
 
 

รายงานการวิจัย 
 

เรื่อง 

 
รายงานการวิจัย 

 
เรื่อง 

 
ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 

Buddhist Behavioral Strategy in Promoting the Balance of Life and Family 
 
 

โดย 
 
 

พระมหาสุเทพ  สุทฺธิญาโณ, ดร. 
พระใบฏีกาสุพจน์  ตปสีโล, ผศ. 

ผศ.ดร.ประยรู  สุยะใจ 
พันโทหญิง ดร. รัตน์มณี  สุยะใจ 

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

ได้รบัทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
MCU RS  610760249 



 

 

 
รายงานการวิจัย 

 

เรื่อง 

 

ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
Buddhist Behavioral Strategy in Promoting the Balance of Life and Family 

 
 

โดย 
 
 

พระมหาสุเทพ  สุทฺธิญาโณ, ดร. 
พระใบฏีกาสุพจน์  ตปสีโล, ผศ. 

ผศ.ดร.ประยรู  สุยะใจ 
พันโทหญิง ดร. รัตน์มณี  สุยะใจ 

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

ได้รบัทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
MCU RS  610760249 

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 



 
 
 
 
 

Research Report 
 
 

Buddhist Behavioral Strategy in Promoting the Balance of Life and Family 
 
 
 

By 
 
 

Dr.Phramaha Sutap  Suttiyano 
Phrabaidika  Suphot   Ketnakorn 
Asst. Prof. Dr. Prayoon   Suyajai 

Major Ratmanee Suyajai 
Faculty of Humanities Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

B.E. 2560 
 
 
 
 

Research Project Funded by Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
MCU RS  610760249 

(Copyright  Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 



ก 

ชื่อรายงานการวิจัย: ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ 
   ครอบครัว   
ผู้วิจัย:   พระมหาสุเทพ  สุทธฺญาโณ, ดร., พระใบฏีกาสุพจน์  ตปสีโล, ผศ. 
   ผศ.ดร.ประยูร  สุยะใจ, พันโทหญิง ดร. รัตน์มณี  สุยะใจ 
ส่วนงาน:  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
ปีงบประมาณ:   ๒๕๖๐ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย:  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษ าวิจัย มีวัตถุประสงค์คือวิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการ
เสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว  และเสนอยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการ
เสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงผสมผสานวิธี 
(Mixed Method) ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้เป็น ครอบครัวตัวอย่างจากองค์กรต่าง ๆ 
ในแต่ละภาคแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) และเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview)  

ผลการวิจัย พบว่า  
ผู้น าครอบครัวต้องการความสมดุลชีวิตและครอบครัว จ าเป็นอย่างยิ่งครอบครัวต้องให้

เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงความมั่นคงและยั่งยืนในความสมดุลของชีวิตและครอบครัว พึง
แสวงหาหลักยึดทางใจ โดยน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาที่ตนศรัทธานับถือ มาเป็นคติ หรือหลัก
แห่งเหตุผล ส าหรับในการด าเนินชีวิต เพื่อให้เกิดปัญญา และสามารถปรับตัวปรับใจรับกับเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายได้อย่างมีสติและรู้เท่าทันและประกอบด้วยหลักคือ 1. หลักใน
การพูดจากันด้วยเหตุผล เป็นสิ่งที่ผู้น าครอบครัวจะต้องท าเป็นตัวอย่าง 2. หลักในการรับฟังความ
คิดเห็นของคนในครอบครัว  3. หลักในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมมีเหตุผลเสมอ และ4. หลักในการ
เชื่อมั่นในการกระท าของสมาชิกในครอบครัว  และยังพบว่าผลการศึกษาสามารถน ามาใช้เป็น
ฐานความรู้ของครอบครัว น าข้อค้นพบมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ท าให้การเสริมสร้างความสมดุล
ของชีวิตและครอบครัว และจะส่งเสริมให้ครอบครัวเข้มแข็งได้ สิ่งส าคัญการพัฒนายุทธศาสตร์
พฤติกรรมเชิงพุทธที่มีต่อการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัวในสังคมไทย เป็นการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมตามแนวพุทธจิตวิทยาที่เชื่อมโยงการพัฒนาศักยภาพของครอบครัว สร้าง
หลักประกันความมั่นคง การบริหารจัดการที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของครอบครัว พร้อมกับส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่ายทางสังคมและการพัฒนากระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัวเป็นส าคัญ 
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ABSTRACT 

 
A research study was of two objectives like: an analysis of result in the 

Buddhist behavioural model in the creation of life and family’s balance and an 
offering of the Buddhist behavioral strategy in the creation of life and family’s 
balance. The research study was that of a mixed method of a group of citizens and a 
group of important data informants used as an exemplary family by other 
organizations in each region and also was purposive sampling. Instruments used for 
research were the kinds of the structural interview.  

 
A result of the research was found that  
 
The head of the family needed the balance of life and family. It was very 

necessary for the family which had to bring about a proper development for an 
approach to security and permanence in a balance of life and family: so he should 
search a mental refuge in using principles of a religion’s teachings in which he trusted 
as a motto or a reasonable principle for leading a life so that he could adjust his 
mind according to various situations which might unexpectedly occur by using quick-
witted mindfulness. Only three principles of the reason of a religion’s teachings were: 
1’ a reasonable speech must be done by the head of the family as an example, 2. A 
principle of hearing the reason of members in a family, 3. A principle of doing 
anything mast is reasonable very often and 4. A principle of confidence in the 



ค 

performance of members in a family and it was found a result of education could be 
used as a basic knowledge of the family which would use the discovered thing to be 
a benefit for daily life. These valuables created the life and family’s balance and 
promoted the security of a family. One important thing was that development of 
Buddhist behavioural strategy for the creation of a life and family’s balance in Thai 
society was a study of the behavioural index according to the tendency of Buddhist 
psychology connected with the development of a family’s potential which made 
security and administration for the solidarity of a family together with promotion and 
support of a social network and development of a process of social communication 
for a family as important.  
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กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยพร้อมทีมผู้ร่วมวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุล
ของชีวิตและครอบครัว ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุญาตให้คณะทีมงานวิจัยได้พัฒนาศักยภาพ
เชิงวิชาการและเสริมสร้างนวัตกรรมเชิงระบบตามแนววิธีแห่งปัญญาประดิษฐ์อันจะเอื้อต่อการรับใช้
สังคม ซึ่ งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และขอกราบขอบคุณ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ที่ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ได้สร้างผลงานด้านวิจัยเพื่อตอบโจทย์การตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาและสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิต 
และขอขอบพระคุณอย่างสูงกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนส่งเสริมการท าวิจัยนี้ให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยด ี

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งกับผู้ที่ให้ความเมตตาอย่างสุดหาประมาณมิได้ กับ
งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนจาก
หลากหลายส่วนงาน หลากหลายบุคคล ซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระสุธีรัตนบัณฑิต, ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ให้โอกาสในการท างานวิจัยเล่มนี้   

ขอขอบคุณผู้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ให้ค าแนะน าที่ลึกซึ้งอันมีค่ายิ่ง  ขออนุโมทนาขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  รวมถึงผู้มีส่วนร่วมกับงานวิจัยนี้  
ที่มิได้เอ่ยนามมา หากคุณความดีใดที่จะเกิดจากการวิจัยนี้  ขอมอบให้เป็นปฏิการะคุณแก่ทุกท่านและ
สถาบันการศึกษา  หน่วยงาน องค์กร บุคคลต่าง ๆ  ไว้ ณ ที่นี้    
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อักษรย่อชื่อคมัภีร์ 
 

รายงานการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบเอกสาร โดยใช้พระไตรปิฎกเป็นข้อมูลปฐมภูมิ  
ค้นคว้าเนื้อหาที่ เกี่ยวกับสุขภาวะและประเด็นทีเกี่ยวข้องกับสุขภาวะ  อนึ่ง พระไตรปิฎก เป็น
พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก าหนดรหัสเป็นอักษรย่อ  เล่ม/ข้อ/หน้า 
โดยมีค าอธิบายอักษรย่อคัมภีร์ ดังนี้ 

 
พระวินัยปิฎก 

วิ.ม. (ไทย)  = วินัยปิฎก มหาวรรค     (ภาษาไทย) 
วิ.ป. (ไทย)  = วินัยปิฎก ปริวาร     (ภาษาไทย) 

 
พระสุตตันปิฎก 

ขุ.ป. (ไทย)   = ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค   (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท   (ภาษาไทย) 
ที.สี. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาติกวรรค   (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์   (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย)  = สุตตนัตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
ส .ม. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
อง. จตุกฺก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต   (ภาษาไทย) 
อง. ปญจก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปญัจกนิบาต   (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.วิ. (ไทย)  = อภิธรรมปิฎก วิภังค์    (ภาษาไทย) 



บทที่ ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคมปัจจุบัน ท าให้เกิดสภาพความ

ขัดแย้งทั้งในด้านพฤติกรรมทางกาย  สังคม  อารมณ์ความรู้สึกอันสืบเนื่องมาจากการตอบสนองความ
ต้องการไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถจะปรับจิตพฤติกรรมได้ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่อง คุณค่า 
ค่านิยมและความคาดหวัง โดยมีสมมติฐานว่าพฤติกรรมเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สภาพแวดล้อม ยิ่งท าให้ขาดความสมดุลระหว่างชีวิต ครอบครัวกับการท างาน และเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างไม่สมดุลกันโดยเกี่ยวข้องกับการแบ่ง
เวลา อาชีพ การเดินทางสัดส่วนของการใช้เวลาว่างของบุคคลและการใช้เวลาว่างกับครอบครัว 
รวมทั้งความก้าวหน้าและการได้รับความดีความชอบ คุณภาพชีวิตในการท างานที่ให้ความส าคัญกับ
การท างานและชีวิตส่วนตัวของบุคคลไม่กลมกลืนกัน โดยการปฏิบัติหน้าที่การท างานเป็นสิ่งที่ทุกคน
ต้องปฏิบัติ ขณะเดียวกันต้องพยายามรักษาความสมดุลของความสัมพันธ์กับครอบครัวและสังคมของ
บุคคลในส่วนงานให้มีความสอดคล้องกันมากที่สุด กรมแรงงานของประเทศนิวซีแลนด์๑ กล่าวถึง
สมดุลชีวิตและการท างานไว้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติระหว่างการ
ท างานและกิจกรรมอื่นๆ ที่มีความส าคัญซึ่งควรจะแบ่งงานต่างๆ ออกจากสิ่งอื่นๆ อย่างเหมาะสม 
เช่นการใช้เวลากับครอบครัวการมีส่วนร่วมในชุมชน งานอาสาสมัคร งานพัฒนาตนเอง เวลาว่างและ
การพักผ่อน  และสอดคล้องกับแนวคิดของMerrill & Merrill ๒กล่าวว่าองค์ประกอบของชีวิตคน
ทั่วไปมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านการท างาน หมายถึง หน้าที่การงาน หรืออาชีพ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  ๒. ด้านครอบครัว เป็นการสร้างความสุขส่วนบุคคลที่
นาไปสู่ความส าเร็จ ที่ช่วยผลักดันให้เกิดความสุขในการใช้ชีวิตภายในสังคม  ๓. ด้านเวลา เวลาเป็นสิ่ง
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในทุกๆอย่างของชีวิตดังนั้นทุกคนจึงต้องท าให้เกิดสมดุลกับด้านอื่นๆ

                                             
๑ Department of Labor of New Zealand,  <digi.library.tu.ac.th/thesis/ac/๐ ๗ ๑ ๔ / 

approval-biography.pd>, ๑๐-๐๘, ๒๕๕๘. 
๒ Merrill & Merrill, Life Matter: Crating a dynamic balance of work, family, time 

and money. (New York: McGraw-Hall. Murphy, L.R. ๑๙๙๕ ), "Managing Job Stress and Employee 
Assistance/Human Resource Management Partnership". Personnel Review. (๒๕๔๖). ๒๔:๔๓-๘๖ 



๒ 

ของชีวิต  ๔. ด้านการเงิน เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถที่จะด ารงชีวิตได้ในปัจจุบัน
และอนาคต และเกี่ยวข้องกับ การท างาน ครอบครัว และเวลา ๕. ด้านสติปัญญา เนื่องจากชีวิตของ
คนเราไม่หยุดนิ่ง สิ่งที่เราควรต้องท าคือการพัฒนาด้านสติปัญญา ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติตนของ
บุคคลในสังคมถ้าไม่สามารถปรับจิตพฤติกรรมได้ ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มความรุนแรงสร้างปัญหาทั้งใน
ระดับบุคคล ชุมชน สังคมและในระดับชาติได ้

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ข้อมูลประชากรปี ๒๕๕๘ จากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย มีประชากรทั้งสิ้น ๖๕.๗๓ ล้านคน เป็นประชากรหญิง จ านวน ๓๓.๔๕ ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙ ประชากรชาย จ านวน ๓๒.๒๘ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑ และจากการส า
มะโนประชากรทุก ๑๐ ปี พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกรอบ แต่อัตราการเพิ่มของ
ประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา คือ อัตราการเพิ่มของประชากรระหว่างปี 
พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๑๓ อยู่ที่ร้อยละ ๒.๗๐ ต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๓ อยู่ที่ร้อยละ ๑.๐๕ 
ต่อปี และระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๓ ลดลงอยู่ที่ร้อยละ ๐.๘๐ ซึ่งเป็นผลมาจากประเทศไทยมี
อัตราการเกิดต่ าลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าอัตราการเพิ่มของประชากรจะลดลง แต่เมื่อ
พิจารณาในระดับภาค พบว่า ในระหว่างปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๓ อัตราการเพิ่มของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง กลับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากประชากรไทยมีการย้ายถิ่นจาก
ภาคต่าง ๆ เข้าสู่เมืองใหญ่ที่เป็นแหล่งงาน คือกรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑล และรวมถึง
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยดว้ย 

ในด้านกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทยร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ส ารวจการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ไทยในภาพรวม พบว่า อัตราการเพิ่มประชากรของไทยคิดเป็นร้อยละ ๓.๒ มีจ านวนประชากรรวม 
๔๑.๕ ล้านคน โดยสถิติการเกิดในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๖  - ๒๕๒๖ นั้น มีรายงานว่าเกินกว่าปีละ ๑ ล้าน
รายหรือเฉลี่ยนาทีละ ๓ ราย แต่จากนั้นก็ค่อย ๆ ลดลงไปต่ ากว่าปีละ ๑ ล้านราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๒๗๓ โดยภาพรวมแล้วอัตราเด็กเกิดใหม่แต่ละปีลดลงต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงปี ๒๕๔๕ – ๒๕๕๗ มี
จ านวนเฉลี่ยเกือบปีละ ๘๐๐,๐๐๐ ราย และมีการคาดประมาณว่าถ้าแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้ จ านวน
การเกิดนี้จะลดเหลือต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ ราย ภายใน ๒๕ ปี ข้างหน้า จะเห็นได้ว่า ผลพวงจากอัตรา
การเกิดที่ลดต่ าลงเช่นนี้ ท าให้ขนาดครอบครัวไทยโดยเฉลี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๒๓ ครอบครัวไทยมีขนาดเฉลี่ย ๕.๒ คน ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๓๓ ลดลงเป็น ๔.๔ คน และในปี 

                                             
๓ UNFPA และ สศช., ๒๕๕๔  



๓ 

๒๕๔๓ ลดลงอีกเป็น ๓.๑ คน และล่าสุดปี ๒๕๕๗ มีการบันทึกว่าขนาดครอบครัวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ๒.๗ 
คน๔  

หลักในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตให้เกิดความสมดุลชีวิต ครอบครัว
และการปฏิบัติหน้าที่การงานตามครรลองของหลักค าสอนที่เป็นการยึดเหนี่ยวความเชื่อ ความศรัทธา
ในชีวิตของบุคคลยุคปัจจุบัน ซึ่งหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา มีลักษณะเป็นองค์รวมในความหมาย
ต่างๆ ทุกหลักธรรม ซึ่งอาจย้อนไปพิจารณาตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็มีลักษณะเป็นแบบองค์รวมไม่เอียงไป
ทางมุ่งแสวงหาและเสพแต่ความสุขทางกาย บ ารุงบ าเรอจนเกินพอดีที่เรียกว่า “กามสุขัลลิกานุโยค๕ ” 
หรือการมุ่งแต่ความหลุดพ้นอิสระจนกระทั่งมุ่งท าลายและจ ากัดความต้องการความจ าเป็นทางกาย  
โดยอาจมองเอียงสุดถึงว่าความสมบรูณ์ทางกายเป็นอุปสรรคต่อชีวิต  ทางจิตใจที่เรียกว่า”อัตตกิลมกา
นุโยค” เจ้าชายสิทธัตถะทรงสละความสุขสุดโต่งทางกาย โดยด าริว่าเป็นทางที่ปกปิดไม่ให้มีโอกาสใน
การแสวงหาความสุขทางจิตใจและได้มุ่งด าเนินชีวิตอีกแบบในการละเลยต่อสุขภาวะทางกายถึงหกปี 
ก่อนที่จะเข้าใจว่าวิธีการที่ไม่สมดุลดังกล่าวก็ไม่ใช่ทาง จึงหันมาดูแลสุขภาวะทางกายเลิกทรมานตน 
แนวค าสอนสายกลางที่มีดุลยภาพด้วยการเข้าใจความพอดี จึงเรียกว่าทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา๖

หรือข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลาง ไม่เอียงทางใดทางหนึ่ง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ตามกฎแห่ง
เหตุผลและความเป็นไปตามองค์ประกอบและตัวแปรที่พอดีที่เรียกว่า มัชเฌนธรรมเทศนา๗ 

การส่งเสริมจิตพฤติกรรมได้แก่ พฤติกรรมทางกาย สังคม อารมณ์และปัญญา จึงมี
บทบาทในการสร้างและป้องกันตามจิตพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ต้องมี
การเริ่มต้นที่ตนเองก่อน และตามด้วยสมาชิกครอบครัว แล้วขยายผลสู่ชุมชน ดังนั้น การสร้างเสริมจิต
พฤติกรรมในจุดเริ่มต้นคือ การตัดสินใจส่วนบุคคลในการเลือกวิธีการ แล้วเข้ามามีส่วนร่วมใน
โปรแกรมจิตพฤติกรรมทั้งในส่วนที่ต้องด าเนินการด้วยตนเองและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนอื่นๆ การเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน แต่ละกิจกรรมจึง
เป็นสิ่งส าคัญที่โน้มน้าวและเสริมสร้างพลังอ านาจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
สร้างเสริมความสมดุลชีวิต ครอบครัวและหน้าที่การงาน เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์เป็นกรอบแนวทาง จะ
ท าให้เกิดการก าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงและมีประสิทธิภาพ๘และสอดคล้อง
กับโครงสร้างการบริหารของรัฐ 

                                             
๔ ส ามะโนประชากรและเคหะ, ๒๕๕๓ ส านักงานทะเบียนราษฎร์, ๒๕๕๗. 
๕ วินย.(ไทย) ๔/๑๓/๑๘.   
๖ วินย.(ไทย) ๔/๑๔/๑๘.   
๗ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๙๙/๓๔๘.   
๘ พาณี สีตกะลิน, <http://utostore.moph.go.th/web/e_reports/research/upload/๐๘/

๒๐๑๔๐๘๐๔๑๐๒๐๔๙.pdf>, ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗. 



๔ 

การบริหารงานของรัฐบาลไทยมีนโยบายปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินและการบริการ
ประชาชน  ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีส านักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ส านักงาน ก.พ. 
เปนองคกรรองรับเพื่อรับผิดชอบภารกิจ โดยจัดล าดับความส าคัญในการปฏิรูประบบราชการและ
จัดท าแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรมโดยดวน การ
ปฏิรูปดังกลาวกระท าในลักษณะองครวมเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐใหไปสู ” รูปแบบการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม” (new public management) ที่เนนการท างานโดยยึดผลลัพธเป
นหลัก มีการวัดผลลัพธและคาใชจายอยางเปนรูปธรรม ใหความรับผิดชอบตอผูท างานแทนการ
ควบคุมปจจัยน าเขาอยางละเอียด ซึ่งจะเปลี่ยนภาครัฐไปสูการมีผลลัพธคือการท างานเพื่อประชาชน 
วัดผลอยางเปนรูปธรรม มีความโปรงใสในการตัดสินใจ วิธีการท างานมีความรวดเร็ว และคลองตัวเพื่อ
สนองความตองการของประชาชน เปนระบบที่มีประชาชนเปนศูนยกลางในการด าเนินการตาม
รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมและแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐนั้น การบริหารแบบมุ
งผลสัมฤทธิ์ (result based management) เปนแนวทางการบริหารที่จะท าใหเกิดความคลองตัวใน
การท างานใหสูงขึ้นและมีความยืดหยุนอยางเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนไดอยางทันเหตุการณและสภาพ
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ซึ่ง ทิพาวดี เมฆสวรรค๙ กลาววา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 
คือการบริหารโดยมุงเนนที่ความสัมฤทธิผลเปนหลักคือเนนที่ผลผลิต (outputs) และผลลัพธ 
(outcomes) ของการท างานโดยใชระบบการประเมินผลที่มีตัวช้ีวัดเปนตัวสะทอนผลงานใหออกมาเป
นรูปธรรมอยางชัดเจน ซึ่งผลการประเมินนี้จะน ามาใชในการตอบค าถามถึงความคุมคาในการท างาน 
หรือใชแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะ และเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานใหดียิ่งขึ้น  การ
ประเมินประสิทธิผลองคการหรือการประเมินผลการด าเนินงานขององคการ เปนการสะทอนใหเห็นถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานขององคการถือไดวาเปนหัวใจในการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และ
การศึกษาประสิทธิผลองคการเปนเรื่องที่ส าคัญอยางยิ่งเรื่องหนึ่งในทฤษฎีองคการ ซึ่งประสิทธิผลองค
การจะ  เปนตัวบงบอกวาองคการมีความสามารถในการด าเนินการกิจกรรมขององคการเพื่อสนองต
อความตองการ   ของกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของไดดีเพียงใด อีกทั้งเปนจุดรวมที่จะน าไปสูการประยุกตใช
ในการบริหารงานเพื่อใหการด าเนินงานขององคการบรรลุเปาหมายที่ก าหนดไว ประสิทธิผลองคการ
จะเปนตัวตัดสินใจขั้นสุดทายวาการบริหารและองคการประสบความส าเร็จหรือไมเพียงใดและชวยให
เกิดการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานเพื่อที่จะทราบถึงสถานะขององคการ อย ู ณ  จุดใด เป
นอยางไร มุงมองทั้งตนเอง คูแขงขันและสภาวะแวดลอม ที่จะน าไปสูการบริหารองคการไดอยางมี

                                             
๙ ทิพาวดี เมฆสวรรค,  กำรบริหำรแบบมุงผลสัมฤทธิ์,  (ส านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 

๒๕๓๙), หน้า ๑๓. 



๕ 

ประสิทธิภาพ อีกทั้งน าไปสูการพัฒนาองคการหรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายในองคการไดอยางมี
ทิศทางและเหมาะสม๑๐ 

จากสภาพการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่กลาวในตอนตน สภาพครอบครัวและสมาชิกในสังคม
ปัจจุบันไดรับผลกระทบตางๆ อาทิการปรับตัวใหสูในยุคปฏิรูประบบบริหารและการบริการทางสังคม
แนวใหม โดยการปรับกิจกรรมในองคการ วิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลสูงขึ้น และประการส าคัญคือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะตองมีการด าเนินการใน
ลักษณะองคการเชิงกิจกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์มากขึ้น เชนแสวงหาแหลงทุนทางสังคมใน
การด าเนินการ การตอบสนองความตองการผู้มารับบริการ  ปรับแนวคิดการบริหารคิดคนนวัตกรรม
ทางดานแหล่งการเรียนรู้การวิจัยใหมๆ อยางตอเนื่อง องคกรจ าเปนที่จะ   ตองตรวจสอบสถานะการ
ด าเนินงานอยูตลอดเวลา เพื่อเสริมจุดเดน ขจัดจุดดอย เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรใน
ครอบครัว สมาชิกในสังคม และการที่จะน าไปสูการแขงขันเพื่อการอยูรอดและความเปนเลิศขององค
กรในระยะยาวตอการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดังนั้น จากเหตุผลที่สถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคมจ าเปนที่จะตองมีการปรับตัว
ใน ดานตางๆ ประกอบกับความส าคัญของการประเมินประสิทธิผลกิจกรรมองคกรและการประเมิน
องคกรแบบสมดุลที่มีความเหมาะสมกับองคกรตางๆ ในยุคปจจุบันและอนาคต คณะผูวิจัยไดเล็งเห็น
ถึงความจ าเปนและความส าคัญในการศึกษายุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความ
สมดุลของชีวิตและครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ ประยุกตตามแนวทางการประเมินองค
การแบบสมดุล และใชแนวทางพัฒนารูปแบบปทัสถาน (normative) คือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ การวิเคราะหเชิงเหตุผลและสภาพจริงขององคกรที่ศึกษา น ามาก าหนดเปนขอบเขตเพื่อ
พัฒนารูปแบบ การศึกษากับกลุมผูเกี่ยวของ (stakeholder) และแนวคิดกระบวนทัศนในด้านการ
ประเมินแบบพุทธจิตวิทยาบูรณาการและแบบเนนทฤษฎี(Chen)๑๑ เพื่อศึกษาถึงตัวแปรที่เปนสาเหตุ
หรือมีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการตามแนวคิดของ (Steers)๑๒ ที่ประกอบดวย ลักษณะขององคกร 
ลักษณะของสภาพแวดลอม ลักษณะของบุคคลในองคกรและนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 

                                             
๑๐ นางสาวรุจา รอดเข็ม, การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองคการของวิทยาลัยในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ประยุกตตามแนวทางการประเมินองคการแบบสมดุล, วิทยำนิพนธหลักสูตรปริญญำ 
ครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารการศึกษาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูน าทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๒. 

๑๑ Chen, H.T,  Theory - Driven Evaluations  California,  Sage Publications, (๑ ๙ ๙ ๐ : 
๒๘ –๓๕) 

๑๒ Steers, Richard M,  Organizational  Effectiveness : A behavioral view, (๑๙๗๗: ๘) 
 



๖ 

มาศึกษาประกอบดวย เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและสงผลตอป
ระสิทธิผลขององคกร น ามาซึ่งความส าเร็จขององคกรในการที่จะตอบสนองความตองการของชีวิต 
ครอบครัว สมาชิกในสังคมและด ารงอยูดวยศักยภาพที่มั่นคง ด้วยหลักพุทธิปัญญาการตระหนักรู้ตาม
หลักพุทธธรรมและสามารถปรับตัวไดอยางทันเหตุการณ์บนฐานคิดของความเป็นกัลยาณมิตรพร้อม
กับการด ารงตนอยู่ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงอันจะเอ้ือต่อความสมดุลและยั่งยืนต่อไป 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
๑) เพื่อวิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิต

และครอบครัว 

๒) เพื่อเสนอยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว 

  
๑.๓ ขอบเขตกำรวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย แบง่เป็น ๓ ส่วน คือ 
๑.๓.๑ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ศึกษาวิจัยในพื้นที่ที่สามารถน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการเสริมสร้างความ

สมดุลของชีวิตและครอบครัว ภายใต้เครือข่ายต าบลที่ส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรมกว่า  ๒,๔๔๐ 
แห่งในประเทศไทย  โดยคัดเลือก  จ านวน ๒ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ละ ๑ แห่ง โดยด าเนินการ ดังนี ้

๑) ในระดับภาค ท าการสุ่มจังหวัด ๒ ภาค ได้ภาคละ ๑ จังหวัด รวม ๒ จังหวัด 
๒) ในระดับจังหวัด สุ่มอ าเภอ จังหวัดละ ๑ อ าเภอ รวม ๒  อ าเภอ 
๓) ในระดับอ าเภอ สุ่มต าบล อ าเภอละ ๑ ต าบล ได้รวม ๒ ต าบล 
๔) ท าการสุ่มครัวเรือน ต าบลละ ๑๐ ครัวเรือน รวม ๒๐ ครัวเรือน 

๑.๒ ขอบเขตเนื้อหำกำรวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์งานชั้นปฐมภูมิ ได้แก่การศึกษาเอกสารคัมภีร์ในพระ

ไตรปิฏก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีการวมทั้งหลักพุทธธรรม และการลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนามมีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดกระบวนการกลุ่ม พร้อมทั้งตัวอย่างครอบครัวกลุ่มตัวอย่าง และส่วนงาน
ชั้นทุติยภูมิ ได้ศึกษางานเอกสารด้านต าราทางพระพุทธศาสนาและเอกสารต าราที่เกี่ยวข้องด้าน
งานวิจัย เช่น หลักพุทธจิตวิทยา แนวคิดทฤษฎี  เกี่ยวกับหลักพุทธจิตวิทยาทางพระพุทธศาสนาที่ส่ง
ส่งเสริมความสมดุลชีวิต ครอบครัวและหน้าที่การงาน แผนยุทธศาสตร์ชาติ กลยุทธ์ส าหรับการสร้าง
ครอบครัวให้สมดุลและเข้มแข็ง นอกจากนั้นศึกษาในกระบวนทัศน์มิติทางจิตวิทยาทางตะวันตกและ



๗ 

ตะวันออกแนวคิดทฤษฎีการประเมิน แนวคิด ทฤษฎี  เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงระบบ รูปแบบ
การพัฒนาส่งเสริมความสมดุลชีวิต ครอบครัวและหน้าที่การงาน และแนวคิด ทฤษฎี การบูรณาการที่
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสอดคล้องกับการส่งเสริมความสมดุลชีวิต ครอบครัวและหน้าที่การงานที่
พัฒนาอยู่บนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักแห่งความเป็นครอบครัวอัจฉริยะที่เอื้อต่อการ
พัฒนาทีม่ั่นคงและยั่งยืนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นส าคัญ 

๑.๓ ขอบเขตด้ำนเวลำ  คณะผู้วิจัยได้ก าหนดเวลาในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้เวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภายใน ๖  เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑  ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
๑.๔ นิยำมศพัท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 

เพื่อให้ความหมายของค าหรือข้อความที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นที่เข้าใจตรงกัน ในที่นี้จึง
ก าหนดความหมายของค าหรือข้อความที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

๑.๔.๑ โมเดลพฤติกรรม หมายถึง โมเดลพฤติกรรม ( Behavior Model) เป็นการศึกษา
ถึงรูปแบบสาเหตุแรงจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตในครอบครัว
โดยมีจุดเริ่มต้นจาการเกิดสิ่งกระตุ้น(Stimulus) ท าให้เกิดความต้องการเมื่อสิ่งกระตุ้นนั้นผ่านเข้ามา
ในความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มตัวอย่างท าให้เกิดผลต่อสาเหตุพฤติกรรมเชิงบวกมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ความสมดุลของชีวิตและครอบครัวเป็นส าคญั    

๑.๔.๒ ยุทธศำสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธ หมายถึง แบบแผนเชิงนโยบายหลักแนวคิดของ
สถาบันครอบครัวที่เป็นสถาบันหลักและเป็นพ้ืนฐานแรกในการพัฒนาคุณภาพคน ถือได้ว่าเป็นหน่วยที่
เลีกที่สุดของสังคมแต่มีความส าคัญที่สุดเนื่องจากครอบครัวเป็นเบ้าหลอมคุณค่าและบ่มเพาะ
คุณลักษณะที่งดงามของความเป็นมนุษย์ให้กับสังคม จึงเป็นระบบและกลไกในการสร้างแผนเชิง
ปฏิบัติการในการปรับจิตพฤติกรรมเชิงพุทธ  เป็นการน าพุทธจิตวิทยากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สัมพันธ์
กัน ส่งเสริมความสมดุลชีวิต ครอบครัวและการปฏิบัติหน้าที่การงาน ในการด าเนินชีวิตที่สามารถ
พัฒนาด้านกาย สังคม อารมณ์และปัญญา ที่สามารถเชื่อมโยงเชิงพฤติกรรมมีการศึกษาวิเคราะห์จิตที่
สัมพันธ์กันกับทุกข์(ปัญหา) อันเป็นสภาพที่แท้จริงของชีวิต  เข้าใจสาเหตุของทุกข์(ปัญหา)   เข้าใจถึง
เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคือนิโรธ(ความดับทุกข์ ดับปัญหา) รู้วิธีการปฏิบัติเพื่อเผชิญปัญหา โดยไม่
ถูกบีบคั้นจากทุกข์(ปัญหา) ไม่เกิดความท้อแท้   สิ้นหวัง  ให้สู้และเผชิญกับทุกข์(ปัญหา) อย่างมั่นคง
ตามหลักพุทธธรรม 

๑.๔.๓ กำรเสริมสร้ำงควำมสมดุล หมายถึง การพัฒนาหลักความสมดุลในชีวิตและ
ครอบครัว ได้แก่ ๑) คุณภาพจิต ได้แก่ ศรัทธา เมตตา และฉันทะ ๒) สมรรถภาพจิต ได้แก่ วิริยะ สต ิ
และ ๓) สุขภาพจิต ได้แก่ความสุขจากการมีปัญญาจัดการปัญหาการดูแลความสมดุลชีวิต  ๑) ด้าน
สุขภาพร่างกาย ประกอบด้วย การรักษาความสะอาดร่างกาย ออกก าลังกายเหมาะสม อยู่ในที่อากาศ



๘ 

ถ่ายเทสะดวก และการนอนหลับพักผ่อนที่ เพียงพอ  ๒ ) ด้านการบริโภค ประกอบด้วยหลัก
พอประมาณ พอเพียง ด้วยความเหมาะสมต่อสภาพที่ตนเองปฏิบัติได้ด้วยชอบ และ๓) การมีวินัยต่อ
ตนเองประกอบด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับคู่สามีภริยา การมีวินัยต่อสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
ด้วยหลักการมีระเบียบในการอยู่ร่วมกันและด้วยการรู้จักสื่อสารเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่น และ
ชักชวนผู้อื่นให้พัฒนา พร้อมกับการเสริมสร้างความสมดุลพฤติกรรมทางปัญญา ประกอบด้วย ๑) 
ปัญญาจากการฟัง อ่านและการสุนทรียสนทนาด้วยกัน ๒) ปัญญาจากการคิด ได้แก่ ความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาการดูแลความสมดุลชีวิตและครอบครัวและ๓) ปัญญาจากการกระท า ได้แก่ การมี
ความสามารถในการน าความรู้ไปแก้ปัญหาในการดูแลความสมดุลของชีวิตและครอบครัวได้ 

๑.๔.๔ กำรเสริมสร้ำงควำมสมดุลของชีวิตและครอบครัว หมายถึง  ความสามารถใน
การบริหารจัดการชีวิต ครอบครัว การปฏิบัติงานให้เกิดความสมดุลเชิงสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติของ
ชีวิต  เป็นความสมดุลอันเกิดจากสุขภาวะทางกาย  จิต สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งต่างเชื่อมโยงสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิด  ยากที่จะแยกออกจากกันเป็นส่วนๆ หรืออย่างโดดๆได้  ในที่นี้ได้ศึกษาความสมดุล
ของชีวิตและครอบครัว ในเชิงสุขภาพรวมกับสุขภาวะทางจิต สภาวะที่มีการเชื่อมรวมกันของร่างกาย
และจิตใจ จึงรวมความหมายถึง ภาวะที่สมบูรณ์ทั้งกาย จิต สังคม และปัญญา หรือสุขภาวะที่สมบูรณ์
ทุกทางเชื่อมโยงกัน สะท้อนถึงความเป็นองค์รวมอย่างแท้จริงของสุขภาพที่เกื้อหนุนและเชื่อมโยงกัน
ทุกมิติอันจะเอื้อให้เกิดการตระหนักรู้กระบวนการภายในและการเรียนรู้ในการพัฒนาเพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงประสิทธิผลกิจกรรมองค์กรในครอบครัวและสถาบันทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 

๑.๔.๕ ชีวิตและครอบครัว หมายถึง การด าเนินชีวิตของบุคคลในครอบครัว เพื่อให้มีการ
เสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ มีอยู่ด้วยกัน ๓ องค์ประกอบ คือ (๑) พื้นฐาน
ภายในครอบครัวด้วยหลักไตรสิกขา (๒) ภายในชุมชนหรือสังคมด้วยหลักฆราวาสธรรมและหลักสังคห
วัตถุธรรม และ (๓) ระบบการบริหารการปกครองของรัฐ ด้วยหลักกฎระเบียบข้อบังคับ เปรียบเสมือน
นโยบายของรัฐบาลที่คอยให้การส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว การท างานของชุมชนหรือสังคม 
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่วางไว้เพ่ือให้บรรลุตามที่ต้องการ 
 

๑.๕ ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรวิจัย 
๑) ได้ทราบผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ

ครอบครัว 

๒) ได้ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวติและครอบครัว 

๓) ได้ผลการวิจัยที่น าไปก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โดยเฉพาะจิตพฤติกรรมเชิงพุทธจิตวิทยาเป็นส าคัญ 



บทที่ ๒  
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการ
เสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว และเพื่อเสนอยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการ
เสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว ในครั้งนี ้ 

๒.๑ หลักการและยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในสถาบันครอบครัว 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสมดุลของการท างาน 
 ๒.๓.๑ ความหมายของสมดุลชีวิตกับการท างาน 
 ๒.๓.๒ แนวคิดเก่ียวกับความสมดุลชีวิตกับการท างาน 
 ๒.๓.๓ ความส าคัญของความสมดุลชีวิตกับการทางาน  
 ๒.๓.๔ การพัฒนาครอบครัวด้วยความยั่งยืน 
 ๒.๓.๕ ความสมดุลด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว 
๒.๕ หลักการพัฒนาเชิงนวัตกรรมการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ หลักการและยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในสถาบันครอบครัว 
หลักการในคณะอนุกรรมการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดส าคัญในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนทุกๆมิติ ซึ่ง
ในหลักแนวคิดของสถาบันครอบครัวนั้น จะเห็นว่าครอบครัวเป็นสถาบันหลักและเป็นพื้นฐานแรกใน
การพัฒนาคุณภาพคน ถือได้ว่าเป็นหน่วย ที่เล็กที่สุดของสังคมแต่มีความส าคัญที่สุดเนื่องจาก
ครอบครัวเป็นเบ้าหลอมคุณค่าชีวิตและบ่มเพาะ คุณลักษณะที่งดงามของความเป็นมนุษย์ให้กับสังคม 
องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้“ปี๒๕๓๗ เป็น ปีครอบครัวสากล (๑๙๙๔ International Year 
of the Families)” ซึ่งได้กระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นความส าคัญ ของครอบครัวรวมทั้งในการประชุม
ระหว่างภูมิภาคขององค์การสหประชาชาติด้านครอบครัวที่กรุงบราทิสลาวา ประเทศสโลวาเกีย 



๑๐ 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์๒๕๓๘ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการต่อไปเกี่ยวกับการพัฒนาครอบครัว 
โดยก าหนดให้วันที่๑๕ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันครอบครัวสากล เพื่อเป็นการสังเกตการณ์ 
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ครอบครัวทั่วโลกส่วนในประเทศไทยได้มีการตระหนั กและให้
ความส าคัญต่อสถาบันครอบครัวโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ์๒๕๓๓๑ 

ทิศทางการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีวิสัยทัศน์๒ คือสถาบัน
ครอบครัวเป็นเป้าหมายหลักของประเทศ ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ท าหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสม และสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และพันธกิจ ได้แก่ ๑) ส่งเสริมให้
ครอบครัวมีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของครอบครัวให้ท าบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และมี
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว มีภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดารงความเป็น
ครอบครัวได้อย่างมั่นคง ๒) ส่งเสริมให้ครอบครัวมีหลักประกันความมั่นคง และได้รับสวัสดิการ
ครอบครัวขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ๓) พัฒนากลไกและเครือข่ายการทางานด้านครอบครัว
ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้องค์กร ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้และการ
พัฒนาครอบครัว  ส่วนเป้าหมายหลัก ได้แก่ ๑) สมาชิกของครอบครัวมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุข
ภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้บนฐานวิถีวัฒนธรรมไทย ๒) ครอบครัวมีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการขั้น
พื้นฐานทุกด้าน ทั้งด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านชีวิตการงาน/อาชีพ ด้านรายได้ ด้านที่อยู่อาศัย
และสภาพแวดล้อม ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร และด้านการมี
ส่วนร่วม และครอบครัวลักษณะเฉพาะได้รับการดูแลและสวัสดิการที่เหมาะสม ๓) กลไกและเครือข่าย
การทางานด้านครอบครัวทุกระดับ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการนโยบายการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม  และ๔) ครอบครัวสามารถรู้เท่าทันสื่อ 
และใช้สื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้และ  การพัฒนา ครอบครัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ ๒ สร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว๓ ในสถานการณ์มีหลักประกัน
ความมั่นคงของครอบครัว เป็นระบบที่ส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัว เพื่อให้สมาชิกของครอบครัว

                                             
๑ <www.harvardasia.co.th๒๐๑๗/๐๘ Strategic-Plan-dwf-๒๕๖๐-๒๕๖๔> 
๒ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, รายงานชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนานัยยะ

ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะสาหรับความเป็นอยู่ของครัวเรือนไทย, ๒๕๕๔, หน้า ๒๒. 
๓ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,  ๒๕๕๙ 

หน้า ๒๒. 

http://www.harvardasia.co.th2017/08


๑๑ 

สามารถด ารงชีวิต และด าเนินชีวิตครอบครัวได้อย่างราบรื่น  มีความสุข พึ่งพาตนเองได้ ได้รับ
หลักประกันด้านสิทธิ สวัสดิการ และได้รับการตอบสนองต่อความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของการด ารงชีวิต
มนุษย์ รวมถึงสามารถท าหน้าที่ของครอบครัวต่อสมาชิกครอบครัวและสังคม ท าให้ครอบครัวสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และการปรับตัวให้
เกิดสมดุลในการด าเนินชีวิตครอบครัวตามบริบทสังคมวัฒนธรรมที่ครอบครัวอาศัยอยู ่

ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดสวัสดิการสังคมที่มีความครอบคลุมมากขึ้น แต่คุณภาพของ
การให้บริการยังมีความแตกต่างกันมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเมืองและชนบท  และกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการด้าน
สุขภาพ การศึกษา การอาชีพ ซึ่งส่งผลให้โอกาสในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ โอกาสในการทางาน 
และคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันมาก  ด้านสุขภาพและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล จากผลการส ารวจ 
พบว่า ประชากรได้รับ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ จากร้อยละ ๙๖.๐ ในป ี
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นร้อยละ ๙๘.๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยประเภทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับ
สูงสุด คือ บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ร้อยละ ๗๔.๔ รองลงมา คือ บัตรประกันสังคม/ กองทุนเงิน
ทดแทนและสวัสดิการข้าราชการ/ ข้าราชการบ านาญ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๑๕.๔ และ ร้อยละ ๘.๖ 
ตามลาดับ สาหรับการประกันสุขภาพ กับบริษัทประกันจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นประมาณ ๒.๓ เท่าจาก
ร้อยละ ๒.๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นร้อยละ ๕.๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ด าเนินการส ารวจ ข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และครั้งนี้เป็นการ
ส ารวจครั้งที่ ๑๘ โดยเก็บข้อมูล จากครัวเรือนตัวอย่างประมาณ ๒๗,๙๖๐ ครัวเรือน ในทุกจังหวัด ทั่ว
ประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ครอบครัวมีกรรมสิทธิครอบครองที่อยู่อาศัยที่มีสภาพ
มั่นคง เข้าถึงแหล่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สภาพบ้านและความ
ปลอดภัยของที่อยู่อาศัย๔ ในภาพรวมของประเทศ ครอบครัวส่วนใหญ่มีบ้านที่อยู่อาศัยในสภาพ
แข็งแรงมั่นคง วัสดุ ที่ใช้สร้างบ้านมีความแข็งแรงถึงร้อยละ ๙๒.๖ และสภาพแวดล้อมในชุมชน และ
หมู่บ้านที่ครอบครัวตั้งอยู ่มีความปลอดภัยจากมลพิษ เช่น เสียง กลิ่น ฝุ่น ควัน เป็นต้น ร้อยละ ๘๓.๘ 
ตลอดจนความปลอดภัย จากการประทุษร้าย เช่น การท าร้ายร่างกาย ชิงทรัพย์ เป็นต้น มีค่าร้อยละ 
๘๙.๔  

 

                                             
๔ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างหลักประกัน

ความมั่นคงของครอบครัว, รายงานการวิจัย, (ศูนย์วิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓). 



๑๒ 

๒.๑.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดกิารครอบครัว  
๑. การส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการครอบครัวขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับความต้องการของครอบครัวทุกลักษณะ  
๑.๑ สง่เสรมิให้ครอบครัวรู้และเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขัน้พื้นฐานของรัฐได้

อย่างทั่วถึง  
๑.๒ ส่งเสรมิให้ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมใน

การจัดสวัสดิการสาหรับครอบครัวอย่างทั่วถึง  
๑.๓ ส่งเสรมิให้ครอบครัวเข้าถึงระบบการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และการ

ประกันความมั่นคงและความเสี่ยงอื่น ๆ เพือ่เป็นหลักประกันเมื่อครอบครัวต้องประสบอุบัติภัยต่าง ๆ  
๑.๔ จัดใหม้ีสวสัดิการที่เหมาะสมและตรงกบัความต้องการของครอบครัวทุก

ลักษณะอย่างต่อเนื่อง  
๑.๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้การคุ้มครองทางสังคมและกลุม่เป้าหมายให้

มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได ้ 
๑.๖ สนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่งเสริมความสมดุล

ระหว่างการท างานและครอบครัว โดยจัดให้มีนโยบายการท างานที่ยืดหยุ่น สถานที่ท างานที่เป็นมิตร
กับครอบครัว การหยุดลาเลี้ยงบุตรโดยได้รับค่าจ้าง และการจัดสิ่งอานวยความสะดวก การพยาบาล 
และศูนย์ดูแลเด็กเล็กในสถานที่ท างาน  

๒. การส่งเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของครอบครัวตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

๒.๑ พัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานทุกกลุ่มอาชีพทั้งในระบบและนอกระบบ 
เพื่อให้อัตรา การว่างงานลดลง  

๒.๒ สนับสนุนและส่งเสริมครอบครัวให้มีสัมมาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และ
เพียงพอต่อการดารงชีวิต โดยยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนโดยการพัฒนาอาชีพให้มีความหลากหลาย 
ครบวงจร ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อให้คนในชุมชน/ท้องถิ่นมีงานท าประจ าและต่อเนื่อง ลดอัตรา
การย้ายถิ่นเพื่อเข้าไปท างานในเมือง  

๒.๓ ส่งเสรมิอาชีพระยะสั้นส าหรับครอบครัวที่ประสบปัญหา หรือครอบครัวที่
อยู่ในสภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือชั่วคราว และเพียงพอต่อการดารงชีวิตของครอบครัวตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒.๔ ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีกลไกและช่องทาง การจัดการความรู้และทักษะ
ในการจัดการรายรับรายจ่าย เพื่อลดหนี้สินของครอบครัวอย่างเป็นระบบ  



๑๓ 

๒.๕ สนับสนุนให้ความรู้ในการบริหารจดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน 
การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านต าบลที่ทาหน้าที่ทั้ง
การให้กู้ยืมและ การออมและจัดตั้งโครงข่ายการเงินรากฐานโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

๒.๑.๒ การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ  
๑) แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ 

๑.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมสถาบันครอบครัวระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว  

๑.๑.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และ ทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
และร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนาสถาบันครอบครัว โดยจัดทาแผนงานโครงการในภารกิจของ
หน่วยงานให้สอดคล้อง กับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔  

๑.๑.๒ สร้างกระบวนการบูรณาการเรื่องผู้สูงอาย ุเด็ก สตร ีและครอบครัว 
ให้เป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะของพื้นที่  

๑.๑.๓ พัฒนากระบวนการสื่อสารทางสังคม ผ่านเวทีการประชุมสมัชชา
ครอบครัว และช่องทางการสื่อสารสาธารณะทุกรูปแบบ เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสให้สังคมทุกภาค
ส่วนตระหนักถึงความส าคัญของครอบครัว และเข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว  

๑.๒ การถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกระดับ  
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเช่ือมโยงระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์การ

พัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อให้ภาครัฐสามารถประสานบทบาท ภารกิจ แนวทางและ
มาตรการ ตลอดจนวิธีการทางานไปในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ มีการจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณอย่างเหมาะสม เกิดการบูรณาการในการดาเนินงานในระดับแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอาย ุสตร ีและครอบครัว รวมทั้งการบูรณาการแนวราบระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
สามารถเช่ือมโยงบทบาทจากภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาหนุนเสริม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดท า
แผนพัฒนาครอบครัวระดบัจังหวัด และระดับต าบล  

๑.๓ การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด  
ขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะอนกุรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด โดย

การประเมินสถานการณ์ครอบครัวที่เป็นปัญหาในพื้นที ่เผยแพร่ พร้อมกับสร้างความเข้าใจผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ผ่านช่องทาง การประชุมส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น เพื่อ



๑๔ 

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับแผนงาน โครงการ กิจกรรมของหนว่ยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นที่การบูรณา
การแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของหน่วยงาน ที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ 

๒.๑.๓ หลักกฎหมาย นโยบาย และแผน ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาสถาบันครอบครัว  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ ๑๙ จัดร่างโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะผู้ยึดอ านาจการ
ปกครองหลังรัฐประหาร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
หัวหน้า ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๕ ก ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มี ๔๘ 
มาตรา โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทย มีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ 

ในร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดจนช่วงชีวิตให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี สร้างความอยู่ดีมีสุข
ของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม มุ่งลดความ
เหลื่อมล้ า ทางเศรษฐกิจและสังคม  พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการสุขภาพ  สร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย สร้างความเข้มแข็งสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม และ
ความเข้มแข็งของชุมชน  

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ปัญหา
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด มีลักษณะพิเศษ
แตกต่างจากการท าร้ายร่างกายทั่วไป ดังนั้น จึงมีการก าหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอน ที่มีลักษณะ
แตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาทั่วไป เพื่อให้ผู้กระทาผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระท าผิดซ้ า 
รักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวไว้ได้ เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัว (The East Asia Ministerial 
Forum on Families – EAMFF) การประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัว (The East 
Asia Ministerial Forum on Families – EAMFF) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างรัฐมนตรีที่รับผิดชอบนโยบายด้านครอบครัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก แบ่งการประชุมเป็น 



๑๕ 

๒ ส่วน คือ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านครอบครัว และการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก
ว่าด้วยเรื่องครอบครัว วาระการประชุมทุก ๒ ปี เริ่มมีการประชุมครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึง 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง หัวข้อหลักเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
นโยบายและการดาเนินงานด้านครอบครัวในการประชุมที่ผ่านมา ได้แก่ ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง
ครอบครัว เด็ก กับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนครอบครัว และผลกระทบจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกต่อการด าเนินงานด้านครอบครัว การส่งเสริมการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
ผลกระทบจากนโยบายที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว และการดูแลผู้สูงอายุ ประสบการณ์ในเรื่อง
นโยบายของรัฐในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง นโยบายต่าง ๆ ของรัฐเกี่ยวกับครอบครัว
และการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องจากผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อครอบครัวในยุคปัจจุบัน  การ
ช่วยเหลือและเสริมสร้างครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งระหว่างกลุ่มครอบครัวที่อยู่ในภาวะเสี่ยงถึง
เสี่ยงสูง ความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัว/ครอบครัว (Ensuring Work Family 
Balance) และการสร้างครอบครัว  ที่ เป็นมิตรกับสังคมและสิ่ งแวดล้อม  (Creating Family - 
Friendly Social Environment)  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชีย
ตะวันออก ด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ (The East Asia Ministerial Forum on 
Families and Gender Equality – EAMFFGE) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ หารือนโยบายต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างรัฐมนตรีที่รับผิดชอบนโยบายด้านครอบครัวและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และ ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดท าปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) 
เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ  โดยปฏิญญา
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว  พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔๕ 

๒.๑.๔ ลักษณะและความส าคัญของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงลักษณะของครอบครัวไว้ ๒ ลักษณะ ได้แก่  
ลักษณะที่ ๑ เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องมีการสืบพันธุ์ระหว่างเพศกับเพศชาย

(เมถุนธรรม) ในมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสถ์และในอภิธรรมปิฏก กถาวัตถุ๖ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์
ทางเพศชาย หญิงว่า เป็นธรรมดาของฆราวาส ทั้งนี้เพื่อขยายหรือด ารงเผ่าพันธุ์มนุษย์เพราะโดยปกติ

                                             
๕ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๙, 

หน้า ๕๔. 
๖ ม.อุ. ๑๔/๑๖/๑๖, อภิ.กถา. ๓๗/๔๖๔/๒๒๗.  



๑๖ 

แล้วการอยู่ครองเรือนเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ทั่วไปผู้อาศัยอยู่ในครอบครัวมีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น 
ฆราวาส  คิหิ  หรือคฤหัสถ์  คามโก  กุลบุตร ครอบครัวตามลักษณะนี้ ในทางพระพุทธศาสนาถือว่ามี
ความส าคัญในระดับของฆราวาสวิสัย ผู้อาศัยในครอบครัวต้องมีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตาม
หลักธรรมและสามารถบรรลุถึงประโยชน์อันจะพึงมีพึงได้ส าหรับฆราวาสหลักธรรมที่ปฏิบัติของ
คฤหัสถ์เรียกว่า  “อาคาริยวินัย” ๗ การด ารงชีวิตของครอบครัวมีความส าคัญต่อคู่สามี ภรรยา ชีวิตคู่
เป็นการแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันของชาย หญิง เป็นกระบวนการศึกษาสัจจะธรรมชีวิต ได้แก่ 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพราะชีวิตในครอบครัวจะต้องประสบการสภาวะต่างๆ มากมายอันเป็น
เครื่องมือศึกษาธรรมะ เป็นคู่ร่วมเดินทางเพื่อไปสู่เป้าหมายของชีวิต อีกมีบุตร ธิดาซึ่งเป็นทายาท
ส าหรับเดินทาไปสู่เป้าหมายชีวิตตามรอบของบิดา มารดา  

ลักษณะที่ ๒  ครอบครัวมีลักษณะไม่เหมาะสมกับการแสวงหาทางหลุดพ้น เพราะความ
ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงนั้นจะต้องมีมีครอบครัว ต้องสละตนปฏิบัติตนจนมีความ
หลุดพ้น จนเหนือวิสัยของฆราวาส  การมีครอบครัวของวิสัยของพระอรหันต์จึงเป็นเหมือนเปือกตมที่
สกปรก (ปงฺโก) เป็นลูกศรที่ถอนได้ยาก (สุขุม  สสฺล  ทุรจฺจย )  เป็นสิ่งที่คับแคบ (สมฺพาโธ) เป็นที่มาของ
ธุลี (รชาปโถ) ๘ 

จากหลักการทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวมานี้ จึงสรุปได้ว่า พระพุทธศาสนาเห็นว่า 
สถาบันครอบครับเป็นสถาบันพื้นฐานและมีความจ าเป็นต่อการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ
ชีวิตคฤหัสถ์  ซึ่งเป็นสถาบันส าคัญในฐานะที่บุคคลใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตให้
มีความสุข ความเจริญในการอยู่ร่วมกัน 

๒.๑.๔.๑ การเกิดขึ้นของครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา 
ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ในอัคคญญสูตร๙ ทีฆนิกาย 

ปาฎิกวรรค เป็นการแสดงถึงการอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของโลก ตลอดจนสังคมมนุษย์ตามล าดับ ซึ่ง
ได้แสดงถึงการเกิดของครอบครัวซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์อับได้แก่ความต้องการพื้นฐานได้แก่ความ
ต้องการทางเพศและความต้องการความมั่นคงของชีวิต ตลอดจนความต้องการด้านคุณภาพของ
สมาชิกที่ต้องการอาศัยกระบวนการอบรมสั่งสอน ในพระสูตรนั้นได้แก่กล่าวถึงกระบวนการเกิดขึ้น

                                             
๗ พุทธทาสภิกขุ, ชีวิตคู่ สุขภาพจิตใจ, (โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราชวทยาลัย : กรุงเทพมหานคร),  

๒๕๓๐, หน้า ๓๑. 
๘ อง. จตกฺก. ๒๑/๑๙๘/๓๒๔. 
๙ ที. ปา. ๑๑/๕๖-๖๕/๗๖-๘๗. 



๑๗ 

ของครอบครัวตามล าดับต้นเมื่อความเป็นชายหญิงปรากฏขึ้น ทั้งสองฝ่ายต่างมีความพอใจ  ในเพศ
ตรงกันข้าม  จึงมีการสมสู่กัน ดังตัวอย่างว่า๑๐    

 “ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็โดยสมัยนั้นและ สัตว์พวกใด้เห็นพวกอื่นเสพเมถุน 
ธรรมกันอยู่  ย่อมโปรยฝุ่นใส่บ้าง โปรายเถ้าใส่บ้าง โรยมูลโคใส่บ้าง พร้อมกับพูดว่า คนชาติช่ัว      จง
ฉิบหาย คนชาติช่ัว จงฉิบหาย ดังน้ี”   

 “ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เมื่อใดแล สัตว์ทั้งหลายพากันเสพอสัทธรรมนั่นอยู่
เสมอ เมื่อนั้น จึงพยายามสร้างเรือนกันขึ้นเพ่ือเป็นก าลังอสัทธรรมนั้น” 

ในพระสูตรนี้  มีประเด็นที่น่าสังเกตเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของระบบครอบครัวมนุษย์ใน
ยุคเริ่มต้น โดยชี้ให้เห็นว่าการเกิดขึ้นของระบบครอบครัวในตอนแรกนั้นไม่เป็นที่ยอมรับกันในทาง
สังคม เพราะเห็นว่าการสมสู่กันระหว่างชายหญิงนั้น เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ เมื่อเป็นเช่นนั้น ชายหญิง
เมื่อมีจิตรักใคร่ชอบพอกัน จึงต้องแอบมีความสัมพันธ์กันในที่ลับ แล้วจึงอาศัยอยู่ด้วยกันในครัวเรือน
ในล าดัลต่อมา การที่ชายหญิงตกลงร่วมชีวิตคู่ด้วยกัน โดยสร้างหลักปักฐานอย่างมั่นคงขึ้น  ได้แก่การ
อาศัยอยู่เป็นครอบครัวที่ถาวร และท าหน้าที่ของครอบครัวสืบต่อมาจนถึงรุ่นหลังซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
การเกิดขึ้นของระบบครอบครัวนั้น มิได้เกิดจากความต้องการมีความสัมพัน์ทางเพศหว่างชายหญิง
เท่านั้น  แต่หากมีสารัตถะท่างด้านจริธรรมเป็นองค์ประกอบ ด้วยสาเหตุผลว่า หากชายหญิงมีความ
สมพันธ์กันเดียงเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศเท่านั้น ก็ไม่จ าเป็นที่ต้องก่อตั้งระบบครอบครัว
ขึ้นมา ฝ่ายชายก็ไม่ต้องรับหน้าที่เป็นบิดา หรือฝ่ายหญิงก็ไม่ต้องรับภาระหน้าที่ในการเป็นมารดาก็ได้ 
ความจ าเป็นที่ต้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวก็ไม่ต้องมี แต่ด้วยจิตส านึกทางมโนธรรมของมนุษย์ 
ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตามธรรมชาติ และหน้าที่สังคม จึงมีการยอมรับในสถานภาพของตนทั้งที่
เป็นสถานภาพโดยธรรมชาติ เช่น การเป็นบุตร เป็นบิดา เป็นมารดา และสถานภาพที่ได้รับจากสังคม 
เช่นการเป็นครู เป็นนักปกครอง  

๒.๑.๔.๒ องค์ประกอบของการเกิดขึ้นของครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา 
การเกิดขึ้นของครอบครัวเกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนทั่วไป ที่จะต้องมี

ความสัมพันธ์ทางเพศ๑๑ (เสพเมถุน) อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสังคมเมื่อชายหญิงแต่งงานอยู่กิน
กันเป็นครอบครัวแล้วมีลูกหลานสืบทอดครอบครัวต่อไป การอุบัติขึ้นของครอบครัวตามนัยแห่ง
พระพุทธศาสนา ประกอบดังนี ้

๑) ความชอบพอของชายหญิง 

                                             
๑๐ ที. ปา. ๑๑/๕๙-๗๙. 
๑๑ อภิ. กถา. ๗๓/๔๗๐/๒๒๗. 



๑๘ 

เริ่มต้นด้วยการเกิดขึ้นของครอบครัวมาจากความชอบกันระหว่างชายหญิง เพราะ
โดย  ธรรชาติของมนุษย์ชายหญิงมีความต้องการซึ่งกันและกัน ชายและหญิงมีความสนใจในเพศตรง
ข้าม  มีความอบใจในรูปร่างหน้าตา กริยาท่าทาง ส าเนียงเสียงเจรจา และความสวยงามจากอาภรณ์
เครื่องประดับ เป็นต้น ของเพศตรงข้าม ย่อมต้องการที่จะคบหาสมาคมและมีความยินดีที่ใกล้ชิดสนิท
สนม๑๒ การที่ชายหญิงชอบพอกันนั้น เพราะต่างฝ่ายต่างมีอ านาจทางรูปสมบัติที่สามารถครองใจของฝ่าย
ตรงข้ามได้ เรียกว่า กามคุณ คือสิ่งที่น่าใคร่ น่าพอใจ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ๑๓ดังที่พระพุทธ
องค์ตรัสไว้ในเอกนิบาต อังคุตตรนิกาย๑๔ ว่า  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะ
ครอบง าจิตบุรุษตั้งอยู่ เหมือนรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสของสตรีเลย  ฯลฯ” 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะ
ครอบง า   จิตสตรีตั้งอยู่ เหมือนรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสของสตรีเลย  ฯลฯ” 

นอกจากสิ่งจูงใจชายและหญิงที่เป็นกามคุณ ๕ แล้ว ยังมีองค์ประกอบอื่นอีกที่ถือเป็น
คุณสมบัติโดดเด่นของบุคคลอันเป็นที่ต้องการของเพศตรงข้าม ปรากฏในอมนาปนสูตร และมนาปนสูตร 
ได้แก่๑๕  (๑) รูปร่างหน้าตาดี (๒) มีทรัพย์สมบัติหรือฐานะดี (๓) มีความประพฤติดี (๔) เป็นคน
ขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้าน และ (๕) สามารถมีบุตรกับเขาได ้

ความพอใจทางกามคุณและองค์ประกอบดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญของการเกิดขึ้นของ
ครอบครัวแล้ว ก็เป็นปัจจัยให้เกิดความรักความสนิทสนมกันจนสามารถครองใจกันและกันได้ และตกลงปลง
ใจอยู่ร่วมชีวิตกันในลักษณะของสามีภรรยาซึ่งคุณสมบัติทั้ง ๕ ข้อนี้ ถือเป็นหลักการพิจารณาส าคัญของ
ชายหญิงเมื่อประสงค์จะมีครอบครัวทั้งในอดีต   

๒.๑.๔.๓ ประเภทของครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนา ได้แบ่งประเภทของครอบครัวตามลักษณะทางคุณธรรมของสามีภรรยา

เนื่องจาสามีและภรรยาเป็นบุคคลส าคัญในครอบครัว  ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการก าหนดชะตากรรมของ
ครอบครัว ดังนั้น ลักษณะของครอบครัวจึงขึ้นอยู่กับลักษณะพฤติกรรมของผู้น าครอบครัว ได้แก่สามีและ
ภรรยา ซึ่งมีลักษณะ ๔ ประเภท ดังปรากฎใน สังวาสสูตร๑๖  ได้แก่  

                                             
๑๒ อง. สตฺตก. ๒๓/๔๘/๕๗. 
๑๓ ม.มุ. ๑๒/๑๙๗/๑๑๕. 
๑๔ อง. เอก. ๒๐/๒-๑๑/๑.-๒. 
๑๕ ส . สฬ. ๑๘/๔๕๔/๒๗๓ : ๑๘/๔๖๑/๒๗๓. 
๑๖ อง. จตุกฺก. ๒๑/๕๗/๖๗. 



๑๙ 

๑) ครอบครัวที่มีผู้ชายผีผู้หญิงผี (ฉโว ฉวาย  สทฺธิ ส วสติ) ลักษณะครอบครัวประเภทนี้ 
คือสามีภรรย์เป็นผู้กระท าการอกุศลกรรม(ความชั่ว) ทั้งทางกาย วาจา และทางใจ เช่น การฆ่สัตว์ ลักทรัพย์ 
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ เสพสิ่งเสพย์ติดของมึนเมา มีความตระหนี่ถี่เหนียว ด่าและปริภาษสมณ
พราหมณ์ (ชายผีหญิงผี)  

๒) ครอบครัวที่ผู้ชายผีร่วมกับหญิงเทวดา (ฉโว เทวิยา สทฺธิ ส วสติ)  ลักษณะครอบครัวที่
ชายเทวดาอยู่กับหญิงผี ได้แก่ครอบครัวที่สามีเป็นผู้มีความประพฤติดีทางกาย วาจา และทางใจ แต่ภรรยามี
ลักษณะตรงกันข้ามคือเป็นผู้ประพฤติช่ัวทางกาย วาจา และทางใจ (ชายเทวดาหญิงผี) 

๓)ครอบครัวที่ชายเทวดาอยู่กับหญิงผี (เทโว ฉวาย สทฺธิ ส วสติ)  ครอบครัวที่ชายเทวดา
อยู่ร่วมกับหญิงผี  ได้แก่ครอบครัวที่สามีเป็นผู้มีความประพฤติดีทางกาย วาจา และทางใจ แต่ภรรยามี
ลักษณะตรงกันข้าม คือเป็นผู้ประพฤติช่ัวทางกาย วาจา และทางใจ (ชายเทวดาหญิงผี) 

๔) ครอบครัวที่ชายเทวดาอยู่กับหญิงเทวดา (เทโว เทวิยา  สทฺธิ ส วสติ)  ครอบครัวที่ชาย
เทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเป็นเทวดาได้แก่ครอบครัวที่มีความสมบูรณ์ทั้งสามีและภรรยา มีความประพฤติดีทาง
กาย วาจา และทางใจ แต่ภรรยามีลักษณะประพฤติดีทางกาย วาจา และทางใจ (ชายเทวดาหญิงเทวดา) 

ลักษณะ ๔ ประการนี้ แสดงเห็นความแตกต่างของครอบครัวซึ่งพระพุทธศาสนาใช้หลัก
ทางคุณธรรมเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของครอบครัว  อันเป็นครอบครัวที่มีความสมบูรณ์ในทัศนะของ
พระพุทธศาสนาได้แก่ครอบครัวประเภทที่ ๔ เป็นครอบครัวที่ทั้งสามีและภรรยามีความประพฤติทางกาย 
วาจา และทางใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  

๒.๑.๔.๔ ลักษณะครอบครัวที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา 
ครอบครัวที่ดีหมายถึงครอบครัวที่มีความอบอุ่นมั่นคง มีความสุข สมาชิกทุกคนใน

ครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความรัก  ความปรารถนาดีเอื้ออาทรต่อกัน คุณลักษณะดังกล่าวเป็นหัวใจ
ส าคัญของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา ลักษณะของครอบครัวที่ดีมีองค์ประกอบ ดังนี ้

๑) ผู้น าครอบครัวเป็นผู้ครองเรือนมีธรรมะ 
ลักษณะองครอบครัวที่ดีประการแรก คือการที่ผู้ครองเรือนปฏิบัติตามธรรมได้แก่มีศีล ๕ 

เป็นเบื้องต้น ย่อมสามารถจะอยู่ครองเรือนได้อย่างมีความสุขโดยเฉพราะอย่างยิ่งบุคคลที่เป็นผู้น าครอบครัว
ซึ่งหมายถึงทั้งสามีและภรรยาที่จะต้อปฏิบัติตามธรรม เมื่อสามีภรรยามีศีลห้าเป็นพื้นฐานแล้ว ย่อมจะท าให้
ครอบครัวมีความอบอุ่นมั่นคง  ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสถึงคุณสมบัติของชายหญิงที่อยู่ครองเรือนว่า 

 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการเป็นผู้มีความแกล้วกล้าครอง
เรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉนคือ อุบาสกเป็นผู้ดเว้นจากปาณาติบาติ ๑  เป็นผู้งดเว้นจากมุสาวาท  ๑ เป็น



๒๐ 

ผู้งดเว้นการดื่มน้ าเมาคือสุราและรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ๑  ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสก
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล  ย่อมเป็นแกล้วกล้าครองเรือน” ๑๗ 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ  เป็นผู้มีความสามารถอยู่
ครองเรือนธรรม ๕ ประการเป็นไฉน คือ มาตุคามเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์ ๑  เว้นจากการลักทรัพย์ ๑ เว้น
จากการประพฤติผิดในกาม ๑  เว้นจาการพูดเท็จ ๑ เว้นจากการดื่มน้ าเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความประมาท ๑  ดูกรภิกษุทั้งหลายมาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕  ประการนี้ เป็นพื้นฐานนอกจากจะ
ได้รับความสุขสงบอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องตามธรรมแล้ว  ยังได้รับการยกย่องสรรเสริญ
จากสังคมเพราะผลแห่งศีลที่บุคคลปฏิบัติท าให้ผู้อื่นเห็นคุณงามความดี แม้แต่เหล่าเทพยดาทั้งหลายก็ ยก
ย่องบูชา ดังตัวอย่างที่ท้าวสักกะ ได้กล่าวเพื่อยกย่องสามีผู้มีศีล และค ากล่าวของเทวดาที่มีต่อภรรยาผู้มีศีล 
ดังนี้”  ๑๘ 

“คฤหัสถ์เหล่าใดเป็นท าบุญ มีศีล เป็นอุบาสกเลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรม ดูกรมาตลี เรา
นอบน้อมคฤหัสถ์เหล่านั้น” ๑๙(ท้าวสักกะ) 

๒) บิดามารดาเป็นแบบอย่างที่ดี 
พระพุทธศาสนากล่าวฐานะของบิดามารดาว่าเป็นบุคคลที่มีอุปการคุณต่อบุตรอย่าง

มหาศาล  เพราะบิดา มารดาเป็นผู้ให้ทั้งชีวิตและประสบการณ์ตลอดจนถึงให้การอบบรมพร่ าสอน
บุตรของตน บิดามารดาจึงมีฐานะเป็นผู้สร้างให้บุตรเกิดขึ้นมาเป็นผู้รักษาให้บุตรมีชีวิตรอดปลอดภัย 
และเป็นผู้พัฒนาให้บุตรมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  หน้าที่ของบิดามารดาที่ส าคัญคือ
การอบรมสั่งสอนให้บุตรเป็นคนดี  ให้รู้จักรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนบิดามารดาจึงต้องแนะน า
อบรมบุตรของตนให้สามารถประพฤติคนเป็นคนดีขอครอบครัวและของสังคมได้ ทั้งนี้  บิดามารด
จะต้องมีคุณสมบัติในการสั่งสอนบุตรได่แก่บิดามารดาขของต้องท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร 
เพราะผู้ที่จะสั่งสอนผู้อื่นได้ดีจะต้องอบรมตนเองให้เป็นแบบอย่างเสียบก่อน จึงจะได้รับการยอมรับ
และไม่ถูกติเตียน๒๐  ดังค ากล่าวว่า “ตัวอย่างที่ดี ดีกว่าค าสอน”  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็น
วิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่น ดังที่ พระพุทธองค์ตรัสไว้ในปฏิรูปสูตรที่ ๔๒๑  
ว่า  

                                             
๑๗ อง. ปญจก. ๒๒/๕๗/๑๗๒/๒๐๖. 
๑๘ อง. ปญจก. ๒๒/๕๗/๑๗๒/๒๐๖. 
๑๙ ส .ส. ๑๕/๙๒๙/๓๒๖. 
๒๐ ขุ.ธ. ๒๕/๒๒/๓๐. 
๒๑ ส .ส. ๑๕/๔๕๗/๑๕๘. 



