน โดยใชAเกณฑ(ตัดสินพฤติกรรมท่ีดี (ความดี) และพฤติกรรมท่ีไม$ดี (ความชั่ว) ของชีวิตมนุษย(ใน
สังคมไทย ตามหลักเกณฑ(ตัดสิน ๒ ประการ ไดAแก$ เกณฑ(ตัดสินหลัก ตัดสินดAวยความเปDนกุศลหรือ
อกุศลโดยพิจารณามูลเหตุที่เกิดว$าดีและไม$ดี แต$เกณฑ(ตัดสินรอง ตัดสินพิจารณาที่มีผลสะทAอนกลับ
ต$อตนเองและผูAอื่นเปDนที่ยอมรับหรือไม$ และผลของการกระทำที่เกิดขึ้นเปDนอย$างไร แนวทางการ
ประยุกต( ใชAหลักกายสุจริตในสังคมไทยป�จจุบัน การประยุกต(หลักกายสุจริตในสังคมไทยป�จจุบัน 
สามารถควบคุมพฤติกรรมและพัฒนาทางร$างกาย และจิตใจของตนเองไดAสุจริต จึงทำใหAสังคมมนุษย(
อยู$อย$างสงบสุข ภายใตAกฎระเบียบวินัย และกฎเกณฑ(ของสังคม๓๒๘ 

 
๓๒๗กลุ$มงานยุทธศาสตร(การพัฒนาจังหวัด, แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับ

ทบทวน), (เพชรบุรี: กลุ$มงานยุทธศาสตร(การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี, ๒๕๕๗), หนAา ๘. 
๓๒๘พระเด$นชัย เมตฺติโก, “แนวคิดเรื่องกายสุจริตในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ(พุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, หนAา ก-ข. 



๑๕๑ 

คณะกรรมการฝ�ายวิจัยโรงเรียนสุจริต โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมตAนกลAาศรีวิสุทธิ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
จังหวัดสมุทรปราการ” จากผลการวิจัยพบว$า (๑) ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมตAนกลAาศรีวิสุทธิ์ ท่ี
เสริมสรAางคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ไดAร ูปแบบที ่ประกอบดAวย ๗ 
องค(ประกอบ ไดAแก$ ๑) หลักการ ๒)วัตถุประสงค( ๓) กิจกรรมตAนกลAาศรีวิสุทธิ์ ๔) กระบวนการจัด
กิจกรรม ๕) บทบาทครู ๖) บทบาทนักเรียน ๗) คุณลักษณะสุจริต พบว$า ผลการตรวจสอบคุณภาพ
รูปแบบกิจกรรมตAนกลAาศรีวิสุทธิ์ มีคุณภาพอยู$ในระดับมาก และ (๒) การส$งเสริมคุณลักษณะสุจริต
ของนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีโดยใชAกิจกรรมตAนกลAาศรีวิสุทธิ์ ซึ่งประกอบไปดAวยกิจกรรม ๕ ตAน
กลAา คือ ๑) ตAนกลAาเสียงตามสาย ๒) ตAนกลAา ๓ ตรวจ ๓) ตAนกลAาของหายไดAคืน ๔) ตAนกลAาแนะ
แนวอาชีพอิสระพอเพียง และ ๕) ตAนกลAา ๑ หAองเรียน ๑ จิตอาสา ซึ่งกิจกรรมดังกล$าวส$งผลใหA
นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะสุจริต ๕ ดAาน คือ ๑) ดAานทักษะกระบวนการคิด ๒) ดAาน
การมีวินัย ๓) ดAานซื่อสัตย(สุจริต ๔) ดAานอยู$อย$างพอเพียง ๕) ดAานจิตสาธารณะ จากค$าความกAาวหนAา
ของแบบประเมินคุณลักษณะสุจริตผลท่ีไดAมีค$าความกAาวหนAาเปDนบวกทุกคุณลักษณะสุจริต๓๒๙ 

คณะกรรมการฝ�ายวิจัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ไดAศึกษา 
วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล” จาก
ผลการวิจัยพบว$า ผลการวิเคราะห(ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธ
มณฑล เรื่องคุณลักษณะสุจริต เพื่อศึกษาตัวชี้วัดดAานคุณลักษณะสุจริตที่ควรนำไปกำหนดแนวทาง 
การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียน พบว$า คุณลักษณะสุจริต ๕ ประการ มีสองตัวชี้วัดที่มี
ค$าเฉลี่ยสูงกว$า ๔.๐๐ คือ คุณลักษณะดAานทักษะกระบวนการคิด มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๑๘ และ
คุณลักษณะซื่อสัตย(สุจริต มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๐๗ ส$วนอีกสามตัวชี้วัดมีค$าเฉลี่ยต่ำกว$า ๔.๐๐ คือ 
คุณลักษณะดAานการมีวินัยมีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๓.๙๙ คุณลักษณะดAานการอยู$อย$างพอเพียง มีค$าเฉลี่ย
เท$ากับ ๓.๙๙ และคุณลักษณะสุจริตที่มีค$าเฉลี่ยต่ำสุด คือ คุณลักษณะดAานจิตสาธารณะ พบว$ามี
ค$าเฉลี่ยต่ำสุดอยู$ที่ ๓.๘๕ ซึ่งแสดงใหAเห็นว$าตัวชี้วัดดAานจิตสาธารณะเปDนประเด็นที่ควรไดAรับการ
พัฒนาใหAเกิดข้ึนควบคู$กับตัวชี้วัดดAานการมีวินัยและการอยู$อย$างพอเพียง๓๓๐ 

 
๓๒๙คณะกรรมการฝ�ายวิจัยโรงเรียนสุจริต โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี, “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมตUนกลUา

ศรีวิสุทธิ์เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ”, รายงานการวิจัย, 
(ฝ�ายวิจัย โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ), ๒๕๕๙, หนAา ก-ข. 

๓๓๐คณะกรรมการฝ�ายวิจัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, “คุณลักษณะสุจริตของ
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล”, รายงานการวิจัย, (ฝ�ายวิจัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑), ๒๕๕๗, หนAา ก. 



๑๕๒ 

อภิญญา อิงอาจ ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมความซื่อสัตย(สุจริตของนักศึกษาระดับ
อุดม ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” จากผลการวิจัยพบว$า นักศึกษาท่ีมีเพศ สาขาวิชา 
ระดับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน ระดับความใกลAชิดศาสนาของครอบครัว และระดับทัศนคติท่ี
มีต$อพฤติกรรมจริยธรรมต$างกัน มีพฤติกรรมความซ่ือสัตย(สุจริตแตกต$างกัน ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
๐.๐๑ โดยตัวแปรอิสระชุดนี้ร$วมกันอธิบายผลต$อตัวแปรพฤติกรรมความซื่อสัตย(สุจริตไดAรAอยละ 
๑๒.๘๐ และเม่ือควบคุมตัวแปรลักษณะเพ่ือน ปรากฏว$า ชุดของตัวแปรอิสระร$วมกันอธิบายผลต$อตัว
แปรจริยธรรมดAานพฤติกรรมความซ่ือสัตย(สุจริตเพ่ิมสูงข้ึนเปDนรAอยละ ๑๗.๒๐๓๓๑ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติ 
งานเพื่อการพัฒนาของขAาราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” จากผลการวิจัยพบว$า 
แนวทางในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ไดAแก$ ควรเสริมสรAางและพัฒนาพฤติกรรมของผูAบริหารหรือ
หัวหนAาหน$วยงานใหAเปDนตAนแบบที่ดี ควรใหAรางวัล เสริมขวัญ กำลังใจ ทำใหAเกิดการกระตุAน การทำงานดี
ยิ่งขึ้น ควรมีการพัฒนาบุคลากรอย$างต$อเนื่องสม่ำเสมอ ควรจัดบุคลากรใหAเต็มตามกรอบอัตรากำลัง 
และจัดการพัฒนาบุคลากรใหAตรงกับหนAาที่การงาน เหมาะสมกับความรูAความสามารถ ควรนำระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชAกับบุคลากรอย$างจริงจัง ควรจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
และควรรณรงค(การสรAางค$านิยมการรักองค(กร เพ่ิมแรงจูงใจในการรักษาภาพลักษณ(ขององค(กร๓๓๒ 

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อเสริมสรAางความซื่อตรงใน
สังคมไทย” จากผลการวิจัยพบว$า สังคมไทยมีป�ญหาและมีความบกพร$องในความซ่ือตรงท่ีดำรงอยู$ใน
ทุกแวดวง ในทุกกลุ$มทุกภาคส$วน โดยที่ความไม$ซื่อสัตย(ซื่อตรงของผูAนำหรือบุคลากรทางการเมือง และ
เจAาหนAาที่ภาครัฐนั้น จะถูกสะทAอนออกสู$สังคมหรือสาธารณะมากกว$าบุคคลทั่วไป ในขณะที่บุคคล
ดังกล$าวแมAไดAกระทำความผิด กระทำการอันไม$ซื่อสัตย(ซื่อตรง แต$โดยส$วนใหญ$แลAวไม$ไดAรับการลงโทษ ท้ัง
ทางกฎหมาย และการลงโทษทางสังคมแต$อย$างใด ในขณะท่ี สถาบันหลักของสังคมท้ังสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนายังขาดความเขAมแข็งในการปลูกฝ�งหล$อหลอมกล$อมเกลาสมาชิกใน
สังคม ดAวยสาเหตุหลักจากระบบการศึกษาและการเรียนรูAท้ังในและนอกยังไม$เอ้ือและไม$เหมาะสม๓๓๓ 

 
๓๓๑อภิญญา อิงอาจ, “พฤติกรรมความซื่อสัตยIสุจริตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล”, รายงานการวิจัย, (วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการป�ญญา มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๕๓, หนAา ก-ข. 
๓๓๒สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, “การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาของ

ขUาราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”, รายงานการวิจัย, (กลุ$มงานคุAมครองจริยธรรม สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ), ๒๕๕๓, หนAา ๒. 

๓๓๓ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, “การศึกษาเพ่ือเสริมสรUางความซ่ือตรงในสังคมไทย”, รายงานการวิจัย, 
(สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลAา), ๒๕๕๔, หนAา ๑๗๑. 



๑๕๓ 

พิชิต ธิอ่ิน ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชAสื่อรณรงค(ต$อตAานการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการ
ปPองกันและปราบปรามการทุจริตแห$งชาติ ป�พุทธศักราช ๒๕๔๒-๒๕๕๓” จากผลการวิจัยพบว$า 
สถานภาพการใชAสื่อรณรงค(ต$อตAานการทุจริตที่ปรากฏ มีแนวทางการสื่อสารหลัก ๙ แนวทาง ไดAแก$ 
(๑) มือสะอาด ชาติไม$ล$ม (๒) ตรงเวลา รักษาวินัย ตAานภัยคอร(รัปชัน (๓) รวมพลังไทยทั้งชาติ ประกาศ
ลAางคอร(รัปชัน (๔) ลAางทุจริตใหAสิ้นแผ$นดินไทย เพ่ือเทิดไทAองค(ราชัน (๕) คอร(รัปชันกัดกินอนาคต เรา
ไม$ขอมีส$วนร$วม (๖) ยอมไหม ถAาใครจะโกง (๗) ช$อสะอาด (๘) เปDนหู เปDนตา และ (๙) คุณธรรม นำ
ธุรกิจ๓๓๔ 

อิทธิศักดิ์ พรมภักดิ์ ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวจีสุจริตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�
ท่ี ๓ โรงเรียนหนAาพระลาน (พิบูลสงเคราะห() อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี” จากผลการวิจัย
พบว$า แนวทางและวิธีการพัฒนาวจีสุจริตของนักเรียนชันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๓ โรงเรียนหนAาพระลาน (พิบูลย(
สงเคราะห() โดยใชAแนวทางจากผูAมีส$วนเก่ียวขAองและมีส$วนสำคัญในการประชุมกลุ$มระดมความคิดเห็นใน
การพัฒนาไดAยึดวิธีการอบรมใหAความรูA จำนวน ๖ คาบ การจัดตั้งชมรมวจีสุจริต กิจกรรมของชมรม 
ประกอบดAวย ประชาสัมพันธ(หนAาเสาธง จัดกิจกรรม ฝ¥กพูดวจีสุจริต ติดบอร(ดหนAาหAองเรียน ทำบุญตัก
บาตรทุกวันพระ นิมนต(พระมาแสดงธรรม จัดทำสมุดบันทึกโดยการติดตามการบันทึก กิจกรรมการ
ตรวจสอบการบันทึกของนักเรียน กิจกรรมชมเชยการบันทึกความดีวจีสุจริตไดAดีท่ีสุดทุก ๆ เดือน๓๓๕ 

ไมตรี สุวรรณไตรยI ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสรAางคุณธรรมนักเรียนภายใตAโมเดล
โรงเรียนสุจริต โรงเรียนบAานโพนงาม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร” จาก
ผลการวิจัยพบว$า การจัดกิจกรรมการเสริมสรAางคุณธรรมนักเรียน ภายโตAโมเดลโรงเรียนสุจริต โรงเรียน
บAานโพนงามนั้น มี ๓ แนวทาง ประกอบดAวย (๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (๒) การนิเทศติดตาม และ 
(๓) กิจกรรมเสริมสรAางคุณธรรมนักเรียนโรงเรียนบAานโพนงาม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ซึ่งมี ๗ กิจกรรม ประกอบดAวย กิจกรรมละครโรงเล็ก กิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมโรงเรียน
น$าอยู$ กิจกรรมคนดีศรีโพนงาม กิจกรรมเด็กดีรวินัย กิจกรรมวิเคราะห(ข$าว และกิจกรรมจิตอาสา๓๓๖ 

 
๓๓๔พิชิต ธิอ่ิน, “การใชUสื่อรณรงคIต)อตUานการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปราม

การทุจริตแห)งชาติ ปnพุทธศักราช ๒๕๔๒-๒๕๕๓”, วิทยานิพนธ(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ(
มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๓, หนAา ง. 

๓๓๕อิทธิศักดิ์ พรมภักดิ์, “การพัฒนาวจีสุจริตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปnท่ี ๓ โรงเรียนหนUาพระลาน 
(พิบูลสงเคราะหI) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี”, วิทยานิพนธ(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี), ๒๕๕๐, หนAา ก. 

๓๓๖ไมตรี สุวรรณไตรย(, “การเสริมสรUางคุณธรรมนักเรียนภายใตUโมเดลโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบUาน
โพนงาม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร”, วิทยานิพนธ(ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร), ๒๕๕๙, หนAา ก-ข. 



๑๕๔ 

ราวุฒิ ธุลีวรรณ ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “การนำหลักสุจริตมาใชAในสัญญาทางปกครอง” จาก
ผลการวิจัยพบว$า หลักสุจริตมีความเปDนนามธรรม ยากที่จะขAาใจความหมาย และบทบาทหนAาที่ของ
การนำมาใชAไดAอย$างชัดเจน ประกอบกับในสัญญาทางปกครองก็มีลักษณะ ที่แตกต$างกับสัญญาทาง
แพ$ง ซึ่งตAองใหAความสำคัญกับการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน(ของส$วนรวมเปDนสำคัญ จากเหตุผล
ดังกล$าว จึงเห็นควรเสนอแนะใหAมีการศึกษาถึงความหมาย ลักษณะ รวมถึงบทบาทหนAาที่ของหลัก
สุจริต เพื่อสามารถนำหลักดังกล$าวมาปรับใชAกับป�ญหาขAอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไดA และ
เปDนบรรทัดฐานใหAกับคู$สัญญาหรือเพ่ือเปDนแนวทางสำหรับการวินิจฉัยคดีของศาลต$อไป๓๓๗ 

ก)อเกียรติ พิมพIทอง ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “หลักสุจริตทางพาณิชย(” จากผลการวิจัยพบว$า 
หลักสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย( โดยในความเปDนจริงแลAว หลักสุจริต ในมาตรา ๕ 
ของประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย( ไดAรับอิทธิพลมาจากกฎหมายโรมันและมีตAนแบบมาจาก
มาตรา ๒ ของกฎหมายแพ$ง ประเทศสวิสเซอร(แลนด( ซึ่งถูกออกแบบไวAใชAสำหรับในทางแพ$ง และ
ในช$วงเวลาที่ผ$านมามีแนวคิดที่จะแยกกฎหมายพาณิชย(ออกจากกฎหมายแพ$ง เพื่อใหAมีการพัฒนา
กฎหมายพาณิชย(กAาวทันและสอดคลAองต$อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการคAา หลักสุจริต ซึ่งมีบทบาท
สำคัญอย$างยิ่งในการแกAไขความไม$เปDนธรรม จึงสมควรที่จะมีการปรับปรุงระบบกฎหมายพาณิชย(ที่มี
อยู$ในประมวลกฎหมายแพ$งและพาณิชย( เพื่อใหAสอดคลAองกับธุรกรรมทางพาณิชย(ในป�จจุบัน อันจะ
เปDนประโยชน(ต$อระบบการคAาพาณิชย(และเศรษฐกิจของประเทศต$อไป๓๓๘ 

เนาวรัตนI ทองโสภา ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดกิจกรรมส$งเสริมคุณธรรมดAาน
ความซื่อสัตย(สุจริต สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป�ที่ ๑” จากผลการวิจัยพบว$า 
(๑) ชุดกิจกรรมส$งเสริมคุณธรรมดAานความซื่อสัตย(สุจริต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป�ที่ ๑ ท่ี
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ๘๒.๓๘/๘๙.๒๐ (๒) การเปรียบเทียบพฤติกรรมดAานความซื่อสัตย(สุจริต 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป�ที่ ๑ พบว$า หลังเรียนสูงกว$าก$อนเรียนอย$างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และ (๓) ความพึงพอใจต$อการจัดการเรียนรูAโดยใชAชุดกิจกรรมส$งเสริมคุณธรรม
ดAานความซ่ือสัตย(สุจริตสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป�ท่ี ๑ อยู$ในระดับมากท่ีสุด๓๓๙ 

 
๓๓๗นราวุฒิ ธุลีวรรณ, “การนำหลักสุจริตมาใชUในสัญญาทางปกครอง”, วิทยานิพนธ(นิติศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต), ๒๕๕๗, หนAา ก-ข. 
๓๓๘ก$อเกียรติ พิมพ(ทอง, “หลักสุจริตทางพาณิชยI”, สารนิพนธ(นิติศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม), ๒๕๕๓, หนAา ๑-๒. 
๓๓๙เนาวรัตน( ทองโสภา, “การพัฒนาชุดกิจกรรม ส)งเสริมคุณธรรมดUานความซ่ือสัตยIสุจริต สำหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปnท่ี ๑”, วิทยานิพนธ(ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี), ๒๕๕๘, หนAา ง. 



๑๕๕ 

พิศมัย เทียนทอง ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “การดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดAานความ
ซ่ือสัตย(สุจริตของนักเรียนโรงเรียนบAานเขามะกา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกAว เขต ๑” 
จากผลการวิจัยพบว$า โดยภาพรวมอยู$ในระดับมาก คือ โรงเรียนมีคำสั่งแต$งต้ังครูผูAรับผิดชอบโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดAานความซ่ือสัตย(สุจริตของนักเรียน มีการประชุมชี้แจงข้ันตอนเก่ียวกับการ
ดำเนินการ ปฏิบัติงานตามโครงการอย$างเปDนระบบ ครูและนักเรียนมีส$วนร$วมในกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดAานความซื่อสัตย(สุจริตของนักเรียน ผลจากการดำเนินการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมดAานความซื่อสัตย(สุจริตทำใหAนักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้น และผลการปฏิบัติตน
ของนักเรียนดAานความซ่ือสัตย(สุจริต พบว$า มีความซ่ือสัตย(สุจริตท้ังดAานกาย วาจา และใจ ระดับมาก๓๔๐ 

ชรินทรI ดึงประโคน ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชAสิทธิโดยไม$สุจริต:ศึกษาเฉพาะกรณีการใชA
สิทธิเรียกใหAลูกหนี้ชำระหนี้” จากผลการวิจัยพบว$า การพิจารณาความรับผิดของเจAาหนี้ในการใชAสิทธิ
เรียกใหAลูกหนี้ชำระหนี้โดยไม$สุจริตนั้น จะพิจารณาเจตนาของเจAาหนี้เปDนหลัก ว$าการกระทำของ
เจAาหนี้มีเจตนารAาย โดยจงใจแกลAงใหAเกิดความเสียหายแต$ถ$ายเดียวหรือไม$ และพิจารณาว$าการ
กระทำสมเหตุสมผลกับหลักการใชAสิทธิโดยสุจริตหรือไม$ การกระทำนั้นก$อผลรAายแรงกับลูกหนี้
เพียงใดเมื่อเทียบกับประโยชน(ที่เจAาหนี้จะไดAรับจากการกระทำของตน ดังนั้น ถAาเจAาหนี้ไดAกระทำการ
โดยเขAาหลักเกณฑ(ขAางตAนแลAว ถือว$าเจAาหนี้ไดAใชAสิทธิโดยไม$สุจริตอันเปDนการกระทำซึ่งมีแต$จะ
ก$อใหAเกิดความเสียหายและเปDนละเมิด ซ่ึงจะตAองรับผิดชดใชAค$าเสียหาย๓๔๑ 

ชุติมา สังทรัพยI ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓” จากผลการวิจัยพบว$า พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ 
โดยรวมและรายดAานอยู$ในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนAอยตามลำดับ ไดAแก$ ดAานความมีวินัย 
ดAานความซื่อสัตย(สุจริต ดAานมีจิตสาธารณะและดAานอยู$อย$างพอเพียง ส$วนผลการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต ๓ จำแนกตามสภาพครอบครัว โดยรวมและรายดAาน ไม$แตกต$างกัน๓๔๒ 

 
๓๔๐พิศมัย เทียนทอง, “การดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดUานความซื ่อสัตยIสุจริตของ

นักเรียนโรงเรียนบUานเขามะกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกUว เขต ๑”, วิทยานิพนธ(ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี), ๒๕๕๓, หนAา ก. 

๓๔๑ชรินทร( ดึงประโคน, “การใชUสิทธิโดยไม)สุจริต:ศึกษาเฉพาะกรณีการใชUสิทธิเรียกใหUลูกหนี้ชำระ
หนี้”, วิทยานิพนธ(นิติศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), ๒๕๕๔, หนAา ง. 

๓๔๒ชุติมา สังทรัพย(, “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓”, วิทยานิพนธ(การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา), 
๒๕๕๙, หนAา ง. 



๑๕๖ 

ศิริพร ป!ญญาเสน ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาพพจน(ของความสุจริตและความโปร$งใสของ
ประชาคมในองค(การบริหารส$วน ตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง” จากผลการวิจัยพบว$า ดAานความสุจริต
และความโปร$งใสในการทำงานของคณะกรรมการประชาคมหมู$บAาน ในงานดAานโครงสรAางพ้ืนฐานของ 
อบต.พิชัยนั้น ในมุมมองทั้งโดยตัวประชาคมเองและประชาชน มีความพึงพอใจในการทำงานสามารถ
ไดAมีโอกาสแสดงบทบาทและความสามารถท่ีตนเองมีในงานของ อบต. อย$างเต็มท่ี เต็มศักยภาพจนทำ
ใหAประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธาและใหAความไวAวางใจเขAามาร$วมในการดำเนินงานใหAมีความสุจริตและ
ความโปร$งใสขององค(การบริหารส$วนตำบลพิชัย ท่ีเปDนเช$นนี้เพราะองค(การบริหารส$วนตำบลพิชัย ไดAมี
การส$งเสริมและสนับสนุนการมีส$วนร$วมองภาคประชาชนไดAเขAามาร$วมเปDนคณะกรรมการฝ�ายต$าง ๆ 
อาทิ แต$งตั้งคณะกรรมการประชาคมเขAาไปร$วมเปDนคณะกรรมการเป�ดรับซองสอบราคา การแต$งต้ัง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับงานขAาง ทำใหAการดำเนินงานในดAานโครงสรAาง
พื้นฐานและงานดAานต$าง ๆ มีความโปร$งใส สามารถตรวจสอบไดA และมีขAอทักทวงนAอยที่สุด เนื่องจาก
คณะกรรมการที่เปDนตัวแทนของประชาชนไดAกลั่นกรองและเสนอคำขี้แนะต$อคณะสับริหารอยู$เสมอ 
ท้ังโดยตรงคือการร$วมประชุมคณะกรรมการและโดยอAอมคือการพบปะพูดคุยกับคณะผูAบริหารในโอกาส
ต$าง ๆ ตัวแทนของประชาชนท่ีเปDนคณะกรรมการประชาคมของของแต$ละหมู$บAานต$างทำหนAาท่ีของตน
อย$างเต็มที่ในการตรวจสอบการทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน(ของประขาชนเปDนหลักองค(การ
บริหารส$วนตำบลพิชัย๓๔๓ 

นพมาศ คงมีสุข ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลการใชAชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวจีสุจริต
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๕ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล จังหวัดอ$างทอง” จากผลการวิจัย
พบว$า (๑) ภายหลังการทดลอง นักเรียนกลุ$มทดลองมีวจีสุจริตสูงข้ึน อย$างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๑ (๒) ภายหลังการทดลองนักเรียน กลุ$มทดลองท่ีไดAรับการฝ¥กดAวยชุดกิจกรรมแนะแนวมีวจีสุจริต
สูงกว$าของกลุ$มควบคุมที่ไดAรับขAอสนเทศอย$างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และ (๓) ผลการ
เปรียบเทียบวจีสุจริตของนักเรียนกลุ$มทดลองในระยะหลังการทดลองกับในระยะหลังการติดตามผล
ไม$แตกต$างกัน๓๔๔ 
 
 

 
๓๔๓ศิริพร ป�ญญาเสน, “ภาพพจนIของความสุจริตและความโปร)งใสของประชาคมในองคIการบริหาร

ส)วน ตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง”, รายงานการวิจัย, (วิทยาลัยปกครองส$วนทAองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก$น), ๒๕๕๑, 
หนAา ก-ข. 

๓๔๔นพมาศ คงมีสุข, “ผลการใชUชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวจีสุจริตของนักเรียนชั้นประถม-
ศึกษาปnที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล จังหวัดอ)างทอง”, วิทยานิพนธ(ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), ๒๕๕๖, หนAา ง. 



๑๕๗ 

สรุปไดUว)า แนวทางการต$อตAานการทุจริต คือ การเสริมสรAางค$านิยมสุจริตแก$ทุกภาคส$วน 
โดยเฉพาะอย$างยิ่ง สถาบันทางสังคมที่สำคัญ ไดAแก$ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบัน
การปกครอง ซึ่งทั้ง ๓ ลAวนเปDนสถาบันหลักของสังคมไทยที่เปDนสายใยยึดเหนี่ยวชุมชนมาแต$อดีต ท่ี
ก$อใหAเกิดการเก้ือกูลสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ช$วยใหAสังคมไทยดำรงอยู$อย$างสันติสุขมาชAานาน มาใชAใน
การพัฒนาและแกAป�ญหาในระดับชุมชน ลักษณะ ๓ ประสาน เพื่อร$วมมือบำเพ็ญประโยชน(แก$ชุมชน
อย$างเกื้อกูลกัน โดยสถาบันครอบครัว (บAาน) ประกอบดAวย ชาวบAาน และกลุ$มบุคคลต$าง ๆ ในชุมชน 
และสถาบันศาสนา (วัด) ประกอบดAวย เจAาอาวาส พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และกลุ$มหรือ
ชมรมทางศาสนา และสถาบันการปกครองหรือราชการ/การศึกษา (ราชการ/โรงเรียน) ประกอบดAวย 
หน$วยงานภาครัฐทุก ๆ ส$วนงานในชุมชน/องค(กรทางการศึกษา ประกอบดAวย บุคลากรทางการศึกษา
ท้ังในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค(กรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ท้ังหมดท่ีกล$าวมานี้ จำเปDนตAอง
มีสถานะในการเปDนสถาบันหลักในชุมชนขับเคลื่อนกลไกในการพัฒนาและสรAางชุมชนใหAเขAมแข็ง 
ต$อตAานการทุจริตทุกรูปแบบ และเสริมสรAางค$านิยมสุจริต โดยทำหนAาที่เปDนแกนกลางในการพัฒนา 
ตัดสินใจ แกAป�ญหา โดยกำหนดแผนแม$บทชุมชน ดAวยการร$วมกันคิด ร$วมกันสรAาง และร$วมกันบริหาร
จัดการในรูปแบบภาคีเครือข$าย 
 
 



 

บทท่ี ๓ 
 

รูปแบบการปลูกฝ!งจิตสำนึกคุณธรรมและค)านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนา และสถาบันการปกครอง 

 

แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทย ไดAวิเคราะห(การปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตของสถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการปกครอง โดยใชAโครงการย$อยทั้ง ๓ โครงการ เปDนฐานคิด
สำคัญในการสังเคราะห(แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน และออกแบบตAนแบบกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยโดย
กระบวนการมีส$วนร$วมของสถาบันทางสังคม 

๓.๑ รูปแบบของการเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา 

๓.๒ รูปแบบของกระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชน 

๓.๓ รูปแบบของการเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครองส$วนทAองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 

๓.๑ รูปแบบของการเสริมสรUางค)านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธ-
ศาสนา 

บริบทนี้ เปDนบทวิเคราะห( รูปแบบของการเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว
ตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งเปDนกรณีศึกษาจากโครงการวิจัยย$อยที่ ๑ บริบทพื้นที่จังหวัดราชบุรี มี
รายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๓.๑.๑ สภาพป!จจุบันของค)านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว 

ค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว โดยภาพรวม อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๒๕ 
เมื่อพิจารณาเปDนรายดAาน พบว$า ดAานที่มีค$าเฉลี่ยสูงสุด ไดAแก$ ดAานการละเวAนกาเมสุมิจฉาจาร อยู$ใน
ระดับมากที่สุด มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๕๑ รองลงมาไดAแก$ ดAานการละเวAนอทินนาทาน อยู$ในระดับมาก 
มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๔๑ ส$วนดAานที่มีค$าเฉลี่ยต่ำสุด ไดAแก$ ดAานการละเวAนมุสาวาท อยู$ในระดับมาก มี
ค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๒๑ เม่ือพิจารณาเปDนรายดAาน พบว$า 

ก. ดAานการละเวAนปาณาติบาต 

ค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว ดAานการละเวAนปาณาติบาต อยู$ในระดับมาก มี
ค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๒๔ เม่ือพิจารณาเปDนรายขAอ พบว$า ขAอท่ีมีค$าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก ไดAแก$ ขAอ ๖ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลขAอที่หนึ่งเปDนหลักประกันชีวิต และขAอ ๒ ละเวAน
จากการประทุษรAายร$างกายและจิตใจของมนุษย(และสัตว( อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๓๕ 
อันดับสอง ไดAแก$ ขAอ ๑ ละเวAนจากการทำลายชีวิตมนุษย(และสัตว( อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ 
๔.๒๘ และอันดับสาม ไดAแก$ ขAอ ๓ ละเวAนจากการเบียดเบียนมนุษย(และสัตว( อยู$ในระดับมาก มี
ค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๒๕ ตามลำดับ 

ข. ดAานการละเวAนอทินนาทาน 

ค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว ดAานการละเวAนอทินนาทาน อยู$ในระดับมาก มี
ค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๔๑ เม่ือพิจารณาเปDนรายขAอ พบว$า ขAอท่ีมีค$าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก ไดAแก$ ขAอ ๖ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลขAอท่ีสองเปDนหลักประกันทรัพย(สิน อยู$ในระดับมาก 
มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๔๘ อันดับสอง ไดAแก$ ขAอ ๑ ละเวAนจากการนำสิ่งของของผูAอื่นมาเปDนของตน อยู$
ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๔๕ และอันดับสาม ไดAแก$ ขAอ ๒ ละเวAนจากการนำสิ่งท่ีเปDนสาธารณ
สมบัติมาเปDนของตน อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๔๒ ตามลำดับ 
 
 
 



๑๖๐ 

ค. ดAานการละเวAนกาเมสุมิจฉาจาร 

ค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว ดAานการละเวAนกาเมสุมิจฉาจาร อยู$ในระดับมากท่ีสุด 
มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๕๑ เมื่อพิจารณาเปDนรายขAอ พบว$า ขAอที่มีค$าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก ไดAแก$ ขAอ 
๒ ละเวAนการร$วมประเวณีกับผูAอื ่นที่ไม$ใช$คู$รักหรือคู$สมรส อยู$ในระดับมากที่สุด มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ 
๔.๖๒ อันดับสอง ไดAแก$ ขAอ ๑ ซื่อสัตย(ต$อคู$รักหรือคู$สมรส อยู$ในระดับมากที่สุด มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ 
๔.๕๖ และอันดับสาม ไดAแก$ ขAอ ๓ ละเวAนการร$วมประเวณีกับผูAขายบริการทางเพศ อยู$ในระดับมาก
ท่ีสุด มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๕๓ ตามลำดับ 

ง. ดAานการละเวAนมุสาวาท 

ค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว ดAานการละเวAนมุสาวาท อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ย
เท$ากับ ๔.๒๑ เม่ือพิจารณาเปDนรายขAอ พบว$า ขAอท่ีมีค$าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก ไดAแก$ ขAอ ๖ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลขAอที่สี่เปDนหลักประกันสังคม อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ย
เท$ากับ ๔.๓๗ อันดับสอง ไดAแก$ ขAอ ๒ เปDนคนรักษาคำสัตย(/คำสัญญา อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ย
เท$ากับ ๔.๒๓ และอันดับสาม ไดAแก$ ขAอ ๑ ไม$พูดโกหก และขAอ ๕ มีความเชื่อม่ันในอานิสงส(ของศีลขAอ
ท่ีสี่ท่ีทำใหAผูAคนเคารพเชื่อถือ อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๒๐ ตามลำดับ 

จ. ดAานการละเวAนสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน 

ค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว ดAานการละเวAนสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน อยู$ในระดับ
มาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๒๕ เม่ือพิจารณาเปDนรายขAอ พบว$า ขAอท่ีมีค$าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก ไดAแก$ 
ขAอ ๔ ไม$เสพสิ่งเสพติดท่ีใหAโทษต$อร$างกาย อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๓๙ อันดับสอง ไดAแก$ 
ขAอ ๖ พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลขAอท่ีหAาเปDนหลักประกันสุขภาพ อยู$ในระดับ
มาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๓๗ และอันดับสาม ไดAแก$ ขAอ ๓ ไม$เสพสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย อยู$ในระดับ
มาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๒๖ ตามลำดับ 

๓.๑.๒ แนวทางการเสริมสรUางค)านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา 

ก. ดAานการละเวAนปาณาติบาต 

แนวทางการเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนาท่ี
สอดคลAองกับบริบทของสังคมไทย ดAานการละเวAนปาณาติบาต ไดAแก$ การส$งเสริมกิจกรรมจิต
สาธารณะ, การส$งเสริมการดำเนินกิจกรรมสรAางความปรองดองสามัคคีอย$างต$อเนื่อง, การส$งเสริม
กระบวนการมีส$วนร$วมของผูAมีส$วนเกี่ยวขAองทุกฝ�ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ
หมู$บAานรักษาศีล ๕, การส$งเสริมการใหAตามหลักอภัยทาน, การส$งเสริมกิจกรรมตAนแบบชุมชนอยู$ดีมี
สุขสามัคคี, การส$งเสริมการจัดต้ังกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูAยากไรAหรือผูAดAอยโอกาส 



๑๖๑ 

ข. ดAานการละเวAนอทินนาทาน 

แนวทางการเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา ดAาน
การละเวAนอทินนาทาน ไดAแก$ การส$งเสริมการดำเนินชีว ิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช อย$างต$อเนื่อง ตั้งแต$ระดับบคุคล 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยต$อเนื่องถึงกัน, การรณรงค(ใหAคนในชุมชนฝPาระวังภัยที่อาจเกิดข้ึน
โดยช$วยกันสอดส$องดูแลความปลอดภัยของทรัพย(สินซึ่งกันและกัน, หน$วยงานภาครัฐตAองเปDนฝ�าย
ส$งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการหมู$บAานรักษาศีล ๕ อย$างต$อเนื่อง, การส$งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับครัวเรือนในเรื ่องของการเกษตรและงานอาชีพเสริม, การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่ส$งเสริมความสามัคคีโดยประสานความร$วมมือกับหน$วยงานราชการ สถานศึกษา องค(กร
ปกครองส$วนทAองถ่ิน องค(กรภาคเอกชน กำนัน ผูAใหญ$บAาน และองค(กรเครือข$ายชาวพุทธในพ้ืนท่ี 

ค. ดAานการละเวAนปาณาติบาต 

แนวทางการเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา ดAาน
การละเวAนกาเมสุมิจฉาจาร ไดAแก$ การประพฤติตนของผูAนำครอบครัวใหAเปDนแบบอย$างที่ดีใหAแก$
สมาชิกในครอบครัว, การสรAางภูมิคุ Aมกันครอบครัวอบอุ$น, การส$งเสริมกระบวนการมีส$วนร$วมใน
กิจกรรมทางสังคมร$วมกันของสมาชิกในครอบครัว, การเฝPาระวังและสรAางภูมิคุAมกันสังคมอยู$เย็นเปDน
สุขตามแนววิถีพุทธ, ภาครัฐตAองเปDนหน$วยสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการหมู$บAานรักษาศีล ๕ 
อย$างต$อเนื่อง, สนับสนุนการจัดประกวดครอบครัวรักษาศีล ๕ รAอยเปอร(เซ็นต( เพื่อยกย$องใหAเปDน
รูปธรรมทางสังคม 

ง. ดAานการละเวAนมุสาวาท 

แนวทางการเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา ดAาน
การละเวAนมุสาวาท ไดAแก$ การสรAางสิ่งแวดลAอมที่เปDนคุณทางสังคม, การจัดกิจกรรมทางสังคมระดับ
ชุมชนท่ีส$งเสริมความสามัคคีและการอยู$ร$วมกันอย$างสันติสุข, การส$งเสริมวิธีการคิดวิเคราะห(ในการใชA
คำพูดในเชิงบวก 

จ. ดAานการละเวAนสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน 

แนวทางการเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา ดAาน
การละเวAนสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ไดAแก$ การสรAางหลัก ประกันสุขภาพในครอบครัวโดยมีตAนแบบ
ความประพฤติที่ดีเปDนฐาน, การรณรงค(การทำกิจกรรมทางสังคมที่ส$งเสิรมใหAชุมชนปลอดอบายมุข
และยาเสพติดอย$างต$อเนื่อง, การรณรงค(การปลูกฝ�งใหAเด็กและเยาวชนตระหนักและเห็นโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดอย$างต$อเนื่อง, การจัดต้ังชมรมครอบครัวรักษาสุขภาวะและภูมิคุAมกันภัยยาเสพติด 



๑๖๒ 

๓.๑.๓ รูปแบบการเสริมสรUางค)านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธ-
ศาสนา 

ภาพท่ี ๓.๑ 
รูปแบบของการเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา๑ 

 

 
 

 
๑พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม), “การเสริมสรUางค)านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลัก

พระพุทธศาสนา”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๐. 

รูปแบบการเสริมสรUางค)านิยมสุจริตของ
สถาบันครอบครัวตามหลัก

พระพุทธศาสนา 

รูปแบบของเครือข$ายสัมพันธ(ทางสังคม 
“เครือข)ายครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ” 

 
วิสัยทัศน(: “เสริมสรAางค$านิยมและวิถีชีวิต

สุจริตแนวพุทธ” 
พันธกิจ: “การเสริมสรAางค$านิยมสุจริตแก$

เด็กและเยาวชน และสนับสนุน
การทำกิจกรรมทางสังคมที ่มี
คุณภาพ” 

ภารกิจ 
๑. ส$งเสริมสรAางความปรองดองสามัคคี

อย$างต$อเน่ืองดAวยกิจกรรมจิตสาธารณะ 
๒. ส$งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและสรAางภูมิคุAมกัน
สังคมอยู$เย็นเปDนสุข 

๓. ส$งเสริมการสรAางภูมิคุAมกันครอบครัว
อบอุ$นโดยกระบวนการมีส$วนร$วมของ
สมาชิกในครอบครัว 

๔. ส$งเสริมการเผยแพร$องค(ความรูAการคิด
วิเคราะห(วิธีใชAคำพูดในเชิงบวก 

๕. ส$งเสริมการรักษาสุขภาวะและภูมิคุAมกัน
ยาเสพติดดAวยวิถีครอบครัวอบอุ$น 

แนวทางการเสริมสรUางค)านยิมสุจริตท่ีสอดคลUองกับบริบทของสังคมไทย 
๑. ดAานการละเวAนปาณาติบาต 
 - ส$งเสริมกิจกรรมจิตสาธารณะ 
 - ส$งเสริมกิจกรรมสรAางความปรองดองสามัคคีอย$างต$อเนื่อง 
 - ส$งเสริมการจัดต้ังกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูAยากไรAหรือผูAดAอยโอกาส 
๒. ดAานการละเวAนอทินนาทาน 
 - การส$งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย$างต$อเนื่อง 
 - การส$งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและอาชีพเสริม 
 - การเฝPาระวังและสรAางภูมิคุAมกันสังคมอยู$เย็นเปDนสุขตามแนววิถีพุทธ 
๓. ดAานการละเวAนกาเมสุมิจฉาจาร 
 - สรAางภูมิคุAมกันครอบครัวอบอุ$น 
 - ส$งเสริมการมีส$วนร$วมในกิจกรรมทางสังคมร$วมกันของสมาชิกในครอบครัว 
 - กิจกรรมประกวดครอบครัวรกัษาศีลหAาเพ่ือยกย$องครอบครัวตAนแบบใหA

เปDนรูปธรรมทางสังคม 
๔. ดAานการละเวAนมุสาวาท 
 - สรAางส่ิงแวดลAอมที่เปDนคุณทางสังคม 
 - จัดกิจกรรมทางสังคมระดับชุมชนที่ส$งเสริมความสามัคคีและการอยู$

ร$วมกันอย$างสันติสุข 
 - ส$งเสริมวิธีการคิดวิเคราะห(ในการใชAคำพูดในเชิงบวก 
๕. ดAานการละเวAนสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน 
 - สรAางหลักประกนัสุขภาพในครอบครัวโดยมีตAนแบบความประพฤติที่ดเีปDนฐาน 
 - รณรงค(การทำกิจกรรมทางสังคมที่ส$งเสิรมใหAชุมชนปลอดอบายมุขและ

ยาเสพติดอย$างต$อเนื่อง 
 - จัดต้ังชมรมครอบครัวรักษาสุขภาวะและภูมิคุAมกันภัยยาเสพติด 

สภาพป!จจุบันของค)านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวในจังหวัดราชบุรี 

๑. ดAานการละเวAนปาณาติบาต (๔.๒๔) 
๒. ดAานการละเวAนอทินนาทาน (๔.๔๑) 
๓. ดAานการละเวAนกาเมสุมิจฉาจาร (๔.๕๑) 
๔. ดAานการละเวAนมุสาวาท (๔.๒๑) 
๕. ดAานการละเวAนสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน (๔.๒๕) 

  



๑๖๓ 

รูปแบบการเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา ท่ี
เหมาะสมและสอดคลAองกับสภาพการณ(ในป�จจุบัน ไดAแก$ รูปแบบของเครือข$ายสัมพันธ(ทางสังคม ท่ี
เรียกว$า เครือข$ายครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ ที่มุ$งขับเคลื่อนการทำงานระหว$างผูAมีส$วนเกี่ยวขAองระดับ
พื้นที่จากเล็กไปหาใหญ$ โดยอาศัยโครงการสรAางความปรองดองสมานฉันท(โดยใชAหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา หมู$บAานรักษาศีล ๕ เปDนฐาน ท้ังนี้ “เครือข$ายครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ” พึงมีวิสัยทัศน( 
คือ “เสริมสรAางค$านิยมและวิถีชีวิตสุจริตแนวพุทธ” และมีพันธกิจ คือ “การเสริมสรAางค$านิยมสุจริต
แก$เด็กและเยาวชน และสนับสนุนการทำกิจกรรมทางสังคมท่ีมีคุณภาพ” และมีภารกิจหลัก คือ 

๑. ส$งเสริมสรAางความปรองดองสามัคคีอย$างต$อเนื่องดAวยกิจกรรมจิตสาธารณะ 

๒. ส$งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสรAางภูมิคุAมกันสังคมอยู$เย็น
เปDนสุข 

๓. ส$งเสริมการสรAางภูมิคุAมกันครอบครัวอบอุ$นโดยกระบวนการมีส$วนร$วมของสมาชิกใน
ครอบครัว 

๔. ส$งเสริมการเผยแพร$องค(ความรูAการคิดวิเคราะห(วิธีใชAคำพูดในเชิงบวก 

๕. ส$งเสริมการรักษาสุขภาวะและภูมิคุAมกันยาเสพติดดAวยวิถีครอบครัวอบอุ$น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 

๓.๒ รูปแบบของกระบวนการสรUางค)านิยมสุจริตของวัดและชุมชน 

บริบทนี้ เปDนบทวิเคราะห( รูปแบบของกระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชน 
ซ่ึงเปDนกรณีศึกษาจากโครงการวิจัยย$อยท่ี ๒ บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี มีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๓.๒.๑ สภาพป!จจุบันของการสรUางค)านิยมสุจริตของวัดและชุมชน 

เนื่องจากสังคมไทยเปDนสังคมท่ีมีพุทธศาสนาเปDนฐาน ไม$ว$าจะเปDนฐานทางดAานวัฒนธรรม 
ประเพณีที่ทางหน$วยงานราชการต$าง ๆ ก็ยังมีการส$งเสริมพระพุทธศาสนาอยู$ต$อเนื่องและมีการ
ส$งเสริมพระพุทธศาสนาภายในระบบการศึกษาของโรงเรียนต$าง ๆ ที่ยังมีการสอนสอดแทรกคำสอน
ทางพระพุทธศาสนาเขAาไปในหลักวิชาการ เช$น ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน คุณธรรมจริยธรรมใน
ความซ่ือสัตย(สุจริต ซ่ึงมีการส$งเสริมอย$างชัดเจนและปรับเปลี่ยนรูปแบบการส$งเสริมพุทธจริยธรรมมา
อย$างต$อเนื่อง แต$จากการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน(ท่ีนำความเจริญเติบโตทางดAานวัตถุ และ
เทคโนโลยีอย$างรวดเร็ว อีกทั้งสังคมไทยในป�จจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤติการณ(และป�ญหาทั้งเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม การศึกษา และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรากเหงAามาจากวิกฤตศีลธรรม ซึ่งโยงไปถึงทัศนะต$อ
การดำเนินชีวิตและสังคมท่ีผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากหลักธรรมคำส$งของพุทธศาสนา 

ในระยะเวลาที่ผ$านมาภาครัฐก็มีความพยายามแกAไขป�ญหานี้ดAวยการนำเทคโนโลยีมาใชA
สอดแทรกการเรียนการสอนแก$เยาวชน มีการนำงบประมาณของประเทศมาแกAไขป�ญหา  มีการ
ปรับปรุงและบังคับใชAกฎหมายเพื่อใหAคนในสังคมอยู$ร$วมกันไดAอย$างมีความสุข แต$ก็เห็นไดAว$า ป�จจัย
หรือวิธีการเหล$านั้นสามารถแกAไขป�ญหาไดAเพียงครั้งคราว หรือก$อใหAเกิดป�ญหาใหม$ ๆ ตามมา โดย
ประเด็นหลักเกี่ยวกับสภาพป�จจุบัน และป�ญหา อุปสรรคในการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชน 
จังหวัดเพชรบุรี มีดังนี้ 

๑. การขาดความร$วมมือกับชุมชนเพราะประชาชนบางกลุ$มไม$ไดAสนับสนุนใหAเยาวชน
มาร$วมกิจกรรม  

๒. ขาดความร$วมมือจากเยาวชน และผูAปกครอง เยาวชนไม$ใส$ใจท่ีจะเขAาร$วมกิจกรรมของ
วัดและชุมชน ไม$สนใจส$วนรวม เห็นแก$ตนเองเปDนหลัก มีความเห็นแก$ในประโยชน(ส$วนตนมากกว$า
ประโยชน(ท่ีสังคมควรจะไดAรับ และไม$เห็นความสำคัญของค$านิยมสุจริต 

๓. การห$างเหินวัดของเยาวชน โดยหันไปใหAความนิยมชมชอบแบบอย$างค$านิยมตะวันตก
ซึ่งเปDนป�จจัยที่ส$งผลกระทบ คือ ความดื้อรั้นของกลุ$มเยาวชนที่ไดAรับการถ$ายทอดจากครอบครัวท่ี
กระทำตามกระแสโลกาภิวัตน(ที่ถาโถมเขAามา ทำใหAเยาวชนหลงใหลฟุ�มเฟ�อยไปกับกระแสการบริโภค
นิยม 
 



๑๖๕ 

๔. ป�จจุบันสังคมไทยกลายเปDนสังคมเดี่ยว ส$งผลใหAเยาวชนขาดความรัก ความอบอุ$น 
เนื่องจากผูAปกครองตAองประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวจึงไม$ไดAเอาใจใส$อบรมสั่งสอนดูแลบุตร
หลานของตนเอง เยาวชนจึงหันไปใชAเวลาอยู$กับเพ่ือนมากกว$าการไดAอยู$กับครอบครัว ซ่ึงอาจทำใหAเกิด
ความเชื่อและค$านิยมท่ีผิด 

การดำเนินการแกAไขพัฒนาการสรAางค$านิยมสุจริตนั้น จึงจำเปDนจะตAองดำเนินการพัฒนาท่ี
คุณภาพของคนเปDนหลักโดยเฉพาะในเรื่องของศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในตัวเด็กและเยาวชน
เพ่ือใหAเยาวชนของชาติเติบโตข้ึนมาเปDนผูAใหญ$ท่ีมีคุณภาพมาพัฒนาประเทศชาติต$อไป ดังนั้น สังคมไทย
จึงตAองมีการฟ�¬นฟูศีลธรรมโดยเร$งด$วน และจะตAองไม$มองว$า ป�ญหาและอุปสรรคในการสรAางค$านิยม
สุจริตของวัดและชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี เปDนเพียงป�ญหาระดับบุคคลเท$านั้น แต$ควรจะตAองเชื่อมโยง
กับโครงสรAางสังคมในระบบทุนนิยมและอำนาจนิยมที่เปDนกระแสหลักในป�จจุบัน และจะตAองทบทวน
กระบวนการสรAางศีลธรรมใหม$แทนท่ีจะเนAนการเทศน( การสั่งสอน โดยควรใหAความสำคัญกับกระบวนการ
เรียนรูAใหAมากข้ึนควบคู$ไปกับการทบทวนศีลธรรมใหAสอดคลAองเหมาะสมกับคนยุคป�จจุบัน 

โดยนัยนี้ การดำเนินงานเสริมสรAางค$านิยมในความซื่อสัตย(เปDนงานที่จะตAองกระทำอย$าง
ต$อเนื่องใชAระยะเวลายาวนานในการส$งเสริมใหAเยาวชนไดAเรียนรูAสภาพชีวิตและสังคมป�จจุบัน โดยเฉพาะ
ป�ญหาเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบที่บ$อนทำลายความเจริญกAาวหนAาของประเทศชาติและสังคมไทย
เพื่อใหAเยาวชนไดAศึกษาวิเคราะห(สภาพที่แทAจริง สาเหตุและผลเสียที่จะเกิดขึ้นต$อส$วนรวมเพื่อสรAาง
ทัศนคติท่ีจะเกลียดชังการทุจริตและมีส$วนร$วมในการปPองกันการทุจริตในสังคม อีกท้ัง ครู อาจารย(ทุก
คนควรจะไดAสอดแทรกเพ่ือสรAางทัศนคติค$านิยมในความซ่ือสัตย(สุจริตในระหว$างการสอนบทเรียนใด ๆ 
ไดAตามความเหมาะสม การสอนสอดแทรกเช$นนี้จะช$วยตอกย้ำในเรื่องความซ่ือสัตย(สุจริตอย$างต$อเนื่อง
ตลอดเวลา ใหAอยู$ในพ้ืนฐานท่ีถูกตAองเหมาะสม และส$งเสริมใหAเกิดความซ่ือสัตย(สุจริตไม$ว$าจะเปDนการ
จัดกิจกรรมเพื่อความรูA ความบันเทิง หรือการกีฬาก็ตาม เพื่อใหAเยาวชนเกิดความตระหนักในความ
ซื่อสัตย(สุจริตซึ่งเปDนจริยธรรมที่สำคัญที่บุคคลพึงจะมีไวAเปDนคุณสมบัติของตน โดยผูAที่มีความซื่อสัตย(
สุจริตมีความจริงใจ ซื่อตรงทำจริงเปDนผูAที่มีเกียรติเชื่อถือไดA และความซื่อสัตย(เปDนธรรมอันประเสริฐ
ท่ีสุดท่ีบุคคลพึงมีโดยเฉพาะในเรื่องของศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในตัวเด็กและเยาวชนเพ่ือใหA
เด็กและเยาวชนของชาติเติบโตข้ึนมาเปDนผูAใหญ$ท่ีมีคุณภาพมาพัฒนาประเทศชาติต$อไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 

๓.๒.๒ ป!จจัยท่ีเอ้ือต)อการสรUางค)านิยมสุจริตของวัดและชุมชน 

การทุจริตเปDนสิ่งท่ีส$งผลกระทบเปDนอย$างมากต$อการพัฒนาท้ังทางดAานการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศชาติ ที่ส$งผลกระทบทางลบต$อการพัฒนาอย$างยั่งยืนของประชาธิปไตยและ
หลักการธรรมาภิบาลของประเทศ และส$งผลกระทบถึงความร$วมมือทางเศรษฐกิจ การทุจริตจึงเปDน
ประเด็นสำคัญที่ผูAที่เกี่ยวขAองต$าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค(การต$าง ๆ จำเปDนตAองร$วมมือกัน
ในทุกภาคส$วน ในการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชนมีป�จจัยท่ีเอ้ือต$อการสรAางค$านิยมสุจริต ดังนี้ 

๑. การพัฒนาตAองใชA “คุณธรรมนำการพัฒนา” คือ ใหAความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะ
การพัฒนาดAานจิตใจ ทุกสถาบันในสังคมตAองร$วมมือกันบ$มเพาะ ปลูกฝ�ง ส$งเสริมใหAประชาชนทุกช$วง
วัย ทุกกลุ$ม ทุกพื้นที่ เปDนคนดี คิดดี พูดดี ทำดี มีคุณธรรมเปDนรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตและ
แสดงออกเปDนการประพฤติปฏิบัติท่ีดีจนเคยชินก$อใหAเกิดประโยชน(สุขในสังคม ซ่ึงแบ$งไดAเปDน ๔ ลักษณะ 
ดังนี้ 

 ๑.๑ คุณธรรมที่เปDนป�จจัยผลักดันที่ทำใหAเกิดความเพียรพยายามเพื่อทำในสิ่งที่ตนเอง
มุ$งหมายไวAใหAสำเร็จ ประกอบดAวย วินัย อดทน ขยัน 

 ๑.๒ คุณธรรมที่เปDนป�จจัยสรAางแรงผลักดันใหAเกิดคุณธรรม ประกอบดAวย ซื่อสัตย( 
ซ่ือตรง รับผิดชอบ 

 ๑.๓ คุณธรรมที่เปDนป�จจัยเหนี่ยวรั้งไม$ใหAทำในสิ่งที่ไม$ถูกตAอง ประกอบดAวย มีสติ 
พอเพียง 

 ๑.๔ คุณธรรมที่เปDนป�จจัยสนับสนุนใหAเขAาไปมีส$วนร$วมทำกิจกรรมต$าง ๆ โดยมุ$งหวัง
ผลประโยชน(ส$วนรวม ประกอบดAวย เมตตา กรุณา กตัญ�ู เสียสละ 

นอกจากนี้แลAวยังมีคุณธรรมในการอยู$ร$วมกัน ซ่ึงมีหลักพึงปฏิบัติท่ีสำคัญ คือ การไม$ทำใหA
ผูAอ่ืนและส$วนรวมมีความทุกข( และการทำใหAผูAอ่ืนและส$วนรวมมีความสุข 

๒. ความศรัทธาในศาสนาทำใหAวัดเขAามามีบทบาทในการเสริมสรAางค$านิยม ทั้งนี้ เม่ือ
เยาวชนมีความเชื่อ และความศรัทธาในศาสนาแลAว ชุมชนก็เขAามามีส$วนในการสนับสนุนและเปDนท่ี
ยอมรับของคนในสังคม และเกิดเปDนพลังแห$งความคิดของคนในชุมชน เนื ่องจากคนในชุมชนมี
หลากหลายความคิด แต$ก็สามารถนำมาสังเคราะห(ใหAเกิดค$านิยมสุจริตขึ้นในชุมชนไดA อย$างไรก็ตาม 
ป�จจัยครอบครัวซึ่งเปDนสถาบันแรกที่สำคัญในการเปDนตAนแบบที่ดีแก$เยาวชน ส$วนป�จจัยชุมชนถือเปDน
สิ่งแวดลAอมในชุมชนช$วยสนับสนุนใหAเยาวชนในการเสริมสรAางค$านิยมซ่ือสัตย(สุจริตใหAเกิดข้ึน 
 