๒๑ 

“พระพุทธเจ้าเป็นปกติอนุเคราะห์ด้วยจิตอันเกื้อกูล ทรงพร่ าสอนผู้อื่นด้วยสิ่งใด ตถาคต
มีจิตหลุดพ้นจากความยินดี ยินร้ายในสิ่งนั้นแล้” 

๓) สามีภรรยาเป็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
สามีเป็นคนที่มีความส าคัญในครอบครัวเพราะมีสาถานภาพเป็นทั้งบิดามารดา อีก

ทั้งต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวในทุกด้าน  ทั้งสองฝ่ายต่างต้องท าการงานเพื่อความ
อยู่รอดของคอบครัวและต้องรับผิดชอบภาระในครอบครัวร่วมกัน  ในทัศนของพระพุทธศาสนาได้ให้
ความส าคัญของสามีภรรยาในฐานะที่ต้องเกื้อกูลต่อกันทั้งสองฝ่ายและเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กัน  
ลักษณะของครอบครัวที่ดีประกอบด้วยสามีภรรยาที่มีคุณสมบัติเสมอกันหรือไม่ต่างกันนัก  เพราะถ้า
หากสามีภรรยา  มีความแตกต่างกันทางทัศนคติ  ค่านิยม  อุปนิสัยใจคอเป็นต้นแล้ว  ก็จะเป็นสาเหตุ
ให้เกิดความขัดแย้งไม่ลงรอยกันก่อให้เกิดความแตกร้าวในครอบครัวได้   ความเสมอภาคระหว่างชาย
หญิงในพระพุทธศาสนา จะเน้นที่คุณสมบัติภายในของทั้งสองมากกว่าคุณสมบัติภายนอก  ชายหญิงที่
เป็นคู่สามีภรรยากันหากมีความเสมอภาคทางด้านภายใน ย่อมจะเป็นคู่ครองที่เหมาะสมปรารถนา 
หรือเป็นคู่สร้างคู่สมกัน เมื่อมีคุณสมบัติภายในเสมอเท่าเทียมกันก็ไม่ต้องเสาะแสวงหาความเท่าเทียม
ในด้านวัตถุเงินทองก็ได้ เพราะความรักความเข้าใจกันมีค่ายิ่งกว่าแก้วแหวนเงินทอง๒๒ ความรักความ
อบอุ่นที่แท้จริงเกิดจากความเข้าใจ ความเสมอกันทางด้านจิตใจ 

๔) บุตรมีความกตัญญูกตเวที 
บุตรเป็นองค์ประกอบหนึ่งของครอบครัว บุตรเป็นความหวังเป็นที่พึ่งของบิดามารดา 

ครอบครัวที่มีบุตร จึงเป็นลาภประการแรก แต่ถ้าบุตรนั้นเป็นคนดี  มีความกตัญญูกตเวที เชื่อฟัง
เคารพบิดามารพา บุตรนั้นชื่อว่าเป็นบุตรชื่อว่าเป็นบุตรที่ประเสริฐ๒๓ เป็นบางประการที่สอง แต่ถ้าก
ครอบครัวที่มีบุตรเป็นคนอกตัญญู ประพฤติต่ าทราม บุตรนั้น เป็นกลายเป็นผู้สร้างความทุกข์ ความ
เดือดร้อนให้กับครอบครัว ดังนั้น ครอบครัวที่สมบูรณ์จะต้องมีบุตรที่เคารพเชื่อฟังบิดา มารดา         
มีความกตัญญูกตเวที บ าเพ็ญประโยชน์ต่อบุคคลในครอบครัว บุตรประเภทนี้ย่อมสร้างความสุขให้เกิด
ขึ้นกับบุคคลในครอบครัว ดังที่ปปรากฏในกุมารลิจฉวีสูตร๒๔ ว่า 

 “กุลบุตรผู้เป็นบัณฑิต กุลบุตรผู้โอบอ้อมอารีมีศีล ย่อมท างานแทนบิดา มารดา
บ าเพ็ญประโยชน์แก่บุตร ภริยา  แก่ชนภายในครอบครัว  แก่ผู้อาศัยเลี้ยงชีพ  แก่ชนทั้งสองประเภท 
กุลบุตรผู้เป็นบัณฑิต เมื่ออยู่ครองเรือนโดยธรรมยย่อมยังความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ญาติทั้งทั้งล่วงลับไป 
ทั้งที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน  แก่สมณพราหมณ์  เทวดา กุลบุตรนั้นครั้นบ าเพ็ญกัลณธรรมแล้ว เป็นผู้ควร

                                             
๒๒ ขุ.ชา. ๒๗/๒๔๑๖/๔๓๓. 
๒๓ ส .ส. ๑๕/๓๑/๑๐. 
๒๔ องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๕๘/๗๘. 



๒๒ 

บูชา ควรสรรเสริญ บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้ เขาละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมบันเทิงใจใน
สวรรค์” 

๕) การมีความเป็นอยู่ที่ดี  
การมีความเป็นอยู่ที่ดีคือการมีความมั่นคงทางด้านเศรฐกิจซึ่งเป็นความจ าเป็นพื้นฐาน

ของครอบครัว เพราะสัตว์ทั้งหลายจะด ารงอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตคือ อาหาร  ตลอดจน
ปัจจัยอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด ารงชีพ เช่น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคอันเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ในการด ารงชีวิต วิถีชีวิตของฆราวาสจะต้องแสวงหาปัจจัยต่างๆเหล่านี้ มาหล่อเลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุขงาน
ของฆราวาสคือการท ามาหากินเพื่อแสวงหาปัจจัยเป็นเครื่องอยู่รอดจึงเป็นงานที่หนัก๒๕  ดังนั้น       พระ
พุทธองค์ จึงตรัสว่า  “ความพากเพียรของคฤหัสถ์ในการแสวงหาปัจจัย ๔ เป็นเรื่องยากที่จะได้สมดั่งใจ” ๒๖   

ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงมีหลักค าสอนส าหรับคฤหัสถ์ให้มีความบากบั่นหมั่นเพียร
อดทนต่อการท าการงาน มีการประหยัดอดออมทรัพย์ที่ได้มาไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายและงดเว้นจากอบายมุขอัน
เป็นหตุให้เสียหายต่อโภคทรัพย์ ความสุขจากการมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นความส าคัญของครอบครัว
ที่ทุกครอบครัวจะต้องรักษาความมั่นคงนี้ไว้ ด้วยการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักธรรมค าสอนที่เกี่ยวเนื่อง
กับเศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้สนับสนุนให้ครอบครัวเป็นความส าคัญของวัตถุเงินทอง
จนเกินไป อาจเกิดการแสวงหาไขว่คว้าเพื่อหาเงินทองมบ ารุงบ าเรอจนเกินความจ าเป็น จนเป็นทุกข์เพราะ
การแสวงหาอย่างไร้ขอบเขตแห่งความพอดี และการแก่งแย่งแข่งขันกันในด้านทรัพยากร หรือการ
เบียดเบียนผู้อื่น เช่นการลักขโมย ฉ้อโกง ปล้นจี้ ผู้อื่น เพื่อต้องการสิ่งปัจจัยการจุนเจือครอบครัว 

ความสุขทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา ดังที่ปรากฏใน                  
อันนนาถสูตร๒๗  มีลักษณะ ๔ ประการ คือ 

๑)สุขเกิดจากการมีทรัพย์ อันเกิดขึ้นจากหยาดเหงื่อแรงงาน ด้วยความพากเพียรพยายาม
มานะบากบั่นของตนเอง  ย่อมมีความภาคภูมิใจในผลงานของตน 

๒)สุขอันเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์  ได้แก่การน าทรัพย์สินที่ได้มากการท างานไปใช้จ่ายให้
เกิดประโยชน์ ใช้จ่ายในการท าบุญกุศล อันท าให้เกิดความสุขใจแก่ผู้กระท า 

๓)สุขอันเกิดจากการไม่เป็นหนี้ เพราะการเป็นหนี้ท าให้จิตใจเป็นทุกข์เพราะต้องกังวลที่
จ าต้องหาเงินทองมาใช้หนี้ผู้อื่น ที่ไม่เป็นหนี้จึงมีความสุข 

๔)สุขอันเกิดจากการท างานสุจริย เพราะการท างานสุจริต  ปราศจากโทษ เป็นงานที่ท า
ด้วยความสุขใจ ไม่ต้องกังวลหรือหวาดหวั่นในความผิดของงานที่ท า 

                                             
๒๕ ม.ม. ๑๓/๗๑๓/๔๙๓. 
๒๖ องฺ.ทุกฺ. ๒๐/๒๔๘/๕๗. 
๒๗ องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๖/๗๙. 



๒๓ 

๒.๑.๔.๕ หน้าที่ของครอบครัวที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา 
ในครอบครัวหนึ่งจะประกอบด้วยบิดามารด และบุตร เป็นต้น ทุกคนในครอบครัวมีหน้าที่

พึงปฏิบัติต่อกัน ซึ่งการท าหน้าที่จะต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสถานะและบทบาทของแต่ละคนแต่เมื่อ
กล่าวถึงครอบครัวตามฐานะเป็นสถาบันมักจะให้ความส าคัญกับบุคลลที่เป็นหลักองครอบครัวได้แก่ บิดา
มารดา หรือสามีภรรยา ซึ่งถือว่ามีหน้าที่รับผิดชอบในครอบครัวโดยตรงหน้าที่หลักของครอบครัวตามแนว
พระพุทธศาสนาอาจแบ่งได้เป็น ๕ ประการคือ  

๒.๑.๔.๕.๑ หน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตร 
การอบรมเลี้องดูบุตรเป็นหน้าที่ของบิดามารดาประการแรกที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา

ด้านทางกายภาพและทางจิตใจของเด็ก พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหน้าที่ของครอบครัวที่จะต้องให้การเลี้ยง
ดูบุตรหลานของตนเองให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ  บิดามารดาจึงต้องให้การเลี้ยงดู
บุตรให้ได้รับการพัฒนาทางกาย  จิตใจและทางสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักของการเลี้ยงดูตามแนว
ของพระพุทธศาสนมิได้ให้ความส าคัญเฉพาะแต่การเติบโตทางกายเท่านั้น แต่เน้นการเจริญเติบโตในด้าน
ต่างๆ กันเด็กจะเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ดังนั้ อาหารที่หล่อเลี้ยงเด็กได้
เจริญเติบโตในด้านต่างๆ นั้นมีหลายประการ ดังปรากฏในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสก พระพุทธองค์ตรัส
เรียกว่า อาหาร ๔ ประการ๒๘ ได้แก่  

๑) กวฬิงกราหาร อาหารคือวัตถุคือข้าวได้แก่อาหารหวานทั่วไป ที่มีประโยชน์ต่อการ
เจริญเติบโตของเด็ก บิดามารดจะต้องให้การเลี้ยงดูด้วยอาหารที่ดีมีปรโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งเป็น
สิ่งที่มีความจ าเป็นต่อร่างกายของเด็ก 

๒) ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะได้แก่การได้รับสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้นกาย และใจ ของ
เด็ก  ที่บิดามารดาจะต้องจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้เก็กได้รับสัมผัส อันเป็นส่วนในการพัฒนาเด็กอีกทั้งการ
ได้รับสัมผัสใกล้ชิดจากบิดามารดาจะเป็นอาหารส าคัญที่ท าให้เด็กได้รับความอบอุ่นทางด้านจิตใจ 

๓) มโนสัญเจตนาหาร อาหารทางใจอันได้แก่ความรู้สึกนักคิดทางด้านจิตใจหรือเจนาซึ่ง
เป็นอาหารทางใจที่ส าคัญ เป็นพื้นฐานทองการแสดงพฤติกรรมหรือการกระท าของเด็ก เมื่อเด็กมีอาหาทาง
ใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐาน ก็จะมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

๔) วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ ได้แก่อาหารที่เกิดจากการรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น 
กาย และใจ เมื่อบุคคลไดรับรู้สิ่งใดแล้วก่อให้เกิดการนึกคิดปรุงแต่ง เรียกว่าเกิดรูป นาม ข้นมา บิดามารดา
จะต้องให้ความส าคัญต่อการรับรู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ ของเด็ก ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมทางรูป 
เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ที่ดีงามในเด็กได้รับรู้ อันจะก่อให้เกิดการรับรู้ที่ปลอดภัย และ
สร้างสรรค์ต่อเด็ก 

                                             
๒๘ ม.มู. ๑๒/๔๔๖/๓๓๕. 



๒๔ 

อาหารทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทั้งด้านกายและอารมณ์ความรู้สึก และด้าน
จิตใจ การที่จะเลี้ยงดูให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทุกด้านนั้นครอบครัวพึงให้ความส าคัญต่ออาหาร ๔ 
ประการนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทางจิตใจ กล่าวคือการปลูปฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมประจ าจิตใจ 
มีทัศนคติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม และเห็นความส าคัญของคุณค่าทางด้านจิตใจ บิดามารดาพึงให้การ
สงเคราะห์บุตรของตนอย่างถูกต้องตามหลักการสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนาทั้ง ๒ ด้าน๒๙  คือ  

๑) อามิสสงเคราะห์  การสงเคราะห์ด้วยอามิสได้แก่วัตถุของอันเป็นการเลี้ยงดูทางกายให้
เจริญเติบโต มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมอบวัตถุสิ่งของให้ตามความจ าเป็น 

๒) ธรรมสงเคราะห์  การสงเคราะห์ด้วยธรรม ได้แก่การให้ธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทาง
ใจด้วยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีจิตใจที่ดีงามและปฏิบัติต่อเด็กด้วยธรรม 

๒.๑.๔.๕.๒ หน้าที่ทางเศรษฐกิจ 
ครอบครัวมีหน้าที่ส าคัญทางด้านเศรษฐกิจคือการประกอบอาชีพเพื่ออาหารายได้มาเลี้ยง

ครอบครัวให้มีความอยู่ดีกินดี  มีเครื่องอุปโภคบริโภคเพียงพอแก่ความจ าเป็น หรือมีฐานะความเป็นอยู่ที่ไม่
ฝึดเคืองสามารถรักษาความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวไว้ได้ ผู้ที่มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบ
ภารกิจด้านเศรษฐกิจของครอบครัว  
 

๒.๑.๕ แนวคิดการพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธ 
               แนวคิดการพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธในงานวิจัยนี้ได้ให้ความส าคัญและการตระหนักรู้เชิง
ระบบเกี่ยวกับหลักของสุขภาพองค์รวมแนวพุทธ ซึ่งค าว่า “สุข” แปลว่า ความสบาย ความส าราญ๓๐ 
“สุฏฺฐุ ขณตีติ สุข ” แปลว่า “ธรรมที่ห้ามความทุกข์ได้ดี คือ ความสุข” ดังพุทธภาษิตที่กล่าวว่า 
“ความไม่เบียดเบียนคือความส ารวมในสัตว์ทั้งหลาย เป็นสุขในโลก”๓๑ นอกจากนี้ ค าว่า “สุข” 
หมายถึงว่า สิ่งที่ท าลายอาพาธทางกายและใจ ดังที่ปรากฏความในอรรถกถานี้ ว่า “ธรรมชาติใดย่อม
เคี้ยวกินอย่างดี และย่อมขุด (ท าลาย) อาพาธทางกายทางใจเพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น จึงชื่อว่า 
“ความสุข”๓๒ เมื่ออิ่มใจ กายจะสงบ เมื่อกายสงบจะมีความสุข จิตของผู้มีความสุขจะตั้งมั่น๓๓ 

                                             
๒๙ องฺ.ทุกฺก. ๒๐/๓๙๓/๑๑ค. 
๓๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๒๓,

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๘), หน้า ๔๕๒. 
๓๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๖/๙.  
๓๒ พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ), “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมใน

พระพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดตะวันตก”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณทิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๗. 

๓๓ วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๕๑/๒๒๔. 



๒๕ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายว่า ค าว่า “สุขภาวะ” หรือ “สุขภาพ” เป็นค า
เดียวกันในภาษาบาลีแต่ภาษาไทยแผลง “ว” เป็น “พ” เป็นค าว่า “สุขภาพ” คือ การท างานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างกาย สังคม จิตและปัญญา๓๔ เกิดเป็นสุขภาพทางกาย      
จิต สังคมและปัญญาเป็นสุขภาพที่สมบูรณ์เรียกว่า “องค์รวม” ความสุขแนวพุทธหรือสุขภาพแนว
พุทธประกอบด้วยลักษณะที่เป็นวิชชา (ความสว่างผ่องใส) วิมุตติ (ความหลุดพ้นเป็นอิสระ) วิ
สุทธิ(ความหมดจดไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง) สันติ (ความสงบไม่ร้อนรนกระวนกระวาย) ซึ่งเป็นภาวะที่เป็น
ความดีงามของชีวิต 

พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง) ให้ความหมาย“สุขภาพ” หมายถึง ชีวิตโดยภาพรวม
ทั้งหมดที่สามารถด ารงอยู่ในสภาวะดั้งเดิมตามธรรมชาติ หรือชีวิต ที่เป็นสุข สงบ เย็น ปราศจากโรค 
ภัย หรืออันตรายต่างๆ เข้ามาเบียดเบียนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ นั่นเอง๓๕ 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่า สุขภาพ๓๖ หมายถึง ความเป็นอยู่ที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม นั่นคือ ต้องมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคม
ครบทุกด้าน  และในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑   ได้ตก
ลงเติมค าว่า “Spiritual Well-being” หรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณเข้าไปในค าจ ากัดความของ
สุขภาพเพิ่มเติม  ดังนั้นสุขภาพ จึงหมายถึง  ภาวะของการด ารงชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ การอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยดี บนพ้ืนฐานของคุณธรรม และการใช้สติปัญญา    

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่า สุขภาพ๓๗ 
หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงเป็นองค์
รวมอย่างสมดุล ค าว่า “ปัญญา”๓๘ หมายความว่า ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ใน
เหตุผลแห่งความดี ความช่ัว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตใจอันดีงาม “ระบบ
สุขภาพ”หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

                                             
๓๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

อักษรสัมพันธ์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๓.  
๓๕ พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง), “ศึกษาสุขภาพแบบองค์รวมวิถีพุทธในพระไตรปิฎก”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า 
๑๖. 

๓๖ องค์การอนามัยโลก (WHO), ความหมายสุขภาพ , < http://www.who.int/topics/en/>, 
๑๕ พ.ค. ๒๕๕๙. 

๓๗ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐, หนา้ ๑. 
๓๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑. 



๒๖ 

ค าว่าสุขภาพและระบบสุขภาพมีความหมายที่สอดคล้องกับสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ซึ่ง
หมายถึง การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง กาย ใจ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพและทางสังคม 

สุขภาพองค์รวมแนวพุทธ หมายถึง การที่มนุษย์มีความสุขด้วยการเป็นผู้มีภาวิตกาย ภาวิ
ตศีล ภาวิตจิตและภาวิตปัญญา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้พัฒนาอย่างแท้จริงนั้นเกิดจากการด าเนินชีวิตของมนุษย์
อย่างมีดุลยภาพ จนเป็นชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน ๔ ด้าน ประกอบด้วยการ
พัฒนากายที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (การพัฒนากาย) การพัฒนากายที่สัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม (การพัฒนาสังคม) การพัฒนาจิต (การพัฒนาจิต) และการพัฒนาปัญญา(การ
พัฒนาปัญญา) จนกลายเป็น ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิตและภาวิตปัญญา๓๙ รายละเอียด ดังนี ้

๒.๑.๕.๑ การพัฒนากาย(Physical development) หมายถึง การเจริญกาย๔๐ การ

ฝึกอบรมกายที่มีความสัมพันธ์อันเกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางภายภาพ ด้วยการรู้จักใช้อินทรีย์ คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น กายใจ ในการติดต่อ หรือใช้สอยอุปกรณ์เทคโนโลยี และประสบการณ์ต่างๆอย่างมีสติ ด้วย
ปัญญา เสพบริโภคปัจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนเทคโนโลยี ให้พอดี ด้วยคุณค่าที่แท้จริง

ในทางที่เป็นคุณ เป็นกุศล ไม่ลุ่มหลงมัวเมา ไม่ประมาทหรือขาดสติ ๔๑ เพื่อศึกษาเรียนรู้เป็นกิจหลัก

เกิดประโยชน์แก่ชีวิต ๔๒ และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต๔๓ ให้อยู่ดีมีสุขไม่ใช่เสพบริโภคเพียงเพื่อ

ความสนุกสนานเท่านั้น  ประกอบด้วย 
๑) สิ่งแวดล้อม  พระพุทธศาสนาใช้ธรรมชาติแวดล้อมของป่าเป็นส่วน ประกอบ

ในการฝึกฝนพัฒนาตนของมนุษย์ ๔๔  เพราะธรรมชาติรวมทั้ งสัตว์  และพืชทั้ งหลายเป็น
สภาพแวดล้อม๔๕ อยู่ใกล้ชิด ประสานสอดคล้องกัน เป็นบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์สวยงาม คนเราถ้ามอง
ธรรมชาติอย่างถูกต้อง ก็จะได้เรียนรู้จักธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ เห็นคุณค่า ดูแลรักษา การ

                                             
๓๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), บทน าสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผลิธัมม,์ ๒๕๔๙), หน้า ๔๕. 
๔๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๓๐,

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพผ์ลิธัมม,์ ๒๕๕๘), หน้า ๗๐. 
๔๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, หน้า ๑๔๔. 
๔๒ พระพรหมคุณ ภรณ์  (ปอ . ปยุตฺ โต ), ศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนให้สู งสุด , พิ มพ์ ครั้ งที่  ๔ , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๘. 
๔๓ เรือ่งเดียวกัน, หน้า ๑๒๓. 
๔๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, หน้า ๑๐๑. 
๔๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๖. 



๒๗ 

ได้อยู่กับธรรมชาติมีทัศนคติทีดีต่อธรรมชาติ รักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังอย่าท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติจะช่วยขัดเกลาและสร้างเสริมคุณภาพของจิต ตลอดจนช่วยให้เกิดสมาธิ
และการใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติ รู้เท่าทันโลกและชีวิตเกิดความสุขแท้จริง  

๒) ปัจจัยสี่ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี หมายถึง การเสพ บริโภค ใช้สอย ปัจจัย ๔ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี มีทัศนคติที่ดีต่อปัจจัย ๔ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ไม่ใช้เพียงเพื่อเสพ 
ปรนเปรอ สนุกสนาน มัวเมา ไม่ติดอยู่ในคุณค่าเทียม ควรเสพ บริโภค ใช้สอย ด้วยปัญญา  รู้จัก
เลือกใช้อย่างรู้คุณค่า ใช้เพื่อแสวงหาและพัฒนาความรู้ความสามารถ ต้องหัดกิน หัดใช้ให้เป็นอย่าไป 
การเบียดเบียนตน เช่น รับประทานอาหารแล้วท าให้สุขภาพร่างกายเสียไปเพราะเห็นแก่คุณค่าเทียม 
เช่นเห็นแก่ความเอร็ดอร่อยโก้เก๋เลยกินจนอืดเฟ้อ หรือกินอาหารที่เป็นพิษ  อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่น 
เช่น ท าให้สังคมเดือดร้อนเพราะแย่งชิงเอาเปรียบกัน หรือเอาจากผู้อื่นมากโดยใช่เหตุ อย่าท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๔๖ ดังนั้นต้องรู้จักกิน รู้จักใช้ด้วยปัญญา มีความรู้ มีความเข้าใจ
จุดมุ่งหมายในการกินการใช้ เพื่อคุณค่าที่แท้ให้เกิดความพอดี อย่างเป็นปัจจัย เพื่อการพัฒนา และ
สร้างสรรค์  

๓) การใช้อินทรีย์ การพัฒนากายที่แท้จริงก็คือการพัฒนาการใช้อินทรีย์เน้นที่ ตา 
หู และลิ้น เป็นส าคัญเพราะมีบทบาทในชีวิตมาก๔๗ มนุษย์ต้องใช้อินทรีย์เพ่ือการด ารงชีวิต 

สัมพันธ์กับโลกภายนอก เป็นช่องทางที่เราสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
การฝึกฝนพัฒนาอินทรีย์มี ๒ ลักษณะ คือ ๑. ฝึกฝนทักษะการใช้งานให้มีความเฉียบคม มีความ
ละเอียดอ่อน มีความไว มีความคล่อง ๒. ฝึกรู้จักเลือกรับเอาสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์เข้าให้แก่ชีวิต
ป้องกันไม่ให้รับเอาสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นโทษเข้ามา๔๘ดังนั้นการใช้อินทรีย์เป็นก็จะเกิดการบริโภคเป็น คือ
รู้จักเลือกที่จะบริโภคหรือเรียกว่าการบริโภคด้วยปัญญา อย่างมีสติ รู้จักเลือกเฟ้นไม่เห็นแก่สนุกสนาน
บันเทิงลุ่มหลงมัวเมา เอาแต่ความเพลิดเพลิน จะน ามาซึ่งความแข็งแรงปลอดภัยจากโรคร้ายและมี
คุณภาพชีวิตที่ด๔ี๙ 

                                             
๔๖ พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่ เป็น, พิมพ์ครั้งที่  ๓๑, 

(นครปฐม: วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๕๕), หน้า ๑๑-๑๒. 
๔๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, หน้า ๑๒๖. 
๔๘ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมกับการพัฒนาชีวิต , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา : ๒๕๓๙), หน้า ๑๐. 
๔๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), คู่มือชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย 

จ ากัด ๒๕๔๗), หน้า ๒๔. 



๒๘ 

๔) สุขภาพร่างกาย สุขภาพร่างกายเป็นพื้นฐาน๕๐ ที่จะช่วยให้เราเข้าถึงชีวิตที่ดี
งามยิ่งขึ้นไป ซึ่งในที่สุดแล้วมนุษย์เราควรจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยการมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ด้วย คือ
ควรจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ๕๑ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทัศนคติต่อการมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง เอาใจใส่สุขภาพร่างกาย รักษาความสะอาด ดูแลให้ร่างกายแข็งแรง มีสามารถใน
การท างานเพ่ือเป็นเครื่องเกื้อหนุนชีวิตที่ดีงาม 

๒.๑.๕.๒ การพัฒนาสังคม (moral development)  หมายถึงการฝึกอบรมด้าน
พฤติกรรม การพัฒนาด้านกายและวาจาให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับเพื่อนมนุษย์ในสังคม๕๒ ให้ตั้งอยู่
ในระเบียบวินัย๕๓ ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน 
ประกอบด้วย  

๑) ปฏิสัมพันธ์  หลักในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทางสังคมให้ได้ด้วยดีนั้น  ต้องไม่
เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น รู้จักสงเคราะห์ เกื้อหนุน เอาใจใส่ ท าให้เกิดไมตรี และความ
สามัคคี รู้จักการสื่อสาร เพื่อชักจูงและชักน าในการพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่นและ
สงัคม๕๔และสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไป๕๕  

๒) อาชีพ คือศีลที่เป็นการหาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม  สุจริต เป็นการท างานที่
ถูกต้องอาชีพสุจริต คืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่เพื่อนมนุษย์หรือแก่สังคม 
เป็นกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ ช่วยแก้ปัญหาของชีวิตและสังคม  

๓) วินัย เป็นการจัดสรรโอกาส ท าให้การท างานด าเนินไปได้ด้วยความสะดวก เช่น 
วินัยของสงฆ์ มีขึ้นเพื่อให้การด าเนินชีวิตของสงฆ์สะดวกแก่การพัฒนาตน ให้บรรลุถึงวิมุติหลุดพ้น มี
อิสระของพระนิพพาน ท าให้สงฆ์มีชีวิตที่เป็นอิสระ๕๖ สามารถท าประโยชน์ให้แก่มหาชนได้เต็มที่วินัย

                                             
๕๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, หน้า ๑๒๖. 
๕๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์สหธรรมิก จ ากัด ๒๕๕๙), หน้า ๑๒๘. 
๕๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๘. 
๕๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๗๐. 
๕๔ ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์, “การศึกษาความสัมพันธ์ของแนวคิดสุขภาวะองค์รวมเชิงพุทธกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๗๓. 

๕๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, หน้า ๑๒๗. 
๕๖ ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์, “การศึกษาความสัมพันธ์ของแนวคิดสุขภาวะองค์รวมเชิงพุทธกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”,วิ ทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๗๓. 



๒๙ 

ที่เป็นพื้นฐานส าหรับมนุษย์คือการรักษากายกับวาจาให้เรียบร้อย๕๗  รู้จักใช้วินัยในการด าเนินชีวิต 
ด้านการจัดวัตถุสิ่งของ จัดแบ่งเวลา จัดสภาพแวดล้อมและจัดระเบียบในการอยู่ร่วมกัน๕๘ ศีลเป็น
พื้นฐานส าคัญอย่างหนึ่งต่อกระบวนการพัฒนาจิตใจ และเมื่อใดที่มีการพัฒนาศีลขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ 
ก็จะเรียกว่าภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแล้วคือมีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแล้ว ไม่เบียดเบียนก่อความ
เดือดร้อนแก่ผู้อื่น ด ารงตนอยู่ในวินัยและอาชีพที่สุจริต มีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะที่เกื้อกูล
สร้างสรรค์ และส่งเสริมสันติสุข๕๙ 

๒.๑.๕.๓ การพัฒนาจิต (emotional development) คือการท าจิตใจให้เจริญงอก
งามมากขึ้นในความดีงามความเข้มแข็ง มั่นคง สงบสุข และเป็นอิสระด้วยคุณธรรมทั้งหลาย๖๐ เช่น มี
เมตตากรุณา มีฉันทะขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่นเบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น การ
พัฒนาจิตนั้น เป็นการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตใจ ให้พร้อมสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ ๓ ด้าน คือ 

๑) คุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรมที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม มีจิตใจที่สูงและประณีต 
ให้มีเมตตาความรัก ความเป็นมิตร ความปรารถนาประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น มีความเมตตา กรุณา อยาก
ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ มีความเสียสละ มีน้ าใจเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีสัมมาคารวะ ความเคารพ 
เห็นความส าคัญของผู้อื่น มีความอ่อนโยน กตัญญูรู้คุณค่าแห่งการกระท าของผู้อื่น เป็นต้น เหล่านี้เป็น
เรื่องคุณภาพจิต 

๒) สมรรถภาพจิต หรือความสามารถของจิต เช่น ความมีสติ มีวิริยะ ความเพียร
พยายามสู้งาน มีขันติ ความอดทนและทนทาน มีสมาธิ จิตใจแน่วแน่ มีสัจจะ ความจริงจัง เอาจริงเอา
จัง มีอธิษฐาน ความเด็ดเดี่ยวต่อความมุ่งหมาย มีความหนักแน่นเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจที่จะท างาน
ให้ได้ผลสมบูรณ์ โดยเฉพาะงานทางปัญญา คือ การคิดพิจารณาให้เห็นความจริงแจ่มแจ้งชัดเจน 

๓) สุขภาพจิต คือ มีจิตที่มีสุขภาพจิตดี มีจิตใจที่เป็นสุข สดชื่นร่าเริง เบิกบาน 
ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส พร้อมที่จะยิ้มแย้มได้ มีปีติ ความเอิบอิ่มใจ มีปราโมทย์ ความแช่มชื่นใจ 
มีปัสสัทธิ ความผ่อนคลาย ไม่คับข้องขุ่นมัว ไม่หม่นหมอง หดหู่ เหี่ยวแห้ง หรือโศกเศร้าอะไรต่างๆ 
เหล่านี้เรียกวา่สุขภาพจิต๖๑ 

                                             
๕๗ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), การศึกษาที่สากลบนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, 

นครปฐม: วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๕๕, หน้า ๗๖. 
๕๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, หน้า๑๒๗. 
๕๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), บทน าสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์, 

หน้า ๓๓-๓๔. 
๖๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๗๐. 
๖๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๖. 



๓๐ 

คุณสมบัติของจิตทั้ง ๓ ด้านนี้ เมื่อพัฒนาถึงพร้อมแล้ว ก็จะเรียกว่า ภาวิตจิต มีจิต
ที่พัฒนาแล้ว คือมีจิตใจที่ฝึกอบรมดีแล้ว สมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิต คือประกอบด้วยคุณธรรมเช่น ความ
เมตตากรุณา ความเอื้ออารี มีมุทิตา ความเคารพ อ่อนน้อม ความกตัญญูกตเวที  สมบูรณ์ด้วย
สมรรถภาพจิต คือมีจิตเข้มแข็ง มั่นคง มีความเพียรพยายาม มีอุตสาหะวิริยะ รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ 
และสมบูรณ์ด้วยสุขภาพจิต คือมีจิตที่ร่าเริงเบิกบาน สดชื่น เอิบอ่ิม ผ่องใส และสงบสุข๖๒ 

๒.๑.๑.๔ การพัฒนาปัญญา (Wisdom development) เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งอยู่
ในจิต ปญฺญุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา  ธรรมทั้งปวง มีปัญญาเป็นยอดยิ่ง๖๓ ปัญญาจึงเป็นตัวน าไปสู่
จุดมุ่งหมายในพุทธธรรมคือความหลุดพ้น ปัญญาเป็นความรู้ที่เข้าถึงความจริงของโลก มองเห็นโลก
และชีวิตตามที่มันเป็นโดยสภาวะซึ่งไม่แยกต่างหากกันออกไป มองเห็นความว่างด้วยความรู้ตามที่มัน
เป็นอย่างนั้น๖๔ดังนั้นปัญญาจึงเป็นตัวปลดปล่อย แก้ไข ท าให้หลุดพ้นเป็นอิสระเรื่อยขึ้นไปในทุกขั้น 

การพัฒนาปัญญา หมายถึง การเจริญปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง๖๕ รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตน
ให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ ประกอบด้วย  

๑) การปฏิบัติต่อความรู้ และ การมีความรู้ เช่นรู้วิชาชีพการงานที่เป็นหน้าที่ของ
ตนการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การน าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา๖๖ 

๒) ระดับความรู้ ระดับความรู้เป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความรู้ซึ้งใน
ระดับที่สูงขึ้น ตามหลัก ปัญญา ๓๖๗,๖๘ ประกอบด้วย สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง การสดับ
การเล่าเรียน เป็นปัญญาที่คนทั่วไปที่สามารถพัฒนาขึ้นได้ จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดแต่การคิดการ
พิจารณาหาเหตุผล เมื่อได้ความรู้ ความเข้าใจจากการฟัง ได้มีการฝึกโยนิโสมนสิการให้เข้าใจถึงความ
เป็นจริงจากการใช้ความรู้อย่างมีเหตุมีผล ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดแต่การฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ 
เป็นการฝึกปฏิบัติโดยใช้ประสบการณ์ตรง เป็นปัญญาที่ต่อยอดจาก สุตมยปัญญา และจินตามย
ปัญญา 

                                             
๖๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), บทน าสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์, 

หนา้ ๓๔-๔๑. 
๖๓ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๕๘/๑๒๖. 
๖๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), บทน าสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์

หน้า ๔๒-๔๓. 
๖๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๗๐. 
๖๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, หน้า๑๒๙. 
๖๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑. 
๖๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๙๖. 



๓๑ 

การพัฒนาปัญญาในแต่ละระดับนั้นเมื่อพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ก็จะเรียกว่า
ภาวิตปัญญา มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว คือรู้จักคิดรู้จักพิจารณา รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหาและรู้จักจัดท า
ด าเนินการต่างๆ ด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ ซึ่งมีปัญญาในการมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง 
ปราศจากอคติและแรงจูงใจที่เคลือบแฝง เป็นอิสระจากการครอบง าของกิ เลส รู้เท่าทันโลกและชีวิต 
เข้าถึงอิสรภาพ หลุดพ้นจากทุกข์และปัญหาทั้งปวง๖๙ ดังพุทธพจน์ได้แสดงทัศนะไว้ว่า “อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วมีสุขเวทนาเกิดขึ้น ถูกสุขเวทนากระทบเข้าแล้ว ไม่มีความยินดียิ่งนักในสุข
เวทนาและไม่ถึงความเป็นผู้ยินดียิ่งนักในสุขเวทนา สุขเวทนานั้นของเขาย่อมดับไป เพราะสุขเวทนา
ดับไปทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้น เขาถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่ร าพันไม่ตีอก”๗๐ 

สรุปได้ว่า สุขภาพและระบบสุขภาพมีความหมายที่สอดคล้องกับสุขภาวะองค์รวม
แนวพุทธ ซึ่งหมายถึง การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบอย่างมีความสัมพันธ์กันระหว่าง กายที่มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กายที่สัมพันธ์กับสังคม กายที่สัมพันธ์กับจิตใจหรือ
ความรู้สึกนึกคิดและปัญญาคือความรู้ความเข้าใจ  ธรรมชาติของมนุษย์ด าเนินไปเพื่อต้องการความสุข 
การจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้นั้นจะต้องก าจัดทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ด้วยการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน
ไปพร้อมๆกัน จนไปสู่ภาวิต ๔ ผู้ที่ได้เจริญกาย ศีล จิต และปัญญาแล้ว คือผู้ที่พัฒนาแล้วอย่างแท้จริง  

๒.๑.๕.๔ หลักการอยู่ร่วมกันในครอบครัวดว้ยฆราวาสธรรม  

ส าหรับหลักฆราวาสธรรมนี้จัดเป็นหลักธรรมส าหรับผู้ครองเรือนหรือครอบครัวโดยเฉพาะ
เพราะเป็นหลักธรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนสถาบันครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัว คือ บิดา 
มารดา และบตุร อยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุข มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทัง้ทางกาย วาจา 
และใจ ซึ่งมีอยูด่้วยกัน ๔ อย่าง คือ (๑) สัจจะ (๒) ทมะ (๓) ขันติ (๔) จาคะ โดยมีการให้ความหมาย
ของฆราวาสธรรม ๔ รายละเอียดมีดังต่อไปนี ้

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใหค าจ ากัดความไวในพจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับ
ประมวลธรรมวา “ฆราวาสธรรม ๔” หมายถึง ธรรมส าหรบัฆราวาส ธรรมส าหรับการครองเรือน 
หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ (Gharavasa – dhamma : virtues for a good household life; 
virtues for lay people) ประกอบดวย๗๑ 

                                             
๖๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนให้สูงสุด, หน้า ๑๒๓. 
๗๐ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๖๘/๔๐๔. 

๗๑ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๒, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๑๓-๑๑๔. 



๓๒ 

๑. สัจจะ หมายถึง ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง ท าจรงิ (truth and 

honesty) 

๒. ทมะ หมายถงึ การฝกฝน การขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว รจูักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนสิัย 

แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา (taming and training oneself; 

adjustment) ในธรรมหมวดนี้ ทมะทานมงุเอาดานปญญา 

๓. ขันติ หมายถึง ความอดทน ตั้งหนาท าหนาที่การงานดวยความขยันหมัน่เพียรเข้มแข็ง 

ทนทาน ไมหวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย (tolerance; forbearance)  

๔. จาคะ หมายถึง ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตน

ได ใจกวาง พรอมที่จะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น และความตองการของผูอื่น พรอมที่จะรวมมือ

ช่วยเหลือ เอื้อเฟอเผื่อแผ ไมคับแคบเห็นแกตนหรือเอาแตใจตัว (liberality; generosity) 

       พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของค าว่า “ฆราวาส” หรือ “คฤหัสถ์” ไว้ในหนังสือ 
ฆราวาสว่าหมายถึง ผู้ครองเรือน คือมีครอบครัว ซึ่งต้องท าให้ถูกต้องเป็นหน้าที่ของมนุษยชาติ
ตามปกติหรือสัตว์ตามปกติ เป็นหน้าที่ที่จะต้องท าให้ถูกต้องสูงขึ้นไป-สูงขึ้นไปเป็นล าดับ จนกระทั่ง
จิตใจ ก็ต้องท าจิตใจให้ถูกต้อง ค าว่า “หน้าที”่ ในภาษาบาลีเรียกว่า “ธมฺม” ในภาษาสันสกฤตว่า “ธรฺ
รม” ในภาษาไทย“ธรรม” คือหน้าที่๗๒พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของหลักฆราวาสธรรมออกเป็น 
๒ ประการ คือ เป็นธรรมธรรมดาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติและเป็นธรรมที่ใช้เป็นหลักในการที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติธรรมข้ออื่นให้ส าเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี๗้๓ 

๑. เป็นธรรมธรรมดาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย ๑) สัจจะ หมายถึง ซื่อตรง
ต่อเพื่อนฝูงซื่อตรงต่อลูกเมีย ซื่อตรงต่อเวลา ซื่อตรงต่อการงาน  ๒) ทมะ หมายถึง ข่มใจ อย่าให้เกิด
โทสะ อย่าให้เกิดความรัก หรือความเกลียด ๓) ขันติ หมายถึง อดทนต่อความร้อน ความหนาว ความ
เหนื่อย อดทนต่อค าด่า ๔) จาคะ หมายถึง การให้ทาน รู้จักเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่เพื่อนบ้าน มิตรสหาย  

๒. เป็นธรรมที่ ใช้ เป็นหลักในการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติธรรมข้ออื่น ๆ ให้ส าเร็จ 
ประกอบด้วย ๑) สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ ความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติในสิ่งนั้น เมื่อจะท าสิ่งใดหรือ
ปฏิบัติธรรมข้อใดแล้วก็ควรตั้งใจจริง ท าอย่างสุดความสามารถ ท าให้ถึงที่สุด ดังเช่น เมื่อพระพุทธเจ้า
ท าความเพียรเพื่อตรัสรู้ ก็ได้ตั้งสัจจาอธิษฐานว่า แม้จะเหลือเพียงแต่กระดูกก็จะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งถ้า

                                             
๗๒ พุทธทาสภิกขุ, ฆราวาสธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิธรรมทาน , ๒๕๓๗), 

หน้า๔๕. 

๗๓ พุทธทาสภิกข,ุ ฆราวาสธรรม, (กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๓), หน้า ๕๕. 



๓๓ 

ไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ในการศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกันถ้ามีสัจจะหรือสัจจาอธิษฐาน คือ ท าให้
มันจริง ๆ ตั้งใจจริง ๆ ก็จะช่วยให้ทุกคนประสบความส าเร็จสมดังที่ตั้งใจ ๒) ทมะ หมายถึง บังคับ
ตัวเอง บังคับใจตนเองไม่ให้หลงไปตามแรงของสิ่งที่มายั่วยุ ซึ่งแม้จะยากเย็นเพียงใดก็ต้องพยายาม
บังคับให้ได้ ในการบังคับนั้น ต้องใช้ไหวพริบและความฉลาดเข้าต่อสู้ เพราะจิตใจเมื่อถูกบังคับก็จะขัด
ขืนยิ่งกว่าช้างที่ตกมันเสียอีก ซึ่งการบังคับจิตใจของตนเอง นั่นก็มี ๒ วิธีด้วยกันคืน กรณีแรกคือ การ
ปลอบประโลมจิตใจค่อยปลอบโยน กรณีที่สอง คือ การบังคับโดยตรงการตัดใจไม่ให้ท าในสิ่งนั้น ซึ่งทั้ง 
๒ วิธีนี้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ๓) ขันติ เมื่อมีทมะแล้วยังต้องใช้ขันติเข้า
รองรับ ต้องอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสไม่ว่าจะเป็นราคะ โทสะ โมหะ หรืออื่น ๆ ต้องใช้ความ
อดทนอย่าหลงไปตามสิ่งยั่วยุหรือกิเลส ๔) จาคะ หมายถึง บริจาคออกไป สละสิ่งที่ไม่ต้องการที่มีอยู่
ในจิตใจให้หลุดออกไประบายความสับสนวุ่นวายออกไปจากจิตใจ อาจจะโดยการสวดมนต์หรือการ
พักผ่อนให้ถูกวิธี ฆราวาสธรรม คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ นี้เป็นเครื่องมือก าจัดมาร เป็นเครื่องมือที่
จะสร้างสิ่งที่ปรารถนาในทุกกรณี ไม่ใช่เฉพาะเป็นธรรมของฆราวาสเท่านั้น แม้แต่บรรพชิที่ต้องการจะ
บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็ยังต้องใช้ธรรมข้อนี้ด้วยเช่นกัน 

ชัยวัฒน์ อัตพฒน์ ได้ให้ความหมาย ฆราวาสธรรมไว้ในหนังสือหลักพระพุทธศาสนาไว้ว่า
เป็นธรรมส าหรับฆราวาสปฏิบัติฆราวาส คือผู้ครองเรือน ชีวิตของผู้ครองเรือนต้องมีการสมาคม การ
สมาคมกับคนอื่นต้องมีความจริงใจต่อเขา ต้องรู้จักข่มจิตของตน เมื่อประสบเหตุการณ์ไม่ดี ต้องมี
ความอดทนเพื่อต่อสู้กับชีวิต และในบางครั้งต้องบริจาคสมบัติของตนเมื่อเห็นคนอื่นเดือน ร้อน 
ฆราวาส มีอยู่ ๔ อย่าง คือ  ๑) สัจจะ หมายถึง มีความจริงใจต่อคนอื่น ๒) ทมะ หมายถึง มีนิสัยข่ม
ความรู้สึกของตน ๓) ขันติ หมายถึง มีความอดทน ๔) จาคะ หมายถึง บริจาคสิ่งของของตนเพื่อ
ประโยชน์คนอ่ืน๗๔ 

หลวงกถิน อัตถโยธิน ได้กล่าวไว้ในอธิบายธรรมวิภาค น.ธ.ตรี ว่า ฆราวาส เป็นธรรม
น ามาซึ่งความสุขความเจริญ เป็นสามัคคีธรรมอันควบคุมบุคคลไว้ให้กลมเกลียวกัน ผู้ปฏิบัติย่อมเกิด
ความไพบูลย์และตั้งตระกูลให้ถาวรมีความสุขเจริญ สัจจะ หมายถึง สัตย์ซื่อแก่กันซื่อตรงต่อกัน เป็น
คุณธรรมที่ส าคัญในการคบหาของประชาชน ถ้าหากแต่ละบุคคลต่างประพฤติซื่อตรง ไว้วางใจซึ่งกัน
และกันย่อมจะน าความเจริญมาสู่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติ ทมะ หมายถึง รู้จักข่มจิตของตน ความข่ม
ใจ เป็นคุณธรรมส าคัญอีกประการหนึ่งเพราะคนทั้งหลายย่อมมีอัธยาศัยแตกต่างกัน ถ้าไม่มีการข่มใจ
ปล่อยให้ประพฤติไปตามกิเลส ย่อมท าให้แตกสามัคคีกันโดยง่าย จึงควรต้องมีอุบายข่มใจของตนเมื่อ
ถูกกิเลสเข้าครอบง าอย่าหุนหัน กระท าลงไปตามอ านาจของกิเลส ผู้ที่มีทมะย่อมเป็นผู้ที่อยู่ห่างจาก

                                             
๗๔ ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ และทวี ผลสมภพ , หลักพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๕๒๙), หน้า ๙๘-๙๙. 



๓๔ 

ความผิดพลั้ง ทั้งเป็นผู้อาจรักษาสามัคคี ขันติ หมายถึง ความอดทนอดกลั้น เมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ มา
กระทบท าให้เกิดโทสะ เมื่อใช้ ทมะ คือรู้จักข่มใจตนเข้าช่วยแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จ ก็ต้องใช้ขันติ อดกลั้น
เข้าช่วยอีกแรงหนึ่ง คือ ต้องรู้จักอดกลั้นต่อเหตุการณ์อันจะยั่วให้เกิดโทสะ จาคะ หมายถึง สละให้ปัน
สิ่งของ ของตนแต่คนที่ควรให้ปัน การให้เป็นกิจส าคัญประการหนึ่งของชนผู้อยู่เป็นหมู่เหล่า เป็นการ
ผูกไมตรีซึ่งกันและกัน เพราะคนเกิดมามีสุข มีทุกข์ มีฐานะ มีอาชีพ แตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรมีน้ าใจ
ไมตรี อารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่กัน๗๕ 

จากความหมาย ค าจ ากัดความดังกล่าว ที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวมาเกี่ยวกับการ
หลักฆราวาสธรรม ๔ สรุปได้ว่า ฆราวาสธรรม คือ ธรรมส าหรับการครองเรือน มีอยู่ ๔ ข้อด้วยกันคือ 
๑) สัจจะ คือ ความจริง ๒) ทมะ คือ การฝึกฝนปรับปรุงตน ๓) ขันติ คือ ความอดทน ๔) จาคะ คือ 
ความเสีย สละ ความเอื้อเฟื้อ ความมีน้ าใจ ปัจเจกบุคคลทั้งผู้น ำครอบครัวและสมำชิกครอบครัวทุก
คน ควรต้องประพฤติธรรมของ  ผู้ครองเรือน ๔ ประกำรนี้ โดยพัฒนำตนไปสู่ควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเองและครอบครัวที่สร้ำงร่วมกันระหว่ำงสำมีกับภรรยำ พัฒนำควำมสัมพันธ์อันดีในบทบำทของพ่อ
แม่ ลูก และเครือญำติในครอบครัวดั้งเดิมของทั้งฝ่ำยสำมีและภรรยำ 

อนึ่ง ในควำมเป็นกัลยำณมิตรของคู่สำมีภรรยำ ผู้มีควำมเสมอภำคกัน กล่ำวได้ว่ำมีเกณฑ์
ตัดสินจำกธรรมของผู้ครองเรือน ๔ ประกำรนี้เอง ถือเป็นหลักธรรมพื้นฐำนในจิตใจ และในกำรสร้ำง
สัมพันธ์ที่ดีงำมแก่ผู้อื่น คู่สำมีภรรยำก็ควรมีธรรมที่สมน้ ำสมเนื้อกัน หรือเสมอกันในหลักธรรมที่
เรียกว่ำ สมชีวิธรรม ๔๗๖ ในปฐมสมชีวีสูตร ว่ำด้วยผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกันสูตรที่ ๑ มี ๔ 
ประกำร คือ 

(๑) สมศรัทธา : มีศรัทธำเสมอกัน 
(๒) สมสีลา : มีศีลเสมอกัน 
(๓) สมจาคา : มีควำมเสียสละเสมอกัน และ 
(๔) สมปัญญา : มีปัญญำเสมอกัน 
สมชีวิธรรม ๔ น้ี จะเป็นฐำนรองรับชีวิตคู่ครองในระดับที่สมควรและคู่ควรกันทั้งในชำตินี ้

และชำติหน้ำ เหตุเพรำะควำมเป็นผู้มีธรรมสมกันนี้เอง ท ำให้ทั้งสองฝ่ำยเป็นผู้มีศรัทธำ รู้ควำม
ประสงค์ของผู้ขอ รู้จักส ำรวมระวังในกำรด ำเนินชีวิตโดยธรรม ใช้ค ำพูดที่ไพเรำะอ่อนหวำนต่อกันมี
ควำมสุขควำมเจริญ รักใคร่ปรองดอง ไม่คิดร้ำยต่อกัน ซึ่งพระพุทธเจ้ำตรัสเกี่ยวกับธรรมส ำหรับคู่

                                             
๗๕ กถิน อัตถโยธิน, อธิบายธรรมวิภาค น.ธ.ตรี, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๑๑), 

หน้า ๒๒. 
๗๖ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๕/๙๔. 



๓๕ 

สมรสไว้ใน ปฐมสังวำสสูตร ว่ำ กำรอยู่ร่วมกันของสำมีภรรยำในลักษณะนี้ จัดอยู่ในประเภทที่ ๔ ที่
สำมีเทวดำอยู่ร่วมกับภรรยำเทวดำ คือ สำมีภรรยำต่ำงเป็นคนมีศีลทั้งคู๗่๗ 

พระพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลาย  เพื่อมุ่งหวังประโยชน์สุขในปัจจุบันคือพระ
นิพพาน พุทธวิธีชนะความทุกข์ พุทธวิธีคือ วิธีตามแบบของชาวพุทธชนะทุกข์ทั้งปวง๗๘ แต่หมู่สัตว์มี
อุปนิสัยไม่เท่ากัน ส่วนผู้อบรมอินทรีย์มาน้อยไม่สามารถบรรลุสัจจะธรรมได้พระองค์ทรงแนะแนวทาง
ขั้นพื้นฐานด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ซึ่งเป็นแนวทางทีส่ามารถพัฒนาขึ้นสูงได้ตามล าดับ 

๒.๑.๕.๕ หลักการปฏิบัติสมดุลครอบครัวด้วยหลักไตรสิกขา  
ในหลักการปฏิบัติด้วยหลักไตรสิกขาสามเป็นหัวใจที่ส าคัญของพระพุทธศาสนา  ที่

พระพุทธเจ้าทรงวางหลักให้ผู้ศึกษาปฏิบัติเป็นแนวทางเพิ่มพูนของศีล สมาธิ ปัญญา เป็นขั้นตอนไป
ตามล าดับพร้อมสามารถพัฒนาให้เจริญยิ่งถึงขั้นเป็นอธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา เป็นไป
ตามสภาพธรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มนุษย์สามารถใช้หลักของไตรสิกขาพัฒนาให้ยิ่งๆขึ้น ควรให้
มองปัญหาข้อใหญ่ ว่ามีความรู้เรื่องจิตไม่พอ ศึกษาเรื่องจิตยังไม่พอ ไม่สามารถที่จะบังคับหรือแม้แต่
ชักจูง หรือเกลี้ยกล่อมจิตให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง๗๙ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านศีล สมาธิ 
ปัญญาให้มั่นคง  ใช้พิจารณาไปตามสภาพรูปนาม จึงควรพัฒนาไตรสิกขา๘๐  ให้เป็น “อธิ” ท าให้ยิ่งมี
ลักษณะ ๓ ประการคือ 

๑. อธิศีลสิกขา คือ ควบคุมความพฤติกรรมที่ทุจริตคดโกงเห็นแก่ตัว น าหลักของศีลควบคุม
ความประพฤติให้อยู่ในความตั้งมั่นของกายสุจริต วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ ด ารงชีวิตด้วย
ความไม่ประมาท  อยู่ในกรอบของระเบียบวินัยอันดีงาม  พร้อมที่จะสามารถพัฒนาสู่อธิจิตสิกขาที่
ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปสู่อธิจิตตสิกขา 

๒. อธิจิตตสิกขา คือการพัฒนาจากอธิศีลสิกขาที่มีความสงบระงับกายวาจาพร้อมควบคุม
อารมณ์ต่างๆ ที่มาสัมผัสทางอายตนะทั้งภายในและภายนอก  ที่มีความเร่าร้อนจิตใจ โดยควบคุม
อารมณ์ฝึกสมาธิด ารงจิตอย่างมั่นคงอยู่ในส่วนของความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งมั่นชอบ 

                                             
๗๗ การอยู่ร่วมกันของสามีภรรยา อีก ๓ ประเภท ได้แก่ ๑. สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผี คือ สามีและ

ภรรยาไม่มีศีลทั้งคู่ ๒. สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดา คือ สามีไม่มีศีล ภรรยามีศีล และ ๓. สามีเทวดาอยู่ร่วมกับ
ภรรยาผี คือ สามีมีศีล ภรรยาไม่มีศีล – องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๓/๘๙. 

๗๘ พุทธทาส อินทปญฺโญ, พุทธวิธีชนะความทุกข์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (บริษัทตถาคตา พับลิเคชั่น จ ากัด, 
พ.ศ. ๒๕๕๖), หน้า ๒๕. 

๗๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕ใ 
๘๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม,  พิมพ์ครั้งที่ 

๓๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๘), หน้า ๑๐๗. 



๓๖ 

ควบคุมอารมณ์ความตั้งมั่นของจิตไม่หวั่นไหว มีความเข้มแข็ง สงบ ระงับ ผ่องใส เป็นสุขภายใน 
บริสุทธิ์ ปราศจากนิวรณ์เครื่องเศร้าหมองทั้งปวง อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเกิดอธิปัญญาสิกขา 

๓. อธิปัญญาสิกขา คือ การพัฒนามาจากอธิจิตตสิกขา เมื่อจิตพัฒนาสมบูรณ์อย่างเต็มที่ 
ปัญญาย่อมเกิดความรับรู้ตามสภาพของความเป็นจริงของสังขารทั้งมวล เป็นลักษณะการควบคุมจิต
ตั้งมั่นอยู่ในกุศล อยู่ในความเห็นชอบ ความด าริชอบ เป็นการพัฒนาน าไปสู่ปัญญาเพื่อรู้แจ้งในไตร
ลักษณ์  หลุดพ้นจากอาสวะก็ด้วยอาศัยอธิสิกขาสาม เป็นแม่บทที่ส าคัญน าไปสู่ภาวะเกิดของรูปนาม
ตามสภาพธรรมชาต ิ

ในกระบวนการหลักไตรสิกขาสามารถพัฒนาให้เป็น “อธิ” เป็นหลักของพระพุทธศาสนาที่
พระพุทธองค์ทรงน ามาเปิดเผยต่อชาวโลกได้น าไปประพฤติปฏิบัติ พระพุทธองค์ทรงสรุปเรื่องศีล 
สมาธิ ปัญญา ในขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ในปาวาริกัมพวัน๘๑ เขตเมืองนาลันทา ทรงแสดง
ธรรมกถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่า “ศีลมีลักษณะอย่างนี้ สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ ปัญญา
มีลักษณะอย่างนี้ สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐาน ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ปัญญาอันมี
บุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐาน ย่อมมีผลมาก มีอานิสงค์มาก จิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐาน
ย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอาสวะทั้งหลายคือ กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ ส่วนบุคคลผู้หนึ่ง
ผู้ใดจะอบรมจิตได้ระดับไหนขึ้นอยู่ก าลังแห่งกุศลบารมีที่สร้างเอาไว้ในอดีต ก็ต้องหมั่นพยายามเริ่ม
สร้างกุศลบารมีให้บังเกิดขึ้น ผู้หนึ่งผู้ใดจะอบรมจิตได้ระดับไหนขึ้นอยู่ก าลังแห่งกุศลบารมีที่สร้าง
เอาไว้ในอดีตก็ต้องมั่นพยายามเริ่มสร้างกุศลบารมีให้บังเกิดขึ้น 

นอกจากนั้นการพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของดวงเดือน พันธุม
นาวินได้เสนอหลักพัฒนาบุคคลตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมไว้ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทยเป็น
ทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎีแรกของนักศึกษาไทยที่สร้างขึ้น บุคคลผู้รวบรวมเขียนเป็นทฤษฎี คือ 
ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน กรอบแนวคิดที่เป็นจุดเด่นของทฤษฎีนี้มีความว่า  ลักษณะ
พื้นฐานและองค์ประกอบทางจิตใจซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมที่พึงปรารถนา  เพื่อส่งเสริมให้บุคคลเป็นคน
ดีและ คนเก่ง  ซึ่งได้ท าการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง โดยได้ท าการประมวล
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อายุ
ตั้งแต่ ๖-๖๐ ปี ว่าพฤติกรรมเหล่านั้น มีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้าง และได้น ามาประยุกต์เป็นทฤษฎี
ต้นไม้จริยธรรมส าหรับคนไทยขึ้น โดยแบ่งต้นไม้จริยธรรม ออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี๘้๒ 

                                             
๘๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๘/๙๒. 
๘๒ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, “ทฤษฎีตนไมจริยธรรมส าหรับคนไทย : อดีต ปจจุบัน และอนาคต”, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๔๘). (เอกสารประกอบการประชุม) 



๓๗ 

ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ ดอกและผลไม้บนต้น ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท าดีละเว้นชั่วและ
พฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวม ซึ่งล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี 
พฤติกรรมที่เอ้ือเฟ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
 ส่วนที่สอง ได้แก่  ส่วนล าต้นของต้นไม้ แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่างขยัน
ขันแข็ง ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ ๕ ด้าน คือ (๑)  เหตุผลเชิงจริยธรรม (๒)  มุ่งอนาคตและการ
ควบคุมตนเอง  (๓) ความเช่ืออ านาจในตน  (๔) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ( ๕ ) ทั ศนคติ  คุณ ธรรมและ
ค่านิยม 

ส่วนที่สาม ได้แก่ รากของต้นไม้ ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอย่างขยันขันแข็งซึ่ง
ประกอบด้วยจิตลักษณะ ๓ ด้าน คือ (๑) สติปัญญา  (๒) ประสบการณ์ทางสังคม  และ (๓) 
สุขภาพจิต 

จิตลักษณะทั้งสามนี้อาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจิตลักษณะ ๕ ประการ ที่ล าต้นของ
ต้นไม้ก็ได้ กล่าวคือ บุคคลจะต้องมีลักษณะพื้นฐานทางจิตใจ ๓ ด้าน ในปริมาณที่สูงพอเหมาะกับอายุ 
จึงจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง ๕ ประการ ที่ล าต้นของต้นไม้ โดยที่จิตลักษณะ
ทั้ง ๕ นี้ จะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ ถ้าบุคคลที่มีความพร้อมทางจิตใจ  ๓ ด้านดังกล่าวและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทางบ้าน ทางโรงเรียนและสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้นบุคคลยังมีความพร้อมที่จะรับ
การพัฒนาจิตลักษณะบางประการใน ๕ ด้านนี้ โดยวิธีการอื่น ๆ ด้วย  ฉะนั้นจิตลักษณะพื้นฐาน ๓ 
ประการ จึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเก่งนั่นเอง นอกจากนี้จิตลักษณะพื้นฐาน ๓ 
ประการที่รากนี้อาจเป็นสาเหตุร่วมกับจิตลักษณะ ๕ ประการที่ล าต้น 
  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมนี้ เกิดจากผลการวิจัยพฤติกรรมและจิตลักษณะของคนไทย โดย
เมื่อสร้างขึ้นแล้วทฤษฎีนี้ก็ได้ชี้แนวทางการตั้งสมมติฐานการวิจัยเพื่อหาหลักฐานใหม่ ๆ มาเพื่อเติมใน
ทฤษฎีนี้อีก เช่น การวิจัยที่เกี่ยวกับจิตลักษณะพื้นฐาน ๓ ประการ ที่สามารถจ าแนกคนเป็น ๔ 
ประเภท เหมือนบัวสี่เหล่า กับความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคล โดยพบว่าคนที่
เป็นบัวเหนือน้ าเท่านั้น (มีจิตลักษณะพื้นฐาน ๓ ด้านนี้ในปริมาณสูงเหมาะสมกับอายุ) เป็นผู้ที่จะ
สามารถรับการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมได้อย่างเหมาะสมกับอายุ ตามทฤษฎีของ Kohlberg 
 การสอน  "คุณธรรม/จริยธรรม"  เป็นความต้องการที่คนรุ่นหนึ่งจะชี้น าคนอีกรุ่นหนึ่ง  
โดยผู้สอนมีความเชื่อว่าประสบการณ์ของตนอาจสร้างความเข้าใจเรื่อง  คุณธรรม/จริยธรรม  (หรือ
ความดี  ความถูกต้อง  ความเหมาะสม)  อย่างถ่องแท้ในระดับหนึ่ง  และต้องการให้  เยาวชนเชื่อ  ดี
และเหมาะสมกับเยาวชน การยึดหลักคุณธรรม/จริยธรรม  ท าให้มนุษย์มีความสุข  ความสวย  และ
ความงาม โดยที่ความสุขนั้นควรเป็นความสุขแบบเรียบง่ายและยั่งยืน อันเป็นความพร้อมที่จะพัฒนา 
จริยธรรมของบุคคลประกอบด้วย  



๓๘ 

 ๑. ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตและหลัก จริยธรรม   ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้มา
ตั้งแต่วัยต้นของชีวิตจากการเลี้ยงดู  การศึกษาอบรม  และจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  โดย
อาจเป็นในวิถีทางที่ต่างกัน  ซึ่งเป็นผลให้บุคคลมีพัฒนาการทางจริยธรรมต่างกัน  จากกฎเกณฑ์การ
ตัดสินที่ต่างกัน 
 ๒. ความใฝ่ธรรมมนุษย์มีธรรมชาติของการ แสวงหาความถูกต้องเป็นธรรมหรือความดี
งามตั้งแต่วัยทารก คุณสมบัตินี้ท าให้บุคคลนิยมคนดี ชอบสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม ต้องการที่จะ
พัฒนาตนเองให้เป็นคนดีอย่างไรก็ตามประสบการณ์ในชีวิตจากการเลี้ยงดูและเจริญเติบโตใน
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณธรรมเป็นปัจจัยส าคัญให้บุคคลพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีจริยธรรมสูง
กว่า 
 ๓. ความรู้จักตนเองของบุคคลนั้นความรู้จักตนเองของบุคคล  คือ สร้างความสามารถใน
การพิจารณาให้รู้อิทธิพลของความดีและความไม่ดีของตนให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถ
เสริมสร้างความดีของตนให้มีพลังเข็มแข็ง ในลักษณะที่ตนเองและสังคมยอมรับได้  ความรู้จักตนเองนี้
จะท าให้บุคคลมีความมั่นใจ มีพลังและพร้อมที่จะขจัดความไม่ดีของตนและพัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง
ดีขึ้น 

๒.๑.๖ วิถีทางการพัฒนาจริยธรรม 
 ๑.  การศึกษาเรียนรู้ กระท าได้หลายวิธี  ดังนี ้

   ๑.๑  การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการหาความรู้จากการอ่านหนังสือ
เกี่ยวกับปรัชญาศาสนา  วรรณคดีที่มีคุณค่า  หนังสือเกี่ยวกับจริยธรรมทั่วไปและ จริยธรรมวิชาชีพ 
   ๑.๒  การเข้าร่วมประชุมสัมมนา  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  และการคบหาบัณฑิตผู้ใส่ใจด้านจริยธรรม 
   ๑.๓ การเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตและจากประสบการณ์ในสถานที่
ปฏิบัติงานประสบการณ์จริงเป็นโอกาสอันประเสริฐในการเรียนรู้จริยธรรมแห่งชีวิต  ที่ช่วยให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งทั้งด้านเจตคติและทักษะการแก้ปัญหาเชิง จริยธรรม  อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมของบุคคล  ผู้มีความพร้อมน้อยอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้อันมีค่านี้เลย 

 ๒. การวิเคราะห์ตนเอง  บุคคลผู้มีความพร้อมจะพัฒนามีความตั้งใจและเห็น
ความส าคัญของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อท าความรู้จักในตัวตนเอง  ด้วยการพิจารณาเกี่ยวกับ
ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง  จะช่วยให้บุคคลตระหนักรู้คุณลักษณะของ
ตนเอง  รู้จุดดีจุดด้อยของตน   รู้ว่าควรคงลักษณะใดไว้ 
การวิเคราะห์ตนเอง  กระท าได้ด้วยหลักการต่อไปนี้ 
   ๒.๑   การรับฟังความคิดเห็นเชิงวิพากษ์จากค าพูดและอากัปกิริยาจากบุคคล
รอบข้าง  เช่น   จากผู้บังคับบัญชา  จากเพื่อนร่วมงาน   จากผู้ใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัว 



๓๙ 

   ๒.๒  วิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับความคิด  ความต้องการเจตคติการกระท า และ
ผลการกระท าทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
   ๒.๓  ค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ   เช่น   จากต ารา  บทความ  
รายงานการวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์และพัฒนาตน อย่างถ่องแท้ 
   ๒.๔  เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาจิตใจ  (จิตใจและพฤติกรรมมนุษย์เป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้เช่นเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก)  ท าให้จิตใจได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เกิดปัญญารับรู้ตนเองอย่างลึกซึ้งและแท้จริง 

 ๓. การฝึกตน เป็นวิธีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วย ตนเองขั้นสูงสุดเพราะ
เป็นการพัฒนาความสามารถของบุคคลในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในกรอบของ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคมทั้งในสภาพการณ์ปกติและเมื่อเผชิญปัญหาหรือขัดแย้งการฝึกตน  
เป็นวิธีการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมด้วยตนเองขั้นสูงสุด  เพราะเป็นการพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล  ในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในกรอบของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของ
สังคม  ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเมื่อเผชิญปัญหาหรือขัดแย้ง 
   ๓.๑  การฝึกวินัยขั้นพื้นฐาน  เช่น  ความขยันหมั่นเพียร  การพึ่งตนเอง  ความ
ตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบ  การรู้จักประหยัดและออม ความซื่อสัตย์ ความมีสัมมาคารวะ ความรัก
ชาติฯ 
   ๓.๒  การรักษาศีลตามความเชื่อในศาสนาของตน  ศีลเป็นตัวก าหนดที่จะท า
ให้งดเว้นในการที่จะกระท าชั่วร้ายใด ๆ  อยู่ในจิตใจ  ส่งผลให้บุคคลมีพลังจิตที่เข้มแข็งรู้เท่าทัน
ความคิดสามารถควบคุมตนได้  
   ๓.๓  การท าสมาธิ  เป็นการฝึกให้เกิดการตั้งมั่นของจิตใจท าให้เกิดภาวะม ี
อารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิต เป็นจิตใจที่สงบผ่องใสบริสุทธิ์เป็นจิตที่เข้มแข็ง มั่นคง แน่วแน่  ท าให้
เกิดปัญญาสามารถพิจารณาเห็นทุกอย่างตรงสภาพความเป็นจริง 
  ๓.๔  ฝึกการเป็นผู้ให้  เช่น  การรู้จัก ให้อภัย  รู้จักแบ่งปันความรู้   ความดี
ความชอบ   บริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์   อุทิศแรงกายแรงใจช่วยงานสาธารณะประโยชน์โดยไม่
หวังผลตอบแทนใด ๆ 

สรุปได้ว่า  การพัฒนาจริยธรรมด้วยวิธีพัฒนาตนเองตามขั้นตอนดังกล่าว  เป็นธรรมภาระ
ที่บุคคลสามารถปฏิบัติได้ควบคู่กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน  แต่มิใช่เป็นการกระท าในลักษณะเสร็จ
สิ้น  ต้องกระท าอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย  เพราะจิตใจของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  เฉกเช่น   
กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 



๔๐ 

๒.๑.๗ หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความสมดุลชีวิตและครอบครัว 
๒.๑.๗.๑. กัลยาณมิตรธรรม 
ค ำว่ำ “กัลยำณมิตร” แปลควำมหมำยค ำ “กัลยำณ” ว่ำ หมำยถึง งำม ดี และ “มิตร” 

หมำยถึง เพื่อนรักใคร่ที่สนิทสนมคุ้นเคย ดังนั้น กัลยำณมิตร จึงมีควำมหมำยว่ำ เพื่อนที่ดี เพื่อนที่งำม 
หรือเพื่อนที่รักใคร่คุ้นเคยที่ดี เพื่อนรักใคร่คุ้นเคยที่งำม หรือ มิตรผู้มีคุณอันบัณฑิตพึงนับ๘๓ จัดเป็น 
“มิตรแท้” หรือ “มิตรมีใจดี” มี ๔ พวก ได้แก๘่๔ 

๑) มิตรมีอุปกำระ : เป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ ๔ ประกำร คือ 
๑.๑ ป้องกันมิตรผู้ประมำทแล้ว 
๑.๒ ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมำทแล้ว 
๑.๓ เป็นที่พึ่งได้เมื่อมีภัย 
๑.๔ เมื่อมีกิจจ ำเป็นก็ช่วยเรื่องโภคทรัพย์ให้ได้ถึง ๒ เท่ำของทรัพย์ที่ต้องกำร 

๒) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ : เปน็มิตรมีใจดีโดยเหต ุ๔ ประกำร คือ 
๒.๑ บอกควำมลับแก่เพื่อน 
๒.๒ ปิดควำมลับของเพื่อน 
๒.๓ ไม่ละทิ้งในยำมอันตรำย 
๒.๔ สละได้แมช้ีวิตเพ่ือประโยชน์ของเพ่ือน 

๓) มิตรแนะน ำประโยชน ์: เป็นมิตรมีใจดีโดยเหตุ ๔ ประกำร คือ 
๓.๑ ห้ำมปรำมมิให้ท ำควำมชั่ว 
๓.๒ แนะน ำใหต้ั้งมั่นอยู่ในควำมด ี
๓.๓ ให้ฟังสิ่งทีย่ังไม่เคยได้ฟัง 
๓.๔ บอกทำงสงบสุขหรือทำงสวรรค์ให ้

๔) มิตรมีควำมรักใคร่ : เป็นมติรมีใจดีโดยเหต ุ๔ ประกำร คือ 
๔.๑ ไม่ยินดีในควำมเสื่อมของเพ่ือน 
๔.๒ ยินดีในควำมเจริญของเพ่ือน 
๔.๓ ห้ำมปรำมผู้ที่นินทำเพื่อน 
๔.๔ สนับสนุนผู้ที่สรรเสริญเพื่อน 

พระพุทธเจ้ำได้ตรัสคำถำไว้ว่ำ 
“บุคคลที่เป็นมิตรมีใจดี ๔ จ ำพวกนี ้คือ.... 