 



๑๖๗ 

๓. ป�จจัยความร$วมมือร$วมใจกันของวัดและชุมชนที่สนับสนุนส$งเสริมใหAเยาวชนไดAเห็น
และไดAรับรู Aแบบอย$างที่ดี ซึ ่งเปDนป�จจัยสนับสนุนที่วัดและชุมชนพึงกระทำ เช$น การทำใหAดูเปDน
ตัวอย$างของผูAใหญ$ การสั่งสอนของพระ การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรมความถูกตAอง 
เปDนตAน ถือเปDนป�จจัยท่ีนำความเจริญมาสู$ชุมชนและสังคม โดยป�จจัยท่ีโดดเด$นของวัดในการสนับสนุน
และเขAามามีบทบาทในการเสริมสรAางค$านิยมสุจริตก็คือการที่โรงเรียนใหAครูพระสอนศีลธรรมเขAามามี
ส$วนร$วมในการสอนและปลูกฝ�งในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ใหAกับเยาวชนโดยสอดแทรกเขAาไปในเนื้อหา
ของบทเรียน รวมถึงการหาบุคคลตAนแบบในการทำความดี มีความซื่อสัตย(สุจริตโดยการคัดเลือกจาก
คนในชุมชนเพื่อเปDนแบบอย$างใหAกับเยาวชนในการใหAโอกาสและเห็นคุณค$าในตัวเองของการเปDน
เยาวชนท่ีดี 

๔. การพัฒนาทางดAานจิตใจ ถือไดAว$าเปDนสิ่งท่ีดีท่ีพึงกระทำในป�จจุบันนี้ เนื่องจากสภาพใน
ป�จจุบันนี้ทำใหAคนเรามีความคิดจิตใจที่ไม$ปกติเหมือนสมัยก$อน การสรAางนิยมในเรื่องความซื่อสัตย(
สุจริตจึงจำเปDนที่จะตAองทำการปลูกฝ�งแก$เยาวชนตั้งแต$เด็ก ๆ เพื่อจะไดAเติบโตเปDนพลเมื่องที่ดีมี
คุณภาพของชาติในอนาคต ซึ่งการพัฒนาทางดAานจิตใจสามารถกระทำไดAดAวยการอบรมเยาวชนค$าย
พุทธบุตร/มีโครงการศีล ๕ และเป�ดโอกาสใหAประชาชนไดAมีโอกาสเขAามามีส$วนร$วมในกิจกรรมของ
ชุมชน อันเปDนการส$งเสริมใหAคนในชุมชนเกิดความรักใคร$สามัคคีไม$มีการแบ$งแยกศาสนา เพราะคนใน
ชุมชนนี้มีการนับถือศาสนาที่แตกต$างกันออกไป แต$ทุก ๆ ศาสนาต$างก็สอนใหAคนทุกคนเปDนคนดีของ
สังคมและรูAจักการใหAความเคารพนอบนAอมซ่ึงกันและกัน อีกท้ังยังเปDนการเสริมสรAางความตระหนักถึง
ความซ่ือสัตย(สุจริต จนเปDนสิ่งจูงใจใหAเยาชน และประชาชนท่ัวไป มีความม่ันใจท่ีจะทำความดี มีความ
ซื่อสัตย( โดยอาศัยวัดเปDนเครื่องมือในการเชื่อมโยง เนื่องจากพระภิกษุมักจะเปDนแบบอย$างที่ดีต$อ
เยาวชน และสังคมไทยก็มีการพึ่งพาวัดรับเอาสิ่งที่ดี ๆ มาใชAในชีวิตประจำวันตั้งแต$ครั้งสมัยโบราณ
กาล โดยบทบาทของวัดก็คือ การสอดแทรกเนื้อหาหลักธรรมเขAากับกิจกรรมของวัดท่ีไดAจัดข้ึนร$วมกับ
ชุมชนและกิจกรรมของทางวัดและชุมชนเพ่ือเปDนการปลูกฝ�งทางอAอมอีกดAวย 

โดยนัยนี้ ป�จจัยที่เอื้อต$อการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชนในการดำเนินการเพ่ือ
เสริมสรAางอุดมการณ(ความซ่ือสัตย(สุจริตใหAเกิดข้ึนแก$เยาวชนของชาติถือเปDนภาระกิจของสถานศึกษา
ที่จะตAองดำเนินการอย$างต$อเนื่องใชAเวลายาวนาน ในสภาพป�จจุบันที่บAานเมืองกำลังประสบป�ญหาท้ัง
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดAานวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี โดยป�ญหา
ของเยาวชนนี้สถานศึกษาควรเร$งรัดดำเนินการปลูกฝ�งและเสริมสรAางคุณธรรมค$านิยมที่มีความสำคัญ
ยิ่งต$อเยาวชนของชาติและต$อชาติบAานเมือง อันเปDนป�จจัยที่เอื้อต$อการสรAางค$านิยมสุจริตใหAแก$เยาวชน 
ดังนี้ 
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๑. การส$งเสริมใหAเยาวชนไดAตระหนักถึงเหตุผลที่มาและคุณประโยชน(ของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบท่ีมีต$อบุคคล และส$วนรวม 

๒. การส$งเสริมใหAเยาวชนรูAจักประหยัดและออมเพ่ือสรAางอุปนิสัยหรือคุณลักษณะประจำตัว
ในเรื่องการประหยัดและออม ไม$ฟุPงเฟPอเกินความจำเปDนเพ่ือสรAางฐานพัฒนาชีวิต อันเปDนเปPาหมายท่ีดี
ในการพัฒนาชีวิต และการสรAางเสริมความซ่ือสัตย(สุจริต 

๓. ส$งเสริมใหAเยาวชนเกิดความรูAสึกนึกคิดในความเปDนเจAาของร$วมกัน มีความรัก หวงแหน 
ถือเปDนหนAาที่ของทุกคนที่จะตAองช$วยกันปกปPอง คุAมครอง และมีส$วนร$วมในการแกAป�ญหาและพัฒนา
องค(ประกอบต$าง ๆ ท่ีนำไปสู$คุณธรรมและค$านิยมในความซ่ือสัตย(สุจริต 

๓.๓.๓ รูปแบบการสรUางค)านิยมสุจริตของวัดและชุมชน 

จากสภาพทางสังคมไทยในป�จจุบันกำลังแปรเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน( มีความ
เจริญเติบโตทางดAานวัตถุ วิทยาศาสตร( และเทคโนโลยีอย$างกวAางขวางรวดเร็ว จนทำใหAเยาวชนของ
ชาติมีกระแสความคิดในความเปDนอิสระเสรีจนเกินขอบเขตแพร$กระจายออกไปตามอิทธิพลของชาติ
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ค$านิยมของคนไทยถูกชักนำใหAมุ$งหวังและแสวงหาความสุข ความ
พึงพอใจดAวยวัตถุนิยมจนเกิดเปDนความฟุPงเฟPอเกินความจำเปDนส$งผลใหAเปDนหนี้สินทั้งส$วนบุคคลและ
ระดับชาติ พฤติกรรมของบุคคลถูกกระทบใหAแปรเปลี่ยนไปไกลนั้น ทำใหAเยาวชนห$างออกจากศีลธรรมทาง
ศาสนา และกลายเปDนการประพฤติปฏิบัติอันมิชอบนานาประการโดยเฉพาะอย$างยิ่งในเรื่องการทุจริต 
การโกง การฉAอราษฎร(บังหลวง ซ่ึงลAวนเปDนภัยอันตรายต$อประเทศชาติบAานเมืองอย$างมหันต(และดAวย
การประพฤติปฏิบัติอันมิชอบของการทุจริต การโกง ผลประโยชน(ทับซAอน การฉAอราษฎร(บังหลวง นี้
เอง ท่ีเปDนอุปสรรคกีดก้ันความเจริญกAาวหนAาและการพัฒนาในดAานต$าง ๆ ของประเทศ 

รูปแบบการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชนในป�จจุบัน ตAองปลูกฝ�งใหAลึกเขAาไปใน
จิตใจไม$ใช$สอนกันเพียงผิวเผิน ซึ่งแนวการเสริมสรAางค$านิยมและทัศนคติเกี่ยวกับความซื่อสัตย(สุจริต
ของวัดและชุมชน สรุปไดAดังนี้ 

๑. การสรAางค$านิยมสุจริตใหAกับเยาวชนตAองปลูกจิตสำนึกใหAกับเยาวชนตั้งแต$ยังเล็ก ๆ 
โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสถาบันการศึกษา จนถึงที่ทำงาน เนื่องจากสภาพป�จจบุัน
มีป�ญหามากมาย อาทิเช$น ผลประโยชน(ทับซAอน ธุรกิจนอกกฎหมาย การคอร(รัปชัน การพนัน โสเภณี 
การล$อลวง ฯลฯ เหตุเกิดเพราะความไม$ซื่อสัตย(สุจริตของขAาราชการ นักการเมือง พ$อคAาและประชาชน 
กล$าวไดAว$า ความไม$ซื่อสัตย(สุจริตของขAาราชการ นักการเมือง พ$อคAา และประชาชน เปDนสาเหตุสำคัญ
และเปDนรากเหงAาของป�ญหาหลาย ๆ อย$าง ถAาขAาราชการ นักการเมือง พ$อคAา และประชาชน เปDนคน
ดี มีความซื่อสัตย(สุจริต ป�ญหาหลายอย$างจะไม$เกิด หรือเกิดก็ไม$มาก ถAาขAาราชการ นักการเมือง 
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พ$อคAา และประชาชน ซื่อสัตย(ไม$ทุจริต ก็จะไม$มีช$องทางใหAคนอื่นอาศัยประโยชน( ถAาขAาราชการ 
นักการเมืองมีความซื่อสัตย(เห็นแก$ประโยชน(โดยรวมของประชาชนการกำหนดนโยบาย และการ
ตัดสินใจโครงการสำคัญต$าง ๆ ก็จะเกิดผลดีกับประเทศชาติและประชาชน ถAาพ$อคAานักธุรกิจ ซ่ือสัตย(
ไม$ติดสินบาทคาดสินบนไม$เอารัดเอาเปรียบคนอื่น ก็จะไม$ทำใหAผูAอื่นเกิดความสงสัยเคลือบแคลงใน
เรื่องความซื่อสัตย(สุจริต แต$กลับจะเปDนการช$วยกันเฝPาระวังไม$ใหAเกิดคนกระทำผิดขึ้น  การสรAาง
ค$านิยมสุจริตจึงจำเปDนตAองคิดปลูกฝ�งเรื่องความซื่อสัตย(สุจริตใหAกับเยาวชนทุกคนตั้งแต$ยังเล็ก ๆ คน
ไทยท้ังชาติไม$ว$าเด็กหรือผูAใหญ$ ผูAหญิงหรือผูAชาย คนรวยหรือคนจน ประชาชนหรือขAาราชการ เพ่ือใหA
เปDนพ้ืนฐานความเจริญรุ$งเรืองของชาติไม$ใช$เพียงขAาราชการเท$านั้นท่ีตAองมีความซ่ือสัตย(สุจริต คนไทย
ทุกคนตAองมีความซ่ือสัตย(สุจริตดAวย 

๒. การสรAางความซื่อสัตย(สุจริตตAองเริ่มจากการสรAางนิสัยความซื่อสัตย(สุจริตตั้งแต$แรกเกิด 
และปลูกฝ�งความซื่อสัตย(สุจริตใหAเริ่มก$อตัวขึ้นจากความรักความอบอุ$นที่พ$อแม$ญาติพี่นAองไดAแสดงออก
แก$เด็ก พ$อแม$จึงตAองเปDนตAนแบบที่สำคัญใหAแก$เยาวชนตั้งแต$ในวัยเด็ก เมื่อถึงวัยเขAาสู$โรงเรียน ครูก็
เสมือนเปDนพ$อแม$คนท่ีสองแก$เยาวชน ซ่ึงเด็กจะเชื่อในสิ่งท่ีครูสอน และการท่ีครูประพฤติปฏิบัติตัวทำ
ใหAดูเปDนตัวอย$างไม$ว$าตั้งใจหรือไม$ก็ตาม การปลูกฝ�งค$านิยมและทัศนคติในเรื่องความซื่อสัตย(สุจริตจึง
เปDนบทบาทของครูทุกคนในโรงเรียนและผูAบริหารที่ตAองประพฤติปฏิบัติตนทำตัวใหAเปDนแบบอย$างที่ดี
ใหAแก$เยาวชน 

๓. บทบาทหนAาท่ีหลักในการปลูกฝ�งความซ่ือสัตย(สุจริตใหAแก$เยาวชนมีองค(ประกอบท่ีสำคัญ 
ดังนี้ 

 ๓.๑ ครอบครัว พ$อแม$ ผูAปกครอง ญาติพ่ีนAองตAองช$วยกันดูแลสรAางและปลูกฝ�งจิตสำนึก
นี้ดAวยการแนะนำสั่งสอน ทำตัวอย$างท่ีดีใหAกับคนในครอบครัวของตน 

๓.๒ โรงเรียนและสถานศึกษา เปDนสถาบันที่ทำหนAาที่ใหAการศึกษาอบรมบ$มนิสัยคือ ใหA
ความรูA ความเขAาใจที่ถูกตAอง การสรAางนิสัย การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตAองหัวใจสำคัญของการศึกษา 
คือทำใหAคนเปDนคนดีเปDนคนที่เปDนประโยชน(ต$อผูAอื่นทั้งต$อสังคมที่ตนอยู$อาศัย และต$อประเทศชาติ 
การปลูกฝ�งจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย(สุจริตก็เหมือนกัน ตAองทำใหAผูAเรียน เกิดศรัทธา เชื่อในสิ่งที่ดี
และปฏิบัติจนเปDนกิจนิสัย 

๓.๓ สถาบันสังคมต$าง ๆ เช$น วัด องค(กรทางศาสนาต$าง ๆ เปDนตAน ตAองมีบทบาทส$งเสริม
สนับสนุนการสรAางลักษณะนิสัยความซ่ือสัตย(สุจริต วัดและองค(กรทางศาสนาต$าง ๆ ช$วยไดAมากในการ
อบรมสรAางความเชื่อความศรัทธาใหAเกิดข้ึน และสนับสนุนส$งเสริมการปลูกฝ�งค$านิยมความซ่ือสัตย(สุจริต
ใหAแก$เยาวชนต้ังแต$ในวัยเด็ก 



๑๗๐ 

๔. การเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝ�งความซ่ือสัตย(สุจริต โดยผูAท่ีมีบทบาทสำคัญยิ่งคงเปDนของ
โรงเรียนและสถานศึกษา ซึ่งมีหนAาที่หลักคือการพัฒนาผูAเรียนใหAเกิดความงอกงามในทุก ๆ ดAานอย$าง
มีดุลยภาพ คือ ตAองใหAเยาวชนทุกคนไดAพัฒนาท้ังทางดAานจิตใจ ป�ญญา ร$างกาย และทางสังคม ความ
ซื่อสัตย(สุจริตเปDนคุณลักษณะทางจิตใจ ประการหนึ่งที่พึงปลูกฝ�งพัฒนาใหAเกิดกับเยาวชนทุกคน แต$
การพัฒนาคุณลักษณะดAานความซื่อสัตย(สุจริตก็ตAองพัฒนาไปพรAอม ๆ กับการพัฒนาทางดAานป�ญญา
คือ ความรูAความเขAาใจและการพัฒนาทางร$างกายและสังคม เช$นเดียวกันเพื่อใหAผูAเรียนเกิดกระบวนการ 
พัฒนานิสัยเรื่องความซ่ือสัตย(สุจริต จึงจำเปDนจะตAองมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ดังนี้ 

 ๔.๑ การกระตุAนใหAเยาวชนเกิดความสนใจเรื่องความซ่ือสัตย(สุจริตสามารถทำไดAโดยวิธี
ง$าย ๆ เช$น ข$าวเหตุการณ(ประจำวัน การเล$านิทาน ถAาเด็กโตก็สามารถเล$าเรื่องจริงและมีรายละเอียด
มาประกอบเพ่ือใหAเยาวชนไดAเห็นภาพเกิดเปDนความเขAาใจมากยิ่งข้ึน 

 ๔.๒ การยกย$องสรรเสริญผูAทำความดีต$าง ๆ โดยเฉพาะผูAที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย(
สุจริตควรยกย$องใหAเปDนตัวอย$างท่ีดีแก$เยาวชนคนอ่ืน ๆ 

 ๔.๓ การใหAเยาวชนไดAศึกษาคAนควAา หาบุคคลตัวอย$างที่แสดงถึงความเปDนคนซื่อสัตย(
สุจริต โดยพูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อหาคนที่ชุมชนยกย$องนับถือและใหAเยาวชนบอกเหตุผลในการ
เลือกบุคคลนั้นมาเปDนตัวอย$าง 

 ๔.๔ ใหAเยาวชนจัดนิทรรศการแสดงประวัติและความประพฤติท่ีเยาวชนยกย$องว$าเปDน
ผูAท่ีมีซื่อสัตย(สุจริต 

 ๔.๕ โรงเรียนประกาศยกย$องนักเรียนหรือครูที ่มีความซื่อสัตย(สุจริต ใหAปรากฎแก$
นักเรียน โดยท่ัวไปทุกครั้งท่ีเกิดเหตุการณ(ข้ึน ฯลฯ 

๕. กิจกรรมปลูกฝ�งจิตสำนึกความซ่ือสัตย(สุจริต 

 ๕.๑ การใหAเห็นตัวอย$างท่ีดีอย$างสม่ำเสมอ 

 ๕.๒ ยกย$องสรรเสริญใหAขวัญและกำลังใจกับผูAประกอบความดี เปDนตAน 

การสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชนจำเปDนตAองไดAรับร$วมมือกันในทุกภาคส$วน โดย
เริ่มต้ังแต$สถาบันครอบครัวท่ีตAองใหAความรักความอบอุ$นและการอบรมสั่งสอน ต$อจากนั้นโรงเรียนโดย
ผูAบริหารและครูอาจารย(ทุกคนจะตAองปลูกฝ�งค$านิยมในเรื่องความซ่ือสัตย(สุจริตใหAกับเยาวชนทราบใน
รูปแบบของกิจกรรมต$าง ๆ จึงนับว$าทุกคนตAองมีส$วนร$วมในการสรAางเสริมความซื่อสัตย(สุจริตใหAเกิด
กับเยาวชนเพ่ือจะไดAเปDนกำลังสำคัญในอนาคตของประเทศชาติต$อไป 
 



๑๗๑ 

ประการสำคัญ คือ การทุจริต การโกง การฉAอราษฎร(บังหลวงซึ่งเกิดขึ้นอย$างต$อเนื่องมา
นานแลAว เปDนตAนเหตุใหAเกิดป�ญหาต$าง ๆ ตามมาอีกมากมาย เปDนตAนว$า การพนัน โสเภณี สิ่งเสพติดใหA
โทษ สินคAาเถื่อน อาชญากรรม ฯลฯ ลAวนสรAางความสูญเสียใหAกับชาติบAานเมืองทั้งทางดAานเศรษฐกิจ
และสังคม ป�ญหาการทุจริต การโกง การฉAอราษฎร(บังหลวงจึงเปDนป�ญหาใหญ$ยิ่งของชาติท่ีคนไทยทุก
คนจะตAองร$วมมือกันแกAป�ญหาท่ีเลวรAายนี้ใหAหมดสิ้นไป และถือว$าความซ่ือสัตย(สุจริตเปDนวาระแห$งชาติ
ที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง โดยช$วยกันสรAางเมืองไทยใหAใสสะอาดเปDนฐานสำคัญของการพัฒนา
ประเทศชาติใหAเจริญรุ$งเรืองและเกิดสันติสุขข้ึนภายในประเทศ 

ท้ังนี้ การสรAางความรูAสึกนึกคิด ความตระหนัก และค$านิยมท่ีดีในเรื่องความซ่ือสัตย(สุจริต 
เกลียดชังการทุจริต และเกิดความสำนึกที่จะร$วมมือกันแกAไขป�ญหาการทุจริตในสังคมใหAหมดสิ้นไป 
เปรียบเสมือนการสรAางภูมิคุAมกันใหAเกิดขึ้นในจิตใจของเยาวชนทุกคนใหAเติบโตเปDนผูAใหญ$ที่จะไม$
กระทำการใด ๆ ท่ีเปDนการทุจริตอันจะมีผลดีในระยะยาวต$อความม่ันคงยั่งยืนถาวร ท้ังนี้ กลุ$มเปPาหมาย
ท่ีสำคัญยิ่งท่ีจะตAองเร$งเสริมสรAางค$านิยมท่ีดีในทางความซ่ือสัตย(สุจริต คือ “กลุ$มเยาวชน” โดยเฉพาะ
อย$างยิ่งเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ ซึ่งในการพัฒนาและส$งเสริมใหAเยาวชนมีค$านิยมสุจริตดAวย
การพัฒนาตนเองทางดAานคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา ย$อมนำไปสู$การปลูกฝ�ง
อุดมการณ(ในความซื่อสัตย(สุจริตนำไปสู$การประพฤติปฏิบัติในฐานะเปDนพลเมืองดีของชาติ และการมี
ส$วนร$วมในการแกAป�ญหาการทุจริตไดAกระทำกิจกรรมต$าง ๆ ท่ีมีผลไปสู$การแกAป�ญหาพฤติกรรมทางทุจริต
ในสังคมไทย และส$งเสริมใหAเกิดการมีส$วนร$วมในการสรAางบAานเมืองไทยใหAใสสะอาดปราศจากการทุจริต
อย$างยั่งยืน ตลอดจนเปDนพลังสำคัญของแผ$นดินทั้งในป�จจุบันและในอนาคต ในการแกAป�ญหาต$าง ๆ 
และพัฒนาชุมชนชาติบAานเมืองใหAเจริญรุ$งเรือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 

ภาพท่ี ๓.๒ 
รูปแบบของกระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชน๒ 

 

 
 

รูปแบบของกระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชน ไดAแก$ “ชุมชนคุณธรรม
ขับเคลื่อนดAวยพลังบวร” ตามลักษณะมุมมองพีระมิด ๔ ดAาน ไดAแก$ 

ดAานท่ี ๑ ใชA “บวร” (บAาน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-ราชการ) เปDนพลังขับเคลื่อน  

ดAานที ่ ๒ ยึดขAอปฏิบัติหลัก ๓ ประการ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา และ
ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย เปDนหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ดAานท่ี ๓ ใหAความสำคัญกับความม่ันคงของชาติ ใน ๓ สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย( เปDนพลังนำพาชาติกAาวสู$ความม่ันคงและยั่งยืน  

ดAานท่ี ๔ สรAางสังคมคุณธรรม ดAวยการพัฒนาคน/ครอบครัว/ชุมชน/องค(กร ใหAมีคุณธรรม 
 

 
๒ณรงค(ธรรม บัวทอง และภัคสิริ แอนิหน, “กระบวนการสรUางค)านิยมสุจริตของวัดและชุมชน”, 

รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๐. 
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๑๗๓ 

๓.๓ รูปแบบของการเสริมสรUางเครือข)ายการต)อตUานทุจริตขององคIกรปกครองส)วนทUองถิ่น 

บริบทนี้ เปDนบทวิเคราะห( รูปแบบของการเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตของ
องค(กรปกครองส$วนทAองถิ ่น ซึ ่งเปDนกรณีศึกษาจากโครงการวิจัยย$อยที ่ ๓ บริบทพื้นที ่จังหวัด
กาญจนบุรี มีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๓.๓.๑ สภาพป!จจุบันของเครือข)ายการต)อตUานทุจริตขององคIกรปกครองส)วนทUองถ่ิน 

การบริหารจัดการเครือข$ายต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครองส$วนทAองถ่ิน ไดAมีการแต$งต้ัง
คณะกรรมการเก่ียวกับขAอมูลข$าวสาร ต้ังศูนย(ขAอมูลข$าวสารและจัดสถานท่ีใหAประชาชนเขAามาตรวจสอบ 
มีปPายประชาสัมพันธ(ศูนย(ขAอมูลข$าวสาร มีการมอบหมายหรือแต$งตั้งเจAาหนAาที่ดูแลงานศูนย(ขAอมูล
ข$าวสาร มีการเผยแพร$ขAอมูลข$าวสารทางอินเตอร(เน็ต มีการเก็บบันทึกสถิติประชาชนมาใชAบริการศูนย(
ขAอมูลข$าวสาร และมีการจัดทำบัญชีรายชื่อหรือดัชนีรายการขAอมูลข$าวสารที่อยู$ในศูนย(ขAอมูลข$าวสาร 
นอกจากนั้นยังมีการรับเรื่องรAองเรียนผ$านช$องทางเว็บไซด( ไลน( และเพจ (Facebook page) ของ
หน$วยงาน 

กิจกรรมและโครงการของกลุ$มเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครองส$วนทAองถ่ิน 
มีการประชาสัมพันธ(รายรับรายจ$ายใหAประชาชนทราบอย$างกวAางขวาง เช$น เอกสาร วิทยุ อินเตอร(เน็ต 
เปDนตAน มีการประชาสัมพันธ(กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับงานจAางเหมาก$อสรAางใหAประชาชนรับทราบ  
มีการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ(หรือสื่อประเภทอ่ืนเพ่ือประชาสัมพันธ(รายละเอียดโครงการและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจAาง มีการประกาศสอบราคาทางอินเตอร(เน็ต  มีการเผยแพร$ข$าวสารการสอบราคา
ประกวดราคาทางสื่อประชาสัมพันธ( วิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน(หรือสื่อต$าง ๆ มีการแต$งต้ัง
ประชาชนเขAาร$วมในการจัดซื้อจัดจAางโดยผ$านประชาคม มีกำหนดวันเวลาที่จะตรวจสอบรับงานจAาง
เหมาก$อสรAางใหAประชาชนรับทราบ มีปPายประกาศรับแจAงข$าวสารการประชาสัมพันธ( มีการพัฒนา
จิตสำนึกและจรรยาบรรณเจAาหนAาที่ และมีการประชาสัมพันธ(ใหAประชาชนเขAารับฟ�งการประชุมสภา
ทAองถ่ินทางสื่อต$าง ๆ 

นอกจากนี้ องค(กรปกครองส$วนทAองถิ่นไดAเขAาร$วมงานวันต$อตAานคอร(รัปชั่นสากล (ประเทศ
ไทย) หอการคAาและสภาอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนไดAรณรงค(รวมพลังต$อตAาน
ทุจริต เพื่อกระตุAนใหAทุกภาคส$วนตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริตคอร(รัปชั่น เปDนการประสาน
ความร$วมมือระหว$างองค(กร ภาคีเครือข$าย หน$วยงานและทุกภาคส$วน กิจกรรมส$วนใหญ$เปDนรณรงค(
เพื่อใหAเกิดการปPองกันการทุจริต และรับฟ�งบรรยายเรื่อง แนวทางการปPองกันการทุจริตในสังคมไทย 
และมีโครงการและกิจกรรมในองค(กรปกครองส$วนทAองถ่ินแต$ละแห$ง อีกมากมาย อาทิเช$น 
 
 



๑๗๔ 

๑. กิจกรรมประกาศเจตจำนงต$อตAานการทุจริตของผูAบริหารองค(กรปกครองส$วนทAองถ่ิน 

๒. โครงการเสริมสรAางวินัยเชิงบวกใหAแก$บุคลากรในสังกัด 

๓. โครงการอบรมสัมมนาสรAางจิตสำนึกท่ีดีในการใหAบริการของบุคลากรในสังกัด 

๔. โครงการสรAางความโปร$งใสในการทำงานในองค(กร 

๕. โครงการอบรมและปฐมนิเทศขAาราชการใหม$เพ่ือการเปDนขAาราชการท่ีดี 

๖. โครงการฝ¥กอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูAบริหาร สมาชิกสภา ลูกจAาง และพนักงาน 

๗. โครงการฝ¥กอบรมบุคลากรขององค(กรปกครองส$วนทAองถ่ินเพ่ือเตรียมความพรAอมรองรับ
การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรAาง 

๘. กิจกรรมเดินรณรงค(ต$อตAานการทุจริตคอร(รัปชั่น 

๙. โครงการโตไปไม$โกง 

๑๐. โครงการฝ¥กอบรมยุวทูตทAองถ่ินตAานคอร(รัปชัน เปDนตAน 

๓.๓.๒ กระบวนการเครือข)ายการต)อตUานการทุจริตขององคIกรปกครองส)วนทUองถ่ิน 

กระบวนการเครือข$ายการต$อตAานการทุจริตขององค(กรปกครองส$วนทAองถิ่น มีป�จจัยใน
การเสริมสรAาง ดังนี้ 