                                             
๘๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๕. 
๘๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๐-๒๖๔/๒๐๙-๒๑๑. 



๔๑ 

บัณฑิตรู้อย่ำงนี้แล้ว 
พึงเข้ำไปคบหำโดยควำมจริงใจ 
เหมือนมำรดำคบหำบุตรผู้เกิดแต่อกฉะนั้น...”๘๕ 

กัลยำณมิตรมิได้หมำยถึงเพื่อนที่ดีตำมควำมหมำยสำมัญเท่ำนั้น แต่เป็นผู้เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมและคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะน ำ ชี้แจง ชักจูง ช่วยบอกทำง หรือเป็นตัวอย่ำงให้ผู้อื่น
ด ำเนินไปในหนทำงแห่งกำรฝึกฝนอบรมที่ถูกต้อง ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่ำนยกตัวอย่ำงว่ำ ได้แก่ 
พระพุทธเจ้ำ และพระธรรมค ำสั่งสอนของพระพุทธองค์ โดยพระพุทธเจ้ำจะตรัสแก่เหล่ำภิกษุสำวกว่ำ
ให้คบพระพุทธองค์เป็นมิตร ก็จะสำมำรถหลุดพ้นจำกชำติ ชรำ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
และอุปำยำสไปได้๘๖ พระอรหันตสำวก ครูอำจำรย์ และผู้ทรงปัญญำ สำมำรถสั่งสอนแนะน ำ เป็นที่
ปรึกษำได้ แม้จะอ่อนวัยกว่ำก็ตำม๘๗ เป็นผู้มีควำมตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม ท ำหน้ำที่ของชำวพุทธ
คือควำมเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบำนที่ดี เพื่อยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น  ผู้สั่งสอน
แนะน ำ ชักน ำไปในหนทำงที่ถูกต้องดีงำม ผู้เป็นกัลยำณมิตร เป็นผู้มีธรรมของสัตบุรุษ ๗ ประกำร คือ 
๑) รู้หลัก และรู้จักเหตุ (ธัมมัญญุตำ) ๒) รู้ควำมมุ่งหมำย และรู้จักผล (อัตถัญญุตำ) ๓) รู้จักตน คือ      
รู้ฐำนะ ภำวะ เพศ ก ำลังควำมรู้ ควำมถนัด ควำมสำมำรถ และคุณธรรม (อัตตัญญุตำ) ๔) รู้จัก
ประมำณ ควำมพอเหมำะพอดี (มัตตัญญุตำ) ๕) รู้จักกำล รู้เวลำใดควรท ำอะไร รู้จักเวลำเรียน เวลำ
ท ำงำน เวลำพักผ่อน (กำลัญญุตำ) ๖) รู้จักชุมชน รู้จักถิ่น รู้จักที่ชุมนุม รู้จักมำรยำท รู้ระเบียบวินัย 
ข้อควรปฏิบัติต่ำงๆ (ปริสัญญุตำ) และ ๗) รู้จักบุคคล รู้ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลโดยอัธยำศัย โดย
ควำมสำมำรถ โดยคุณธรรม (ปุคคลัญญุตำ)๘๘ และพระพุทธองค์ได้ทรงประทำนเกณฑ์ตัดสินควำม
เป็นกัลยำณมิตรไว้แก่บริษัท ๔๘๙ ดังนี ้

ก. คุณลักษณะแห่งกัลยาณมิตร ๘ ประการ : 
๑. มีศรัทธำ คอืเช่ือกำรตรัสรู้ของพระตถำคต เชื่อกรรมและผลของกรรม 
๒. มีศีล คือเปน็ที่รัก เป็นที่เคำรพ เป็นที่นับถือของสัตว์ทั้งหลำย 

                                             
๘๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๕/๒๑๑. 
๘๖ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๒/๔. 
๘๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๖๒๓. 
๘๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓. 
๘๙ ชุมชนชาวพุทธ ๔ พวก คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา – พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๗๖. 



๔๒ 

๓. มีสุตะ คือ กล่ำวถ้อยค ำที่ลึกซึ้งที่สัมปยตุด้วยสัจจะและปฏิจจสมุปบำท๙๐ 
๔. มีจำคะ คือ ปรำรถนำน้อย สันโดษ ชอบสงัด ไม่คลุกคลีด้วยหมู ่
๕. มีควำมเพียร คือ ปรำรภควำมเพียรในกำรปฏิบัติเพื่อเกื้อหนุนแก่ตนและเกื้อกูลแก่ผู้อื่น 
๖. มีสติ คือ มีสติตั้งมั่น 
๗. มีสมำธิ คือ จิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่ำน และ 
๘. มีปัญญำ คือ รู้อย่ำงไม่วิปริต ใช้สติพิจำรณำคติแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรม รู้สิ่งที่

เกื้อกูล และสิ่งไม่เกื้อกูลแห่งสัตว์ทั้งหลำยด้วยปัญญำตำมควำมเป็นจริง มีจิตเป็นหนึ่งในอำรมณ์นั้น
ด้วยสมำธ ิเว้นสิ่งที่ไม่เกื้อกูล ประกอบสิ่งที่เกื้อกูลด้วยควำมเพียร๙๑ 

ข. องค์คุณของกัลยาณมิตร : พระพุทธเจ้ำทรงประทำนองค์แห่งมิตรไว้ ๒ พระสูตร คือ 
(๑) ปฐมมิตตสูตร๙๒ ว่ำด้วยองค์ ๗ ประกำร แห่งมิตรผู้เป็นที่น่ำคบหำ คือ ๑. ให้สิ่งที่ให้

ได้ยำก ๒. ท ำสิ่งที่ท ำได้ยำก ๓. อดทนถ้อยค ำที่อดทนได้ยำก ๔. เปิดเผยควำมลับแก่เพื่อน ๕. ปิด
ควำมลับของเพื่อน ๖. ไม่ทอดทิ้งในยำมวิบัติ ๗. เมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติก็ไม่ดูหมิ่น พระพุทธเจ้ำตรัส
ไว้ว่ำในฐำนะทั้ง ๗ น้ี หำกปรำกฏมีอยู่ในบุคคลใดก็ตำมในโลกนี้ บุคคลนั้นจัดเป็นมิตรที่ควรแก่กำรคบ
หำ 

(๒) ทุติยมิตตสูตร๙๓ ว่ำด้วย “กัลยำณมิตรธรรม ๗” คือองค์คุณของกัลยำณมิตรหรือ
คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท้ คือท่ำนที่คบหรือเข้ำหำแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดควำมดีงำมและควำม
เจริญ ในที่นี้มุ่งเอำมิตรประเภทครูหรือพ่ีเลี้ยงเป็นส ำคัญ๙๔ คือ 

ก) ปิโย หมำยถึง น่ำรักด้วยมีเมตตำ เป็นที่สบำยจิต สนิทใจ ชวนให้อยำกเข้ำไปหำ
และปรึกษำไต่ถำมปัญหำขัดข้องใจต่ำงๆ เพรำะมีคุณลักษณะแห่งกัลยำณมิตร ๘ ประกำรดังที่ได้กล่ำว
ไปแล้วข้ำงต้น 

ข) ครุ หมำยถงึ น่ำเคำรพด้วยควำมประพฤติหนักแน่นอันสมควรแกฐ่ำนะ เป็นที่พึ่ง
อำศัยได ้คือให้ควำมรู้สึกอบอุ่นใจ และควำมรู้สึกปลอดภัย 

                                             
๙๐ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๕-๑๑๖/๕๗-๖๖. 
๙๑ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗. 
๙๒ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓ /๓๖/๕๖. 
๙๓ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗. 
๙๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๒๐๔. 



๔๓ 

ค) ภาวนีโย หมำยถึง น่ำเจริญใจ น่ำยกย่องด้วยควำมเป็นผู้รู้และเป็นผู้ฝึกฝน
ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ สมควรแก่กำรเอำอย่ำง ปฏิบัติตำม ท ำให้ระลึกและเอ่ยอ้ำงด้วยควำมซำบซึ้ง
ภูมิใจ 

ง) วัตตา หมำยถึง รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้ผู้ฟังเกิดควำมเข้ำใจ เป็นที่ปรึกษำที่
ดี รู้ว่ำเมื่อไรควรพูดอะไรบ้ำง และคอยให้ค ำแนะน ำว่ำกล่ำวตักเตือนรู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้
เข้ำใจ ช่ำงเจรจำปรำศรัย ถูกโอกำส ถูกกำลเทศะ รู้ว่ำเมื่อไรควรพูดอะไรอย่ำงไร คอยให้ค ำแนะน ำว่ำ
กล่ำวตักเตือน เป็นที่ปรึกษำที่ด ีโดยใช้แบบอย่ำงที่ดีของพระพุทธเจ้ำ ได้แก ่

๑. รู้หลักการพูด ตามหลักการตรัสถ้อยค าของพระพุทธองค์ ที่ว่ำ ๑.๑ ค ำพูดที่ไม่
จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์ไม่ตรัส ๑.๒ ค ำพูดที่จริง 
ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์ไม่ตรัส ๑.๓ ค ำพูดที่จริงถูกต้อง เป็น
ประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์เลือกเวลำตรัส ๑.๔ ค ำพูดที่ไม่จริงไม่ถูกต้อง ไม่เป็น
ประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์ไม่ตรัส ๑.๕ ค ำพูดที่จริงถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ 
ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์ไม่ตรัส และ ๑.๖ ค ำพูดที่จริงถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นที่รักที่
ชอบใจของผู้อื่น พระองค์เลือกเวลำตรัส๙๕ 

๒. รู้องค์ประกอบของวาจาสุภาษิต ที่ว่ำ ๒.๑ วำจำที่กล่ำวถูกกำล ๒.๒ วำจำที่
กล่ำวเป็นควำมจริง ๒.๓ วำจำที่กล่ำวอ่อนหวำน ๒.๔ วำจำที่กล่ำวเป็นประโยชน์๙๖ ๒.๕ วำจำที่กล่ำว
ด้วยจิตเมตตำ๙๗ 

๓. ศึกษาเคล็ดลับการพูดของพระพุทธองค์ที่ตรสัแก่พระอานนท ์
พระพุทธเจ้ำตรัสถึงเคล็ดลับในกำรตรัสถ้อยค ำของพระพุทธองค์แก่พระอำนนท์ว่ำ        
“อำนนท์ กำรแสดงธรรมให้คนอื่นฟัง มิใช่สิ่งที่กระท ำได้ง่ำย ผู้แสดงธรรมแก่คนอื่น พึงตั้ง

ธรรม ๕ อย่ำงไว้ในใจ คือ ๑. เรำจักกล่ำวชี้แจงไปตำมล ำดับ ๒. เรำจักกล่ำวชี้แจง ยกเหตุผลมำแสดง
ให้เข้ำใจ ๓. เรำจักแสดงด้วยควำมเอ็นดู (เมตตำ) ๔. เรำจักไม่แสดงด้วยเห็นแก่อำมิส (ไม่มุ่งหวังลำภ
หรือปัจจัย ๔ เพื่อตน) ๕. เรำจักแสดงไปโดยไม่ให้กระทบตน และผู้อื่น”๙๘  

ผู้ที่จะได้ชื่อว่ำเป็นกัลยำณมิตรจึงต้องศึกษำหลักกำร และเคล็ดลับต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น 
แล้วน ำไปฝึกฝนปฏิบัติให้ได้ผลส ำเร็จ เพรำะกำรใช้วำจำหรือกำรใช้ค ำพูดสำมำรถท ำให้คนรักนับถือ 

                                             
๙๕ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๖/๘๗-๘๘. 
๙๖ ดังพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า     ค าพูดที่มีประโยชน์ค าเดียว ที่คนฟังแล้วสงบ

ระงับได้ ย่อมดีกว่าค าพูดที่ไร้ประโยชน์ตั้ง ๑,๐๐๐ ค า ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๐๐/๖๑. 
๙๗ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๘/๓๓๘. 
๙๘ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๙/๒๖๓. 



๔๔ 

หรือท ำให้คนเกลียดและดูแคลนปรำศจำกควำมนับถือได้ เมื่อบุคคลเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ดีงำม เป็น
ประโยชน์ก็ย่อมมีคนรัก เชื่อฟัง ยกย่อง และนับถือในฐำนเป็นกัลยำณมิตรของเขำได ้แต่หำกบุคคลพูด
เพ้อเจ้อ หำแก่นสำรอะไรมิได้ก็จะมีแต่คนชิงชัง เบื่อหน่ำย เช่นสุภำษิตที่ว่ำ “พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่ว
อัปรำชัย” 

จ) วจนักขโม หมำยถึง อดทนต่อถ้อยค ำต่ำงๆ คือ พร้อมที่จะรับฟังค ำปรึกษำ ซักถำม ค ำ
เสนอ และวิพำกษ์วิจำรณ์ อดทนฟังได้โดยไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว ผู้ที่เป็นกัลยำณมิตรที่แท้จริงย่อมไม่
หวั่นไหวต่อค ำพูดสบประมำท หรือค ำพูดที่หมำยจะลองภูมิลองปัญญำ เป็นต้น เพรำะผู้ที่ เป็น
กัลยำณมิตรที่แท้จริงย่อมไม่มีจุดมุ่งหมำยที่จะเอำชนะผู้อื่นด้วยกำรอวดตนหรือถือดีว่ำมีภูมิปัญญำที่
เหนือกว่ำ ดังนั้นท่ำทีของกัลยำณมิตรจึงเป็นท่ำทีของผู้มีใจกว้ำง ยอมรับได้ในควำมคิดเห็นของผู้อื่นแม้
จะไม่เป็นที่น่ำพอใจก็ตำม และย่อมไม่หวั่นไหวต่อค ำสรรเสริญหรือค ำนินทำทั้งต่อหน้ำและลับหลัง
ทั้งนี้คุณลักษณะ และคุณประโยชน์ของควำมเป็นผู้รู้จักอดทน หรือควำมเป็นผู้มีขันต ิมีตำมพุทธภำษิต 
ดังนี้ 

ภูเขำศิลำแท่งทึบ ย่อมไม่หวั่นไหวเพรำะลมฉันใด บัญฑิตย่อมไม่หวั่นไหว เพรำะนินทำ
สรรเสริญ ฉันนั้น๙๙ . . . ขันติเป็นเครื่องประดับของนักปรำชญ์ ขันติเป็นตบะของผู้พำกเพียรขันติเป็น
ก ำลังของนักพรต ขันติน ำประโยชน์สุขมำให๑้๐๐ 

นอกจำกนั้น ควำมเป็นผู้มีขันติ มีควำมอดทน อดกลั้น ยังไม่ก่อให้เกิดเวรอีกด้วยดังภำษิต
ที่ว่ำ “เสนำแม้หมู่ ใหญ่  พร้อมด้วยพระรำชำรบอยู่  ไม่พึงได้ประโยชน์ที่สัตบุรุษผู้มีขันติพึงได้ 
(เพรำะว่ำ) เวรทั้งหลำยของผู้มีขันติเป็นก ำลัง ย่อมสงบระงับ”๑๐๑ 

ฉ) คัมภีรัญจ กถัง กัตตา หมำยถึง แถลงเรื่องล้ ำลึกได้ สำมำรถอธิบำยเรื่องยุ่งยำก
ซับซ้อนให้เข้ำใจ และให้เรียนรู้เรื่องรำวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป กล่ำวได้ว่ำหมำยถึงควำมเป็นผู้ที่กล่ำวค ำที่ลุ่ม
ลึกให้เข้ำใจง่ำย หรือท ำเรื่องยำกให้เป็นเรื่องง่ำย โดยกำรศึกษำและปฏิบัติตำมลีลำกำรสอนของพระ
พุทธองค์ที่เรียกว่ำธรรมีกถำหรือ เทศนำวิธ ี๔ คือ 

๑. สันทัสสนำ ชี้แจงให้เห็นชัด 
๒. สมำทปนำ ชวนให้อยำกรับไปปฏิบัติ 
๓. สมุตเตชนำ เร้ำใจให้อำจหำญแกล้วกล้ำ และ 
๔. สัมปหังสนำ ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่ำเริง๑๐๒ 

                                             
๙๙ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๘๑/๕๓. 
๑๐๐ คณะกรรมการกองต ารา มหามกุฏราชวิทยาลัย, พุทธศาสนสุภาษิต (เล่ม ๓), พิมพ์ครั้งที่ ๑๘, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๔. 
๑๐๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕. 



๔๕ 

ช) โน จัฏฐาเน นิโยชเย หมำยถึง ไม่ชักน ำในอฐำน คือ ไม่ชักจูงไปในทำงเสื่อมเสียหรือ
เรื่องเหลวไหลไม่สมควร ไม่เกิดประโยชน์เกื้อกูล มีคติเป็นทุกข์ แต่ชักน ำไปในทำงตรงข้ำมคือทำงที่ท ำ
ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลและมีคติเป็นสุข๑๐๓ โดยกำรสอนช้ีแนะตำมหลักกำรของพระพุทธเจ้ำ ดังนี ้

๑. ทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น 
๒. ทรงสั่งสอนมีเหตุผลที่ผู้ฟังอำจตรองตำมให้เห็นจริงได ้
๓. ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ คือผู้ปฏิบัติตำมย่อมได้ประโยชน์  โดยสมควรแก่ควำม

ปฏิบัต๑ิ๐๔ 
พระพุทธเจ้ำตรัสไว้ว่ำมิตรผู้มีคุณสมบัติ ๗ ประกำรนี้ เป็นผู้ที่ควรเสพ ควรคบ และควร

เข้ำไปนั่งใกล้ แม้จะถูกขับไล่ก็ตำม ในทำงพระพุทธศำสนำเรียกควำมมีกัลยำณมิตรว่ำ “กัลยำณมิตต
ตำ” คือ มีผู้แนะน ำ สั่งสอน ที่ปรึกษำ เพื่อนที่คบหำ และบุคคลผู้แวดล้อมที่ดี หรือ คือควำมรู้จักเลือก
เสวนำบุคคล หรือเข้ำร่วมหมู่กับผู้ทรงคุณทรงปัญญำ มีควำมสำมำรถ ซึ่งจะช่วยแวดล้อมสนับสนุน 
ชักจูง ชี้ช่องทำง เป็นแบบอย่ำง ตลอดจนเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแก่กัน ให้ด ำเนินก้ำวหน้ำไปด้วยดี
ในกำรศึกษำอบรม กำรครองชีวิต กำรประกอบกิจกำร และธรรมปฏิบัติ หรือคือสิ่งแวดล้อมทำงสังคม
ที่ดี๑๐๕ ทั้งหมดนี้จัดเป็นองค์ประกอบภำยนอก (External Factor or Environmental Factor)๑๐๖ 
หรือปัจจัยภำยนอกที่เรียกว่ำ “ปรโตโฆสะ”๑๐๗ (เสียงจำกผู้อื่นหรือเสียงบอกจำกผู้อื่น)๑๐๘ คือ กำร
กระตุ้นหรือชักจูงจำกภำยนอก เช่น กำรอบรมสั่งสอน กำรแนะน ำ กำรถ่ำยทอดหรืออิทธิพลจำก
สิ่งแวดล้อม กำรโฆษณำบอกเล่ำ กำรให้ข่ำวสำร กำรให้ค ำอธิบำยโดยให้ควำมยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ควำม
สดชื่นเบิกบำนใจกับทุกๆ คน ให้ควำมเป็นมิตร ให้ควำมเป็นกันเอง ให้ควำมปรำรถนำดีอย่ำงจริงใจ
กับทุกคน เป็นญำติยิ่งด้วยญำติ เป็นมิตรยิ่งด้วยมิตร ให้ค ำแนะน ำที่ดี ชี้หนทำงที่ถูกให้ด ำเนินชีวิตไป
ในทำงที่ถูกต้องประเสริฐดีงำม ดังค ำตรัสที่ว่ำ 

“ภิกษุทั้งหลำย เมื่อดวงอำทิตย์ก ำลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมำก่อน เป็นบุพนิมิต ฉัน
ใด กัลยำณมิตตตำ (ควำมเป็นผู้มีมิตรดี) ก็เป็นตัวน ำ เป็นบุพนิมิต เพื่อควำมเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมี

                                                                                                                               
๑๐๒ วิ.ม. (ไทย) ๒/๕๑๕/๓๙. 
๑๐๓ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗. 
๑๐๔ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๒๖/๓๗๓. 
๑๐๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๕๗. 
๑๐๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๗. 
๑๐๗ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๒๖-๑๒๗/๑๑๕. 
๑๐๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), หน้า ๖๒๒-

๖๒๓. 



๔๖ 

องค์ ๘ ฉันนั้น ภิกษุผู้มีกัลยำณมิตร (มิตรดี) พึงหวังข้อนี้ได้ว่ำ ‘จักเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ท ำ
อริยมรรคมีองค ์๘ ให้มำก’๑๐๙ 

ภิกษุทั้งหลำย เรำไม่พิจำรณำเห็นธรรมอื่นแม้อย่ำงหน่ึงที่เป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่ 
ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่เกิดขึ้นแล้วถึงควำมเจริญเต็มที่เหมือนกัลยำณ
มิตตตำ (ควำมเป็นผู้มีมิตรดี) น้ี ภิกษุผู้มีกัลยำณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่ำ จักเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ท ำ
อริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มำก๑๑๐. . . ภิกษุทั้งหลำย เรำไม่พิจำรณำเห็นธรรมอื่นแม้อย่ำงหนึ่งที่เป็นเหตุให้
อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่เกิดขึ้นแล้วถึงควำมเจริญ
เต็มที่ เหมือนกัลยำณมิตตตำ (ควำมเป็นผู้มีมิตรด)ี น้ี๑๑๑ 

๒.๑.๗.๒. เบญจศีล-เบญจธรรม 
เบญจศีล หรือศีล ๕๑๑๒  คือ หลักแห่งกำรด ำเนินชีวิตอันเป็นปกติสุข ซึ่งหำกสมำชิกใน

ครอบครัวทุกคนประพฤติปฏิบัติตำมเป็นประจ ำสม่ ำเสมอ ควำมรุนแรงในครอบครัวย่อมไม่อำจเกิดขึ้น
ได้ นิยำมของค ำว่ำ ศีล คือข้อห้ำมจ ำกัดควำมประพฤติทำงกำยและทำงวำจำ แม้ใจจะคิดใคร่ท ำผิด 
แต่หำกบุคคลสำมำรถห้ำมกำย ห้ำมใจ มิให้ท ำตำมควำมคิดนั้นเสียได้ ก็เรียกว่ำรักษำศีลได้นับจำกข้อ 
๑. กำรเว้นจำกกำรท ำลำยชีวิต ข้อ ๒. กำรเว้นจำกกำรถือเอำของที่เจ้ำของมิได้ให้โดยเฉพำะข้อ ๓. 
กำรเว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม ข้อ ๔. กำรเว้นจำกกำรพูดเท็จ เหตุปัจจัยในปัญหำควำมหึงหวงใน
คู่สมรสหรือสำมีภรรยำก็ย่อมไม่มี และข้อ ๕. กำรเว้นจำกกำรดื่มของเมำหรือสุรำเมรัยอันเป็นที่ตั้ง
แห่งควำมประมำท ย่อมตัดเหตุปัจจัยแห่งควำมขำดสติสัมปชัญญะอันอำจก่อให้เกิดควำมรุนแรงจำก
ควำมมึนเมำได้ เช่น กำรทะเลำะวิวำท กำรประพฤติอันธพำล กำรก่อคดีทำงเพศ เป็นต้น (ส ำหรับศีล
ข้อห้ำในโลกสมัยใหม่นี้ยังได้มีกำรรวมเอำกำรเสพสิ่งเป็นพิษต่ำงๆ  ซึ่งครอบคลุมไปถึงสื่อต่ำงๆ เช่น 
โฆษณำ ภำพยนตร์ ที่ไม่เหมำะสมแก่กำรรับชมและรับฟังด้วย)๑๑๓ พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ ศีล ๕ เป็น

                                             
๑๐๙ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๔๙/๔๓. 
๑๑๐ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๗๗/๕๓. 
๑๑๑ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๗๗/๕๓. 
๑๑๒ ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่อุบาสกจะพึงหมั่นประพฤติ ในส่วนเบื้องตน คือ ศีล ๕ ที่จะต้องรักษา

ประจ า - เชิงอรรถใน ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๔๖/๒๖๙, ค าสมาทานว่า ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยามิ     
๒. อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยามิ ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยามิ ๔. มุสาวาทา 
เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยามิ ๕ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปท  สมาทิยามิ – พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ์ฉบับประมวลศัพท,์ หน้า ๓๙๑. 

๑๑๓ พระมหาสมบู รณ์  วุฑฒิ ก โร  ดร ., “พระพุ ทธศาสนาเพื่ อสั งคม  (Socially Engaged 
Buddhism)”, <http://www.mcu.ac.th/site/major/coll_module.php?Data_type=12> , ๑๐  กันยายน 
๒๕๕๓. 



๔๗ 

มหำทำน คือ ทำนที่ยิ่งใหญ่๑๑๔ และหำกจะกล่ำวถึงโทษของกำรขำดศีล ๕ นั้น พระพุทธเจ้ำตรัสถึง
กำรเป็นผู้มีอำยุและวรรณะเสื่อมถอยลงเป็นประกำรส ำคัญ เนื่องจำกกำรขำดศีลแต่ละข้อมีผลกระทบ
โยงใยถึงกัน ทรงให้ตัวอย่ำงว่ำ หำกพระรำชำหรือพระมหำกษัตริย์ปกครองคนในบ้ำนเมืองด้วยควำม
เมตตำกรุณำ พระรำชทำนทรัพย์ให้คนดีท ำมำหำเลี้ยงชีพด้วยควำมสุจริต เลี้ยงดูบิดำมำรดำ บุตรและ
ภรรยำ ก็ไม่ต้องมีกำรขโมยข้ำวของมีค่ำจำกใคร ไม่ต้องมีกำรตั้งโทษหนักเบำจนถึงขั้นฆ่ำฟัน
ประหัตประหำร ก็จะไม่ต้องมีกำรผลิตอำวุธมีคมขึ้นมำเพื่อกำรประหัตประหำรลงโทษผู้กระท ำผิด 
ในทำงตรงข้ำม ถ้ำพระรำชำหรือพระมหำกษัตริย์ปกครองบ้ำนเมืองตำมอ ำเภอใจ ไม่เมตตำชำวบ้ำน
ชำวเมืองใต้ปกครอง มีกำรใช้อำวุธลงโทษผู้กระท ำผิดจำกกำรลักขโมยเพรำะไม่มีทรัพย์พอที่จะหำ
เลี้ยงชีพอย่ำงสุจริต เมื่อนั้นก็จะมีกำรผลิตอำวุธมำประหัตประหำรเกิดปำณำติบำตกันมำกขึ้น เมื่อมี
กำรระบำดแพร่หลำยของปำณำติบำต ก็ย่อมมีมุสำวำทหรือกำรพูดเท็จเกิดตำมมำ อำยุของมนุษย์ก็
เสื่อมถอยลงจำกอำยุขัย ๘๐,๐๐๐ ปี ลดลงเรื่อยมำเป็นกึ่งหนึ่งคือ ๔๐,๐๐๐ ปี ลงไปเป็น ๒๐,๐๐๐ ปี 
๑๐,๐๐๐ ปี ๕,๐๐๐ ปี เรื่อยลงมำจนจะถึงสมัยที่คนเรำจะมีอำยุขัยเพียง ๑๐ ปี พระพุทธเจ้ำตรัสให้
คนเรำต้องสมำทำนศีลเสมอ เพรำะเมื่อถึงตอนนั้นมนุษย์จะไม่เกื้อกูลบิดำมำรดำ ไม่เกื้อกูลสมณะ
นักบวชทั้งหลำย ไม่มีควำมเคำรพนบนอบผู้ใหญ่ในตระกูล ต่ำงจะมีแต่ควำมอำฆำตพยำบำทต่อกัน มี
ควำมคิดที่จะประหัตประหำรกันอย่ำงแรงกล้ำ ต่ำงมองกันและกันเป็นเนื้อที่จะเข่นฆ่ำกัน (เรียกว่ำ สัต
ถันตรกัป๑๑๕) น่ำสะพึงกลัวมำก เมื่อถึงเวลำนั้น มนุษย์จะเสียใจที่มิได้สมำทำนศีล ๕ และหันมำ
สมำทำนเพื่อควำมเจริญแห่งอำยุขัยและวรรณะใหม่  เพื่อที่จะกลับไปมีอำยุขัยให้ถึง ๘๐,๐๐๐ ปี 
เหมือนดังเก่ำ และเมื่อนั้น เด็กหญิงที่มีอำยุ ๕๐๐ ปี จึงจะสมควรออกเรือนไปกับสำมีได๑้๑๖ เป็นต้น 

จำกกำรที่ผู้วิจัยได้แจกแจงรำยละเอียดในเรื่องกำรรักษำศีล  ๕ น้ี ก็เพื่อกำรเสริมสร้ำง
ควำมสมดุลของชีวิตและครอบครัว และต้องกำรชี้ให้เห็นว่ำกำรปลุกจิตส ำนึกให้คนในครอบครัวมี
ควำมระแวดระวังที่จะไม่ก่อเวร โดยเฉพำะศีลข้อแรก คือกำรเว้นจำกกำรท ำลำย ไม่ควรมีกำรละเมิด
แม้เพียงระดับที่มีโทษน้อยเพียงใดก็ตำม นับว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในแง่ของกำรไม่สะสมหรือเพำะ
เชื้อแห่งควำมเคยชินในกำรเป็นผู้กระท ำหรือผู้สังหำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง เพรำะเมื่อใดก็ตำมที่ปัจเจก
บุคคลกล้ำที่จะก่อปำณำติบำตในระดับใดก็ตำม เขำย่อมมีมูลปัจจัยในกำรที่จะสำมำรถเป็นผู้ก่อกำร

                                             
๑๑๔ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๓๙/๓๐๐. 
๑๑๕ แปลว่า อันตรกัปพินาศเพราะศัสตรา เป็นชื่ออันตรกัป (กัประหว่าง) ๑ ใน ๓ อันตรกัป ซึ่งเป็นกัป

ย่อยของสังวัฏฏกัป (กัปเสื่อม) มักเรียกกันสั้นๆ ว่ากัปพินาศ อีก ๒ กัป คือ (๑) ทุพภิกขันตรกัป (กัปพินาศเพราะข้าว
ยากหมากแพง) (๒) โรคันตรกัป (กัปพินาศเพราะโรค) ค าว่ากัป ในที่นี้เป็นค าย่อของค าว่า “กัปพินาศ” – เชิงอรรถ
ใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๐๔/๗๕. 

๑๑๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๙๑-๑๐๕/๖๗-๗๗. 



๔๘ 

ประทุษร้ำยร่ำงกำยของคนในครอบครัวเดียวกันได้โดยควำมประมำทหรือจงใจก็ตำม  แม้แต่กำร
ประทุษร้ำยร่ำงกำยตนเองเพื่อประชดประชัน หรือถึงขั้นสังหำรตนเองนั้น ก็ย่อมขึ้นชื่อว่ำเป็นกำรก่อ
ปำณำติบำตที่มีโทษมหันต์ หำใช่ทำงออกของปัญหำใดๆ ที่ผู้ก่อมักจะคิดกันไม่เพรำะถึงตนเองจะรอด
พ้นจำกโลกนี้ไปแต่ก็มีทุคติเป็นที่ไป และยังทิ้งควำมเดือดเนื้อร้อนใจ ควำมเสียใจ ควำมทุกข์โศกไว้
ให้แก่คนในครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัญหำมีอยู่ว่ำท ำอย่ำงไรแต่ละปัจเจกบุคคลในครอบครัวจึงจะ
เกรงกลัวต่อโทษของกำรขำดศีล ๕ โดยเฉพำะข้อปำณำติบำตที่ยังไม่มำส่งผลให้เห็น 

ผู้วิจัยเห็นว่ำสถำบันครอบครัว และสังคมแวดล้อมต้องมีกำรเสริมสร้ำงและสั่งสมเป็น
วัฒนธรรมแห่งกำรถือศีล ๕ อย่ำงเป็นปกติขั้นต่ ำ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรก่อเวรแก่สัตว์และมนุษยโลก
เพื่อที่จะไม่ต้องติดค้ำงหนี้เวรกันไปทั้งในภพปัจจุบันและในภพต่อๆ ไปให้เป็นค่ำนิยมดีๆ ที่ควรน ำไป
ปฏิบัติกัน โดยกำรบ่มเพำะให้ทุกคนเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ว่ำ ศีล ๕ เป็นคุณสมบัติปกติของมนุษย์ เพรำะ
ทุกคนรักชีวิตของตน จึงต้องไม่ฆ่ำไม่ท ำร้ำยกัน ไม่เช่นนั้นชีวิตจะไม่ปลอดภัย ศีลข้อ ๑ จึงเป็นกำรให้
ควำมปลอดภัยแก่ผู้อื่นและแก่ตนเอง เมื่อชีวิตปลอดภัยแล้วย่อมขวนขวำยแสวงหำทรัพย์สิน เพรำะ
ชีวิตด ำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัย ๔ มนุษย์จึงต้องมีศีลข้อ ๒ ไม่ลักขโมยหยิบฉวยสิ่งที่เจ้ำของไม่อนุญำต หรือ
ท ำลำยทรัพย์สมบัติของใคร เมื่อมีทรัพย์เพียงพอแล้วก็ต้องกำรคู่ครองแบ่งปันควำมสุขต่อกันด้วย
ควำมรัก มนุษย์จึงต้องไม่ละเมิดทำงเพศกับของรักของใครไม่ว่ำลูกภรรยำหรือสำมี ครอบครัวของตนก็
จะปลอดภัย ด้วยกำรมีศีลข้อ ๓ แล้วสิ่งที่มนุษย์ต้องกำรมำกไปกว่ำนั้น คือกำรยอมรับยกย่องหรืออยู่
อย่ำงมีเกียรติในสังคม มนุษย์จึงต้องไม่พูดค ำหยำบนินทำว่ำร้ำย โกหกหลอกลวง ส่อเสียดเพ้อเจ้อ อัน
เป็นเหตุให้ขำดควำมเคำรพย ำเกรง ไม่มีใครเชื่อถือและไว้วำงใจ ถูกเกลียดชัง จึงต้องมีศีลข้อ ๔ แต่ถ้ำ
วันใดไม่สำมำรถครองสติได้ เพรำะผิดศีลข้อ ๕ เมำสุรำ ยำเสพติด ควำมเป็นมนุษย์แทบจะไม่เหลืออยู่
เลย สำมำรถท ำผิดศีลได้ทุกข้อ แม้จะไม่เมำขนำดนั้น แต่ก็เป็นต้นทำงพำไปสู่อบำยมุขอย่ำงอื่นๆ เช่น
เที่ยวกลำงคืน เล่นกำรพนัน เพลิดเพลินอยู่ในกำมำรมณ์ คบเพื่อนชั่วและเกียจคร้ำนกำรงำน ศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์ย่อมถูกท ำลำยลงโดยสิ้นเชิงแถมเศรษฐกิจของครอบครัวก็จะพลอยถูกท ำลำยไปด้วย 
กำรปฏิบัติตนเป็นคนไม่มีศีลเช่นนี้ ย่อมได้ชื่อเพียงเป็น “คน” ซึ่งก็คือสัตว์โลกประเภทหนึ่งเท่ำนั้นเอง 
หำได้ชื่อว่ำเป็นมนุษย์คือผู้มีใจสูงไม่  

ดังนั้นแม้ในเรื่องเสียหำยยังนิยมท ำกันได้ รู้ทั้งรู้อีกด้วยว่ำสิ่งเหล่ำนั้นท ำลำยสุขภำพตัวเอง
และควำมสุขของครอบครัว หำกคนในสังคมครอบครัวได้หยุดคิดพิจำรณำกันสักนิด ก็จะพบว่ำเรำ
ก ำลังใช้ชีวิตเดิมพันกับกำรประพฤตินอกลู่นอกทำงแห่งควำมเป็นปกติสุขของมนุษย์ ซึ่งเป็นเหตุส ำคัญ
ที่น ำสู่ควำมรุนแรงของสังคมครอบครัวในทุกรูปแบบ เมื่อส ำนึกได้ดังนั้นแล้ว เหตุใดสังคมครอบครัวจะ
สร้ำงค่ำนิยมที่ดีอันให้ผลเป็นควำมสุขสงบทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจขึ้นมำยึดถือปฏิบัติกันไม่ได้  สิ่ง
ส ำคัญคือ กำรหล่อหลอมสมำชิกครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กที่เสมือนเป็นผ้ำขำวบริสุทธิ์ที่จะซึมซับสิ่งดีๆ 



๔๙ 

ติดเนื้อผ้ำคำใจไว้เนิ่นนำน จนยำกที่จะลบเลือนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้ปฏิบัติเป็นต้นแบบ และ
น ำไปหล่อหลอมสมำชิกในครอบครัวของตนเองต่อไปในภำยหน้ำ จำกรุ่นหนึ่งสู่รุ่นถัดๆ ไป 

ส่วนเบญจธรรม หรือกัลยาณธรรม๑๑๗ ประกอบด้วย 
๑. เมตตากรุณา เมตตำ ได้แก่ ควำมรัก ควำมปรำรถนำดีที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข ส่วนกรุณำ

นั้นคือควำมปรำรถนำจะให้ผู้อื่นที่ยังทุกข์อยู่ได้พ้นจำกทุกข ์คู่กับศีลข้อที่หนึ่ง 
๒ . สัมมาอาชีวะ กำรเลี้ยงชีพชอบ คือ มีอำชีพสุจริต ไม่ประกอบมิจฉำอำชีวะ ๕ 

ประเภท คู่กับศีลข้อที่สอง 
๓ . กามสังวร คือ กำรส ำรวมในกำม ยินดีเฉพำะคู่ครองของตน ไม่ประพฤติตนเป็นคน

เจ้ำชู้ คู่กับศีลข้อที่สำม 
๔ . มีสัจจะ คือ พูดและท ำแต่ควำมจริง พูดอย่ำงไรท ำอย่ำงนั้น ท ำอย่ำงไรก็พูดอย่ำงนั้น 

เป็นคนตรง คนจริง คนแท้ ไม่โลเล คดในข้องอในกระดูก คู่กับศีลข้อที่สี่ และ 
๕ . สติสัมปชัญญะ คือ กำรส ำรวมระวังไม่ประมำท มีควำมรู้ตัวอยู่เสมอ ไม่มีใจคิดใคร่จะ

ลิ้มลองรสชำติของสิ่งเสพติดมึนเมำทั้งปวง คู่กับศีลข้อที่ห้ำ เบญจธรรมมีควำมละเอียดอ่อน และ
ปฏิบัติได้ยำกกว่ำเบญจศีล ผู้ที่รักษำหลักธรรมทั้ง ๕ นี้อย่ำงเคร่งครัดก็ถือว่ำได้รักษำศีล ๕ ด้วยโดย
อัตโนมัติ๑๑๘ 

จึงเป็นที่แน่นอนว่ำผู้ที่มีทั้งศีลและธรรมคู่กันไปย่อมเป็นผู้งำมพร้อมไม่มีที่ติ เพรำะฉะนั้น
ศีล (ที่ประกอบด้วยธรรม) จึงเป็นก ำลังหำสิ่งเปรียบปำนมิได้ เป็นอำวุธชั้นเยี่ยม และเป็นอำภรณ์อัน
ประเสริฐ เป็นเกรำะก ำบังอย่ำงน่ำอัศจรรย์๑๑๙ จึงย่อมสำมำรถน ำไปใช้ป้องกันควำมรุนแรงใน
ครอบครัวในระดับปัจเจกชนได้อย่ำงมีอำนุภำพย่ิง 

หลักเบญจศีล-เบญจธรรม ดังกล่าวไปแล้วข้างต้น สามารถน ามาใช้ในกระบวนการ
เสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว ก่อให้ครอบครัวเข้มแข็ง ดังนี ้

(ก) การป้องกันและแก้ไขความรุนแรงระหว่างสามีและภรรยา : หลักกำรป้องกันและ 
แก้ไขควำมรุนแรงที่ดีนั้น ทั้งสองฝ่ำยต้องมีควำมเพียรพยำยำมที่จะประคับประคองชีวิตคู่ที่ต้องร่วมมือ
ร่วมใจในกำรสร้ำงครอบครัวเดียวกันให้คงอยู่ได้ตลอดไปด้วยกำรปฏิบัติตนต่อไปนี้ 

๑. ก่อนการตกลงปลงใจอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา  : หญิง-ชำย ควรศึกษำกันให้
รอบคอบก่อนในเรื่องของควำมเป็นผู้มีหลักธรรมมำกน้อยเข้ำกันได้มำกพอที่จะใช้ชีวิตร่วมกันได้ อย่ำง

                                             
๑๑๗ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๙๑/๑๓๙. 
๑๑๘ สม สุจีรา, “ข่าวอาชญากรรมกับศีล ๕”, Secret นิตยสารรายปักษ์, ปีที่ ๑, เล่มที่ ๑๘ (๒๕๕๒) : 

๒๙. 
๑๑๙ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๖๑๔/๔๔๖. 



๕๐ 

สอดคล้องกลมกลืนหรือไม่ โดยใช้เบญจศีล-เบญจธรรม เป็นเกณฑ์วัดให้เข้ำกับหลักธรรมในกำรเป็น
คู่สร้ำงคู่สม๑๒๐ ด้วยควำมมีศรัทธำในเบญจศีล-เบญจธรรมเสมอกัน ควำมมีพื้นฐำนในเบญจศีล-เบญจ
ธรรม เสมอกัน กำรมีจำคะเสมอกันในเรื่องของควำมมีเมตตำกรุณำ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ ำใจเกื้อกูลกัน
เสมอกันตำมหลักเบญจธรรมข้อเมตตำกรุณำ กำรมีสติปัญญำเสมอกันตำมหลักของควำมเป็นผู้มี
สติสัมปชัญญะ มีควำมรอบคอบในกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักเบญจศีล-เบญจธรรม มำกน้อยเพียงใด 
เป็นต้น หำกดูท่ำจะห่ำงไกลกันมำก ก็ไม่ควรอยู่ร่วมกัน เป็นกำรป้องกันควำมขัดแย้งที่ไม่สร้ำงสรรค์
อันจะน ำสู่ควำมรุนแรงได้ในภำยภำคหน้ำ 

๒. สามีภรรยาควรตักเตือนกันเป็นประจ าใน “หลักประกัน ๕ ประการ” : เบญจศีล-
เบญจธรรม สำมำรถน ำมำสร้ำงเป็นหลักประกันที่จะไม่สร้ำงรอยร้ำวให้เกิดขึ้นต่อกันระหว่ำงสำมี
ภรรยำ เพื่อสร้ำงควำมไว้วำงใจให้แก่กันและกัน ได้แก ่

หลักประกันประการที่ ๑ : ต่ำงฝ่ำยต่ำงต้องไม่สร้ำงควำมโหดร้ำยรุนแรงขึ้นในจิตใจของ
กันและกันโดยกำรตั้งจิตไว้ในควำมเมตตำกรุณำ มีควำมรักใคร่ปรำรถนำดีและสงสำรเห็นใจอีกฝ่ำย
เสมอในฐำนะที่ได้ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันเสมือนลงเรือล ำเดียวกันแล้ว เพื่อปอ้งกันปัญหำ  กำรใช้ก ำลัง
ข่มเหงท ำร้ำยร่ำงกำยกันซึ่งมีผลเป็นควำมบำดเจ็บทั้งร่ำงกำยและจิตใจ  โดยเฉพำะสำมีต้องให้
หลักประกันแก่ภรรยำให้มำก เพรำะเป็นเพศที่มีพละก ำลังเหนือกว่ำ ทำงที่ปลอดภัยที่สุดคือ กำรไม่
เก็บอำวุธร้ำยแรง เช่น ปืนไว้ในบ้ำน เพื่อป้องกันกำรใช้ด้วยอำรมณ์ชั่ววูบจำกโทสะ 

หลักประกันประการที่ ๒ : ต่ำงฝ่ำยต่ำงต้องไม่เป็นคนมือไวเห็นแก่ได้จนสร้ำงควำมระแวง
สงสัยให้แก่กันและกัน เพื่อเป็นหลักประกันด้ำนทรัพย์สินภำยในครอบครัว ดังมีสำมีภรรยำบำงคู่ที่ฝ่ำย
ใดฝ่ำยหนึ่งต้องซ่อนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ไว้เพื่อไม่ให้อีกฝ่ำยน ำไปใช้อย่ำงสุรุ่ยสุร่ำย อำทิ น ำไปเล่นกำร
พนัน เป็นต้น จัดเป็นกำรขำดหลักประกันทำงด้ำนเศรษฐกิจ หรือขำดควำมปลอดภัยทำงทรัพย์สิน 
และขำดควำมเชื่อใจกัน 

หลักประกันประการที่ ๓ : ต่ำงฝ่ำยต่ำงต้องไม่ใจเร็วด่วนได้ ตั้งตนไว้ในควำมพอดีในเรื่อง
กำมคุณ มีควำมสันโดษยินดีพอใจเฉพำะในคู่ครองของตนโดยไม่คิดนอกใจ ไม่เหลำะแหละ จึงจะเป็น
หลักประกันในเรื่องควำมรักในคู่ครองได้ ซึ่งนับเป็นควำมปลอดภัยของครอบครัว เพรำะกำรเป็น
ต้นแบบที่ไม่เจ้ำชู้ให้แก่ลูกหลำนด้วย 

หลักประกันประการที่ ๔ : ต่ำงฝ่ำยต่ำงต้องไม่พูดปดมดเท็จต่อกัน เป็นกำรสร้ำงควำม
เชื่อมั่นและไว้วำงใจกันด้วยหลักแห่งควำมสัตย์ เป็นหลักประกันแห่งควำมซื่อตรงต่อกัน มิเช่นนั้น คน

                                             
๑๒๐ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๕/๙๓-๙๔. 



๕๑ 

ที่รักกันมำนำน หำกได้รู้ในภำยหลังว่ำอีกฝ่ำยหนึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อตน ก็จะเปลี่ยนจำกรักเป็นแค้นแทน 
จนถึงแก่ท ำร้ำยหรือท ำลำยกันในที่สุด 

หลักประกันประการที่ ๕ : ต่ำงฝ่ำยต่ำงต้องไม่สร้ำงเหตุแห่งควำมลุ่มหลงมัวเมำขำดสติ 
โดยใช้สิ่งเสพติดมึนเมำเป็นเครื่องย้อมใจให้เกิดควำมฮึกเหิม ต้องใช้หลักกำรประคับประคองตนด้วย
สติสัมปชัญญะ เพื่อเป็นหลักประกันแห่งควำมไม่ประมำท และที่ส ำคัญที่ต้องตระหนักอย่ำงแรงกล้ำ 
เพรำะเป็นทำงน ำมำของควำมล่มสลำยทำงเศรษฐกิจ ทั้งในครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชำติ ดัง
ค ำกล่ำวที่ว่ำ “… น้ ำท่วม ไฟไหม้ โจรปล้น ยังไม่ร้ำยเท่ำกำรพนัน” อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกสิ่งเสพ
ติดมึนเมำ ในอบำยมุข ๖ นั่นเอง  

กล่ำวโดยสรุปหลักในกำรด ำเนินชีวิตของคฤหัสถ์หรือครอบครัวประกอบด้วยสำมีและ
ภรรยำเป็นหลัก ในทางพระพุทธศาสนามีหลักฆราวาสธรรมนี้จัดเป็นหลักธรรมส าหรับผู้ครองเรือน
หรือครอบครัวโดยเฉพาะเพราะเป็นหลักธรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนสถาบันครอบครัวเพื่อให้สมาชิกใน
ครอบครัว คือ บิดา มารดา และบุตร อยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุข มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและ
กันทั้งทางกาย วาจา และใจ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๔ อย่าง  ซึ่งอันประกอบดวย๑๒๑  สัจจะ หมายถึง ความ
จริง ซื่อตรง ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง ท าจริง (truth and honesty) ทมะ หมายถึง การฝกฝน การข
มใจ ฝกนิสัย ปรับตัว รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหน
าดวยสติปญญา (taming and training oneself; adjustment) ในธรรมหมวดนี้ ทมะทานมุงเอาด
านปญญา  ขันติ หมายถึง ความอดทน ตั้งหนาท าหนาที่การงานดวยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็ง 
ทนทาน ไมหวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย (tolerance; forbearance) และ จาคะ หมายถึง 
ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตนได ใจกวาง พรอมที่จะรับฟงค
วามทุกข ความคิดเห็น และความตองการของผูอื่น พรอมที่จะรวมมือช่วยเหลือ เอื้อเฟอเผื่อแผ ไมคับ
แคบเห็นแกตนหรือเอาแตใจตัว (liberality; generosity) 
 จึงถือเป็นธรรมที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย ๑) สัจจะ หมายถึง ซื่อตรงต่อเพื่อนฝูง
ซื่อตรงต่อลูกเมีย ซื่อตรงต่อเวลา ซื่อตรงต่อการงาน  ๒) ทมะ หมายถึง ข่มใจ อย่าให้เกิดโทสะ อย่าให้
เกิดความรัก หรือความเกลียด ๓) ขันติ หมายถึง อดทนต่อความร้อน ความหนาว ความเหนื่อย 
อดทนต่อค าด่า ๔) จาคะ หมายถึง การให้ทาน รู้จักเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่เพื่อนบ้าน มิตรสหาย  

หลักการปฏิบัติภายในครอบครัวยังมีหลักการปฏิบัติด้วยหลักไตรสิกขาสามเป็นหัวใจที่
ส าคัญของพระพุทธศาสนา  ที่พระพุทธเจ้าทรงวางหลักให้ผู้ศึกษาปฏิบัติเป็นแนวทางเพิ่มพูนของศีล 
สมาธิ ปัญญา เป็นขั้นตอนไปตามล าดับพร้อมสามารถพัฒนาให้เจริญยิ่งถึงขั้นเป็นอธิศีลสิกขา อธิจิต

                                             
๑๒๑ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๑๓-๑๑๔. 



๕๒ 

สิกขา อธิปัญญาสิกขา เป็นไปตามสภาพธรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มนุษย์สามารถใช้หลักของ
ไตรสิกขาพัฒนาให้ยิ่งๆขึ้น ควรให้มองปัญหาข้อใหญ่ ว่ามีความรู้เรื่องจิตไม่พอ ศึกษาเรื่องจิตยังไม่พอ 
ไม่สามารถที่จะบังคับหรือแม้แต่ชักจูง หรือเกลี้ยกล่อมจิตให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง๑๒๒ เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งด้านศีล สมาธิ ปัญญาให้มั่นคง  ใช้พิจารณาไปตามสภาพรูปนาม จึงควรพัฒนา
ไตรสิกขา๑๒๓  ให้เป็นการควบคุมความพฤติกรรมที่ทุจริตคดโกงเห็นแก่ตัว น าหลักของศีลควบคุม
ความประพฤติให้อยู่ในความตั้งมั่นของกายสุจริต วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ ด ารงชีวิตด้วย
ความไม่ประมาท  อยู่ในกรอบของระเบียบวินัยอันดีงาม  พร้อมที่จะสามารถพัฒนาสู่อธิจิตสิกขาที่
ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปสู่อธิจิตตสิกขา และเป็นการพัฒนาจากอธิศีลสิกขาที่มีความสงบระงับกายวาจาพร้อม
ควบคุมอารมณ์ต่างๆ ที่มาสัมผัสทางอายตนะทั้งภายในและภายนอก  ที่มีความเร่าร้อนจิตใจ โดย
ควบคุมอารมณ์ฝึกสมาธิด ารงจิตอย่างมั่นคงอยู่ในส่วนของความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้ง
มั่นชอบ ควบคุมอารมณ์ความตั้งมั่นของจิตไม่หวั่นไหว มีความเข้มแข็ง สงบ ระงับ ผ่องใส เป็นสุข
ภายใน บริสุทธิ์ ปราศจากนิวรณ์เครื่องเศร้าหมองทั้งปวง อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเกิดอธิปัญญาสิกขา  
พร้อมกับพัฒนาด้านการพัฒนามาจากอธิจิตตสิกขา เมื่อจิตพัฒนาสมบูรณ์อย่างเต็มที่ ปัญญาย่อมเกิด
ความรับรู้ตามสภาพของความเป็นจริงของสังขารทั้งมวล เป็นลักษณะการควบคุมจิตตั้งมั่นอยู่ในกุศล 
อยู่ในความเห็นชอบ ความด าริชอบ เป็นการพัฒนาน าไปสู่ปัญญาเพื่อรู้แจ้งในไตรลักษณ์  หลุดพ้นจาก
อาสวะก็ด้วยอาศัยอธิสิกขาสาม เป็นแม่บทที่ส าคัญน าไปสู่ภาวะเกิดของรูปนามตามสภาพธรรมชาติ 

นอกจำกนั้น ควำมส ำคัญของครอบครัวยังต้องประกอบด้วยหลักกัลยำณมิตรมิได้หมำยถึง
เพื่อนที่ดีตำมควำมหมำยสำมัญเท่ำนั้น แต่เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและคุณสมบัติที่จะสั่งสอน 
แนะน ำ ชี้แจง ชักจูง ช่วยบอกทำง หรือเป็นตัวอย่ำงให้ผู้อื่นด ำเนินไปในหนทำงแห่งกำรฝึกฝนอบรมที่
ถูกต้อง ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ท่ำนยกตัวอย่ำงว่ำ ได้แก่ พระพุทธเจ้ำ และพระธรรมค ำสั่งสอนของพระ
พุทธองค์ โดยพระพุทธเจ้ำจะตรัสแก่เหล่ำภิกษุสำวกว่ำให้คบพระพุทธองค์เป็นมิตร ก็จะสำมำรถหลุด
พ้นจำกชำติ ชรำ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปำยำสไปได้๑๒๔ พระอรหันตสำวก ครู
อำจำรย์ และผู้ทรงปัญญำ สำมำรถสั่งสอนแนะน ำ เป็นที่ปรึกษำได้ แม้จะอ่อนวัยกว่ำก็ตำม๑๒๕ เป็นผู้
มีควำมตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม ท ำหน้ำที่ของชำวพุทธคือควำมเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบำนที่ดี เพื่อยัง

                                             
๑๒๒ พุทธทาส อินทปญฺโญ, พุทธวิธีชนะความทุกข์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (บริษัทตถาคตา พับลิเคชั่น จ ากัด, 

๒๕๕๖), หน้า ๓๕. 
๑๒๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม,  พิมพ์ครั้งที่ 

๓๑, (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๘), หน้า ๑๐๗. 
๑๒๔ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๒/๔. 
๑๒๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๖๒๓. 



๕๓ 

ประโยชน์ให้ถึงพร้อมทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ผู้สั่งสอนแนะน ำ ชักน ำไปในหนทำงที่ถูกต้องดีงำม ผู้เป็น
กัลยำณมิตร เป็นผู้มีธรรมของสัตบุรุษ ๗ ประกำร คือ ๑) รู้หลัก และรู้จักเหต ุ(ธัมมัญญุตำ) ๒) รู้ควำม
มุ่งหมำย และรู้จักผล (อัตถัญญุตำ) ๓) รู้จักตน คือ      รู้ฐำนะ ภำวะ เพศ ก ำลังควำมรู้ ควำมถนัด 
ควำมสำมำรถ และคุณธรรม (อัตตัญญุตำ) ๔) รู้จักประมำณ ควำมพอเหมำะพอดี (มัตตัญญุตำ) ๕) 
รู้จักกำล รู้เวลำใดควรท ำอะไร รู้จักเวลำเรียน เวลำท ำงำน เวลำพักผ่อน (กำลัญญุตำ) ๖) รู้จักชุมชน 
รู้จักถิ่น รู้จักที่ชุมนุม รู้จักมำรยำท รู้ระเบียบวินัย ข้อควรปฏิบัติต่ำงๆ (ปริสัญญุตำ) และ ๗) รู้จัก
บุคคล รู้ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลโดยอัธยำศัย โดยควำมสำมำรถ โดยคุณธรรม (ปุคคลัญญุตำ)๑๒๖ 
และพระพุทธองค์ได้ทรงประทำนเกณฑ์ตัดสินควำมเป็นกัลยำณมิตรไว้แก่บริษัท ๔๑๒๗  

ส่วนหลักของเบญจศีล-เบญจธรรมคือ หลักแห่งกำรด ำเนินชีวิตอันเป็นปกติสุข ซึ่งหำก
สมำชิกในครอบครัวทุกคนประพฤติปฏิบัติตำมเป็นประจ ำสม่ ำเสมอ ควำมรุนแรงในครอบครัวย่อมไม่
อำจเกิดขึ้นได้ นิยำมของค ำว่ำ ศีล คือข้อห้ำมจ ำกัดควำมประพฤติทำงกำยและทำงวำจำ แม้ใจจะคิด
ใคร่ท ำผิด แต่หำกบุคคลสำมำรถห้ำมกำย ห้ำมใจ มิให้ท ำตำมควำมคิดนั้นเสียได้ ก็เรียกว่ำรักษำศีลได้
นับจำกข้อ ๑ . กำรเว้นจำกกำรท ำลำยชีวิต ข้อ ๒. กำรเว้นจำกกำรถือเอำของที่ เจ้ำของมิได้ให้
โดยเฉพำะข้อ ๓. กำรเว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม ข้อ ๔. กำรเว้นจำกกำรพูดเท็จ เหตุปัจจัยใน
ปัญหำควำมหึงหวงในคู่สมรสหรือสำมีภรรยำก็ย่อมไม่มี และข้อ ๕. กำรเว้นจำกกำรดื่มของเมำหรือ
สุรำเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งควำมประมำท ย่อมตัดเหตุปัจจัยแห่งควำมขำดสติสัมปชัญญะอันอำจ
ก่อให้เกิดควำมรุนแรงจำกควำมมึนเมำได้ เช่น กำรทะเลำะวิวำท กำรประพฤติอันธพำล กำรก่อคดี
ทำงเพศ เป็นต้น๑๒๘ ดังนั้นในหลักของเบญจธรรม หรือกัลยำณธรรม๑๒๙ จึงประกอบด้วย ๑. เมตตำ
กรุณำ เมตตำ ได้แก่ ควำมรัก ควำมปรำรถนำดีที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข ส่วนกรุณำนั้นคือควำมปรำรถนำ
จะให้ผู้อื่นที่ยังทุกข์อยู่ได้พ้นจำกทุกข์ คู่กับศีลข้อที่หนึ่ง ๒ . สัมมำอำชีวะ กำรเลี้ยงชีพชอบ คือ มี
อำชีพสุจริต ไม่ประกอบมิจฉำอำชีวะ ๕ ประเภท คู่กับศีลข้อที่สอง ๓ . กำมสังวร คือ กำรส ำรวมใน
กำม ยินดีเฉพำะคู่ครองของตน ไม่ประพฤติตนเป็นคนเจ้ำชู้ คู่กับศีลข้อที่สำม๔ . มีสัจจะ คือ พูดและ
ท ำแต่ควำมจริง พูดอย่ำงไรท ำอย่ำงนั้น ท ำอย่ำงไรก็พูดอย่ำงนั้น เป็นคนตรง คนจริง คนแท้ ไม่โลเล 
คดในข้องอในกระดูก คู่กับศีลข้อที่สี่ และ๕ . สติสัมปชัญญะ คือ กำรส ำรวมระวังไม่ประมำท มีควำม

                                             
๑๒๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓. 
๑๒๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๑๗๖. 
๑๒๘ พระมหาสมบู รณ์  วุฑฒิ ก โร  ดร ., “พระพุ ทธศาสนาเพื่ อสั งคม  (Socially Engaged 

Buddhism)”, <http://www.mcu.ac.th/site/major/coll_module.php?Data_type=12> , (๑๐  กันยายน 
๒๕๕๓). 

๑๒๙ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๙๑/๑๓๙. 



๕๔ 

รู้ตัวอยู่เสมอ ไม่มีใจคิดใคร่จะลิ้มลองรสชำติของสิ่งเสพติดมึนเมำทั้งปวง คู่กับศีลข้อที่ห้ำ เบญจธรรมมี
ควำมละเอียดอ่อน และปฏิบัติได้ยำกกว่ำเบญจศีล ผู้ที่รักษำหลักธรรมทั้ง ๕ นี้อย่ำงเคร่งครัดก็ถือว่ำ
ได้รักษำศีล ๕ ด้วยโดยอัตโนมัติ๑๓๐ จึงสรุปภำพรวมของกำรพัฒนำรูปแบบกำรบูรณำกำรหลักพุทธ
จิตวิทยำต่อกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งภำยในครอบครัวโดยพุทธวิถี ดังภำพแผนภูมิ ๒.๑ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒.๑ ความเชื่อมโยงหลักการบูรณาการพัฒนาการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิต

และครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยา 
 

                                             
๑๓๐ สม สุจีรา, “ข่าวอาชญากรรมกับศีล ๕”, Secret นิตยสารรายปักษ์, ปีที่ ๑, เล่มที่ ๑๘ (๒๕๕๒) : 

๒๙. 

หลักการเกื้อกูลกัน
ในครอบครัว 

(กัลยาณมิตรธรรม) 

หลกัเชิงวัฒนธรรม
วิถีพุทธจิตวิทยา 
(เบญจศีล-เบญจ

ธรรม) 

หลักไตรสิกขา

ส าหรับครอบครัว 

หลักการอยู่ร่วมกัน
ในครอบครัว 

(ฆราวาสธรรม) 



๕๕ 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 
๒.๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรปูแบบ 

             Carter V. Good๑๓๑ ไดสรุปความหมายของค าวารูปแบบในพจนานุกรมการศึกษา มี ๔ 
ความหมาย คอื๑) เปนแบบอยางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางหรือท าซ้ า  ๒) เป
นตัว   อยางเพื่อการเลียนแบบเชนการออกเสียงภาษาตางประเทศเพ่ือใหผเูรียนไดเลียนแบบเปนตน 
๓)เปนแผนภูมซิึ่งเปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนหลักการหรือแนวคิด๔) เปนชุดของปจจัยหรือตัว
แปรที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึงรวมตัวกันเปนตัวประกอบและสัญลักษณทางระบบสังคม 
อาจจะเขียนออกมาเปนสูตรทางคณิตศาสตรหรือบรรยายเปนภาษาก็ได 

Nadler๑๓๒ กลาวถึงรูปแบบวา เปนการน าทฤษฎี แนวทาง และกรอบแนวคิดมาพัฒนา
เพื่อใหสามารถแปลความหมายของปรากฏการณตางๆ ได 

Hauser๑๓๓ กลาวถึงรูปแบบวา เปนสิ่งที่ออกแบบมาเพ่ือแสดงถึงองคประกอบและ
กระบวนการในการตรวจสอบความแตกตางระหวางความสัมพันธในเชิงทฤษฎีกับปรากฏการณจริง 

อุทัย บุญประเสริฐ๑๓๔กลาววา รูปแบบหมายถึง สิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธขององค
ประกอบที่ส าคัญๆ ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ 

พูลสุข หิงคานนท๑๓๕กลาววา รูปแบบ หมายถงึ สิ่งที่แสดงโครงสรางทางความคิด องค
ประกอบและความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ที่ส าคัญของเรื่องที่ศึกษา 

เยาวดี   วิบูลยศรี๑๓๖ ใหนิยามค าวา รูปแบบหรือแบบจ าลองวา คือ วิธีการที่บุคคลใด

                                             
๑๓๑ Carter V. Good, Dictionary of Education. (๓rd ed.) New York: McGraw-Hill. (๑๙๗๓: 

๓๗๐) 
๑๓๒ Nadler, D.A.  Role of Model in Organizational Assessment In Lawler, E.E., and 

Seashore, S.E. (eds.) Organizational Assessment Perspective on the  Maeasurement of  
Organizational Behavior and the Quality of  Work Life,PP. ๗๗  - ๙๐  New York : John Wiley & 
Son,  (๑๙๘๐) 

๑๓๓ Hauser, D.L. Comparison of Different Models for Organiational Analysis, in  
Organizational Assessesment Perspective on the Management of  Organizational Behavior and the 
Quality of  Work Life, PP. ๑๓๒ - ๑๖๑.  New  York : John Wiley & Son (๑๙๘๐) 

๑๓๔ อุทัย บุญประเสริฐ, ตัวแบบ หุนจ าลองแบบจ าลองหรือโมเดล, ครุศาสตร ๓ (เม.ย. - ก.ค.:๓๑.  
(๒๕๑๖: ๓๑) 

๑๓๕ พูลสุข หิงคานนท, การพัฒนารูปแบบการจัดองคการของวิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 
วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต, (ภาควิชาบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), 
หน้า ๕๐. 

๑๓๖ เยาวดี  วิบูลยศรี, การประเมินโครงการแนวคิด และแนวปฏิบัติ, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ : 



๕๖ 

บุคคลหนึ่งไดถายทอดความคิด ความเขาใจ ตลอดทั้งจินตนาการที่มีตอปรากฏการณหรือเรื่องราวใดๆ 
ใหปรากฏ โดยใชการสื่อสารในลักษณะตางๆ เชน ภาพวาดภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผังตอเนื่องหรือ
สมการทางคณิตศาสตรใหสามารถเขาใจไดงาย และในขณะเดียวกันสามารถน าเสนอเรื่องราวหรือ
ประเด็นตางๆ ไดอยาง กระชับภายใตหลักการอยางมีระบบ 

จากแนวคิดดังกล่าวพอสรุปไดวา รูปแบบหมายถึงผลผลิตที่ไดสรางขึ้นมาเพื่อถายทอด
ความคิดความเขาใจหรือจินตนาการที่เก่ียวกับปรากฏการณโดยใชรูปภาพ แผนผัง แผนภูม ิหรือภาษา
ที่สามารถสื่อใหเขาใจไดงาย โดยที่ผลผลิตนั้นไดพัฒนามาจากการศึกษา ทฤษฎีและแนวคิด โดย 
มุงเพ่ือที่จะตรวจสอบความแตกตางระหวางความสัมพันธในเชิงทฤษฎีและปรากฏการณจริง 

ส่วนแนวทางนี้เปนความพยายามในการบูรณาการรูปแบบการบรรลุเปาหมายและรูปแบบ
ระบบทรัพยากรโดยนักทฤษฎี  Goodman and Penning, Steers และ Campbell (Hoy and 
Miskel,)๑๓๗ โดยมีความคิดเห็นสอดคลองกันในเรื่องที่ตองประเมินคือเปาหมายพฤติกรรมที่ก าหนด
ทิศทางของเปาหมาย และพฤติกรรมตางๆ ขององคการ อยางไรก็ตามจากกรอบแนวคิดของระบบ
ทรัพยากรนั้นเปาหมายจะมีลักษณะหลากหลายและเปนผลผลิต ไมคงที่ก าหนดผลที่ไดรับสูง มีการ
เปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา ยิ่งกวานั้นการบรรลุเปาหมายในระยะสั้นสามารถใชทรัพยากรใหมเพื่อการ
บรรลุเปาหมายยอยๆ ได ดังนั้นเมื่อน ากรอบแนวคิดเชิงระบบมาใช ลักษณะของเปาหมายในองคการ
จะเปนธรรมชาติของวงจรHoyและ Miskel๑๓๘ ไดเสนอวาในการประเมินประสิทธิผลโดยใช
รูปแบบบูรณาการจะตองรวมลักษณะ ๓ ประการเพื่อพิจารณาประกอบดวยคือ ๑) มิติของเวลา(time 
dimension) ๒ ) กลุมผู เกี่ ยวของ (multiple constituencies) และ  ๓ ) พหุ เกณ ฑ  (multiple 
criteria) 

มิติเวลา การประเมินประสิทธิผลองคการ ถาค านึงถึงมิติเวลาจะแบงออกเปน ๓ ระยะคือ 
ระยะสั้ น  (short-term) ระยะกลาง  (intermediate)และระยะยาว  (long term) ( Gibson, 
Ivancevich and Donnelly, ๑๙๗๖ : ๖๔ )๑๓๙  ตั ว เกณ ฑ ที่ ใชวัด  ระยะสั้ น ไดแก  การผลิ ต
ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ ระยะกลางไดแก การปรับตัว และพัฒนา ระยะยาวไดแกการอยูรอด 

กลุมผูเกี่ยวของ (multiple constituencies) ใชคานิยมและความคิดของกลุมผูที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะสะทอนถึงเกณฑประสิทธิผล เปนความสนใจของแตละบุคคลหรือกลุมภายในหรือ

                                                                                                                               
ส านักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๒๗. 

๑๓๗ Hoy, Wayne K. and Miskel, Cecil,Educational Administration : Theory, Research, 

and Practice, ๓rd ed,  (New  York : McGraw-Hill, ๑๙๙๑), p.๓๗๙. 
๑๓๘ Ibid., p.๓๙๗. 
๑๓๙ Gibson, Ivancevich and Donnelly, ๑๙๗๖: ๖๔) 



๕๗ 

ภายนอกองคการที่มีอิทธิผล      ตอการด าเนินงานขององคการ เพื่อใหเกณฑประสิทธิผลสอดคลอง
กับความพอใจของกลุมที่เกี่ยวของ มโนทัศนนี้จึงเปนการประเมินประสิทธิผลองคการตามแนวเชิง
สัมพันธกับสถานการณ (Relativistic Multiple - Contingency Approach) 

พหุเกณฑ (multiple criteria)ในการประเมินประสิทธิผลองคการนั้นตองใชแนวคิด
หลายมิติ เกณฑเดี่ยวไมสามารถที่จะเปนตัวแทนของประสิทธิผลองคการได ตัวบงชี้ประสิทธิผลองค
การจะตองน ามาจากแตละขั้นตอนของระบบเปด ตั้งแตปจจัยน าเขา การเปลี่ยนแปลงปจจัยน าเข
าและผลผลิต โดยจะตองเลือกตัวบงชี้ที่มีความส าคัญเหมาะสมและเปนตัวแทน รูปแบบบูรณาการได
ก าหนดแนวทางในการเลือกเกณฑเฉพาะโดยใชรูปแบบที่ไดรับการพัฒนาโดย Parsons ซึ่งถือวาเปนรู
ปแบบที่ดีเยี่ยมรูปแบบหนึ่ง (Hoy & Miskel, ๑๙๙๑: ๓๘๒)๑๔๐ โดย Parsons ถือวาองคการเป
นระบบสังคม ความอยรูอดของระบบสังคมจะขึ้นอยูกับหนาที่ที่ส าคัญ ๔ ประการ โดยหนาที่ดัง
กลาวจะเปนพื้นฐานในการใหไดมาซึ่งทรัพยากรและสามารถพิจารณาถึงเปาหมายขององคการได ทุก
ระบบสังคมตองมีหนาที่ในการแกปญหา ๔ ประการคือการปรับตัว (adaptation) การบรรลุเปาหมาย 
(goal attainment) การบูรณาการ (integration)และการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (latency) ซึ่ง
เรียกยอวา “AGIL” โดยมีรายละเอียดดังนี ้

การปรับตัว (Adaptation-A)เปนหนาที่ของระบบที่จะตองปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดล
อมใหได   เชน โรงเรียนอ านวยความสะดวกใหสอดคลองจุดประสงคของสิ่งแวดลอมและกลุมผูที่
เกี่ยวของโดยพยายามเปลี่ยนรูปใหสอดคลองกับสภาพการณภายนอก ตัวชี้วัดประสิทธิผล คือ 
ความสามารถในการปรับตัว  (adaptability) นวัตกรรม  (innovation)ความกาวหนา (growth) และ
การพัฒนา (development) 
              การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment-G)เปนการมุงใหบรรลุเปาหมายของระบบ 
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ได รั บ ก า ร ก า ห น ด ขึ้ น ใ ห มี ค ว า ม ชั ด เจ น  ตั ว ชี้ วั ด ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล คื อ 
ผลสัมฤทธิ์(achievement)คุณภาพ (quality)การไดมาซึ่งทรัพยากร (resource acquistion)และ
ประสิทธิภาพ (efficiency) 
              การบูรณาการ (Integration-I)เปนการสรางความมั่นคงของสังคมภายในระบบไดแก 
กระบวนการขององคการ การประสานงาน และความสัมพนัธทางสังคมใหมีลักษณะเปนหนวย
เดียวกัน (single unity) ตัวชี้วัดประสิทธิผลคือความพึงพอใจ (satisfaction) บรรยากาศองคการ 
(climate) การติดตอสื่อสาร (communication) และความขัดแยง (conflict) 
            การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Latency-L)เปนการรักษาความมั่นคงของคุณคาของ

                                             
๑๔๐ Hoy, Wayne K. and Miskel, Cecil,Educational Administration : Theory, Research, 

and Practice, ๓rd ed,  (New  York : McGraw-Hill, ๑๙๙๑), p.๓๘๒. 



๕๘ 

ระบบ ไดแก รูปแบบวัฒนธรรม (cultural patterns)และระบบการจูงใจ system’smotivation)
ตัวชี้วัดประสิทธิผลคือ ความจงรักภักดี (loyalty) ความสนใจในชีวิต (central life interests) การ
จูงใจ (motivation) และความมีเอกลักษณขององคการ (identity) 

๒.๒.๒ ความหมายการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธ 
ค าว่าการพัฒนาใช้ในภาษาอังกฤษว่า Development น ามาใช้เป็นค าเฉพาะและใช้

ประกอบค าอื่นก็ได้เช่น การพัฒนาประเทศ การพัฒนาชนบทการพัฒนาเมือง และการพัฒนา
ข้าราชการเป็นต้น การพัฒนาจึงถูกน าไปใช้กันโดยทั่วไปและมีความหมายแตกต่างกันออกไปดังกล่าว
แล้ว เกี่ยวกับความหมายของการพัฒนานั้นได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมายทั้งความหมายที่
คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน  

โดยรูปศัพท์  การพัฒนา มาจากค าภาษาอังกฤษว่า Development แปลว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่ละเล็กละน้อย โดยผ่านล าดับขั้นตอนต่างๆไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวขึ้นเติบโตขึ้นมี
การปรับปรุงให้ดีขึ้น และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ๑๔๑ 
 ส่วนความหมายจากรูปศัพท์ในภาษาไทยนั้น  หมายถึง  การท าความเจริญการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญขึ้น  การคลี่คลายไปในทางที่ดี  ถ้าเป็นกริยา ใช้ค าว่า  พัฒนา  หมายความ
ว่า  ท าให้เจริญ คือ ท าให้เติบโตได้ งอกงาม ท าให้งอกงามและมากขึ้น เช่น เจริญทางไมตรี๑๔๒ 
การพัฒนา  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเป็น
ที่พึงพอใจ  ความหมายดังกล่าวนี้  เป็นที่มาของความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการ
ก าหนดความหมายอื่นๆ๑๔๓ 
 นักพัฒนบริหารศาสตร์ได้ให้ความหมายของ การพัฒนา เป็น  ๒ ระดับ คือ  ความหมาย
อย่างแคบและความหมายอย่างกว้าง  ความหมายอย่างแคบ  การพัฒนา หมายถึง  การเปลี่ยนแปลง
ในตัวระบบการกระท าการให้ดีขึ้นอันเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพเพียงด้านเดียว  ส่วน
ความหมายอย่างกว้างนั้น  การพัฒนา  เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระท า
ทั้งด้านคุณภาพ  ปริมาณและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน  ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
 ในขั้นของการปฏิบัติ  การพัฒนา  หมายถึง  การชักชวนหรือการกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจังและเป็นล าดับขั้นตอนต่อเนื่องกันใน
ลักษณะที่เป็นวงจร  ไม่มีการสิ้นสุด๑๔๔ 

                                             
๑๔๑ ปกรณ์ ปรียากร, ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา, ม.ป.ป.  
๑๔๒ “พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  ๒๕๒๕”, หน้า ๒๓๘.  
๑๔๓ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๔๗). 



๕๙ 

 การพัฒนา  ในความหมายของการปฏิบัติการนี้เป็นความหมายต่อเนื่องจากความหมาย
ทางการวางแผนโดยมุ่งเน้นถึงการน าแผนและโครงการไปด าเนินการอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง  
เพราะถึงจะมีแผนและโครงการแล้วแต่ถ้าหากไม่มีการน าไปปฏิบัติการพัฒนาก็ไม่สามารถเกิดขึ้น
ได๑้๔๕ 
 พระราชวรมุนี๑๔๖ ได้ให้ความหมายและอธิบายไว้ว่า  ในทางพุทธศาสนา  การพัฒนา  มา
จากค าภาษาบาลีว่า  วัฒนะ  แปลว่า  เจริญ  แบ่งออกได้เป็น  ๒ ส่วน คือ การพัฒนาคนเรียกว่า 
ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุสิ่งแวดล้อมต่างๆ  เรียกว่า  พัฒนา  หรือ วัฒนา  
เช่น การสร้างถนน  บ่อน้ า  อ่างเก็บน้ า  เป็นต้น  ซึ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนขยาย  ท าให้มากหรือท า
ให้เติบโตขึ้นทางวัตถุและได้เสนอข้อคิดไว้ว่า  ค าว่า  การพัฒนา  หรือ ค าว่า  เจริญ นั้นไม่ได้แปลว่า
ท าให้มากขึ้น  เพิ่มพูนขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น  แต่มีความหมายว่า  ตัดหรือทิ้ง เช่น เจริญพระเกศา คือ
ตัดผม  มีความหมายว่า  รก เช่น  นุสิยา  โลกวฑฺฒโน  แปลว่า  อย่างเป็นคนรกโลกอีกด้วย  ดังนั้น  
การพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ท าแล้วมีความเจริญจริงๆ คือ ต้องไม่เกิดปัญหาติดตามมาหรือไม่เสื่อมลง
กว่าเดิม  ถ้าเกิดปัญหาหรือเสื่อมลง  ไม่ใช่เป็นการพัฒนา  แต่เป็นหายนะ  ซึ่งตรงกันข้ามกับการ
พัฒนา 

การพัฒนาในทางพระพุทธศาสนา  หมายถึง  การพัฒนาคนให้มีความสุขมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม  การพัฒนาในความหมายนี้  มีลักษณะเดียวกันกับการพัฒนาในความหมายทางด้านการ
วางแผน คือ เป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้น  แตกต่างกนเพียงการวางแผนให้ค วามส าคัญที่วิธีการ
ด าเนินงาน  ส่วนพุทธศาสนามุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้น คือ  ความสุขของมนุษย์เท่าน้ัน๑๔๗ 

นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ  การพัฒนา ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
สังคม  ซึ่งได้แก่  คน  กลุ่มคน  การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม  ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของ
สังคมอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ๑๔๘ 

การพัฒนา เป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการที่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
คนต่อชีวิตและการท างาน  การเปลี่ยนแปลงสถาบันต่างๆ ทางสังคม  วัฒนธรรมและการเมืองอีก
ด้วย๑๔๙ 

                                                                                                                               
๑๔๔ นิรันดร์ จงวุฒิ เวศย์ และ พูนสิริ วัจนะภูมิ , ทฤษฏีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท , 

(กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๓๔), หน้า ๑๓. (เอกสารการสอน) 
๑๔๕ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. ม.ป.ป.  
๑๔๖ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: พรศิวการพิมพ์, 

๒๕๔๒). 
๑๔๗ อ้างแล้ว, สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. ม.ป.ป. 
๑๔๘ ทิตยา สุวรรณชฎ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗). 



๖๐ 

นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ  การพัฒนา  โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
สังคม  คือ มนุษย์  กลุ่มทางสังคม  การจัดระเบียบทางสังคม  ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับความหมาย
ในทางพุทธศาสนา  คือ  การเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มีความสุข  และมีลักษณะ
เช่นเดียวกับความหมายทางการวางแผน คือ  ด้วยวิธีการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรม
และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งนักวางแผน เรียกว่า  การบริหารและการจัดการน่ันเอง๑๕๐ 

นักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของ  การพัฒนา  ไว้ว่า  หมายถึง  การที่คนในชุมชน
และสังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง  และ
ร่วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชนสังคมให้ดีขึ้น๑๕๑การพัฒนาเป็นเสมือนกลวิธีหรือ
มรรควิธี (Mean)  ที่ท าให้เกิดผล (Ends) ที่ต้องการ คือ คุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคมดีขึ้น๑๕๒ 

นักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของ  การพัฒนา  ไว้ใกล้เคียงกับนักสังคมวิทยา คือ เป็น
วิธีการเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสังคมมนุษย์ให้ดีขึ้น  แต่นักพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นที่มนุษย์ในชุมชนต้อง
ร่วมกันด าเนินงานและได้รับผลจากการพัฒนาร่วมกัน 

พัทยา สายหู เห็นว่า การพัฒนา แปลว่า การท าให้เจริญ การท าให้เปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่พึงปรารถนา 
 ทิตยา สุวรรณชฎ ได้อธิบายการพัฒนาไว้ว่า การพัฒนา คือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
และได้ก าหนดทิศทางและมุ่งที่จะควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วยสภาวะการพัฒนาเป็นสภาวะ
สมาชิกของสังคมได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนได้เต็มที่โดยไม่มีสภาวะครอบง า 
 วิทยากร เชียงกูล กล่าวไว้ว่า การพัฒนาที่แท้จริงควรหมายถึงการท าให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม และจิตใจ 
และความสงบสันติ ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู่กับการได้รับปัจจัยทางวัตถุเพื่อสนองความต้องการของ
ร่างกายแล้ว ประชาชนยังต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมที่ดี การพักผ่อนหย่อนใจ และ
การพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด้านต่างๆ ด้วยความต้องการทั้งหมดนี้ บางครั้งเราเรียกกันว่าการ
พัฒนา “คุณภาพ” เพื่อที่ให้เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มปริมาณ สินค้าหรือการเพิ่มรายได้
เท่านั้น หากอยู่ที่การเพ่ิมความพอใจความสุขของประชาชนมากกวา่ 

                                                                                                                               
๑๔๙ Streeten, Paul, The  Frontiers of Development  studies, (London : Macmillan). 

อ้างถึงใน, สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. 
๑๕๐ อ้างแล้ว, สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. 
๑๕๑ สมศั กดิ์  ศ รีสั น ติ สุ ข , ลั กษณ ะการเปลี่ ยนแปลงในสั งคม ไทย , (กรุ ง เทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๘). 
๑๕๒ ยุวัฒน์  วุฒิเมธี, การพัฒนาชุมชน: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: บางกอกบล็อก, 

๒๕๓๔). 
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๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสมดุลของการท างาน 
๒.๓.๑ ความหมายของสมดุลชีวิตกับการท างาน  
Walton๑๕๓ กล่าวว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึงการเปิดโอกาสให้

ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุลกันโดยเกี่ยวข้องกับการแบ่งเวลา 
อาชีพ การเดินทางสัดส่วนของการใช้เวลาว่างของบุคคลและการใช้เวลาว่างกับครอบครัว  รวมทั้ง
ความก้าวหน้าและการได้รับความดีความชอบ  

Huse&Cumming๑๕๔ กล่าวว่าความสมดุลของเวลาที่ใช้ในการท างานและเวลาพักผ่อน
ส่วนตัว หมายถึง ภาวะ ของบุคคลที่มีความสมดุล ของช่วงเวลาการท างานกับช่วงเวลาดาเนินชีวิต 
การใช้เวลาว่าง การใช้เวลากับครอบครัว รวมไปถึงการมีเวลาที่ได้คลายเครียดจากหน้าที่การงานที่
รับผิดชอบ  

Delamotte&Takezawa๑๕๕ กล่าวว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง 
คุณภาพชีวิตในการท างานที่ให้ความสาคัญกับการท างานและชีวิตส่วนตัวของพนักงานอย่างกลมกลืน
กัน โดยการท างานเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ ขณะเดียวกันต้องพยายามรักษาความสมดุล
ของความสัมพันธ์กับครอบครัวและสังคมของพนักงานให้มีความสอดคล้องกันมากที่สุด  

Unstot๑๕๖ กล่าวว่าการใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัว หมายถึง ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ได้แก่ การใช้ชีวิตครอบครัว กลุ่มเพื่อน สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ 
ความเครียดจากการท างาน รวมถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ และท าเลที่ตั้ง โดยสิ่งเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างาน  

Hymen & Summers๑๕๗ กล่ าวว่ า  สมดุ ลชี วิ ตกั บ การท า งานมี ความหมายที่
ประกอบด้วย ๓ ค าได้แก่ค าว่า "งาน" "ชีวิต" และ "สมดุล" ค าว่า "งาน" หมายถึงกิจกรรมต่างๆ 
เกี่ยวกับงานที่ครอบคลุมทั้งการท างานตามเวลางานปกติและกิจกรรมอื่น ที่ต้องท านอกเวลางาน 

                                             
๑๕๓ Walton, Quality of Working Life : What is it? Slogan Management Review. ๑ ๕ 

(September ๑๙๗๓) : ๑๒ – ๑๘. 
๑๕๔ Huse, E.F. and Cummings T.G., Organization Development and Change, 

Minnesota: West Publishing, ๑๙๘๕. 
๑๕๕ Delamotte and Takesawa, Quality of Working Life in International Perspective, 

Switzerland: International Labour Organization, ๒๕๒๗. 
๑๕๖ Umstot, Understanding organizational behavior, St. Paul, MN : West Publishing. 

๒๕๒๗ 
๑๕๗ Hyman, J., & Summerclars, J. (2004), Lacking balance? Work-life employment 

practices in the modern economy, Personnel Review, 33(4), 418-429. 
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เช่นกิจกรรมที่ท าต่อเนื่องเกินเวลางานปกติ กิจกรรมในงานบางประเภทที่ไม่สามารถแบ่งแยกเวลา
งานจากชีวิตครอบครัวได้ เช่น เกษตรกรรม, งานค้าขายปลีก ค าว่า "ชีวิต" หมายถึงการใช้ชีวิตกับ
ครอบครัว การมีอิสระในการใช้เวลาพักผ่อนส่วนตัว หรือการใช้เวลาส าหรับการสานสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ค าว่า "สมดุล" หมายถึงการแบ่งเวลาให้แก่งานและชีวิตอย่างเหมาะสม ซึ่งความสมดุลนี้
อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล แต่ละสถานการณ ์

ดังนั้น สรุปโดยภาพรวมความหมายของสมดุลชีวิต ครอบครัวกับการปฏิบัติงาน 
กล่าวคือความสามารถของแต่ละบุคคลในการบริหารและจัดสรรเวลาในการท างานและกิจกรรม
ต่างๆ ไม่ว่าชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในสังคมและกิจกรรมในยามว่างให้มีความ
พอเหมาะพอดี แต่การจัดการกับบทบาททั้งด้านชีวิตและการท างานไม่ได้หมายความว่าเวลาที่ใช้ไป
กับแต่ละบทบาทต้องแบ่งสัดส่วนละเท่าๆกัน แต่ขึ้นอยู่กับความส าเร็จ คุณค่าประสิทธิภาพของ
บทบาทนั้นๆ และสามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของคนๆนั้นได้หรือไม่เพียงใด  

๒.๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับความสมดุลชีวิตกบัการท างาน  
 Merrill & Merrill๑๕๘  กล่าวว่าองค์ประกอบของชีวิตคนทั่วไปมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๕ 
ด้านดังนี ้ 

 ๑. ด้านการท างาน หมายถึง หน้าที่การงาน หรืออาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์  

 ๒. ด้านครอบครัว เป็นการสร้างความสุขส่วนบุคคลที่น าไปสู่ความส าเร็จ ที่ช่วย
ผลักดันให้เกิดความสุขในการใช้ชีวิตภายในสังคม  

 ๓. ด้านเวลา เวลาเป็นสิ่งส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในทุกๆอย่างของชีวิต
ดังนั้นทุกคนจึงต้องท าให้เกิดสมดุลกับด้านอื่นๆของชีวิต  

 ๔. ด้านการเงิน เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถที่จะดารงชีวิตได้ใน
ปัจจุบันและอนาคต และเกี่ยวข้องกับ การท างาน ครอบครัว และเวลา  

 ๕. ด้านสติปัญญา เนื่องจากชีวิตของคนเราไม่หยุดนิ่ง สิ่งที่เราควรต้องท าคือการ
พัฒนาด้านสติปัญญาและการสร้างสมดุลให้กับชีวิต เพื่อเติมเต็มชีวิตทุกด้าน และทาให้ทุกฝ่ายเกิด
ความพึงพอใจ  

 
 

                                             
๑๕๘ Merrill & Merrill (๒ ๕ ๔ ๖ ). Life Matter: Crating a dynamic balance of work, 

family, time and money. New York: McGraw-Hall. Murphy, L.R. ๑๙๙๕  "Managing Job Stress and 
Employee Assistance/Human Resource Management Partnership". Personnel Review. ๒๔:๔๓-๘๖ 
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๒.๓.๓ ความส าคัญของความสมดุลชีวิตกับการทางาน  
จากความหมายความสมดุลชีวิตกับการทางานข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าความสมดุลระหว่าง

ชีวิตกับการท างานเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นสาหรับคนท างานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิด 
และส าหรับองค์กรในปัจจุบันการปรับรูปแบบการบริหารการท างานของพนักงานเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจเพื่อให้พนักงานได้บริหารหน้าที่และบทบาทต่างๆ  ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ โดยการ
ส่งเสริมการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน สามารถรักษาพนักงานไว้กับองค์กรได้ อีกทั้งยัง
สามารถลดอัตราการลาออกของพนักงาน และสามารถลดต้นทุนขององค์กรได้อีกด้วย,จ าเนียร จวง
ตระกูล๑๕๙  

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานส่งผลโดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการความหลากหลายของพนักงานภายในองค์กร จากการวิจัยเรื่องความสมดุลระหว่างชีวิต
และงาน : ความท้าทายและแนวทางแก้ปัญหา ที่กล่าวถึงการใช้ความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ท างานในการสนับสนุนความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางด้านการสร้างครอบครัว ความ
หลากหลากในความแตกต่างกันระหว่างลูกจ้างนายจ้าง โอกาสในการพัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งเหล่านี้
จะน ามาซึ่งความต้องการที่หลากหลายของบุคคลากรในองค์กร, Lockwood ๑๖๐ 

ทฤษฎีนิเวศนข์องพัฒนาการมนุษย์ (Theories of Ecology of Human 
Development)(Bronfenbrenner & Morris,)๑๖๑ 

ทฤษฏีของ Kurt Levin ในปี ๑๙๓๖ กล่าวได้ว่า B = f(P,E) นั่นคือ พฤติกรรมของบุคคล 
(B) เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ร่วม (interaction หรือ f) ระหว่างบุคคล (P) และสภาพแวดงล้อม (E) 
ซึ่งBronfenbrenner ได้น าทฤษฎีของ Lewin มาจัดระบบใหม่ เรียกว่า “รูปแบบทางนิเวศน์” 
(ecological model) (Bronfenbrenner & Morris, ๑๙๙๘ ) รูปแบบที่ จัดใหม่แสดงให้ เห็นถึง
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการมนุษย์ โดยมีชื่อว่า “ทฤษฎีนิเวศน์ของพัฒนาการ
มนุษย์” (theories of ecology of human development) ตามทฤษฎีประกอบไปด้วย ระบบ
ส าคัญ ๕ ระบบ เริ่มตั้งแต่การปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับบุคคล (social agents) ในระบบเดียวกัน ไป
จนถึงการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ ไกลตัวออกไป(Bronfenbrenner & Morris, ๑๙๙๘) ดังนี้ ๑) ระบบ

                                             
๑๕๙ จ าเนียน จวงตระกูลม, “คุณภาพชีวิตการท างาน.” < http://www.blcigroup.com/page_ 

jamnean_grist_detail.php?W_ID=๒๙>, ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔. 
๑๖๐ <www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/.../Fulltext.pdf>, (๑ ๒ -๗ -

๒๕๕๘) 
๑๖๑ Bronfenbrenner, U. & Morris, P. A. (๑ ๙ ๙ ๘ ). The ecology of developmental 

processes. In W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology, Vol. ๑: Theoretical 
models of human development (๕th ed., pp. ๙๙๓-๑๐๒๓). New York: John Wiley and Sons, Inc. 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/.../Fulltext.pdf
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จุลภาค (microsystem) เป็นระบบของสิ่งแวดล้อมใกล้ตัววัยรุ่น ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน 
เพื่อนบ้าน เป็นต้น ในระบบจุลภาค วัยรุ่นมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับบุคคลที่อยู่ในระบบนี้ วัยรุ่นจะได้รับ
การมองว่าไม่ได้เป็นผู้ถูกกระท า แต่ได้รับการมองว่าบุคคลต่าง ๆ ในระบบนี้เป็นผู้ประคับคองให้บรรลุ
ขั้นพัฒนาการต่าง ๆ ๒) ระบบกลาง (mesosystem) เป็นความสัมพันธ์ของระบบจุลภาค ๒ ระบบขึ้น
ไป  เช่น  ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับโรงเรียนความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัด 
ความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวกับเพื่อน หากเด็กหรือวัยรุ่นได้รับการปฏิเสธจากพ่อแม่ ซึ่งอยู่ในระบบ
ครอบครัว จะส่งผลให้สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครูได้ยาก  ๓) ระบบภายนอก (exosystem) เป็น
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์ของวัยรุ่น เช่น ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ท างานส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์กับสามีและลูกที่เป็นวัยรุ่น ๔) ระบบมหภาค(macrosystem)เป็นสังคม วัฒนธรรมที่
วัยรุ่นอาศัยอยู่ วัฒนธรรมจะหมายถึง รูปแบบพฤติกรรม (behavior patterns)ความเชื่อ (beliefs) 
และมรดกของกลุ่มคนที่ตกทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปรุ่นหนึ่ง การศึกษาข้ามวัฒนธรรม(cross-cultural 
studies) เป็นการเปรียบเทียบวัฒนธรรมหนึ่งกับอีกวัฒนธรรมหนึ่งเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ
โดยทั่ว ๆ ไป และ ๕) ระบบเวลา (Chronosystem) รูปแบบของเหตุการณ์แวดล้อมและการเปลี่ยน
ผ่านในช่วงชีวิตรวมถึงสภาพการณ์สังคม/ ประวัติศาสตร์  

๒.๓.๔ แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาที่ย่ังยืน  
หลักการและกระบวนการแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกประเทศ

ให้ความส าคัญกับการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้มีความทันสมัย โดยเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป็นหลัก มีผลให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต อย่างรวดเร็วทุกด้าน ส่งผลให้สังคมโลกมีการใ ช้
ทรัพยากรเกินความพอดี ขาดความรอบคอบ ท าให้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด เหลือน้อยลง จนใกล้จะ
หมดไป หรืออยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมลง จนไม่สามารถสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างไร้ขีดจ ากัด 
แม้ว่าปรากฏการณ์การพัฒนาดังกล่าว จะน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้า แต่ในขณะเดียวกัน ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของมนุษย์เกิดความเสื่อมโทรมด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ถูกบั่นทอนลงเรื่อย ๆ เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการผลิต และการบริโภคที่ไม่
เหมาะสม ส่งผลให้สังคมโลกต้องตกอยู่ในภาวะสังคมมีปัญหา และการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน 

จากสภาพปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกประสบกับภาวะความไม่ยั่งยืนของการพัฒนา
ดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ทั่วโลกต่าง
แสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ค านึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกด้านอย่างสมดุล เพื่อก่อให้เกิดระบบ 
เศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้ สังคมที่ดี มนุษย์มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีอยู่ดีกินดี ควบคู่กันไปกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงสภาพเดิมและดีขึ้นอย่างยั่งยืน แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป็นแนวคิดที่ประนีประนอมระหว่างกลุ่มที่นิยมการพัฒนากับกลุ่มที่นิยมสิ่งแวดล้อม ทั้งโลกที่ร่ํารวย
และโลกที่ยากจน ต่างก็มีความพึงพอใจในแนวคิดนี้ เนื่องจากเป็นแนวคิดที่ท าให้การพัฒนาและ
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สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้ กล่าวคือเป็นแนวคิดที่ไม่ได้ปฏิเสธความเจริญก้าวหน้า และมองว่า
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จ าเป็น และสามารถเกิดขึ้นได้ โด ยไม่ต้องมีการท าลาย
สิ่งแวดล้อม๑๖๒ 

การพัฒนาที่ยังยื่น (Sustainable Development) นั้น เป็นค าที่ใช้กันมากในการพัฒนา
ประเทศ มีการให้ค านิยามแตกต่างกันไปตามการแปลความของประเทศต่าง ๆ และได้มีผู้ให้
ความหมายไว้หลากหลายทัศนะ ค านิยามที่ได้รับการอ้างถึงบ่อยครั้ง ได้แก่  ค านิยามที่บัญญัติโดย
คณะกรรมาธิการโลก ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment 
and Development) หรือที่ เรียกในอีกนามหนึ่งว่า Brundtland Commission เพื่อเรียกร้องให้
ชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิธีการด ารงชีวิตให้ปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อจ ากัดของธรรมชาติ ซึ่งที่
ประชุมได้บัญญัติความหมายของค าว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน ไว้ในรายงานที่มีชื่อว่า Our Common 
Future ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การพัฒนาเพื่อสนองตอบความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท า
ให้คนรุ่นต่อไปต้องเดือดร้อน หรือสูญเสียโอกาสที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสนองความต้องการของ
คนรุ่นอนาคต และในท านองเดียวกัน หนังสือ Global Ecology Handbook ได้ระบุความหมายของ
ค าว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนว่า เป็นนโยบายที่สนองความต้องการของคนในปัจจุบัน โดยต้องไม่ท าลาย
ทรัพยากร ซึ่งต้องใช้ในอนาคต ส าหรับประเทศไทย มีนักวิชาการหลายท่านใหหความหมายไว้ รวมทั้ง
การให้ค านิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ ในที่ประชุมสุดยอดของโลก ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อ
พุทธศักราช ๒๕๔๕ ณ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทยเป็นการ
พัฒนาที่ต้องค านึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกด้าน อย่างสมดุล บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย   ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยความเอื้ออาทรเคารพ
ซึ่งกันและกัน เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งการพฒันาอย่างมีดุลยภาพระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างเกื้อกูลกัน เพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป๑๖๓ (อมราวร
รณ ทิวถนอม, ๒๕๔๘, ๔๙-๕๔) เช่นเดียวกันกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาที่
ต้องการการจัดทรัพยากร ทั้งธรรมชาติและมนุษย์ รวมทั้งทรัพยากรการเงินและวัสดุทั้งปวง ให้เป็นไป
ในทิศทางที่ก่อให้เกิดความมั่งคั่งและอยู่ดีกินดี โดยไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสงวนไว้ส าหรับ
คนรุ่นหลัง และการที่จะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดการสมดุลของการพัฒนา

                                             
๑๖๒ ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์  และคณะ , วิถีใหม่แห่งการพัฒนา : วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๔. 
๑๖๓ อมราวรรณ ทิวถนอม, ดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย มิติใหม่ของการพัฒนา

ประเทศ, วารสารเศรษฐกิจและสังคม, (กรกฎาคม-สิงหาคม 2548), 49-54. 
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เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมได้นั้น จะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการ
จัดการการพัฒนา๑๖๔ 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบองค์รวม 
และต้องบูรณาการบริบททุกด้านของสังคมเข้าด้วยกัน ส่งผลให้กรอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน เกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบต่าง ๆ ของสังคม ซึ่งมีนักวิชาการและสถาบันต่าง ๆ ได้เสนอกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไว้อย่างหลากหลาย แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการน ามิติใดของสังคมมาเป็นกรอบการพิจารณา๑๖๕ 
(ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๔๙, ๔๓) ทั้งนี้ จากการศึกษากรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของนักวิชาการและสถาบันที่น าเสนอมานั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาให้ครบ
ทุกด้าน และต้องด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดที่ส าคัญ ๓ ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ประเทศไทยได้รับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปรับใช้ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติระยะที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) รัฐได้เน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เน้นการ
พัฒนาอย่างองค์รวม โดยใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน จนกระทั่งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ที่ได้อัญเชิญและยึดแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นปรัชญาน าทางในการบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง มุ่งการ
พัฒนาที่มีดุลยภาพระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเกื้อกูลกัน สู่การพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ มั่นคงและยังยืน นับเป็นการพัฒนาประเทศอย่างองค์รวม โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอย่างถาวร ดังนั้น จึง
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างองค์รวม ให้มี
ความสมดุลอย่างรอบด้าน โดยต้องค านึงถึงทุกมิติอย่างรอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ค านึงถึง ความเป็นองค์รวมใน
เชิงบูรณาการ โดยพิจารณาผลเชื่อมโยงที่ เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย บนความแตกต่างทาง ด้าน
เศรษฐกิจที่ต้องค านึงถึง การพัฒนาตามขีดความสามารถในการแข่งขัน บนพื้นฐานทรัพยากรของ
ตนเอง  ด้านสงคมและสิ่งแวดล้อมที่ต้องให้ความส าคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
อย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดยไม่ส่งผลเสียต่อการพัฒนาในอนาคต 

                                             
๑๖๔ ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ , การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน,จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๓).  
           ๑๖๕ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,(2544), บทบาทที่พึงประสงค์ของวัดและ

พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๔๓.  



๖๗ 

๒.๓.๕ แนวคิดทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชด ารัส ณ 

หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไว้ว่า “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้อง
ท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน 
โดยวิธีการใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติ
ได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป”๑๖๖ (สถาบัน
ศิลปะและวัฒนธรรม, ๒๕๖๐, ๑) นับเป็นกระแสพระราชด ารัสเริ่มต้นที่พระราชทานแนวคิดให้น า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่และเป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานทุกองค์กรและ
ประชาชนโดยทั่วไปได้น าไปประประยุกต์ใช้ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และการปฏิบัติของประชาชน
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าทันต่อโลกยุค
โลกาภิวัฒน์๑๖๗ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐, ๑-๒) ด้าน
การประยุกต์ใช้ในวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนและหน่วยงานทั่วไปนั้น การปฏิบัติงานหรือบริหาร
พัฒนาประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  มีความพอประมาณ  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่
ประมาท  มีเหตุผล  และสร้างระบบภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากภายนอกและ
ภายในอย่างรอบคอบในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนให้มีความส านึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์และความรอบรู้ที่เหมาะสม การด าเนินชีวิตควรใช้ความอดทน  ความเพียร  มี
สติปัญญา  พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม  และวัฒนธรรมโลกภายนอกได้เป็นอย่าง
ดี การด ารงชีวิตและปฏิบัติตนมุ่งเน้นการอยู่รอดปลอดภัยและวิกฤตสร้างความมั่นคงและความยั่งยืน
ของการพัฒนา ประเวศ วะสี (๒๕๔๒,  ๔-๕)๑๖๘ ได้ให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้แปลว่าไม่
เกี่ยวข้องกับใคร ไม่ขาย ไม่ผลิต ไม่ส่งออก ไม่ท าเศรษฐกิจมหภาค แต่หมายถึงการที่มนุษย์เราเรามี
ความพอเพียงในอย่างน้อย ๗ ประการด้วยกัน ได้แก่ พอเพียงส าหรับทุกคน จิตใจพอเพียง 
สิ่งแวดล้อมพอเพียง ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง ปัญญาพอเพียง อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง และมี
ความมั่นคงพอเพียง ไม่ใช่ชั่ววูบวาบ เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวย ซึ่งเมื่อทุกอย่างเกิดความพอเพียง ก็จะเกิด

                                             
๑๖๖ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม, <https://iac.rmutr.ac.th/>, ๒๕๖๐, ๑ 
๑๖๗ ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

ประยุกต์ใช้, (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย
สาธารณะ, ๒๕๖๐), หน้า ๑-๒. 

๑๖๘ ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม, (กรุงเทพฯ 
: ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๒),  หน้า ๔-๕. 

https://iac.rmutr.ac.th/


๖๘ 

ความสมดุล คือ ความเป็นปกติและยั่งยืน ซึ่งอาจจะเรียกชื่ออื่นๆ ได้ เช่น เศรษฐกิจพื้นฐานเศรษฐกิจ
สมดุล หรือเศรษฐกิจบูรณาการเป็นต้น สุรเกียรติ เสถียรไทย (๒๕๔๒,  ๒๕๗)๑๖๙ ได้ให้ความเห็นว่า
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาของการพัฒนาตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีฐานคิดส าคัญที่ว่า
การพัฒนาคนในชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการจรรโลงรักษาวัฒนธรรมชุมชน ทั้งนี้
การพัฒนาคนจะต้องเริ่มที่การพัฒนาความคิดและจิตใจของคนให้รู้จักใช้ตามอัตภาพและความจ าเป็น
ในการด าเนินชีวิต โดยหลักการพื้นฐานแล้วเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารง
อยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะเพื่อหนุนเสริมให้สามารถด ารงอยู่
ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและส่งต่อให้เกิดความยั่งยืนได้  กล่าวโดยความหมายและทัศนะเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น  จะเห็นถึงความสัมพันธ์ของความพอเพียงซึ่ง
จะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ ดังนี ้

ประการแรก “ความพอประมาณ”หมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตัวอย่างเช่น การผลิตและการบริโภคอยู่ในระดับพอประมาณ 
เหมาะสมกับต้นทุนและงบประมาณที่ตนเองมีอยู่ 

ประการที่สอง “ความมีเหตุผล” หมายถึงแนวคิดที่เป็นหลักการพื้นฐานการตัดสินใจ
เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได ้

ประการที่สาม “การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว”หมายถึงกระวนการเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เป็นการสร้างความตระหนัก และรู้จักประเมิน
สถานการณ์ล่วงหน้าไว้ก่อนทั้งระดับใกล้ตัว และสิ่งที่อาจมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ภาพที่ 
๒.๒ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 

                                             
๑๖๙ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, ทฤษฎีใหม่ในหลวง : ชีวิตที่พอเพียง, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, 

๒๕๔๒), หนา้ ๒๕๗. 



๖๙ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ภาพที ่๒.๒ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
(Online) https://sites.google.com/site/prachyasersthkicphxpheiyng12 (๑ ๒ -๔ -

๒๕๖๐) 
การด าเนินกิจการต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องมีเงื่อนไขส าคัญเพื่อเป็นการย้ าถึง

วิถีพอเพียงให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืน กล่าวคือ ต้องมีความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
กล่าวคือ “เงื่อนไขความรู้” ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการบริหารจัดการอย่าง
เป็นล าดับขั้นตอน และแต่ละกระบวนการนั้นต้องด าเนินการอย่างระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง และส่วนที่
สองคือ “เงื่อนไขคุณธรรม”  ประกอบด้วยการที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียง ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

อาจกล่าวได้ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต และไม่แยกส่วนให้แนวคิดเรื่อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่สามารถบูรณาการไปได้นั้นคือรู้จักการพัฒนาที่สมดุลและ
ย่ังยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม ความรู้ และ
เทคโนโลยี  เป็นแนวทางในการพัฒนาให้สามารถพึ่งตนเองในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน ลดความ
เสี่ยงเกี่ยวกับธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ โดยอาศัยความพอประมาณและสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียร และความอดทน สติ และปัญญา การช่วยเหลือเกื้อกูล และความ
สามัคคี  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับหลักวิชาการ ใช้การพิจารณาวางแผนและขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างรอบคอบโดยตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต  สามารถใช้สติปัญญาและความ
เพียรในการด าเนินชีวิต  โดยพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะของกลุ่มใด

https://sites.google.com/site/prachyasersthkicphxpheiyng12


๗๐ 

กลุ่มหนึ่ง หากแต่รวมไปถึงทุกคน ทุกอาชีพ รวมทั้งรัฐบาล  สามารถน าเอาแนวพระราชด ารัสไปยุกต์
ใช้ได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเอง 

๒.๓.๖ ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ทัศนะสู่การประยุกต์ใช้ 
นิธิ เอียวศรีวงศ์๑๗๐ กล่าวในมิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียงความหมายและ

ความส าคัญว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง วัฒนธรรม เป็นศีลธรรมที่เน้นความไม่ละโมบของมนุษย์ 
แต่ละคนอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาธรรมชาติ และเป้าหมายหลักของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความมั่นคงใน
ปัจจัย ๔ ความยั่งยืนของระบบนิเวศและวิถีชีวิต 

ประเวศ วะสี ๑๗๑กล่าวถึง เศรษฐกิจแห่งการพึ่งตนเองว่า การพึ่งตนเองได้ คือความ
เข้มแข็ง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งจากฐานล่าง  กล่าวคือ เป็นเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม เพราะจุดแข็งที่สุดของเรา คือ วัฒนธรรมไทย โดยที่วัฒนธรรม หมายถึง วิถีทางการ
ด ารงชีวิตทั้งหมด จึงรวมความเชื่อ ระบุคุณค่า อาชีพ การกิน การอยู่ การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ และวิธีแก้ไขปัญหา การด ารงรักษาคุณภาพหรือการแพทย์พื้นบ้าน การสร้างความ
เข้มแข็งจ าเป็นต้องมีเศรษฐกิจบูรณาการหรือเป็นองค์รวม คือ เป็นเศรษฐกิจแห่งการพึ่งตนเองและ
ความเข้มแข็ง มีความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
พร้อมกันไปในตัว เศรษฐกิจแบบนี้จะท าให้เกิดความเป็นป่ากลับมา ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มี
การอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมพร้อม ๆ กับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจิตใจ 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงในอย่างน้อย ๗ ประการด้วยกัน คือ 

๑) พอเพียงส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน 
๒) จิตใจพอเพียง ท าให้รักและเอื้ออาทรต่อคนอื่นได้ โดยคนที่ไม่พอเพียงจะรักคนอื่นไม่

เป็น และท าลายมาก 
๓) สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อม จะท าให้ยังชีพและท ามาหา

กินได ้เช่น การท าเกษตรผสมผสาน 
๔) ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนที่ เข้มแข็ง จึงจะท าให้สามารถ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 
๕) ปัญหาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัต ิและปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง 

                                             
๑๗๐ นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์, บทสัมภาษณ์ ศ, ดร, นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มติชน, 

๒๕๔๐), หน้า ๕๐. 
๑๗๑ ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม, (กรุงเทพฯ 

: ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๒), หน้า ๔- ๗. 



๗๑ 

๖) อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่พอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนที่สัมพันธ์
อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียงจึงควรสัมพันธ์และเติบโตขึ้นจากฐาน
วัฒนธรรมจึงจะมั่นคง 

๗) มีความมั่นคงพอเพียง จึงจะท าให้สุขภาพจิตดี เมื่อทุกอย่างพอเพียงเกิดความสมดุล 
(Equilibrium) ความสมดุล คือ ความเป็นปกติและยั่งยืน ซึ่งเราอาจกล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในชื่อ
อื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจสมดุลเศรษฐกิจบูรณการ เศรษฐกิจศีลธรรม และนี่แหละคือ
เศรษฐกิจทางสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา เพราะเชื่อมโยงทุกเรื่องเข้าด้วยกันทั้ง
เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

ประยงค์ รณรงค์๑๗๒ กล่าวไว้ในชุดความรู้เพื่อชุมชนว่า การเดินตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การพึ่งตนเอง ซึ่งหมายถึง การท าให้เกิดความพอเพียงระดับครอบครัว แล้วพยายาม
ขยายมาสู่ระดับชุมชน โดยเราต้องหันกลับมาดูทรัพยากรหรือทุนทางสังคมที่มีอยู่ในบ้านหรือในชุมชน
ของเราเองก่อนว่าเรามีจุดเด่นหรือจุดด้อยอะไรบ้างที่ยังไม่ได้พัฒนาหรือพอที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปได้
อีก 

สุเมธ ตันติเวชกุล๑๗๓ กล่าวไว้ในการด าเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริว่า เศรษฐกิจพอเพียงในระดับปัจเจกบุคคล หมายถึง ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่าง
ประมาณตนตามอัตภาพ และยึดหลักการพึ่งพาตนเองใน ๕ ด้าน ได้แก่ จิตใจ สังคม เทคโนโลยี
ทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจ ส่วนระดับสังคมเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความเมตตา ความ
เอื้ออาทร และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นไม่ได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติ
เดียว หากแต่ยังหมายถึงประโยชน์ในมิติอื่น ๆ ด้วย 

สุเมธ ตันติเวชกุล๑๗๔ กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตวัเอง 
อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือ ตั้งตัวให้มีความ
พอมีพอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะ
ผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและฐานะทาง
เศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามล าดับต่อไป โดยสรุป คือ การหันกลับมายึดทางสายกลางในการด ารงชีวิต
โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง ได้แก่ พึ่งตนเองทางจิตใจ คนที่สมบูรณ์พร้อมต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง มี

                                             
๑๗๒ ประยงค์ รณรงค์, รวมความรู้ประสบการณ์และแนวคิดของชุมชนไม้เรียง, (กรุงเทพฯ: เจริญ

วิทย์การพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๓. 
๑๗๓ สุเมธ ตันติเวชกุล, เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริในใต้เบื้องพระยุคลบาท, พิมพ์ครั้งที่ 

๖ , (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๔), หน้า ๖. 
๑๗๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘๔-๒๙๑. 



๗๒ 

จิตส านึกว่าตนนั้นสามารถพึ่งตนเองได้ ดังนั้น จึงควรที่จะสร้างพลังผลักดันให้มีภาวะจิตใจฮึกเหิมต่อสู่
ชีวิตด้วยความสุจริต แม้อาจจะไม่ประสบความส าเร็จบ้างก็ตามไม่ควรท้อแท้ ให้พยายามต่อไป 

๑) พึ่งตนเองทางสังคม ควรเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน น าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ได้รบัประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

๒) พึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ การส่งเสริมให้มีการน าเอาศักยภาพของผู้คน
ในท้องถิ่น เสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างดียิ่ง สิ่งดี คือ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีมากมายใน
ประเทศ 

๓) พึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี ควรส่งเสริมให้มีการศึกษา ทดลอง ทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสิ่งส าคัญสามารถน าไปใช้
ปฏบิัติได้อย่างเหมาะสม 

๔) พึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้น 
กล่าวคือ แม้ไม่มีเงินก็ยังมีข้าว ปลา ผัก ผลไม้ ในท้องถิ่นของตนเองเพื่อการยังชีพ และสามารถน าไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคต่อไปได้ 

สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์๑๗๕ กล่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียงหรือระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นอาจมองได้ใน ๒ ลักษณะใหญ่ ๆ  

๑) เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาค
หนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่าง ๆ ที่
เราไม่ได้เป็นเจ้าของ 

๒) เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล คือ ความสามารถในการด ารงอย่างไม่เดือดร้อนมีความ
เป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ ที่ส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มี
อิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยูก่ับสิ่งใด 

กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจพอเพียง คือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการด ารงชีวิต
หลักการพึ่งตนเอง ยึดหลักส าคัญอยู ่๕ ประการ คือ 

๑) ด้านจิตใจ ท าตนให้เป็นที่พึ่งตนเอง ต้องมีจิตส านึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและ
ชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอมเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

                                             
๑๗๕ สุนทร กุลวัฒนาวรพงศ์, เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ชมรมเด็ก, 

๒๕๔๔), หน้า ๕๕-๕๗. 



๗๓ 

๒) ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชน
ที่แข็งแรงเป็นอิสระ 

๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมให้มีการน าศักยภาพของ
ผู้คนในท้องถิ่น สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และจัดการอย่างฉลาดสูงสุด พร้อมทั้งหาทางเพิ่มมูลค่า โดยยึดอยู่บนหลักการของความ
ยั่งยืนซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างดียิ่ง สิ่งที่ดี คือ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งมีมากมายในประเทศ 

๔) ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่
มีทั้งดี และไม่ดี จึงต้องแยกแยะพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านและเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตามสภาพแวดล้อม และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 

๕) ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมมักมุ่งที่การเพิ่มรายได้ และไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่ายใน
ภาวะที่เศรษฐกิจวิกฤติ จึงต้องปรับทิศทางการพัฒนาใหม่ คือต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นส าคัญ โดย
ยึดหลักพออยู ่พอกิน พอใช ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ ๒.๓ รปูแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Online)https://sites.google.com/site/prachyasersthkicphxpheiyng12 (๑๒-๔-๒๕๖๐) 

 
กล่าวได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ

https://sites.google.com/site/prachyasersthkicphxpheiyng12


๗๔ 

บริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการ
น าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน 

 

๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว 
๒.๔.๑ แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับครอบครัว 
 ๑. ความหมายของครอบครวั 
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ได้ให้ความหมายของครอบครัว

เอาไว้ว่า "ครอบครัวคือ กลุ่มบุคคลที่ผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกันท าหน้าที่ เป็นสถาบันหลัก เป็น
แกนกลางสังคมที่เป็นรากฐานส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิต ครอบครัวมีหลากหมายรูปแบบและหลาย
ลักษณะนอกนเหนือจากครอบครัวที่ครบถ้วยทั้งบิดา มารดา และบุตร" นอกจากนี้ยังให้ครอบครัวยังมี
ความหมายว่า "องค์กรที่มีขนาดเล็กที่สุดในสังคม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทาง
สายโลหิตหรือทางกฎหมายโดยการสมรสหรือการรับรองบุตรบุญธรรม ซึ่งได้แก่ พ่อ แม่ บุตรและญาติ
พี่น้อง"๑๗๖ 

 ๒. ประเภทของครอบครัว 
 อุมาพร ตรังสมบัต๑ิ๗๗ได้จ าแนกประเภทของครอบครัวเอาไว้ ดังนี้ 

 ๑. ครอบครัวเดี่ยว ประกอบด้วย สามี ภรรยา และบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
เดียวกัน 

 ๒. คู่สมรสที่ไม่มีบุตร ประกอบด้วย สามีและภรรยา 
 ๓.ครอบครัวที่มีบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว ประกอบด้วยบุตร และบิดาหรือ

มารดาต้องที่ต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงล าพังเน่ืองจากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต หย่าร้างหรือแยกทาง 
 ๔. ครอบครัวบุญธรรม ประกอบด้วย สามี ภรรยา และบุตรบุญธรรม 
 ๕.ครอบครัวที่มีการแต่งงานใหม่ ประกอบด้วยหญิงชายที่มาอยู่ร่วมกันโดยอีก

ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นหม้ายหรือมีการหย่าร้างมาก่อน 

                                             
๑๗๖ “ค ลั ง ปั ญ ญ า ไ ท ย ”, <http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=

๘๙๔๘&Key=news๑๔>, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๗ อุมาพร ตรังสมบัติ, Everest พาลูกค้าหาการนับถือตนเอง, (กรุงเทพมหานคร: ซันต้าการพิมพ์

๒๕๔๓), หน้า ๔-๕. 



๗๕ 

 ๖.ครอบครัวขยาย ประกอบด้วยเครือญาติ ตั้ งแต่สามชั่วคนขึ้นไปที่ มี
ความสัมพันธ์กันโดยการเกิดหรือการแต่งงานมาอยู่ร่วมกัน 

 
       ๓. บทบาทหน้าที่ของครอบครัว 
 ครอบครัวมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นแหล่งสร้างสมาชิกใหม่ของสังคม ให้ก าเนิด

ทายาทเพื่อสืบสกุล ให้การเลี้ยงดู ความรักความอบอุ่นแก่สมาชิกใหม่ในครอบครัว เป็นแหล่งในการ
อบรมกล่อมเกลาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดถึงระเบียบของสังคมให้
สมาชิกใหม่ของครอบครัวเติบโตเป็นคนดีของสังคม ส่งเสริมให้สมาชิกให้ของครอบครัวมีความ
เจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ตลอดจนให้ความปลอดภัยแก่สมาชิกในครอบครัว สร้าง
ความเป็นปึกแผ่นมั่งคงของครอบครัวทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ญาติมิตร๑๗๘ครอบครัวมีส่วนในการก าหนดสถานภาพของสมาชิกและบทบาทของสมาชิกแต่ละคน 
เช่น เพศ ล าดับของสมาชิกในครอบครัว ชนชั้น ภูมิล าเนาซึ่งบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบรรทัด
ฐานของสังคม(สนธยา พลศรี,๒๕๔๕: ๑๔๘) นอกจากนี้ สมาชิกในครอบครัวยังมีหน้าที่ท ากิจกรรม
ต่างๆร่วมกัน เช่น กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรรมทางศาสนา ฯลฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิก มีหน้าที่ในการให้ความรักเพราะความรักและและก าลังใจจากครอบครัวจะช่วยให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความสุขและมีความเชื่อมั่นในตนเองได๑้๗๙ 

 ๔. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
สถาบันครอบครัวจะสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่

กับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเพราะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นตัวน าไปสู่ความรักความ
อบอุ่นภายในครอบครัว ถ้าหากสมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจ ความสุขย่อมเกิดขึ้น
ความสัมพันธ์ในครอบครัว หมายถึง ความผูกพัน ความรัก ความเข้าใจ และการให้อภัยซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนการปฏิบัติต่อกันอย่างอบอุ่นระหว่างสามี ภรรยา บุตร และญาติพี่น้อง ถ้าคนในครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็จะเป็นเหมือนเกราะที่คุ้มครองสมาชิกให้ครอบครัวให้เกิดความมั่นคง และอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขสิ่งส าคัญส าหรับความสัมพันธ์ในครอบครัวคือ การยอมรับฟังความรู้สึก ความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน และให้อภัยซึ่งกันและกันการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความ
มั่นคงเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของบุคคลในครอบครัว เพราะครอบครัวประกอบด้วยการ

                                             
๑๗๘ ดร.โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์ , ศิลปะการผูกรัก ในคู่มือถนอมรักเพื่อครอบครัวที่มั่นคง , 

(กรุงเทพมหานคร: โอเอ็นจี การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๓). 
๑๗๙ พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, จิตวิทยาครอบครัว, (ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๕), หน้า ๓๐-๓๑. 



๗๖ 

สื่อสารทัศนคติ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น ความสัมพันธ์ในครอบครัว
จึงเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีการให้ความรัก ความผูกพัน ความเข้าใจ และให้อภัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนการ
ปฏบิัติต่อกันอย่างอบอุ่นระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

กาญจนา ลุศนันท์และอัจฉรา นวจินดา๑๘๐ได้เสนอแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวเอาไว้ ๓ ประการ ได้แก่ การมีความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน เช่น เข้าใจในความ
ต้องการของแต่ละฝ่าย เข้าใจในความอ่อนแอ ความบกพร่อง และความสามารถของสมาชิกแต่ละคน 
และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ประการที่สองคือ การแสดงความจริงใจต่อกัน เช่น การมีความ
เลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือและไว้วางใจ ตลอดจนความเชื่อมั่นต่อกันและกัน โดยแต่ละฝ่ายต้องมี
ความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างฝ่ายต่างควรหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรร
ที่จะส่อให้เห็นถึงการนอกใจหรือไม่จริงใจต่อกันและประการที่สามคือ การมีประชาธิปไตยใน
ครอบครัว เช่น การไม่ล่วงเข้าไปในสิทธิของแต่ละฝ่ายมากเกินไป ควรมีความยกย่องนับถือและความ
เกรงใจ ไม่ล่วงเกินอีกฝ่าย 

๒.๔.๒ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัครอบครัวเข้มแข็ง 
 ๑. ความหมายของครอบครวัเข้มแข็ง 
 ครอบครัวเข้มแข็ง หมายถึง การที่สมาชิกของครับตั้งแต่สองคนขึ้นไป ด าเนินชีวิต

ร่วมกันอย่างมีจุดหมาย มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยการพึงพาตนเอง พร้อมที่จะ
เกื้อกูลสังคมและคนรอบข้าง ปรับตัวอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีแนวทางในการ
จัดการกับปัญหาและอุปสรรคจนสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปด้วยดีเป็นสภาพครอบครัวที่พึงประสงค์อัน
เกิดจากการรวมตัวในรูปแบบที่หลากหลายของบุคคลที่มาด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีจุดหมายและ
สามารถแสดงบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการที่จ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิตของสมาชิกในครอบครัว มีการอบรมบุตรหลานให้เป็นคนดีในของสังคม ตลอดจนการดูแล
สมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ด้อยโอกาส หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นครอบครัวที่สมาชิกทุกคนที
ความรักใคร่กลมเกลียวช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน มีกิจกรรมร่วมที่ท าร่วมกัน และรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ มีสุขภาพดี รู้จักประหยัด และออกเพื่อสร้างฐานะครอบครัว นอกจากนี้ บิดา มารดา 
หรือหัวหน้าครอบครัวต้องท าตนให้เป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณธรรม อบรมดูแลสมาชิก
ในครอบครัวให้เป็นคนดี ตลอดจนปฏิบัติตนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยสุภาวดี หาญเมธี 
๑๘๑ได้ให้อธิบายลักษณะของครอบครัวเข้มแข็งเอาไว้ ๔ ประการ คือ 

                                             
๑๘๐ อั จฉรา นวจินดาและกาญ จนา ลุ ศนั นทน์ , สุ ขภาพ เพื่ อชี วิ ต , (กรุ ง เทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๔๒. 
๑๘๑ “กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน”,  ม.ป.ป., หน้า ๓๑-๓๒. 



๗๗ 

  ๑. ต้องมีหลักคิดของครอบครัว เช่น การเห็นว่าครอบครัวส าคัญแทนที่จะเห็น
ว่าเงินส าคัญ และมีการพึงพาตนเอง 

  ๒. มีความสัมพันธ์ เช่น เอื้ออาทร ให้เวลา ให้เกียรติ ให้ก าลังใจ ให้อภัย แบ่ง
เบาภาระและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เข้าใจกัน ดูแลให้ความรักงอกงามอยู่เสมอ แสดงออกด้วยการ
ถามไถ่ทุกข์สุข ไม่ใช้ความรุนแรงและไม่มีอบายมุขในครอบครัว 

  ๓. มีการเรียนรู้ รู้หน้าที่พ่อแม่ ปู่ยา ตายาย ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและอบรมสั่ง
สอนบตุรหลาน 

  ๔. มีการเกือ้หนุนจากภายนอก มีความปลอดภัยในชุมชน มีการเผื่อแผ่แบ่งปัน
กับเพ่ือนบ้าน 

สุรพล พยอมแย้ม๑๘๒ ได้ให้อธิบายแนวคิดครอบครัวเข้มแข็งเอาไว้ว่า ครอบครัวเข้มแข็ง 
หมายถึง ครอบครัวที่สมาชิกแต่คนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีความสามารถที่จะด าเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสมและมีความสุข ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ สามารถเผชิญ
อุปสรรคและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการวิจัยของ ณัฏฐ์กานต์ จิตต์สงวน๑๘๓  
ที่พบว่า การสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การปฏิบัติ ๖ ด้าน คือ ๑)การ
ปฏิบัติหน้าที่ครอบครัวเพื่อครอบครัว ๒) การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ครอบครัว ๓) การให้และแสดง
ความผูกพันที่ดีต่อครอบครัว ๔) การแบ่งเวลาเพื่อครอบครัว ๕) การปฏิบัติที่ดีของสมาชิกครอบครัว
เมื่อต้องเผชิญปัญหาหรือวิกฤติการณ์ ๖) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัวและสังคมภายนอก
ครอบครัวเข้มแข็งเป็นครอบครัวที่สมาชิกอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มี
การปลูกฝังส านึกที่ดีต่อสังคม พร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สมาชิก ตลอดจนท าหน้าที่ขัด
เกลาสมาชิกรุ่นใหม่ให้สามารถด าเนินชีวิตได้ตามบรรทัดฐานของสังคม  

กรมอนามัยได้จัดท าโครงการครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรง สู่เมืองไทยแข็งแรงโดย
ก าหนดเกณฑ์วัดความเข้มแข็งของครอบครัวเอาไว้ ดังนี้ 

  ๑. สมาชิกในครอบครัวงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ การพนัน และสิ่ง
เสพติดอย่างน้อยในวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันครอบครัวแข็งแรง 

  ๒. ครอบครัวประกอบสัมมาชพี มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพใน
ครอบครัว 

 ๓. ไม่มีความรนุแรงในครอบครัว 

                                             
๑๘๒ สุรพล พยอมแย้ม, จิตวิทยาสัมพันธภาพ, (กรุงเทพมหานคร: สหายพัฒนาการพิมพ,์ ๒๕๔๘). 
๑๘๓ ณัฏฐ์การต์ จิตต์สงวน, ปัจจัยด้านปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างครอบครัวไทยให้เข้มแข็ง , (บัณฑิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกสรศาสตร์, ๒๕๔๖).  