๑. การสรAางอุดมการณ( มีการสรAางอุดมการณ(ร$วม เปDนการสรAางอุดมการณ(ร$วมผ$านการ
เรียนรูAแลกเปลี่ยนประสบการณ(ป�ญหาอุปสรรคจะเปDนฐานขAอมูลความสำนึกของชุมชนที่ถูกรวบรวม
ออกมาเปDนเปPาหมายและวัตถุประสงค(หรือเปDนอุดมการณ(ร$วมของแกนนำชุมชนและภายในองค(กร 
โดยองค(กรปกครองส$วนทAองถ่ิน ไดAใหAแนวทางท่ีดีในการปฏิบัติราชการใหAเปDนไปตามระเบียบของทาง
ราชการ แสดงวิสัยทัศน(เรื่องการปฏิบัติงานของขAาราชการ ใหAเปDนรูปแบบการทำงานท่ีเปDนอัตลักษณ(
เฉพาะตัว และไดAประกาศเจตนารมณ(การปPองกันและต$อตAานการทุจริตคอร(รัปชั่นใหAแก$ผูAบริหาร 
สมาชิกสภา ขAาราชการ ลูกจAางประจำ และพนักงานจAางไดAปฏิบัติตาม โดยตAองการสรAางเสริมการเปDน
ตAนแบบในดAานการปPองกันการทุจริตคอร(รัปชั่น และขยายเครือข$ายหรือองค(กรอื่นเขAาร$วมเปDนภาคี
เครือข$าย มีการสรAางอุดมการณ(โดยผ$านการเรียนรูAประสบการณ(ป�ญหาอุปสรรค โดยเปDนการประชุม
ประจำเดือนของผูAบริหาร หัวหนAาส$วนราชการทุกเดือน ไดAทำหนAาที่ตามบทบาทหนAาที่ของตนเอง ทำ
ตามแผนการปPองกันปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการปPองกันการ
ทุจริต หลังจากประชุมหรือบรรยายก็จะเป�ดโอกาสใหAผูAฟ�งไดAสอบถามและตอบป�ญหาใหAทราบใน
ขAอมูลความเปDนจริง 
 



๑๗๕ 

นอกจากนี้ ยังมีการปลูกฝ�งการต$อตAานการทุจริตใหAนักเรียนในระดับมัธยมปลายร$วมเปDน
เครือข$ายในการต$อตAานการทุจริต โดยส$งเสริมใหAนักเรียนไดAรับความรูAในเรื่องการต$อตAานทุจริตโดย
นำไปอบรมดูงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานตรวจเงินแผ$นดิน (สตง.) รวมไปถึงการปลูก
จิตสำนึกตั้งแต$วัยเรียน และยังมีการปลูกฝ�งคุณธรรมความสุจริต ส$งเสริมใหAบุคลากรและประชาชนมี
หิริโอตตัปปะ เพราะเมื่อคนเกรงกลัวต$อบาปก็ไม$กลAาทำความชั่ว เกรงกลัวที่จะกระทำผิดก็เปDนจุดท่ี
สำคัญ ยกตัวอย$าง การเขAาแถว แลAวมีคนแซงคิว คนที่ถูกแซงก็กลAาเรียกรAองสิทธิ์ คนที่อยู$ใกลAก็กลAา
บอกว$าการกระทำนั้นเปDนการกระทำผิด และส$งเสริมใหAบุคลากรและประชาชนใหAมีศีล ๕ ขAอ ไม$ไป
พยาบาท เบียดเบียนหรือทำรAายคนอื่น ไม$ไปคดไปโกง หรือถือเอาเงินภาษีของประชาชนมาเปDนของตน 
รักดูแลครอบครัวใหAมีความสุข มีสัจจะเปDนท่ีเชื่อถือของประชาชน และไม$ดื่มสุรา ยาดอง ของมึนเมา  

๒. การก$อรูปเครือข$าย เปDนการกำหนดโครงสรAางและกลยุทธ(ในการดำเนินการระดม
ความคิดไปเผยแพร$ใหAกลุ$มทราบถึงแนวทาง เพื่อใหAเขามีความสนใจหรือมีผลประโยชน(สูงสุดร$วมกัน 
ทำใหAเกิดความรูAสึกถึงความเปDนเจAาของและการควบคุมงานไดAดAวยตนเอง โดยการแต$งต้ังคณะอนุกรรมการ
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร(ชาติว$าดAวยการปPองกันปราบปรามการทุจริต ร$วมกับอีกหลายหน$วยงาน
โดยผูAว$าราชการจังหวัด และไดAประกาศเจตนารมณ(การปPองกันและต$อตAานการทุจริตคอร(รัปชั่น ใหAแก$
ผูAบริหาร สมาชิกสภา ขAาราชการ ลูกจAางประจำ และพนักงานจAางไดAปฏิบัติตาม โดยตAองการสรAางเสริม
การเปDนตAนแบบในดAานการปPองกันการทุจริตคอร(รัปชั่น และขยายเครือข$ายหรือองค(กรอ่ืนเขAาร$วมเปDน
ภาคีเครือข$าย และแต$งตั้งประชาชนเขAามามีส$วนร$วมกับเครือข$าย โดยไดAกำหนดใหAมีการประชุม
ประจำเดือนของผูAบริหาร หัวหนAาส$วนราชการ ตามแผนการปPองกันปราบปรามการทุจริต รวมท้ังการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการปPองกันการทุจริต หลังจากประชุม หรือบรรยายก็จะเป�ดโอกาสใหA
ผูAฟ�งไดAสอบถามและตอบป�ญหาใหAทราบในขAอมูลความเปDนจริง เพ่ือกำหนดกลยุทธ(การดำเนินการผ$าน
การประชุมกำหนดกลยุทธ(การดำเนินการเพ่ือเผยแพร$ใหAไดAรับทราบขAอมูลโดยท่ัวกัน 

๓. การพัฒนาศักยภาพ ดAวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูA ระดมความคิด และสรุปบทเรียนการ
ดำเนินการของเครือข$าย เพ่ือใหAเขามีการเสริมสรAางซ่ึงกันและกัน และส$งเสริมใหAบุคคลไดAตอบสนอง
ความตAองการของตนเองและแกAป�ญหาดAวยตนเอง การพัฒนาบุคลากรใหAมีจิตสำนึกรักความซ่ือสัตย(
และความยุติธรรม โดยเล็งเห็นต้ังแต$การสอบคัดเลือกเขAามาจะมีวิธีปฏิบัติท่ีโปร$งใสตรวจสอบไดA มีรับ
สมัครสอบดAวยวิธีการทำขAอสอบและสัมภาษณ(โดยใชAบุคคลจากภายนอกมาเปDนกรรมการและเม่ือ
ไดAรับเลือกเขAามาก็พัฒนาบุคลากรดAวยการปฐมนิเทศ 
 
 
 
 



๑๗๖ 

พรAอมกันนี้บุคลากรทุกคนตAองเขAาร$วมโครงการ เช$น โครงการฝ¥กอบรมบุคลากรของ
องค(กรปกครองส$วนทAองถิ่น เพื่อเตรียมความพรAอมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรAาง หรือ
การพัฒนาบุคลกรในองค(กรเมื่อแรกเขAาหากมีจำนวนนAอยจะเรียกเขAามาพูดคุยในเรื่องบทบาทการ
ทำงานในองค(กรและมอบนโยบายขององค(กรใหAรับทราบ แต$หากเขAามาหลายคนพรAอมกันก็จัดอบรม
ในรูปของโครงการ เช$น โครงการอบรมและปฐมนิเทศขAาราชการใหม$เพื่อการเปDนขAาราชการที่ดี และ
จัดใหAมีการพัฒนาบุคลากรทุกป� เช$น โครงการอบรมสัมมนาสรAางจิตสำนึกที่ดีในการใหAบริการของ
บุคลากร ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเนAนความสำคัญของความมีคุณธรรม และ
อุดมการณ(ของเครือข$ายเปDนหลักเพื่อสรAางความเขAมแข็งใหAกับสมาชิกองค(กรจัดโครงการมีการพัฒนาจิต 
ประกาศตนเปDนพุทธมามกะ รับศีล ทำความสะอาดวัด และฝ¥กสมาธิ 

๔. การวางแผน เพื่อการดูแลปกปPองการฟ�¬นฟูสภาพ การพัฒนาใหAมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน
และมีการนำมาใชAประโยชน( และเพื่อใหAสมาชิกทุกคนในเครือข$ายมีส$วนร$วมวางแผน ใหAอำนาจและ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบภายในมีการทำงานอย$างมีอิสระ โดยภาครัฐ ภาค 
เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนเขAาร$วมในการจัดทำรายงานและการตรวจสอบการทำงานของ
องค(กรปกครองส$วนทAองถิ่น โดยมีการกำกับติดตามเปDนรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน มีการควบคุม
ภายในนำไปใชAปรับปรุงเพื่อใหAเกิดประสิทธิภาพในการปPองกันการทุจริต และเผยแพร$ผลการควบคุม
ภายในใหAสาธารณชนทราบ 

๕. การส$งเสริมและดำเนินการ เปDนการผลักดันใหAเกิดการปฏิบัติกิจกรรมโดยการร$วมกัน
ของเครือข$าย โดยการระดมทรัพยากร จัดเครื่องทุ$นแรง สนับสนุนป�จจัยเพื่อการพัฒนาการสรAางและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและความสามารถของบุคคล และมีการจัดเครื่องมือและทรัพยากรอย$างพรAอม
เพรียง จัดใหAมีและเผยแพร$ขAอมูลข$าวสารในช$องทางท่ีเปDนการอำนวยความสะดวกแก$ประชาชนไดAมี
ส$วนร$วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนAาที่ขององค(กรปกครองส$วนทAองถิ่น การรับฟ�ง
ความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรAองเรียน/รAองทุกข(ของประชาชน การส$งเสริมใหAประชาชนมี
ส$วนร$วมบริหารกิจกการขององค(กรปกครองส$วนทAองถิ่น การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมมีการ
ประกาศและมีการเผยแพร$รายละเอียดของขAอมูลการดำเนินงานโครงการและการใชAงบประมาณ และ
การเขAาร$วมโครงการใหAประชาชนทราบล$วงหนAาทุกข้ันตอน 

๖. การสรุปบทเรียนประเมินผล เปDนการทบทวน เรียนรูAป�ญหาอุปสรรคร$วมกัน เพื่อปรับปรุง
แกAไขหรือพัฒนาโครงสรAาง/กิจกรรมของเครือข$าย ตามตัวชี้วัดในคู$มือการจัดทำแผนปฏิบัติการปPองกัน
การทุจริต (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจัดใหAมีการเผยแพร$รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำป� โดยคAนหาขAอมูลไดAทางเว็บไซด( 
 



๑๗๗ 

๓.๓.๓ รูปแบบการเสริมสรUางเครือข)ายการต)อตUานทุจริตขององคIกรปกครองส)วนทUองถ่ิน 
 

ภาพท่ี ๓.๓ 
รูปแบบของการเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครองส$วนทAองถ่ิน๓ 

 

 
 

 
๓สมชาย ชูเมือง, “การเสริมสรUางเครือข)ายการต)อตUานทุจริตขององคIกรปกครองส)วนทUองถิ่น”, รายงาน

การวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๖๐. 

สภาพป!จจุบันของเครือข)ายการต)อตUานทุจริตขององคIกรปกครองส)วนทUองถ่ิน 

กระบวนการเสริมสรUางเครือข)ายการต)อตUานทุจริตขององคIกรปกครองส)วนทUองถ่ินใน
จังหวัดกาญจนบุรี 

เครือข)ายแรก คือ เครือข$ายแรก เปDนเครือข$ายที่เกิดข้ึนโดยผูAว$าราชการจังหวัดแต$งต้ังคณะอนุกรรมการ
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร(ชาติว$าดAวยการปPองกันปราบปรามการทุจริต ร$วมกับอีกหลายหน$วยงาน  
ไดAมีการจัดงานวันต$อตAานคอร(รัปช่ันสากล (ประเทศไทย) ร$วมเดินรณรงค(รวมพลังต$อตAานทุจริต 
เครือข)ายที่สอง คือ เปDนเครือข$ายที่เกิดจากองค(กรปกครองส$วนทAองถิ่นนั้น ๆ  สรAางขึ้นมาเอง เปDนการ
ตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกัน โดยผูAบริหารองค(กรปกครองส$วนทAองถ่ิน ไดAประกาศเจตนารมณ(การ
ปPองกันและต$อตAานการทุจริตคอร(รัปชั่นทั้งปPายไวนิลและทางเว็บไซด( พรAอมทั้งจัดกิจกรรมโครงการใหA
สอดคลAองกับแผนปฏิบัติการปPองกันปราบปรามการทุจริตระยะ ๔ ป� 

  
๑.  สร Aางความตระหนัก:  สร Aางความ

ตระหนักรูAแก$บุคลากรท้ังคณะผูAบริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจAางพนักงาน
จAางและประชาชน 

๒.  การสรAางอุดมการณ(: ปลูกฝ�งอุดมการณ(
แก$คณะผูAบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 
ลูกจAางพนักงานจAาง และประชาชน 
ผ$านการเรียนรูAร$วมกันและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ( 

๓.  การก$อรูปเครือข$าย:  การดำเนินการ
ระดมความคิดไปเผยแพร$ใหAกลุ$มทราบ
ถึงแนวทางการดำเนินการ   

๔.  การพัฒนาศักยภาพเครือข$าย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู Aระดมความคิดสรุป
บทเรียนการดำเนินการของเครือข$าย 

๕.  การวางแผน:  เครือข$ายมีส $วนร$วม
วางแผนใหAอำนาจและความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน 

๖.  ส$งเสริมและดำเนินการ: การผลักดันใหA
เกิดการปฏิบัติกิจกรรมโดยการร$วมกัน
ของเครือข$าย 

๗.  สรุปบทเรียนประเมินผล:  การทบทวน 
เรียนรู Aป�ญหาอุปสรรคร$วมกัน เพื่อ
ปรับปรุงแกAไขหรือพัฒนาโครงสรAาง/
กิจกรรมของเครือข$าย 

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต$อตAานการ
ทุจริตของผูAบริการองค(กรปกครองส$วน
ทAองถ่ิน 
 
โครงการอบรมสัมมนาสรAางจิตสำนึกท่ีดีใน
การใหAบริการของบุคลากรในสังกัดองค(กร
ปกครองส$วนทAองถ่ิน 
 
 
กิจกรรมเชิญประชาชนเขAาร$วมรับฟ�งการ
ประชุมสภา 
 
โครงการองค(กรปกครองส$วนทAองถ่ิน
โปร$งใสหัวใจคุณธรรม 
 
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการปPองกันการ
ทุจริต 
 
กิจกรรม “การสรAางความโปร$งใสและ
ตรวจสอบไดAดAานการจัดซื้อจัดจAาง” และ
อ่ืน ๆ 
 
โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนิน
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการปPองกันการ
ทุจริต 

รูปแบบการเสริมสรUางเครือข)ายการต)อตUานทุจริตขององคIกร
ปกครองส)วนทUองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 

๗ ส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ว 
 
 
 

๑ ย 

๑. ส$งเสริมบทบาทของสภาฯที่ตAองมีการ
ตรวจสอบไดA 

๒. ส$งเสริมการมีส$วนร$วมของประชาชน 
๓. สรAางความเขAาใจใหAแก$ เยาวชน นักเรียน 

นิสิต นักศึกษา และประชาชนในเรื่อง
ป�ญหาการทุจริตคอร(รัปชั ่นและแนว
ทางการแกAไข 

๔. สรAางกลไกเชื ่อมประสานองค(กรกลาง 
โดยใช Aว ิธ ี เอา ๓ ประสาน หรือ ๔ 
ประสานจากทุกภาคส$วน 

๕. สรAางตัวอย$างท่ีดีใหAกับเด็กและเยาวชน 
๖. สรAางสังคมหิริโอตัปปะ สุจริตธรรมและ

มีศีล 
๗. สนับสนุนใหAใชAเพ็กเก็จรAองเรียนผ$าน

ระบบ Call Center หร ือระบบสาย
ด$วน (Hotline) 

๑. วางแผนปฏิบัติการปPองกันการทุจริตสี่ป� 
(๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามแผนยุทธศาสตร(
ชาติว$าดAวยการปPองกันปราบปราม
ทุจริตขององค(กรปกครองส$วนทAองถ่ิน 

๒. วางหลักเกณฑ(เลือกคนดีดAวยวิธีการท่ี
แยบยล เรื ่องการไดAมาของผู Aบริหาร
องค(กรปกครองส$วนทAองถ่ิน 

๑. ยอมรับการตรวจสอบ ดAวยระบบ E-
biding, EGT, LTA เปDนตAน 



๑๗๘ 

รูปแบบของการเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครองส$วนทAองถิ่น มี
ดังนี้ 

๑. เครือข$ายองค(กรปกครองส$วนทAองถ่ินในจังหวัดกาญจนบุรี มี ๒ เครือข$ายคือ 

เครือข$ายแรก เปDนเครือข$ายท่ีเกิดข้ึนโดยผูAว$าราชการจังหวัดแต$งต้ังคณะอนุกรรมการการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร(ชาติว$าดAวยการปPองกันปราบปรามการทุจริต ร$วมกับอีกหลายหน$วยงาน 

เครือข$ายที่สอง เปDนเครือข$ายที่เกิดจากองค(กรปกครองส$วนทAองถิ่นนั้น ๆ สรAางขึ้นมาเอง 
โดยผู Aบริหารองค(กรปกครองส$วนทAองถิ ่นประกาศเจตนารมณ(การปPองกันและต$อตAานการทุจริต
คอร(รัปชั่นทั้งปPายไวนิลและทางเว็บไซด( พรAอมทั้งจัดกิจกรรมใหAสอดคลAองกับแผนปฏิบัติการปPองกัน
ปราบปรามการทุจริตระยะ ๔ ป�  

๒. การเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครองส$วนทAองถิ่นในจังหวัด
กาญจนบุรี มีการเชื่อมโยงกับป�จจัยการเสริมสรAางเครือข$ายท้ัง ๗ ดAาน 

กระบวนการสรAางความตระหนักรูAคุณค$าของการต$อตAานการทุจริต ผ$านกระบวนการเรียน
ร$วมกัน แสดงวิสัยทัศน( และประกาศเจตนารมณ(การปPองกันและต$อตAานการทุจริตคอร(รัปชั่น 

กระบวนการสรAางอุดมการณ( โดยผ$านการเรียนรูAประสบการณ(ป�ญหา อุปสรรคโดยเปDน
การประชุมประจำเดือน 

กระบวนการก$อรูปเครือข$าย แต$งต้ังคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร(ชาติ
ว$าดAวยการปPองกันปราบปรามการทุจริต แต$งต้ังประชาชนเขAามามีส$วนร$วมกับเครือข$าย 

กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส$งเสริมบุคลากรดAวยการปลุกจิตสำนึกรักความ
ซ่ือสัตย(และความยุติธรรม 

กระบวนการวางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการการปPองกันการทุจริต ๔ ป� (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) 

กระบวนการส$งเสริมและดำเนินการ ผลักดันใหAเกิดเครือข$ายความร$วมมือในการเฝPาระวัง
การทุจริต 

กระบวนการสรุปบทเรียนประเมินผล มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำป� และจัดใหAมีการเผยแพร$  
 
 
 



๑๗๙ 

๓. การเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครองส$วนทAองถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี ตามแบบ ๗ ส ๒ ว ๑ ย มีดังนี้ 

๗ ส คือ 

ส ๑ ส$งเสริมบทบาทของสภาฯท่ีตAองมีการตรวจสอบไดA 

ส ๒ ส$งเสริมการมีส$วนร$วมของประชาชน 

ส ๓ สรAางความเขAาใจใหAแก$ เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนในเรื่องป�ญหา
การทุจริตคอร(รัปชั่นและแนวทางการแกAไข 

ส ๔ สรAางกลไกเชื่อมประสานองค(กรกลาง โดยใชAวิธีเอา ๓ ประสาน หรือ ๔ประสานจาก
ทุกภาคส$วน 

ส ๕ สรAางตัวอย$างท่ีดีใหAกับเด็กและเยาวชน 

ส ๖ สรAางสังคมหิริโอตัปปะ สุจริตธรรมและมีศีล 

ส ๗ สนับสนุนใหAใชAเพ็กเก็จรAองเรียนผ$านระบบ Call Center หรือระบบสายด$วน (Hotline) 

๒ ว คือ 

ว ๑ วางแผนปฏิบัติการปPองกันการทุจริตสี่ป� (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ว ๒ วางหลักเกณฑ(เลือกคนดีดAวยวิธีการที่แยบยล เรื่องการไดAมาของผูAบริหารองค(กร
ปกครองส$วนทAองถ่ิน 

๑ ย คือ 

ย ๑ ยอมรับการตรวจสอบ ดAวยระบบ E-biding, EGT, LTA 
 
 



 

บทท่ี ๔ 
 

การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ!งจิตสำนึกคุณธรรมและ
ค)านิยมสุจริตในสังคมไทยท่ีสอดคลUองกับสภาพการณIป!จจุบัน 

 

แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทย ไดAวิเคราะห(แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการ
ปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน โดยใชA
การการสนทนากลุ$มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผูAทรงคุณวุฒิจากสถาบันครอบครัว 
สถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันการปกครอง/สถาบันการศึกษา จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ๘ รูป/คน พรAอมทั้งตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�ง
จิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย ในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) โดยผูAสมัครเขAาร$วมกิจกรรมจากอาสาสมัครในพื้นท่ี จำนวน ๕๐ คน โดยมีผลการวิเคราะห(
ขAอมูล ดังนี้ 

๔.๑ แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและ
ค$านิยมสุจริตในสังคมไทยท่ีสอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน 

๔.๒ ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึก
คุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย 

๔.๓ องค(ความรูAจากการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 

๔.๑ แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ!งจิตสำนึกคุณธรรมและ
ค)านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคลUองกับสภาพการณIป!จจุบัน 

ผลการวิเคราะห(แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึก
คุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยท่ีสอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน เปDนผลการวิเคราะห(ขAอมูล
เชิงคุณภาพที่ไดAจากการสนทนากลุ$มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ร$วมกับผูAทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันครอบครัว สถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันการปกครอง/สถาบันการศึกษา จากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน ๘ รูป/คน ประกอบดAวย 

๑. พระป�ฎกโกศล, ดร. รองเจAาคณะจังหวัดราชบุรี 

๒. พระครูวัชรชลธรรม เจAาคณะอำเภอท$ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

๓. พระครูโสภิตวัชรากร เจAาคณะตำบลหัวสะพาน 

 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

๔. นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี 

๕. นางวิพร แววศรีผ$อง นายอำเภอเขายAอย จังหวัดเพชรบุรี 

๖. นายสมศักด์ิ พนมชัยสว$าง นายกเทศมนตรีเทศบาลพนมทวน 

 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

๗. นางสาวป�ณณ(ณัฐฐา ภูชิดจารุวงษ( นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี 

๘. นายมณเฑียร( สุดฮะ ผูAอำนวยการโรงเรียนช$องพรานวิทยา 

 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๙. นายสิงหา สิทธิกูล ผูAใหญ$บAานหมู$ ๒ ตำบลเตาปูน 

 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

ผลการวิเคราะห(ขAอมูลเชิงคุณภาพที่ไดAจากการสนทนากลุ $มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ร$วมกับผูAเชี่ยวชาญผูAทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับ แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคม
ในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 



๑๘๒ 

๑. สถาบันทางสังคม ซึ่งในที่นี ้ ไดAแก$ สถาบันพระพุทธศาสนา สถาบันครอบครัว สถาบัน 
การศึกษา และสถาบันการปกครอง ซึ่งหากพิจารณาโดยความสัมพันธ(แลAว ย$อมเห็นไดAชัดเจนว$า เปDน
รูปแบบของ “บ-ว-ร” ซ่ึงองค(กรหรือหน$วยงานท้ังหลายเหล$านี้ มีบทบาทท้ังโดยทางตรงและโดยทางอAอมใน
การปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยเปDนภาคปฏิบัติปกติอยู$แลAว แต$อาจเปDนไปใน
ลักษณะต$างคนต$างทำ ซ่ึงส$งผลใหAขาดความเขAมแข็งและยั่งยืน ท้ังนี้ หากกล$าวในบริบทของสถาบันพระพุทธ-
ศาสนานั้น ป�จจุบันนี้ ไดAเฝPาระวังและสรAางภูมิคุAมกันใหAสังคมอยู$เย็นเปDนสุข โดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธ-
ศาสนา ศีล ๕ ซ่ึงเปDนรูปแบบท่ีแสดงใหAเห็นถึงการสรAางสังคมสุจริตตามแนววิถีพุทธไดAอย$างมีประสิทธิภาพ๑ 

๒. การปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคลAองกับสภาพการณ(
ป�จจุบันนี้ ตAองพุ$งเปPาไปท่ีกลุ$มเยาวชน วัยรุ$น ท่ีเปDนคนรุ$นใหม$ซึ่งเปDนอนาคตของชาติ ดAวยเหตุท่ีเด็ก ๆ 
เหล$านี้คือรากฐานและอนาคตของชาติ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ$นใหม$ในการเรียนรูAและ
ซึมซับคุณธรรมจะช$วยสรAางความเจริญทางสังคม๒ 

๓. จากสภาพการณ(ป�จจุบัน จึงจำเปDนตAองขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมโดยกระบวนการมี
ส$วนร$วมของสถาบันทางสังคมที่บูรณาการการทำงานในลักษณะเครือข$าย และมุ$งเปPาไปที่กลุ$มคนรุ$น
ใหม$ ซ่ึงอาจใชAชื่อว$า “เครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต”๓ 

๔. สถาบันทางสังคมตAองร$วมกันทำงานเปDนเครือข$าย โดยทุก ๆ ภาคส$วนตAองมีเปPาหมาย
ร$วมกัน ร$วมกันคิด ร$วมกันวางแผน ร$วมกันทำงาน และร$วมกันประเมินผลสำเร็จจากการดำเนินงาน 
กล$าวคือ ใหAมีปฏิสัมพันธ(กันในแนวราบ ดAวยความเสมอภาค และเรียนรูAร$วมกันอย$างต$อเนื่อง๔ 

๕. กิจกรรมการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตแก$กลุ$มเปPาหมายซ่ึงเปDนคนรุ$นใหม$นั้น 
ควรขับเคลื่อนในรูปแบบของกิจกรรม “จิตอาสา” ที่ช$วยแสดงออกถึงความรับผิดชอบต$อสังคม ป�จจุบันนี้ มี
การรณรงค(การทำกิจกรรมจิตอาสามากข้ึน หลายองค(กรไดAดำเนินกิจกรรมท่ีช$วยเหลือสังคมต$าง ๆ เปDนจำนวน
มาก เพราะการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาส$งผลใหAเกิดการสรAางความสัมพันธ(ที่ดีระหว$างองค(กรและชุมชน สรAาง
ความตระหนักในคุณค$าของตนเอง ทำใหAเกิดความเชื่อมั่นในการกระทำความดีช$วยเหลือสังคม นอกจากนี้ 
กิจกรรมจิตอาสายังเปDนเครื่องมือสำคัญในการสรAางพ้ืนฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในบุคคลอีกดAวย๕ 

 
๑สนทนากลุ$มเฉพาะ พระป�ฎกโกศล, ดร., รองเจAาคณะจังหวัดราชบุรี, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๒. 
๒สนทนากลุ$มเฉพาะ พระครูวัชรชลธรรม, เจAาคณะอำเภอท$ายาง จังหวัดเพชรบุรี, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน 

๒๕๖๒. 
๓สนทนากลุ$มเฉพาะ พระครูโสภิตวัชรากร, เจAาคณะตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, เมื่อ

วันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๒. 
๔สนทนากลุ$มเฉพาะ นายธนภัทร ณ ระนอง, นายอำเภอเมืองเพชรบุรี, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๒. 
๕สนทนากลุ$มเฉพาะ นางวิพร แววศรีผ$อง, นายอำเภอเขายAอย จังหวัดเพชรบุรี, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๒. 