๗๘ 

 ๔. สมาชิกในครอบครัวรับประทานอาหารร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 
 ๕. มีบ้านมั่นคง แข็งแรง และสะอาด 
 ๖. สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลืองานบ้านสม่ าเสมอ 
 ๗. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสท ากิจกรรมนอกบ้านร่วมกันอย่างน้อยเดือน

ละ๑ ครั้ง 
 ๘. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสประกอบศาสนกิจร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 

๑ ครั้ง 
 ๙. องค์ประกอบสมาชิกครอบครัว ประกอบด้วย สามี ภรรยา หรือพ่อแม่

และลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอยู่พร้อมหน้ากัน 
 ๒. มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 

 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวได้ก าหนดมาตรฐานของ
ครอบครัวเข้มแข็งเอาไว้ ดังนี ้

  ๑. ด้านสัมพันธภาพ ครอบครัวที่มีสมาชิกที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างและคง
ความเป็นครอบครัวร่วมกัน มีความรัก ความผูกพันต่อกัน ซึ่งแสดงออกโดยการสื่อความหมายยกย่อง 
รับฟัง เอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขกันและกันอย่างสม่ าเสมอ ท ากิจกรรมร่วมกัน สมาชิกในครอบครัวมี
โอกาสตัดสินใจเรื่องส าคัญต่างๆของครอบครัวและลงมือท าร่วมกัน คู่สามีภรรยารักใคร่ปรองดองกัน 
สมาชิกร่วมกันรับผิดชอบภาระการงานของครอบครัวและแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความ
รุนแรงด้านร่างกาย วาจา จิตใจและเพศต่อกันและต่อตนเอง แคมเบลล์๑๘๔ ศึกษาพบว่า คู่สมรสที่มี
คุณสมบัติด้านความอดทน มีการปฏิบัติเพื่อให้ครอบครัวเข้มแข็งจะเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้
ครอบครัวเข้มแข็ง ถึงแม้ต้องพบวิกฤตต่างๆในชีวิต 

  ๒. ด้านการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ ครอบครัวสามารถบริหารจัดการ
รายรับรายจ่ายให้เกิดความมั่นคงในความเป็นอยู่และอาชีพ ครอบครัวมีรายได้และทรัพย์สินเพียงพอ
ส าหรับรายจ่ายที่จ าเป็นในการด ารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีเงินออกสามารถน ามาใช้จ่ายใน
ยามฉุกเฉินหรือจ าเป็นได้ ปราศจากหนี้สินหรือในกรณีที่มีหน้าก็มีความสามารถในการปลดหนี้
ครอบครัวที่มีที่อยู่อาศัยมั่นคงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาไร้ที่อยู่ 

 ๓. ด้านการพึงพาตนเองทางสุขภาพ ครอบครัวที่สามารถดูแลรักษาสุขภาพ
ของสมาชิกเบื้องต้น เช่น มีตู้ยาสามัญประจ าบ้าน ครอบครัวมีการออกก าลังกายเป็นประจ าอย่างน้อย

                                             
๑๘๔ Campbell, (๑๙๘๕), หน้า ๖๕. 



๗๙ 

สัปดาห์ละ ๓ วัน สมาชิกมีสิทธิได้รับหลักประกันสุขภาพ สมาชิกในครอบครัวได้รับการตรวจสุขภาพ 
และสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนตามก าหนด 

 ๔. ด้านการพึ่งพาตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและโอกาสในการเรียนรู้และ
พัฒนาครอบครัวสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีโอกาสเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว 
ได้แก่ เด็กได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างเป็นระบบ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ สิ่งพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ และน ามาพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ 

 ๕. ด้านทุนทางสังคม หมายถึง สมาชิกในครอบครัว ภาคภูมิในที่เป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนและสังคม มีความรู้สึกปลอดภัย และไว้วางใจต่อบุคคลในครอบครัวและชุมชน เมื่อมี
ปัญหา สมาชิกในครอบครัวได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ 
ครอบครัวมีผู้เป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
และชุมชนท ากิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมคุณธรรมหรือสุนทรียภาพร่วมกัน 

  ๖. ด้านการปรับตัวในภาวะได้ยากล าบาก หมายถึง ครอบครัวมีการติดตาม
รู้เท่าทันสถานการณ์ สามารถปรับตัวได้อย่างสร้างสรรค์ และฟื้นตัวได้เมื่อเผชิญกับภาวะยากล ายาก มี
การท าประกันชีวิตหรือประกันภัย ครอบครัวมีประสบการณ์แก้ไขปัญหา มีความส าเร็จใจการปรับตัว
ได ้

  ๗. ด้านการหลีกเลี่ยง/จัดการภาวะเสี่ยง ครอบครัวสามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาท าให้ไม่ต้องเกิดปัญหา หรือตกอยู่ในภาวะเสี่ยง เช่นดังการศึกษาของ โสภา(ชูพิกุลชัย) 
ชปีลมันน์และคณะ คู่สมรสได้รับการเตรียมพร้อมชีวิตครอบครัว การเป็นพ่อแม่ เตรียมเข้าสู่วัยทอง 
ไม่มีสมาชิกหนีออกจากบ้าน ฆ่าตัวตาย ไม่มีสมาชิกเสียชีวิตหรือพิการจากอุบัติเหตุ สมาชิกใน
ครอบครัวไม่เล่นการพนันและไม่ใช้สิ่งเสพติด ได้แก่ บุหรี่ สารเสพติด ไม่ใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหาความขดัแย้ง ครอบครัวด ารงชีวิตโดยไม่ประมาท รู้จักเฝ้าระวังอุบัติภัยและอุบัติเหต ุ

๒.๔.๓ โครงสร้างหรือองค์ประกอบหลักของครอบครัวที่พึงประสงค์ 
หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนได้ก าหนดคุณลักษณะครอบครัวไทยที่พึงประสงค์ 

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาครอบครัวไทยตามกรอบแผนพัฒนาฉบับที่ ๘ โดยมีเป้าหมายของ
การพัฒนาลักษณะครอบครัวไทยที่พึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุเป็นครอบครัวที่มีความสุข และความสุข
ของครอบครัวตั้งอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างหรือองค์ประกอบหลักที่เป็นกลไกส าคัญ ๕ ด้าน 
ดังต่อไปนี ้ 

๑. สังคมครอบครัว เป็นรากฐานส าคัญในการสร้างครอบครัวที่มีความรักและความอบอุ่น 
ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญคือ  

๑.๑ ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเอื้ออาทรต่อกัน คือ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
และความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวต่อชุมชน การที่สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ



๘๐ 

กัน ทาให้เกิดความรัก ความอบอุ่น ความเอื้อเฟื้อ เกื้อหนุนกัน การแบ่งปันความรักให้คนรอบข้าง 
ก่อให้เกิดการช่วยเหลือกันและกันทั้งในครอบครัวและชุมชน คนในชุมชนรักและห่วงใยกัน ซึ่งจะเป็น
พลังที่ เข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน  เป็นครอบครัวอบอุ่น  และชุมชนเข้มแข็ง วิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์ทาได้หลายวิธี ได้แก่ การพัฒนาความเข้าใจซึ่งกันและกัน การแสดงความจริงใจต่อกัน 
ความอดทน การให้อภัย และการมีประชาธิปไตยในครอบครัว  

๑.๒ การขัดเกลาและการเรียนรู้ทางสังคม สังคมครอบครัวได้ก าหนดให้ พ่อ แม่ มี
หน้าที่ดูแล เลี้ยงลูกให้เติบโต พึ่งพาตนเองได้ พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้จักความจริง ความล าบาก รู้จัก
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง สอนให้รู้จักเผื่อแผ่ รู้จักพอ ประหยัด มัธยัสถ์ ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งพ่อแม่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ กระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมที่ดี ควรประกอบด้วย ๓ ลักษณะ คือ ๑.๒.๑) การส่งเสริมพื้นฐานทางอารมณ์ที่ดี ท าให้เด็กมอง
โลกในแง่ดี ช่วยเหลือตัวเอง และแก้ปัญหาได้โดยไม่ท าร้ายใคร และไม่ท าร้ายตนเอง ๑.๒.๒) การ
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ท าให้เด็กมีการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
๑.๒.๓) การสัมผัส การกอดลูก เป็นการท าให้เกิดความรัก ความผูกพัน ท าให้เด็กมีความเข้าใจถึงชีวิต
ที่เอื้อเฟื้อคนอ่ืน มีน้าใจกับคนอื่น  

๒. สุขภาพครอบครัว การมีสุขภาพสมบูรณ ์แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม 
และจิตวิญญาณ เป็นต้นทุนที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของคนและครอบครัว ตลอดจนสังคมโดยรวม 
องค์ประกอบด้านสุขภาพครอบครัวที่ส าคัญคือ  

๒.๑ ปราศจากโรคและความเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือถ้ามีการเจ็บป่วยก็สามารถดูแล 
ช่วยเหลือตนเองได ้สามารถควบคุมอาการของโรคมิให้รุนแรง  

๒.๒ การดูแลสขุภาพของตนเอง มีความรู้ในการป้องกันและรักษาโรคขั้นพื้นฐาน มี
การตรวจร่างกายประจ าปี รวมทั้งการตรวจเฉพาะโรค  

๒.๓ มีหลักประกันสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วยสามารถรับบริการด้านการแพทย์ได้โดยไม่
เดือดร้อน และไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว มีสวัสดิการด้านค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล เช่น การ
ประกันสังคม หลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า เป็นต้น  

๓. เศรษฐกิจครอบครัว เป็นตัวช้ีวัดพื้นฐานทีแ่สดงถึงความมั่นคงของครอบครัว เพราะ
ครอบครัวที่มีรายได้เพียงพอ ย่อมท าให้สมาชิกในครอบครวัมีความเป็นอยู่ที่เป็นสุข มีองค์ประกอบที่
ส าคัญ คือ  

๓.๑ มีที่พักอาศัยที่มีความคงทน ถาวร และสะอาดถูกสุขลักษณะ  
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๓.๒ มีอาชีพและรายได้พอเพียงที่ไม่เดือดร้อน การด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง พอเพียงส าหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง มีปัญญาพอเพียง 
เมื่อทุกอย่างพอเพียงก็เกิดความสมดุล ไม่เกดิวิกฤต มีการเพิ่มทุนทุกๆทางพร้อมกัน คือ ทุนทางสังคม 
ทุนวัฒนธรรม ทุนสิ่งแวดล้อม และทุนเศรษฐกิจ ท าให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข  

๓.๓ ภาระและหน้าที่ความรับผิดชอบ สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว ร่วมมอืกันประกอบอาชีพ รู้จักแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่อง
เงิน รู้จักประหยัด ท าให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจในครอบครัว  

๔. วัฒนธรรมครอบครัว เปรียบเสมือนเขม็ทิศในการช้ีนาครอบครัวให้ด าเนินไปในทิศทาง
ที่ถูกต้อง มีศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเสรมิสร้างความสุข และความ
แข็งแกร่งให้กบัครอบครัว มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ  

๔.๑ คุณค่าชีวิต ครอบครัว และสังคม การดาเนินชีวิตที่มีคุณค่า ควรประกอบด้วย
หลัก ๕ ประการ หรือ เบญจวิถี ปลุกมโนสานึกแห่งการเป็นมนุษย์ สัมผัสเพื่อนมนุษย์และสัมผัส
ธรรมชาติ ขยายความรักเพื่อนมนุษย์ และความรักธรรมชาติอย่างกว้างขวาง รวมกลุ่มให้เกิดความเป็น
ชุมชน การเป็นบุคคลที่มีการเรียนรู ้ 

๔.๒ การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งส าคัญที่ทุก
ครอบครัวและสังคมควรร่วมมือกัน ทั้งนี้เพราะการสูญเสียทรัพยากร คือ การท าลายต้นทุนทางสังคม 
และครอบครัวให้แตกสลาย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องของพฤติกรรม วิธีคิดทางวัฒนธรรม 
และเป็นวิถีชีวิตที่ทุกครอบครัวควรปลูกฝังให้กับสมาชิก เกิดการตระหนัก และเห็นความส าคัญในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิถีชีวิต และพฤติกรรมที่เอื้อเฟื้อ และเกื้อกูลต่อการประหยัดทรัพยากรมากขึ้น และ
ไม่แย่งกันใช้จนเสียสมดุล ตลอดจนร่วมกันผดุงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ด ารงสืบต่อไป  

๕. การเกื้อหนุนสังคม การช่วยเหลือหรือเกื้อหนุนสังคม เปรียบเสมือนการสร้างร่มเงาให้
ครอบครัว เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ  

๕.๑ จิตส านึกสาธารณะ เป็นความรู้สึกหรือความตระหนักในความหมาย และคุณค่า
ของความเป็นคนและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในยามเดือดร้อน หรือประสบ
ปัญหา ความรู้สึกหวงแหนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไปโดยไม่คุ้มค่า  

๕.๒ พฤติกรรมสาธารณะ เป็นการแสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและ
สังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากจิตสานึกที่ดีตามข้อ 

๕.๓ ซึ่งถ้าสังคมสร้างคนที่มีพื้นฐานดังกล่าวนี้ได้ จะเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้สมาชิก
ครอบครัว และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสงบอย่างแท้จริง พฤติกรรมสาธารณะ ที่อาจจะ
สะท้อนให้เห็นได้ทั่วไป เช่น การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
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จากโครงสร้างและองค์ประกอบของครอบครัวไทยที่พึงประสงค์ หรือครอบครัวมีความสุข 
สรุปเป็นแนวทางการสร้างตัวชี้วัดตามคุณลักษณะของครอบครัวไทยที่พึงประสงค์  ตามรายละเอียด
ตารางที ่๑ 
 
          ตารางที่ ๒.๑ ตัวชี้วัดคุณลักษณะครอบครัวไทยที่ พึงประสงค์ จ าแนกตามโครงสร้าง/
องค์ประกอบด้านสังคมครอบครัว สุขภาพครอบครัว เศรษฐกิจครอบครัว วัฒนธรรมครอบครัว และ
การเกื้อหนุนสังคม 
สังคมครอบครัว  สุขภาพครอบครัว  เศรษฐกิจครอบครัว  วัฒนธรรมครอบครัว  การเกื้อหนุนสังคม  
๑. ความสัมพันธ์  
๑.๑ ความสัมพันธ์
ของ สมาชิกใน
ครอบครัว  
- สมาชิกใน
ครอบครัวมีเวลา
ร่วมกันรับผิดชอบ
ภารกิจใน
ครอบครัว 
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน รักและ
ห่วงใยกันทั้งยาม
สุขยามทุกข์  
 

๑. ครอบครัว 
ปราศจากโรคและ 
ความเจ็บป่วยเรื้อรัง  
- ไม่มีสมาชิกที่
พิการทางกาย ทาง
จิต หรือสติปัญญา 
จนช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได ้ 
- ไม่มีสมาชิกที่
เจ็บป่วยเรื้อรัง
ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได ้ 
- ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่  
 

๑. ที่พักอาศัย  
- มีที่อยู่เป็นหลัก
แหล่ง 
สภาพแวดล้อมถูก
สุขลักษณะ ปลอดภัย 
และมีความมั่นคง 
บ้านใช้วัสดุถาวร  
- มีและใช้ส้วมถูก
หลักสุขาภิบาล  
- มีน้าสะอาดส าหรับ
บริโภคเพยีงพอตลอด
ป ี 
- ครัวเรือนไม่ถูก
รบกวนจากเสียง 
ความสั่นสะเทือน  
 

๑. คุณค่าชีวิต 
ครอบครัว สังคม  
- ครัวเรือนไม่ติดสุรา 
บุหรี ่ 
- สมาชิกในครัวเรือน
ได้รับสิทธิฐานะเป็น
พลเมืองไทยตาม
กฎหมาย  
- ครัวเรือนปฏิบัติ
ศาสนกิจอย่างน้อย
สัปดาห์ละครั้ง เช่น 
ท าบุญตักบาตร หรือ
ท า  
 

๑. จิตสานึก
สาธารณะ  
- สมาชิกใน
ครัวเรือนรู้จักใช้
สิทธิและหน้าที่ขั้น
พื้นฐาน  
- สมาชิกใน
ครัวเรือนมีจิตสานึก
ที่จะบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม  
- รักและหวงแหน
ทรัพยากรท้องถิ่น
และสาธารณสมบัติ
ของชุมชน  
 

 
          ตารางที่ ๒.๑ ตัวชี้วัดคุณลักษณะครอบครัวไทยที่พึงประสงค์ จ าแนกตามโครงสร้าง/
องค์ประกอบด้านสังคมครอบครัว สุขภาพครอบครัว เศรษฐกิจครอบครัว วัฒนธรรมครอบครัว และ
การเกื้อหนุนสังคม(ต่อ) 
สังคมครอบครัว  สุขภาพครอบครัว  เศรษฐกิจครอบครัว  วัฒนธรรมครอบครัว  การเกื้อหนุนสังคม  
- สมาชิกใน
ครอบครัวไม่
ทะเลาะตบตีกัน  
- ไม่มีเด็กถูก
ทอดทิ้ง  

- สมาชิกใน
ครอบครัวมีสุขภาพ
ดี รู้จักดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง 
สถานที่อยู่อาศัย 

ฝุ่นละออง กลิ่นเหมน็ 
หรือมลพิษทางอากาศ 
น้าเสีย ขยะ และ
สารพิษ  
- ครัวเรือนมีความ

พิธีกรรมทางศาสนา 
พัฒนาจิตใจด้วยการ
นั่งสมาธิ สวดมนต์ ไป
วัด และท าละหมาด  
- ครัวเรือนเข้าร่วม

๒. พฤติกรรม
สาธารณะ  
- ครัวเรือนเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้น
ในหมู่บ้าน ต าบล  
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- ไม่มีเด็กกาพร้า  
- เด็กในครัวเรือน
ไม่เคยหนีออกจาก
บ้าน  
- พ่อ แม ่ลูก อยู่
ร่วมในครอบครัว
เดียวกันและอยู่
กันพร้อมหน้าเป็น
การถาวร  
๑.๒ ความสัมพันธ์
ของสมาชิกใน
ครอบครัวต่อ
ชุมชน  
- สมาชิกใน
ครอบครัวใช้
บริการพื้นฐาน
ด้านสุขภาพ  
การศึกษา อาชีพ 
และ
สาธารณูปโภคใน
ชุมชน  
- สมาชิกใน
ครอบครัวมีการทา
กิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนในด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม 
และ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  
- ครอบครัวได้ให้
ความช่วยเหลือ
และได้รับความ
ช่วยเหลอืจาก
เพื่อนบา้น วดั และ
ชมุชน  
๒. การขดัเกลา

ให้สะอาดและถูก
สุขลักษณะและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย  
๒. ครอบครัวมีการ 
ดูแลสุขภาพตนเอง  
- คู่สมรสอายุ ๑๕-
๔๔ ป ีใช้วิธี
คุมก าเนิด  
- สมาชิกใน
ครัวเรือนรู้เรื่องการ
ป้องกันและรักษา
สุขภาพอนามัย  
- ครัวเรือนมีความรู้
เกี่ยวกับการติดต่อ
ของโรคเอดส์และ
วิธีป้องกันที่ถูกต้อง  
๓. ครอบครัวม ี
หลักประกัน
สุขภาพ  
- มีความสามารถ
ไปรับบริการตาม
สิทธ ิ
ขั้นพื้นฐานและรู้
แหล่งบริการทาง
สังคมสุขภาพ  
- ครัวเรือนมีการใช้
บัตรประกันสุขภาพ
และบัตร
ประกันสังคม  
- เด็กอาย ุ๒-๕ ป ี
ได้รับบริการเลี้ยงดู
ที่ถูกต้อง  
- ผู้สูงอายุและคน
พิการได้รับการ
ดูแลจากคนใน

ปลอดภัยจากอุบัติภัย
และมีการป้องกัน
อย่างถูกวิธี  
๒. อาชีพและรายได้ที่ 
ไม่เดือดร้อน  
- มีสมาชิกในวัย
แรงงานเลี้ยง
ครอบครัว  
- ประกอบอาชีพ
สุจริตและมีรายได้
พอเพียง  
- รายได้หรือผลผลิต
พอกินพอใช้ใน
ครัวเรือน  
- รายได้เพียงพอ รู้จัก
ใช้จ่ายตามความ
จ าเป็น 
- รู้จักอดออม 
ประหยัด มีการ
วางแผนในการใช้
จ่ายเงิน  
- รู้จักนาวัตถุดิบหรือ
เศษวัสดุเหลือใช้มา
ประดิษฐ์เป็นของใช้
ในครัวเรือน  
๓. ภาระและความ 
รับผิดชอบ  
- พ่อแม่ผู้ใหญ่ใน
ครอบครัวร่วมกัน
รับผิดชอบภารกิจ ไม่
แบ่งแยกเพศในการ
เลี้ยงดูเด็ก  
 

กิจกรรมตามประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น  
๒. การอนุรักษ์
พลังงาน สิ่งแวดล้อม
และ วัฒนธรรมไทย  
- ครัวเรือนได้ท า
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
- ครัวเรือนได้ท า
กิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมสิ่งแวดลอ้ม  
- ครัวเรือนมีการ 
ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นแก่เยาวชน  
 

- คนในครัวเรือนไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย  
- ครัวเรือนได้เข้า
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากร และการ
บ ารุงรักษาสา
ธารณสมบัติ และ
กิจกรรมการพัฒนา
อื่นๆ  
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และการ เรยีนรูท้าง
สงัคม  
- บตุร ธิดา และ
สมาชิกใน
ครอบครวัไดร้บั
การศกึษาจนจบ
การศกึษาภาค
บงัคบัและไดเ้ขา้
เรยีนต่อในระดบัที่
สงูขึน้ สว่นเดก็ที่
ไม่ไดศ้กึษาตอ่
ไดร้บัการฝึกอบรม
ดา้นวิชาชีพตา่งๆ  

ครอบครัวหรือ
ชุมชน  
 

 
ตารางที่ ๒.๑ ตัวชี้วัดคุณลักษณะครอบครัวไทยที่พึงประสงค์ จ าแนกตามโครงสร้าง/องค์ประกอบ
ด้านสังคมครอบครัว สุขภาพครอบครัว เศรษฐกิจครอบครัว วัฒนธรรมครอบครัว และการเกื้อหนุน
สงัคม(ต่อ) 
สังคมครอบครัว  สุขภาพครอบครัว  เศรษฐกิจครอบครัว  วัฒนธรรมครอบครัว  การเกื้อหนุนสังคม  
- ให้การศึกษา/
อบรมแก่สมาชิก
เท่าเทียมกัน  
- สมาชิกอายุ ๑๔-
๕๐ ป ีสามารถ
อ่านออกเขียนได้
ทุกคน  
- สมาชิกใน
ครอบครัวให้ความ
ร่วมมือ สนับสนุน 
ในการพัฒนาและ
ถ่ายทอดความ
ร่วมมือ สนับสนุน
ในการพัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้
และภูมิปัญญาใน
ด้านต่างๆ เพื่อนา

สมาชิกในครอบครัว
ทุกกลุ่มอายุได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพ
ตามวัย  
 

- สมาชิกใน
ครอบครัวปฏิบัติต่อ
กันด้วยความรัก 
และปรับทุกข์เฉลี่ย
สุขกันอย่างมีเหตุผล  
- สมาชิกมีการ
เรียนรู้ต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาอาชีพและ
ความเป็นอยู ่ 
 

  



๘๕ 

มาปรับใช้ในชีวิต
ประจาวัน 

 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย เทียนถาวร และคณะ ๒๕๔๒๑๘๕ ได้ศึกษาสภาวะ

ครอบครัวที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ของประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยโครงสร้าง 
คุณลักษณะของครอบครัวไทย ที่มีอิทธิพลต่อความสุขของครอบครัวไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้นา
ครอบครัวจ านวน ๔,๒๓๖ คนจากทั่วประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 
ลักษณะทั่วไปของผู้นาครอบครัว ส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ อาชีพขาดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ค่อนข้างยากจน ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง มีค่านิยมเรื่องความร่ารวยและการใช้
ความพยายาม สร้างครอบครัวมาตลอด รับรู้และเห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (ประมาณ
ร้อยละ ๖๐) แต่ยังไม่ได้น าไปปฏิบัติ ส่วนใหญ่ผู้นาครอบครัวยังอยากให้ลูกยึดอาชีพข้าราชการ หนึ่ง
ในสามของผู้น าครอบครัวมีโรคประจ าตัว ประมาณครึ่งหนึ่งมีปัญหาความเครียด ใช้วิธีผ่อนคลายโดย
การพักผ่อนเป็นหลัก ประมาณหนึ่งในสามมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ส่งเสริมการ
เรียนรู้แก่บุตรในครอบครัวในเรื่องเรียนศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม การเสริมสร้างลักษณะนิสัยและ
พฤติกรรมทางสังคม ร้อยละ ๖๐ ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสุขภาพพ้ืนฐาน ผู้นาครอบครัวส่วนใหญ่มีการ
เห็นคุณค่า และยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อจิตส านึกและพฤติกรรมสาธารณะ แต่ยังไม่พร้อมที่จะมีส่วน
ร่วมช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมโดยตรง ครอบครัวไทยมีความสุขเฉลี่ยระดับปานกลาง ความสุขมี
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบพื้นฐานของครอบครัวในทางบวก ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความสุข
ครอบครัว เป็นกลุ่มปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของครอบครัว  ๑๕ ปัจจัย ได้แก่ ความรัก 
สถานภาพสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ อายุ อาชีพ ความคาดหวังเป็นครอบครัวที่ร่ารวย การส่งเสริม
สุขภาพ การมีหลักประกันรักษาสุขภาพ การเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมของบุตร พฤติกรรมเสี่ยงทาง
สังคมของคู่สมรส การมอบหมายงานบ้านให้บุตร ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส ภาระรับผิดชอบคน
พิการในครอบครัว จิตส านึกสาธารณะ และพฤติกรรมสาธารณะ และทั้ง ๑๕ ปัจจัย สามารถใช้เป็น
ตัวชี้วัดสภาวะครอบครัวที่พึงประสงค์ได ้

                                             
๑๘๕ วิชัย เทียนถาวร, ประสิทธิ์ ลีระพันธ์, เพ็ญประภา ศิวิโรจน์, วรลักษณ์ คงหนู และทัศนาภรณ์ ขา

ปัญญา, การศึกษาสภาวะครอบครัวที่มีลักษณะครอบครัวที่พึงประสงค์ของประเทศไทย , (นนทบุรี: กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๒).  

 



๘๖ 

นอกจากนั้นอาจารย์  ศิวพร  ปกป้อง และคณะ๑๘๖ ได้ศึกษา โครงการสร้างดัชนีชี้วัดสุข

ภาวะครอบครัวเพื่อการประเมินผลงาน ตามแผนงานสุขภาวะครอบครัว ระยะ ๓ ปี (ประจ า ปี 

๒๕๕๓) ของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  ตามที่ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ได้มีมตอินุมัติ โครงการแผนงานสุขภาวะครอบครัว ระยะ ๓ ปี (มีนาคม ๒๕๕๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)   

โดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเป็นผู้ด าเนินการตามแผน  แผนงานสุขภาวะครอบครัวเป็นส่วนงานหนึ่ง

ของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ส านัก ๔  ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าประสงค์ ที่ ๓ ของ สสส. 

คือ พัฒนากระบวนการ ต้นแบบและกลไกขยายผล ส าหรับการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมในองค์กร 

พื้นที่ และเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อมุ่งพัฒนาสังคมสุขภาวะในระยะยาว  โดยแผนงานสุข

ภาวะครอบครัวระยะ ๓ ปี ได้ก าหนดเป้าประสงค์เพื่อท าให้ “ครอบครัวในสังคมไทยโดยเฉพาะ

ครอบครัวในสภาวะยากล าบาก ได้รับการดูแล ส่งเสริมการเรียนรู้  จนเกิดสุขภาวะครอบครัว  และ

ร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนขึ้นในสังคม”  ตามเป้าประสงค์นี้ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์ของแผนงานสุขภาวะครอบครัว ในช่วงเวลาระหว่าง ปี ๒๕๕๑ -๒๕๕๓   ดังนี ้ ๑. ส่งเสริม

ให้เกิดเครือข่ายภาคีด้านครอบครัว ๒. สนับสนุนการน าความรู้และกระบวนการส่งเสริมครอบครัว 

ขยายสู่กลุ่มครอบครัว  ในสภาวะยากล าบากและลงพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะครอบครัวใน ๕ พื้นที่ส าคัญ  

และ๓. ผลักดันให้เกิดนโยบายหนุนเสริมการสร้างสุขภาวะครอบครัว ซึ่งมีกระบวนการท าให้เกิดผล

ลัพธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย ๓ ปี ดังนี ้

๓.๒ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการแผนงานสุขภาวะครอบครัวในปีที่ ๑ (มีนาคม 
๒๕๕๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) 

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  ได้สรุปผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามแผนสุขภาวะครอบครัว
ในช่วงปีที่ ๑ (มีนาคม ๒๕๕๑ – กมุภาพันธ์ ๒๕๕๒) ในสว่นที่มีความส าคัญยิ่ง ๓ ประเด็น ดังน้ี 

๑ . เกิดเครือข่ายคนท างานและภาคีเจ้าของเรื่อง (Boundary Partner) โดยมี
เครือข่ายเข้าร่วมตามพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 

๑ ชุมชนท้องถิ่น มีภาคีคณะท างานเพื่อสร้างครอบครัวเข้มแข็งใน ๘ จังหวัด  ( พะเยา 
ล าปาง น่าน กาฬสินธุ์ สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี  พัทลุง และสงขลา 

                                             
๑๘๖ อาจารย์  ศิวพร  ปกป้อง และคณะ, โครงการสร้างดัชนีชี้วัดสุขภาวะครอบครัวเพื่อการ

ประเมินผลงาน ตามแผนงานสุขภาวะครอบครัว, มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว๑๙๒ ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ ซอย ๘ 
ประชานิเวศน์ ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 



๘๗ 

๒ โรงเรียน  มี  ๓๖ โรงเรียนแกนน า ที่ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และเครือข่าย
ผู้ปกครองในสถานศึกษาใน พื้นที่ ๕ จังหวัด (กรุงเทพฯ ล าปาง สงขลา สุรินทร์และกาฬสินธ์ุ) 

๓ สื่อ  มีเครือข่ายผู้ผลิตรายการวิทยุส าหรับครอบครัว ๒๐ กลุ่มเครือข่ายใน ๑๓ จงัหวัด 
(ล าปาง/น่าน/พะเยา/เชียงใหม่/กาฬสินธุ์/สุรินทร์/สงขลา/สุราษฎร์ฯ/พัทลุง/นนทบุรี/ปทุมธานี/
จันทบุรี/กรุงเทพฯ) และกลุ่มเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อที่ร่วมกับแผนงานสื่อสร้าง
สุขภาวะเยาวชน(สสย.) ส านัก ๕ สสส.เป็นภาคีท างาน ร่วมกันผลักดันให้เกิดพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะ
ครอบครัวผ่านสื่อ 

๔ ครอบครัวในสภาวะยากล าบาก   มีเครือข่ายครอบครัวที่เกิดจากการรวมกลุ่ม
ครอบครัวที่ประสบปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มต่างๆ คือ เครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวใน ๔ จังหวัด 
เครือข่ายครอบครัวเด็กที่มีความต้องการส่งเสริมเป็นพิเศษ ๗ กลุ่ม  เครือข่ายคนท างานกับครอบครัว
ที่มีผู้ป่วยซึมเศร้า ๕ กลุ่ม และสถาบันเพ่ือการพัฒนครอบครัวเลี้ยงเด่ียว 

๕ งานวิชาการ  มีการรวมกลุ่มเป็นข่ายพัฒนางานวิชาการด้านครอบครัวจากภาคีต่างๆ 
คือ  ๕ สถาบันการศึกษา  ๓ องค์กรวิชาการ  ๓ กลุ่มเครือข่ายครอบครัว  ๓ องค์กรพัฒนาเอกชน  ๒ 
องค์กรรัฐ และ ๑ องค์กรธุรกิจ  เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนางานวิชาการด้านครอบครัวใน
ประเทศไทย  

๒.   เกิดพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะครอบครัว  ผ่านพื้นที่ส าคัญ คือ โรงเรียน ชุมชน สถานที่
ท างาน ศาสนสถานและสื่อ และยังเน้นการสร้างการเรียนรู้ให้กับครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก
ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านสัมพันธภาพและสุขภาพ 

๒.๑  ครอบครัวทั่วไปใน ๕ พื้นที่ 
- ชุมชน  มีพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะครอบครัว ๑๔๐ ชุมชน ใน ๕๒ ต าบล ใน ๘ จังหวัด 
-  โรงเรียน  มีการเปิดพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะครอบครัว ๘๑ โรงเรียน ใน ๑๕ จังหวัด 
-  สื่อ  มีการเปิดพื้นที่ เรียนรู้สุขภาวะครอบครัว  ในสื่อที่ เข้าถึงครอบครัวในพื้นที่                                 

เป้าหมายคือ วิทยุชุมชน / วิทยุเกษตร / วิทยุศึกษา ๒๒ รายการใน ๑๓ จังหวัด มีรายการโทรทัศน์ใน
สถานที่โทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ลท้องถิ่น (Astv/Next step) เกิดนิตยสาร “โฮม” หนังสือและ
คู่มือด้านครอบครัว ๘ เล่ม  website : familynetwork.or.th   

-   ศาสนสถาน  มีการรวบรวมวัดที่สร้างการเรียนรู้สุขภาวะครอบครัวในพื้นที่ภาคกลาง 
จ านวน ๑๒ วัด และสนับสนุนวัดในภาคเหนือ ๑ วัด ในการท ากิจกรรมส่งเสริมครอบครัว / และ
สนับสนุนการอบรมการสร้างสุขภาวะครอบครัวให้กับวิทยากรของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ใน
พื้นที่ ๑๐ สังฆมณฑล ครอบคลุมทั่วประเทศ 

-  สถานที่ท างาน  เปิดพื้นที่สร้างสุขภาวะครอบครัวใน สถานประกอบการ  ๓  แห่ง เพื่อ 
ทดลองการน ากระบวนการห้องเรียนพ่อแม่สู่พนักงานในสถานประกอบการ   



๘๘ 

 ๒.๒  ครอบครัวสภาวะยากล าบาก 
-  ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เกิดชมรมครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ ๔ จังหวัด (กรุงเทพฯ 

เชียงใหม่   สุรินทร์ และจันทบุรี)  
-  ความรุนแรงในครอบครัว   มีเครือข่ายคนท างานสร้างกระบวนการคุ้มครองผู้ตกเป็น

เหยื่อ ความรุนแรงในครอบครัว ๕ จังหวัด (ปทุมธานี อยุธยา ระยอง สระบุรี นนทบุรี)            
-  ครอบครัวที่มีผู้ป่วยซึมเศร้า   

-  ครอบครัวที่มีเด็กพิเศษ  
๓.   เกิดองค์ความรู้ส่งเสริมสุขภาวะครอบครัว มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจาก

การศึกษาวิจัย และประสบการณ์ของคนท างานและครอบครัวในกลุ่มต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการ
เผยแพร่ขยายผลต่อสังคม 

 ๓.๑  งานศึกษาวจัิย 
 ๓.๒  งานจัดการความรู้  เพื่อให้องค์กรท้องถิ่น  โรงเรียน ศาสนสถานและครอบครัว  

ร่วมกันสร้างครอบครัวเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่น  
การด าเนินโครงการในปีที่ ๑ ได้เกิดผลส าเร็จในการสร้างเครือข่าย และการสร้างองค์

ความรู้ ซึ่งเป็นตัวจักรส าคัญที่จะน าพาไปสู่กระบวนการท างาน การสร้างเสริมสุขภาวะครอบครัว 
ของปีที่ ๒ (มีนาคม ๒๕๕๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) โดยในปีที่ ๒ นี้ แผนงานฯมีเป้าประสงค์สูงสุด 
ดังนี้  

 ๑.  สร้างตัวชี้วัด  “สุขภาวะครอบครัว” และวัดผลที่ครอบครัวเป้าหมาย ตาม
ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ากับทิศทาง จากเดิมที่ระบุในแผนงานฯ ๓ ปี คือ การ
เลิก (เหล้า / บุหรี่ / การพนัน / ความรุนแรง) และ ท า  (สร้างสัมพันธภาพในครอบครัว / ดูแล
สุขภาพ / วิถีพอเพียง / รักษาสภาพแวดล้อมและสังคม) เป็น  “หยุดทุกข์ สร้างสุข เพื่อครอบครัว” 
ประกอบด้วย   

หยุด ๔  :    อบายมุข   หนี้สิน   ความรุนแรง   การนอกใจ   
สร้าง ๔  :    สื่อสารดี   มีเวลาร่วมกัน   แบ่งปันใส่ใจ   ห่วงใยสุขภาพ 
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ภาพที ่๒.๔ แผนงานสุขภาวะครอบครัว 

 

๒.  ส่งเสริมการสร้างพื้นที่ เรียนรู้ส าคัญ ๓ พื้นที่  คือโรงเรียน ชุมชน สื่อ และ
ครอบครัวสภาวะยากล าบากให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ส่วนอีก ๒ พื้นที่คือ สถานประกอบการและ 
ศาสนสถาน  เน้นการจัดการความรู้    

๓.  สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้การสร้างสุขภาวะครอบครัวในสังคมไทย ใน
การสร้างเครือข่ายคนท างานและนักวิชาการด้านครอบครัว สนับสนุนเครือข่ายฯท าการศึกษา วิจัย 
และจัดการความรู้ การส่งเสริมสุขภาวะครอบครัวตามเป้าหมายของแผนงานฯและที่มีอยู่ในสังคมไทย
และต่างประเทศ   

๔.  สื่อสารรณรงค์เพื่อร่วมสร้างสุขภาวะครอบครัว  การสร้างความรู้สึก และการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในครอบครัวท ากิจกรรมสร้างสุขภาวะร่วมกันตามกรอบปัจจัยสุขภาวะครอบครัวที่
แผนงานฯก าหนด   

๕.  ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ขจัดร้าย ขยายดี และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว  เน้นการขับเคลื่อนนโยบายทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติร่วมกับภาคีต่างๆ  ซึ่งใน

ครอบครัวสุขภาวะ ครอบครัวสุขภาวะ 

หยุดทุกขส์ร้างสุข
เพื่อครอบครัว
หยุดทุกขส์ร้างสุข
เพื่อครอบครัว

แผนงานสุขภาวะครอบครัวแผนงานสุขภาวะครอบครัว

หยุด 4

อบายมุข
หนี้สิน

ความรุนแรง
การนอกใจ

หยุด 4

อบายมุข
หนี้สิน

ความรุนแรง
การนอกใจ

พืน้ทีเ่รียนรู้
สุขภาวะครอบครัว

พืน้ทีเ่รียนรู้
สุขภาวะครอบครัว

องคค์วามรู้
สุขภาวะครอบครัว

องคค์วามรู้
สุขภาวะครอบครัว

นโยบายหนุนเสริมนโยบายหนุนเสริม

ภาคส่วนเป้าหมาย

5  พืน้ที่ของครอบครัว
▪ โรงเรียน 
▪ ชมุชน
▪ สือ่
▪ สถานประกอบการ
▪ ศาสนสถาน 

ครอบครัวสภาวะยากล าบาก
▪ ดา้นสมัพนัธภาพ

▪ ดา้นสขุภาพ 

ภาคส่วนเป้าหมาย

5  พืน้ที่ของครอบครัว
▪ โรงเรียน 
▪ ชมุชน
▪ สือ่
▪ สถานประกอบการ
▪ ศาสนสถาน 

ครอบครัวสภาวะยากล าบาก
▪ ดา้นสมัพนัธภาพ

▪ ดา้นสขุภาพ 

สร้าง 4

ส่ือสารดี
มีเวลาร่วมกัน
แบง่ปันใส่ใจ
หว่งใยสุขภาพ

สร้าง 4

ส่ือสารดี
มีเวลาร่วมกัน
แบง่ปันใส่ใจ
หว่งใยสุขภาพ

เครือข่ายคนท างาน  /
boundary partner

เครือข่ายคนท างาน  /
boundary partner

สุขภาวะของทุกคน
เร่ิมตน้ที่ครอบครัว
สุขภาวะของทุกคน
เร่ิมตน้ที่ครอบครัว

กระบวนการกระบวนการ

ส่ือสารและรณรงค์ส่ือสารและรณรงค์
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ระดับพื้นที่เน้นไปที่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิทยุ
ชุมชน 

๖.   สร้างพลังภาคีท างานด้านครอบครัว เพื่อร่วมกันสร้างสุขภาวะครอบครัว โดยจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการท างานในกลุ่มพื้นที่เรียนรู้และระหว่างกลุ่ม เพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมกับจัดอบรมความรู้ที่ส าคัญในการท างาน 
 

๒.๕ หลักการพัฒนาเชิงนวัตกรรมการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
๒.๕.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับโมเดลปฏิสัมพันธน์ิยม (Interactionism Model) 

              นักวิจัยหลายท่านได้น าแนวคิดนี้ศึกษา การที่จะเข้าใจในสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล
ต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสาเหตุภายในบุคคลและสถานการณ์รอบตัวบุคคลผสมผสานกัน
เกิดจากอิทธิพลร่วมกันระหว่างจิตใจของบุคคลกับสถานการณ์แวดล้อมที่บุคคลเผชิญในปัจจุบัน
การศึกษาถึงการรับรู้เอกลักษณ์ในวัยรุ่น  (Stryker & Serpe, ๑๙๙๔) ได้มีการผสานความรู้ด้าน
จิตวิทยาและสังคมวิทยา เพื่อรับรู้เกี่ยวกับตนเองตามช่วงอายุ และตามสังคมการบูรณาการกันเช่นนี้
กระท ามามากกว่า ๓๐ ปีแล้ว ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสากลที่เรียกว่า รูปแบบ
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (interactionism model) เป็นประเภทหนึ่งของทฤษฎีที่สามารถใช้เป็นกรอบ
ความคิดพื้นฐานในการวิจัย เนื่องจากรูปแบบทฤษฎีนี้ช่วยท าให้นักวิจัยมีมุมมองเกี่ยวกับการศึกษา
สาเหตุของพฤติกรรมบุคคลในหลายด้าน  ทั้งสาเหตุทางด้านจิตใจของบุคคล  สาเหตุทางด้าน
สถานการณ์ และสาเหตุที่เป็นอิทธิพลร่วมหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของจิตใจและสถานการณ์
ของผู้กระท า รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมจึงเป็นกรอบความคิดทฤษฎีที่เปิดกว้างให้นักวิชาการ
สาขาอื่นๆ ได้เข้ามาร่วมกันศึกษาพฤติกรรมของบุคคลให้ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น (ดุจเดือน พันธุม
นาวิน. ๒๕๕๐) กรอบแนวคิดของทฤษฏีนี้คือบุคคลจะมีกลไกการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมและมีการ
พัฒนาตั้งแต่เกิดจนตาย โดยได้รับอิทธิพลจากการมีปฏิสัมพันธ์ของระบบภายในตัวของบุคคลคือ การ
รับ รู้  (perceptual) ความคิ ด  (cognitive) อารม ณ์  (emotional) กายภ าพ  (physiological) 
โครงสร้างของสัตว์และพืช (morphological) ระบบประสาท (neurobiological) โดยบุคคลมีการ
รับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวตีความและแสดงพฤติกรรมเพื่อปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้น 
นอกจากนี้ กล่าวถึงภายในระบบบุคคลกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว คือบุคคลท าหน้าที่และพัฒนาด้าน
ชีวภาพ กายภาพ พฤติกรรม จากกลไกหลายอย่างและกระบวนการการปรับตัว แต่ละกระบวนการ
ก่อให้เกิดผลต่อบุคคลคือ การรับรู้(perceptions) การวางแผน(plans) ค่านิยม (values) เป้าหมาย 
(goals) แรงจูงใจ (motives) เช่น พัฒนาการของวัยหนุ่มสาวไม่ได้ความหมายทางด้านร่างกายเพียง



๙๑ 

อย่างเดียว แต่หมายรวมถึงคุณลักษณะทางจิตวิทยาประสบการณ์และเพื่อน ส่งผลต่อบทบาทในสังคม
และความรับผิดชอบในสังคมและวัฒนธรรม(Magnusson. ๑๙๙๙)อ้างอิง ดวงเดือน พันธุมนาวิน. ๑๘๗ 

 ๒.๕.๒ แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา (Problem Behavior Theory: 
PBT) 

ทฤษฎีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา (problem behavior theory) เป็นกรอบแนวคิดที่ส าคัญ
ในศาสตร์พัฒนาการประยุกต์ มีการพัฒนาและสนับสนุนแนวคิดอย่างกว้างขวาง โดยมีลักษณะ
การศึกษาพฤติกรรมที่เป็นระบบ มีแนวความหลากหลาย พัฒนาขึ้นในปี ๑๙๖๐ ในโครงการวิจัยที่รวม
นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา นักมานุษยวิทยา เพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคล (individual 
differences) ที่มีเชื้อชาติที่หลากหลาย โดยศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุรา มลรัฐ Southwestern 
Colorado (Jessor, Graves, Hanson,& Jessor, ๑๙๖๘) ตัวแปรที่ประกอบขึ้นตามกรอบแนวคิด
ทฤษฎีสะท้อนถึงระบบส าคัญ ๔ ระบบ ได้แก่ ระบบสังคมวัฒนธรรม ระบบการหล่อหลอมทางสังคม 
ระบบบุคลิกภาพ และระบบพฤติกรรม โดยการศึกษาความแปรปรวนในพฤติกรรมการดื่มสุรา อธิบาย
โดย ๔ ระบบ ดังกล่าว ทั้งในระดับบุคคล และระดับกลุ่มเชื้อชาติ จากนั้นจึงมีการศึกษาระยะยาวกับ
กลุ่มวัยรุ่นเพื่อศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมที่ เป็นปัญหาต่อมา  (Jessor & Jessor, ๑๙๗๗ ) 
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาเป็นกรอบแนวคิดทางจิตวิทยา ซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่อง คุณค่า ค่านิยม 
และความคาดหวัง แนวคิด  

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  
โดยมีสมมติฐานว่าพฤติกรรมเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อม 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับทฤษฎีสนาม  “field theory” ของ Lewin (Donovan, ๒๐๐๕)พฤติกรรมที่ เป็น
ปัญหา (problem behaviors) เป็นพฤติกรรมที่สังคมมองว่าเป็นปัญหา หรือมองว่าเป็นการกระท าที่
ผิดไปจากบรรทัดฐานของสังคม สังคมไม่พึงปรารถนา โครงสร้างของทฤษฎีก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ประกอบด้วย ๓  ระบบใหญ่  ในการอธิบายพฤติกรรมที่ เป็นปัญหา  ได้แก่ ระบบบุคลิกภาพ 
(personality system) ระบบการรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว (perceived-environment) และระบบ
พฤติกรรม (behavior system) ในแต่ละระบบ  การอธิบายตัวแปรจะมีทั้ งการกระตุ้นให้ เกิด
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา และตัวควบคุมไม่ให้เกิดพฤติกรรม และเรียกภาวะนี้ว่า “proneness” หรือ
แนวโน้มของโอกาสที่จะเกิดการกระท าที่ละเมิดต่อบรรทัดฐานของสังคม หรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ขึ้น โดยนิยามของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาคือพฤติกรรมที่ผิดไปจากบรรทัดฐานหรือกฎหมาย ข้อบังคับ 
ของสังคมนั้น ๆเป็นพฤติกรรมที่สังคมไม่เห็นด้วย ไม่ยอมรับ และมีแนวโน้มที่สังคมจะตอบสนองต่อ

                                             
 ๑๘๗ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, (๒๕๔๑, พฤษภาคม-สิงหาคม), รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมเพื่อการวิจัย

สาเหตุ ของพฤติกรรมและการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์, วารสารทันตาภิบาล, ๑๐(๒): ๑๐๕-๑๐๘. 
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พฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นด้วยการปฏิเสธ การควบคุม การลงโทษทางสังคม หรือแม้กระทั้งการ
ลงโทษทางกฎหมาย 

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

สมมติฐานที่ว่ามนุษย์เป็นผู้ที่มีเหตุมีผล มีระบบความคิด การประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบก่อนที่
จะตัด สินใจลงมือกระท าพฤติกรรม และมนุษย์จะค านึงถึงผลของการกระท าก่อนตัดสินใจท าด้วย ตัว
แปรส าคัญที่เป็นตัวก าหนดเจตนาเชิงพฤติกรรม (behavior intention) ได้แก ่

๑) เจตคติต่อการท าพฤติกรรม (attitude toward the behavior) ได้รับอิทธิพลจาก
ความเช่ือเกี่ยวกับการกระท า รวมถึงการประเมินคุณลักษณะของความเช่ือนั้น 

๒) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (subjective norm) หมายถึงการรับรู้ของบุคคลว่าคนอื่นที่
มีความส าคัญกับตน ต้องการหรือไม่ต้องให้บุคคลท าพฤติกรรมนั้นๆ โดยได้รับอิทธิพลจาก 

๒ .๑) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (normative belief) ซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่า 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญกับตน เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู เพื่อน เป็นต้น คิดว่าเขาควร
หรือไม่ควรท าพฤติกรรมนั้นๆ 

๒.๒) แรงจูงใจที่จะคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (motivation to comply) เป็นแรงจูงใจ
ที่บุคคลจะคล้อยตาม ท าตามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญกับตน 

๒.๕.๔ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) 
Ajzen และ Fishbein ๑๘๘ เสนอแนวคิดทฤษฎพีฤติกรรมตามแผนเป็นทฤษฎีทาง

จิตวิทยาสังคมที่พัฒนามาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ 
Ajzen และ Fishbein ในป ี๑๙๗๕ ซึ่งพบว่าตัวแปรที่อธิบายการเกิดพฤติกรรมยังไม่เพียงพอ และได้
เพิ่มตัวแปรเกี่ยวกับการรับรู้ต่อสิ่งควบคุมพฤติกรรม โดยสาระส าคัญคอืพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดง
ออกมาเกิดจากความเชื่อ ๓ประการ ได้แก ่ความเช่ือเกี่ยวกับพฤติกรรม (behavioral beliefs) ความ
เชื่อกลุ่มอ้างอิง (normative beliefs)และความเช่ือเกี่ยวกับความสามารถในการควบคมุ (control 
beliefs) ซึ่งความเช่ือแต่ละตัวจะส่งผลต่อตัวแปรต่างๆ สาระพื้นฐานของทฤษฏี มีดังน้ี 

๑) พฤติกรรม (behavior) ของบุคคลอยู่ภายใต้การควบคุมของเจตนาเชิงพฤติกรรม
(behavioral intention) ของบคุคลที่จะท าหรือไม่ท าพฤติกรรมนั้นๆ 

                                             
๑๘๘ Ajzen, I., & Fishbein, M, Understanding attitudes and predicting social behavior, 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, ๑๙๘๐. 

http://vig.prenhall.com/catalog/academic/product/1,4096,0139364358,00.html
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๒) เจตนาเชิงพฤติกรรม (behavioral intention) ได้รับอิทธิพลจากตัวก าหนด ๓ ตัว คอื 
เจตคติต่อพฤติกรรม (attitude toward the behavior) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (subjective 
norm) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (perceived behavioral control) 

๒ .๑ ) เจตคติต่อพฤติกรรม  (attitude toward the behavior) เป็นความเชื่อ
เกี่ยวกับผลของการกระท า (behavioral belief) และผลการประเมินการกระท า (evaluation of 
outcomes)ทางบวกหรือลบต่อการกระท าพฤติกรรมนั้นๆ ถ้าบุคคลมีความเชื่อว่าการท าพฤติกรรมใด
แล้วจะได้รับผลทางบวก ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น ในทางตรงข้าม หากมีความ
เชื่อว่าการท าพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้รับผลในทางลบ ก็มีแนวโน้มที่จะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น 
และเมื่อมีทัศนคติทางบวกก็จะเกิดเจตนาหรือความตั้งใจ (Intention) ที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น เขียน
เป็นสมการได้ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที ่๒.๕ ทฤษฎีการกระท าตามแผน๑๘๙ 
 

 
 
 

                                             
๑๘๙ Ajzen, I, Theory of Planned behavior, < http://people.umass.edu/aizen/tpb.diag. 

html>, (๒๐๑๒, April) 

http://people.umass.edu/aizen/tpb.diag
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๒.๕.๕ รปูแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของ Bloom 
 Krathwohl, Bloom และ Masia (Bloom, ๑๙๕๖ อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, ๒๕๕๔) 
ได้จ าแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็น ๓ ประเภท คือ ความรู้ (cognitive domain) เจตคติ/ 
ความรู้สึก(affective domain) และทักษะ (psycho-motor domain) ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้ในการศึกษาโปรแกรมเชิงป้องกัน คือด้านเจตคติ/ ความรู้สึก โดย Krathwohl, Bloom 
และ Masia (Bloom, ๑๙๕๖ อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, ๒๕๕๔) ได้จัดล าดับขั้นการเรียนรู้ไว้ ๕ ขั้น 
ดังนี้ 

๑) ขั้นการรับรู ้(receiving or attending) บุคคลได้รับรู้คา่นิยมที่ต้องการจะปลูกฝังในตัว
บุคคล 

๒) ขั้นการตอบสนอง (responding) ผู้เรียนได้รับรู้และเกิดความสนใจในค่านิยมนั้น แล้ว
มีโอกาสได้ตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

๓) การเห็นคณุค่า (valuing) เป็นขั้นที่ผู้เรยีนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับค่านิยมนั้น และ
เกิดเห็นคุณค่าของค่านิยมนั้น ท าใหผู้้เรียนมเีจตคติต่อค่านิยมนั้น 

๔) ขั้นการจัดระบบ (organization) เป็นขั้นที่ผู้เรียนรับค่านิยมที่ตนเห็นคุณค่านั้นเข้ามา
อยู่ในระบบค่านิยมของตน 

๕) ขั้นการสร้างลักษณะนิสัย (characterization) เป็นขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยมที่
ตนรับอย่างสม่ าเสมอ และท าจนกระทั่งเป็นนิสัย 

 โดยสรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของ Bloom ช่วยท า
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านความรู้สึก / เจตคติ/ ค่านิยม คุณธรรม หรือจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์จนถึงระดับที่สามารถปฏิบัติได้จนเป็นนิสัยออกมา  
นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เรียนรู้กระบวนการในการปลูกฝัง ค่านิยม น าไปใช้ในการปลูกฝังค่านิยมอื่นๆ 
ให้แก่ตนเองและผู้อื่นต่อไป 

 
ตาราง ๒.๒ สรุปยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ

ครอบครัว 
ห ลั ก คิ ด /
ทฤษฎี 

สุ ข ภ าวะ เชิ ง
สังคม 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ครอบครัว 

วั ฒ น ธ ร ร ม
ครอบครัว 

การ เกื้ อ ห นุ น
ทางครอบครัว 

การพัฒนารู้
คิ ด ท า ง
ครอบครัว 

หลักฆราวาส
ธรรมและ
ทฤษฎี

การจัดการ
ความเครียด
ภาวะบีบคั้น 

ซื่อตรงต่อ
งานซื่อตรง
ต่อเวลา 

ซื่อตรงต่อ
เพื่อนฝูง
ครอบครัว 

รู้จัก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ต่อกัน 

ก า ร รู้ จั ก
เสี ย ส ล ะ ใน
ก า ร อ ยู่
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ปฏิสัมพันธ์
นิยม 

อดทนได ้ ร่วมกัน 

หลักไตรสิกขา/
ทฤษฎีเชิง
พฤติกรรมนิยม 

การควบคุม
พฤตกิรรมกาย 
วาจาจิตใจ 

การงานที่
ชอบ เลี้ยงชีพ
ชอบ 

อยู่ในกรอบ
ระเบียบวินัย
เชิงวัฒนธรรม 

มีความมั่นคง
ของจิตที่เป็น
ความสงบเย็น 

การเกิดความ
ระลึกชอบ ตั้ง
มั่นชอบ 

หลัก
กัลยาณมิตร/
ทฤษฎีเชิง
เหตุผล
แก้ปัญหา 

การช่วย
ป้องกันทั้ง
ร่างกายและ
ทรัพย์เป็นที่พึ่ง
เมื่อมีภัย 

เมื่อมีกิจ
จ าเป็นก็ช่วย
ด้านโภค
ทรัพย์ได้ 

ร่วมสุขร่วม
ทุกข์ สละได้
แม้ชีวิตเพื่อ
ประโยชน์
ผู้อื่น 

แนะน า
ประโยชน์ต้ัง
มั่นใตความดี
และห้ามทางที่
ไม่ดีแต่ช้ีทาง
แห่งสุขให้ได ้

ไ ม่ ยิ น ดี ใ น
ค ว าม เสื่ อ ม
ข อ ง เพื่ อ น 
ห้ามปรามผู้ที่
ไม่ ห วั งดี แ ต่
สนับสนุนผู้ที่
ช่วยเหลือ 

หลักเบญจศีล-
เบญจธรรม/
ทฤษฎีการ
เรียนรู้ตาม
แนวคิดการ
พัฒนาดา้นจิต
พิสัยของ 
Bloom 

การให้ความ
ปลอดภัยแก่
ผู้อื่นและแก่
ตนเอง 

ไม่ล่วงละเมิด
สิ่งของผู้อื่น 
แต่เลี้ยงชีพ
ชอบ มีอาชีพ
สุจริตเว้นการ
ประกอบ
มิจฉาอาชีวะ
ทั้งหลาย 

การส ารวม
ยินดีในเฉพาะ
คู่ครองตนเอง
เป็นคนตรง 
คนจริง 

การให้ความรกั 
ความปรารถนา
ดีทีจ่ะให้ผู้อื่น
เป็นสุข 

ก า ร ส า ร ว ม
ร ะ วั ง ไ ม่
ป ระม าท  มี
ความรู้ตัวอยู่
เสมอ ไม่มีใจ
คิดจะใคร่เสพ
สิ่งมืนเมาทั้ ง
ปวง 

โดยภาพรวม เป็นลักษณะ
ของ
ความสัมพันธ์
ใน
องค์ประกอบที่
ส าคัญที่
ป้องกันและ
แก้ไขความ
รุนแรงระหว่าง
สามีและ
ภรรยา 

แนวคิดที่เป็น
หลักการ
พื้นฐานการ
ตัดสินใจใน
ระดับของ
ความ
พอเพียง 
พอดีไม่น้อย
ไม่มากเกนิไป 

เป็นระบบ
สังคม
วัฒนธรรมที่
หล่อหลอม
ทางสังคมจาก
รุ่นสู่รุ่นเพื่อ
พัฒนาการ
พฤติกรรมที่
เป็นปัญหาท า
ให้การเรียนรู้
ทางสังคม 

เป็นการพัฒนา
จิตส านึก
สาธารณะ 
สมาชิกใน
ครอบครัวรู้จัก
ใช้สิทธิ มี
จิตส านึกที่จะ
บ าเพ็ญตนต่อ
ผู้อื่น 

เป็ น ขั้ น ก าร
รั บ รู้  ก า ร
ต อ บ ส น อ ง
เห็ น คุ ณ ค่ า 
คุณธรรมและ
จ ริ ย ธ รรม ที่
พึ งป ระส งค์
ปฏิบัติจนเป็น
นิสัยออกมา 
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สรุปยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
คือเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ในองค์ประกอบที่ส าคัญที่ป้องกันและแก้ไขความรุนแรงระหว่างสามี
และภรรยา ที่เชื่อมโยงไปถึงด้านการมีพฤติกรรมในวิถีชีวิตการเป็นอยู่ ซึ่งมีแนวคิดที่เป็นหลักการ
พื้นฐานการตัดสินใจในระดับของความพอเพียง พอดีไม่น้อยไม่มากเกินไปและเป็นระบบสังคม
วัฒนธรรมที่หล่อหลอมทางสังคมจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อพัฒนาการพฤติกรรมที่เป็นปัญหาท าให้การเรียนรู้
ทางสังคม นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ สมาชิกในครอบครัวรู้จักใช้สิทธิ มี
จิตส านึกที่จะบ าเพ็ญตนต่อผู้อื่น ในระดับสูงสุดคือการได้พัฒนาการรู้คิดทางครอบครัว ซึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการเรียนรู้โดยได้เป็นขั้นการรับรู้ การตอบสนองเห็นคุณค่า คุณธรรมและจริยธรรมที่พึง
ประสงค์ปฏิบัติจนเป็นนิสัยออกมา เมื่อมองถึงความสมดุบของชีวิตและครอบครัว จึงพอมีประเด็นการ
วิจัยได้ ดังนี ้๑. ด้านสัมพันธภาพ ครอบครัวที่มีสมาชิกที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างและคงความเป็น
ครอบครัวร่วมกัน มีความรัก ความผูกพันต่อกัน ซึ่งแสดงออกโดยการสื่อความหมายยกย่ อง รับฟัง 
เอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขกันและกันอย่างสม่ าเสมอ ท ากิจกรรมร่วมกัน สมาชิกในครอบครัวมีโอกาส
ตัดสินใจเรื่องส าคัญต่างๆของครอบครัวและลงมือท าร่วมกัน คู่สามีภรรยารักใคร่ปรองดองกัน สมาชิก
ร่วมกันรับผิดชอบภาระการงานของครอบครัวและแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง
ด้านร่างกาย วาจา จิตใจและเพศต่อกันและต่อตนเอง แคมเบลล์๑๙๐ ศึกษาพบว่า คู่สมรสที่มี
คุณสมบัติด้านความอดทน มีการปฏิบัติเพื่อให้ครอบครัวเข้มแข็งจะเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้
ครอบครัวเข้มแข็ง ถึงแม้ต้องพบวิกฤตต่างๆในชีวิต 

๒. ด้านการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ ครอบครัวสามารถบริหารจัดการรายรับรายจ่ายให้
เกิดความมั่นคงในความเป็นอยู่และอาชีพ ครอบครัวมีรายได้และทรัพย์สินเพียงพอส าหรับรายจ่ายที่
จ าเป็นในการด ารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีเงินออกสามารถน ามาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินหรือจ า
เป็นได้ ปราศจากหนี้สินหรือในกรณีที่มีหน้าก็มีความสามารถในการปลดหนี้ครอบครัวที่มีที่อยู่อาศัย
มั่นคงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาไร้ที่อยู ่

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

                                             
๑๙๐ Campbell, (๑๙๘๕), หน้า ๖๕. 



๙๗ 

๔. ด้านการพึ่งพาตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาครอบครัว
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีโอกาสเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว ได้แก่ เด็กได้รับ
การศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างเป็นระบบ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ
น ามาพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ 

๕. ด้านทุนทางสังคม หมายถึง สมาชิกในครอบครัว ภาคภูมิในที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
และสังคม มีความรู้สึกปลอดภัย และไว้วางใจต่อบุคคลในครอบครัวและชมุชน เมื่อมีปัญหา สมาชิกใน
ครอบครัวได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ ครอบครัวมีผู้เป็น
สมาชิกกลุ่มในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านและชุมชนท า
กิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมคุณธรรมหรือสุนทรียภาพร่วมกัน 

ดังนั้น หลักยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว ต้องประกอบด้วยหลักฆราวาสธรรมและทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม หลักไตรสิกขาและทฤษฎี
เชิงพฤติกรรมนิยม หลักกัลยาณมิตรและทฤษฎีเชิงเหตุผลแก้ปัญหา และหลักเบญจศีล-เบญจธรรม
และหลักทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยเป็นส าคัญ 

 

๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, ผศ.ดร.๑๙๑ ได้กล่าวถึง แนวคิดและจุดมุ่งหมายของ

การศึกษาพุทธจิตวิทยา ไว้ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎก” 
สรุปผลวิจัยได้ว่า พุทธจิตวิทยาศึกษาจิตและกระบวนการท างานของจิตในแง่ของการปฏิบัติเพ่ือฝึกฝน
จิตด้วยการปฏิบัติธรรมทั้งในด้านสมถะและวิปัสสนากรรมฐานโดยมุ่งท าให้จิตมีศักยภาพที่จะสามารถ
เอาชนะหรือควบคุมกิเลสได้ ดังนั้นจึงสามารถที่จะน าไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตและ
สังคมได้หลายประการทั้งในเรื่องของการเรียนรู้ การเรียนการสอน การพัฒนาตนเองและการแก้ไข
ปัญหาเรื่องทุกข์ด้วยการให้ค าปรึกษาเชิงพุทธ 

นางสมใจ ตันติวัฒน์๑๙๒ ได้กล่าวถึง ประเภทและจุดมุ่งหมายของพุทธจิตวิทยาให้
ค าปรึกษา ไว้ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เทคนิคในการให้ค าปรึกษาด้วยพุทธวิธีส าหรับ

                                             
    ๑๙๑ พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, ผศ.ดร., “การศึกษาวิเคราะห์พุทธจิตวิทยาในพระไตรปิฎก”, 

รายงานการวิจัยภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา, (คณะครุศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓), หน้า บทคัดย่อ ก. 

๑๙๒ นางสมใจ ตันติวัฒน์, “การศึกษาวิเคราะห์เทคนิคการให้ค าปรึกษาด้วยพุทธวิธีส าหรับนักเรียน”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๔), หน้า บทคัดย่อ (ก). 



๙๘ 

นักเรียน” สรุปผลการวิจัยได้ว่า พุทธวิธีการให้ค าปรึกษาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทมี
วิธีการให้ค าปรึกษาที่ส าคัญ ๒ วิธีได้แก่ (๑) ตามหลักสมถกรรมฐาน คือมุ่งเน้นให้ผู้รับค าปรึกษาฝึกจิต
ให้มีความสงบ มีความเข้มแข็ง มีสมาธิในการเผชิญกับปัญหา ความทุกข์ที่ตนได้ประสบอยู่ด้วยปัญญา 
และ (๒) ตามหลักวิปัสสนากรรมฐาน คือมุ่งให้ผู้รับค าปรึกษาได้พิจารณาตามความเป็นจริง ฝึกฝนให้
เกิดสติปัญญาและรู้เท่าทันความคิดของตัวเองตามหลักสัมมาทิฎฐิ ไม่ถูกครอบง าด้วยอ านาจกิเลส ทั้ง 
๒ วิธีมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม ไม่แยกส่วนประกอบระหว่างกาย
และใจ เป็นไปตามลักษณะนิสัยความแตกต่างระหว่างบุคคลตามแนวจริต ๖ เป็นองค์ประกอบส าคัญ 

ร้อยต ารวจเอกหญิง อุทัยวรรณ เลาประเสริฐสุข๑๙๓ ได้กล่าวถึง พุทธวิธีดูแลสุขภาพ
และรักษาความเจ็บป่วย ไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธวีธีบรรเทาทุกข์ยาม
เจ็บป่วย” สรุปผลวิจัยได้ว่า พุทธวิธีดูแลสุขภาพและรักษาความเจ็บป่วย เป็นการศึกษาถึงหลักปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ได้แก่ การบริโภคอาหาร การออกก าลัง
กาย การบริหารจิต การอยู่กับธรรมชาติ การสุขอนามัย การลดความอ้วน การชะลอความแก่ และ
การมีอายุยืน เป็นต้น และศึกษาถึงวิธีที่ทรงใช้ในการรักษาโรค ๒ วิธี คือ (๑) การรักษาด้วยกรรมวิธี
แบบทั่วไป ได้แก่ การใช้เภสัชสมุนไพร การใช้อาหาร การใช้ความร้อน การพักผ่อนอิริยาบถ การ
ผา่ตัด และการใช้พลานุภาพ (๒) การรักษาด้วยพระธรรมโอสถ 

พระมหากิจการ โชติปญฺโญ (ยุติพันธ์)๑๙๔ ได้กล่าวถึงหลักการและเป้าหมายของการ
เสริมสร้างสุขภาวะทางใจตามหลักพุทธจิตวิทยา ไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาพุทธวิธีการให้การ
ปรึกษาที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก” สรุปผลวิจัยได้ว่า พุทธจิตวิทยาเกี่ยวข้องกับพุทธวิธีการให้
ค าปรึกษาซึ่งเป็นกระบวนการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมให้แก่มนุษย์ผู้ประสบกับปัญหา  คือ 
ความทุกข์ ได้มีหนทางในการน าพาตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่ก าลังประสบอยู่ มีพระผู้มีพระ
ภาคทรงเป็นกัลยาณมิตร ทรงเป็นผู้แนะน าด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยใช้หลักการคือ (๑) ทรงช่วยชี้แจงให้
ทราบถึงปัญหา (๒) โน้มน้าวจิตใจให้เกิดความมุ่งมั่นและปฏิบัติตาม (๓) เกิดความสุขใจ ในการ
แก้ปัญหาคือความทุกข์นั้นได้ ส่วนเป้าหมายเป็นไปเพื่อการช่วยเหลือให้มนุษย์ได้หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ 

                                             
๑๙๓ ร้อยต ารวจเอกหญิง อุทัยวรรณ เลาประเสริฐสุข, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธวีธีบรรเทาทุกข์ยาม

เจ็บป่วย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้าบทคัดย่อ ก. 

๑๙๔ พระมหากิจการ โชติปญฺโญ (ยุติพันธ์), “การศึกษาพุทธวิธีการให้การปรึกษาที่ปรากฏในพระ
สุตตันตปิฎก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้าบทคัดย่อ ก. 



๙๙ 

พระไพศาล วิสาโล๑๙๕ ได้กล่าวถึง การสร้างสุขภาวะจิตด้วยมรณสติ ไว้ในบทความเรื่อง 
“เผชิญความตายด้วยใจสงบ” สรุปความได้ว่า ความทุกข์ของผู้คนในยามที่เผชิญกับความตายนั้น 
ไม่ใช่เป็นแค่ความทุกข์เนื่องจากความเจ็บปวดรวดร้าวทางกายเท่านั้น ที่ส าคัญกว่านั้นก็คือความทุกข์
ทางจิตใจ อาทิเช่น ความกลัว ความตื่นตระหนก ความรู้สึกดังกล่าวสร้างความทุรนทุรายและทรมาน
แก่ผู้คนยิ่งกว่าอาการทางกาย ด้วยซ้ า ความรู้สึกดังกล่าวนี้ท าให้ผู้คนพยายามผลักไสความตาย แต่ท า
เท่าไรก็ไม่ส าเร็จ จึงทุกข์ทรมานยิ่งขึ้นไปใหญ่ หากเราต้องการเผชิญหน้ากับความตายอย่างสงบ เรา
ต้องเรียนรู้ที่จะไม่ผลักไสความตายเมื่อเวลานั้นมาถึง ยอมรับความตายว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเราใน
ที่สุด การฝึกความระลึกรู้ของจิตในลักษณะนี้เรียกว่า “มรณสติ” คือการฝึกใจให้คุ้นเคยกับความตาย
ช่วยให้เรายอมรับความตายได้มากขึ้น และสามารถเผชิญหน้ากับความตายด้วยใจสงบ หากหมั่น
พิจารณาความตาย ควบคู่ไปกับการท ากรรมดี และการฝึกสติแล้ว เมื่อตายไปย่อมไปสู่สุคติ ที่กล่าวมา
ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยภายใน ส่วนปัจจัยภายนอกคือบรรยากาศแวดล้อมผู้ใกล้ตาย ก็มีความส าคัญ แม้
ไม่ส าคัญเท่าปัจจัยภายในก็ตาม กล่าวคือควรเป็นบรรยากาศแห่งความสงบก็จะมีส่วนท าให้จิตใจสงบ
มากยิ่งขึ้น 

Phra Assajita Dhammajito (AWALE)๑๙๖ ได้กล่าวถึง การเสริมสร้างสุขภาวะกาย
และจิตอย่างสมดุล ไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “An Analytical Study on Concept of Citta and Its 
Significance in Theravada Buddhist Philosophy” (การวิเคราะห์เรื่องจิตและนัยส าคัญของจิต
ในพุทธปรัชญาเถรวาท)  สรุปผลวิจัยได้ว่า จิตมีความส าคัญและหากได้รับการพัฒนาให้เกิดความ
สมดุลหรือเท่าเทียมกันกับความเจริญทางวัตถุหรือมากกว่านั้นแล้ว จะก่อให้เกิดสันติสุข โดยอาศัย
หลักการประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ หรือมัชฌิมาปฏิปทา (The Noble Eightfold Path) 
คือข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง 

ทฤษฎีสุขภาพองค์รวม (Holistic Health)  
พระพรหมคุณาภรณ์ ๑๙๗ (ป.อ.ปยุตโต) ได้กล่าวถึงสุขภาวะองค์รวมของชีวิตจะมีสุข

ภาวะได้ ต้องบริหารใจให้มีภาวะจิตด้านบวก สุขภาวะที่แท้ต้องเป็นตามความจริงแห่งธรรมชาติของ

                                             
๑๙๕ พระไพศาล วิสาโล. “เผชิญความตายด้วยใจสงบ”, วารสารเสขิยธรรม. ฉบับที่ ๕๙ ปีที่ ๑๔ 

(มกราคม-มีนาคม, ๒๕๔๗): ๓๓-๓๘. 

๑๙๖ Phra Assajita Dhammajito (AWALE), “An Analytical Study on Concept of Citta and 
Its Significance in Theravada Buddhist Philosophy”, Master of Arts Degree Thesis (Philosophy), 
(Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University, ๑๙๙๕), p. Abstract iii. 

๑๙๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพมหานคร 
: บริษัทสหพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง, ๒๕๕๑), หน้า ๖-๘.   



๑๐๐ 

ชีวิต องค์รวมของชีวิตที่มีสุขภาวะต้องเป็นอย่างไร กายกับใจต้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร สุข
ภาวะจะส าเร็จได้ต้องพัฒนาจิตใจและปัญญา ปัญญาเป็นองค์ประกอบส าคัญทาให้การสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมและภาวะต่างๆ ของจิตใจด าเนินไปได้ โดยปัญญาให้แสงสว่าง ส่องทาง ชี้ทางให้ หลักการ
พัฒนามนุษย์ของพระพุทธศาสนา เรียกว่า ภาวนา ๔ การพัฒนาแบบองค์รวมจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุข
ภาวะโดยตรง  

พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ๑๙๘ ได้เขียนหนังสือเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษา
สุขภาพแบบองค์รวม” โดยมุ่งศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยศึกษาจากประวัติการดูแล
สุขภาพของพระพุทธเจ้า การดูแลสุขภาพของพระสาวก และบทบาทของพระพุทธเจ้าและพระสาวก
กับการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนหลักพุทธธรรมเพื่อการดูแลรักษาจิต ตัวยาที่ใช้รักษาทางกายและอิทธิพล
ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อแพทย์แผนไทย 

พระไพศาล วิสาโล๑๙๙ ให้ทรรศนะในการพัฒนาสุขภาพส่วนบุคคลและสังคมที่เน้นการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกทั้งในร่างกาย จิตใจ สังคมและธรรมชาติ โดยให้คาจากัดความ
ของสุขภาพแบบองค์รวมว่า “การคิดแบบองค์รวม” เป็นการเชื่อมโยงชีวิตของผู้คนกับสังคม 
สิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา จึงควรปรับทรรศนะเรื่องสุขภาพทั้งหมดของ
ประชาชนและสาธารณะรวมถึงศึกษาวิจัยการแพทย์พหุลักษณ์ทุก ๆ ด้านโดยเน้นความเข้าใจวิธีคิด
ของประชาชน จึงเป็นการศึกษาระบบคิดหรือศึกษาวัฒนธรรมในทรรศนะคุณค่าของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกับการพัฒนาที่มีเป้าหมายให้เกิดความหลากหลายที่     บูรณาการขึ้น เป็นการเปิดคุณค่าให้
สังคมมีทางออก ดังนั้นสุขภาพองค์รวมจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรม ความหลากหลายของท้องถิ่น 
การส่งเสริมให้มีองค์กรชุมชนเพื่อให้ชุมชนเป็นตัวของตัวเอง  สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ 
วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม ที่สามารถพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมการจัดตั้งสถานบาบัดธรรมชาติ เช่น 
เกษตรผสมผสาน เกษตรไร้สารเคมี ทาให้ได้สัมผัสธรรมชาติ 

แมชีวงเพชร คงจันทร์ ๒๐๐ได้ศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความมั่นคงของ ครอบครัวเชิง
พุทธบูรณาการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิด พัฒนาการและหลักการเสริม 
สร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา (๒) เพื่อศึกษารูปแบบ ตัวชี้วัด และ 
กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวในสังคมไทย (๓) เพื่อเสนอรูปแบบการเสริม สร้าง

                                             
๑๙๘ พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ, พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม, พิมพ์ครั้งที่ 

๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๕-๑๑๕.   
๑๙๙ พระไพศาล วิสาโล, แลขอบฟ้าเขียว ทางเลือกสาคัญสาหรับอนาคตที่กาลังปรากฏเป็นจริง, 

(กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์โกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หน้า ๓๔.   
๒๐๐ แมชีวงเพชร คงจันทร์, รูปแบบการเสริมสร้างความมั่นคงของ ครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ, 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ ๔, ๒๕๕๖ ฉบับพิเศษ, หน้า ๒๕๘-๒๕๕๙.         