๑๘๓ 

๖. “เครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต” นี้ ไม$ควรเปDนกลุ$มคนรุ$นใหม$ที่มีบทบาทเพียงรูAและ
สำนึกในคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในตนเองเท$านั้น ควรเปDนกลุ$มคนที่ทำประโยชน(เพื่อสังคมดAวย 
กล$าวคือ สามารถเผยแพร$สำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตหรือต$อตAานทุจริตไปสู$ชุมชนและสังคมใน
เชิงพื้นที่ดAวย ซึ่งอาจเริ่มจากชุมชนเล็ก ๆ แลAวจึงขยายไปสู$ชุมชนรอบขAางเปDนระดับตำบล ระดับ
อำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค๖ 

๗. สมาชิกเครือข$ายซ่ึงเปDนวัยรุ$นคนรุ$นใหม$ จำเปDนตAองไดAรับความรูA ซ่ึงความรูAนี้ นอกจาก
องค(ความรูAที่เปDนธรรมะที่ส$งเสริมใหAประพฤติตนโดยสุจริตแลAว ยังจำเปDนตAองไดAรับการการอบรม
เทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดAวย เพราะสมาชิกเครือข$ายซึ่งเปDนวัยรุ$นคนรุ$นใหม$
เหล$านั้น เสมือนเปDนผูAส$งสารซึ่งทำหนAาที่ส$งสารไปยังผูAรับสาร ฉะนั้น จึงมีบทบาทในการชี้นำว$า
พฤติกรรมทางสังคมดAวย เพราะเปDนผูAกระตุAนความรูAสึกนึกคิดของผูAฟ�ง นั่นเอง๗ 

๘. ในชั้นแรก ตAองมุ$งเนAนกระบวนการกล$อมเกลาทางสังคม สรAางวัฒนธรรมต$อตAานการ
ทุจริต ปลูกฝ�งความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย(สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และเสียสละเพื่อส$วนรวม 
ใหAสมาชิกเครือข$ายสามารถคิดแยกแยะระหว$างประโยชน(ส$วนตนและประโยชน(ส$วนรวม และประยุกต(
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปDนเครื่องมือตAานทุจริต๘ 

๙. การขับเคลื่อนกิจกรรมที่จะเปDนตAนแบบของการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยม
สุจริตแก$เครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต ควรขอใชAวิทยาลัยสงฆ(เปDนศูนย(กลางการดำเนินงานกิจกรรมนี้ 
ดAวยเหตุท่ีเปDนสถาบันท่ีมีศักยภาพในการนำองค(ความรูAทางวิชาการดAานพระพุทธศาสนาไปประยุกต(ใชA
ในการแกAป�ญหาศีลธรรมและจริยธรรมของสังคมไดAเปDนอย$างดี๙ 

สรุปไดUว)า แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน คือ ขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคม
โดยกระบวนการมีส$วนร$วมของสถาบันทางสังคมที่บูรณาการการทำงานในลักษณะเครือข$าย และมุ$ง
เปPาไปท่ีกลุ$มคนรุ$นใหม$ ซ่ึงอาจใชAชื่อว$า “เครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต” 

 
๖สนทนากลุ$มเฉพาะ นายสมศักดิ์ พนมชัยสว$าง, นายกเทศมนตรีเทศบาลพนมทวน อำเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๒. 
๗สนทนากลุ$มเฉพาะ นางสาวป�ณณ(ณัฐฐา ภูชิดจารุวงษ(, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงาน

พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๒. 
๘สนทนากลุ$มเฉพาะ นายมณเฑียร( สุดฮะ, ผูAอำนวยการโรงเรียนช$องพรานวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๒. 
๙สนทนากลุ$มเฉพาะ นายสิงหา สิทธิกูล, ผูAใหญ$บAานหมู$ ๒ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, 

เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๒. 



๑๘๔ 

๔.๔ ตUนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ!งจิตสำนึก
คุณธรรมและค)านิยมสุจริตในสังคมไทย 

ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทยนี้ เปDนผลสืบเนื่องมาจากการวิเคราะห(แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคลAองกับ
สภาพการณ(ป�จจุบันโดยเชื่อมโยงความรูAจากพระพุทธศาสนาและทุนทางสังคม 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและ
ค$านิยมสุจริตในสังคมไทย เปDนความร$วมมือของ “บ-ว-ร” ประกอบดAวย สถาบันพระพุทธศาสนา 
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา/สถาบันการปกครอง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมที่บูรณา
การการทำงานในลักษณะเครือข$าย มุ$งเปPาไปท่ีกลุ$มคนรุ$นใหม$ ชื่อว$า “เครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต” 

สมาชิกเครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต มีเปPาหมายร$วมกันในการส$งเสริมการปลูกฝ�งจิตสำนึก
คุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย โดยมีการทำงานร$วมกันอย$างเปDนระบบและมีปฏิสัมพันธ(กัน
ในแนวราบดAวยความเสมอภาคและเรียนรูAร$วมกันอย$างต$อเนื่อง ท้ังนี้ “เครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต” 
นี้ มีบทบาทในการรับรูAและเผยแพร$สำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริต/ต$อตAานทุจริตไปสู$ชุมชนและ
สังคมในเชิงพ้ืนท่ีระดับจุลภาค 

ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทยนี้ เปDนรูปแบบของกิจกรรมเชิงวิชาการ พรAอมท้ังกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
ในลักษณะของ “กิจกรรมจิตอาสา” ท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต$อสังคม และสรAางความสัมพันธ(ท่ี
ดีระหว$างองค(กรชุมชน 

กิจกรรมภาควิชาการ เปDนกระบวนการกล$อมเกลาทางสังคม สรAางวัฒนธรรมต$อตAานการ
ทุจริต ปลูกฝ�งความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย(สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และเสียสละเพื่อส$วนรวม 
ใหAสมาชิกเครือข$ายสามารถคิดแยกแยะระหว$างประโยชน(ส$วนตนและประโยชน(ส$วนรวม และประยุกต(
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปDนเครื่องมือตAานทุจริต 

กิจกรรมภาคปฏิบัติการ เปDนกระบวนการเพื่อเผยแพร$สำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริต
หรือต$อตAานทุจริตไปสู$ชุมชนและสังคม ซ่ึงเริ่มจากชุมชนเล็ก ๆ และขยายไปสู$ชุมชนรอบขAางเปDนระดับ
ตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาคโดยข้ึนอยู$กับป�จจัยท่ีเอ้ืออำนวย 

ท้ังนี้ ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทย มีรูปแบบกิจกรรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติการ ดังนี้ 
 



๑๘๕ 

ภาพท่ี ๔.๑ 
กิจกรรม “เครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต” ภาควิชาการ๑๐ 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
ช่ือกิจกรรม เครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต: ภาควิชาการ 

ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเชิงวิชาการเพื่อปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตแก$สมาชิก
เครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต 

ผูUเขUาร)วมกิจกรรม อาสาสมัครคนรุ$นใหม$ จำนวน ๕๐ คน 

สถานท่ี หAองประชุมวิทยาลัยสงฆ(ราชบุรี 

 วัดหลวงพ$อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 

 
๑๐ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยม

สุจริตในสังคมไทย: “เครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต”, เมื่อวันท่ี ๒๕ เดืนอ กันยายน ๒๕๖๒. 



๑๘๖ 

ภาพท่ี ๔.๒ 
กิจกรรม “เครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต” ภาคปฏิบัติการ๑๑ 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
ช่ือกิจกรรม เครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต: ภาคปฏิบัติการ 

ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร$สำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตหรือต$อตAาน
ทุจริตไปสู$ชุมชนและสังคม 

ผูUเขUาร)วมกิจกรรม ประชาชนท่ัวไป จำนวน ๕๐ คน 

สถานท่ี ชุมชนหมู$ท่ี ๔ ตำบลแพงพวย 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 

 
๑๑ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยม

สุจริตในสังคมไทย: “เครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต”, เมื่อวันท่ี ๒๕ เดือน กันยายน ๒๕๖๒. 



๑๘๗ 

การประเมินการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทาง
สังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย ในลักษณะของการวิจัย
ปฏิบัติการ (Action Research) ไดAใชAแบบประเมินผลการปฏิบัติการที่มีลักษณะเปDนแบบมาตราส$วน
ประมาณค$า ๕ ระดับ (Rating Scale) โดยกำหนดสัญลักษณ(ที่ใชAในการนำเสนอผลการวิเคราะห(
ขAอมูลเพ่ือความเขAาใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายขAอมูล ดังนี้ 

N แทน ประชากร 

μ แทน ค$าเฉลี่ย 

σ แทน ค$าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การประเมินการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทาง
สังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย โดยผูAเขAาร$วมกิจกรรม ครอบคลุม
การประเมินดAานบริบท (Context Evaluation) การประเมินดAานป�จจัยนำเขAา (Input Evaluation) 
การประเมินดAานกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินดAานผลผลิต (Product 
Evaluation) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 

๔.๔.๑ การประเมินดUานบริบท (Context Evaluation) 

ผลการประเมินดAานบริบท (Context Evaluation) ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย โดยผูAเขAาร$วมกิจกรรม 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ 
ค$าเฉลี่ย ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ 

สถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย 
ดAานบริบท 

 
(N = ๕๐) 

ขUอ ดUานบริบท μ σ ระดับ 
๑ เปPาประสงค(ของกิจกรรมสอดคลAองกับความตAองการของ

ผูAสมัครเขAาร$วมกิจกรรม 
๔.๓๒ ๐.๖๒๑ มาก 

๒ เปPาประสงค(ของกิจกรรมสอดคลAองกับสภาพการณ(
ป�จจุบัน 

๔.๕๒ ๐.๖๔๖ มากท่ีสุด 

๓ เปPาประสงค(ของกิจกรรมสอดคลAองกับป�ญหา อันนำไปสู$
ความจำเปDนของการดำเนินกิจกรรม 

๔.๐๐ ๐.๔๐๔ มาก 

 รวม ๔.๒๘ ๐.๓๔๖ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑ แสดงใหAเห็นว$า ผลการประเมินดAานบริบท (Context Evaluation) 
ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยม
สุจริตในสังคมไทย พบว$า อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๒๘ เม่ือพิจารณาเปDนรายขAอ พบว$า ขAอ
ท่ีมีค$าเฉลี่ยสูงสุด ไดAแก$ ขAอ ๒ เปPาประสงค(ของกิจกรรมสอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน อยู$ในระดับ
มากท่ีสุด มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๕๒ รองลงมา ไดAแก$ ขAอ ๑ เปPาประสงค(ของกิจกรรมสอดคลAองกับความ
ตAองการของผูAสมัครเขAาร$วมกิจกรรม อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๓๒ และขAอ ๓ เปPาประสงค(
ของกิจกรรมสอดคลAองกับป�ญหา อันนำไปสู$ความจำเปDนของการดำเนินกิจกรรม อยู$ในระดับมาก มี
ค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๐๐ ตามลำดับ 
 



๑๘๙ 

๔.๔.๒ การประเมินดUานป!จจัยนำเขUา (Input Evaluation) 

ผลการประเมินดAานป�จจัยนำเขAา (Input Evaluation) ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย โดย
ผูAเขAาร$วมกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ 
ค$าเฉลี่ย ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ 

สถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย 
ดAานป�จจัยนำเขAา 

 
(N = ๕๐) 

ขUอ ดUานป!จจัยนำเขUา μ σ ระดับ 
๑ จำนวนผูAรับสมัครเขAาอบรมมีความเหมาะสม ๓.๘๐ ๐.๕๗๑ มาก 

๒ จำนวนวิทยากรพิเศษมีความเหมาะสม ๓.๘๖ ๐.๕๓๕ มาก 

๓ วิทยากรมีทักษะ ความรูA และท$าทางในการบรรยายดAวย
ความสุภาพเหมาะสม 

๓.๗๖ ๐.๗๗๑ มาก 

๔ วิทยากรเป�ดโอกาสใหAซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ๔.๐๒ ๐.๔๒๘ มาก 

๕ ระยะเวลาของกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๙๔ ๐.๔๒๔ มาก 

๖ เอกสารประกอบมีความเหมาะสม ๓.๙๖ ๐.๗๒๗ มาก 

๗ สถานท่ีท่ีใชAในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๘๒ ๐.๗๒๐ มาก 

๘ ระบบแสง สี เสียงท่ีนำมาใชA มีความเหมาะสม ๓.๗๖ ๐.๗๗๑ มาก 

๙ การจัดการเดินทางไปสถานท่ีทำกิจกรรมภาคปฏิบัติการมี
ความเหมาะสม 

๓.๙๐ ๐.๔๖๓ มาก 

 
 
 



๑๙๐ 

ตารางท่ี ๔.๒ (ต)อ) 
 

ขUอ ดUานป!จจัยนำเขUา μ σ ระดับ 
๑๐ สถานท่ีทำกิจกรรมภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม ๓.๙๐ ๐.๔๑๖ มาก 

๑๑ ระยะเวลาการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม ๓.๙๖ ๐.๔๙๓ มาก 

๑๒ ข้ันตอนการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม ๓.๘๖ ๐.๕๓๕ มาก 

 รวม ๓.๘๘ ๐.๓๑๗ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๒ แสดงใหAเห็นว$า ผลการประเมินดAานป�จจัยนำเขAา (Input Evaluation) 
ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยม
สุจริตในสังคมไทย พบว$า อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๓.๘๘ เม่ือพิจารณาเปDนรายขAอ พบว$า ขAอ
ที่มีค$าเฉลี่ยสูงสุด ไดAแก$ ขAอ ๔ วิทยากรเป�ดโอกาสใหAซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยู$ในระดับ
มาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๐๒ รองลงมา ไดAแก$ ขAอ ๖ เอกสารประกอบมีความเหมาะสม และขAอ ๑๑ 
ระยะเวลาการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๙๖ 
และขAอ ๕ ระยะเวลาของกิจกรรมมีความเหมาะสม อยู $ในระดับมาก มีค$าเฉลี ่ยเท$ากับ ๓.๙๔ 
ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 

๔.๔.๓ การประเมินดUานกระบวนการ (Process Evaluation) 

ผลการประเมินดAานกระบวนการ (Process Evaluation) ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย โดย
ผูAเขAาร$วมกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ 
ค$าเฉลี่ย ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ 

สถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย 
ดAานกระบวนการ 

 
 (N = ๕๐) 

ขUอ ดUานกระบวนการ μ σ ระดับ 
๑ การจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา/ตารางท่ีวางไวA ๓.๙๐ ๐.๗๓๕ มาก 

๒ เนื้อหาภาคทฤษฎีสอดคลAองกับเปPาประสงค( ๓.๘๒ ๐.๗๒๐ มาก 

๓ กระบวนการจัดลำดับข้ันกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๘๐ ๐.๗๐๐ มาก 

๔ มีการจัดลำดับข้ันของเนื้อหาภาคทฤษฎีไดAอย$างเหมาะสม ๓.๘๒ ๐.๗๒๐ มาก 

๕ การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติการสอดคลAองกับเปPาประสงค( ๓.๖๔ ๐.๙๔๒ มาก 

๖ คณะทำงานดำเนินงานดAวยมนุษย(สัมพันธ(ท่ีดี ๓.๘๒ ๐.๗๒๐ มาก 

๗ คณะทำงานช$วยประสานระหว$างผูAเขAาร$วมกิจกรรมและผูA
มีส$วนเก่ียวขAองไดAเปDนอย$างดี 

๓.๗๖ ๐.๗๗๑ มาก 

๘ คณะทำงานดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหนดไวA ๓.๗๐ ๐.๙๐๙ มาก 

๙ คณะทำงานมีกระบวนการในการบริหารจัดการท่ีดี ๓.๘๘ ๐.๕๒๑ มาก 

 
 
 
 



๑๙๒ 

ตารางท่ี ๔.๓ (ต)อ) 
 

ขUอ ดUานกระบวนการ μ σ ระดับ 
๑๐ คณะทำงานช$วยแกAไขป�ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว$าง

การดำเนินงานไดAเปDนอย$างดี 
๔.๑๘ ๐.๖๙๑ มาก 

 รวม ๓.๘๓ ๐.๓๓๗ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๓ แสดงใหAเห็นว$า ผลการประเมินดAานกระบวนการ (Process Evaluation) 
ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยม
สุจริตในสังคมไทย พบว$า อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๓.๘๓ เม่ือพิจารณาเปDนรายขAอ พบว$า ขAอ
ท่ีมีค$าเฉลี่ยสูงสุด ไดAแก$ ขAอ ๑๐ คณะทำงานช$วยแกAไขป�ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว$างการดำเนินงาน
ไดAเปDนอย$างดี อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๑๘ รองลงมา ไดAแก$ ขAอ ๑ การจัดกิจกรรมตาม
กำหนดเวลา/ตารางที่วางไวA อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๙๐ และขAอ ๙ คณะทำงานมี
กระบวนการในการบริหารจัดการท่ีดี อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๓.๘๘ ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 

๔.๔.๔ การประเมินดUานผลผลิต (Product Evaluation) 

ผลการประเมินดAานผลผลิต (Product Evaluation) ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย โดยผูAเขAาร$วมกิจกรรม 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ 
ค$าเฉลี่ย ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ 

สถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย 
ดAานผลผลิต 

 
(N = ๕๐) 

ขUอ ดUานผลผลิต μ σ ระดับ 
๑ การพัฒนาความรูAดAานการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและ

ค$านิยมสุจริตท่ีไดAรับจากภาค ทฤษฎี 
๓.๘๒ ๐.๗๒๐ มาก 

๒ การพัฒนาความรูAดAานการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและ
ค$านิยมสุจริตท่ีไดAรับจากภาค ปฏิบัติการ 

๓.๗๒ ๐.๙๗๐ มาก 

๓ การพัฒนาทักษะวางแผนงานแบ$งหนAาท่ีความรับผิดชอบ ๔.๔๖ ๐.๖๔๖ มาก 

๔ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ(และกระบวนการกลุ$ม ๔.๒๒ ๐.๖๔๘ มาก 

๕ การพัฒนาประสบการณ(การทำงานเปDนเครือข$าย ๔.๐๒ ๐.๙๑๕ มาก 

 รวม ๔.๐๕ ๐.๔๖๙ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๔ แสดงใหAเห็นว$า ผลการประเมินดAานผลผลิต (Product Evaluation) 
ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยม
สุจริตในสังคมไทย พบว$า อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๐๕ เม่ือพิจารณาเปDนรายขAอ พบว$า ขAอ
ที่มีค$าเฉลี่ยสูงสุด ไดAแก$ ขAอ ๓ การพัฒนาทักษะวางแผนงานแบ$งหนAาที่ความรับผิดชอบ อยู$ในระดับ
มาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๔๖ รองลงมา ไดAแก$ ขAอ ๔ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ(และกระบวนการ
กลุ$ม อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๒๒ และขAอ ๕ การพัฒนาประสบการณ(การทำงานเปDน
เครือข$าย อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๐๒ ตามลำดับ 



๑๙๔ 

๔.๓.๕ การสะทUอนผลการประเมินเปbนภาพรวม 

ผลการประเมินการปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทาง
สังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย ทั้งในส$วนของการประเมินบริบท 
(Context Evaluation) การประเมินป�จจัยนำเขAา (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) สามารถสะทAอนผลการประเมินเปDนภาพรวม ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ 
ค$าเฉลี่ย ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการประเมินตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ 

สถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย 
โดยภาพรวม 

 
(N = ๕๐) 

ดUาน 

ผลการประเมินการปฏิบัติการ (รายตัวช้ีวัด)           
ตUนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคม
ในการปลูกฝ!งจิตสำนึกคุณธรรมและค)านิยมสุจริตใน

สังคมไทย 

μ σ ระดับ 

๑ บริบท (Context Evaluation) ๔.๒๘ ๐.๓๔๖ มาก 

๒ ป�จจัยนำเขAา (Input Evaluation) ๓.๘๘ ๐.๓๑๗ มาก 

๓ กระบวนการ (Process Evaluation) ๓.๘๓ ๐.๓๓๗ มาก 

๔ ผลผลิต (Product Evaluation) ๔.๐๕ ๐.๔๖๙ มาก 

 รวม ๔.๐๑ ๐.๒๙๘ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๕ แสดงใหAเห็นว$า ผลการประเมินการปฏิบัติการตAนแบบกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย โดย
ภาพรวม อยู$ในระดับมาก มีค$าเฉลี่ยเท$ากับ ๔.๐๑ โดยเรียงลำดับดAานที่มีค$าเฉลี่ยสูงสุดไปหาดAานที่มี
ค$าเฉลี ่ยต่ำสุด ไดAแก$ ดAานบริบท (Context Evaluation) อยู $ในระดับมาก ๔.๒๘ ดAานผลผลิต 
(Product Evaluation) อยู$ในระดับมาก ๔.๐๕ ดAานป�จจัยนำเขAา (Input Evaluation) อยู$ในระดับ
มาก ๓.๘๘ และดAานกระบวนการ (Process Evaluation) อยู$ในระดับมาก ๓.๘๓ ตามลำดับ 



๑๙๕ 

๔.๓ องคIความรูUจากการวิจัย 

ภาพท่ี ๔.๓ 
องค(ความรูAจากการวิจัย๑๒ 

 

การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตใน
สังคมไทยที่สอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน พบว$า มีลักษณะเปDนการขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมโดย
กระบวนการมีส$วนร$วมของสถาบันทางสังคมที ่บูรณาการการทำงานในลักษณะเครือข$าย “บ-ว-ร” 
ประกอบดAวย สถาบันพระพุทธศาสนา สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา/สถาบันการปกครอง ขับเคลื่อน
กิจกรรมทางสังคมที่บูรณาการการทำงานในลักษณะเครือข$าย โดยมุ$งเปPาไปที่กลุ$มคนรุ$นใหม$ ทั้งนี้ กิจกรรม 
(ตAนแบบ) การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตใน
สังคมไทย ท่ีเรียกว$า กิจกรรมเครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต เปDนรูปแบบของกิจกรรมจิตอาสาท่ีแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต$อสังคม ซ่ึงประกอบดAวยกิจกรรมเชิงวิชาการ ท่ีเปDนกระบวนการกล$อมเกลาทางสังคม สรAาง
วัฒนธรรมต$อตAานการทุจริต ปลูกฝ�งความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย(สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และ
เสียสละเพ่ือส$วนรวม ใหAสมาชิกเครือข$ายสามารถคิดแยกแยะระหว$างประโยชน(ส$วนตนและประโยชน(ส$วนรวม 
และประยุกต(หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปDนเครื่องมือตAานทุจริตเพื่อปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและ
ค$านิยมสุจริตแก$สมาชิกเครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ที่เนAนการเผยแพร$สำนึก
คุณธรรมและค$านิยมสุจริตหรือต$อตAานทุจริตไปสู$ชุมชนและสังคม ซึ่งเริ่มจากชุมชนเล็ก ๆ  และขยายไปสู$
ชุมชนรอบขAางเปDนระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาคโดยข้ึนอยู$กับป�จจัยท่ีเอ้ืออำนวย
เพ่ือเผยแพร$สำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตหรือต$อตAานทุจริตไปสู$ชุมชนและสังคม 

 
๑๒สังเคราะห(โดยคณะผูAวิจัย. 

วัด 
โรงเรียน/
ราชการ 

บUาน/
ชุมชน 

   

Activity Activity 

    
Knowledge Knowledge 

Network Network 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขUอเสนอแนะ 
 

แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทย มีวัตถุประสงค(เพื่อ (๑) ศึกษารูปแบบของการเสริมสรAางค$านิยมสุจริต
ของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา (๒) ศึกษารูปแบบของกระบวนการสรAางค$านิยมสุจริต
ของวัดและชุมชน (๓) ศึกษารูปแบบของการเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครอง
ส$วนทAองถิ่น (๔) วิเคราะห(แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึก
คุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน (๕) นำเสนอตAนแบบ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตใน
สังคมไทย โดยการวิจัยครั้งนี้เปDนวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามรูปแบบการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) โดยมีเครื่องมือที่ใชAในการวิจัย ไดAแก$ การวิเคราะห(เนื้อหา
จากกรณีศึกษาของโครงการย$อยทั้ง ๓ โครงการ และการสนทนากลุ$มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ร$วมกับผูAทรงคุณวุฒิจากสถาบันครอบครัว สถาบันพระพุทธศาสนา สถาบันการศึกษา/การปกครอง 
ดAวยวิธีการสุ$มแบบเจาะจง จำนวน ๘ รูป/คน ซ่ึงวิเคราะห(ขAอมูลโดยใชAเทคนิคการวิเคราะห(เนื้อหาเชิง
พรรณนา และแบบประเมินผลปฏิบัติการ (รายตัวชี้วัด) ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
ทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย จากอาสาสมัครผูAเขAาร$วม
กิจกรรม จำนวน ๕๐ คน ซึ่งวิเคราะห(ขAอมูลโดยใชAสถิติ คือ ค$าความถี่ ค$ารAอยละ ค$าเฉลี่ย และค$า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๒ อภิปรายผล 

๕.๓ ขAอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทย สามารถสรุปผลการวิจัยไดA ดังนี้ 

๕.๑.๑ รูปแบบของการเสริมสรUางค)านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธ-
ศาสนา 

รูปแบบของการเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา 
ไดAแก$ รูปแบบของเครือข$ายสัมพันธ(ทางสังคม ที่เรียกว$า เครือข$ายครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ ที่มุ$ง
ขับเคลื่อนการทำงานระหว$างผูAมีส$วนเกี่ยวขAองระดับพื้นที่จากเล็กไปหาใหญ$ โดยอาศัยโครงการสรAาง
ความปรองดองสมานฉันท(โดยใชAหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู$บAานรักษาศีล ๕ เปDนฐาน ทั้งนี้ 
เครือข$ายครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ มีวิสัยทัศน( คือ เสริมสรAางค$านิยมและวิถีชีวิตสุจริตแนวพุทธ และมี
พันธกิจ คือ การเสริมสรAางค$านิยมสุจริตแก$เด็กและเยาวชน และสนับสนุนการทำกิจกรรมทางสังคมท่ี
มีคุณภาพ และมีภารกิจหลัก คือ (๑) ส$งเสริมสรAางความปรองดองสามัคคีอย$างต$อเนื่องดAวยกิจกรรม
จิตสาธารณะ (๒) ส$งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสรAางภูมิคุAมกันสังคมอยู$
เย็นเปDนสุข (๓) ส$งเสริมการสรAางภูมิคุAมกันครอบครัวอบอุ$นโดยกระบวนการมีส$วนร$วมของสมาชิกใน
ครอบครัว (๔) ส$งเสริมการเผยแพร$องค(ความรูAการคิดวิเคราะห(วิธีใชAคำพูดในเชิงบวก และ (๕) ส$งเสริม
การรักษาสุขภาวะและภูมิคุAมกันยาเสพติดดAวยวิถีครอบครัวอบอุ$น 

๕.๑.๒ รูปแบบของกระบวนการสรUางค)านิยมสุจริตของวัดและชุมชน 

รูปแบบของกระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชน ไดAแก$ รูปแบบของการ
กระตุAนใหAเยาวชนเกิดความสนใจเรื่องความซ่ือสัตย(สุจริต โดยมีโรงเรียน/สถานศึกษาเปDนสถาบันท่ีทำ
หนAาที่ใหAการศึกษาอบรม สรAางนิสัย ใหAความรูA ควบคู$กับการพัฒนาทักษะทางดAานป�ญญา และมี
องค(กรทางศาสนาต$าง ๆ ทำหนAาท่ีส$งเสริมสนับสนุนการสรAางลักษณะนิสัยความซื่อสัตย(สุจริต บน
พื้นฐานของความศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ดีจนปฏิบัติเปDนกิจนิสัย ประกอบดAวย (๑) การสรAางค$านิยมสุจริต
ใหAกับเยาวชนโดยเริ่มจากครอบครัว (๒) การสรAางความซื่อสัตย(สุจริตจากการสรAางนิสัยความซื่อสัตย(
สุจริตตั้งแต$แรกเกิดโดยแบบอย$างทางความประพฤติของคนในครอบครัว (๓) การปลูกฝ�งความ
ซื่อสัตย(สุจริตใหAแก$เยาวชนโดยความร$วมมือของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบัน
สังคมอ่ืน ๆ ดAวย (๔) การพัฒนาผูAเรียนของสถาบันการศึกษาใหAเกิดความงอกงามในทุก ๆ ดAานอย$างมี
ดุลยภาพ และ (๕) การขับเคลื่อนกระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชนดAวยกิจกรรม
ปลูกฝ�งจิตสำนึกความซ่ือสัตย(สุจริต 
 
 



๑๙๘ 

๕.๑.๓ รูปแบบของการเสริมสรUางเครือข)ายการต)อตUานทุจริตขององคIกรปกครองส)วนทUองถ่ิน 

รูปแบบของการเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครองส$วนทAองถ่ิน 
ไดAแก$ รูปแบบของการเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครองส$วนทAองถ่ินตามแผนปฏิบัติ 
การปPองกันการทุจริต คือ การสรAางอุดมการณ( การก$อรูปเครือข$าย การพัฒนาศักยภาพ การวางแผน 
การส$งเสริมและดำเนินการ และการสรุปบทเรียนประเมินผล ตามกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ (๑) การ
เลือกคนดีเปDนผูAบริหาร (๒) การใชAระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (๓) การสนับสนุนการใหAบริการขAอมูล
ต$าง ๆ แก$ประชาชน (๔) การส$งเสริมการมีส$วนร$วมของประชาชน (๕) การสรAางหน$วยงานกลางรองรับการมี
ส$วนร$วมของภาคประชาสังคม (๖) การจัดสรรงบประมาณสำหรับการปPองกันและปราบปรามการทุจริต (๗) การ
สรAางเครือข$ายภาคประชาชนที่มาจากทุกภาคส$วน (๘) การสรAางความเขAาใจและเปDนตัวอย$างที่ดีใหAกับเด็ก
และเยาวชน (๙) การส$งเสริมใหAเยาวชนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และ (๑) การสรAางสังคมสุจริตธรรม 

๕.๑.๔ แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ!งจิตสำนึกคุณธรรม
และค)านิยมสุจริตในสังคมไทยท่ีสอดคลUองกับสภาพการณIป!จจุบัน 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและ
ค$านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน พบว$า มีลักษณะเปDนการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางสังคมโดยกระบวนการมีส$วนร$วมของสถาบันทางสังคมท่ีบูรณาการการทำงานในลักษณะ
เครือข$าย และมุ$งเปPาไปท่ีกลุ$มคนรุ$นใหม$ ชื่อว$า “เครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต” โดยสมาชิกเครือข$าย
คนรุ$นใหม$ตAานทุจริต มีเปPาหมายร$วมกันในการส$งเสริมการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริต
ในสังคมไทย โดยมีการทำงานร$วมกันอย$างเปDนระบบและมีปฏิสัมพันธ(กันในแนวราบดAวยความเสมอ
ภาคและเรียนรูAร$วมกันอย$างต$อเนื่อง และมีบทบาทในการรับรูAและเผยแพร$สำนึกคุณธรรมและค$านิยม
สุจริต/ต$อตAานทุจริตไปสู$ชุมชนและสังคมในเชิงพ้ืนท่ีระดับจุลภาค 

๕.๑.๕ ตUนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ!งจิตสำนึก
คุณธรรมและค)านิยมสุจริตในสังคมไทย 

ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทย พบว$า เปDนรูปแบบของกิจกรรมเชิงท่ีเปDนกระบวนการกล$อมเกลาทาง
สังคม สรAางวัฒนธรรมต$อตAานการทุจริต ปลูกฝ�งความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย(สุจริต มีจิตสาธารณะ 
จิตอาสา และเสียสละเพื่อส$วนรวม ใหAสมาชิกเครือข$ายสามารถคิดแยกแยะระหว$างประโยชน(ส$วนตน
และประโยชน(ส$วนรวม และประยุกต(หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปDนเครื่องมือตAานทุจริต พรAอมท้ัง
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะของกิจกรรมจิตอาสา ที่เปDนกระบวนการเพื่อเผยแพร$สำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตหรือต$อตAานทุจริตไปสู$ชุมชนและสังคม แสดงออกถึงความรับผิดชอบต$อสังคม และ
สรAางความสัมพันธ(ท่ีดีระหว$างองค(กรชุมชน 



๑๙๙ 

๕.๒ อภิปรายผล 

แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทย พบประเด็นท่ีน$าสนใจสำหรับการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

กิจกรรมการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยโดยกระบวนการมี
ส$วนร$วมของสถาบันทางสังคม ไดAแก$ “กิจกรรมเครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต” ในรูปแบบของ
กิจกรรมจิตอาสาที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต$อสังคม ซึ่งประกอบดAวยกิจกรรมเชิงวิชาการเพ่ือ
ปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตแก$สมาชิกเครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต และกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเผยแพร$สำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตหรือต$อตAานทุจริตไปสู$ชุมชนและสังคม แสดง
ใหAเห็นอย$างชัดเจนว$า สถาบันทางสังคมท่ีสำคัญ ไดAแก$ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบัน
การปกครอง/การศึกษา ลAวนเปDนสถาบันหลักของสังคมไทยท่ีเปDนสายใยยึดเหนี่ยวชุมชนมาแต$อดีต ท่ี
ก$อใหAเกิดการเก้ือกูลสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ช$วยใหAสังคมไทยดำรงอยู$อย$างสันติสุขมาชAานาน มาใชAใน
การพัฒนาและแกAป�ญหาในระดับชุมชน ลักษณะสามประสาน เพื่อร$วมมือบำเพ็ญประโยชน(แก$ชุมชน
อย$างเกื้อกูลกัน โดยสถาบันครอบครัว (บAาน) ประกอบดAวย ชาวบAาน และกลุ$มบุคคลต$าง ๆ ในชุมชน 
และสถาบันศาสนา (วัด) ประกอบดAวย เจAาอาวาส พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และกลุ$มหรือ
ชมรมทางศาสนา และสถาบันการปกครองหรือราชการ/การศึกษา (ราชการ/โรงเรียน) ประกอบดAวย 
หน$วยงานภาครัฐทุก ๆ ส$วนงานในชุมชน/องค(กรทางการศึกษา ประกอบดAวย บุคลากรทางการศึกษา
ท้ังในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค(กรทางการศึกษาอ่ืน ๆ ท้ังหมดท่ีกล$าวมานี้ จำเปDนตAอง
มีสถานะในการเปDนสถาบันหลักในชุมชนขับเคลื่อนกลไกในการพัฒนาและสรAางชุมชนใหAเขAมแข็ง 
ต$อตAานการทุจริตทุกรูปแบบ และเสริมสรAางค$านิยมสุจริต โดยทำหนAาที่เปDนแกนกลางในการพัฒนา 
ตัดสินใจ แกAป�ญหา โดยกำหนดแผนแม$บทชุมชน ดAวยการร$วมกันคิด ร$วมกันสรAาง และร$วมกันบริหาร
จัดการในรูปแบบภาคีเครือข$าย ดังกล$าวขAางตAนนี้ สอดคลAองกับท่ี ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ๑ ไดAศึกษา 
วิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อเสริมสรAางความซื่อตรงในสังคมไทย” จากผลการวิจัยพบว$า สังคมไทยมี
ป�ญหาและมีความบกพร$องในความซ่ือตรงท่ีดำรงอยู$ในทุกแวดวง ในทุกกลุ$มทุกภาคส$วน โดยท่ีความไม$
ซื่อสัตย(ซื่อตรงของผูAนำหรือบุคลากรทางการเมือง และเจAาหนAาที่ภาครัฐนั้น จะถูกสะทAอนออกสู$สังคม
หรือสาธารณะมากกว$าบุคคลทั่วไป โดยส$วนใหญ$แลAวไม$ไดAรับการลงโทษ ทั้งทางกฎหมาย และการ
ลงโทษทางสังคมแต$อย$างใด ในขณะที่ สถาบันหลักของสังคมทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนายังขาดความเขAมแข็งในการปลูกฝ�งหล$อหลอมกล$อมเกลาสมาชิกในสังคม ดAวยสาเหตุ
หลักจากระบบการศึกษาและการเรียนรูAทั้งในและนอกยังไม$เอื้อและไม$เหมาะสม และสอดคลAองกับท่ี 

 
๑ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, “การศึกษาเพื่อเสริมสรUางความซื่อตรงในสังคมไทย”, รายงานการวจิัย, 

(สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลAา), ๒๕๕๔, หนAา ๑๗๑. 



๒๐๐ 

ศิริพร ป!ญญาเสน๒ ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาพพจน(ของความสุจริตและความโปร$งใสของประชาคมใน
องค(การบริหารส$วนตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง” จากผลการวิจัยพบว$า ดAานความสุจริตและความ
โปร$งใสในการทำงานของคณะกรรมการประชาคมหมู$บAาน ในงานดAานโครงสรAางพ้ืนฐานของ องค(การ
บริหารส$วนตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง ในมุมมองทั้งโดยตัวประชาคมเองและประชาชน มีความพึง
พอใจในการทำงานสามารถไดAมีโอกาสแสดงบทบาทและความสามารถที่ตนเองมีในงานของ องค(การ
บริหารส$วนตำบลพิชัย อย$างเต็มท่ี เต็มศักยภาพ ทำใหAประชาชนเชื่อม่ัน ศรัทธาและใหAความไวAวางใจ
เขAามาร$วมในการดำเนินงานดAวยความสุจริตและความโปร$งใส และสอดคลAองกับที่ ไมตรี สุวรรณไตรยI๓ 
ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสรAางคุณธรรมนักเรียนภายใตAโมเดลโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบAานโพนงาม 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร” จากผลการวิจัยพบว$า การจัดกิจกรรม
การเสริมสรAางคุณธรรมนักเรียนภายโตAโมเดลโรงเรียนสุจริตโรงเรียนบAานโพนงามนั้น มี ๓ แนวทาง 
ประกอบดAวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศติดตาม และกิจกรรมเสริมสรAางคุณธรรมนักเรียน ซ่ึง
มีกิจกรรมย$อยต$าง ๆ อาทิเช$น  กิจกรรมจิตอาสา เปDนตAน และสอดคลAองกับที่ คณะกรรมการฝ�าย
วิจัยโรงเรียนสุจริต โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี๔ ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมตAนกลAาศรี
วิสุทธิ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ” จากผล 
การวิจัยพบว$า รูปแบบกิจกรรมตAนกลAาศรีวิสุทธิ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียน 
วิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ มีองค(ประกอบต$าง ๆ หลายประการ เช$น กระบวนการจัดกิจกรรม 
บทบาทครู บทบาทนักเรียน เปDนตAน และการส$งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิ
กษัตรีโดยใชAกิจกรรมตAนกลAาศรีวิสุทธิ์ ประกอบไปดAวยกิจกรรม ๕ ตAนกลAา คือ ตAนกลAาเสียงตามสาย 
ตAนกลAา ๓ ตรวจ ตAนกลAาของหายไดAคืน ตAนกลAาแนะแนวอาชีพอิสระพอเพียง และตAนกลAา ๑ หAองเรียน 
๑ จิตอาสา ซึ่งกิจกรรมดังกล$าวส$งผลใหAนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะสุจริตดAานทักษะ
กระบวนการคิด ดAานการมีวินัย ดAานซื่อสัตย(สุจริต ดAานอยู$อย$างพอเพียง และดAานจิตสาธารณะ และ

 
๒ศิริพร ป�ญญาเสน, “ภาพพจนIของความสุจริตและความโปร)งใสของประชาคมในองคIการบริหาร

ส)วนตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง”, รายงานการวิจัย, (วิทยาลัยปกครองส$วนทAองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก$น), ๒๕๕๑, 
หนAา ก-ข. 

๓ไมตรี สุวรรณไตรย(, “การเสริมสรUางคุณธรรมนักเรียนภายใตUโมเดลโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบUาน
โพนงาม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร”, วิทยานิพนธ(ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร), ๒๕๕๙, หนAา ก-ข. 

๔คณะกรรมการฝ�ายวิจัยโรงเรียนสุจริต โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี, “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมตUนกลUาศรี
วิสุทธิ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ”, รายงานการวิจัย, 
(ฝ�ายวิจัย โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ), ๒๕๕๙, หนAา ก-ข. 



๒๐๑ 

สอดคลAองกับที่ พระเด)นชัย เมตฺติโก๕ ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวคิดเรื่องกายสุจริตในพระพุทธศาสนา
เถรวาท” จากผลการวิจัยพบว$า รูปแบบและการพัฒนากายสุจริตในสังคมไทยตามแนวพระพุทธ-
ศาสนาเถรวาทมี ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะการพัฒนามนุษย(ดAวยหลักกายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา 
และป�ญญาภาวนา และอีกลักษณะคือการพัฒนาสิ่งแวดลAอมรอบตัวมนุษย(ที่มีความสัมพันธ(กันใน
ฐานะเกื้อกูลเปDนมิตรกันโดยใชAเกณฑ(ตัดสินพฤติกรรมที่ดี (ความดี) และพฤติกรรมที่ไม$ดี (ความชั่ว) 
ของชีวิตมนุษย(ในสังคมไทย และขAอคAนพบสำคัญของการวิจัยครั้งนี้ คือ การประยุกต(หลักกายสุจริตใน
สังคมไทยป�จจุบันสามารถควบคุมพฤติกรรมและพัฒนาทางร$างกายและจิตใจของตนเองไดAสุจริต จึงทำ
ใหAสังคมมนุษย(อยู$อย$างสงบสุข ภายใตAกฎระเบียบวินัย และกฎเกณฑ(ของสังคม และสอดคลAองกับท่ี 
นพมาศ คงมีสุข๖ ไดAศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลการใชAชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวจีสุจริตของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๕ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล จังหวัดอ$างทอง” จากผลการวิจัยพบว$า ภายหลัง
การทดลอง นักเรียนกลุ$มทดลองมีวจีสุจริตสูงขึ้นกว$ากลุ$มควบคุมและกลุ$มควบคุมที่ไดAรับขAอสนเทศ 
และสอดคลAองกับท่ีคณะกรรมการฝ�ายวิจัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล๗ ไดA
ศึกษา วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล” 
จากผลการวิจัยพบว$า ตัวชี้วัดดAานจิตสาธารณะเปDนประเด็นที่ควรไดAรับการพัฒนาใหAเกิดขึ้นควบคู$กับ
ตัวชี้วัดดAานการมีวินัยและการอยู$อย$างพอเพียง และสอดคลAองกับที่ พิศมัย เทียนทอง๘ ไดAศึกษาวิจัย
เรื่อง “การดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดAานความซื่อสัตย(สุจริตของนักเรียนโรงเรียนบAานเขา
มะกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาสระแกAว เขต ๑” จากผลการวิจัยพบว$า ผลจากการ
ดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดAานความซื่อสัตย(สุจริตทำใหAนักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงดี
ขึ้น และผลการปฏิบัติตนของนักเรียนดAานความซื่อสัตย(สุจริต พบว$า มีความซื่อสัตย(สุจริตทั้งดAานกาย 
วาจา และใจ 

 
๕พระเด$นชัย เมตฺติโก, “แนวคิดเร่ืองกายสุจริตในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ(พุทธศาสตร

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, หนAา ก-ข. 
๖นพมาศ คงมีสุข, “ผลการใชUชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาวจีสุจริตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปnท่ี ๕ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล จังหวัดอ)างทอง”, วิทยานิพนธ(ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), ๒๕๕๖, หนAา ง. 

๗คณะกรรมการฝ�ายวิจัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, “คุณลักษณะสุจริตของ
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล”, รายงานการวิจัย, (ฝ�ายวิจัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑), ๒๕๕๗, หนAา ก. 

๘พิศมัย เทียนทอง, “การดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดUานความซื่อสัตยIสุจริตของนักเรียน
โรงเรียนบUานเขามะกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกUว เขต ๑”, วิทยานิพนธ(ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี), ๒๕๕๓, หนAา ก. 



๒๐๒ 

๕.๓ ขUอเสนอแนะ 

แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทย มีขAอเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ขUอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ขAอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�ง
จิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย คือ ควรส$งเสริมการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและ
ค$านิยมสุจริตในสังคมไทยโดยอาศัยโครงการสรAางความปรองดองสมานฉันท(โดยใชAหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู$บAานรักษาศีล ๕” เปDนฐาน 

๕.๓.๒ ขUอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต)อไป 

จากขAอจํากัดเรื่องขอบเขตดAานระยะเวลา การเขAาถึงประชากรกลุ$มตัวอย$าง ตลอดจน
ขอบเขตดAานงบประมาณ ดังนั้น ขAอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต$อไปที่สรAางผลกระทบต$อการนำ
ผลการวิจัยไปใชAประโยชน(ในกวAางขวางยิ่งขึ้น คือ ในการวิจัยครั้งต$อไป ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาเครือข$ายสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย ใน
ลักษณะแผนงานวิจัยต$อเนื่อง 
 
 



๒๐๓ 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

๑.๑ ขUอมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป|ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพ- 
มหานคร: โรงพิมพ(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

๑.๒ ขUอมูลทุติยภูมิ 

๑.๒.๑ หนังสือท่ัวไป: 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. ความรูUศาสนาเบื้องตUน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(ชุมนุม
สหกรณ(การเกษตรแห$งประเทศไทย จำกัด, ๒๕๕๔. 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน. การปฏิรูปการเรียนรูUการศึกษานอกระบบ. กรุงเทพมหานคร: กองพัฒนา
การศึกษานอกโรงเรียน, ๒๕๔๓. 

________. แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูUการศึกษานอกโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(คุรุ
สภาลาดพรAาว, ๒๕๔๖. 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง. คุณธรรมและจริยธรรมหัวใจของขUาราชการ. พิมพ(ครั้งที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลAอม, ๒๕๕๓. 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คู)มือการจัดกระบวนการเรียนรูUหนUาที่พลเมืองศีลธรรมระดับประถม 
ศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(คุรุสภาลาดพรAาว, ๒๕๔๔. 

________. แนวคิดการนิเทศช)วยเหลือโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูUอย)างต)อเนื่อง. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ(คุรุสภาลาดพรAาว, ๒๕๔๑. 

________. แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(อุษาการ, ๒๕๔๗. 
กลุ$มงานยุทธศาสตร(การพัฒนาจังหวัด. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔. เพชรบุรี: 

กลุ$มงานยุทธศาสตร(การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี, ๒๕๕๗. 
________. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน). เพชรบุรี: กลุ$มงาน

ยุทธศาสตร(การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี, ๒๕๕๗. 
กุลธน ธนาพงศธร. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยIในองคIกร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๔๔. 
เกรียงไกร เจียมบุญศรี และจักร อินทจักร. คู)มือการบริหารทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพมหานคร: บุ«ค

แบงก(, ๒๕๔๔. 



๒๐๔ 

บรรณานุกรม (ต)อ) 

เกิด ธนชาติ. คู)มือคลังปริยัติธรรม. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดราชบุรี. แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔. ราชบุรี: คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดราชบุรี, 
๒๕๖๐. 

โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณI. กรุงเทพ-
มหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ, ๒๕๔๗. 

จำนงค( อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตรI. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕.  

จำลอง ดิษยวณิช. จิตวิทยาของความดับทุกขI. เชียงใหม$: กลางเวียงการพิมพ(, ๒๕๔๔. 
จิรโชค วีระสย และคณะ. รัฐศาสตรIท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๐. 
เฉลิมพงศ( มีสมนัย. วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษยI. นนทบุรี: โรงพิมพ(มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑. 
เฉลียว บุญยงค(. การศึกษาชีวิตครอบครัว. พิมพ(ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง, ๒๕๔๐. 

เฉลียว บุรีภักดี และคนอื่น ๆ. ชุดการศึกษาคUนควUาวิชา ๒๕๕๓๑๐๑ ทฤษฎีระบบและการประยุกตI 
ใชUในการพัฒนา. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๕๓. 

ชัยเสฏฐ( พรหมศรี. คู)มือองคIการแห)งความเปbนเลิศ. กรุงเทพมหานคร: ป�ญญาชน, ๒๕๕๑. 
ชำเลือง วุฒิจันทร(. การพัฒนากิจการคณะสงฆIและกิจการพระศาสนาเพื่อความมั่นคงแห)งชาติ. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(การศาสนา, ๒๕๒๖. 
ชูชีพ พุทธประเสริฐ. การพัฒนาองคIการเทคนิคการบริหารการศึกษา. พิมพ(ครั้งท่ี ๓. เชียงใหม$: 

คณะศึกษาศาสตร( มหาวิทยาลัยเชียงใหม$, ๒๕๔๒. 
ชูวงศ( ฉายะบุตร และมุ$งหมาย ซ่ือตรง. สาระการเรียนรูUพ้ืนฐาน หนUาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ

ดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปnท่ี ๓ ช)วงชั้นท่ี ๓ กลุ)มสาระการเรียนรูUสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๘. 

ชูวงศ( ฉายะบุตร. การปกครองทUองถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: สมาคมนิสิตเก$ารัฐศาสตร(จุฬาลงกรณ(
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

เชาว( โรจนแสง. แนวคิด การวางแผน และระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยI. นนทบุรี: โรงพิมพ(
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑. 

ณรงค(วิทย( แสนทอง. มารูUจัก COMPETENCY กันเถอะ. กรุงเทพมหานคร: เอช. อาร(. เซ็นเตอร(, ๒๕๔๗. 



๒๐๕ 

บรรณานุกรม (ต)อ) 

ณัฏฐพันธ( เขจรนันทน(. การจัดการทรัพยากรบุคคล. พิมพ(ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ(แห$ง
จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

________. พฤติกรรมองคIการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๑. 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. ทฤษฎีตUนไมUจริยธรรม: การวิจัยและพัฒนาบุคล. กรุงเทพมหานคร: โครงการ

ส$งเสริมเอกสารวิชาการสำนักงานกิจการ โรงพิมพ(องค(การสงเคราะห(ทหารผ$านศึก, ๒๕๔๔. 
ตุลา มหาพสุธานนท(. หลักการจัดการ หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: อินโนกราฟฟ�กส(, ๒๕๔๕. 
เติมศักด์ิ ทองอินทร(. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยI. พระนครศรีอยุธยา: ภาควิชารัฐศาสตร( คณะ

สังคมศาสตร( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
ทินพันธุ( นาคะตะ. พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: หจก. สหายบล็อกการพิมพ(, 

๒๕๔๓. 
ทิพวรรณ หล$อสุวรรณ. ทฤษฎีองคIการสมัยใหม). กรุงเทพมหานคร: บริษัท ดี. เค. ปริ้นต้ิงเวิลด( จำกัด, 

๒๕๕๐. 
ธีรยุทธ( หล$อเลิศรัตน(. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยI: กุญแจสู)ความสำเร็จในการปฏิรูปราชการ. 

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(ศรีเมืองการพิมพ(, ๒๕๔๓. 
บุญมี แท$นแกAว. ความจริงของชีวิต. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร(, ๒๕๔๒. 
________. จริยศาสตรI. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร(, ๒๕๓๙. 
ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรI. พิมพ(ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: ด$าน

สุทธาการพิมพ(, ๒๕๔๒. 
ประภาศรี สีหอำไพ. พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(จุฬาลงกรณ( 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, กฎหมายแพ)งหลักท่ัวไป: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ)งและพาณิชยI มาตรา 

๔-๑๔. พิมพ(ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(นิธิธรรม, ๒๕๔๘. 
ป°วย อ้ึงภากรณ(. ทัศนะว)าดUวยการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๕. 
ฝ�ายโครงการและวิจัย วิทยาลัยครูบAานสมเด็จเจAาพระยา. คุณธรรมแห)งความเปbนพลเมืองดีของ

นักศึกษาวิทยาลัยครูบUานสมเด็จเจUาพระยา. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยครูบAานสมเด็จ
เจAาพระยา, ๒๕๔๖. 

พงศ(สัณห( ศรีสมทรัพย( และชลิดา ศรมณี. หลักการจัดองคIการและการจัดการ. พิมพ(ครั้งที่ ๕. กรุงเทพ-
มหานคร: หAางหุAนส$วนจำกัดแสงจันทร(การพิมพ(, ๒๕๔๑. 

 



๒๐๖ 

บรรณานุกรม (ต)อ) 

พรรณทิพย( ศิริวรรณบุศย(. จิตวิทยาครอบครัว. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเท็กซ( แอนด( เจอร(นัล
พับลิเคชั่น จำกัด, ๒๕๔๕. 

พระคันธสาราภิวงศ( (สมลักษณ( คนฺธสาโร). อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี (แปล). กรุงเทพ- 
มหานคร: โรงพิมพ( หAางหุAนส$วนจำกัด ไทยรายวันการพิมพ( จำกัด, ๒๕๔๖. 

พระเทพดิลก (ระแบบ §�ต�าโณ). นิเทศธรรม. พิมพ(ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: บริษัท แปดสิบเจ็ด 
(๒๕๔๕) จำกัด, ๒๕๔๘. 

________. อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(ธรรมสภา, 
๒๕๔๘. 

พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร §ิตวณฺโณ). การพัฒนาจิต. พิมพ(ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). วิถีแห)งชาวพุทธและหลักการปฏิบัติของชาวพุทธ. กรุงเทพ-
มหานคร: โรงพิมพ(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

พระธรรมกิตติวงศ( (ทองดี สุรเตโช). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาวิเคราะหIพุทธศาสนI (คำวัด). 
กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและบันลือธรรม, ๒๕๔๘. 

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก �าณสิทฺธิ). คำถาม-คำตอบ เรื่องวิป!สสนากรรมฐาน. พิมพ(ครั้งท่ี ๕. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

________. หลักปฏิบัติสมถะวิป!สสนากรรมฐาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๑. 

พระธรรมป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาท่ีย่ังยืน. พิมพ(ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๑. 
________. การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาท่ียังตUองพัฒนา. พิมพ(ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๔๑. 
________. จริยธรรมสำหรับคนรุ)นใหม). กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๓. 
________. จะพัฒนาคนกันไดUอย)างไร. พิมพ(ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร:  สหธรรมิก, ๒๕๓๙. 
________. ธรรมกับสังคมไทยในสถานการณIป!จจุบัน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(คุรุสภาลาดพรAาว, 

๒๕๔๑. 
________. พจนานุกรมพุทธศาสตรI ฉบับประมวลธรรม. พิมพ(ครั้งที่  ๑๒. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระธรรมโมลี (สมศักด์ิ อุปสโม). การศึกษาเชิงวิเคราะหI พระคาถาธรรมบท เล)ม ๒. พิมพ(ครั้งท่ี ๒. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ( หAางหุAนส$วนจำกัด ไทยรายวันการพิมพ( จำกัด, ๒๕๔๖. 



๒๐๗ 

บรรณานุกรม (ต)อ) 

พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน). อภิธัมมัตถวิภาวินีแปล. กาญจนบุรี: ม.ป.พ., ๒๕๕๐. 
พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมศาสตรI ฉบับประมวลธรรม. พิมพ(ครั้งท่ี ๑๘. นนทบุรี: 

โรงพิมพ(เพ่ิมทรัพย(การพิมพ(, ๒๕๕๓. 
________. พจนานุกรมพุทธศาสนI ฉบับประมวลศัพทI. พิมพ(ครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพ มหานคร: บริษัท 

ธนธัชการพิมพ(, ๒๕๕๓. 
________. พุทธธรรม. พิมพ(ครั้งท่ี ๑๕. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ( บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๕๒. 
________. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ(ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๙. 
พระพรหมมุนี (บู$ สุจิณฺโณ). ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพพระพรหมมุนี. กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ(ร$มธรรม, ๒๕๔๓. 
พระพรหมโมลี (วิลาศ �าณวโร). วิป!สสนาทีปนี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(ดอกหญAา, ๒๕๔๕. 
พระพุทธิวงศ(มุนี (บุญมา ทีปธมฺโม). ทีปธรรม: เทศนา โอวาท คติธรรม. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร( 

พริ้นต้ิงแอนด(พับบลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๔๕. 
พระมหาอดิศร ถิรสีโล. คุณธรรมสำหรับครู. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร(, ๒๕๔๐. 
พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. ปรมัตถโชติกะ ปริเฉทท่ี ๑-๒-๖, จูฬอาภิธรรมิกะตรี. พิมพ(ครั้งท่ี ๙. 

พิมพ(ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(ทิพยวิสุทธิ์ การพิมพ(, ๒๕๔๖. 
พัทยา สายหู. กลไกของสังคม. พิมพ(ครั้งท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
พินิจ รักทองหล$อ. ธรรมานุกรมธรรมโฆษณI ฉบับประมวลธรรม เล)ม ๓. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(

สุขภาพใจ, ๒๕๔๐. 
พิภพ วชังเงิน. พฤติกรรมองคIกร. กรุงเทพมหานคร: รวมสาส(น, ๒๕๔๗. 
พิมพิมล พลเวียง. ทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย. พิมพ(ครั้งท่ี ๒. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(เทพเพ็ญวานิสย(, ๒๕๔๙. 
พุทธทาสภิกขุ. ตัวกูของกูฉบับสมบูรณI. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
________. วิธีแกUป!ญหาชีวิต. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(แสงธรรม, ม.ม.ป. 
________. สมาธิและวิป!สสนาตามธรรมชาติ. พิมพ(ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๙. 
พูนสุข ช$วยทอง. ครอบครัวและคุณภาพเด็ก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(วิฑูรย(การปก, ๒๕๔๘. 
เพ็ญแข ประจนป�จจนึก และคณะ. การยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยเพื่อการปฏิรูป

สังคม: แนวทางและการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห$งชาติ, ๒๕๕๑. 



๒๐๘ 

บรรณานุกรม (ต)อ) 

ไพฑูรย( สินลารัตน(. ความรูUคู)คุณธรรม. พิมพ(ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๔. 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. เบญจศีลและเบญจธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(มหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

________. มังคลัตถทีปนี แปล เล)ม ๒. พิมพ(ครั้งท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

________. มิลินทป!ญหา ฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย. พิมพ(ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

________. วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๑. พิมพ(ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

________. อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเปbนไทย. กรุงเทพ-มหานคร: 
โรงพิมพ(มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปnงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๒. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔. 