๑๐๑ 

ความมั่นคงของครอบครัวไทยเชิงพุทธบูรณาการ ผลการวิจัยพบว่า หลักการเสริมสร้างความมั่นคง
ของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนามี ๒ หลักการ คือ (๑) หลักการปฏิบัติตนตามแนวอริยมรรคมี
องค์  ๘  ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิ (๒) หลักการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว ซึ่ง
ประกอบด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันภายในมีพระไตรลักษณ์ เป็นอารมณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และ
ภูมิคุ้มกันภายนอก คือ การปฏิบัติตามหลักทิศ ๖ ผลที่ได้รับจากหลักการดังกล่าวมานี้มี ๓ อย่างคือ 
(๑) ได้รับประโยชน์ในโลกนี้ คือ ก่อเกิดความ เสมอภาคทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และทางการศึกษา 
ก่อเกิดความปรองดองในครอบครัว และ ความผาสุกในการครองเรือน (๒) ได้รับประโยชน์โลกหน้า 
(๓) ได้รับประโยชน์สูงสุดคือพระ นิพพาน 

รูปแบบการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวสังคมไทยมี ๓ รูปแบบ คือ (๑) รูป 
แบบภายในครอบครัว (๒) รูปแบบชุมชนและสังคม (๓) รูปแบบนโยบายของรัฐบาล โดยมีองค์ 
ประกอบของตัวชี้วัดมี ๔ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๑ สัมพันธภาพในครอบครัวมี ๕ ต ัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ ๒ มี ๖ ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ ๓ ความมั่นคงของครอบครัวในสังค ๖ ตัวชี้วัด 
อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  ๔  ค ว าม เส ม อ ภ าค ใน ค รอ บ ค รั ว มี  ๓  ตั ว ชี้ วั ด  โด ย ตั ว ชี้ วั ด แ ต่ ล ะ
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับกรณี ศึกษาครอบครัวตัวอย่าง และ ในปัจจุบันมีกระบวนการ                           
เสร ิมสร้างความมั่นคงของครอบครัวไทย อยู่ด้วยกัน ๕ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ ๑ เปลี่ยนความวิธี 
ขั้นตอนที่ ๒ สร้างการเรียนรู้มี ๔ วิธี ขั้นตอนที่ ๓ พัฒนากลไกมี ๓ วิธี ขั้นตอน มีส่วนร่วมมี ๓ วิธี 
ขั้นตอนที่ ๕ ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสตรีมี ๒ วิธี ขั้นตอนดังกลไกการขับเคลื่อนโดยกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  การเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ 
มีอยู่ด้วยกัน ๓ องค ประกอบ คือ (๑) ภายในครอบครัว มี ๕ วิธี ได้แก่ (ก) เลือกคู่ครองที่เหมาะสม 
(ข) มีความหนั แน่นมั่นคง (ค)ศึกษาหลักการที่ดีให้กับครอบครัว (ง) มีศีลเป็นพื้นฐานในการดูแลครอ 
และ (จ) ให้ความเคารพและเลี้ยงดูบิดามารดา (๒) ภายในชุมชนหรือสังคม มี ๓ วิธี ได้แก่ (ก 
การเลือกผู้น าชุมชน (ข) การเคารพกติกาชุมชนหรือสังคม (ค) การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน 
กิจกรรมของชุมชนหรือสังคม (๓) นโยบายของรัฐ มี ๓ วิธี ได้แก่ (ก) มีมาตรการทางกฎหมาย 
กรณี บุ ตรหลานทอดทิ้ งบิ ดามารดาหรือผู้ สู งวัย  (ข)มี มาตรการทางกฎหมายส่ งเสริม ให 
ประชาชนเรียนรู้และปฏิบัติธรรมทุกวันพระ    (ค)มีมาตรการทางกฎหมายส่งเสริมให้วันพระและ 
วันอาทิ ตย์ เป็ นวันหยุดราชการ ซึ่ งองค์ประกอบดั งกล่ าวมานี้ เป็ นพื้ น ฐานส าคัญ ต่อรูป 
เสริมสร้างความมั่นคงเชิ งพุทธบู รณาการ เพราะสอดคล้องกับกรณี ตัวอย่างครอบครัวทั้ 
คัมภีร์พระพุทธศาสนา สังคมไทย และองค์ประกอบของตัวชี้วัดทุกตัว ตลอดถึงกระบวนกา ร
เสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวไทยปัจจุบันได้อย่างด ี



๑๐๒ 

วิชัย เทียนถาวร และคณะ๒๐๑ ได้ศึกษาสภาวะครอบครัวที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยโครงสร้าง คุณลักษณะของครอบครัวไทย ที่มีอิทธิพลต่อ
ความสุขของครอบครัวไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้นาครอบครัวจานวน ๔,๒๓๖ คนจากทั่วประเทศ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทั่วไปของผู้นาครอบครัว ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาภาคบังคับ อาชีพขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ค่อนข้างยากจน ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีค่านิยมเรื่องความร่ารวยและการใช้ความพยายามสร้างครอบครัวมาตลอด  รับรู้และเห็น
ด้วยกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (ประมาณร้อยละ ๖๐) แต่ยังไม่ได้นาไปปฏิบัติ ส่วนใหญ่ผู้นา
ครอบครัวยังอยากให้ลูกยึดอาชีพข้าราชการ หนึ่งในสามของผู้นาครอบครัวมีโรคประจาตัว ประมาณ
ครึ่งหนึ่งมีปัญหาความเครียด ใช้วิธีผ่อนคลายโดยการพักผ่อนเป็นหลัก  ประมาณหนึ่งในสามมี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุตรในครอบครัวในเรื่องเรียน
ศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม การเสริมสร้างลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทางสังคม  ร้อยละ ๖๐ 
ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสุขภาพพื้นฐาน ผู้นาครอบครัวส่วนใหญ่มีการเห็นคุณค่า และยอมรับว่าเป็นสิ่ง
ที่ดีต่อจิตสานึกและพฤติกรรมสาธารณะ แต่ยังไม่พร้อมที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม
โดยตรง ครอบครัวไทยมีความสุขเฉลี่ยระดับปานกลาง ความสุขมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
พื้นฐานของครอบครัวในทางบวก ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความสุขครอบครัว เป็นกลุ่มปัจจัยที่
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของครอบครัว ๑๕ ปัจจัย ได้แก่ ความรัก สถานภาพสมรส ฐานะทาง
เศรษฐกิจ อายุ อาชีพ ความคาดหวังเป็นครอบครัวที่ร่ารวย การส่งเสริมสุขภาพ การมีหลักประกัน
รักษาสุขภาพ การเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมของบุตร พฤติกรรมเสี่ยงทางสังคมของคู่สมรส การ
มอบหมายงานบ้านให้บุตร ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส ภาระรับผิดชอบคนพิการในครอบครัว จิตสา
นึกสาธารณะ และพฤติกรรมสาธารณะ และทั้ง ๑๕ ปัจจัย สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดสภาวะครอบครัวที่
พึงประสงค์ได ้

นิตยา ศชภักดี และคณะ๒๐๒ ได้ค านวณดัชนีชีวิตครอบครัว (Composite index) เพื่อ
ประเมินการเปลี่ยนแปลง ความอยู่ดีมีสุขด้านชีวิตครอบครัว ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 
๒๕๓๕-๒๕๓๙) ช่วงวิกฤต (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒) หลังวิกฤต (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓) และต่อเนื่องถึงปี 
พ.ศ. ๒๕๔๔ -๒๕๔๕ โดยพิจารณาจากข้อมูลสัมพันธภาพในครอบครัว และการพึ่งพาตนเองทางด้าน

                                             
๒๐๑ วิชัย เทียนถาวร, ประสิทธิ์ ลีระพันธ์, เพ็ญประภา ศิวิโรจน์, วรลักษณ์ คงหนู และทัศนาภรณ์ ขา

ปัญญา, การศึกษาสภาวะครอบครัวที่มีลักษณะครอบครัวที่พึงประสงค์ของประเทศไทย , (นนทบุรี: กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๒).  

๒๐๒ นิตยา คชภักดี, เครือข่ายร่วมสร้างดัชนีชี้วัดและฐานข้อมูลความอยู่ดีมีสุขด้านชีวิตครอบครัว, 
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาสถาบันครอบครัวแบบบูรณาการ” ณ โรงแรม 
ปริ๊นพาเลซ กรุงเทพฯ วันจันทร์ที ่๑๕ กันยายน ๒๕๔๖. 



๑๐๓ 

เศรษฐกิจที่เรียกว่า ดัชนีชีวิตครอบครัว ดังได้กล่าวมาแล้ว ผลการวิจัยพบว่า ภาวะความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนด้านชีวิตครอบครัวโดยรวมลดลง โดยมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ในช่วงก่อน
วิกฤต ดัชนีชีวิตครอบครัวเท่ากับร้อยละ ๖๘.๔๘ ลดลงเป็น ๖๖.๘๙ ในช่วงวิกฤต และยังลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเหลือร้อยละ ๖๓.๓๕ ในช่วงหลังวิกฤต และยังลดลงอีกในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ -๒๕๔๕ (ร้อยละ 
๖๒.๙๒ และ ๖๓.๒๑ ตามลาดับ) ปัจจัยส าคัญที่กระทบต่อชีวิตครอบครัว ได้แก่ ปัจจัยสัมพันธภาพที่
อบอุ่นในครอบครัว โดยค่าดัชนีลดลงจากร้อยละ ๗๕.๗๘ ในช่วงวิกฤต เหลือร้อยละ ๖๙.๔ ในช่วง
หลังวิกฤต และลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือร้อยละ ๖๗.๔๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ ส่วนปัจจัยการ
พึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย จากร้อยละ ๕๓.๓๔ ในช่วงก่อนวิกฤต 
เป็นร้อยละ ๕๕.๘๒ ในช่วงหลังวิกฤต และเพิ่มเป็นร้อยละ ๕๗.๕๗ ในปี ๒๕๔๔ แต่การเปลี่ยนแปลง
ที่เพิ่มขึ้นยังอยู่ในระดับที่ยังต้องปรับปรุงเพ่ือพัฒนาให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 

กล่าวโดยสรุป จากแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาและฐานหลักธรรมทางพุทธจิตวิทยา ซึ่งจะ
เชื่อมโยงถึงวิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิต และ
ครอบครัว และพฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว  ซึ่งเป็นปัจจัย
เกี่ยวกับสุขภาวะองค์รวมเป็นตามความจริงแห่งธรรมชาติของชีวิต  กายกับใจต้องสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม สุขภาวะจะส าเร็จได้ต้องพัฒนาจิตใจและปัญญา ปัญญาเป็นองค์ประกอบส าคัญท าให้การ
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและภาวะต่างๆ ของจิตใจด าเนินไปได้ อันจะเอื้อต่อความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัวพร้อมการปฏิบัติงานให้ตรงกับหลักปรัชญาความพอเพียงในชีวิต 
 

๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก และบูรณาการกับ

ความรู้ด้านจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาสังคม และพฤติกรรมองค์กร มาประยุกต์เพื่อก าหนดกรอบ
ความคิดในการวิจัย โดยใช้รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) เพื่อค้นหาสาเหตุและ
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและ
สังคมตามแนวจิตพฤติกรรมเชงิพุทธ กรอบการวิจัย ดังต่อไปนี ้ 

 

 

 

 



๑๐๔ 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างความสมดุลชีวิต

และครอบครัว 

แนวนโยบายรัฐบาล 
 

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

๑.วิเคราะห์ผลของโมเดล
พฤติกรรมเชิงพุทธในการ
เสริมสร้างความสมดุลของ
ชีวิตและครอบครวั 

๒. เสนอยุทธศาสตร์
พฤติกรรมเชงิพุทธในการ
เสริมสร้างความสมดุลของ
ชีวิตและครอบครัว 

 

 
แนวคิดทฤษฎพีุทธ
จิตวิทยาบูรณาการ 
แนวคิดทฤษฎกีาร
ประเมินเชิงกลยุทธ์ 

 

เครื่องมือการวิจัย 
-การสัมภาษณเ์ชิงลึก
(In-depth 
Interview) 
-การสนทนากลุ่ม
(Focus Group 
Discussion) 
-การสังเกตการณ์ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
พ ฤติ ก รรม เชิ ง
พุ ท ธ ใ น ก า ร
เสริมสร้างความ
สมดุลของชีวิต
และครอบครัว 

Process Output Input 



บทที่ ๓ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิต
และครอบครัว มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อวิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้าง
ความสมดุลของชีวิตและครอบครัว ๒) เพื่อเสนอยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความ
สมดุลของชีวิตและครอบครัว ซึ่งในการวิจัยเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้ งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม โดยใช้วิธีวิทยาวิจัยการ
แบบผสมผสานดังนี้ 

๓.๑.๑ การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ท าการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล จากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพระไตรปิฎก หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการ
ประชุม ภาพถ่าย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบ 
ความสัมพันธ์ กระบวนการสร้าง การใช้ตัวชี้วัดการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว และ
แนวทางการจัดการตัวชี้วัดทางพระพุทธศาสนา ดังนี ้

๑) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหนังสือ 
รายงานการวิจัย และเอกสารอื่นๆ โดยอาศัยแนวคิดความสุขทางพระพุทธศาสนาและแนวคิดการ
พัฒนาประเทศตามตัวชี้วัดการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว เป็นกรอบในการศึกษา  

๒) ท าการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างและการใช้ตัวชี้วัดการเสริมสร้างความ
สมดุลของชีวิตและครอบครัว ทั้งในระดับนโยบาย ประชาชน องค์กร/สถาบันการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา 

๓) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการและแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดการ
เสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว และความสัมพันธท์างพระพุทธศาสนาในมิติต่างๆ  

๔) สรุปผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบการ
ประยกุต์ใช้ตัวช้ีวัดการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว ตามแนวพระพุทธศาสนา 

๓.๒.๒ การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนาม (Field Study) 
เพื่อทราบถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบ ความสัมพันธ์ กระบวนการสร้าง การใช้ตัวชี้วัด



๑๐๖ 

การเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว และแนวทางการจัดการตัวชี้วัดทางพระพุทธศาสนา
ทั้งในระดับนโยบาย ประชาชน ชุมชน องค์กร/สถาบันการศึกษา ในพื้นที่ที่เป็นกรณีศึกษา โดยมี
ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
  ๑)  ท าการศึกษาและคัดเลือกครอบครัวชาวพุทธในประเทศไทย ๔ ภาค ๆ ละ ๒ 
ครอบครัว โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามความส าคัญของเรื่อง คือเป็น
ครอบครัวมีบทบาทและความสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว และแนวทางการจัดการตัวช้ีวัดทางพระพุทธศาสนาจ านวน ๘ ครอบครัว ได้แก่ 

       (๑.๑) ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบภาคเหนือ ๒ ครอบครัว คือ 
ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างใน จังหวัดเชียงราย และ  จังหวัดล าปาง 

  (๑.๒) ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ 
ครอบครัว คือ ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างในอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  และครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างใน
อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

   (๑.๓) ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบภาคใต้  ๒ ครอบครัว คือ 
ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง 
อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  (๑.๔) ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบภาคกลาง  ๒ ครอบครัว คือ 
ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง และจังหวัดชลบุรี ๑ ครอบครัว และ ๑ ครอบครัว ในอ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 

๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อยทีมงานวิจัย 
และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

๓) ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ การจัดการ และแนวทางการพัฒนา
ครอบครัว การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับตัวชี้วัดการเสริมสร้าง
ความสมดุลของชีวิตและครอบครัว ในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการศึกษาวิจยั 

๔) สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม 
โดยน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ส าคัญ คือแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบ ความสัมพันธ์ 
กระบวนการสร้าง การใช้ตัวชี้วัดการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว เน้นการน าผลการ
ศึกษาวิจัยมาเผยแพรใ่ห้คณะสงฆ์ ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบ 

๕) สรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
 



๑๐๗ 

๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)  
การวิจัยเป็นการศึกษาวิจัยในเชิงลึกมุ่งเน้นการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย (Focus 

Group) ร่วมกับนักวิจัยและกลุ่มเป้าหมายภาคละ ๒ ครอบครัว ดังนั้นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย 
๑) ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง เขตพ้ืนที่ภาคเหนือ 
๒) ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓) ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง เขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน 
๔) ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง เขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนลา่ง   
๕) ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง เขตพ้ืนที่ภาคใต ้
๖) ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง  เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

ในการวิจัยมีผู้ให้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี ้

๑. ดร.อดุลย์ จันตา   จังหวัดแพร่ 
๒.ผศ.จกัร์แก้ว นามเมือง   จังหวัดพะเยา 
๓.รศ.ดร.บุญเหลือ  ใจมโน   จังหวัดล าปาง       
๔.ผศ.ดร.อภิพัธน์ วิศิษฎ์ใจงาม    จังหวัดพิษณุโลก   
๕.อาจารยช์ยันห์ บุญพิโย   จังหวัดขอนแก่น     
๖.ดร.ปิยวัฒน์ คงทรัพย ์  จังหวัดบุรีรัมภ ์
๗.พันเอก ดร.ณรงค์  คลองแถว   จังหวัดปทุมธาน ี  
๘.ผศ.ดร.สุชน  ประวัติดี    จังหวัดนครปฐม 
๙.ดร.พงศ์เทพ โตมาด ี  จังหวัดสมุทรสาคร        
๑๐.คุณพ่อสาลี่ นิลามัย    กรุงเทพมหานคร 
๑๑.ผศ.ดร.เริงชัย  หมื่นชนะ  กรุงเทพมหานคร   
๑๒.พันโทชัด สังขะอน้    กรุงเทพมหานคร 
๑๓.ผศ.ดร.สมบูรณ์  วัฒนะ   กรุงเทพมหานคร    
๑๔.อาจารยน์พดล  ส าลีร่วง  กรุงเทพมหานคร 
๑๕.ดร.ทายาท  ศรีปลั่ง    กรุงเทพมหานคร       
๑๖.รศ.ดร.ไพบูลย์  เทวรักษ ์ กรุงเทพมหานคร 
๑๗.รศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย   กรุงเทพมหานคร   
๑๘.ผศ.ดร.วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง   จังหวัดสงขลา 
๑๙.คุณนคร รัตนพันธ์    จังหวัดนครศรีธรรมราช     
๒๐.รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช    



๑๐๘ 

ในการวิจัยเชิงคุณภาพด้านจัดกระบวนการกลุ่ม ซึ่งการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
group) ร่วมกับทีมงานวิจัย และครอบครัวกลุ่มเป้าหมายโดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวแทนของแต่ละ
ภาคซึ่งรวมทั้งหมด ๔ ภาค (โดยทีมงานวิจัยได้แบ่งงานรับผิดชอบแต่ละภาค) เพื่อทราบถึงทิศทางและ
การพัฒนาแนวคิด กระบวนการสร้าง การใช้ตัวชี้ วัดความสุขและความสัมพันธ์ของทาง
พระพุทธศาสนา ดังมีรายชื่อด้งต่อไปนี ้

๑.ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล จังหวัดพิจิตร     
๒.ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต  จังหวัดสุโขทัย 
๓.รศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น         จังหวัดล าปาง         
๔. รศ.ดร. ประพันธ์  ศุภษร  จังหวัดนนทบุร ี
๕.รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก   จังหวัดเพชรบูรณ ์      
๖.รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

   

๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย  
 การด าเนินการตามโครงการวิจัยดังกล่าว เน้นการศึกษาวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมทั้ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) การจัดเวทีประชุม ส่วนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนั้นเน้นวิธีการแสวงหาความรู้ 
จากการตั้งประเด็นหลักในการศึกษาความสัมพันธ์และการจัดการทางพระพุทธศาสนา โดยด าเนินการ
และใช้เครื่องมือที่ส าคัญ ได้แก่  
  ๑) การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In–depth Interviews) 
ส าหรับนักวิชาการ ครอบครัวเป้าหมาย และผู้เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดความสุข โดยพัฒนาเป็นแบบ
สัมภาษณ์ที่พัฒนาจากเอกสาร รายงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาแนวคิด หลักการ ความเป็นมา 
กระบวนการสร้าง การใช้ตวัช้ีวัดความสุข และแนวทางการจัดการตัวช้ีวัดทางพระพุทธศาสนา 
  ๒) การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ร่วมกับทีมงานวิจัย และครอบครัว
กลุ่มเป้าหมายทั้ง ๔ ภาค (โดยทีมงานวิจัยได้แบ่งงานรับผิดชอบแต่ละภาค) เพื่อทราบถึงทิศทางและ
การพัฒนาแนวคิด กระบวนการสร้าง การใช้ตั วชี้ วัดความสุขและความสัมพันธ์ของทาง
พระพุทธศาสนา  
  ๓) ศึกษาและติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ในการสร้าง การใช้ตัวชี้วัดความสุขทาง
พระพุทธศาสนารว่มกัน 

๔) การสังเกตซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของครอบครัวต่างๆ ที่
จะท าควบคู่กับการสัมภาษณ์ และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อให้สามารถมองเห็นถึงกระบวนการ



๑๐๙ 

เสริมสร้างการเรียนรู้ เกี่ยวกับตัวชี้วัดการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัวทาง
พระพุทธศาสนา  
 ดังนั้น จึงมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  

๑) แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ ์ (Inter-view Guideline) และแนวค าถาม
ส าหรับการสนทนากลุ่ม 

๒) แบบประเมินการวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านหลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมของแตล่ะครอบครัว 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี้  
  ๑) การลงพื้นที่ในแต่ละภาค  โดยการให้นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยที่ร่วมการวิจัย
รับผิดชอบศึกษาแต่ละภาค ด้วยตนเอง 
  ๒) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant) ซึ่งเป็นการสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออกของครอบครัวต่างๆ ที่จะท าควบคู่กับการสัมภาษณ ์
  ๓) การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In–depth Interviews)  
ส าหรับครอบครัวต้นแบบ นักวิชาการ ผู้น าชุมชน และผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมการสร้าง
และการใช้ความสุขภาวะตามหลักพระพุทธศาสนา 
  ๕) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับการสร้างและการใช้ตัวช้ีวัดการเสริมสร้าง
ความสมดุลของชีวิตและครอบครัวของแต่ละครอบครัว 
  ๕) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อศึกษา
เกี่ยวกับการสร้างและการใช้องค์ประกอบ ตัวชี้วัดการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว
ตามหลักพระพุทธศาสนา และเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบ กระบวนการเสริมสร้าง
ความสุขภาวะ การประยุกต์ตัวชี้วัดการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัวตามหลัก
พระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิตเป็นต้น 
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จาการศึกษาทั้งในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์ จาก
การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การแจกแบบสอบถาม เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุป



๑๑๐ 

ตามสาระส าคัญด้านเนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็น
หัวข้อดังนี ้

  ๑) วิเคราะห์แนวคิด ความหมายของความสุขตามหลักค าสอนในพระไตรปิฎก 
องค์ประกอบและตัวชี้วัดของความสุขตามหลักค าสอนในพระไตรปิฎกและแนวความคิดของ
นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา 

 ๒) ศึกษาวิเคราะห์การสร้างและการใช้ตัวชี้วัดความสุขในระดับต่างๆ ของแต่ละ
ครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา  

๓) การน าเสนอรูปแบบและวิธีการสร้างและการใช้ความสุขภาวะตามตัวชี้วัดการ
เสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัวของพระพุทธศาสนาทั้ง ๔ ภาค 
  ๔) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มาท าการวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลพื้นฐานกับ
ระดับการปฏิบัติที่มีต่อการสร้างและการใช้ตัวชี้วัดการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว
ตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางการเสริมสร้างรูปแบบความสุขส าหรับประชาชน 
  ๕) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว 
เพื่อให้เห็นชุดความรู้ กระบวนการและแนวทางการเสริมสร้างความสุขภาวะตามหลักพระพุทธศาสนา
เพื่อน าไปประยุกต์ในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และปัจเจกบุคคล  

 
๓.๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอข้อมูลในการใช้สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลักษณะการพรรณนาความ 
(Descriptive Presentation) ประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการใช้
องค์ประกอบและตัวชี้วัดการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนา 
เพื่อให้เห็นรูปแบบ กระบวนการเสริมสร้างความสุขภาวะของบุคคล และการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดการ
เสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัวตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อน าไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
ระดับนโยบาย ชุมชน องค์กร และปัจเจกบุคคล 

 



บทที่ ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยบทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการ
เสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว และเพื่อเสนอยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการ
เสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว จึงวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัดังตอ่ไปน้ี  

ตอนที่ ๑ วิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิต
และครอบครัว 

ตอนที่ ๒ เสนอยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว 

ตอนที่ ๓ เสนอข้อค้นพบใหม่จากการวิจัยยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในความสมดุล
ของชีวิตและครอบครัว 

 

๔.๑ วิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิต
และครอบครัว 

พบว่า ทิศทางการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีวิสัยทัศน์๒๐๓ คือ
สถาบันครอบครัวเป็นเป้าหมายหลักของประเทศ ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง ท าหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม และสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และพันธกิจ ได้แก่ ๑) ส่งเสริม
ให้ครอบครัวมีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของครอบครัวให้ท าบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และ
มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว มีภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด ารงความเป็น
ครอบครัวได้อย่างมั่นคง ๒) ส่งเสริมให้ครอบครัวมีหลักประกันความมั่นคง และได้รับสวัสดิการ
ครอบครัวขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ๓) พัฒนากลไกและเครือข่ายการท างานด้านครอบครัว
ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้องค์กร ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้และการ
พัฒนาครอบครัว  ส่วนเป้าหมายหลัก ได้แก่ ๑) สมาชิกของครอบครัวมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุข
ภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถปรับตัวต่อการ

                                             
๒๐๓ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, รายงานชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนานัย

ยะต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะสาหรับความเป็นอยู่ของครัวเรือนไทย, ๒๕๕๔, หน้า ๒๒. 



๑๑๒ 
 

เปลี่ยนแปลงได้บนฐานวิถีวัฒนธรรมไทย ๒) ครอบครัวมีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการขั้น
พื้นฐานทุกด้าน ทั้งด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านชีวิตการงาน/อาชีพ ด้านรายได้ ด้านที่อยู่อาศัย
และสภาพแวดล้อม ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร และด้านการมี
ส่วนร่วม และครอบครัวลกัษณะเฉพาะได้รับการดูแลและสวัสดิการที่เหมาะสม ๓) กลไกและเครือข่าย
การทางานด้านครอบครัวทุกระดับ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการนโยบายการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม  และ๔) ครอบครัวสามารถรู้เท่าทันสื่อ 
และใช้สื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้และ  การพัฒนา ครอบครัวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว๒๐๔ ในสถานการณ์มี
หลักประกันความมั่นคงของครอบครัว เป็นระบบที่ส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัว เพื่อให้สมาชิก
ของครอบครัวสามารถด ารงชีวิต และด าเนินชีวิตครอบครัวได้อย่างราบรื่น มีความสุข พึ่งพาตนเองได้ 
ได้รับหลักประกันด้านสิทธิ สวัสดิการ และได้รับการตอบสนองต่อความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของการ
ด ารงชีวิตมนุษย์ รวมถึงสามารถท าหน้าที่ของครอบครัวต่อสมาชิกครอบครัวและสังคม ท าให้
ครอบครัวสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
และการปรับตัวให้เกิดสมดุลในการด าเนินชีวิตครอบครัวตามบริบทสังคมวัฒนธรรมที่ครอบครัวอาศัย
อยู ่

๑. การส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการครอบครัวขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของครอบครัวทุกลักษณะ  

๑.๑ ส่งเสริมให้ครอบครัวรู้และเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐได้อย่าง
ทั่วถึง  

๑.๒ ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
จัดสวัสดิการส าหรับครอบครัวอย่างทัว่ถึง  

๑.๓ ส่งเสริมให้ครอบครัวเข้าถึงระบบการประกันสุขภาพ  ประกันชีวิต และการ
ประกันความมั่นคงและความเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อเป็นหลักประกันเมื่อครอบครัวต้องประสบอุบัติภัยต่าง ๆ  

๑.๔ จัดให้มีสวัสดิการที่ เหมาะสมและตรงกับความต้องการของครอบครัวทุก
ลักษณะอย่างต่อเนื่อง  

๑.๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้การคุ้มครองทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายให้มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้  

                                             
๒๐๔ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 

๒๕๕๙, หน้า ๒๒. 



๑๑๓ 
 

๑.๖ สนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่งเสริมความสมดุลระหว่าง
การท างานและครอบครัว โดยจัดให้มีนโยบายการท างานที่ยืดหยุ่น สถานที่ท างานที่เป็นมิตรกับ
ครอบครัว การหยุดลาเลี้ยงบุตรโดยได้รับค่าจ้าง และการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก การพยาบาล และ
ศูนย์ดูแลเด็กเล็กในสถานที่ท างาน  

๒. การส่งเสริมความม่ันคงด้านเศรษฐกิจของครอบครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๒.๑ พัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานทุกกลุ่มอาชีพทั้งในระบบและนอกระบบ 
เพื่อให้อัตรา การว่างงานลดลง  

๒.๒ สนับสนุนและส่งเสริมครอบครัวให้มีสัมมาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และเพียงพอต่อ
การด ารงชีวิต โดยยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนโดยการพัฒนาอาชีพให้มีความหลากหลาย ครบวงจร 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อให้คนในชุมชน/ท้องถิ่นมีงานท าประจ าและต่อเนื่อง ลดอัตราการย้าย
ถิ่นเพื่อเข้าไปท างานในเมือง  

๒.๓ ส่งเสริมอาชีพระยะสั้นส าหรับครอบครัวที่ประสบปัญหา หรือครอบครัวที่อยู่ใน
สภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือชั่วคราว และเพียงพอต่อการด ารงชีวิตของครอบครัวตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลไกและช่องทาง การจัดการความรู้และทักษะใน
การจัดการรายรับรายจ่าย เพื่อลดหนี้สินของครอบครัวอย่างเป็นระบบ  

๒.๕ สนับสนุนให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน 
การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านต าบลที่ทาหน้าที่ทั้ง
การให้กู้ยืมและ การออมและจัดตั้งโครงข่ายการเงินรากฐานโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 

๓. หลักกฎหมาย นโยบาย และแผน ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาสถาบันครอบครัว  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ ๑๙ จัดร่างโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะผู้ยึดอ านาจการ
ปกครองหลังรัฐประหาร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
หัวหน้า ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๕๕ ก ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มี ๔๘ 
มาตรา โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทย มีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ 



๑๑๔ 
 

ในร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดจนช่วงชีวิตให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี สร้างความอยู่ดีมีสุข
ของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่า
เทียมกันทางสังคม มุ่งลดความเหลื่อมล้ า ทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาระบบบริการและบริหาร
จัดการสุขภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย สร้างความเข้มแข็งสถาบันทางสังคมและทุน
ทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน  

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ปัญหา
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด มีลักษณะพิเศษ
แตกต่างจากการท าร้ายร่างกายทั่วไป ดังนั้น จึงมีการก าหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอน ที่มีลักษณะ
แตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาทั่วไป เพื่อให้ผู้กระท าผิดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระท าผิดซ้ า 
รักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวไว้ได้ เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

๔. แนวคิดการพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธ 
              แนวคิดการพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธในงานวิจัยนี้ได้ให้ความส าคัญและการตระหนักรู้เชิง
ระบบเกี่ยวกับหลักของสุขภาพองค์รวมแนวพุทธ ซึ่งค าว่า “สุข” แปลว่า ความสบาย ความส าราญ๒๐๕ 
“สุฏฺฐุ ขณตีติ สุข ” แปลว่า “ธรรมที่ห้ามความทุกข์ได้ดี คือ ความสุข” ดังพุทธภาษิตที่กล่าวว่า 
“ความไม่เบียดเบียนคือความส ารวมในสัตว์ทั้งหลาย เป็นสุขในโลก”๒๐๖ นอกจากนี้ ค าว่า “สุข” 
หมายถึงว่า สิ่งที่ท าลายอาพาธทางกายและใจ ดังที่ปรากฏความในอรรถกถานี้ว่า “ธรรมชาติใดย่อม
เคี้ยวกินอย่างดี และย่อมขุด (ท าลาย) อาพาธทางกายทางใจเพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้น จึงชื่อว่า 
“ความสุข”๒๐๗ เมื่ออิ่มใจ กายจะสงบ เมื่อกายสงบจะมีความสุข จิตของผู้มีความสุขจะตั้งมั่น๒๐๘ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) อธิบายว่า ค าว่า “สุขภาวะ” หรือ “สุขภาพ” เป็นค า
เดียวกันในภาษาบาลีแต่ภาษาไทยแผลง “ว” เป็น “พ” เป็นค าว่า “สุขภาพ” คือ การท างานร่วมกัน

                                             
๒๐๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๒๓,

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ผลิธัมม,์ ๒๕๕๘), หน้า ๔๕๒. 
๒๐๖ วิ.ม. (ไทย) ๔/๖/๙.  
๒๐๗ พระธรรมโมลี (ทองอยู ่ญาณวิสุทฺโธ), “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมใน

พระพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดตะวันตก”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณทิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๗. 

๒๐๘ วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๕๑/๒๒๔. 



๑๑๕ 
 

อย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างกาย สังคม จิตและปัญญา๒๐๙ เกิดเป็นสุขภาพทางกาย      
จิต สังคมและปัญญาเป็นสุขภาพที่สมบูรณ์เรียกว่า “องค์รวม” ความสุขแนวพุทธหรือสุขภาพแนว
พุทธประกอบด้วยลักษณะที่เป็นวิชชา (ความสว่างผ่องใส) วิมุตติ (ความหลุดพ้นเป็นอิสระ) วิ
สุทธิ(ความหมดจดไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง) สันติ (ความสงบไม่ร้อนรนกระวนกระวาย) ซึ่งเป็นภาวะที่เป็น
ความดีงามของชีวิต 

พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง) ให้ความหมาย“สุขภาพ” หมายถึง ชีวิตโดยภาพรวม
ทั้งหมดที่สามารถด ารงอยู่ในสภาวะดั้งเดิมตามธรรมชาติ หรือชีวิต ที่เป็นสุข สงบ เย็น ปราศจากโรค 
ภัย หรืออันตรายต่างๆ เข้ามาเบียดเบียนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ นั่นเอง๒๑๐ 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่า สุขภาพ๒๑๑ หมายถึง ความเป็นอยู่
ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม นั่นคือ ต้องมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคม
ครบทุกด้าน  และในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑   ได้ตก
ลงเติมค าว่า “Spiritual Well-being” หรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณเข้าไปในค าจ ากัดความของ
สุขภาพเพิ่มเติม  ดังนั้นสุขภาพ จึงหมายถึง  ภาวะของการด ารงชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ การอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยดี บนพ้ืนฐานของคุณธรรม และการใช้สติปัญญา    

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่า สุขภาพ๒๑๒ 
หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงเป็นองค์
รวมอย่างสมดุล ค าว่า “ปัญญา”๒๑๓ หมายความว่า ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ใน
เหตุผลแห่งความดี ความช่ัว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตใจอันดีงาม “ระบบ
สุขภาพ”หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

ค าว่าสุขภาพและระบบสุขภาพมีความหมายที่สอดคล้องกับสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ซึ่ง
หมายถึง การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง กาย ใจ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพและทางสังคม 

                                             
๒๐๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

อักษรสัมพันธ์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๓.  
๒๑๐ พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง), “ศึกษาสุขภาพแบบองค์รวมวิถีพุทธในพระไตรปิฎก”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า 
๑๖. 

๒๑๑ องค์การอนามัยโลก (WHO).ความหมายสุขภาพ. < http://www.who.int/topics/en/> 
๑๕ พ.ค. ๒๕๕๙. 

๒๑๒ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐,หน้า ๑. 
๒๑๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑. 



๑๑๖ 
 

สุขภาพองค์รวมแนวพุทธ หมายถึง การที่มนุษย์มีความสุขด้วยการเป็นผู้มีภาวิตกาย ภาวิ
ตศีล ภาวิตจิตและภาวิตปัญญา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้พัฒนาอย่างแท้จริงนั้นเกิดจากการด าเนินชีวิตของมนุษย์
อย่างมีดุลยภาพ จนเป็นชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน ๔ ด้าน ประกอบด้วยการ
พัฒนากายที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (การพัฒนากาย) การพัฒนากายที่สัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม (การพัฒนาสังคม) การพัฒนาจิต (การพัฒนาจิต) และการพัฒนาปัญญา(การ
พัฒนาปัญญา) จนกลายเป็น ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิตและภาวิตปัญญา๒๑๔ รายละเอียด ดังนี ้

๑ การพัฒนากาย(Physical development) หมายถึง การเจริญกาย๒๑๕ การฝึกอบรม
กายที่มีความสัมพันธ์อันเกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางภายภาพ ด้วยการรู้จักใช้อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น 
กายใจ ในการติดต่อ หรือใช้สอยอุปกรณ์เทคโนโลยี และประสบการณ์ต่างๆอย่างมีสติ ด้วยปัญญา 
เสพบริโภคปัจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนเทคโนโลยี ให้พอดี ด้วยคุณค่าที่แท้จริงในทางที่
เป็นคุณ เป็นกุศล ไม่ลุ่มหลงมัวเมา ไม่ประมาทหรือขาดสติ ๒๑๖ เพื่อศึกษาเรียนรู้เป็นกิจหลักเกิด
ประโยชน์แก่ชีวิต ๒๑๗ และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต๒๑๘ ให้อยู่ดีมีสุขไม่ใช่เสพบริโภคเพียงเพื่อ
ความสนุกสนานเท่านั้น  ประกอบด้วย 

๑) สิ่งแวดล้อม  พระพุทธศาสนาใช้ธรรมชาติแวดล้อมของป่าเป็นส่วน ประกอบ
ในการฝึกฝนพัฒนาตนของมนุษย์๒๑๙  เพราะธรรมชาติรวมทั้ งสัตว์  และพืชทั้ งหลายเป็น
สภาพแวดล้อม๒๒๐ อยู่ใกล้ชิด ประสานสอดคล้องกัน เป็นบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์สวยงาม คนเราถ้า
มองธรรมชาติอย่างถูกต้อง ก็จะได้เรียนรู้จักธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ เห็นคุณค่า ดูแลรักษา 
การได้อยู่ กั บ ธรรมชาติมีทั ศนคติที ดี ต่ อธรรมชาติ  รักษาไว้ ให้ อนุ ชนรุ่นหลั งอย่ าท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติจะช่วยขัดเกลาและสร้างเสริมคุณภาพของจิต ตลอดจน
ช่วยให้เกิดสมาธิและการใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติ รู้เท่าทันโลกและชีวิต
เกิดความสุขแท้จริง  

                                             
๒๑๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), บทน าสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์

, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผลิธัมม,์ ๒๕๔๙), หน้า ๔๕. 
๒๑๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 

๓๐,(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ผลิธัมม,์ ๒๕๕๘), หน้า ๗๐. 
๒๑๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, หน้า ๑๔๔. 
๒๑๗ พระพรหมคุณ ภรณ์  (ปอ. ปยุตฺ โต ), ศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนให้สู งสุด , พิ มพ์ครั้ งที่  ๔ , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๘. 
๒๑๘ เรื่องเดยีวกัน, หน้า ๑๒๓. 
๒๑๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, หน้า ๑๐๑. 
๒๒๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๖. 



๑๑๗ 
 

๒) ปัจจัยสี่ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี หมายถึง การเสพ บริโภค ใช้สอย ปัจจัย ๔ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี มีทัศนคติที่ดีต่อปัจจัย ๔ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ไม่ใช้เพียงเพื่อเสพ 
ปรนเปรอ สนุกสนาน มัวเมา ไม่ติดอยู่ในคุณค่าเทียม ควรเสพ บริโภค ใช้สอย ด้วยปัญญา  รู้จัก
เลือกใช้อย่างรู้คุณค่า ใช้เพื่อแสวงหาและพัฒนาความรู้ความสามารถ ต้องหัดกิน หัดใช้ให้เป็นอย่าไป 
การเบียดเบียนตน เช่น รับประทานอาหารแล้วท าให้สุขภาพร่างกายเสียไปเพราะเห็นแก่คุณค่าเทียม 
เช่นเห็นแก่ความเอร็ดอร่อยโก้เก๋เลยกินจนอืดเฟ้อ หรือกินอาหารที่เป็นพิษ  อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่น 
เช่น ท าให้สังคมเดือดร้อนเพราะแย่งชิงเอาเปรียบกัน หรือเอาจากผู้อื่นมากโดยใช่เหตุ อย่าท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๒๒๑ ดังนั้นต้องรู้จักกิน รู้จักใช้ด้วยปัญญา มีความรู้ มีความเข้าใจ
จุดมุ่งหมายในการกินการใช้ เพื่อคุณค่าที่แท้ให้เกิดความพอดี อย่างเป็นปัจจัย เพื่อการพัฒนา และ
สร้างสรรค์  

๓) การใช้อินทรีย์ การพัฒนากายที่แท้จริงก็คือการพัฒนาการใช้อินทรีย์เน้นที่ ตา 
หู และลิ้น เป็นส าคัญเพราะมีบทบาทในชีวิตมาก๒๒๒ มนุษย์ต้องใช้อินทรีย์เพื่อการด ารงชีวิต 

สัมพันธ์กับโลกภายนอก เป็นช่องทางที่เราสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
การฝึกฝนพัฒนาอินทรีย์มี ๒ ลักษณะ คือ ๑. ฝึกฝนทักษะการใช้งานให้มีความเฉียบคม มีความ
ละเอียดอ่อน มีความไว มีความคล่อง ๒. ฝึกรู้จักเลือกรับเอาสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์เข้าให้แก่ชีวิต
ป้องกันไม่ให้รับเอาสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นโทษเข้ามา๒๒๓ดังนัน้การใช้อินทรีย์เป็นก็จะเกิดการบริโภคเป็น คือ
รู้จักเลือกที่จะบริโภคหรือเรียกว่าการบริโภคด้วยปัญญา อย่างมีสติ รู้จักเลือกเฟ้นไม่เห็นแก่สนุกสนาน
บันเทิงลุ่มหลงมัวเมา เอาแต่ความเพลิดเพลิน จะน ามาซึ่งความแข็งแรงปลอดภัยจากโรคร้ายและมี
คุณภาพชีวิตที่ด๒ี๒๔ 

๔) สุขภาพร่างกาย สุขภาพร่างกายเป็นพื้นฐาน๒๒๕ ที่จะช่วยให้เราเข้าถึงชีวิตที่ดี
งามยิ่งขึ้นไป ซึ่งในที่สุดแล้วมนุษย์เราควรจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยการมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ด้วย  คือ

                                             
๒๒๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น, พิมพ์ครั้งที่ ๓๑, 

(นครปฐม: วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๕๕), หน้า ๑๑-๑๒. 
๒๒๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, หน้า ๑๒๖. 
๒๒๓ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมกับการพัฒนาชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา : ๒๕๓๙), หน้า ๑๐. 
๒๒๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), คู่มือชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์

สวย จ ากัด ๒๕๔๗), หน้า ๒๔. 
๒๒๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, หน้า ๑๒๖. 



๑๑๘ 
 

ควรจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ๒๒๖ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทัศนคติต่อการมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง เอาใจใส่สุขภาพร่างกาย รักษาความสะอาด ดูแลให้ร่างกายแข็งแรง มีสามารถใน
การท างานเพ่ือเป็นเครื่องเกื้อหนุนชีวิตที่ดีงาม 

๒. การพัฒนาสังคม (moral development)  หมายถึงการฝึกอบรมด้านพฤติกรรม 
การพัฒนาด้านกายและวาจาให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกับเพื่อนมนุษย์ในสังคม๒๒๗ ให้ตั้งอยู่ใน
ระเบียบวินัย๒๒๘ ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน 
ประกอบด้วย  

๑) ปฏิสัมพันธ์  หลักในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทางสังคมให้ได้ด้วยดีนั้น ต้องไม่
เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น รู้จักสงเคราะห์ เกื้อหนุน เอาใจใส่ ท าให้เกิดไมตรี และความ
สามัคคี รู้จักการสื่อสาร เพื่อชักจูงและชักน าในการพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่นและ
สังคม๒๒๙และสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นไป๒๓๐  

๒) อาชีพ คือศีลที่เป็นการหาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม  สุจริต เป็นการท างานที่
ถูกต้องอาชีพสุจริต คืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่เพื่อนมนุษย์หรือแก่สังคม 
เป็นกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ ช่วยแก้ปัญหาของชีวิตและสังคม  

๓) วินัย เป็นการจัดสรรโอกาส ท าให้การท างานด าเนินไปได้ด้วยความสะดวก เช่น 
วินัยของสงฆ์ มีขึ้นเพื่อให้การด าเนินชีวิตของสงฆ์สะดวกแก่การพัฒนาตน ให้บรรลุถึงวิมุติหลุดพ้น มี
อิสระของพระนิพพาน ท าให้สงฆ์มีชีวิตที่เป็นอิสระ๒๓๑ สามารถท าประโยชน์ให้แก่มหาชนได้เต็มที่วินัย
ที่เป็นพื้นฐานส าหรับมนุษย์คือการรักษากายกับวาจาให้เรียบร้อย๒๓๒  รู้จักใช้วินัยในการด าเนินชีวิต 

                                             
๒๒๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์สหธรรมิก จ ากัด ๒๕๕๙), หน้า ๑๒๘. 
๒๒๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๘. 
๒๒๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๗๐. 
๒๒๙ ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์, “การศึกษาความสัมพันธ์ของแนวคิดสุขภาวะองค์รวมเชิงพุทธกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๗๓. 

๒๓๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, หน้า ๑๒๗. 
๒๓๑ ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์, “การศึกษาความสัมพันธ์ของแนวคิดสุขภาวะองค์รวมเชิงพุทธกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”,วิ ทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๗๓. 

๒๓๒ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), การศึกษาที่สากลบนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. 
นครปฐม: วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๕๕, หน้า ๗๖. 



๑๑๙ 
 

ด้านการจัดวัตถุสิ่งของ จัดแบ่งเวลา จัดสภาพแวดล้อมและจัดระเบียบในการอยู่ร่วมกัน๒๓๓ ศีลเป็น
พื้นฐานส าคัญอย่างหนึ่งต่อกระบวนการพัฒนาจิตใจ และเมื่อใดที่มีการพัฒนาศีลขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ 
ก็จะเรียกว่าภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแล้วคือมีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแล้ว ไม่เบียดเบียนก่อความ
เดือดร้อนแก่ผู้อื่น ด ารงตนอยู่ในวินัยและอาชีพที่สุจริต มีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะที่เกื้อกูล
สร้างสรรค์ และส่งเสริมสันติสุข๒๓๔ 

๓. การพัฒนาจิต (emotional development) คือการท าจิตใจให้เจริญงอกงามมาก
ขึ้นในความดีงามความเข้มแข็ง มั่นคง สงบสุข และเป็นอิสระด้วยคุณธรรมทั้งหลาย๒๓๕ เช่น มีเมตตา
กรุณา มีฉันทะขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่นเบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น การพัฒนา
จิตนั้น เป็นการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตใจ ให้พร้อมสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ ๓ ด้าน คือ 

๑) คุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรมที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม มีจิตใจที่สูงและประณีต 
ให้มีเมตตาความรัก ความเป็นมิตร ความปรารถนาประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น มีความเมตตา กรุณา อยาก
ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ มีความเสียสละ มีน้ าใจเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีสัมมาคารวะ ความเคารพ 
เห็นความส าคัญของผู้อื่น มีความอ่อนโยน กตัญญูรู้คุณค่าแห่งการกระท าของผู้อื่น เป็นต้น เหล่านี้เป็น
เรื่องคุณภาพจิต 

๒) สมรรถภาพจิต หรือความสามารถของจิต เช่น ความมีสติ มีวิริยะ ความเพียร
พยายามสู้งาน มีขันติ ความอดทนและทนทาน มีสมาธิ จิตใจแน่วแน่ มีสัจจะ ความจริงจัง เอาจริงเอา
จัง มีอธิษฐาน ความเด็ดเดี่ยวต่อความมุ่งหมาย มีความหนักแน่นเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจที่จะท างาน
ให้ได้ผลสมบูรณ์ โดยเฉพาะงานทางปัญญา คือ การคิดพิจารณาให้เห็นความจริงแจ่มแจ้งชัดเจน 

๓) สุขภาพจิต คือ มีจิตที่มีสุขภาพจิตดี มีจิตใจที่เป็นสุข สดชื่นร่าเริง เบิกบาน 
ปลอดโปร่ง สงบ ผ่องใส พร้อมที่จะยิ้มแย้มได้ มีปีติ ความเอิบอิ่มใจ มีปราโมทย์ ความแช่มชื่นใจ 
มีปัสสัทธิ ความผ่อนคลาย ไม่คับข้องขุ่นมัว ไม่หม่นหมอง หดหู่ เหี่ยวแห้ง หรือโศกเศร้าอะไรต่างๆ 
เหล่านี้เรียกว่าสุขภาพจิต๒๓๖ 

คุณสมบัติของจิตทั้ง ๓ ด้านนี้ เมื่อพัฒนาถึงพร้อมแล้ว ก็จะเรียกว่า ภาวิตจิต มีจิต
ที่พัฒนาแล้ว คือมีจิตใจที่ฝึกอบรมดีแล้ว สมบูรณ์ด้วยคุณภาพจิต คือประกอบด้วยคุณธรรมเช่น ความ
เมตตากรุณา ความเอื้ออารี มีมุทิตา ความเคารพ อ่อนน้อม ความกตัญญูกตเวที สมบูรณ์ด้วย

                                             
๒๓๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, หน้า๑๒๗. 
๒๓๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), บทน าสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์

, หน้า ๓๓-๓๔. 
๒๓๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๗๐. 
๒๓๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๖. 



๑๒๐ 
 

สมรรถภาพจิต คือมีจิตเข้มแข็ง มั่นคง มีความเพียรพยายาม มีอุตสาหะวิริยะ รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ 
และสมบูรณ์ด้วยสุขภาพจิต คือมีจิตที่ร่าเริงเบิกบาน สดชื่น เอิบอิ่ม ผ่องใส และสงบสุข๒๓๗ 

๔. การพัฒนาปัญญา (Wisdom development) เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งอยู่ในจิต 
ปญฺญุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา  ธรรมทั้งปวง มปัีญญาเป็นยอดยิ่ง๒๓๘ ปัญญาจึงเป็นตัวน าไปสู่จุดมุ่งหมายใน
พุทธธรรมคือความหลุดพ้น ปัญญาเป็นความรู้ที่เข้าถึงความจริงของโลก มองเห็นโลกและชีวิตตามที่
มันเป็นโดยสภาวะซึ่งไม่แยกต่างหากกันออกไป มองเห็นความว่างด้วยความรู้ตามที่มันเป็นอย่าง
น้ัน๒๓๙ดังนั้นปัญญาจึงเป็นตัวปลดปลอ่ย แก้ไข ท าให้หลุดพ้นเป็นอิสระเรื่อยขึ้นไปในทุกขั้น 

การพัฒนาปัญญา หมายถึง การเจริญปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง๒๔๐ รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท า
ตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ ประกอบด้วย  

๑) การปฏิบัติต่อความรู้ และ การมีความรู้ เช่นรู้วิชาชีพการงานที่เป็นหน้าที่ของ
ตนการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม การน าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา๒๔๑ 

๒) ระดับความรู้ ระดับความรู้เป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความรู้ซึ้งใน
ระดับที่สูงขึ้น ตามหลัก ปัญญา ๓๒๔๒,๒๔๓ ประกอบด้วย สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง การสดับ
การเล่าเรียน เป็นปัญญาที่คนทั่วไปที่สามารถพัฒนาขึ้นได้ จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดแต่การคิดการ
พิจารณาหาเหตุผล เมื่อได้ความรู้ ความเข้าใจจากการฟัง ได้มีการฝึกโยนิโสมนสิการให้เข้าใจถึงความ
เป็นจริงจากการใช้ความรู้อย่างมีเหตุมีผล ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดแต่การฝึกอบรมลงมือปฏิบัติ 
เป็นการฝึกปฏิบัติโดยใช้ประสบการณ์ตรง เป็นปัญญาที่ต่อยอดจาก สุตมยปัญญา และจินตามย
ปัญญา 

การพัฒนาปัญญาในแต่ละระดับนั้นเมื่อพัฒนาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ก็จะเรียกว่า
ภาวิตปัญญา มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว คือรู้จักคิดรู้จักพิจารณา รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหาและรู้จักจัดท า
ด าเนินการต่างๆ ด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ ซึ่งมีปัญญาในการมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง 

                                             
๒๓๗ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), บทน าสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์

, หน้า ๓๔-๔๑. 
๒๓๘ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๕๘/๑๒๖. 
๒๓๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), บทน าสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์

หน้า ๔๒-๔๓. 
๒๔๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๗๐. 
๒๔๑ พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, หน้า๑๒๙. 
๒๔๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑. 
๒๔๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๙๖. 



๑๒๑ 
 

ปราศจากอคติและแรงจูงใจที่เคลือบแฝง เป็นอิสระจากการครอบง าของกิเลส รู้เท่าทันโลกและชีวิต 
เข้าถึงอิสรภาพ หลุดพ้นจากทุกข์และปัญหาทั้งปวง๒๔๔ ดังพุทธพจน์ได้แสดงทัศนะไว้ว่า “อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วมีสุขเวทนาเกิดขึ้น ถูกสุขเวทนากระทบเข้าแล้ว ไม่มีความยินดียิ่งนักในสุข
เวทนาและไม่ถึงความเป็นผู้ยินดียิ่งนักในสุขเวทนา สุขเวทนานั้นของเขาย่อมดับไป เพราะสุขเวทนา
ดับไปทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้น เขาถูกทุกขเวทนากระทบเข้าแล้วก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่ร าพันไม่ตี
อก”๒๔๕ 

สรุปได้ว่า สุขภาพและระบบสุขภาพมีความหมายที่สอดคล้องกับสุขภาวะองค์รวมแนว
พุทธ ซึ่งหมายถึง การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบอย่างมีความสัมพันธ์กันระหว่าง กายที่มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กายที่สัมพันธ์กับสังคม กายที่สัมพันธ์กับจิตใจหรื อ
ความรู้สึกนึกคิดและปัญญาคือความรู้ความเข้าใจ  ธรรมชาติของมนุษย์ด าเนินไปเพื่อต้องการความสุข 
การจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้นั้นจะต้องก าจัดทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ด้วยการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน
ไปพร้อมๆกัน จนไปสู่ภาวิต ๔ ผู้ที่ได้เจริญกาย ศีล จิต และปัญญาแล้ว คือผู้ที่พัฒนาแล้วอยา่งแท้จริง  

๕. หลักการอยู่ร่วมกันในครอบครัวด้วยฆราวาสธรรม  

ส าหรับหลักฆราวาสธรรมนี้จัดเป็นหลักธรรมส าหรับผู้ครองเรือนหรือครอบครัวโดยเฉพาะ
เพราะเป็นหลักธรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนสถาบันครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัว คือ บิดา 
มารดา และบุตร อยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุข มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งทางกาย วาจา 
และใจ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๔ อย่าง คือ (๑) สัจจะ (๒) ทมะ (๓) ขันติ (๔) จาคะ โดยมีการให้ความหมาย
ของฆราวาสธรรม ๔ รายละเอียดมีดังต่อไปนี ้

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใหค าจ ากัดความไวในพจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับ
ประมวลธรรมวา “ฆราวาสธรรม ๔” หมายถึง ธรรมส าหรับฆราวาส ธรรมส าหรับการครองเรือน 
หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ (Gharavasa – dhamma : virtues for a good household life; 
virtues for lay people) ประกอบดวย๒๔๖ 

๑. สัจจะ หมายถึง ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง ท าจรงิ (truth and 

honesty) 

                                             
๒๔๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนให้สูงสุด, หน้า ๑๒๓. 
๒๔๕ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๖๘/๔๐๔. 
๒๔๖ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๑๓-๑๑๔. 



๑๒๒ 
 

๒. ทมะ หมายถงึ การฝกฝน การขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว รจูักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย 

แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา (taming and training oneself; 

adjustment) ในธรรมหมวดนี้ ทมะทานมงุเอาดานปญญา 

๓. ขันติ หมายถึง ความอดทน ตั้งหนาท าหนาที่การงานดวยความขยันหมัน่เพียรเข้มแข็ง 

ทนทาน ไมหวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย (tolerance; forbearance)  

๔. จาคะ หมายถึง ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตน

ได ใจกวาง พรอมที่จะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น และความตองการของผูอื่น พรอมที่จะรวมมือ

ช่วยเหลือ เอื้อเฟอเผื่อแผ ไมคับแคบเห็นแกตนหรือเอาแตใจตัว (liberality; generosity) 

พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของค าว่า “ฆราวาส” หรือ “คฤหัสถ์” ไว้ในหนังสือ 
ฆราวาสว่าหมายถึง ผู้ครองเรือน คือมีครอบครัว ซึ่งต้องท าให้ถูกต้องเป็นหน้าที่ของมนุษยชาติ
ตามปกติหรือสัตว์ตามปกติ เป็นหน้าที่ที่จะต้องท าให้ถูกต้องสูงขึ้นไป-สูงขึ้นไปเป็นล าดับ จนกระทั่ง
จิตใจ ก็ต้องท าจติใจให้ถูกต้อง ค าว่า “หน้าที”่ ในภาษาบาลีเรียกว่า “ธมฺม” ในภาษาสันสกฤตว่า “ธรฺ
รม” ในภาษาไทย“ธรรม” คือหน้าที่๒๔๗พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของหลักฆราวาสธรรม
ออกเป็น ๒ ประการ คือ เป็นธรรมธรรมดาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติและเป็นธรรมที่ใช้เป็นหลักในการ
ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติธรรมข้ออื่นให้ส าเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี๒้๔๘ 

๑. เป็นธรรมธรรมดาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย ๑) สัจจะ หมายถึง ซื่อตรง
ต่อเพื่อนฝูงซื่อตรงต่อลูกเมีย ซื่อตรงต่อเวลา ซื่อตรงต่อการงาน  ๒) ทมะ หมายถึง ข่มใจ อย่าให้เกิด
โทสะ อย่าให้เกิดความรัก หรือความเกลียด ๓) ขันติ หมายถึง อดทนต่อความร้อน ความหนาว ความ
เหนื่อย อดทนต่อค าด่า ๔) จาคะ หมายถึง การให้ทาน รู้จักเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่เพื่อนบ้าน มิตรสหาย  

๒. เป็นธรรมที่ ใช้ เป็นหลักในการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติธรรมข้ออื่น ๆ ให้ส าเร็จ 
ประกอบด้วย ๑) สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ ความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติในสิ่งนั้น เมื่อจะท าสิ่งใดหรือ
ปฏิบัติธรรมข้อใดแล้วก็ควรตั้งใจจริง ท าอย่างสุดความสามารถ ท าให้ถึงที่สุด ดังเช่น เมื่อพระพุทธเจ้า
ท าความเพียรเพื่อตรัสรู้ ก็ได้ตั้งสัจจาอธิษฐานว่า แม้จะเหลือเพียงแต่กระดูกก็จะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งถ้า
ไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ในการศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกันถ้ามีสัจจะหรือสัจจาอธิษฐาน คือ ท าให้
มันจริง ๆ ตั้งใจจริง ๆ ก็จะช่วยให้ทุกคนประสบความส าเร็จสมดังที่ตั้งใจ ๒) ทมะ หมายถึง บังคับ
ตัวเอง บังคับใจตนเองไม่ให้หลงไปตามแรงของสิ่งที่มายั่วยุ ซึ่งแม้จะยากเย็นเพียงใดก็ต้องพยายาม

                                             
 ๒๔๗ พุทธทาสภิกขุ, ฆราวาสธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิธรรมทาน, ๒๕๓๗), 

หน้าที่ ๔๕. 
 ๒๔๘ พุทธทาสภิกข,ุ ฆราวาสธรรม, (กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๓), หน้า ๕๕. 



๑๒๓ 
 

บังคับให้ได้ ในการบังคับนั้น ต้องใช้ไหวพริบและความฉลาดเข้าต่อสู้ เพราะจิตใจเมื่อถูกบังคับก็จะขัด
ขืนยิ่งกว่าช้างที่ตกมันเสียอีก ซึ่งการบังคับจิตใจของตนเอง นั่นก็มี ๒ วิธีด้วยกันคืน กรณีแรกคือ การ
ปลอบประโลมจิตใจค่อยปลอบโยน กรณีที่สอง คือ การบงัคับโดยตรงการตัดใจไม่ให้ท าในสิ่งนั้น ซึ่งทั้ง 
๒ วิธีนี้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ๓) ขันติ เมื่อมีทมะแล้วยังต้องใช้ขันติเข้า
รองรับ ต้องอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสไม่ว่าจะเป็นราคะ โทสะ โมหะ หรืออื่น ๆ ต้องใช้ความ
อดทนอย่าหลงไปตามสิ่งยั่วยุหรือกิเลส ๔) จาคะ หมายถึง บริจาคออกไป สละสิ่งที่ไม่ต้องการที่มีอยู่
ในจิตใจให้หลุดออกไประบายความสับสนวุ่นวายออกไปจากจิตใจ อาจจะโดยการสวดมนต์หรือการ
พักผ่อนให้ถูกวิธี ฆราวาสธรรม คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ นี้เป็นเครื่องมือก าจัดมาร เป็นเครื่องมือที่
จะสร้างสิ่งที่ปรารถนาในทุกกรณี ไม่ใช่เฉพาะเป็นธรรมของฆราวาสเท่านั้น แม้แต่บรรพชิที่ต้องการจะ
บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็ยังต้องใช้ธรรมข้อนี้ด้วยเช่นกัน 

๖. หลักการปฏิบัติสมดลุครอบครัวด้วยหลักไตรสิกขา  
ในหลักการปฏิบัติด้วยหลักไตรสิกขาสามเป็นหัวใจที่ส าคัญของพระพุทธศาสนา  ที่

พระพุทธเจ้าทรงวางหลักให้ผู้ศึกษาปฏิบัติเป็นแนวทางเพิ่มพูนของศีล สมาธิ ปัญญา เป็นขั้นตอนไป
ตามล าดับพร้อมสามารถพัฒนาให้เจริญยิ่งถึงขั้นเป็นอธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา เป็นไป
ตามสภาพธรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มนุษย์สามารถใช้หลักของไตรสิกขาพัฒนาให้ยิ่ งๆขึ้น ควรให้
มองปัญหาข้อใหญ่ ว่ามีความรู้เรื่องจิตไม่พอ ศึกษาเรื่องจิตยังไม่พอ ไม่สามารถที่จะบังคับหรือแม้แต่
ชักจูง หรือเกลี้ยกล่อมจิตให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง๒๔๙ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านศีล สมาธิ 
ปัญญาให้มั่นคง  ใช้พิจารณาไปตามสภาพรูปนาม จึงควรพัฒนาไตรสิกขา๒๕๐  ให้เป็น “อธิ” ท าให้ยิ่ง
มีลักษณะ ๓ ประการคือ 

๑. อธิศีลสิกขา คือ ควบคุมความพฤติกรรมที่ทุจริตคดโกงเห็นแก่ตัว น าหลักของศีล
ควบคุมความประพฤติให้อยู่ในความตั้งมั่นของกายสุจริต วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ 
ด ารงชีวิตด้วยความไม่ประมาท  อยู่ในกรอบของระเบียบวินัยอันดีงาม  พร้อมที่จะสามารถพัฒนาสู่อธิ
จิตสิกขาที่ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปสู่อธิจิตตสิกขา 

๒. อธิจิตตสิกขา คือการพัฒนาจากอธิศีลสิกขาที่มีความสงบระงับกายวาจาพร้อมควบคุม
อารมณ์ต่างๆ ที่มาสัมผัสทางอายตนะทั้งภายในและภายนอก  ที่มีความเร่าร้อนจิตใจ โดยควบคุม
อารมณ์ฝึกสมาธิด ารงจิตอย่างมั่นคงอยู่ในส่วนของความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งมั่นชอบ 

                                             
๒๔๙ พุทธทาส อินทปญฺโญ, พุทธวิธีชนะความทุกข์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (บริษัทตถาคตา พับลิเคชั่น จ ากัด, 

๒๕๕๖), หน้า ๓๕. 
๒๕๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม,  พิมพ์ครั้งที่ 

๓๑, (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๘), หน้า ๑๐๗. 



๑๒๔ 
 

ควบคุมอารมณ์ความตั้งมั่นของจิตไม่หวั่นไหว มีความเข้มแข็ง สงบ ระงับ ผ่องใส เป็นสุขภายใน 
บริสุทธิ์ ปราศจากนิวรณ์เครื่องเศร้าหมองทั้งปวง อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเกิดอธิปัญญาสิกขา 

๓. อธิปัญญาสิกขา คือ การพัฒนามาจากอธิจิตตสิกขา เมื่อจิตพัฒนาสมบูรณ์อย่างเต็มที่ 
ปัญญาย่อมเกิดความรับรู้ตามสภาพของความเป็นจริงของสังขารทั้งมวล เป็นลักษณะการควบคุมจิต
ตั้งมั่นอยู่ในกุศล อยู่ในความเห็นชอบ ความด าริชอบ เป็นการพัฒนาน าไปสู่ปัญญาเพื่อรู้แจ้งในไตร
ลักษณ์  หลุดพ้นจากอาสวะก็ด้วยอาศัยอธิสิกขาสาม เป็นแม่บทที่ส าคัญน าไปสู่ภาวะเกิดของรูปนาม
ตามสภาพธรรมชาติ 

ในกระบวนการหลักไตรสิกขาสามารถพัฒนาให้เป็น “อธิ” เป็นหลักของพระพุทธศาสนา
ที่พระพุทธองค์ทรงน ามาเปิดเผยต่อชาวโลกได้น าไปประพฤติปฏิบัติ พระพุทธองค์ทรงสรุปเรื่องศีล 
สมาธิ ปัญญา ในขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ในปาวาริกัมพวัน๒๕๑ เขตเมืองนาลันทา ทรงแสดง
ธรรมกถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่า “ศีลมีลักษณะอย่างนี้ สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ ปัญญา
มีลักษณะอย่างนี้ สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐาน ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ปัญญาอันมี
บุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐาน ย่อมมีผลมาก มีอานิสงค์มาก จิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐาน
ย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอาสวะทั้งหลายคือ กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ ส่วนบุคคลผู้หนึ่ง
ผู้ใดจะอบรมจิตได้ระดับไหนขึ้นอยู่ก าลังแห่งกุศลบารมีที่สร้างเอาไว้ในอดีต ก็ต้องหมั่นพยายามเริ่ม
สร้างกุศลบารมีให้บังเกิดขึ้น ผู้หนึ่งผู้ใดจะอบรมจิตได้ระดับไหนขึ้นอยู่ก าลังแห่งกุศลบารมีที่สร้าง
เอาไว้ในอดีตก็ต้องมั่นพยายามเริ่มสร้างกุศลบารมีให้บังเกิดขึ้น 

๗.หลักการแนวคิดเกี่ยวกับความสมดุลชีวิตกับการท างาน  
Walton๒๕๒ กล่าวว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึงการเปิดโอกาสให้

ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุลกันโดยเกี่ยวข้องกับการแบ่งเวลา 
อาชีพ การเดินทางสัดส่วนของการใช้เวลาว่างของบุคคลและการใช้เวลาว่างกับครอบครัว รวมทั้ง
ความก้าวหน้าและการไดร้บัความดีความชอบ  

Huse&Cumming๒๕๓ กล่าวว่าความสมดุลของเวลาที่ใช้ในการท างานและเวลาพักผ่อน
ส่วนตัว หมายถึง ภาวะ ของบุคคลที่มีความสมดุล ของช่วงเวลาการท างานกับช่วงเวลาด าเนินชีวิต 

                                             
๒๕๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๘/๙๒. 
๒๕๒ Walton. Quality of Working Life : What is it? Slogan Management Review. ๑ ๕ 

(September ๑๙๗๓) : ๑๒ – ๑๘. 
๒๕๓ Huse, E.F. and Cummings T.G.Organization Development and 

Change.Minnesota: West Publishing, ๑๙๘๕. 