________. มนุษยIกับอารยธรรม (ฉบับปรับปรุง) หน)วยท่ี ๑-๗. พิมพ(ครั้งท่ี ๙. นนทบุรี: สำนักพิมพ(
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒. 

________. องคIการและการจัดการ. นนทบุรี: สำนักพิมพ(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. พิมพ(ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร(พริ้นท( จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๖. 
รุจิร( ภู$สาระ. แบบเรียนแนวหนUาชุดพัฒนากระบวนการหลักสูตรใหม) กลุ)มสรUางเสริมลักษณะนิสัย 

๖. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน(, ๒๕๔๓. 
วิเชียร วิทยาอุดม. ทฤษฎีองคIการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนธัช การพิมพ( จำกัด, ๒๕๕๔. 
วิทวัฒน( ขัตติยะมาน. เอกสารประกอบการสอนวิชาคุณลักษณะและจรรยาบรรณครู. สงขลา: 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร( มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๙. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. ความหมายของการพัฒนา คำที่มีความหมายใกลUเคียง และแนวคิดพื้นฐาน

ของการพัฒนา. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน( และคณะ. พฤติกรรมองคIกร. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟ�ลม(และไซเท็กช(, ๒๕๔๑. 



๒๐๙ 

บรรณานุกรม (ต)อ) 

________. องคIการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จำกัด, ๒๕๔๕. 
ศูนย(ส$งเสริมและพัฒนาพลังแผ$นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย(คุณธรรม). สังคมมีคุณค)าจากตUนกลUาคุณธรรม. 

กรุงเทพมหานคร: ศูนย(คุณธรรม, ๒๕๕๑. 
ส. มหาป�ฺโ�ภิกฺขุ. การรูUธรรมแบบรูUแจUง. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(ไยไหม, ๒๕๕๐. 
สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ(ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร(, 

๒๕๔๗. 
สมคิด บางโม. องคIการและการจัดการ. พิมพ(ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิทยพัฒน( จำกัด, 

๒๕๕๔. 
สมจิต ชีวปรีชา. จรรยามารยาทและคุณธรรมในการพูด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(ศรีสง$า, ๒๕๔๔. 
สมเด็จพระพุฒาจารย( (อาจ อาสภมหาเถร). คัมภีรIวิสุทธิมรรค. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
สมาน รังสิโยกฤษฏ( และสุธี สุทธิสมบูรณ(. หลักการบริหารเบื้องตUน. พิมพ(ครั้งที่ ๑๙. กรุงเทพมหานคร: 

สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., ๒๕๔๔. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน(. การพัฒนาชุมชนแบบจัดการง กรุงเทพมหานคร: เอม่ีเทรดด้ิง, ๒๕๔๑. 
สัมฤทธิ์ ยศสมศักด์ิ. รัฐประศาสนศาสตรI: แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร: เอ็กซ(เปอร(เน็ท, 

๒๕๔๙. 
สายหยุด ใจสำราญ และสุภาพร พิศาลบุตร. การพัฒนาองคIการ. พิมพ(ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: 

ศูนย(เอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๙. 
สาโรช บัวศรี. จริยธรรมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(คุรุสภาลาดพรAาว, ๒๕๔๙. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห$งชาติ. ภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่พึ่งประสงคI. 

กรุงเทพมหานคร: วี.พี.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, ๒๕๔๖. 
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี. แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ๔ ปn พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับ

ทบทวน). กาญจนบุรี: สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕๕๗. 
________. แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปnงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-พ.ศ. ๒๕๖๑. กาญจนบุรี: 

สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี, ๒๕๕๖. 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีแห$งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี. วิทยาศาสตรI 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย)างยั ่งยืน. ปทุมธานี: สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีแห$งชาติ, ๒๕๕๗. 

 



๒๑๐ 

บรรณานุกรม (ต)อ) 

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษยIดUวย Competency Based Learning, 
พิมพ(ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร(พรินท( จำกัด (มหาชน), ๒๕๔๘. 

สุขุม นวลสกุล. การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับประชาชน. กรุงเทพมหานคร: 
สำนักพิมพ(มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๒. 

สุจิตรา จันทนา. การพัฒนาบุคคลและการฝ�กอบรม. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาบริหารธุรกิจและ
สหกรณ( คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏพระนคร, ๒๕๔๙. 

สุจิตรา ธนานันท(. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยI. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร( สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(, ๒๕๕๐. 

สุชีพ ปุญญานุภาพ. คุณลักษณะพิเศษแห)งพระพุทธศาสนา. พิมพ(ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ( 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

สุนันทา เลาหนันท(. การบริหารทรัพยากรมนุษยI. กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชา
บริหารธุรกิจและสหกรณ( สถาบันราชภัฏบAานสมเด็จเจAาพระยา, ๒๕๔๒). 

สุพัตรา สุภาพ. สังคมวิทยา. พิมพ(ครั้งท่ี ๒๒. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 
สุรพล สุยะพรหม และคณะ. ทฤษฎีองคIการและการจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
เสฐียรพงษ( วรรณปก. คำบรรยายพระไตรป|ฎก. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 
เสนาะ ติเยาว(. การบริหารงานบุคคล. พิมพ(ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร: คณะพาณิชยศาสตร(และการ

บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(, ๒๕๔๕. 
แสวง อุดมศรี. การปกครองคณะสงฆIไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๙. 
ไสว มาลาทอง. จริยธรรม. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒. 
อัจฉรา โพธิยานนท(. การศึกษากับการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: เทคนิคปริ้นต้ิง, ๒๕๓๙. 
อัมพร สุคันธวณิช และคณะ. มนุษยIกับสังคม. พิมพ(ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร(, ๒๕๕๐. 
อาภรณ( ภูวิทยาพันธ(. Career Development in Practice. กรุงเทพมหานคร: เอช. อาร(. เซ็นเตอร(, ๒๕๔๗. 
อุทัย เลาหวิเชียร. รัฐประศาสนศาสตรI: ลักษณะวิชาและมิติต)าง ๆ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ(

เสมาธรรม,๒๕๔๒. 
อุมาพร ตรังคสมบัติ. จิตบำบัดและการใหUคำปรึกษาครอบครัว. กรุงเทพมหานคร: ศูนย(วิจัยและ

บำบัดครอบครัว, ๒๕๔๔. 



๒๑๑ 

บรรณานุกรม (ต)อ) 

๑.๒.๒ หนังสือแปล: 
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). มหาสติป!ฏฐานสูตร ทางสู)พระนิพพาน. แปลโดย พระคันธสา

ราภิวงศ( (สมลักษณ( คนฺธสาโร). กรุงเทพมหานคร: หAางหุAนส$วนจำกัดไทยรายวันการพิมพ(, 
๒๕๔๙. 

พระอุปติสสเถระ. คัมภีรIวิมุตติมรรค. แปลโดยพระธรรมโกศาจารย( (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

________. วิมุตติมรรค. แปลโดย คณาจารย(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (แปลจากฉบับ
ภาษาอังกฤษของพระเอฮารา พระโสมเถระ และพระเขมินทเถระ). กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

๑.๒.๓ บทความ: 

บงกช สุทัศน( ณ อยุธยา. “แนวทางเสริมสรAางธรรมาภิบาลในสังคมไทยดAวยการสรAางจิตสำนึก ค$านิยม 
ผ$านสุภาษิต คำพังเพย”. วารสารสำนักงานผู Uตรวจการแผ)นดิน. ป�ที ่ ๗ ฉบับที ่ ๒ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๓๐. 

พระครูนิพัทธปริยัติกิจ (บุญมี อตฺตรกฺโข). “คุณธรรมของครู”. ปาฐกถาธรรม. ป�ที ่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ 
(กันยายน-ตุลาคม ๒๕๔๕): ๑๗. 

พระพรหมคุณาภรณ( (ป.อ. ปยุตฺโต). หัวใจพระพุทธศาสนา. วารสารพุทธจักร. ป�ที ่ ๖๑ ฉบับที่ ๕
(พฤษภาคม ๒๕๕๐): ๗. 

สมบูรณ( ชาวชายโขง และธวัชชัย กุณวงษ(. “คนรุ$นใหม$กับการพัฒนาทAองถ่ินอย$างยั่งยืน”. วารสารวิจัย
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ป�ที่ ๔ 
ฉบับท่ี ๔ (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๕): ๕. 

สิทธิโชค ศรีเจริญ. “หลักสุจริตในการปฏิบัติตามกฎหมายประกันภัย”. วารสารกฎหมาย. ป�ท่ี ๗ ฉบับ
ท่ี ๑ (มิถุนายน ๒๕๕๒): ๕๒. 

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. “Competency: เครื่องมือการบริหารที่ปฏิเสธไม$ไดA”. วารสารเพื่อการเพ่ิม
ผลผลิต Productivity World. ป�ท่ี ๙ ฉบับท่ี ๕๓ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๔๗): ๔๘. 

สุธรรม ชูสัตย(สกุล. “จริยศาสตร(ของอริสโตเติ้ล: ความดีคือความสุข”. ป!ญญาจักษุ. ป�ที่ ๕ ฉบับท่ี 
๓๐ (เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๔๗): ๔๗. 

เสฐียรพงษ( วรรณปก. “มัชฌิมาปฏิปทา: สายกลางสองมิติ”. ข)าวสด. (๒๔ กุมภาพันธ( ๒๕๔๙): ๒๙. 
 
 



๒๑๒ 

บรรณานุกรม (ต)อ) 

๑.๒.๔ รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธI: 

ก$อเกียรติ พิมพ(ทอง. “หลักสุจริตทางพาณิชยI”. สารนิพนธ(นิติศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๓. 

คณะกรรมการฝ�ายวิจัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล. “คุณลักษณะสุจริตของ
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล”. รายงานการวิจัย. ฝ�ายวิจัย 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑, ๒๕๕๗. 

คณะกรรมการฝ�ายวิจัยโรงเรียนสุจริต โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี. “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมตUนกลUาศรี
วิสุทธิ์เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ”. 
รายงานการวิจัย. ฝ�ายวิจัย โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๙. 

จารุวรรณ สุขุมาลพงษ(. “แนวโนUมของคอรIรัปชันในประเทศไทย”. รายงานการวิจัย. สำนักงานกฎหมาย 
สำนักงานเลขาธิการสภาผูAแทนราษฎร, ๒๕๕๖. 

ชรินทร( ดึงประโคน. “การใชUสิทธิโดยไม)สุจริต: ศึกษาเฉพาะกรณีการใชUสิทธิเรียกใหUลูกหนี้ชำระหนี้”. 
วิทยานิพนธ(นิติศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๕๔. 

ชุติมา สังทรัพย(. “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓”. วิทยานิพนธ(การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙. 

ณรงค(ธรรม บัวทอง และภัคสิริ แอนิหน. “กระบวนการสรUางค)านิยมสุจริตของวัดและชุมชน”. 
รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๖๐. 

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. “การศึกษาเพื่อเสริมสรUางความซื่อตรงในสังคมไทย”. รายงานการวิจัย. 
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลAา, ๒๕๕๔. 

นพมาศ คงมีสุข. “ผลการใชUชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาวจีสุจริตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปnที่ ๕ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล จังหวัดอ)างทอง”. วิทยานิพนธ(ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖. 

นราวุฒิ ธุลีวรรณ. “การนำหลักสุจริตมาใชUในสัญญาทางปกครอง”. วิทยานิพนธ(นิติศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๗. 



๒๑๓ 

บรรณานุกรม (ต)อ) 

เนาวรัตน( ทองโสภา. “การพัฒนาชุดกิจกรรม ส)งเสริมคุณธรรมดUานความซื่อสัตยIสุจริต สำหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปnที่ ๑”. วิทยานิพนธ(ครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๕๘. 

พระเด$นชัย เมตฺติโก. “แนวคิดเรื่องกายสุจริตในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. วิทยานิพนธ(พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม). “การเสริมสรUางค)านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลัก
พระพุทธศาสนา”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

พระสมุห(สนทยา มหพฺพโล. “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดในอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัด
เพชรบุรี”. วิทยานิพนธ(พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พิชิต ธิอิ่น. “การใชUสื่อรณรงคIต)อตUานการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปราม
การทุจริตแห)งชาติ ปnพุทธศักราช ๒๕๔๒-๒๕๕๓”. วิทยานิพนธ(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พิศมัย เทียนทอง. “การดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดUานความซื่อสัตยIสุจริตของนักเรียน
โรงเรียนบUานเขามะกา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกUว เขต ๑”. วิทยานิพนธ(
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๓. 

มหาวิทยาลัยหอการคAาไทย. “รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณI: โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
เชิงสรUางสรรคIจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙”. รายงานการวิจัย. ศูนย(พยากรณ(
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคAาไทย, ๒๕๕๔. 

ไมตรี สุวรรณไตรย(. “การเสริมสรUางคุณธรรมนักเรียนภายใตUโมเดลโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบUาน
โพนงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร”. วิทยานิพนธ(
ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๙. 

ศิริพร ป�ญญาเสน. “ภาพพจนIของความสุจริตและความโปร)งใสของประชาคมในองคIการบริหาร
ส)วนตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง”. รายงานการวิจัย. วิทยาลัยปกครองส$วนทAองถ่ิน 
มหาวิทยาลัยขอนแก$น, ๒๕๕๑. 

สมชาย ชูเมือง. “การเสริมสรUางเครือข)ายการต)อตUานทุจริตขององคIกรปกครองส)วนทUองถ่ิน”. รายงาน
การวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

 



๒๑๔ 

บรรณานุกรม (ต)อ) 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. “การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาของขUาราชการ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”. รายงานการวิจัย. กลุ$มงานคุAมครองจริยธรรม 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๓. 

อภิญญา อิงอาจ. “พฤติกรรมความซื่อสัตยIสุจริตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล”. รายงานการวิจัย. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการป�ญญา มหาวิทยาลัย
บูรพา, ๒๕๕๓. 

อิทธิศักด์ิ พรมภักด์ิ. “การพัฒนาวจีสุจริตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปnท่ี ๓ โรงเรียนหนUาพระลาน 
(พิบูลสงเคราะหI) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี”. วิทยานิพนธ(ศิลปศาสตรมหา
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๑.๒.๕ สนทนากลุ)มเฉพาะ: 

นางวิพร แววศรีผ$อง. นายอำเภอเขายAอย จังหวัดเพชรบุรี. สนทนากลุ$มเฉพาะ, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒. 
นางสาวป�ณณ(ณัฐฐา ภูชิดจารุวงษ(. นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เมืองกาญจนบุรี. สนทนากลุ$มเฉพาะ, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒. 
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เฉพาะ, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒. 
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สนทนากลุ$มเฉพาะ, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒. 
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๒๑๕ 

บรรณานุกรม (ต)อ) 
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๒๑๗ 

ภาคผนวก 

 



๒๑๘ 

ภาคผนวก  ก 
เครื่องมือวิจัย 

 



๒๑๙ 

แบบประเมินผลการปฏิบตัิการ (รายตัวช้ีวัด) 
ตUนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ!งจิตสำนึกคุณธรรม

และค)านิยมสุจริตในสังคมไทย 
____________________________________________________________________________________ 

ตอนท่ี ๑ ขUอมูลท่ัวไปของผูUเขUาร)วมกิจกรรม 
 ๑. เพศ � ชาย � หญิง 
 ๒. สังกัด � ภาคประชาสังคม � หน$วยงานราชการ � โรงเรียน/สถานศึกษา 
  � อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................ 
ตอนท่ี ๒ ประเมินผลการปฏิบัติการตUนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการ

ปลูกฝ!งจิตสำนึกคุณธรรมและค)านิยมสุจริตในสังคมไทย 
 

รายการ 

ผลการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นUอย 
นUอย
ท่ีสุด 

๑. ประเมินบริบท (Context Evaluation)      
เปPาประสงค(ของกิจกรรมสอดคลAองกับความตAองการของ
ผูAสมัครเขAาร$วมกิจกรรม 

     

เปPาประสงค(ของกิจกรรมสอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน      

เปPาประสงค(ของกิจกรรมสอดคลAองกับป�ญหา อันนำไปสู$ความ
จำเปDนของการดำเนินกิจกรรม 

     

๒. ประเมินป!จจัยนำเขUา (Input Evaluation)      

จำนวนผูAรับสมัครเขAาอบรมมีความเหมาะสม      

จำนวนวิทยากรพิเศษมีความเหมาะสม      

วิทยากรมีทักษะ ความรูA และท$าทางในการบรรยายดAวยความ
สุภาพเหมาะสม 

     

วิทยากรเป�ดโอกาสใหAซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น      

ระยะเวลาของกิจกรรมมีความเหมาะสม      

เอกสารประกอบมีความเหมาะสม      

สถานท่ีท่ีใชAในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสม      

ระบบแสง สี เสียงท่ีนำมาใชA มีความเหมาะสม      



๒๒๐ 

รายการ 

ผลการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นUอย 
นUอย
ท่ีสุด 

การเดินทางไปสถานท่ีทำกิจกรรมภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม      

สถานท่ีทำกิจกรรมภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม      

ระยะเวลาการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม      

ข้ันตอนการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติการมีความเหมาะสม      

๓. ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)      

การจัดกิจกรรมตามกำหนดเวลา/ตารางท่ีวางไวA      

เนื้อหาภาคทฤษฎีสอดคลAองกับเปPาประสงค(      

กระบวนการจัดลำดับข้ันกิจกรรมมีความเหมาะสม      

มีการจัดลำดับข้ันของเนื้อหาภาคทฤษฎีไดAอย$างเหมาะสม      

การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติการสอดคลAองกับเปPาประสงค(      

คณะทำงานดำเนินงานดAวยมนุษย(สัมพันธ(ท่ีดี      

คณะทำงานช$วยประสานระหว$างผูAเขAาร$วมกิจกรรมและผูAมี
ส$วนเก่ียวขAองไดAเปDนอย$างดี 

     

คณะทำงานดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหนดไวA      

คณะทำงานมีกระบวนการในการบริหารจัดการท่ีดี      

คณะทำงานช$วยแกAไขป�ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว$างการ
ดำเนินงานไดAเปDนอย$างดี 

     

๔. ประเมินผลผลิต (Product Evaluation)      

การพัฒนาความรูAดAานการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและ
ค$านิยมสุจริตท่ีไดAรับจากภาค ทฤษฎี 

     

การพัฒนาความรูAดAานการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและ
ค$านิยมสุจริตท่ีไดAรับจากภาค ปฏิบัติการ 

     

การพัฒนาทักษะวางแผนงานแบ$งหนAาท่ีความรับผิดชอบ      

การพัฒนาทักษะความสัมพันธ(และกระบวนการกลุ$ม      

การพัฒนาประสบการณ(การทำงานเปDนเครือข$าย      

 
 

ขอบคุณในความเอ้ือเฟ�¬อทางวิชาการ. 



๒๒๑ 

ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผูUทรงคุณวุฒิ, รายช่ือผูUใหUขUอมูลวิจัย และอื่น ๆ 

 



๒๒๒ 

รายช่ือผูUใหUขUอมูลวิจัยโดยการสนทนากลุ)มเฉพาะ 
 

๑. พระป�ฎกโกศล, ดร. รองเจAาคณะจังหวัดราชบุรี 

๒. พระครูวัชรชลธรรม เจAาคณะอำเภอท$ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

๓. พระครูโสภิตวัชรากร เจAาคณะตำบลหัวสะพาน 

 อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

๔. นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

๕. นางวิพร แววศรีผ$อง นายอำเภอเขายAอย จังหวัดเพชรบุรี 

๖. นายสมศักด์ิ พนมชัยสว$าง นายกเทศมนตรีเทศบาลพนมทวน 

 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

๗. นางสาวป�ณณ(ณัฐฐา ภูชิดจารุวงษ( นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี 

 จังหวัดกาญจนบุรี 

๘. นายมณเฑียร( สุดฮะ ผูAอำนวยการโรงเรียนช$องพรานวิทยา 

 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๙. นายสิงหา สิทธิกูล ผูAใหญ$บAานหมู$ ๒ ตำบลเตาปูน 

 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๓ 

ภาคผนวก  ค 
ภาพถ)ายกิจกรรมวิจัยต)าง ๆ 

 



๒๒๔ 

ภาพถ)ายกิจกรรมการวิจัยต)าง ๆ (โดยสังเขป) 

 

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
 



๒๒๕ 

ภาคผนวก  ง 
การรับรองการนำวิจัยไปใชUประโยชนI 

 



๒๒๖ 

 
 
 
 



๒๒๗ 

ภาคผนวก  จ 
ผลลัพธI ผลผลติ และผลกระทบจากงานวิจัย 

 



๒๒๘ 

ผลลัพธI ผลผลิต 
การบรรลุ

วัตถุประสงคI 
ผลกระทบ 

๑.  ผลวิเคราะห(รูปแบบ
ของการเสริมสรAางค$านิยม
สุจริตของสถาบันครอบครัว 
ตามหลักพระพุทธศาสนา 

ขAอมูลเชิงประจักษ(ของ
รูปแบบการเสริมสร Aาง
ค$านิยมสุจริตของสถาบัน
ครอบครัวตามหลักพระ-
พุทธศาสนา ซ่ึงเปDนขAอมูล
เชิงคุณภาพ และปริมาณ 

ขAอท่ี ๑ หน$วยงานภาครัฐ องค(กร
การปกครองส$วนทAองถ่ิน 
องค(กรศาสนา สถานศึกษา 
และภาคประชาสังคมมี
ฐานข Aอม ูลสารสนเทศ
รูปแบบการเสริมสร Aาง
ค$านิยมสุจริตของสถาบัน
ครอบครัวตามหลักพระ-
พุทธศาสนาท่ีเปDนป�จจุบัน 

๒.  ผลวิเคราะห(รูปแบบ
ของกระบวนการสร Aาง
ค$านิยมสุจริตของวัดและ
ชุมชน 

ขAอมูลเชิงประจักษ(ของ
รูปแบบกระบวนการสรAาง
ค$านิยมสุจริตของวัดและ
ชุมชน ซึ่งเปDนขAอมูลเชิง
คุณภาพ 

ขAอท่ี ๒ หน$วยงานภาครัฐ องค(กร
การปกครองส$วนทAองถ่ิน 
องค(กรศาสนา สถานศึกษา 
และภาคประชาสังคมมี
ฐานข Aอม ูลสารสนเทศ
รูปแบบกระบวนการสรAาง
ค$านิยมสุจริตของวัดและ
ชุมชนท่ีเปDนป�จจุบัน 

๓.  ผลวิเคราะห(รูปแบบ
ของการเสริมสรAางเครือ-
ข$ายการต$อตAานทุจริตของ
องค(กรปกครองส$วนทAองถ่ิน 

ขAอมูลเชิงประจักษ(ของ
รูปแบบการเสริมสรAาง
เคร ือข $ายการต $อต Aาน
ทุจริตขององค(กรปกครอง
ส$วนทAองถิ่น ซึ่งเปDนขAอมูล
เชิงคุณภาพ 

ขAอท่ี ๓ หน$วยงานภาครัฐ องค(กร
การปกครองส$วนทAองถ่ิน 
องค(กรศาสนา สถานศึกษา 
และภาคประชาสังคมมี
ฐานข Aอม ูลสารสนเทศ
รูปแบบการเสริมสรAาง
เครือข$ายการต$อตAานการ
ทุจริตขององค(กรปกครอง
ส$วนทAองถ่ินท่ีเปDนป�จจุบัน 

 
 
 



๒๒๙ 

ผลลัพธI ผลผลิต 
การบรรลุ

วัตถุประสงคI 
ผลกระทบ 

๔.  ผลวิเคราะห(แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพสถาบัน
ทางสังคมในการปลูกฝ�ง
จ ิตสำนึกคุณธรรมและ
ค$านิยมสุจริตในสังคมไทย
ที่สอดคลAองกับสภาพการณ(
ป�จจุบัน 

ขAอมูลผลวิเคราะห(แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันทางสังคมในการ
ปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตที่สอด-
คลAองกับบริบทของสังคม-
ไทยในป�จจุบัน 

ขAอท่ี ๔ หน$วยงานภาครัฐ องค(กร
การปกครองส$วนทAองถ่ิน 
องค(กรศาสนา สถานศึกษา 
และภาคประชาสังคมมี
ฐานขAอมูลสารสนเทศแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันทางสังคมในการ
ปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตท่ีทัน
ต$อความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย 

๕. ผลการทดลองตAนแบบ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
สถาบันทางสังคมในการ
ปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคม-
ไทย 

ตัวแบบกิจกรรมพัฒนา
ศ ักยภาพสถาบ ันทาง
ส ั งคมในการปล ู กฝ� ง
จ ิตสำนึกคุณธรรมและ
ค$านิยมสุจริตสำหรับการ
ปลูกฝ�งสำนึกคุณธรรมใน
เชิงปฏิบัติการ 

ขAอท่ี ๕ หน$วยงานภาครัฐ องค(กร
การปกครองส$วนทAองถ่ิน 
องค(กรศาสนา สถานศึกษา 
และภาคประชาส ังคม 
ประสานเครือข$ายร$วมกัน
ถ$ายทอด แลกเปลี่ยนองค(
ความรูAเพื ่อการขับเคลื่อน
ภารกิจการปลูกฝ�งสำนึก
คุณธรรม/ค$านิยมสุจริต
ในระดับจุลภาค 
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ผลลัพธI ผลผลิต 
การบรรลุ

วัตถุประสงคI 
ผลกระทบ 

๔. รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ( 

ไดAรายงานการวิจัยตาม
เป Pาหมายของผลผลิต 
ผลลัพธ( ตัวชี้วัด และความ
คุAมค$าตามท่ีกำหนดไวA 

ขAอท่ี ๑-๓ หน$วยงานภาครัฐ องค(กร
การปกครองส$วนทAองถ่ิน 
องค(กรศาสนา สถานศึกษา 
และภาคประชาสังคม นำ
ตAนแบบกิจกรรมพัฒนา
ศ ักยภาพสถาบ ันทาง
ส ั งคมในการปล ู กฝ� ง
จ ิตสำนึกคุณธรรมและ
ค$านิยมสุจริตในสังคมไทย 
ไปบ ูรณาการใช Aในการ
สรAางสังคมต$อตAานทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๑ 

ภาคผนวก  ฉ 
แบบสรุปโครงการวิจัย 

 



๒๓๒ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 
สัญญาเลขท่ี MCU RS 610760257 
ช่ือโครงการ การพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและ

ค$านิยมสุจริตในสังคมไทย 
หัวหนUาโครงการ พระครูสังฆรักษ(ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. และคณะ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ(ราชบุรี 
 โทร. ๐๙-๔๙๙๒-๒๒๙๕ 
 E-mail: songphan_new@hotmail.com 
ความเปbนมาและความสำคัญของป!ญหา 

ป�ญหาการทุจริตไม$ไดAมีอยู$เฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาเท$านั้น แต$ยังเปDนป�ญหา
สากลของนานาประเทศทั่วโลกดAวย แมAว$าป�ญหาการทุจริตของแต$ละประเทศจะมาจากพื้นฐาน
ความคิดและบริบทที่แตกต$างกัน แต$ต$างยอมรับกันว$าการทุจริตเปDนภัยรAายแรงและเปDนอุปสรรค
ต$อการพัฒนาประเทศเนื่องจากการทุจริตทำลายระบบโครงสรAางโดยรวมและส$งผลกระทบในทุก ๆ 
ดAาน ทั้งดAานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหารจัดการ วัฒนธรรมทัศนคติความมั่นคงของ
ประเทศ ตลอดจนการแข$งขันทางธุรกิจและการศึกษา ผลเสียหายที่เกิดจากการทุจริตก$อใหAเกิด
ป�ญหาต$าง ๆ ตามมาหลายประการ ท้ังความขัดแยAงและเพ่ิมป�ญหาทางสังคมมากยิ่งข้ึน อาทิ ระบบ
บริการและสวัสดิการของรัฐเปDนไปอย$างไม$มีประสิทธิภาพ เกิดช$องว$างระหว$างประชาชนในชาติ 
เกิดความไม$เสมอภาคในการไดAรับบริการอย$างเท$าเทียมกัน เกิดการเอื้อประโยชน(ใหAแก$ญาติหรือ
พวกพAองของตน การพัฒนาการเมืองไม$บรรลุผล การบริหารจัดการของรัฐก$อใหAเกิดความไม$เปDน
ธรรม บิดเบือนกระบวนการทำงานของภาคราชการ ทำใหAการใชAจ$ายเงินของทางราชการเปDนไป
อย$างฟุ�มเฟ�อย ขัดขวางการเจริญเติบโตหรือการลงทุนของประเทศ กลไกการลงทุนทางการตลาด
บิดเบือนไปเพราะเปDนระบบผูกขาด เกิดการแข$งขันทางธุรกิจที่ไม$เปDนธรรม สูญเสียรายไดAของ
ประเทศจากการที่บริษัทหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงภาษี เกิดการทับซAอนของผลประโยชน(ทางธุรกิจ
ของรัฐ การกระจายสินคAาและการบริการต$าง ๆ ท้ังของภาครัฐดAอยคุณภาพ เศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวมเจริญเติบโตชAาลงและพัฒนาไปอย$างไม$มั ่นคงและยั่งยืนเนื่องจากทิศทางในการพัฒนา
ประเทศไม$สามารถบรรลุเปPาหมายไดAตามความเปDนจริง ป�ญหาทางศีลธรรมเกิดจากเปลี่ยนแปลง
การรับรูAของสังคมไปจากความดี ความมีคุณธรรม นึกถึงแต$ความกAาวหนAาของสังคม ไล$ตามความ
ร่ำรวย ความม่ังค่ัง ไม$ซาบซ้ึงต$อจริยธรรม คุณธรรมและการกระทำความดี 