๑๒๕ 
 

การใช้เวลาว่าง การใช้เวลากับครอบครัว รวมไปถึงการมีเวลาที่ได้คลายเครียดจากหน้าที่การงานที่
รับผิดชอบ  

Delamotte&Takezawa๒๕๔ กล่าวว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง 
คุณภาพชีวิตในการท างานที่ให้ความส าคัญกับการท างานและชีวิตส่วนตัวของพนักงานอย่างกลมกลืน
กัน โดยการท างานเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ ขณะเดียวกันต้องพยายามรักษาความสมดุล
ของความสัมพันธ์กับครอบครัวและสังคมของพนักงานให้มีความสอดคล้องกันมากที่สุด  

Unstot๒๕๕ กล่าวว่าการใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัว หมายถึง ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ได้แก่ การใช้ชีวิตครอบครัว กลุ่มเพื่อน สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ 
ความเครียดจากการท างาน รวมถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ และท าเลที่ตั้ง โดยสิ่งเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างาน  

Merrill & Merrill๒๕๖  กล่าวว่าองค์ประกอบของชีวิตคนทั่วไปมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๕ 
ด้านดังนี ้ 

 ๑. ด้านการท างาน หมายถึง หน้าที่การงาน หรืออาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์  

 ๒. ด้านครอบครัว เป็นการสร้างความสุขส่วนบุคคลที่น าไปสู่ความส าเร็จ ที่ช่วย
ผลักดันให้เกิดความสุขในการใช้ชีวิตภายในสังคม  

 ๓. ด้านเวลา เวลาเป็นสิ่งส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในทุกๆอย่างของชีวิต
ดังนั้นทุกคนจึงต้องท าให้เกิดสมดุลกับด้านอ่ืนๆของชีวิต  

 ๔. ด้านการเงิน เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถที่จะด ารงชีวิตได้ใน
ปัจจุบันและอนาคต และเก่ียวข้องกับ การท างาน ครอบครัว และเวลา  

 ๕. ด้านสติปัญญา เนื่องจากชีวิตของคนเราไม่หยุดนิ่ง สิ่งที่เราควรต้องท าคือการ
พัฒนาด้านสติปัญญาและการสร้างสมดุลให้กับชีวิต เพื่อเติมเต็มชีวิตทุกด้าน และทาให้ทุกฝ่ายเกิด
ความพึงพอใจ  

 

                                             
๒๕๔ Delamotte and Takesaw,. Quality of Working Life in International 

Perspective.Switzerland: International Labour Organization, ๒๕๒๗. 
๒๕๕ Umstot, Understanding organizational behavior. St. Paul, MN : West Publishing. ,

๒๕๒๗) 
๒๕๖ Merrill & Merrill (๒ ๕ ๔ ๖ ). Life Matter: Crating a dynamic balance of work, 

family, time and money. New York: McGraw-Hall. Murphy, L.R. ๑๙๙๕  "Managing Job Stress and 
Employee Assistance/Human Resource Management Partnership". Personnel Review. ๒๔:๔๓-๘๖ 



๑๒๖ 
 

Hymen & Summers๒๕๗ กล่าวว่า สมดุลชีวิตกับการท างานมีความหมายที่ประกอบด้วย 
๓ ค าได้แก่ค าว่า "งาน" "ชีวิต" และ "สมดุล" ค าว่า "งาน" หมายถึงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับงานที่
ครอบคลุมทั้งการท างานตามเวลางานปกติและกิจกรรมอื่น ที่ต้องท านอกเวลางาน เช่นกิจกรรมที่ท า
ต่อเนื่องเกินเวลางานปกติ กิจกรรมในงานบางประเภทที่ ไม่สามารถแบ่งแยกเวลางานจากชีวิต
ครอบครัวได้ เช่น เกษตรกรรม, งานค้าขายปลีก ค าว่า "ชีวิต" หมายถึงการใช้ชีวิตกับครอบครัว การมี
อิสระในการใช้เวลาพักผ่อนส่วนตัว หรือการใช้เวลาส าหรับการสานสัมพันธ์ในครอบครัว ค าว่า 
"สมดุล" หมายถึงการแบ่งเวลาให้แก่งานและชีวิตอย่างเหมาะสม ซึ่งความสมดุลนี้อาจมีความแตกต่าง
กันในแต่ละบุคคล แต่ละสถานการณ ์

ดังนั้น สรุปโดยภาพรวมความหมายของสมดุลชีวิต ครอบครัวกับการปฏิบัติงาน กล่าวคือ
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการบริหารและจัดสรรเวลาในการท างานและกิจกรรมต่างๆ  ไม่ว่า
ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในสังคมและกิจกรรมในยามว่างให้มีความพอเหมาะพอดี 
แต่การจัดการกับบทบาททั้งด้านชีวิตและการท างานไม่ได้หมายความว่าเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละบทบาท
ต้องแบ่งสัดส่วนละเท่าๆกัน แต่ขึ้นอยู่กับความส าเร็จ คุณค่าประสิทธิภาพของบทบาทนั้นๆ และ
สามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของคนๆนั้นได้หรือไม่เพียงใด  

๘. โครงสร้างหรือองค์ประกอบหลักของครอบครัวทีพ่ึงประสงค์ 
หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนได้ก าหนดคุณลักษณะครอบครัวไทยที่พึงประสงค์ 

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาครอบครัวไทยตามกรอบแผนพัฒนาฉบับที่  ๘ โดยมีเป้าหมายของ
การพัฒนาลักษณะครอบครัวไทยที่พึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุเป็นครอบครัวที่มีความสุข และความสุข
ของครอบครัวตั้งอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างหรือองค์ประกอบหลักที่เป็นกลไกส าคัญ  ๕ ด้าน 
ดังต่อไปนี ้ 

๑. สังคมครอบครัว เป็นรากฐานส าคัญในการสร้างครอบครัวที่มีความรักและความอบอุ่น 
ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญคือ  

๑.๑ ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเอื้ออาทรต่อกัน คือ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
และความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวต่อชุมชน การที่สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน ท าให้เกิดความรัก ความอบอุ่น ความเอื้อเฟื้อ เกื้อหนุนกัน การแบ่งปันความรักให้คนรอบข้าง 
ก่อให้เกิดการช่วยเหลือกันและกันทั้งในครอบครัวและชุมชน คนในชุมชนรักและห่วงใยกัน ซึ่งจะเป็น
พลังที่ เข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน  เป็นครอบครัวอบอุ่น  และชุมชนเข้มแข็ง วิธีการสร้าง

                                             
๒๕๗ Hyman, J., & Summerclars, J. (2004). Lacking balance? Work-life employment 

practices in the modern economy. Personnel Review, 33(4), 418-429. 
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ความสัมพันธ์ท าได้หลายวิธี ได้แก่ การพัฒนาความเข้าใจซึ่งกันและกัน การแสดงความจริงใจต่อกัน 
ความอดทน การให้อภัย และการมีประชาธิปไตยในครอบครวั  

๑.๒ การขัดเกลาและการเรียนรู้ทางสังคม สังคมครอบครัวได้ก าหนดให้ พ่อ แม่ มี
หน้าที่ดูแล เลี้ยงลูกให้เติบโต พึ่งพาตนเองได้ พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้จักความจริง ความล าบาก รู้จัก
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง สอนให้รู้จักเผื่อแผ่ รู้จักพอ ประหยัด มัธยัสถ์ ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งพ่อแม่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้ กระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมที่ดี ควรประกอบด้วย ๓ ลักษณะ คือ ๑.๒.๑) การส่งเสริมพื้นฐานทางอารมณ์ที่ดี ท าให้เด็กมอง
โลกในแง่ดี ช่วยเหลือตัวเอง และแก้ปัญหาได้โดยไม่ท าร้ายใคร และไม่ท าร้ายตนเอง ๑.๒.๒) การ
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ท าให้เด็กมีการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
๑.๒.๓) การสัมผัส การกอดลูก เป็นการท าให้เกิดความรัก ความผูกพัน ท าให้เด็กมีความเข้าใจถึงชีวิต
ที่เอื้อเฟื้อคนอื่น มีน้าใจกับคนอืน่  

๒. สุขภาพครอบครัว การมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และจิตวิญญาณ เป็นต้นทุนที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของคนและครอบครัว ตลอดจนสังคมโดยรวม 
องค์ประกอบด้านสุขภาพครอบครัวที่ส าคัญคือ  

๒.๑ ปราศจากโรคและความเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือถ้ามีการเจ็บป่วยก็สามารถดูแล 
ช่วยเหลือตนเองได ้สามารถควบคุมอาการของโรคมิให้รุนแรง  

๒.๒ การดูแลสุขภาพของตนเอง มีความรู้ในการป้องกันและรักษาโรคขั้นพื้นฐาน มี
การตรวจร่างกายประจ าปี รวมทั้งการตรวจเฉพาะโรค  

๒.๓ มีหลักประกันสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วยสามารถรับบริการด้านการแพทย์ได้โดยไม่
เดือดร้อน และไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว มีสวัสดิการด้านค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล เช่น การ
ประกันสังคม หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น  

๓. เศรษฐกิจครอบครัว เป็นตัวชี้วัดพื้นฐานที่แสดงถึงความมั่นคงของครอบครัว เพราะ
ครอบครัวที่มีรายได้เพียงพอ ย่อมท าให้สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่เป็นสุข มีองค์ประกอบที่
ส าคัญ คือ  

๓.๑ มีที่พักอาศัยที่มีความคงทน ถาวร และสะอาดถูกสุขลักษณะ  
๓.๒ มีอาชีพและรายได้พอเพียงที่ไม่เดือดร้อน  การด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง หมายถึง พอเพียงส าหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง มีปัญญาพอเพียง 
เมื่อทุกอย่างพอเพียงก็เกิดความสมดุล ไม่เกิดวิกฤต มีการเพิ่มทุนทุกๆทางพร้อมกัน คือ ทุนทางสังคม 
ทุนวัฒนธรรม ทุนสิ่งแวดล้อม และทุนเศรษฐกิจ ท าให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
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๓.๓ ภาระและหน้าที่ความรับผิดชอบ สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว ร่วมมือกันประกอบอาชีพ รู้จักแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่อง
เงิน รู้จักประหยัด ท าให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจในครอบครัว  

๔. วัฒนธรรมครอบครัว เปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้น าครอบครัวให้ด าเนินไปในทศิทาง
ที่ถูกต้อง มีศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญในการเสริมสร้างความสุข และความ
แข็งแกร่งให้กบัครอบครัว มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ  

๔.๑ คุณค่าชีวิต ครอบครัว และสังคม การด าเนินชีวิตที่มีคุณค่า ควรประกอบด้วย
หลัก ๕ ประการ หรือ เบญจวิถี ปลุกมโนส านึกแห่งการเป็นมนุษย์ สัมผัสเพื่อนมนุษย์และสัมผัส
ธรรมชาติ ขยายความรักเพื่อนมนุษย์ และความรักธรรมชาติอย่างกว้างขวาง รวมกลุ่มให้เกิดความเป็น
ชุมชน การเป็นบุคคลที่มีการเรียนรู ้ 

๔.๒ การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งส าคัญที่ทุก
ครอบครัวและสังคมควรร่วมมือกัน ทั้งนี้เพราะการสูญเสียทรัพยากร คือ การท าลายต้นทุนทางสังคม 
และครอบครัวให้แตกสลาย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องของพฤติกรรม วิธีคิดทางวัฒนธรรม 
และเป็นวิถีชีวิตที่ทุกครอบครัวควรปลูกฝังให้กับสมาชิก เกิดการตระหนัก และเห็นความส าคัญในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิถีชีวิต และพฤติกรรมที่เอื้อเฟื้อ และเกื้อกูลต่อการประหยัดทรัพยากรมากขึ้น และ
ไม่แย่งกันใช้จนเสียสมดุล ตลอดจนร่วมกันผดุงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ด ารงสืบต่อไป  

๕. การเกื้อหนุนสังคม การช่วยเหลือหรือเกื้อหนุนสังคม เปรียบเสมือนการสร้างร่มเงาให้
ครอบครัว เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ  

๕.๑ จิตส านึกสาธารณะ เป็นความรู้สึกหรือความตระหนักในความหมาย และคุณค่า
ของความเป็นคนและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในยามเดือดร้อน หรือประสบ
ปัญหา ความรู้สึกหวงแหนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไปโดยไม่คุ้มคา่  

๕.๒ พฤติกรรมสาธารณะ เป็นการแสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและ
สังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากจิตส านึกที่ดีตามข้อ  ๕.๑ ซึ่งถ้าสังคมสร้างคนที่มีพื้นฐานดังกล่าวนี้ได้ จะ
เป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้สมาชิกครอบครัว และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสงบอย่างแท้จริง 
พฤติกรรมสาธารณะ ที่อาจจะสะท้อนให้เห็นได้ทั่วไป เช่น การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม การเข้า
ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

จากโครงสร้างและองค์ประกอบของครอบครัวไทยที่พึงประสงค์  หรือครอบครัวมี
ความสุข สรุปเป็นแนวทางการสร้างตัวชี้วัดตามคุณลักษณะของครอบครัวไทยที่พึงประสงค์ดังกล่าว
แล้ว 

สรุปโดยภาพรวม การวิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความ
สมดุลของชีวิตและครอบครัวพบว่า หลักประกันความมั่นคงของครอบครัว เป็นระบบที่ส่งเสริมความ
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มั่นคงของครอบครัว เพื่อให้สมาชิกของครอบครัวสามารถด ารงชีวิต และด าเนินชีวิตครอบครัวได้อย่าง
ราบรื่น มีความสุข พึ่งพาตนเองได้ ได้รับหลักประกันด้านสิทธิ สวัสดิการ และได้รับการตอบสนองต่อ
ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของการด ารงชีวิตมนุษย์ รวมถึงสามารถท าหน้าที่ของครอบครัวต่อสมาชิก
ครอบครัวและสังคม ท าให้ครอบครัวสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และพร้อมที่จะ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และการปรับตัวให้เกิดสมดุลในการด าเนินชีวิตครอบครัวด้วยหลักคือ ๑ 
การส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการครอบครัวขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ครอบครัวทุกลักษณะ  เช่นการส่งเสริมให้ครอบครัวรู้และเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐ
ได้อย่างทั่วถึง  การส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการส าหรับครอบครัวอย่างทั่วถึง และการส่งเสริมให้ครอบครัวเข้าถึงระบบการประกันสุขภาพ 
ประกันชีวิต และการประกันความมั่นคงและความเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อเป็นหลักประกันเมื่อครอบครัวต้อง
ประสบอุบัติภัยต่าง ๆ  ๒. การส่งเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของครอบครัวตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นส าหรับครอบครัวที่ประสบปัญหา หรือครอบครัวที่
อยู่ในสภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือชั่วคราว และเพียงพอต่อการด ารงชีวิตของครอบครัวตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลไกและช่องทาง การจัดการ
ความรู้และทักษะในการจัดการรายรับรายจ่าย เพื่อลดหนี้สินของครอบครัวอย่างเป็นระบบ  ๓. หลัก
กฎหมาย นโยบาย และแผน ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาสถาบันครอบครัวยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม มุ่งลดความเหลื่อมล้ า ทางเศรษฐกิจและสังคม 
พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการสุขภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย สร้างความ
เข้มแข็งสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน ๔. แนวคิดการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงพุทธในการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบอย่างมีความสัมพันธ์กันระหว่าง กายที่มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กายที่สัมพันธ์กับสังคม กายที่สัมพันธ์กับจิตใจหรือ
ความรู้สึกนึกคิดและปัญญาคือความรู้ความเข้าใจ  ธรรมชาติของมนุษย์ด าเนินไปเพื่อต้องการความสุข 
การจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้นั้นจะต้องก าจัดทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ด้วยการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน
ไปพร้อมๆกัน ๕. หลักการอยู่ร่วมกันในครอบครัวด้วยฆราวาสธรรมเป็นหลักธรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน
สถาบันครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัว คือ บิดา มารดา และบุตร อยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบ
สุข มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งทางกาย วาจา และใจ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๔ อย่าง คือ (๑) 
สัจจะ (๒) ทมะ (๓) ขันติ (๔) จาคะ  ๖. หลักการปฏิบัติสมดุลครอบครัวด้วยหลักไตรสิกขาเป็น
แนวทางเพิ่มพูนของศีล สมาธิ ปัญญา เป็นขั้นตอนไปตามล าดับพร้อมสามารถพัฒนาให้เจริญยิ่งถึงขั้น
เป็นอธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา เป็นไปตามสภาพธรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มนุษย์
สามารถใช้หลักของไตรสิกขาพัฒนาให้ยิ่งๆขึ้น  ๗.หลักการแนวคิดเก่ียวกับความสมดุลชีวิตกับการ
ท างานกล่าวคือความสามารถของแต่ละบุคคลในการบริหารและจัดสรรเวลาในการท างานและ
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กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในสังคมและกิจกรรมในยามว่างให้มี
ความพอเหมาะพอดี ๘. โครงสร้างหรือองค์ประกอบหลักของครอบครัวที่พึงประสงค์ มีเป้าหมายของ
การพัฒนาลักษณะครอบครัวไทยที่พึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุเป็นครอบครัวที่มีความสุข และความสุข
ของครอบครัวตั้งอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างหรือองค์ประกอบหลักที่เป็นกลไกส าคัญ ได้แก่ ๑. สังคม
ครอบครัว เป็นรากฐานส าคัญในการสร้างครอบครัวที่มีความรักและความอบอุ่น ๒. สุขภาพครอบครัว 
การมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ เป็นต้นทุนที่ดีในการ
พัฒนาศักยภาพของคนและครอบครัว ตลอดจนสังคมโดยรวม ๓. เศรษฐกิจครอบครัว เป็นตัวชี้วัด
พื้นฐานที่แสดงถึงความมั่นคงของครอบครัว เพราะครอบครัวที่มีรายได้เพียงพอ ย่อมท าให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่เป็นสุข ๔. วัฒนธรรมครอบครัว เปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้น าครอบครัว
ให้ด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง มีศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเสริมสร้าง
ความสุข และความแข็งแกร่งให้กับครอบครัว และ๕. การเกื้อหนุนสังคม การช่วยเหลือหรือเกื้อหนุน
สังคม เปรียบเสมือนการสร้างร่มเงาให้ครอบครัว เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 

สรุปยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว 

ตารางที ่๔.๑ การเสริมสร้างความสมดุลของชีวติและครอบครัว 
ห ลั ก คิ ด /
ทฤษฎี 

สุ ข ภ าวะ เชิ ง
สังคม 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ครอบครัว 

วั ฒ น ธ ร ร ม
ครอบครัว 

การ เกื้ อ ห นุ น
ทางครอบครัว 

การพัฒนารู้
คิ ด ท า ง
ครอบครัว 

หลักฆราวาส
ธรรมและ
ทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์
นิยม 

การจัดการ
ความเครียด
ภาวะบีบคั้น 
อดทนได ้

ซื่อตรงต่อ
งานซื่อตรง
ต่อเวลา 

ซื่อตรงต่อ
เพื่อนฝูง
ครอบครัว 

รู้จัก
เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อกัน 

ก า ร รู้ จั ก
เสี ย ส ล ะ ใน
ก า ร อ ยู่
ร่วมกัน 

หลักไตรสิกขา/
ทฤษฎีเชิง
พฤติกรรมนิยม 

การควบคุม
พฤติกรรมกาย 
วาจาจิตใจ 

การงานที่
ชอบ เลี้ยงชีพ
ชอบ 

อยู่ในกรอบ
ระเบียบวินัย
เชิงวัฒนธรรม 

มีความมั่นคง
ของจติที่เป็น
ความสงบเย็น 

การเกิดความ
ระลึกชอบ ตั้ง
มั่นชอบ 

หลัก
กัลยาณมิตร/
ทฤษฎีเชิง
เหตุผล

การช่วย
ป้องกันทั้ง
ร่างกายและ
ทรัพย์เป็นที่พึ่ง

เมื่อมีกิจ
จ าเป็นก็ช่วย
ด้านโภค
ทรัพย์ได้ 

ร่วมสุขร่วม
ทุกข์ สละได้
แม้ชีวิตเพื่อ
ประโยชน์

แนะน า
ประโยชน์ต้ัง
มั่นใตความดี
และห้ามทางที่

ไ ม่ ยิ น ดี ใ น
ค ว าม เสื่ อ ม
ข อ ง เพื่ อ น 
ห้ามปรามผู้ที่
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แก้ปัญหา เมื่อมีภัย ผู้อื่น ไม่ดีแต่ช้ีทาง
แห่งสุขให้ได ้

ไม่ ห วั งดี แ ต่
สนับสนุนผู้ที่
ช่วยเหลือ 

หลักเบญจศีล-
เบญจธรรม/
ทฤษฎีการ
เรียนรู้ตาม
แนวคิดการ
พัฒนาด้านจิต
พิสัยของ 
Bloom 

การให้ความ
ปลอดภัยแก่
ผู้อื่นและแก่
ตนเอง 

ไม่ล่วงละเมดิ
สิ่งของผู้อื่น 
แต่เลี้ยงชีพ
ชอบ มีอาชีพ
สุจริตเว้นการ
ประกอบ
มิจฉาอาชีวะ
ทั้งหลาย 

การส ารวม
ยินดีในเฉพาะ
คู่ครองตนเอง
เป็นคนตรง 
คนจริง 

การให้ความรกั 
ความปรารถนา
ดีที่จะให้ผู้อื่น
เป็นสุข 

ก า ร ส า ร ว ม
ร ะ วั ง ไ ม่
ป ระม าท  มี
ความรู้ตัวอยู่
เสมอ ไม่มีใจ
คิดจะใคร่เสพ
สิ่งมืนเมาทั้ ง
ปวง 

โดยภาพรวม เป็นลักษณะ
ของ
ความสัมพันธ์
ใน
องค์ประกอบที่
ส าคัญที่
ป้องกันและ
แก้ไขความ
รุนแรงระหว่าง
สามีและ
ภรรยา 

แนวคิดที่เป็น
หลักการ
พื้นฐานการ
ตัดสินใจใน
ระดับของ
ความ
พอเพียง 
พอดีไม่น้อย
ไม่มากเกินไป 

เป็นระบบ
สังคม
วัฒนธรรมที่
หล่อหลอม
ทางสังคมจาก
รุ่นสู่รุ่นเพื่อ
พัฒนาการ
พฤติกรรมที่
เป็นปัญหาท า
ให้การเรียนรู้
ทางสังคม 

เป็นการพฒันา
จิตส านึก
สาธารณะ 
สมาชิกใน
ครอบครัวรู้จัก
ใช้สิทธิ มี
จิตส านึกที่จะ
บ าเพ็ญตนต่อ
ผู้อื่น 

เป็ น ขั้ น ก าร
รั บ รู้  ก า ร
ต อ บ ส น อ ง
เห็ น คุ ณ ค่ า 
คุณธรรมและ
จ ริ ย ธ รรม ที่
พึ งป ระส งค์
ปฏิบัติจนเป็น
นิสัยออกมา 

 
สรุปยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 

คือเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ในองค์ประกอบที่ส าคัญที่ป้องกันและแก้ไขความรุนแรงระหว่างสามี
และภรรยา ที่เชื่อมโยงไปถึงด้านการมีพฤติกรรมในวิถีชีวิตการเป็นอยู่ ซึ่งมีแนวคิดที่เป็นหลักการ
พื้นฐานการตัดสินใจในระดับของความพอเพียง พอดีไม่น้อยไม่มากเกินไป และเป็นระบบสังคม
วัฒนธรรมที่หล่อหลอมทางสังคมจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อพัฒนาการพฤติกรรมที่เป็นปัญหาท าให้การเรียนรู้
ทางสังคม นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ สมาชิกในครอบครัวรู้จักใช้สิทธิ มี
จิตส านึกที่จะบ าเพ็ญตนต่อผู้อื่น ในระดับสูงสุดคือการได้พัฒนาการรู้คิดทางครอบครัว ซึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการเรียนรู้โดยได้เป็นขั้นการรับรู้ การตอบสนองเห็นคุณค่า คุณธรรมและจริยธรรมที่พึง
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ประสงค์ปฏิบัติจนเป็นนิสัยออกมา เมื่อมองถึงความสมดุลของชีวิตและครอบครัว จึงพอมีประเด็นการ
วิจัยได้ ดังนี ้ 

๑. ด้านสัมพันธภาพ ครอบครัวที่มีสมาชิกที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างและคงความเป็น
ครอบครัวร่วมกัน มีความรัก ความผูกพันต่อกัน ซึ่งแสดงออกโดยการสื่อความหมายยกย่อง รับฟัง 
เอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขกันและกันอย่างสม่ าเสมอ ท ากิจกรรมร่วมกัน สมาชิกในครอบครัวมีโอกาส
ตัดสินใจเรื่องส าคัญต่างๆของครอบครัวและลงมือท าร่วมกัน คู่สามีภรรยารักใคร่ปรองดองกัน สมาชิก
ร่วมกันรับผิดชอบภาระการงานของครอบครัวและแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรง
ด้านร่างกาย วาจา จิตใจและเพศต่อกันและต่อตนเอง แคมเบลล์ ๒๕๘ ศึกษาพบว่า คู่สมรสที่มี
คุณสมบัติด้านความอดทน มีการปฏิบัติเพื่อให้ครอบครัวเข้มแข็งจะเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้
ครอบครัวเข้มแข็ง ถึงแม้ต้องพบวิกฤตต่างๆในชีวิต 

๒. ด้านการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ ครอบครัวสามารถบริหารจัดการรายรับรายจ่ายให้
เกิดความมั่นคงในความเป็นอยู่และอาชีพ ครอบครัวมีรายได้และทรัพย์สินเพียงพอส าหรับรายจ่ายที่
จ าเป็นในการด ารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีเงินออกสามารถน ามาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินหรือจ า
เป็นได้ ปราศจากหนี้สินหรือในกรณีที่มีหน้าก็มีความสามารถในการปลดหนี้ครอบครัวที่มีที่อยู่อาศัย
มั่นคงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาไร้ที่อยู ่

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

๔. ด้านการพึ่งพาตนเองด้านข้อมูลข่าวสารและโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาครอบครัว
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีโอกาสเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว ได้แก่ เด็กได้รับ
การศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างเป็นระบบ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ
น ามาพูดคุยอย่างสร้างสรรค ์

๕. ด้านทุนทางสังคม หมายถึง สมาชิกในครอบครัว ภาคภูมิในที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
และสังคม มีความรู้สึกปลอดภัย และไว้วางใจต่อบุคคลในครอบครัวและชุมชน เมื่อมีปัญหา สมาชิกใน
ครอบครัวได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือญาติ ครอบครัวมีผู้เป็น
สมาชิกกลุ่มในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านและชุมชนท า
กิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมคุณธรรมหรือสุนทรียภาพร่วมกัน 

 

                                             
๒๕๘ Campbell, (๑๙๘๕), หน้า ๖๕. 
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สรุปข้อค้นพบในการสังเคราะหร์ูปแบบการบูรณาการหลักพุทธจิตวิทยากับจิตวิทยา
เชิงสังคมวิทยา  

 

 
 

ภาพที่ ๔.๑ ขอ้ค้นพบในการสังเคราะห์รูปแบบการบูรณาการ 
หลักพุทธจิตวิทยากับจิตวิทยาเชิงสังคมวิทยา 

 
ดังนั้น หลักยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ

ครอบครัว ต้องประกอบด้วยหลักฆราวาสธรรมและทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม หลักไตรสิกขาและทฤษฎี
เชิงพฤติกรรมนิยม หลักกัลยาณมิตรและทฤษฎีเชิงเหตุผลแก้ปัญหา และหลักเบญจศีล-เบญจธรรม
และหลักทฤษฎกีารเรียนรู้ตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยเป็นส าคัญ 

 

๔.๒ เสนอยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว 

๔.๒.๑ ยทุธศาสตรพ์ฤติกรรมเชิงพุทธในความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
๑. ด้านผู้น าครอบครัว เป็นผู้ครองเรือนมหีลักในการด าเนนิชีวิต 
เมื่อคนสองคนตัดสินใจมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน จุดนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิต

ครอบครัว ซึ่งจุดหมายปลายทางของแต่ละครอบครัวจะเป็นแบบใดนั้น คงไม่สามารถคาดการณ์หรือ

บอกได้ว่า ดังน้ัน สิ่งที่ส าคัญที่จะช่วยให้คนสองคนที่มาจากต่างครอบครัว ต่างการเลี้ยงดูสามารถมีชีวิต
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คู่ที่มีความสุข ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากัน หลักส าคัญของ

ผู้น าครอบครัวที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ให้ เข้มแข็งและมั่นคงยาวนาน คือการสร้าง

วัฒนธรรมครอบครัวของตนเอง ให้ยึดมั่นกับความเชื่อดังต่อไปน้ี(P)๑๘ 

๑. การยอมรับกันและกัน การยอมรับกันในทุกแง่มุมจะช่วยให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันโดยไม่

ขัดแย้งทางความคิดและอารมณ์ ไม่ร าคาญกัน ไม่เบื่อกัน ไม่ดูถูกกัน ไม่เกลียดกัน ลักษณะการยอมรับ

กันและกันได้  

๒. อย่าคาดหวังว่า “คู่ครองของคุณ” จะสมบูรณ์แบบ เพราะไม่มีใครที่จะสมบูรณ์

แบบไปทั้งหมด แม้แตต่ัวของเราเองยังมีทั้งจุดที่ดีและไม่ดี  

๓. รู้จักที่จะสื่อสารกัน  

๔. การรู้จักขออภัยจากกัน  

๕. การจัดการกับความขัดแย้ง ความขัดแย้งถือเป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตคู่ ดังนั้น

เมื่อเกิดความขัดแย้ง การพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้สถานการณ์ด ี

๖. บริหารจัดการเรื่องการเงิน   

หลักการในความเป็นผู้น าครอบครัว เป็นผู้ครองเรือนมีหลักในการด าเนินชีวิต ดังนี้ 
สมัยปัจจุบันผู้น าครอบครัว มีปรัชญาการด ารงตนในนิยามค าว่าครอบครับ ไม่ต้องตรงกับ

คติของคนสมัยก่อนเต็ม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าสามีและภรรยา ต่างก็มีความรู้ความสามารถ
พอๆกัน  มีที่มาของรายได้ส่วนใหญ่เป็นมนุษย์เงินเดือน กล่าวโดยรวม การใช้ชีวิต การบริหารครอบ
ครับจะบริหารแบบ ให้เกียรติกัน ไว้ใจกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน สามีก็ไม่ต้องตั้งตนอุปโลกน์ตนเองเป็นช้าง
เท้าหน้า และให้ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง มีการลงทุน การใช้จ่ายใดๆที่ต้องใช้เงินมาก ก็ลงขันกันเป็น
ต้น มอบรายได้ของส่วนตนเองให้ภรรยา ไว้เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (P)๑๗ ซึ่งในการครองเรือน 
จ าเป็นต้องมีหลักในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะใช้หลักศีล ๕ เป็นฐานในการครองตนและครอบครัว
ประกอบสัมมาชีพตามหลักทิฐธัมมิกัตถะ และก ากับดูแลประครองอารมณ์ความรู้สึกในชีวิตประจ าวัน
ด้วยหลักสมาธิภาวนาเพื่อสุขภาวะทางจิตใจและกาย(P)๑๖ นอกจากนั้นการมีภาวะผู้น าของครอบครัว 
โดยเป็นผู้ที่คอยก ากับดูแลครอบครัวให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ไม่ให้มีการทะเลาะเบาะแว้ง
กัน หากมีข้อขัดแย้งก็ต้องแก้ไขโดยพูดกันด้วยเหตุผล คอยควบคุมอารมณ์โกรธ ให้อยู่ในภาวะที่จ ากัด 
ไม่ลุกลามใหญ่โต และการให้ความรักความเอาใจใส่ครอบครัว(P)๑๙ 

ผู้น าครอบครัว เป็นผู้ครองเรือนมีหลักในการด าเนินชีวิตอย่างไรนั้น  ในเบื้องต้น ควรพูด
ถึงภาพรวมของครอบครัวก่อน โดยที่ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักส าคัญของสังคม ซึ่งท า
หน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัว ที่มารดา บิดา ผู้ปกครอง 
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หรือผู้น าครอบครัวในฐานะผู้ครองเรือน  ดังนั้น ผู้น าครอบครัว เป็นผู้ครองเรือนพึงมีหลักในการ
ด าเนินชีวิต โดยยึดหลักในการด าเนินชีวิต ด้วยการเลี้ยงดู ให้ความรัก ความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิก
ในครอบครัว เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะท างานอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ เป็น
พลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป  เพราะสถาบันครอบครัว (Family Institution) 
เป็นสถาบันแรกสุด มีขนาดเล็กที่สุดและมีความส าคัญมากที่สุดของมนุษย์ โดยเป็นสถาบันที่ให้ก าเนิด 
เลี้ยงดู ขัดเกลาให้มนุษย์มีความอยู่รอดและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม(P)๒๐ 

๒. ด้านบิดามารดา ค้นพบแบบอย่างที่ดีสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
การให้ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมที่เครือญาติหรือในชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ และ

การเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในหมู่บ้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกได้พบปะสังสรรค์กับ
เพื่อนๆ (P)๑๙ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่า การไหลบ่าของวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีอันทันสมัย 
ส่งผลให้ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  ดังนั้น เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน  ไม่ว่าทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม ความเชื่อ ย่อมมีผลต่อการสร้างแบบอย่างที่ดีสร้างความสมดุลของ
ชีวิตและครอบครัว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกครอบครัว พึงมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการร่วมรับผิดชอบในภาระของครอบครัว อันน าไปสู่ครอบครัว
เข้มแข็งและครอบครัวคุณภาพ  ซึ่งประกอบด้วย  

๑) สร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น  
๒) มารดา บิดา เกื้อกูลบุตร ฝึกฝนอบรมและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่บุตร ธิดา และบุตร 

ธิดา เชื่อฟังและเลี้ยงดู ปรนนิบัติ มารดา บิดา   
๓) มีการเรียนรูค้วามเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันและต่อเนื่อง  
๔) สร้างสภาพและสร้างบรรยากาศรวมทั้งจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทาง

จิตใจที่ดี  
๕) รู้จักเพิ่ม รู้จักลด รู้จักงดและรู้จักปรับ ตามหลักการด าเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง  
โดยการมี การสร้างแบบอย่างที่ดีสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว บนพื้นฐานการ

มีส่วนร่วมของพหุภาคีทุกภาคส่วนในสังคม เพราะการสนับสนุนทางสังคมนั้น ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่
ส าคัญของการสร้างความมั่นคง ตั้งแต่ระดับบุคคล  ครอบครัว จนถึงระดับสังคม โดยมีหลักปฏิบัติ
ร่วมกัน ดังนี้ 

๑) มีความไว้วางใจ เพราะความสมัพันธ์ที่ดีเริ่มจากความไวว้างใจ ความซื่อสัตย์และการไว้
เนือ้เช่ือใจกัน 
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๒) ด้วยการมีน้ าใจไมตรีต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บนพื้นฐานความเข้าใจและความ
ถูกต้อง ไม่ปกป้องสนับสนุนการกระท าที่ผิด    

๓) ด้วยการสื่อสารที่ดีระหว่างกันจะช่วยให้ได้รับการสนับสนุนที่รวดเร็วและมีคุณภาพ   
๔) ด้วยการให้และรับอย่างเหมาะสม มีการแบ่งปันและการเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ

ซึ่งกันและกันหรือเบียดเบียนกัน(P๒๐) 
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าแบบอย่างที่ดีสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
๑. ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวให้มีความสุข มีการผ่อนคลาย เช่น ออกไปรับประทานอาหาร

รว่มกัน มีการระบายความเครียด ด้วยการเล่นเกมร่วมกัน นอนหลักพักผ่อนให้เพียงพอ เป็นต้น 
๒. การเอาใจใส่ครอบครัว ครอบครัวมีความรู้สึกผูกพันกัน คอยเป็นก าลังใจให้กับลูกทั้งใน

ด้านการเรียน และความเป็นอยู่(P)๑๙ 
กล่าวโดยสรุปด้านบิดามารดา ค้นพบแบบอย่างที่ ดีสร้างความสมดุลของชีวิตและ

ครอบครัว ได้แก่  
บิดามารดาท าตัวเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัว  

เป็นต้นแบบทางคุณธรรม โดยการปฏิบัติให้ลูกเห็นว่าบิดามารดา มีความเมตตาต่อเพื่อน

มนุษย์ แสดงให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่รู้จักการแบ่งปัน และเผื่อแผ่แก่คนอื่น บิดามารดา ควรตระหนักว่าการ

สอนคุณธรรมจากหนังสือหรือการพร่ าบอกได้ผล น้อยกว่าจากที่ลูกเห็นตัวอย่างในชีวิตจริงคิดออกมา

ให้ลูกได้ยิน ในบางสถานการณ์พ่อแม่ ไม่สามารถแสดงแบบอย่างได้ แต่การตัดสินใจบางอย่างของพ่อ

แม่ในทางที่ดีหรือเรื่องส าคัญ ควรให้ลูกได้เรียนรู้บา้ง  

เป็นต้นแบบ มานะพยายาม ที่ส าคัญคือยอมรับความผิดนั้นและรู้จักขอโทษ พร้อมที่จะ

แก้ไขสิ่งผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ ผิดพลาดที่มีต่อลูก บิดามารดาสามารถพูดขอโทษลูกได้ นอกจาก

การเป็นตัวอย่างที่ดีแล้ว เขาจะรับรู้ว่าเขาเป็นบุคคลส าคัญที่พ่อแม่ใส่ใจ อีกด้วย 

เป็นต้นแบบ เรียนรู้รอบด้าน บิดามารดาสามารถเป็นแบบอย่างของการรู้จักค้นคว้าหา

ความรู้ บางครั้งอาจค้นคว้ากับลูก บางครั้งอาจเป็นงานหรือความสนใจของตนเอง ในวัยกลางคน คุณ

ยังสามารถเรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ ได้(P)๑๘    

๓. ด้านผู้น าครอบครัวมีรูปแบบในการสรา้งครอบครัวอย่างมีความสุข 
การสร้างรูปแบบในการสร้างครอบครัวอย่างมีความสุข สิ่งที่ควรตระหนักคือ 
๑.การสื่อสารภายในครอบครัว โดยการใช้ค าพูดในทางสร้างสรรค์ พูดจากันด้วยเหตุผล 

ไม่ใช้ค าพูดที่ชวนทะเลาะกัน และเลือกเวลาพูดที่เหมาะสม รวมทั้งรับฟังเหตุผลของคนในครอบครัว 
ไม่ยึดตนเองเป็นใหญ่ในฐานะผู้น าครอบครัว  



๑๓๗ 
 

๒. การใช้เวลาอยู่ร่วมกันภายในครอบครัว เช่น การท างานบ้านร่วมกัน การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ การไปเที่ยวพักผ่อนในโอกาสพิเศษ การร่วมกันไปท าบุญตักบาตรในวันเกิด หรือวัดส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา  

๓ . การให้ก าลังใจกัน เมื่อลูกท าอะไรผิดพลาดจะคอยให้ก าลังใจให้ เขาประสบ
ความส าเร็จ เช่น คอยแนะน าการท าการบ้าน การท ากิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนมอบหมาย เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้เขาสามารถท าได(้P)๑๙ 

และยังมีวิธีการ หรือ แนวทางง่าย ๆ ส าหรับการสร้างความสุขในครอบครัว นั้น สรุปได้
ดังน้ี 

๑) มีการใช้เวลาว่างท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว/การพักผ่อน ท่องเที่ยวกับครอบครัว 
ทานอาหาร่วมกัน ช่วยกันท างานบ้าน 

๒) มีการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับเพื่อนบ้านหรือบุคคลอื่น มีการพบปะสังสรรค์เพื่อการ
สร้างทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม /ท าประโยชน์ร่วมกัน เพื่อปลูกฝังค่านิยม จิตส านึกที่ดี   

๓) มีการสื่อสารอย่างเข้าใจ พูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นด้วยเหตุผลเพื่อลดความ
ขัดแย้งและป้องกันความรุนแรงในครอบครัว 
             นอกจากนี้ต้องมีวิธีการสร้างความผูกพันของครอบครัว กับเครือญาติตามแบบฉบับของ
ความเป็นอยู่อย่างไทย(วิถีไทย)ในอดีต  เพื่อสร้างความเชื่อ ปรับทัศนคติ ค่านิยม มุมมองและเพื่อให้
เกิดพฤติกรรม น าไปสู่ลักษณะนิสัย โดยมีหลักปฏิบัติ ๗ ประการ  ดังนี้   
              ๑) พ่อแม่  ปู่ย่า ตายาย เป็นเจดีย์หรือเทวดาประจ าครอบครัว  
              ๒) สามี ภรรยาเป็นหลักของครอบครัว   
              ๓) ลูกเป็นความหวังของครอบครัว    
              ๔) ญาติพี่น้องเป็นร่มเงาของครอบครัว    
              ๕) เพื่อนบ้านเป็นก าแพงและข่าวสารของครอบครัว  
             ๖)  อาชีพเป็นเครื่องบอกฐานะของครอบครัว  
             ๗)  ศีลธรรมเป็นเครื่องน าทิศทางที่ถูกต้องของครอบครัว  

ส าหรับชาวพุทธ นอกจากปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว พึงยึดหลักพุทธธรรมที่สถาบัน
ครอบครัว น ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างปกติสุข อยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข 
ดังนี้ 

๑. หลักธรรมที่แสดงความสัมพันธ์ของคน ในฐานะที่แตกต่างกัน หลักธรรมที่แสดง
ความสัมพันธ์ของคนในฐานะที่แตกต่างกัน บอกหน้าที่ที่บุคคลพึงปฏิบัติต่อกันและที่ต้องเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันทางสังคมดุจทิศที่อยู่รอบตัว ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระ
สุตตันตปิฎกทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค สิงคาลกสูตร ฉทิสาปฏิจฉาทนกัณฑ์ ว่าด้วยการปิดป้องทิศ ๖ 



๑๓๘ 
 

ส าหรับหลักธรรมในทิศ ๖ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาครอบครัว คือ  ปุรัตถิมทิศ หรือทิศเบื้องหน้า
ได้แก่ มารดา บิดา กับปัจฉิมทิศ คือ ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ สามี ภรรยา ซึ่งอธิบายสรุปได้ ดังนี้ 

(ก) ปุรัตถิมทิศ หรือทศิเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่ มารดาบิดา เพราะเป็นผู้มีอุป
การคุณแก่เรามาก่อน ส าหรบัหลักเกณฑ์ทีบุ่ตรธิดาพึงบ ารุงมารดาบิดา และหลักเกณฑ์ที่มารดาบิดา
พึงอนเุคราะห์บุตรธิดา (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒ – ๒๑๓) มีดังน้ี ตาราง ๔.๒ หลักปุรัตถิมทิศ 
 การบ ารุงมารดาบิดา การอนุเคราะห์บตุรธิดา  
 ๑.ท่านเลี้ยงเรามา เราเลี้ยงท่านตอบ        ๑.ห้ามปรามจากความชั่ว 
 ๒.ช่วยท าการงานของท่าน  ๒.ให้ตั้งอยู่ในความดี 
 ๓. ด ารงวงศ์ตระกูล  ๓.ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
 ๔.ประพฤติตนให้เหมาะกับความเป็นทายาท  ๔.หาคู่ครองทีส่มควร 
 ๕. เมื่อท่านลว่งลับ  ท าบุญอุทศิให้ท่าน  ๕.มอบทรัพยส์มบัติให้ในโอกาสอันควร 

 
(ข) ปัจฉิมทิศ หรือทิศเบื้องหลัง คือ ทิศตะวันตก ได้แก่ สามี – ภรรยา เพราะติดตามเป็น

ก าลังสนับสนุนอยู่ข้างหลัง  ซึ่งหลักเกณฑ์การบ ารุงภรรยา  และการอนุเคราะห์สาม ี(ที.ปา. (ไทย) 
๑๑/๒๖๙/๒๑๔)  มีดังน้ี ตาราง ๔.๓ หลักปจัฉิมทิศ 
การบ ารุงภรรยา การอนุเคราะห์สาม ี
๑. ยกย่องให้สมเกียรติสมกับฐานะที่เป็นภรรยา  ๑. จัดงานบ้านให้เรียบร้อย 
๒. ไม่ดูหมิ่น  ๒. สงเคราะหญ์าติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี 
๓. ไม่นอกใจ  ๓. ไม่นอกใจ 
๔. มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให ้  ๔. รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ 
๕. หาเครื่องประดับให้ในโอกาสอันควร  ๕. ขยัน ไม่เกยีจคร้านการงานทั้งปวง 

 
๒. หลักธรรมส าหรับการครองเรือน หลักธรรมส าหรับการครองเรือน เรียกว่า ฆราวาส

ธรรม เป็นหลักธรรมส าหรับการครองเรือนหรือการครองชีวิตของคฤหัสถ์ ม ี๔ ประการ ได้แก ่
๑. สัจจะ คือ ความจริงใจ ความซื่อสตัย ์ความซื่อตรง พูดจริง ท าจริง 
๒. ทมะ คือ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไข

ข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา 
๓. ขันติ คือ ความอดทน ตั้งใจท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็ง 

ทนทาน ไม่หวั่นไหว มุ่งมั่นในจุดหมาย 
๔. จาคะ คือ ความเสียสละ  



๑๓๙ 
 

ในกระบวนการใช้หลัก ฆราวาสธรรม ๔ ของพระพุทธเจ้าคือ ๑)ทมะ การข่มใจคือรู้จักข่ม
หรืออดทนต่อวาจา อากับกริยาที่คู่ครองแสดงออกมา ส่วนมาใช่การนิ่งสงบ สยบการเคลื่อนไหว รอไว้
จนอารมณ์เย็นแล้วจึงค่อยพุดจาแบบมีเหตุมีผล หรือ ใช้วิธีไปที่อื่นก่อน ๒) ขันติ คืออดทนล าบาก
เริ่มต้นสร้างฐานะ ทนตรากตร าอากาศร้อน ฝน หนาว และทนเจ็บใจได้แก่เมื่อได้รับฟังถ้อยค าที่เสียดสี
ต่างๆ ๓)สัจจะ มีความจริงใจให้กัน จะไปพักแรมประชุม สัมมนา ไม่ควรสืบสวน  โทรเช็ค ไว้ใจกัน  
จะท าให้ไม่เกิดการระแวงสงสัย  ๔)จาคะ คือการให้ค ายกย่องสรรเสริญ  ให้ของขวัญตามกาล สมัยอัน
ควรเช่น ขึ้นปีใหม่ วันคล้ายวันเกิด(P)๑๗ 

๓. หลักธรรมเพื่อพัฒนาวงศ์ตระกูลให้ยั่งยืน หลักธรรมเพื่อพัฒนาวงศ์ตระกูลให้ยั่งยืน 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในพระสุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต กุลสูตร ความ
สรุปว่า กุลจิรัฏฐิติธรรม เป็นหลักธรรมส าหรับด ารงความมั่งคั่งของตระกูลให้ยั่งยืน หรือท าให้ตระกูล
มั่งคั่งอยู่ได้นาน มี ๔ ประการ ได้แก ่

๑. นัฏฐคเวสนา คือ ของหาย ของหมด รู้จักหามาไว้ทดแทน 
๒. ชิณณปฏิสังขรณา คือ ของเก่า ของช ารุด รู้จักบูรณะซ่อมแซม 
๓. ปริมิตปานโภชนา คือ รู้จักประมาณในการกินการใช ้
๔. อธิปัจจสีลวนัตสถาปนา คือ ตั้งผู้มีศีลธรรมเป็นพ่อบ้านแม่เรือน.(P๒๐)๒๕๙ 

๔. ด้านแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อการขับเคลื่อนสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว
อย่างไร 

แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อการขับเคลื่อนสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว ดังนี้  
ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้อ ๑ ว่า ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักส าคัญของสังคม 

เนื่องจากสถาบันครอบครัว (Family Institution) เป็นแบบแผนพฤติกรรมของคนที่ติดต่อเกี่ยวข้อง
กันในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและเครือญาติ สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิต 
หรือโดยการสมรส เป็นสถาบันที่มีความส าคัญในสังคม ซึ่งมีบทบาทที่ส าคัญ คือ การให้ก าเนิด
สมาชิกใหม่ เพื่อทดแทนสมาชิกเก่า การอบรมเลี้ยงดูบุตร การคุ้มครอง และบ ารุงรักษาทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจและคุณภาพของสมาชิก ครอบครัวเป็นเบ้าหลอมทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะของ
สมาชิก ในครอบครัว การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน มีการถ่าย
โยงค่านิยม ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความศรัทธาและวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตจาก

                                             
๒๕๙๒๕๙ปิยวัฒน์ คงทรัพย์ สื่อ PowerPointประกอบการสอนรายวิชา  พระพุทธศาสนากับความมั่นคง

ของมนุษย์.๒๕๕๕ + เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  พุทธธรรมกับสังคมไทย.๒๕๖๑ หน้า ๑๙๙-๒๐๗  

 



๑๔๐ 
 

สมาชิกรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ตลอดจนมีการพักผ่อน สันทนาการ และการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน มีทั้งบรรยากาศ และวิธีการอบรมเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน เป็นองค์ประกอบ 

ดังนั้น แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อการขับเคลื่อนสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว จึง
จ าเป็นต้องท าความเขา้ใจให้ได้ว่า สถาบันครอบครัวนั้น เป็นสถาบันที่มีแบบแผนพฤติกรรม ที่ผู้คนใน
สังคม เชื่อมโยงและสัมพันธ์ ติดต่อเกี่ยวเนื่อง เกี่ยวข้องกัน ที่ครอบครัวและเครือญาติจะต้องปฏิบัติ
ตาม นั่นคือ ไม่ว่าคนที่เป็นญาติกันโดยสายเลือด เช่น เป็นพ่อแม่ พี่น้องกัน หรือเป็นญาติกันทางการ
แต่งงาน เช่น เป็นสามีภรรยา เป็นเขยสะใภ้กัน หรือการรับไว้เป็นญาติ เช่น เป็นบุตรบุญธรรม เป็น
ต้น ซึ่งคนเหล่านี้จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และตามแบบแผนที่สังคมเป็นผู้ก าหนดขึ้นที่
เรียกว่า สถาบันครอบครัว นั่นเอง ซึ่งครอบคลุมแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ คือ การ
เลือกคู่ การหมั้น การแต่งงาน การเลี้ยงดูลูก การอบรม ขัดเกลา การหย่าร้างและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ครองครัวและเครือญาติทั้งหมด  

เพราะครอบครัว มีส่วนส าคัญในการที่จะขัดเกลาสังคม ตลอดจนมีการพักผ่อน สันทนา
การ และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน บรรยากาศและวิธีการ อบรมเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน โดย
การอบรมสั่งสอนให้บุตรปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยให้เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม ครอบครัวจึงเป็นเบ้าหลอมทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะของสมาชิกในครอบครัว การมี
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน มีการถ่ายโยงค่านิยม ความรู้สึกนึก
คิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความศรัทธาและวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตจากสมาชิกรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง 
เพราะถือว่าครอบครัวที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการพัฒนาที่ให้การอบรมสั่งสอนแก่เด็กให้
รู้จักระเบียบของสังคม (Socialization) ครอบครัวเป็นแหล่งการอบรมเบื้องต้นที่มีอิทธิพลต่อเด็ก
มาก เป็นสถาบันที่เตรียมเด็กให้ออกไปเผชิญกับสิ่งที่พ้นออกไปจากบ้าน ครอบครัวช่วยอบรมเด็กให้
รู้จักกฎเกณฑ์ คุณค่า แบบของความประพฤติ ฯลฯ สอนให้สมาชิกในครอบครัวปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมในสังคม ให้สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข (P๒๐) การดู แ ล ค รอบ  คู่
สมรส แน่นอน ต้องมีทั้ง บิดา มารดา ทั้งสองฝ่าย การให้ความเอาใจใส่ ควรต้องบริหารให้สมดุล ไม่
หนักไปทางใดทางหนึ่ง ทั้งข้าวของเงินทอง วันส าคัญเช่น ดิถีขึ้นปีใหม่ วันคล้ายวันเกิดของบุพพการี
ทั้งสองฝ่าย  อย่าให้ขาด หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ต้องพากันไปไหว้ อุปถัมภ์บ ารุงทุกๆปี (P)๑๗ 

๔.๒.๓ การเสริมสร้างความสมดุลของชีวติและครอบครัว  
๑.ด้านผูน้ าครอบครัวเป็นผูดู้แลสุขภาพทางกายของครอบครัว 
การที่จะมีสุขภาพดีได้นั้น ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัว 

ไม่ใช่เป็นสิ่งเกิดขึ้นได้ด้วยความบังเอิญ หากแต่จ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนในการดูแลสุขภาพ
ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้เกิดผลดี ดังนี้  
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๑.สามารถที่จะก าหนดวิธีการหรือเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตของตัวเรา

เองหรือบุคคลในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม  

๒.สามารถที่จะก าหนดช่วงเวลาในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม อาจจะมีกิจกรรมการ

ออกก าลังกายในช่วงเช้า หรือในบางครอบครัวอาจจะมีเวลาว่างในช่วงเย็น  ก็อาจจะก าหนดกิจกรรม

การส่งเสริมสุขภาพในช่วงเย็นก็ได้ หรืออาจจะก าหนดช่วงเวลาในการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคคล

ในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

๓.เป็นการเฝ้าระวังสุขภาพทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว ไม่ให้ป่วยด้วยโรคต่างๆ 
นับว่าเป็นการสร้างสุขภาพ ซึ่งจะดีกว่าการที่จะต้องมาซ่อมสุขภาพ หรือการรักษาพยาบาลใน
ภายหลัง(P)๑๘ 

ผู้น าครอบครัวเป็นผู้ดูแลสุขภาพทางกายของครอบครัว  ด้วยการสร้างหรือจัดหาสิ่ง
เกื้อกูลต่อการด าเนินชีวิตด้วยปัจจัย ๔+๑  คือ 

๑) จัดหาอาหารส าหรับการหล่อเลี้ยงชีวิต เพื่อก าจัดเวทนาเก่าคือความหิวให้หมดสิ้น
ไปและป้องกันเวทนาใหม่มิให้บังเกิดขึ้น เพื่อสร้างเสริมพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เพื่อให้
รา่งกายคืออัตภาพให้สามารถด ารงอยูไ่ด้อย่างปกติสุข 

๒) จัดหาเครื่องนุ่งห่ม ส าหรับสวมใส่ให้เหมาะสมกับวัยและเหมาะต่อสภาพดินฟ้า
อากาศ เพื่อปกปิดร่างกายและป้องกันอนาจารอันน าไปสู่เหตุแห่งอาชญากรรม 

๓) จัดหาที่อยู่อาศัยให้เป็นหลักแหล่ง เป็นที่อยู่อาศัย น าไปสู่ความภูมิฐาน แห่งชีวิต
และครอบครัว และเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภูมิอากาศ ทั้งความหนาว ความ
ร้อนและพายุฝน   

๔) จัดหายาและเภสัช เพื่อรักษาและบรรเทาหรือป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ที่อาจเกิดขึ้น
มีได้ในโอกาสและสถานการณต่าง ๆ 

๕) วางฐานชีวิตให้มั่นคงแน่นหนา เพราะมนุษย์ทุกคนจะต้องด าเนินชีวิตที่ดีงามและ
ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคง ตามหลักพุทธธรรมเน้นการรักษาชีวิตให้สะอาด (ท าชีวิตให้สะอาด) 
๓ ขั้นตอน คือ  
             ขั้นที่๑ พึงละเว้นความชั่วต่าง ๆ เหมือน ท าความสะอาด ช าระล้าง ร่างกาย ให้หมดจด 
โดยช าระล้างสิ่งชั่วร้าย ๑๔ ประการ คือ เว้นกรรมกิเลส ๔ ได้แก่ เว้นการกระท าที่ท าให้ชีวิตมัวหมอง 
๔ อย่าง เว้น อคติ ๔ ซึ่งได้แก่ ความล าเอียง มีพฤติกรรมคลาดจากธรรม ๔ อย่าง และ เว้นอบายมุข ๖ 
ซึ่งได้แก่ช่องทางแห่งความเสื่อมทรัพย์อับชีวิต ๖ อย่าง   
             ขั้นที่ ๒ เตรียมตัวทั่วพร้อม เตรียมทุนชีวิตให้พร้อมโดยการสร้างและวางแผนทุนส าคัญทาง
เศรษฐกิจและสังคม ๒ ด้าน คือ  ๑) เลือกสรรคนที่จะเสวนา เลือกหาคบคน  โดยหลีกเว้นมิตรเทียม ๔ 
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จ าพวกและคบหามิตรแท้ ๔ จ าพวก  ๒) จัดสรรทรัพย์ที่หามาได้ จัดสรรทรัพย์ วางแผนการใช้จ่าย
ทรัพย์ให้ชัดเจนเป็นที่มั่นใจมีความมุ่งมั่นศึกษาศิลปวิทยา เพื่อให้มีวิชาที่จะหาเลี้ยงชีพ โดยมีทั้งความรู้
ดีและฝีมือถึง ด้วยความช่ าชองศาสตร์เชี่ยวชาญศิลป์ อย่างน้อยด้านหนึ่ง ซึ่งจะเป็นฐานรองรับการงาน
อาชีพของตนและเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเสริมความมั่นคงของประเทศชาติ  ส่วนประเด็น
ต่อมา คือการประกอบสัมมาชีพ แสวงหาทรัพย์ ประกอบอาชีพโดยน าศิลปวิทยาที่ได้ศึกษาเชี่ยวชาญ
ช่ าชองนั้นมาใช้ท างานหาเลี้ยงชีพที่สุจริตประกอบอาชีพที่เกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ อ านวยประโยชน์แก่
สังคมและเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตนเอง รู้จักจัดสรรทรัพย์ที่หามาได้ ด้วยขยันหมั่นท างานเก็บออม
ทรัพย์ ดังผึ้งเก็บรวมน้ าหวานและเกสร เมื่อทรัพย์ที่เก็บหรือหามาได้งอกเงยเพิ่มพูนขึ้น ก่อขึ้นดังจอม
ปลวก แล้วมีการวางแผนใช้จ่ายทรัพย์ ๔ ส่วน  ส่วนที่ ๑   เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว ดูแลคนเกี่ยวข้อง 
ท าความดี เลี้ยงมารดาบิดา เลี้ยงคนในความรับผิดชอบ เลี้ยงคนที่ควรเลี้ยง ตลอดจนใช้เพื่อท าอะไร
ต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นกุศล ท าประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ส่วนที่ ๒ และ ๓ ใช้ท าหน้าที่การ
งานประกอบกิจการอาชีพเช่น เป็นนักธุรกิจก็ลงทุนในการประกอบอาชีพ ใช้ลงทุนการท างาน ท า
กิจการ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งก่อให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม และอีก  ๑  ส่วน เก็บ
ไว้เป็นหลักประกันชีวิตและกิจการคราวจ าเป็นใช้เก็บไว้เป็นหลักประกันชีวิตในยามจ าเป็น เช่น ยาม
เจ็บไข้ได้ป่วย อุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเรื่องที่คาดไม่ถึงอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องมีเงินเตรียมไว้  
           ขั้นที่  ๓  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สร้างสรรค์สังคมให้สวัสดีโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงาม
และเกื้อกูล รักษาความสัมพันธ์ ๖ ทิศ กล่าวคือ ท าทุกทิศให้เกษมสันต์ ปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่
สัมพันธ์กับตนให้ถูกต้องตามฐานะทั้ง ๖ รวมทั้งเกื้อกูลประสานสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วม
สร้างสรรค์ให้สงบสุขมั่นคง สามัคคีมีเอกภาพด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ อันเป็นหลักยึดเหนี่ยวใจคนและ
ประสานสามัคคีของหมู่ชน ให้สังคมมั่นคงมีเอกภาพ  มีการเผื่อแผ่แบ่งปัน(ช่วยด้วยเงิน ด้วยของ) 
พูดจาสื่อสารอย่างรักกัน (ช่วยด้วยถ้อยค า) ท าตนให้เป็นประโยชน์(ช่วยด้วยก าลังแรงงาน) เอาตัวเข้า
สมาน(ช่วยด้วยร่วมสร้างสรรค์และแก้ปัญหา วางตนเสมอต้นเสมอปลายโดยธรรมและร่วมสุขร่วมทุกข์
กัน)  
           เพื่อน าพาชีวิตไปให้ถึงจุดหมายด้วยบันได ๑๓ ขั้น คือ  ๑) มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไร้
โรค อายุยืน  ๒) มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ ๓) มีสถานภาพดี เป็นที่ยอมรับ
นับถือในสังคม ๔) มีครอบครัวผาสุก ท าวงศ์ตระกูลให้เป็นที่นับถือ  ๕) มีความอบอุ่นซาบซึ้งสุขใจ ไม่
อ้างว้างเลื่อนลอย มีหลักยึดเหนี่ยวใจให้เข้มแข็งด้วยศรัทธา ๖) มีความภูมิใจ ในชีวิตสะอาด ที่ได้
ประพฤติแต่การอันดีงาม ด้วยความสุจริต ๗) มีความอิ่มใจ ในชีวิตมีคุณค่า ที่ได้ท าประโยชน์ตลอดมา
ด้วยน้ าใจ เสียสละ  ๘) มีความแกล้วกล้ามั่นใจ ที่จะแก้ไขปัญหา น าพาชีวิตและภารกิจไปได้ ด้วย
ปัญญา ๙) มีความโล่งจิตมั่นใจ มีทุนประกันภพใหม่ ด้วยได้ท าไว้แต่กรรมที่ดี ๑๐) หากแม้นถูกโลก
ธรรมกระทบ ถึงจะพบความผันผวนปรวนแปรก็ไม่หวั่นไหว มีใจเกษมศานต์มั่นคง ๑๑) ไม่ถูกความยึด
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ติดถือมั่นบีบคั้นจิต ให้ผิดหวังโศกเศร้า มีจิตโล่งโปร่งเบาเป็นอิสระ ๑๒) สดชื่นเบิกบานใจ ไม่ขุ่นมัว 
เศร้าหมอง ผ่องใสไร้ทุกข์ มีความสุขที่แท้ ๑๓) รู้เท่าทันและท าการตรงตามเหตุปัจจัย ชีวิตหมดจด
สดใสเป็นอยู่ด้วยปัญญา(P๒๐)   

๒. ด้านบิดามารดาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการสร้างสัมพันธภาพเชิงสังคม 
ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่มีหน้าที่และบทบาทในการอบรมสั่งสอนสมาชิกภายใน

ครอบครัว  เป็นสถาบันที่ให้การอบรมสั่งสอนที่ส าคัญที่สุด  เรียกว่า  "เป็นพื้นฐานของสังคม" โดย
มุ่งเน้นให้รู้จักค่านิยมพื้นฐานทางวัฒนธรรม  การพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยและการปรับตัวเข้า
กับสังคม  

หน้าที่ในการก าหนดสถานภาพ 
ครอบครัวเป็นส่วนที่ก าหนดว่าสมาชิกในครอบครัวทุกคนจะมีสถานภาพที่ถูกก าหนดขึ้น

โดยก าเนิด เช่น  เพศ  เชื้อชาติ  ศาสนา  สัญชาติและสถานะในครอบครัวรวมถึงในวงสังคม 
หน้าที่ทางการศึกษา 
ครอบครัวเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของสมาชิกในครองครัว แต่เมื่อถึงวัยต้องเข้ารับ

การศึกษาในโรงเรียน  ครอบครัวก็มีหน้าที่ที่ต้องส่งสมาชิกเพื่อเข้าศึกษา โดยต้องให้การสนับสนุนใน
เรื่องของการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 

หน้าที่ทางศาสนา 
ครอบครัวต้องมีหน้าที่ในการปลูกฝังให้เลื่อมใสในศาสนาประจ าชาติและส่งเสริมให้ปฏิบัติ

ตนตามค าสั่งสอนของศาสนา  เพื่อให้เป็นคนดีของสังคม (P)๑๘ 
การให้ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมที่เครือญาติหรือในชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ และ

การเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในหมู่บ้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกได้พบปะสังสรรค์กับ
เพื่อนๆ(P)๑๙และบิดามารดาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการสร้างสัมพันธภาพเชิงสังคม เพื่อด ารงอยู่ในสังคม
อย่างมีความสขุ ดังนี ้

๑. ปฏิบัติตามหลักหลักธรรมที่แสดงความสัมพันธ์ของคน ในฐานะที่แตกต่างกัน 
หลักธรรมที่แสดงความสัมพันธ์ของคนในฐานะที่แตกต่างกัน บอกหน้าที่ที่บุคคลพึงปฏิบัติต่อกันและที่
ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทางสังคมดุจทิศที่อยู่รอบตัว ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ใน
พระสุตตันตปิฎกทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค สิงคาลกสูตร ฉทิสาปฏิจฉาทนกัณฑ์ ว่าด้วยการปิดป้องทิศ ๖ 
ส าหรับหลักธรรมในทิศ ๖ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาครอบครัว คือ ปุรัตถิมทิศ หรือทิศเบื้องหน้าได้แก่ 
มารดา บิดา กับปัจฉิมทิศ คือ ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ สามี ภรรยา ซึ่งจะอธิบาย ดังนี ้

๑) ปุรัตถิมทิศ หรือทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่ มารดาบิดา เพราะเป็นผู้มีอุป
การคุณแก่เรามาก่อน ส าหรบัหลักเกณฑ์ทีบุ่ตรธิดาพึงบ ารุงมารดาบิดา และหลักเกณฑ์ที่มารดาบิดา
พึงอนุเคราะห์บุตรธิดา (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒ – ๒๑๓) มีดังน้ี 



๑๔๔ 
 

ตาราง ๔.๔ หลักปุรัตถิมทิศ 
 การบ ารุงมารดาบิดา การอนุเคราะห์บุตรธิดา  
 ๑.ท่านเลี้ยงเรามา เราเลี้ยงท่านตอบ        ๑.ห้ามปรามจากความชั่ว 
 ๒.ช่วยท าการงานของท่าน  ๒.ให้ตั้งอยู่ในความดี 
 ๓. ด ารงวงศ์ตระกูล  ๓.ให้ศึกษาศิลปวิทยา 
 ๔.ประพฤติตนให้เหมาะกับความเป็นทายาท  ๔.หาคู่ครองทีส่มควร 
 ๕. เมื่อท่านลว่งลับ  ท าบุญอุทิศให้ท่าน  ๕.มอบทรัพยส์มบัติให้ในโอกาสอันควร 

 
๒) ปัจฉิมทิศ หรือทิศเบื้องหลัง คือ ทิศตะวันตก ได้แก่ สามี – ภรรยา เพราะติดตามเป็น

ก าลังสนับสนุนอยู่ข้างหลัง  ซึ่งหลักเกณฑ์การบ ารุงภรรยา  และการอนุเคราะห์สาม ี(ที.ปา. (ไทย) 
๑๑/๒๖๙/๒๑๔)  มีดังน้ี  ตาราง ๔.๕ หลักปัจฉิมทิศ 
การบ ารุงภรรยา การอนุเคราะห์สาม ี
๑. ยกย่องให้สมเกียรติสมกับฐานะที่เป็นภรรยา  ๑. จัดงานบ้านให้เรียบร้อย 
๒. ไม่ดูหมิ่น  ๒. สงเคราะหญ์าติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี 
๓. ไม่นอกใจ  ๓. ไม่นอกใจ 
๔. มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให ้  ๔. รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ 
๕. หาเครือ่งประดับให้ในโอกาสอันควร  ๕. ขยัน ไม่เกยีจคร้านการงานทั้งปวง 
 

๓. ด้านการเสริมสร้างความรู้สึก ความรักและความห่วงใยปรารถนาดีต่อกัน 
การสร้างความรักและความอบอุ่นในครอบครัว อยู่ด้วยกันด้วยความเมตตา กรุณาต่อกัน 

ส่งเสริมให้คนในครอบครัวประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน และการเรียน รวมทั้งให้ความเป็น
กันเองกับคนในครอบครัว คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน(P)๑๙ ต้องมีการปฏิบัติเป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจแล้ว
สะท้อนความหมายออกมา (Reflective Listening)  เป็นผู้ใชภ้าษากายในเชิงบวก การที่คอยตระหนัก
ถึงการแสดงออกด้วยสีหน้าท่าทางหรือน้ าเสียงของตนเอง (พยายามควบคุมให้เป็นไปในเชิงบวก) จะ
ท าให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกอยากเข้าใกล้มากยิ่งขึ้น และ อย่าด่วนตัดสิน ผู้น าครอบครัวที่ดี สิ่งส าคัญที่ต้อง
ท าก็คือการเปิดใจให้กว้าง ซึ่งจะท าให้ผู้อืน่รู้สึกสนใจและอยากเข้าหาคุณมากยิ่งขึ้น(P)๑๘    

การเสริมสร้างความรู้สึก ความรักและความห่วงใยปรารถนาดีต่อกัน ด้วยหลักพรหมวิหาร
ธรรม และผูกสัมพันธ์เกื้อกูลตามหลักทิศ ๖ แล้ว มารดา บิดา ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่หลักของ
สถาบันครอบครัว ถือว่ามีส่วนส าคัญในกระบวนการเลี้ยงดู อบรม ขัดเกลาสมาชิกใหม่ของสังคม โดย
การอบรมสั่งสอนให้บุตรมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและจิต รวมถึงสุขภาพทางสังคม และทางปัญญาอีก
ด้วย กล่าวคือ  



๑๔๕ 
 

             ๑) อบรมสั่งสอนให้บุตรมีสุขภาพดีทางกาย  ซึ่งหมายถึงสภาพที่ดีของร่างกาย ได้แก่ อวัยวะ
ต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่ดี มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายสามารถท างานได้
ตามปกติ และมีความสัมพันธ์กับทุกส่วนเป็นอย่างดี และก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการท างาน  
             ๒) อบรมสั่งสอนให้บุตรมีสุขภาพดีทางจิต ซึ่งหมายถึง สภาพของจิตใจที่สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส มิให้เกิดความคับข้องหรือขัดแย้งในจิตใจ สามารถ ปรับตัวเข้ากับ
สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข สามารถควบคุม อารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
ผู้มีสุขภาพจิตดี ย่อมมีผล มาจากสุขภาพกายดีด้วย  
            ๓) อบรมสั่งสอนให้บุตรมีสุขภาพดีทางสังคม ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีสภาวะทางกายและจิตใจ
ที่สุข สมบูรณ์ มีสภาพของความเป็นอยู่หรือการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  ไม่ก่อปัญหา 
ไม่ท าให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน สามารถปฏิสัมพันธ์และปรับตัว ให้อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมี
ความสุข  
           ๔) อบรมสั่งสอนให้บุตรมีสุขภาพดีทางปัญญา ซึ่งหมายถึง สภาวะที่ดีของปัญญาที่ความรู้
ทั่วไป รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกแยะได้ในเหตุผลแห่งความดีความชั่ว ความมีประโยชน์และ
ความมีโทษซึ่งน าไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีงานท า รู้จักเรียนรู้สังคม ด้านการศึกษา 
การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในชีวิต ปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยให้เป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม(P) ๒๐  

 ๔. ด้านผู้น าครอบครัวได้มีหลักแห่งเหตุผลเพื่อเข้าถึงความมั่นคงและยั่งยืนในความ
สมดุลของชีวิตและครอบครัว 