๒๓๓ 

นานาอารยประเทศต$างเห็นพAองกันว$าการทุจริตเปDนป�ญหาที่นำไปสู$ความยากจน และ
เปDนอุปสรรคท่ีขัดขวางการพัฒนาอย$างแทAจริง  ในส$วนของประเทศไทยนั้น เปDนท่ีทราบกันท่ัวไปว$า
ป�ญหาเรื่องการทุจริตเปDนป�ญหาสำคัญลำดับตAน ๆ ที่ส$งผลกระทบต$อการพัฒนาประเทศเปDนอย$าง
มาก ป�ญหาดังกล$าวเกิดข้ึนมาชAานานจนฝ�งรากลึกและพบเกือบทุกกลุ$มอาชีพในสังคมไทย เก่ียวพัน
กับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมาอย$างยาวนาน  

ป�ญหาการทุจริตมีความซับซAอน และมีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเรียนรูAและทำ
ความเขAาใจไดAโดยอาศัยมุมมองทางประวัติศาสตร(และป�จจัยทางการเมืองประกอบกัน แต$สาเหตุ
หลักนั้นย$อมมาจากความไม$$ซ่ือสัตย(สุจริตของตัวบุคคล และความอ$อนแอของสังคมเปDนสำคัญ ท้ังนี้ 
รูปแบบของการทุจริตในสังคมไทย โดยสรุป มี ๑๕ ลักษณะ ดังนี้ (๑) การแสวงหาค$าเช$าทาง
เศรษฐกิจ เช$น การผูกขาด การใหAสัมปทาน และการเรียกเก็บส$วนแบ$งอย$างผิดกฎหมายโดยการ
สรAางความขาดแคลนเทียม (๒) โจราธิปไตย (Kleptocracy) เปDนการฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมา
เปDนของครอบครัวและอาจกระทำโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (๓) การมีผลประโยชน(ทับซAอน เปDน
สถานการณ(ที่เจAาหนAาที่ของรัฐมีผลไดAรับผลเสียส$วนตัว และผลดังกล$าวมีอิทธิพลต$อการตัดสินใจ 
หรือการกระทำหนAาท่ีโดยขาดความเท่ียงธรรม (๔) การใชAอิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชน(จาก
ตลาดหลักทรัพย( (ป��นราคาหุAนของตัวเอง) (๕) ปกป�ดการบริหารงานที่ไม$ถูกตAอง การป�ดบังและใหA
การเท็จ (๖) การใชAนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ( ขAอบังคับต$าง ๆ อย$างมีอคติและลำเอียง (๗) การ
ใชAอิทธิพลทางการคAา แสดงบทบาทเปDนนายหนAาหรือมีผลประโยชน(ทับซAอน จากการคAาต$างตอบ
แทน การแลก เปลี่ยนสินคAาเกษตรกับประเทศคู$คAา (๘) การใชAทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ 
การปลอมแปลงเอกสาร การฉAอฉล การใชAกองทุนของรัฐ เพื่อไปหาผลประโยชน(ทางการเมือง (๙) 
ไม$กระทำการตามหนAาท่ี แต$ใชAลัทธิพรรคพวกแทน (๑๐) การใหAและการรับสินบน การขู$เข็ญบังคับ
และการใหAสิ่งล$อใจ (๑๑) การยอมรับของขวัญที่ไม$ถูกตAอง (๑๒) ผูAบริหารประเทศทำตัวเปDนผูA
อุปถัมภ(รายใหญ$ของประเทศโดยการใชAนโยบายประชานิยม (๑๓) ใชAอำนาจของตำรวจ ทหาร 
ขAาราชการ ในทางที่ผิด (๑๔) ทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการซื้อเสียง และการทุจริตดAวยวิธีต$าง ๆ และ 
(๑๕) การบริจาคเพ่ือช$วยเหลือการณรงค(ท่ีผิดกฎหมาย 

หากพิจารณาโดยละเอียดถึงสาเหตุแทAจริงที่ทำใหAเกิดการทุจริตในประเทศไทยแลAว 
อาจพบสาเหตุหลายประการ อาทิเช$น สาเหตุทางดAานบุคคล ไม$ว$าจะเปDนพฤติกรรมส$วนตัวของ
เจAาหนAาที่ของรัฐที่มีความโลภเห็นแก$ไดAไม$รูAจักพอรวมถึงเปDนความเคยชินที่ไดAรับค$าน้ำรAอนน้ำชา
จากผูAที่มาติดต$อราชการโดยขาดจิตสำนึก สาเหตุทางดAานเศรษฐกิจ คือ เจAาหนAาที่ของรัฐมีรายไดA
นAอยไม$พอใชAจ$ายและจำเปDนตAองรักษาสถานภาพทางสังคมของตนไวAจึงทำใหAตAองหาทางทุจริต 
สาเหตุทางดAานสังคม คือ ค$านิยมที่ยกย$องคนร่ำรวยและมีแรงจูงใจจากวัตถุนิยม รวมทั้งการสรAาง



๒๓๔ 

ระบบอุปถัมภ( สาเหตุทางดAานวัฒนธรรม คือ แบบอย$างที่ไม$เปDนในการใชAอำนาจและเวลาไปหา
ผลประโยชน(หรือรายไดAเพิ่มเติมไดA รวมถึงมีการจ$ายเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสะดวก รวดเร็ว 
หรือบริการท่ีดี เม่ือมาติดต$อกับทางราชการ และสาเหตุทางดAานการเมืองท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกลุ$ม
ระหว$างเจAาหนAาที่รัฐกับนักการเมืองที่ขาดจิตสำนึก ตัดสินใจพิจารณาโครงการต$าง ๆ โดยจัดสรร
ประโยชน(ในทางมิชอบระหว$างคนสองกลุ$มนี้ 

การทุจริตที ่เปDนมะเร็งรAายของระบบสังคมไทย ส$วนใหญ$เกิดจากพฤติกรรมของ
เจAาหนAาที่ของรัฐ หากเจAาหนAาที่ของรัฐไดAใหAความสำคัญและตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
เพิ่มมากขึ้น ก็จะเปDนการเพิ่มภูมิคุAมกันใหAเจAาหนAาที่ของรัฐไดAประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตAองชอบ
ธรรม เริ่มจากการสรAางจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ที่ตัวเจAาหนAาที่ของรัฐ โดยนำหลักธรรมต$าง ๆ 
ที่เกี่ยวขAองกับการปฏิบัติงานเขAามาเปDนเครื่องมือในการสรAางจิตสำนึกที่จะนำไปสู$การมี คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือร$วมกันปPองกันและแกAไขป�ญหาการทุจริตใหAมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์  

ป�จจุบันประเทศไทยใหAความสำคัญกับการบริหารจัดการประเทศโดยมุ$งใหAความสำคัญ
กับการพัฒนาคน ในทุกกลุ $มทุกภาคส$วนของสังคมไทย ใหAมีพื ้นฐานทางจิตใจที ่ย ึดมั ่นใน 
“คุณธรรม” “จริยธรรม” “ความซ่ือสัตย(สุจริต” และ “ความรอบรูA” อันเปDนเง่ือนไขท่ีจะทำใหAเกิด
การประพฤติปฏิบัติตนไดAอย$าง “มีเหตุผล” “รูAจักสิทธิ หนAาที่” และ “ความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองไทย” ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย(ทรงเปDนพระประมุข เพื่อสรAางความ
มั่นคงใหAประเทศและสังคมอยู$รอดปลอดภัย อันจะเปDนการสรAาง “ภูมิคุAมกัน” และส$งเสริม ใหAเกิด
การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศใหAเกิดดุลยภาพ ท้ังในมิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร-
ธรรมชาติ สิ่งแวดลAอม และความม่ันคง ซ่ึงจะนำไปสู$สันติสุขและยั่งยืน ดAวยเหตุนี้ คำว$า “จิตสำนึก
คุณธรรมและค$านิยมสุจริต” จึงไดAรับความสำคัญอันดับตAน ๆ จากนโยบายของรัฐบาล ที่ตAองการ
ปPองกันและแกAไขป�ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส$วนงานราชการและหน$วยงานของรัฐ ตาม
ยุทธศาสตร(การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร(ชาติว$า
ดAวยการปPองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

อย$างไรก็ดี สังคมไทยโชคดีที่มีพระพุทธศาสนาเปDนสถาบันศาสนาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใน
การทำความดี พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคำสอนที่มุ$งใหAผูAปฏิบัติ “ไม$กระทำความชั่วทุกชนิดท้ัง
ทางกายวาจาและใจ ใหAกระทำความดีทุกอย$างทั้งทางกายวาจาและใจ และชำระจิตใหAบริสุทธิ์
เพราะจิตบริสุทธิ์จะทำใหAกายและวาจาบริสุทธิ์ดAวย”  ประการสำคัญ คือ การพัฒนาสังคมไทยหรือ
พัฒนาชุมชนนั้นจะตAองมีการพัฒนาคนก$อน เพื่อสรAางคนใหAมีความเขAมแข็ง ๓ ประการ คือ ความ
เขAมแข็งทางพฤติกรรม ความเขAมแข็งทางจิตใจ และความเขAมแข็งทางป�ญญา เมื่อสรAางคนใหAมี
ความเขAมแข็งแลAวก็จะสามารถแกAไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดA 



๒๓๕ 

ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีสุจริตธรรมซึ่งเปDนธรรมะที่สามารถเอาชนะความประพฤติ
ทุจริตไดAในระดับรากเหงAา โดยคำว$า สุจริต หมายถึง ความประพฤติดี ประพฤติชอบ ประพฤติ
ถูกตAองตามคลองธรรม  ซึ่งสอดคลAองกันกับความหมายในทางกฎหมาย เพราะในทางกฎหมาย คำ
ว$า “สุจริต” หมายถึง สภาวะทางจิตใจอันประกอบดAวย (๑) ความซ่ือสัตย(ในความเชื ่อหรือ
วัตถุประสงค( (๒) ความซื่อตรงต$อหนAาที่หรือหนี้ของตน (๓) ความสอดคลAองกับมาตรฐานทาง
การคAาหรือธุรกิจใด ๆ อันชอบดAวยเหตุผลในการต$อรองกันอย$างเปDนธรรม และ (๔) การไรAซึ่งเจตนา
แสวงหาผลประโยชน(โดยมิชอบ  

อย$างไรก็ตาม แมAสังคมไทยจะมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคอยกำกับอยู$ แต$โดย
ความเปDนจริงนั้น สังคมย$อมมีกลไกทางสังคมท่ีประกอบดAวยกลุ$มสังคมต$าง ๆ ท่ีทำหนAาท่ีสนับสนุน
ใหAการกระทำระหว$างสมาชิกบรรลุวัตถุประสงค(ร$วมกันและดำเนินไปสู$วัตถุประสงค(ของกลุ$มสังคม
นั้นร$วมกัน ดังนั้น การแกAป�ญหาต$าง ๆ ในสังคม จึงจำเปDนตAองไดAรับความร$วมมือจากทุกภาคส$วน
ช$วยขับเคลื่อนใหAบุคคลรูAจักการปรับตัวและปฏิบัติตนไดAอย$างเหมาะสมตามระเบียบประเพณีและ
กฎเกณฑ(ทางสังคม ดังที่ พระบาทสมเด็จพระเจAาอยู $หัวไดAพระราชทานพระราชดำริหลักการ 
“บวร” ใหAนำบAาน วัด ราชการ/โรงเรียน ซึ่งเปDนสถาบันหลักของสังคมไทยที่เปDนสายใยยึดเหนี่ยว
ชุมชนมาแต$อดีต ท่ีก$อใหAเกิดการเก้ือกูลสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ช$วยใหAสังคมไทยดำรงอยู$อย$างสันติ
สุขมาชAานาน มาใชAในการพัฒนาและแกAป�ญหาในระดับชุมชน ลักษณะ ๓ ประสาน เพื่อร$วมมือ
บำเพ็ญประโยชน(แก$ชุมชนอย$างเก้ือกูลกัน ดังนี้ 

สถาบันครอบครัว (บAาน) ซ่ึงประกอบดAวย ชาวบAาน และกลุ$มบุคคลต$าง ๆ ในชุมชน 

สถาบันศาสนา (วัด) ประกอบดAวยเจAาอาวาส พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และ
กลุ$มหรือชมรมทางศาสนา ซึ่งในความหมายในเชิงกวAาง อาจจะหมายรวมถึงองค(กร หรือสถาบัน
ทางศาสนาต$าง ๆ ในชุมชนนั้น ๆ ดAวย 

สถาบันการปกครองหรือราชการ/การศึกษา (ราชการ/โรงเรียน) ประกอบดAวย 
หน$วยงานภาครัฐในชุมชน อาทิ กำนัน ผูAใหญ$บAาน คณะกรรมการหมู$บAาน อบต. สาธารณสุขตำบล 
เกษตรตำบล รวมทั้งระบบกลไกในการบริหารที่มาจากรัฐในรูปอื่น ๆ รวมถึง องค(กรทางการศึกษา 
ประกอบดAวย บุคลากรทางการศึกษาทั้งในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค(กรทางการ
ศึกษาอ่ืน ๆ ดAวย 

“บวร” จึงหมายถึงการนำสถาบันหลักในชุมชนมาเปDนกลไกพัฒนาและสรAางชุมชนใหA
เขAมแข็ง ทำหนAาที่เปDนแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ แกAป�ญหาตนเอง และชุมชน กำหนดแผน
แม$บทชุมชนดAวยการร$วมกันคิด สรAาง และบริหารจัดการชุมชนของคนในทAองถ่ินท่ีร$วมกัน 



๒๓๖ 

จากความเปDนมาและความสำคัญดังกล$าวขAางตAน การศึกษาวิจัยเพ่ือ “พัฒนาศักยภาพ
สถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย” จึงเปDนความ
จำเปDนเร$งด$วน และควรมุ$งเปPาไปท่ีสถาบันทางสังคมสำคัญท้ัง ๓ สถาบัน ตามหลักการ “บวร” คือ  

(๑) สถาบันครอบครัว อันเปDนสถาบันพื้นฐานแรกที่บุคคล ตAองผ$านตั้งแต$แรกเกิด เปDน
สิ่งท่ีบุคคลเลือกไม$ไดAเปDนสิ่งท่ีไดAมาโดยกำเนิด 

(๒) สถาบันศาสนา อันเปDนสถาบันที่ผลิตคนดี มีความรูA โดยความเปDนคนดี คือ การรูA
ศีล รูAธรรมซ่ึงเปDนบรรทัดฐานของสังคมมนุษย(ท่ีมุ$งสันติสุข 

(๓) สถาบันการปกครอง อันเปDนสถาบันที่มีหนAาที่รักษาความสงบเรียบรAอย ควบคุม
ปPองกันการขัดแยAงผลประโยชน(ของสมาชิกในสังคม  

ดังกล$าวนี้ เพื่อสังเคราะห(องค(ความรูAเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมใน
การปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย จึงมุ$งเนAนการวิเคราะห(แนวทางการ
ปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริต จากโครงการวิจัยย$อย ๓ โครงการ ประกอบดAวย 
โครงการวิจัยย$อยที่ ๑ การเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา 
โครงการวิจัยย$อยท่ี ๒ กระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชน และโครงการวิจัยย$อยท่ี ๓ 
การเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครองส$วนทAองถิ่น ซึ่งเปDนขAอมูลประจักษ(
จากกรณีศึกษาเกี่ยวกับการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตโดยสถาบันทางสังคมทั้ง ๓ 
เพื่อเปDนฐานคิดสำคัญที่นำไปสู$การสังเคราะห(รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการ
ปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยท่ีสอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบันไดAอย$าง
ชัดเจน 
วัตถุประสงคIของโครงการ 

๑. เพื่อศึกษารูปแบบของการเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

๒. เพ่ือศึกษารูปแบบของกระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชน 

๓. เพ่ือศึกษารูปแบบของการเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครอง
ส$วนทAองถ่ิน 

๔. เพื่อวิเคราะห(แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึก
คุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทยท่ีสอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน 



๒๓๗ 

๕. เพื่อนำเสนอตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�ง
จิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย 
สรุปผลการวิจัย 

รูปแบบของการเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา 
ไดAแก$ รูปแบบของเครือข$ายสัมพันธ(ทางสังคม ที่เรียกว$า เครือข$ายครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ ที่มุ$ง
ขับเคลื่อนการทำงานระหว$างผูAมีส$วนเกี่ยวขAองระดับพื้นที่จากเล็กไปหาใหญ$ โดยอาศัยโครงการ
สรAางความปรองดองสมานฉันท(โดยใชAหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู$บAานรักษาศีล ๕ เปDนฐาน 
ท้ังนี้ เครือข$ายครอบครัวสุจริตวิถีพุทธ มีวิสัยทัศน( คือ เสริมสรAางค$านิยมและวิถีชีวิตสุจริตแนวพุทธ 
และมีพันธกิจ คือ การเสริมสรAางค$านิยมสุจริตแก$เด็กและเยาวชน และสนับสนุนการทำกิจกรรม
ทางสังคมท่ีมีคุณภาพ และมีภารกิจหลัก คือ (๑) ส$งเสริมสรAางความปรองดองสามัคคีอย$างต$อเนื่อง
ดAวยกิจกรรมจิตสาธารณะ (๒) ส$งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสรAาง
ภูมิคุAมกันสังคมอยู$เย็นเปDนสุข (๓) ส$งเสริมการสรAางภูมิคุAมกันครอบครัวอบอุ$นโดยกระบวนการมี
ส$วนร$วมของสมาชิกในครอบครัว (๔) ส$งเสริมการเผยแพร$องค(ความรูAการคิดวิเคราะห(วิธีใชAคำพูดใน
เชิงบวก และ (๕) ส$งเสริมการรักษาสุขภาวะและภูมิคุAมกันยาเสพติดดAวยวิถีครอบครัวอบอุ$น 

รูปแบบของกระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชน ไดAแก$ รูปแบบของการ
กระตุAนใหAเยาวชนเกิดความสนใจเรื่องความซ่ือสัตย(สุจริต โดยมีโรงเรียน/สถานศึกษาเปDนสถาบันท่ี
ทำหนAาท่ีใหAการศึกษาอบรม สรAางนิสัย ใหAความรูA ควบคู$กับการพัฒนาทักษะทางดAานป�ญญา และมี
องค(กรทางศาสนาต$าง ๆ ทำหนAาที่ส$งเสริมสนับสนุนการสรAางลักษณะนิสัยความซื่อสัตย(สุจริต บน
พื้นฐานของความศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ดีจนปฏิบัติเปDนกิจนิสัย ประกอบดAวย (๑) การสรAางค$านิยม
สุจริตใหAกับเยาวชนโดยเริ่มจากครอบครัว (๒) การสรAางความซ่ือสัตย(สุจริตจากการสรAางนิสัยความ
ซื่อสัตย(สุจริตตั้งแต$แรกเกิดโดยแบบอย$างทางความประพฤติของคนในครอบครัว (๓) การปลูกฝ�ง
ความซื่อสัตย(สุจริตใหAแก$เยาวชนโดยความร$วมมือของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และ
สถาบันสังคมอื่น ๆ ดAวย (๔) การพัฒนาผูAเรียนของสถาบันการศึกษาใหAเกิดความงอกงามในทุก ๆ 
ดAานอย$างมีดุลยภาพ และ (๕) การขับเคลื่อนกระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชนดAวย
กิจกรรมปลูกฝ�งจิตสำนึกความซ่ือสัตย(สุจริต 

รูปแบบของการเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครองส$วนทAองถ่ิน 
ไดAแก$ รูปแบบของการเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานทุจริตขององค(กรปกครองส$วนทAองถิ่นตาม
แผนปฏิบัติ การปPองกันการทุจริต คือ การสรAางอุดมการณ( การก$อรูปเครือข$าย การพัฒนาศักยภาพ 
การวางแผน การส$งเสริมและดำเนินการ และการสรุปบทเรียนประเมินผล ตามกระบวนการ
ดำเนินงาน ดังนี้ (๑) การเลือกคนดีเปDนผูAบริหาร (๒) การใชAระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน   
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(๓) การสนับสนุนการใหAบริการขAอมูลต$าง ๆ แก$ประชาชน (๔) การส$งเสริมการมีส$วนร$วมของ
ประชาชน (๕) การสรAางหน$วยงานกลางรองรับการมีส$วนร$วมของภาคประชาสังคม (๖) การจัดสรร
งบประมาณสำหรับการปPองกันและปราบปรามการทุจริต (๗) การสรAางเครือข$ายภาคประชาชน
ที่มาจากทุกภาคส$วน (๘) การสรAางความเขAาใจและเปDนตัวอย$างที่ดีใหAกับเด็กและเยาวชน (๙) การ
ส$งเสริมใหAเยาวชนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และ (๑) การสรAางสังคมสุจริตธรรม 

๕.๑.๔ แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทยท่ีสอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและ
ค$านิยมสุจริตในสังคมไทยที่สอดคลAองกับสภาพการณ(ป�จจุบัน พบว$า มีลักษณะเปDนการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางสังคมโดยกระบวนการมีส$วนร$วมของสถาบันทางสังคมที่บูรณาการการทำงานใน
ลักษณะเครือข$าย และมุ$งเปPาไปที่กลุ$มคนรุ$นใหม$ ชื่อว$า “เครือข$ายคนรุ$นใหม$ตAานทุจริต” โดย
สมาชิกเครือข$ายคนรุ $นใหม$ตAานทุจริต มีเปPาหมายร$วมกันในการส$งเสริมการปลูกฝ�งจิตสำนึก
คุณธรรมและค$านิยมสุจริตในสังคมไทย โดยมีการทำงานร$วมกันอย$างเปDนระบบและมีปฏิสัมพันธ(
กันในแนวราบดAวยความเสมอภาคและเรียนรูAร$วมกันอย$างต$อเนื่อง และมีบทบาทในการรับรูAและ
เผยแพร$สำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริต/ต$อตAานทุจริตไปสู$ชุมชนและสังคมในเชิงพื้นที่ระดับ
จุลภาค 

ตAนแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรม
และค$านิยมสุจริตในสังคมไทย พบว$า เปDนรูปแบบของกิจกรรมเชิงที่เปDนกระบวนการกล$อมเกลา
ทางสังคม สรAางวัฒนธรรมต$อตAานการทุจริต ปลูกฝ�งความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย(สุจริต มีจิต
สาธารณะ จิตอาสา และเสียสละเพื่อส$วนรวม ใหAสมาชิกเครือข$ายสามารถคิดแยกแยะระหว$าง
ประโยชน(ส$วนตนและประโยชน(ส$วนรวม และประยุกต(หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปDน
เครื่องมือตAานทุจริต พรAอมทั้งกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะของกิจกรรมจิตอาสา ที่เปDน
กระบวนการเพื่อเผยแพร$สำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตหรือต$อตAานทุจริตไปสู$ชุมชนและสังคม 
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต$อสังคม และสรAางความสัมพันธ(ท่ีดีระหว$างองค(กรชุมชน 
การนำผลการวิจัยไปใชUประโยชนI 

๑. หน$วยงานภาครัฐ องค(กรการปกครองส$วนทAองถ่ิน องค(กรศาสนา สถานศึกษา และ
ภาคประชาสังคมมีฐานขAอมูลสารสนเทศรูปแบบการเสริมสรAางค$านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว
ตามหลักพระ-พุทธศาสนาท่ีเปDนป�จจุบัน 
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๒. หน$วยงานภาครัฐ องค(กรการปกครองส$วนทAองถ่ิน องค(กรศาสนา สถานศึกษา และ
ภาคประชาสังคมมีฐานขAอมูลสารสนเทศรูปแบบกระบวนการสรAางค$านิยมสุจริตของวัดและชุมชนท่ี
เปDนป�จจุบัน 

๓. หน$วยงานภาครัฐ องค(กรการปกครองส$วนทAองถ่ิน องค(กรศาสนา สถานศึกษา และ
ภาคประชาสังคมมีฐานขAอมูลสารสนเทศรูปแบบการเสริมสรAางเครือข$ายการต$อตAานการทุจริตของ
องค(กรปกครองส$วนทAองถ่ินท่ีเปDนป�จจุบัน 

๔. หน$วยงานภาครัฐ องค(กรการปกครองส$วนทAองถ่ิน องค(กรศาสนา สถานศึกษา และ
ภาคประชาสังคมมีฐานขAอมูลสารสนเทศแนวทางการพัฒนาศักยภาพสถาบันทางสังคมในการ
ปลูกฝ�งจิตสำนึกคุณธรรมและค$านิยมสุจริตท่ีทันต$อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

๕. หน$วยงานภาครัฐ องค(กรการปกครองส$วนทAองถ่ิน องค(กรศาสนา สถานศึกษา และ
ภาคประชาสังคม ประสานเครือข$ายร$วมกันถ$ายทอด แลกเปลี่ยนองค(ความรูAเพื่อการขับเคลื่อน
ภารกิจการปลูกฝ�งสำนึกคุณธรรม/ค$านิยมสุจริตในระดับจุลภาค 
การประชาสัมพันธI 

มีการประชาสัมพันธ(กิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอร(เน็ต 
มีการประชาสัมพันธ(ทางวารสารท่ีอยู$ในฐาน TCI 
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ประวัติคณะผูUวิจัย 
 
๑. หัวหนUาแผนงานวิจัย 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระครูสังฆรักษ(ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phrakhrusangharak Songphan Jayadatto, Asst.Prof., Dr. 

ประวัติการศึกษา พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหน$งป�จจุบัน อาจารย( / รักษาการรองผูAอำนวยการฝ�ายวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ(ราชบุรี 

หน$วยงานและสถานท่ีติดต$อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ(ราชบุรี 
 วัดหลวงพ$อสดธรรมกายาราม หมู$ท่ี ๗ ตำบลแพงพวย อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ โทร. ๐๙-๔๙๙๒-๒๒๙๕ 
 E-mail: songphan_new@hotmail.com 
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๒. ผูUร)วมวิจัย คนท่ี ๑ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระสมุทรวชิรโสภณ, ดร. 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phrasamutrawachirasophon, Dr. 

ประวัติการศึกษา พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหน$งป�จจุบัน อาจารย( 

หน$วยงานและสถานท่ีติดต$อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ(ราชบุรี 
 วัดหลวงพ$อสดธรรมกายาราม หมู$ท่ี ๗ ตำบลแพงพวย อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 
 
๓. ผูUร)วมวิจัย คนท่ี ๒ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระครูวิสุทธานันทคุณ, ผศ.ดร. 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phrakhru Wisutthanantakhun, Asst.Prof., Dr. 

ประวัติการศึกษา พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหน$งป�จจุบัน อาจารย( 

หน$วยงานและสถานท่ีติดต$อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ(ราชบุรี 
 วัดหลวงพ$อสดธรรมกายาราม หมู$ท่ี ๗ ตำบลแพงพวย อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 
 



๒๔๒ 

๔. ผูUร)วมวิจัย คนท่ี ๓ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระครูวาทีวรวัฒน(, ดร. 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phrakhru Wateeworawat, Dr. 

ประวัติการศึกษา ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหน$งป�จจุบัน อาจารย( 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ(ราชบุรี 

หน$วยงานและสถานท่ีติดต$อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ(ราชบุรี 

 วัดหลวงพ$อสดธรรมกายาราม หมู$ท่ี ๗ ตำบลแพงพวย 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 
 
๕. ผูUร)วมวิจัย คนท่ี ๔ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระมหากังวาล ธีรธมฺโม, ผศ.ดร. 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phramaha Kangwal Dhiradhammo, Asst.Prof., Dr. 

ประวัติการศึกษา ป.ธ. ๙ 
 พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหน$งป�จจุบัน อาจารย( 

หน$วยงานและสถานท่ีติดต$อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ(ราชบุรี 
 วัดหลวงพ$อสดธรรมกายาราม หมู$ท่ี ๗ ตำบลแพงพวย อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 