Agreement (ค ามั่นสัญญา)    ครอบครัวที่มีความสุขและมั่นคง จะต้องมีการรักษาค ามั่น
สัญญาที่มีต่อกันอย่างซื่อสัตย์ ก่อนแต่งงานและมาเป็นสามีภรรยากัน ทั้งชายและหญิง มักจะมีการให้
ค ามั่นสัญญาต่อกัน และมีข้อตกลงร่วมกันว่า จะปฏิบัติต่อกันอย่างไรบ้าง โดยบางคู่ก็มีการกล่าวค ามั่น
สัญญาต่อกันในวันแต่งงาน 

ดังนั้น สามีภรรยาต้องจดจ าและปฏิบัติตามค ามั่นสัญญาที่มีต่อกันอย่างซื่อสัตย์ เพื่อยืนยัน
ถึงความจริงใจในค าพูด ซึ่งจะท าให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน โดยไม่ต้องคอยพะวงหรือหวาดระแวงว่า  
สามี หรือภรรยาของเราจะนอกใจไปมีคนอื่น  ในท านองเดียวกัน ถ้าพ่อแม่เคยสัญญาอะไรไว้กับลูกๆ
แล้ว ก็จะต้องรักษาค ามั่นสัญญานั้นด้วย เพื่อท าให้ลูกๆเกิดความมั่นใจ  ไว้วางใจและเชื่อถือในตัวของ
พ่อแม่ หากทุกคนในครอบครัวยึดมั่นและรกัษาค าสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อกันแล้ว บรรยากาศในครอบครัว
ก็จะมีความไว้เนือ้เช่ือใจกัน ท าให้ครอบครัวมีความมั่นคงและมีความสุขอย่างแน่นอน(P)๑๘    

หลักแห่งเหตุผล ส าหรับผู้น าครอบครัวเพื่อเข้าถึงความมั่นคงและยั่งยืนในความสมดุลของ
ชีวิตและครอบครัว ดังนี ้



๑๔๖ 
 

ก. หลักการทั่วไป ๔  
๑. การมีสุขภาพพลานามัยดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน นับเป็นความโชคดีที่หาได้ยาก 

ดังพระบาลีว่า...  อโรคฺย ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ 
๒. การมีอาชีพที่สุจริต สามารถพึ่งตนเองได้ มีปัจจัย ใช้สอย มีกินมีใช้ ไม่ฝืดเคือง 

ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร และใช้จ่ายแต่พอด ี
๓. การมีสถานภาพในสังคม เพราะการมีปัจจัยใช้สอยอย่างเดียว นั้น ยังไม่เพียงพอ

ในการด าเนินชีวิต ต้องมีเกียรติ ทั้งเกียรติยศ เกียรติคุณ มีศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนใน
สังคม 

๔. การมีครอบครัวที่ผาสุก มีความอบอุ่น มีความรักใคร่ กลมเกลียวกัน เข้าใจกัน 
เอาใจใส่ดูแลเกื้อกูลกัน บ้านก็กลายเป็นวิมานหรือแดนสรรค์อันเป็นยอดปรารถนาของทุก ๆ คน 

ข. หลักการสร้างเสริมสุขภาพจิต ๑๐ 
                  โดยที่การสร้างเสริมสุขภาพจิต ดูแลสุขภาพกายของตนเอง ด้วยวิธีการฝึกท าจิตใจให้
เบิกบานอยู่เสมอ ไม่ให้ตนเองเกิดความเครียดหงุดหงิดฉุนเฉียวหรือท้อแท้น้อยใจ ด้วยการหากิจกรรม
ที่ท าให้ตนได้พักผ่อนหย่อนใจ สร้างสัมพันธภาพกับลูกหลานและคนอื่น  ด้วยการเสริมสร้างความสุข
ให้กับตนเองก่อน ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้  

๑. สร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดี ด้วยการมี ความคิดดี 
พูดดี และท าดี จะช่วยให้เรามีความสุข จิตใจแจ่มใสไม่ขุ่น มัว อารมณ์ดี  

๒. ตระหนักในคุณค่าของตนเองที่มีต่อบุตรหลานและบุคคลอื่น ชื่นชม และ
ภาคภูมิใจในตนเอง อย่ามองวา่ตนเองไร้ค่า หรือรู้สึกท้อแท้  

๓. ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ผูกมัดตัวเองด้วยกฎเกณฑ์ที่เป็นปัญหาต่อการด าเนิน
ชีวิต กินง่าย อยู่ง่าย ด าชีวิตตามหลักสายกลาง อยู่บนความพอเพียง ไม่เกินตัวหรือเกินฐานะ ใช้จ่าย
หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามแต่สถานภาพของแต่ละบุคคล  ไม่ท าให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน และ
รู้จักหาความสุขจากสิ่งใกล้ตัว มีอยู่ หรือเป็นอยู่ 

๔. ไม่ปล่อยให้ตนเองอยู่ว่าง รู้จักท างานอดิเรก กิจกรรมที่ชื่นชอบ หรือสิ่งที่ ตน
สนใจอยากท า ซึ่ง อาจน ามาซึ่งรายได้ หรือมีวิธีการคลายเครียดต่าง ๆ ทั้งนี้กิจกรรมนั้นๆ จะต้อง
เหมาะกับวัยและสภาร่างกาย มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม หรือชมรม เพื่อความ
เพลิดเพลิน ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสุข ได้รายได้เพิ่มขึ้น แถมยังเกิดประโยชน์ต่อ
ครอบครวัและสังคมอีกด้วย  

๕. ใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัวอย่าง สม่ าเสมอ เช่น ท าอาหารให้ บุตร
หลาน รับประทานร่วมกัน ไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด ไปท าบุญที่วัด ดูโทรทัศน์ หรือ ออกก าลังกาย



๑๔๗ 
 

ร่วมกัน รวมถึงคบหาญาติมิตรเพื่อนฝูงเพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น ไปท่องเที่ยว ท าบุญ บ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม หรือการ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่อยู่รอบตัว 

๖. สร้างอารมณ์ขัน อารมณ์ขันท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี จิตใจ เบิกบานและมีความสุข 
ช่วยท าให้อายุยืนยาว มีสัมพันธภาพที่ดีกับ บุตรหลานและคนใกล้ชิด เพราะสามารถท าให้คนรอบข้าง
ได้ยิ้ม หัวเราะและมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดเวลาที่อยู่ด้วย การสร้างอารมณ์ขัน ให้ตนเองสามารถท าได้
โดยเริ่มจากการรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง ท าตัวให้ผ่อนคลาย ชมภาพยนตร์ หรือรายการตลก อ่าน
หนังสือที่ท าให้ เกิดอารมณ์ขัน เข้าไปพูดคุยหรืออยู่ในกลุ่มหรือสภาพแวดล้อมที่มีคน อารมณ์ดี ลอง
พูดตลกด้วยตนเองด้วยการใช้ค าพูดที่เล่นค าเล่นคารม ล้อเลียน หรือเล่าเรื่องตลก เพื่อท าให้คนอื่น
และตนเองได้หัวเราะและมีความสุข ตลอดจนฝึกยิ้มหัวเราะทุกครั้งเมื่อมีโอกาส แต่ทั้งนี้ต้องเหมาะสม
ตามสถานการณ์และอยู่บนความพอดี  

๗. สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตนเองด้วยการอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือ
เกื้อกูลผู้อื่นด้วยการบริจาคทรัพย์หรือด้วยช่วยให้ค าแนะน าปรึกษา ให้ก าลังใจหรือแสดงความเอื้อ
อาทรต่อบุคคลอื่น อันจะน ามาซึ่งความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ช่วยให้รู้สึก สดชื่นมีชีวิตชีวา รู้สึก 
กระชุ่มกระชวย  

๘. แสวงหาความสงบสุขทางใจ ด้วยการฝึกสติ เจริญสมาธิภาวนา สวดมนต์และ
ศึกษาธรรมะ ทั้งจากหนังสือ คัมภีร์ ต ารา หรือสนทนาธรรมกับผู้รู้ จะช่วยให้จิตใจสงบ เข้าใจ 
ธรรมชาติ เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ไม่ฟุ้งซ่าน 

๙. รู้จักอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ เช่น หาโอกาส ปลูกต้นไม้ ท าสวนดอกไม้ หรือสวนผัก 
ไปชมธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์จากป่าเขาล าเนาไพร สัมผัสสายลมและแสงแดดบ้าง เพื่อผ่อนคลาย
จิตใจ  

๑๐. ในบางครั้งจ าเป็นต้องฝึกจิตสร้างความอ่อนโยน โดยวิธีการหาสัตว์เลี้ยงที่ชื่น
ชอบ ไว้รับผิดชอบดูแลเพื่อให้ความ รักและการสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงเหล่านั้น 

ค. หลักธรรมทางศาสนาพัฒนาจิตใจ ในการด าเนินชีวิต ๘ 
ศาสนาสร้างความมั่นคงทางใจ ศาสนามีคุณค่าด้านจิตใจมากมายต่อมนุษย์ เป็นที่พึ่งทาง

ใจ ท าให้ไม่รู้สึกอ้างว้างเมื่อประสบปัญหาในชีวิต ศาสนาทุกศาสนา มีหลักธรรมค าสั่งสอนที่มุ่งหมาย
ให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรม ละเว้นจากความชั่ว มีเหตุผล ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้อง บุคคลไม่ว่าจะอยู่ใน
ฐานะใด บทบาทใด จะต้องยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมค าสอน จะช่วยแก้ปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ได้ อีกทั้งจะเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติและ
สันติสุข โดยเฉพาะ หลักธรรมที่เป็นพื้นฐานส าคัญของการด าเนินชีวิตซึ่งทุกศาสนามีความ สอดคล้อง
กัน คือ การยึดมั่นในการท าความดี ซึ่งศาสนิกชนสามารถน าไป ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ คือ  



๑๔๘ 
 

๑. การท าความดีละเว้นความชั่ว ถึงแม้ว่าแนวทางการปฏิบัติของแต่ละศาสนาจะ
แตกต่างกัน แต่ทุกทุกศาสนาก็ล้วนสอนให้ท าความดีละเว้นความชั่ว  

๒. การพัฒนาตนเองและการพึ่งตนเอง ศาสนาต่าง ๆ สอนให้คนพึ่งตนเอง และ
พัฒนาตนเองเพ่ือให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข  

๓. ความยุติธรรม ความเสมอภาพและเสรีภาพ ค าสอนของศาสนาจะเน้นในเรื่อง
เหล่านี้เพราะทุกเรื่องจะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ชาติตระกูลไม่ได้เป็น
เครื่องก าหนดความแตกต่าง ของบุคคล คนที่เกิดมาเท่าเทียมกันทั้งนั้น และสอนให้ทุกคนอยู่ภายใต้
อคติ ๔ คือ ฉันทาคต ิโทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ  

 ๔. การเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห์ ศาสนาต่าง ๆ สอนให้มีความเสียสละ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสงเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ให้อภัย เอ้ือเฟื้อ ด้วยความเมตตากรุณา โดยมิหวัง
ผลตอบแทน 

๕. ความอุตสาหะและความพยายาม ทุกศาสนาสอนให้คนมีความ อุตสาหะ มีความ
เพียร ความอดทนและมีความพยายาม อันจะช่วยให้ บุคคลประสบความส าเร็จ พร้อมทั้งพัฒนาตัวเอง
อยู่เสมอ 

 ๖. ความรักความเมตตา แต่ละศาสนากล่าวถึงความรัก ความเมตตาไว้ มากมายทั้ง
หลักธรรมค าสอนในคัมภีร์ และค าสอนที่แทรกไว้ในแต่ละตอนของค าสอนนั้น ๆ บางครั้งก็มีค าสอน
ท านองภาษิตเตือนใจ เช่น คติธรรม หรือ สุภาษิต ต่าง ๆ เป็นต้น 

๗. ความมีคุณธรรม อดทน อดกลั้น เกือบทุกศาสนา มีบทบัญญัติและข้อปฏิบัติ คือ
การให้คนมีคุณธรรม อดทนและอดกลั้น  

๘. ไม่เสพสุรา สิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนัน ไม่พูดจาขยายความ ซึ่งเป็น
หลักเป็นพื้นฐานของทุกศาสนาที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสิ่งไม่ควรท า เพราะเป็นเหตุก่อให้เกิด
ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคม ต่าง ๆ  ส่งผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข   
     ผู้น าครอบครัวเพื่อเข้าถึงความมั่นคงและยั่งยืนในความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
พึงแสวงหาหลักยึดทางใจ โดยน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาที่ตนศรัทธานับถือ มาเป็นคติ หรือหลัก
แห่งเหตุผล ส าหรับในการด าเนินชีวิต เพื่อให้เกิดปัญญา และสามารถปรับตัวปรับใจรับกับเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายได้อย่างมีสติและรู้เท่าทัน(P๒๐) และประกอบด้วยหลักคือ 
๑. หลักในการพูดจากันด้วยเหตุผล เป็นสิ่งที่ผู้น าครอบครัวจะต้องท าเป็นตัวอย่าง ๒. หลักในการรับฟัง
ความคิดเห็นของคนในครอบครัว  ๓. หลักในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมมีเหตุผลเสมอ และ ๔. หลัก
ในการเช่ือมั่นในการกระท าของสมาชิกในครอบครัว(P)๑๙ 
 
 



๑๔๙ 
 

๕.โครงสร้างในยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
สิ่งหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการสร้างครอบครัวให้มีความสุข กค็ือ ผู้น าครอบครัวจะต้องเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว และมีความรับผิดชอบต่อการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข และ
การพัฒนาสมาชิกครอบครัว ให้มีวิถชีีวิตที่อยู่ดีมีสุข(P)๑๙ 

ในหลักการใช้ธรรมะช่ือ “ลิ่มสลักใจ: คือ ทาน ในสังคหวัตถุ ๔ คือ การให้ การสงเคราะห์
หรือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการให้สิ่งของที่ตนมีให้แก่ผู้ที่ต้องการผู้ขาดแคลนหรือผู้เดือดร้อน สิ่งของที่
น ามาให้นั้นต้องเป็นสิ่งของที่ได้มาโดยสุจริตเป็นประโยชน์ คือผู้ให้ก็เป็นสขุ อิ่มเอิบใจ ผู้รับก็ก็สามารถ
บรรเทาทุกข์ความเดือดร้อน รวมทั้งการให้ความรู้ การแนะน าที่ถูกต้อง   

๒. ปิยวาจา ปิยวาจา ในสังคหวัตถุ ๔ คือ การใช้วาจาด้วยถ้อยค าที่สุภาพ และถ้อยค าที่มี
ประโยชน์ พูดด้วยถ้อยค าที่เป็นจริง และถอ้ยค าที่ไม่กระทบกระทั่งผู้อื่น พูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
รู้จักกล่าวขอโทษ รู้จักกล่าวขอบคุณ  

๓. อัตถจริยา  อัตถจริยา คือ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเอง และผู้อื่น 
รู้จักการเสียสละไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ความสุขสบายส่วนตัว ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่น  อัตถะจริยา ประพฤติตนสม่ าเสมอและ 

๔. สมานัตตตา (ความมีตนเสมอ คือ ท าตนเสมอด้วยปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอกันในชน
ทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล 
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี (P)๑๗ 

หลักทิศ ๖ อีกด้วย โดยเฉพาะข้อที่ว่า ด้วยหน้าที่ของสามี ภรรยาและบุตรที่จะพึงปฏิบัติ
ต่อกัน ทั้งสามี ภรรยาและบุตรต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องท าต่อกัน โดยสามีมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อภรรยา
และบุตรดังนี้คือ 

๑. ต้องยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาและบุตรของตนเอง แม้ว่าเขาจะมีฐานะหรือต าแหน่ง

ทางสังคมเป็นอย่างไรก็ตาม   

๒. ไม่ดูหมิ่น ดูแคลน หรือดูถูกเหยียดหยามภรรยาและบุตรตน อาจเป็นเพราะสาเหตุบาง

ประการ   

๓. ไม่ประพฤตินอกใจ สามีต้องซื่อสัตย์ต่อภรรยา ต้องรักเดียวใจเดียว ไม่มีชู้ หรือ

ประพฤตินอกใจภรรยา 

๔. มอบความเป็นใหญ่ให้ หมายความว่า สามีต้องยินยอมมอบความเป็นใหญ่ให้ภรรยาใน

หลายๆเรื่อง อาทิ เรื่องงานบ้าน งานครัว รวมทั้งงานอื่นๆที่ภรรยาสามารถท าได้ โดยที่ไม่ เข้าไปก้าว

ก่าย หรือต่อว่า หรือติชินนินทา (P)๑๘ 



๑๕๐ 
 

๕. ให้เครื่องแต่งตัว หมายความว่า สามีต้องรู้จักให้เครื่องแต่งตัวแก่ภรรยาตนบิดาดูแลการ

แต่งตัวของบุตร ในบางโอกาส เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ภรรยาในการทุ่มเทท างานบ้าน อาจซื้อ

ของใช้ส่วนตัวภรรยาหรือของช าร่วยให้ก็ได ้เช่น ซื้อแหวนให้สักวง ฯลฯ 

ส าหรับยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในความสมดุลของชีวิตและครอบครัว นั้น  ผู้ตอบ

เห็นว่า สามารถน าหลักการทั่วไป ๔ จากข้อ ๔ มาวางกรอบเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ โครงการ

หรือกิจกรรมพฤติกรรมเชิงพุทธได้  กล่าวคือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การมีสุขภาพพลานามัยดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน นับเป็นความโชคดีที่หา
ได้ยาก ดังพระบาลีว่า..อโรคฺย ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การมีอาชีพที่สุจริต สามารถพึ่งตนเองได้ มีปัจจัย ใช้สอย มีกินมีใช้ ไม่
ฝืดเคือง ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร และใช้จ่ายแต่พอด ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การมีสถานภาพในสังคม เพราะการมีปัจจัยใช้สอยอย่างเดียว นั้น ยังไม่
เพียงพอในการด าเนินชีวิต ต้องมีเกียรติ ทั้งเกียรติยศ เกียรติคุณ มีศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผู้คนในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การมีครอบครัวที่ผาสุก มีความอบอุ่น มีความรักใคร่ กลมเกลียวกัน 
เข้าใจกัน เอาใจใส่ดูแลเกื้อกูลกัน บ้านก็กลายเป็นวิมานหรือแดนสรรค์อันเป็นยอดปรารถนาของทุก ๆ 
คน 

โดยใช้กลยุทธ์ ๑๐ หลักการสร้างเสริมสุขภาพจิต จากข้อ ๔   มาเป็นยุทธวิธี ในการ
ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ๔ มีหลักธรรมทางศาสนาพัฒนาจิตใจ ในการด าเนินชีวิต ๘ เป็นสนามคือ
โครงการและกิจกรรม แล้ววัดด้วยผลผลิตและผลลัพธ์ อันน าไปสู่ปัญญาสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เพื่อ
การประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อตน คนรอบตัว สังคม สิ่งแวดล้อม สถาบัน สืบต่อไป(P)๒๐ 
 
ตารางที่ ๔.๖  สรุปโดยภาพรวมแสดงหลักการ เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ยุทธศาสตรพ์ฤติกรรมเชิง

พุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
ที ่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

 
ยุทธศาสตร์

พฤติกรรมเชิงพุทธ 

การเสริมสร้างความ

สมดุลของชีวติและ

ครอบครัว 

รูปแบบยุทธศาสตร์

พฤติกรรมเชิงพุทธ 

หลักแนวคิดทฤษฎี

และฐานแนวคิดตาม

แนวทางปัญญา 

๑ การปฏิบัติตนอย่าง ด้านออกก าลังกาย การปฏิบัติกิจกรรม ทิศ ๖ 



๑๕๑ 
 

ที ่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

Z

(

P

๐

( 

เหมาะสมด้วยการท า
หน้าที่ของสามีที่ด ี
และสร้างความสุข
ปัจจุบัน และ
ความสุขในปรโลก 

ด้านอาหาร 
ด้านสังคม มีการ
แบ่งปันกัน การให้
อาหารหรือสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ต่างๆ 
ต้องการพัฒนา
สนับสนุนด้านพระ
ศาสนาเช่นการให้ทุน 
การระดมทุน หวัง
เพื่อการเจริญฝ่าย
เดียวทางการปฏิบัติ 

ร่วมกันในครอบครัว  
จ า ต้ อ ง มี ค ว า ม
ส า มั ค คี กั น ใ น
ค ร อ บ ค รั ว   จึ ง
จ าเป็นต้องมีการตั้ง 
อธิฐานจิ ต  ให้ เกิ ด
ทางกาย จิตใจและ
ปัญญา รวมทั้งม ี
กฎหมาย/ศีล ผู้น า

ครอบครัวต้องปฏิบัติ 

หลักพรหมวิหาร ๔ 
คิหิปฏิบัติ 
มรรคมีองค์ ๘ 
ทาน ศีล  ภาวนา 
ฆราวาสธรรม ๔๒๖๐ 
(P)๑ 

๒ หลักการท างานใน
ครอบครัว  ยกหน้าที่
กับภริยา เรื่อง
อาหาร เสื้อผ้า การ
ดูแลลูกการเรยีน 
การเงิน ค่าใช้จ่าย
ต้องช่วยกันวางแผน
ครอบครัวร่วมกัน  

ด้านการปรับชวีิต 
แม่บ้านอยู่ใต้ ผมอยู่
กล าง ฐานชี วิ ต ไม่
เหมือนกันต้องมีการ
น าธรรมมาปฏิบั ติ 
คือ ความอดทนใช้
มาก มากกว่าทุกตัว 
การปรับอารมณ ์ 
ช่องว่างของชีวิตของ
แต่ละคนด้านรายได้ 
 ก็มาร่วมกันทัง้จา่ย
ค่าบ้าน จ่ายค่ารถ 
เอากระเป๋ามา
ร่วมกันเมื่อหน้ีสิน

ความส าเร็จทั้งหน้าที่
การงานและชีวิต
ครอบครัว 
หลักการท างานใช้
หลักขันติ ความ
อดทนในครอบครัว
และการท างานใน
องค์กร  จ าต้องม ี
หลักการส ารวจ
ตนเองด้วยหลัก     
ไตรสิกชา เช่น ศีล 
เป็นสว่นที่จะให้ ศีล
กับวินัย คือการเข้า
สังคม การรู้ศาสนา

ฆราวาสธรรม ๔ 
สัปปุริสธรรม ๗ 
หลักสังคหวัตถ ุ๔ 
หลักไตรสิกขา ๓๒๖๑ 
(P)๒ 

                                             
๒๖๐ สัมภาษณ์ คุณพ่อสาลี่ นิลามัย, ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๒๖๑ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.เริงชัย  หมื่นชนะ , พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



๑๕๒ 
 

ที ่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

หมดแล้ว ก็แยก
กระเป๋า น าไปฝาก
ธนาคารเพ่ือให้ลูก
เรียนต่อและบางส่วน
ที่เป็นเงินสด ควร
เตรยีมไว้เพ่ือ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน  

ของทุกคนมีอยู่ แต่
การน าไปสู่การ
ปฏิบัติยังไม่เอื้อต่อ
การพัฒนาเชิง
พฤติกรรม ต้อง
พัฒนาทั้งในด้าน 
ปริยัติ ปฏิบัติและ

การเข้าไปสู่ปฏิเวธ

ได ้

๓ การท าหน้าด้วย
ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ต่อภริยา 
ท าหน้าที่ของพ่อที่ดี
ต่อลูก ประสบ
ความส าเร็จระดับ
หนึ่งได้ท าหน้าที่สอน
ลูกๆ ด้วยหลกัของ
ความเพียรพยายาม
ในหน้าที่การงาน 

ด้วยการสร้างความ

พร้อมด้านการศึกษา

ให้กับตนเองและ

ครอบครัวและ

สนับสนุนลูกจน

ประสบความส าเร็จ 

ทั้งพ่อและแมม่ี
บ านาญ จึงไม่
เดือดร้อน ส่วนลูกๆ 
ก็มีงานท ามีเงินเดือน
กันทุกคนสร้างความ
พร้อมทั้งบ้านที่อยู่
อาศัย แต่จะไม่สร้าง
ก่อหนี้สินไว้ให้กับ
ลูกหลาน 

ทิศ ๖ 
หลักอิทธิบาท ๔ 
หลักฆราวาสธรรม
๔๒๖๒ 
(P)๓ 

๔ การตั้ งสติ ให้อยู่ ใน
ด้านพฤติกรรมคือ
ไต รสิ ก ข า  เมื่ อ ใด
ครองสติให้อยู่ใช้สต ิ
พ ร ะ ส งฆ์ ถื อ เป็ น
แบบอย่างของการ

ได้ท าหน้าที่ของผู้น า

ครอบครัวอย่าง

สมบูรณ์และท า

หน้าที่เชิงสังคมตาม

วิชาชีพอย่าง

มีข้อปฏิบัติตามหลัก

ความประพฤติที่ดี

งามและด าเนินชีวิต

ด้วยหลักวิชาชีพทาง

จิตวิทยาและพุทธ

หลักไตรสิกขา 
มรรคมีองค์ ๘ 
หลักอิทธิบาท ๔๒๖๓ 
(P)๔ 

                                             
๒๖๒ สัมภาษณ์  พันเอก ดร.ณรงค์  คลองแถว, พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๒๖๓ สัมภาษณ์  รศ.ดร.ไพบูลย์  เทวรักษ์, มิถุนายน ๒๕๖๑ 



๑๕๓ 
 

ที ่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

ด า เ นิ น ชี วิ ต ใ ห้
ประสบความส าเร็จ 
ความสุขที่สมดุลคือ
ท าในสิ่งที่ตนเอง
ชอบ 

เหมาะสม จิตวิทยาเป็นส าคัญ 

๕ หลักการด าเนินชีวิต
ตามหลักที่สมัย
โบราณได้สอนไว ้
ให้ก าลังใจ ดแูลให้
ความไว้วางใจ 
ค าสอนของบิดา 
มารดา หลักเมตตา
ธรรม  

ด้านการออกก าลัง
กาย  ทานอาหารให้
ถูกสุขลักษณะ 
เป็นไปตามหลัก
โภชนาการ 
การอยู่ร่วมกัน มีการ
พูดคุย หลัก
ประชาธิปไตย 
มีช่วงท ากิจกรรม
ร่วมกัน พักผ่อนไป
เที่ยวที่ไหนก็ไป
ร่วมกัน  

อยากใช้วิถีชีวิตที่
เหมือนสมัยก่อน 
อยากมีครอบครัว
ใหญ ่ไม่อยากให้มี
ครอบครัวแยง 
เพราะขาดความปอง
ดอง ทุกวันนี้
ครอบครัวทางสังคม
มีแต่ครอบครัวเดียว 
ใช้แต่สื่อในการ
ติดต่อกัน จึงขาดการ
ปฏิสัมพันธ์ที่
เหมาะสมการใช้สติ
และปัญญาหรอืหลัก
ไตรสิกขา เป็นหลัก 

หลักพรหมวิหาร
ธรรม 
หลักสังคหวัตถ ุ
ฆราวาสธรรม 
ทิศ ๖ 
หลักไตรสิกขา๒๖๔ 
(P)๕  

๖ ควรตระหนัก
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 
แล้วควรน ามาปฏิบัติ
ให้สมดลุไม่มาก ไม่
น้อยเกินไป 
ควรมีความเสมอกัน 

การท าหน้าที่ของ
ความเป็นพ่อ แม่ ลูก 
เพือ่น สมณะ
พราหมณ์ ต้องดูแล 
การก ากับดูแลเชิง
พฤติกรรมเช่น
รูปแบบของศีล 

สุขภาวะต้องเริ่มต้น
ที่ครอบครัว 
โดยเฉพาะการกิน 
ท าให้ดู อยู่ให้เห็น 
ต้องตั้งตนในหลัก
มัชฌิมาปฏิปทา 
เพื่อให้เกิดการทวง

ฆราวาสธรรม 
ไตรสิกขา ๓ 
สังคหวัตถุ๔ 
ทิศ๖ 
หลักไตรสิกขา 
คิหิปฏิบัต ิ
สัปปุริสธรรม 

                                             
๒๖๔ สัมภาษณ์ ดร.พงศ์เทพ โตมาด,ี มิถุนายน ๒๕๖๑ 



๑๕๔ 
 

ที ่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

เช่นภาษา สังคม
วัฒนธรรม แม้แต่
การปรับตัวให้เข้ากับ
คนอื่นให้ได ้
เชน่การกินอาหาร 
ทั้งอีสาน เหนือ ใต้ 
จึงเป็นส่วนที่ต้องถือ
วัฒนธรรมการกิน มี
ความส าคัญ  

รูปแบบของคิหิ
ปฏิบัติ 
หลักของศีล ๕  ควร
ปฏิบัติให้เหมาะสม 
จึงจะสามารถสร้าง
ความสุขได ้
มีการออกก าลังกาย
ทุกวัน ใช้วิถีชีวิต
ร่วมกับชุมชนใน
หมู่บ้าน 

ดุลซึ่งกันและกนั  มรรคมีองค์ ๘๒๖๕ 
(P)๖ 

๗ การใช้หลักความ
เสมอภาคกับทุกคน
ในครอบครัว 
ใช้หลักเมตตาธรรม
อยู่ร่วมกับบุคคลอืน่  

ได้พาครอบครัวออก
ก าลังใจ 
หลักแนวคิดต่างคนมี
ลักษณะเฉพาะตนไม่
ขัดแย้งกันทั้ง
การเมือง หรือทาง
สังคม 
การปฏิบัติตนด้วย
หลักของความอดทน 
หลักการมีสตใินการ
ก ากับตนให้มาก อด
กลั้นให้มาก 
ให้ภริยาไว้วางใจเรา 
มีอะไรก็ให้เขาหมด 

การสร้าง
ความสัมพันธ์ทั้งญาติ
พี่น้อง 
ด้วยการด าเนินการ
ด้วยหลักของทิศ๖ 
หลักสติมี
ความส าคัญต่อการ
เข้าใจในเรื่องจริตที่
ทุกคนในครอบครัว
จ าต้องตระหนักรู้ซึ่ง
กันและกัน  

หลักคิหิปฏิบัติ 
หลักสังคหวัตถ ุ๔ 
หลักพรหมวิหาร
ธรรม 
หลักฆราวาสธรรม 
ทิศ ๖๒๖๖ 
(P)๗ 

๘ ความเสมอภาคของ
ความเป็นครอบครัว 

การรักภริยา แต่ก็
ต้องรักตนเองให้มาก 

การเป็นสามี  การ
เป็นภริยาและการ

หลักฆราวาสธรรม 
หลักทิศ ๖ 

                                             
๒๖๕ สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย, มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๒๖๖ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุชน ประวัติด,ี มิถุนายน ๒๕๖๑ 



๑๕๕ 
 

ที ่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

จ าเป็นต้องใช้
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
อย่างมาก 
ความแตกต่างของ
ครอบครัวท าให้เกิด
ความขัดแย้งภายใน
ตนการบูชาเมีย บูชา
ลูก 

ควรออกก าลังกาย  
การสร้างความสุขที่
ตอบสนองทางด้าน
ร่างกายหรือ
สัมพันธภาพต้องให้มี
สม่ าเสมอ  

เป็นพ่อที่สมบูรณ์ 
จ าเป็นต้องสร้าง
ความเจริญใหลู้กได้
เห็นความเจริญกับ
สิ่งเหล่านั้น 
สิ่งส าคัญต้องสละคือ

การให้จาคะ สามี

ต้องเสียสละให้มาก 

หลักไตรสิกขา 
หลักพรหมวิหาร
ธรรม๒๖๗ 
(P)๘ 

๙ การเตรียมความ
พร้อมทั้งด้านบ้านรถ 
ที่อยู่อาศัยพร้อม
สร้างความพร้อมให้
ลูกๆ 
ไดร้่วมท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
หลักพุทธศาสนาเป็น
ปรัชญาของชีวิต 
ความไม่ประมาทใน
ชีวิต  

สขุ  สดช่ืน สมหวัง 
สุข สมหวัง เป็น
ราชการ รายได้ต่างๆ 
การท างานเยอะมี
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ ต้องหมั่น
ดูแลสุขภาพอันจะ
ส่งผลต่อปัญหา
สุขภาพทั้งดูแลทั้ง
ภริยาและบุตร  

การสร้างฐานการเงิน
ให้กับลูก  
การส่งเสริมด้านการ
เรียนและความ
พร้อมด้านการเงิน
เตรียมทุนการศึกษา
ให้บุตร 
การเตรียมความ

พร้อมทางด้านความ

เจริญในวิชาการ 

หลักหัวใจ
พระพุทธศาสนา 
การไม่ท าช่ัว 
การท าความด ี
การท าให้จิตใจ
บริสุทธิ์ผ่องใส 
หลักไตรสิกขา๒๖๘ 
(P)๙ 

๑๐ การวางตัวตนที่เสมอ
กันต้องมีคุณธรรม
กตัญญ ู
การแบ่งปันให้ความ
ไว้วางใจ 

หลักการด าเนินชีวิต
ด้วยใช้ฐานการช่วย
เหลื่อทั้งด้าน
กายภาพ ด้านสังคม 
ด้านความมีน้ าใจ 

ควรให้มีหลักการ
ปฏิบัติด้วยการใช้
ความจริงใจต่อการ
ปฏิบัติต่อภริยา 
จ าเป็นต้องรักษา

หลักไตรสิกขา 
หลักทิศ ๖ 
หลักกัลยาณมติร 
หลักพรหมวิหาร
ธรรม๒๖๙ 

                                             
๒๖๗ สัมภาษณ์  รศ.ดร.บุญเหลือ  ใจมโน , มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๒๖๘ สัมภาษณ์  รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์, มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๒๖๙ สัมภาษณ์  อาจารย์ชยันห์ บุญพิโย, มิถุนายน ๒๕๖๑ 



๑๕๖ 
 

ที ่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

การให้ความอบอุ่น  
ความรักระหว่างวัย 
จ าเป็นต้องตระหนกั
รู้ให้มากขึ้น 
จ าเป็นต้องให้มีการ
ปฏิบัติที่เสมอกันให้
ได ้
ความต้องการที่
แตกต่าง ปรารถนา 
ความอยากที่
แตกต่าง ควรมี
ตัวเชื่อมโดยการ
รักษาศีล 
  

และด้านปัญญา จึง
จ าเป็นต้องบริหาร
หลักทิศ ๖ ไว้ให้ด ี
การร่วมกันใน
กิจกรรมด้วยกัน 
แม้แต่การให้ความ
เป็นอิสระต่อกัน จะ
ให้เกียรติซึ่งกันและ
กันเสมอ  

น้ าใจต่อกัน 
ควรให้มีความอดทน
ให้มากทั้งการรักษา
น้ าใจต่อกัน อดทน
ต่อพฤติกรรมที่ไม่
สมบูรณ ์
ควรหลีกเลี่ยงความ
พูดที่เป็นมุสาวาจา
ให้มาก ควรพดูแต่วจี
สุจริตเป็นหลัก 
ควรให้มีหลักของ

ความเมตตาธรรม  

(P)๑๐ 

๑๑ การให้อภัยต่อกัน 
ปรารถนาดีต่อกัน 
รับฟัง 
ปล่อยวางไม่ยึดมั่น
ถือมั่น ฟังด้วย
เหตุผลและความ
เข้าใจต่อกัน 
การใช้สติในการ
ด ารงชีวิตใน
ครอบครวั มีเหตุผลมี
จิตที่เป็นกลางๆ ท า
ให้ครอบครัวราบรื่น
ทุกอย่าง 

เปิดพื้นที่การเรียนได้
ดูแลตนเองและผู้
ใกล้ชิด 
การดูแลผู้ป่วยเสมอ
ไม่เหมือนผู้ป่วย ให้
ท าตัวปกติ จึงท าให้
ได้ผลดีขึ้น 
ส่วนใหญ่ได้พูดแต่สิ่ง
ดีๆ ภายในครอบครัว 
ร่วมสร้างกิจกรรม
ภายในบ้าน 
การช่วยเหลือผู้อื่น
โดยการแบ่งปันและ

การลดอัตตาของคน
ในครอบครัว 
การให้เกียรตซิึ่งกัน
และกันการไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน 
ควรยึดหลัก
ครอบครัวชีวิตแบบ
พอเพียง 
ควรมีความอ่อนน้อม
ถ่อมตัวต่อกัน 
ครอบครัวก็เกิด
ความสุขขึ้นได ้
ควรให้บุคคลภายใน

หลักสติสัมปชัญญะ 
หลักอริยสัจจ ์
หลักการให้การ
ปรกึษา 
หลักกัลยาณมติร 
หลักไตรสิกขา๒๗๐ 
(P)๑๑ 

                                             
๒๗๐ สัมภาษณ์  ผศ.ดร.วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง, มิถุนายน ๒๕๖๑ 



๑๕๗ 
 

ที ่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

การฝึกสติท าให้ได้ดู
อารมณ์ความคิดของ
เรา ท าให้เรารูท้ัน 
มีสติแล้วท าให้เกิด
ความสุขง่ายๆ ไม่
เกิดความโลภ โกรธ
หลง   

ช่วยเหลือในลักษณะ
ต่างๆ 
การมองโลกในแง่ดี 
ด้วยการพัฒนา
ปัญญาด้วยการ
ปฏิบัติการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น 

ครอบครัว 

จ าเป็นต้องมีการฝึก

ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็น

กุศลร่วมกัน 

๑๒ ๑.เน้นการมีส่วนร่วม 
ทุกคนในครอบครัวมี
ส่วนในการร่วม
ตัดสินใจในทุก
กิจกรรม บทบาท
ผู้น าไม่เด่นชัด เป็น
ผู้น าและตัดสินใจใน
บางเรื่องที่ส าคัญ 
และเป็นผู้ตามในบาง
เรื่อง 
๒.แบบอย่างในเรื่อง
การศึกษาหาความรู้ 
และพยายามที่จะ
พัฒนาตนเองอยู่
เสมอจากสื่อต่างๆ
และงานประชุม
วิชาการ ทั้งส่งเสริม
ให้บุตรได้ท ากิจกรรม
ทั้งกิจกรรมสันทนา
การ กิจกรรมวชิากร

๓.พยายามท า
กิจกรรมทุกอยา่ง
ร่วมกันให้มากที่สุด
เท่าทีจ่ะเป็นไปได้ 
เคารพในความเป็น
ปัจเจกบุคคล บน
พื้นฐานที่ว่าคนทุก
คนย่อมแตกต่างกัน
สามารถซักถามมี
อิสระในการคดิและ
แสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล เช่น 
การเลือกที่เรียนเอง 
แม้พ่อแม่จะไมเ่ห็น
ด้วยในตอนแรก แต่
เมื่อฟังเหตุผลของ
ผู้เรียน ประกอบกับ
ความมุ่งมั่นตั้งใจ 
สุดท้ายกเ็คารพใน
การติดสินใจ 

๔ .เนื่ อ งจากภ าระ

งานที่ท า ท าให้ไม่ได้

อ ยู่ บ้ า น ค รั้ ง ล ะ

หลายๆวัน  ดั งนั้ น

เวลาที่กลับบ้านจึง

เป็น เวลาที่ ต้องถูก

จัดล าดับความส าคัญ

อย่างระมัดระวังซึ่ง

จ ะ จั ด ส ร ร ให้ กั บ

ครอบครัวเป็นล าดับ

แรกๆ แต่หากมีงาน

ที่จ าเป็นต้องท าอย่าง

ห ลี ก เลี่ ย ง ไม่ ได้  ก็

จะแจ้งล่วงหนน้าให้

เร็ ว ที่ สุ ด เท่ าที่ จ ะ

เป็ น ไป ได้  เพื่ อ ให้

กระทบกับกิจกรรมที่

หลักกัลยาณมติร 
หลักไตรสิกขา๒๗๑ 
(P)๑๒ 

                                             
๒๗๑ สัมภาษณ์  คุณนคร รัตนพันธ์, มิถุนายน ๒๕๖๑ 



๑๕๘ 
 

ที ่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

ที่บุตรช่ืนชอบโดย
ถนัดและด้วยความ
สมัครใจ 

ว า ง แ ผ น ไ ว้ กั บ

ครอบครั ว ให้ น้ อย

ที่สุด  

๑๓ ๑.การที่คนสองคน
ตัดสินใจมากใช้ชีวิต
คู่ด้วยกันแล้วก็ต้อง
ยอมรับได้ในความ
แตกต่างที่บางอย่าง
อาจจะชอบไม่
เหมือนกัน ต้องรู้จัก
ควบคมุอารมณ์ของ
ตัวเองโดยเฉพาะ
เวลาที่โกรธหรือโมโห
ต้องใจเย็นๆอีกอย่าง
ที่ส าคัญคือความ
ซื่อสัตย์ไม่ปันใจ
ให้กับคนอื่น อย่า
นอกใจ  

๒.การแสดงความรัก
ความอบอุ่นให้กับ
ครอบครัวไม่ว่าจะ
เป็นการกดหอมแก้ม 
รู้จักการขอโทษเมื่อรู้
ว่าผิดลูกจะได้เห็น
แบบอย่างที่ดี การ
พูดจาที่สุภาพไม่
เฉพาะคนใน
ครอบครัวเท่านั้นแต่
รวมถึงบุคลอื่นๆด้วย 
๓.ให้เวลากับ
ครอบครัว เช่น 
วันหยุด พา
ครอบครัวไปวัด ไป
ทะเลทานข้าวนอก
บ้าน ดูหนัง ดูทีวี
ร่วมกัน ทานขา้ว
ด้วยกัน  

๔.ได้มีการวางแผน

เรื่องเวลาให้ดี หา

วิธีการท างานที่จะได้

ผลลัพธ์ที่มคีุณภาพ

ในเวลาที่รวดเร็ว 

ตั้งเป้าหมายให้

ชัดเจนก่อนว่า

จะต้องท าอะไรใน

เสร็จภายในเมื่อไร 

เพื่อที่ว่าจะได้มีเวลา

เอาไปท าอย่างอื่น

ด้วย เช่น ทาน

อาหารกับครอบครัว 

เล่นเกมกับลูกๆ 

หลักกัลยาณมติร 
หลักไตรสิกขา๒๗๒ 
(P)๑๓ 

๑๔ ๑.น าหลกัธรรมทาง
พุทธศาสนามาใช้ 
เช่นคุณธรรม ๘ 

๒.เป็นพุทธมามกะที่
ดีเข้าวัดท าบุญ ฟัง
เทศน์ปฏิบัติธรรม 

๔.ให้ความส าคญักับ

สมาชิกทุกคนโดยใช้

เหตุผล ไม่เบียดบัง

หลักกัลยาณมติร 
หลักไตรสิกขา 
หลักมงคล ๓๘๒๗๓ 

                                             
๒๗๒ สัมภาษณ์ อาจารย์นพดล  ส าลีร่วง, มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๒๗๓ สัมภาษณ์ ดร.อดุลย์ จันตา, มิถุนายน ๒๕๖๑ 



๑๕๙ 
 

ที ่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

ประการ มงคล๓๘ 
และประสบการณ์ที่
ได้รับการขดัเกลา
จากบุพการรี 
สถานศึกษาและ
ชีวิตประจ าวันมา
ผสมผสานพัฒนาใช้
ให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ที่เผชิญ  

น าพาลูกๆเข้าร่วม
เพื่อปลูกฝังตามเวลา
และโอกาสอ านวย 
เป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติต่อพ่อแม่หรือ
ผู้มีพระคุณเช่นการ
ดูแลบรหิารการกิน 
การพพามา
โรงพยาบาล การพา
เที่ยว การพูดคุยเป็น
ต้น 
๓.มีความอดทน 
สงบไม่ต่อความ ยอม
เป็นผู้แพ้ อารมณ์ดี 
มีขันบ้าง อดออม ไม่
ก่อหนี้โดยไม่จ าเป็น 

การท างานให้โอกาส

กับทุกคนตามเหตุผล

และความจ าเป็น 

(P)๑๖ 

๑๕ ๑.อะไรที่ท าแล้วไม่ดี 
จะไม่ท า ให้อภยัให้
เกียรติคิดแต่ว่าเรา
เอาลูกสาวเค้า
มาแล้ว ต้องดูแลให้ดี
เท่าที่จะท าได ้
๒.อบายมุข ไม่แตะ 
ยกตัวอย่างเช่น 
เหล้าบุหรี่ผู้หญงิไม่มี
เด็ดขาดและท างาน
กลับบ้านตรงเวลา 

๓.ทานข้าวร่วมกันไป
เที่ยวพักผ่อนด้วยกัน
เป็นครอบครัว ให้ได้
ท าบุญกับพระคุณ
เจ้าบ้าง สมมติมีวัน
เกิดก็จัดกันหนอ่ยใน
ครอบครัวมีอะไรก็
จะคุยกันปรึกษาหา
ลือว่างๆ ก็ร้องเพลง 
พูดเรื่องข าๆกันบ้าง  

๔.ต้องแบ่งเวลาให้

ถูก เวลาไหนอยู่กับ

ครอบครัว เวลาไหน

ท างาน อย่างเช่นถ้า

เวลาท างานก็คือจะมี

มีเรื่องอื่นมาปนเป 

หรือ ถ้าอยู่บ้านหรือ

ครอบครัวตัดปัญหา 

หลักกัลยาณมติร 
หลักไตรสิกขา๒๗๔ 
(P)๑๕  

                                             
๒๗๔ สัมภาษณ์ พันโท ชัด สังขะอ้น, มิถุนายน ๒๕๖๑ 



๑๖๐ 
 

ที ่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

การวางตัวการพูด
การใช้ถ้วยค าผมจะ
ไม่พูดค าหยาบฟัง
แล้วไม่ดีต้องสุภาพ
แต่งกายต้อง
เรียบร้อย ตาม
สถานการณ ์

๑๖ การใช้ศีล ๕ เป็น
ฐานในการครองตน
และครอบครัว
ประกอบสัมมาชีพ
ตามหลักทิฐธัมมิกัต
ถะ และก ากับดูแล
ประครองอารมณ์
ความรู้สึกใน
ชีวิตประจ าวันด้วย
หลักสมาธิภาวนา
เพื่อสุขภาวะทาง
จิตใจและกาย 
ปฏิบัติตนให้บิดา
มารดาภาคภูมิใจ  

ด้วยข้อปฏิบัติตน

ภายในด้าน

ครอบครัวโดยเน้น

เกี่ยวกบัสุขภาวะเชิง

พฤติกรรมเช่น ทาง

กาย ทางสังคม ทาง

อารมณ์และจติใจให้

เกิดการรับรู้ด้วย

วิธีการคิดที่ชอบ 

ใช้หลักการแหง่ 
ฆราวาสธรรม ๔ 
หลักสังคหวตัถ ุ๔ 
หลักพรมวิหารธรรม 
๔ และก ากับอารมณ์ 
จิตใจด้วยสมาธิ
ภาวนายึดหลักการ
ดูแลครอบครัวให้มี
ความสมดุล ตามหลัก
ภาวนา ๔ และก ากับ
ด้วยสมาธิภาวนา ศีล
๕ เป็นฐาน 
การรณรงค์ให้ผู้ครอง

เรือนปฏิบัติสมาธิ

ภาวนา ...จะช่วยได้

มากในการสร้าง

สังคมให้น่าอยู ่สังคม

แห่งธรรม และสันติ 

ฆราวาสธรรม ๔ 
สัปปุริสธรรม ๗ 
หลักสังคหวัตถ ุ๔ 
หลักไตรสิกขา ๓ 
หลักทิฐธัมมิกตัถะ
ประโยชน์ 
หลักภาวนา ๔ 
หลักพรหมวิหาร
ธรรม๒๗๕ 
(P)๑๖ 

                                             
๒๗๕ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สมบูรณ์  วัฒนะ, มิถุนายน ๒๕๖๑ 



๑๖๑ 
 

ที ่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

๑๗ สมัยปัจจุบันผูน้ า
ครอบครัว มีปรัชญา
การด ารงตนในนิยาม
ค าว่าครอบครับ ไม่
ต้องตรงกบัคติของ
คนสมัยก่อนเต็ม 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
เพราะว่าสามีและ
ภรรยา ต่างก็มี
ความรู้ความสามารถ
พอๆกัน  มีที่มาของ
รายได้ส่วนใหญ่เป็น
มนุษย์เงินเดือน 
กล่าวโดยรวม การใช้
ชีวิต การบริหาร
ครอบครับจะบริหาร
แบบ ให้เกียรตกิัน 
ไว้ใจกัน ซื่อสัตย์ต่อ
กัน สามีก็ไม่ตอ้งตั้ง
ตนอุปโลกน์ตนเอง
เป็นช้างเท้าหน้า 
และให้ภรรยาเป็น
ช้างเท้าหลัง มีการ
ลงทุน การใช้จา่ย
ใดๆที่ต้องใช้เงินมาก 
ก็ลงขันกันเป็นต้น 

การดูแลครอบ คู่
สมรส แน่นอน ต้อง
มีทั้ง บิดา มารดา ทั้ง
สองฝ่าย การให้
ความเอาใจใส่ ควร
ต้องบริหารให้สมดุล 
ไม่หนักไปทางใดทาง
หนึ่ง ทั้งข้าวของเงิน
ทอง วันส าคัญเช่น 
ดิถีขึ้นปีใหม่ วนั
คล้ายวันเกิด 
ของบุพพการีทั้งสอง
ฝ่าย  อย่าให้ขาด 
หรือวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ต่างๆ ต้องพา
กันไปไหว้ อุปถัมภ์
บ ารุงทุกๆปี 
มีการจัดหาเครื่อง
ออกก าลังกายในร่ม 
แก่ผู้สูงอายุ     
เครื่องกฬีาแก่เด็กๆ
เยาวชน ให้พอเพียง 
การโภชนาการ  ควร
จัดหาอาหารทีถู่กสุข
ภาวะ ไม่ต้อแพงมาก 
แต่ประหยัดและมี

ใช้หลัก ฆราวาส

ธรรม ๔ ของ

พระพุทธเจ้าคือ ๑)

ทมะ การข่มใจคือ

รู้จักข่มหรืออดทน

ต่อวาจา อากับกริยา

ที่คู่ครองแสดง

ออกมา ส่วนมาใช่

การนิ่งสงบ สยบการ

เคลื่อนไหว รอไว้จน

อารมณ์เย็นแล้วจึง

ค่อยพุดจาแบบมีเหตุ

มีผล หรือ ใช้วิธีไปที่

อื่นก่อน ๒) ขนัติ คือ

อดทนล าบากเริ่มต้น

สร้างฐานะ ทน

ตรากตร าอากาศร้อน 

ฝน หนาว และทน

เจ็บใจได้แก่เมือ่ได้รับ

ฟังถ้อยค าที่เสียดสี

ต่างๆ ๓)สัจจะ มี

ความจริงใจให้กัน 

จะไปพักแรมประชุม 

ฆราวาสธรรม ๔ 
สัปปุริสธรรม ๗ 
หลักสังคหวัตถ ุ๔ 
หลักไตรสิกขา ๓๒๗๖ 
(P)๑๗ 

                                             
๒๗๖ สัมภาษณ์  ผศ.ดร.อภิพัธน์ วิศิษฎ์ใจงาม, มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 



๑๖๒ 
 

ที ่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

มอบรายได้ของส่วน
ตนเองให้ภรรยา ไว้
เป็นค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน  

ประโยชน์  สร้าง
สัมพันธภาพทาง
สังคมอีแบบหนึ่ง . 

สัมมนา ไม่ควร

สืบสวน  โทรเช็ค 

ไว้ใจกัน  จะท าให้ไม่

เกิดการระแวงสงสัย  

๔)จาคะ คือการให้

ค ายกย่องสรรเสริญ  

ให้ของขวัญตามกาล 

สมัยอันควรเช่น ขึ้น

ปีใหม่ วันคล้ายวัน

เกิด 

๑๘ หลักส าคญัของผู้น า

ครอบครัวที่จะช่วย

รักษาความสัมพันธ์

ของชีวิตคู่ให้

เข้มแข็งและมัน่คง

ยาวนาน คือการ

สร้างวัฒนธรรม

ครอบครัวของ

ตนเอง ให้ยึดมั่นกับ

ความเช่ือดังต่อไปนี ้

๑. การยอมรับ

กันและกัน  

๑.ด้านผู้น า

ครอบครัวเป็นผู้ดูแล

สุขภาพทางกายของ

ครอบครัวอย่างไร 

การที่จะมีสุขภาพดี

ได้นั้น  ไม่ว่าจะเป็น

สุขภาพของตนเอง

ห รื อ ขอ งบุ ค คล ใน

ครอบครัว ไม่ใช่เป็น

สิ่ ง เกิ ด ขึ้ น ได้ ด้ ว ย

ความบังเอิญ หากแต่

จ าเป็นที่จะต้องมีการ

หลักทิศ ๖ 

โดยเฉพาะข้อที่ว่า 

ด้วยหน้าที่ของสามี 

ภรรยาและบุตรที่จะ

พึงปฏิบัติต่อกัน ทั้ง

สามี ภรรยาและบุตร

ต่างก็มีหน้าที่ที่ต้อง

ท าต่อกัน โดยสามีมี

หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

ต่อภรรยาและบุตร

ดังนี้คือ 

 ๑. ต้องยกย่องนับ

หลักฆราวาสธรรม 
หลักสังคหวัตถ ุ
หลักไตรสิกขา 
หลักทิศ ๖ 
หลักกัลยาณมติร 
หลักพรหมวิหาร
ธรรม๒๗๗ 
(P)๑๘ 

                                             
๒๗๗ สัมภาษณ์ ดร.ทายาท  ศรีปลั่ง, มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 



๑๖๓ 
 

ที ่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

๒. อยา่คาดหวังว่า  

๓. รู้จักที่จะสื่อสาร

กัน  

๔. การรู้จักขออภัย

จากกัน  

๕. การจัดการกบั

ความขัดแย้ง  

 ๖. บริหารจัดการ

เรื่องการเงิน   

วางแผนในการดูแล

สุขภาพล่วงหน้าซึ่งจะ

ช่วยให้เกิดผลดี ดังนี้  

-สามารถที่จะก าหนด

วิธีการ  

-สามารถที่จะก าหนด

ช่วงเวลา 

 -เป็นการเฝ้ าระวัง

สุขภาพทั้งของตนเอง

แ ล ะ บุ ค ค ล ใ น

ครอบครัว  

หน้าที่อบรมสั่งสอน

ส ม า ชิ ก ภ า ย ใ น

ครอบครัว 

หน้าที่ในการก าหนด

สถานภาพ 

หน้าที่ทางการศึกษา 

หน้าที่ทางศาสนา 
 

ถือว่าเป็นภรรยาและ

บุตรของตนเอง  

 ๒. ไม่ดูหมิ่น ดูแคลน 

หรือดูถูกเหยียด

หยามภรรยาและ

บุตรตน อาจเป็น

เพราะสาเหตุบาง

ประการ   

 ๓. ไม่ประพฤติ

นอกใจ สามีตอ้ง

ซื่อสัตย์ต่อภรรยา  

 ๔. มอบความเป็น

ใหญใ่ห้ หมายความ

ว่า สามีต้องยินยอม

มอบความเป็นใหญ่

ให้ภรรยาในหลายๆ  

 ๕. ให้เครื่องแต่งตัว 

หมายความว่า สามี

ต้องรู้จักให้ภรรยาตน 

๑๙ .ด้านผู้น าครอบครัว 
เป็นผู้ครองเรือนมี
หลักในการด าเนิน
ชีวิตอย่างไร 

๑.ด้านผู้น า
ครอบครัวเป็นผู้ดูแล
สุขภาพทางกายของ
ครอบครัวอย่างไร 

๑. หลักในการพูดจา
กันด้วยเหตผุล เป็น
สิ่งที่ผู้น าครอบครัว
จะต้องท าเป็น

หลักฆราวาสธรรม 
หลักสังคหวัตถ ุ
หลักไตรสิกขา 
หลักทิศ ๖ 



๑๖๔ 
 

ที ่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

การมีภาวะ
ผู้น าของครอบครัว 
โด ย เป็ น ผู้ ที่ ค อ ย
ก ากับดูแลครอบครัว
ใ ห้ ส า ม า ร ถ อ ยู่
ร่วมกันได้อย่างปกติ
สุ ข  ไ ม่ ใ ห้ มี ก า ร
ทะเลาะเบาะแว้งกัน 
หากมีข้อขัดแย้ งก็
ต้องแก้ไขโดยพูดกัน
ด้ วย เห ตุ ผ ล  คอย
ควบคุมอารมณ์โกรธ 
ให้ อ ยู่ ใ น ภ า ว ะ ที่
จ า กั ด  ไม่ ลุ ก ล าม
ใหญ่โต และการให้
ความรักความเอาใจ
ใส่ครอบครัว  
แบบอย่างที่ดีสร้าง
ความสมดุลของชีวิต
และครอบครัว 
  

 มุ่งเน้นการออกก าลัง
กาย หรือการท างาน
บ้านอยู่เสมอ การ
ดูแลเรื่องอาหารการ
กิน โดยปรุงอาหาร
เองมากกว่าซื้อมา
จากข้างนอก และ
รับประทานใหเ้ป็น
เวลา 
๒ .ด้ านบิ ดามารดา
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
การสร้างสัมพันธภาพ
เชิงสังคมอย่างไร 
การให้ครอบครัวเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ เครือ
ญาติหรือในชุมชนที่มี
การจัดกิจกรรมต่างๆ 
แ ล ะ ก า ร เข้ า ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนาใน
หมู่บ้าน รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ลูกได้พบปะ
สังสรรค์กับเพื่อนๆ  

ตัวอย่าง 
๒. หลักในการรับฟัง
ความคิดเห็นของคน
ในครอบครัว 
๓. หลักในการกระท า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมมี
เหตุผลเสมอ 
๔. หลักในการเชื่อมั่น
ในการกระท าของ
สมาชิกในครอบครัว 
สิ่ ง ห นึ่ ง ที่ ส า คั ญ
ส า ห รั บ ก า ร ส ร้ า ง
ค ร อ บ ค รั ว ใ ห้ มี
ความสุข ก็คือ ผู้น า
ค รอบ ค รั วจ ะต้ อ ง
เข้าใจบทบาทหน้าที่
ข อ งต น เอ งที่ มี ต่ อ
ค รอ บ ค รั ว  แ ล ะ มี
ความรับผิดชอบต่อ
การเสริมสร้างความ
อยู่ ดีมี สุข  และการ
พั ฒ น า ส ม า ชิ ก
ครอบครัว  ให้ มี วิ ถี
ชีวิตที่อยู่ดีมีสุข 

หลักกัลยาณมติร 
หลักพรหมวิหาร
ธรรม๒๗๘ 
(P)๑๙ 

๒๐ ผู้น าครอบครัว เป็นผู้

ครองเรือนพึงมีหลัก

ในการด าเนินชีวิต 

วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง

ค วาม สั ม พั น ธ์ ที่ ดี 

เคารพและให้เกียรติ

การสร้างความสุขใน

ครอบครัว นั้น สรุป

หลักฆราวาสธรรม 
หลักสังคหวัตถ ุ
หลักไตรสิกขา 

                                             
๒๗๘ สัมภาษณ์  ผศ.จักร์แก้ว นามเมือง, มิถุนายน ๒๕๖๑ 



๑๖๕ 
 

ที ่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

โดยยึดหลักในการ

ด า เ นิ น ชี วิ ต  

ด้วยการเลี้ยงดู  ให้

ความรัก ความเอื้อ

อ า ท ร  ค ว า ม

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

พ ร้ อ ม ทั้ งป ลู ก ฝั ง

คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมและถ่ายทอด

วัฒนธรรมทางสังคม

ให้ แ ก่ ส ม า ชิ ก ใน

ครอบครัว เพื่ อ ให้

เ ป็ น บุ ค ค ล ที่ มี

คุ ณ ภ าพ  มี ค ว าม

พร้อมที่ จะท างาน

อ ย่ า ง เต็ ม ที่ แ ล ะ

สร้างสรรค์ เป็นพลัง

ส าคัญในการพัฒนา

สั ง ค ม แ ล ะ

ประเทศชาติต่อไป   
 

ซึ่งกันและกัน มีการ

ร่ วมรับผิ ดชอบ ใน

ภาระของครอบครัว 

อันน าไปสู่ครอบครัว

เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ

ครอบครัวคุณภาพ  

ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  

 ๑) สร้างครอบครัว

ให้เป็นปึกแผ่น  

๒ ) ม า ร ด า  บิ ด า 

เกื้อกูลบุตร ฝึกฝน

อบรมและส่งเสริม

ความก้ าวหน้ าแก่

บุตร ธิดา และบุตร 

ธิดา เชื่อฟังและเลี้ยง

ดู ปรนนิบัติ มารดา 

บิดา   

๓) มีการเรียนรู้ความ

เปลี่ยนแปลงอย่าง

เท่าทันและต่อเนื่อง  

๔) สร้างสภาพและ

ได้ดังนี้    

   ๑) มีการใช้เวลา

ว่างท ากิจกรรม

ร่วมกันในครอบครัว/

การพักผ่อน 

ท่องเที่ยวกับ

ครอบครัว ทานอา

หาร่วมกัน ช่วยกัน

ท างานบ้าน  

 ๒ )  มี ก า ร ส ร้ า ง

สัมพันธภาพอันดีกับ

เพื่อนบ้านหรือบุคคล

อื่ น  มี ก า ร พ บ ป ะ

สั งส ร รค์ เพื่ อ ก า ร

สร้างทักษะชีวิตและ

ก ารอยู่ ร่ ว ม กั น ใน

สังคม /ท าประโยชน์

ร่วมกัน เพื่อปลูกฝัง

ค่านิยม จิตส านึกที่ดี   

 ๓ ) มี ก ารสื่ อ ส าร

อย่างเข้าใจ พูดคุย

แลกเปลี่ ยน ความ

หลักทิศ ๖ 
หลักกัลยาณมติร 
หลักพรหมวิหาร
ธรรม๒๗๙ 
(P)๒๐ 

                                             
๒๗๙ สัมภาษณ์ ดร.ปิยวัฒน์ คงทรัพย์, มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 



๑๖๖ 
 

ที ่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

ส ร้ า งบ ร รย าก าศ

ร ว ม ทั้ ง จั ด ส ภ า พ

สิ่งแวดล้อมทั้ งทาง

กายภาพและทาง

จิตใจที่ด ี 

คิดเห็นด้วยเหตุผล

เพื่อลดความขัดแย้ง

และป้ องกันความ

รุนแรงในครอบครัว 

 
สรุปโดยภาพรวม หลักการ-เหตุผล ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธ ถือเป็นกระบวนการ

ท าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อภริยาท าหน้าที่ของพ่อที่ดีต่อลูก ประสบความส าเร็จระดับ
หนึ่งได้ท าหน้าที่สอนลูกๆ ด้วยหลักของความเพียรพยายามในหน้าที่การงาน   การต้ังสติให้อยู่ในด้าน
พฤติกรรมคือไตรสิกขา เมื่อใดครองสติให้อยู่ใช้สติ ในส่วนของพระสงฆ์ถือเป็นแบบอย่างของการ
ด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จ ความสุขที่สมดุลคือท าในสิ่งที่ตนเองชอบหลักการด าเนินชีวิตตาม
หลักที่สมัยโบราณได้สอนไว้ ให้ก าลังใจ ดูแลให้ความไว้วางใจค าสอนของบิดา มารดา หลักเมตตา
ธรรมควรตระหนักหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แล้วควรน ามาปฏิบัติให้สมดุลไม่มาก ไม่น้อยเกินไป 
ควรมีความเสมอกัน เช่นภาษา สังคมวัฒนธรรม แม้แต่การปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นให้ได้ เช่นการกิน
อาหาร ทั้งอีสาน เหนือ ใต้ จึงเป็นส่วนที่ต้องถือวัฒนธรรมการกิน มีความส าคัญ นอกจากนั้นการเป็น
ผู้น าครอบครัว เป็นผู้ครองเรือนพึงมีหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดหลักในการด าเนินชีวิต ด้วยการ
เลี้ยงดู ให้ความรัก ความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มี
ความพร้อมที่จะท างานอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป 

เป้าหมายการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว ประกอบด้วยการสร้างความ
พร้อมด้านการศึกษาให้กับตนเองและครอบครัวและสนับสนุนลูกจนประสบความส าเร็จ  ได้ท าหน้าที่
ของผู้น าครอบครัวอย่างสมบูรณ์และท าหน้าที่เชิงสังคมตามวิชาชีพอย่างเหมาะสม ในด้านสุขภาวะ
องค์รวม เช่นเรื่องอาหารให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ เป็นไปตามหลักโภชนาการ การอยู่ร่วมกัน มีการ
พูดคุย หลักประชาธิปไตย มีช่วงท ากิจกรรมร่วมกัน พักผ่อนไปเที่ยวที่ไหนก็ไปร่วมกัน และจ าเป็น
อย่างยิ่งการท าหน้าที่ปฏิบัติตนด้วยหลักสัมมาทิฐิในความเป็นพ่อ แม่ ลูก เพื่อน แม้กระทั้งการบ ารุง
สมณะพราหมณ์ ต้องดูแลการก ากับดูแลเชิงพฤติกรรมเช่นรูปแบบของศีล รูปแบบของคิหิปฏิบัติ หลัก
ของศีล ๕  ควรปฏิบัติให้เหมาะสม จึงจะสามารถสร้างความสุขได้ มีการออกก าลังกายทุกวัน ใช้วิถี



๑๖๗ 
 

ชีวิตร่วมกับชุมชนในหมู่บ้าน โดยเพิ่มวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
มีการร่วมรับผิดชอบในภาระของครอบครัว อันน าไปสู่ครอบครัวเข้มแข็งและครอบครัวคุณภาพ  ซึ่ง
ประกอบด้วย  ๑) สร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น ๒) มารดา บิดา เกื้อกูลบุตร ฝึกฝนอบรมและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าแก่บุตร ธิดา และบุตร ธิดา เชื่อฟังและเลี้ยงดู ปรนนิบัติ มารดา บิดา  ๓) มีการ
เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันและต่อเนื่อง ๔) สร้างสภาพและสร้างบรรยากาศรวมทั้งจัด
สภาพสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางจิตใจที่ดี 

วิธีการรูปแบบยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธ โดยยึดถือหลักการปฏิบัติที่ดีแนววิถีปฏิบัติ
ตามแนวพุทธจิตวิทยา เช่นการเตรียมความพร้อมทั้งพ่อและแม่มีทรัพย์ที่สั่งสมไว้ จึงไม่ให้ตนเอง
เดือดร้อน ส่วนลูกๆ ก็มีงานท ามีเงินเดือนกันทุกคนสร้างความพร้อมทั้งบ้านที่อยู่อาศัย แต่จะไม่สร้าง
ก่อหนี้สินไว้ให้กับลูกหลาน  มีข้อปฏิบัติตามหลักความประพฤติที่ดีงามและด าเนินชีวิตด้วยหลัก
วิชาชีพทางจิตวิทยาและพุทธจิตวิทยาเป็นส าคัญอยากใช้วิถีชีวิตที่เหมือนสมัยก่อน อยากมีครอบครัว
ใหญ่ ไม่อยากให้มีครอบครัวแยก เพราะขาดความปองดอง ทุกวันนี้ครอบครัวทางสังคมมีแต่ครอบครัว
เดียว ใช้แต่สื่อในการติดต่อกัน จึงขาดการปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสม การใช้สติและปัญญาหรือหลัก
ไตรสิกขา เป็นหลักสุขภาวะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัว โดยเฉพาะการกินท าให้ดู อยู่ให้เห็น ต้องตั้งตนใน
หลักมัชฌิมาปฏิปทา เพื่อให้เกิดการทวงดุลซึ่งกันและกัน  การสร้างความสุขในครอบครัวน้ัน สรุปได้
ดังนี้ 

๑) มีการใช้เวลาว่างท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว/การพักผ่อน ท่องเที่ยวกับครอบครัว 
ทานอาหาร่วมกัน ช่วยกันท างานบ้าน   ๒) มีการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับเพื่อนบ้านหรือบุคคลอื่น มี
การพบปะสังสรรค์เพื่อการสร้างทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม /ท าประโยชน์ร่วมกัน เพื่อ
ปลูกฝังค่านิยม จิตส านึกที่ดี   ๓) มีการสื่อสารอย่างเข้าใจ พูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นด้วยเหตุผล
เพื่อลดความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรงในครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

๕. สรุปโดยภาพรวมกระบวนการกลุ่ม แสดงหลักการ เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ 
ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 

 
ตารางที่ ๔.๗  สรุปโดยภาพรวมกระบวนการกลุ่ม แสดงหลักการ เหตุผล เป้าหมาย วธิีการ

ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
ที่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 
 

ยุทธศาสตร์

พฤติกรรมเชิงพุทธ 

การเสริมสร้างความ

สมดุลของชีวติและ

ครอบครัว 

รูปแบบยุทธศาสตร์

พฤติกรรมเชิงพุทธ 

หลักแนวคิดทฤษฎี

และฐานแนวคิดตาม

แนวทางปัญญา 

๑

Z

(

P

๐

( 

การวางตนให้
เหมาะสมกับความ
เป็นผู้น าครอบครัวมี
การใช้หลักธรรมเป็น
ฐานในการด าเนิน
ชีวิตที่ดีงามและสร้าง
ความสขุปัจจุบนั 
และความสุขในเครือ
ญาต ิ

ด้านออกก าลังกาย 
ด้านอาหาร 
ด้านสังคม มีการ
แบ่งปันกัน การให้
อาหารหรือสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ต่างๆ 
ต้องการพัฒนา
สนับสนุนด้านพระ
ศาสนาเช่นการให้ทุน 
การระดมทุน หวัง
เพื่อการเจริญฝ่าย
เดียวทางการปฏิบัติ 

การปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกันในครอบครัว  
จ า ต้ อ ง มี ค ว า ม
ส า มั ค คี กั น ใ น
ค ร อ บ ค รั ว   จึ ง
จ าเป็นต้องมีการต้ัง 
พัฒนาเชิงพฤติกรรม
ร ะ ดั บ ศี ล แ ล ะ
หลักการอยู่ร่วมกัน
ใน สั งคมพ ร้อม ให้
ความรักและความ
เมตตาต่อกัน 

ทิศ ๖ 
หลักพรหมวิหาร ๔ 
คิหิปฏิบัต ิ
มรรคมีองค์ ๘ 
ทาน ศีล  ภาวนา 
ฆราวาสธรรม ๔๒๘๐ 
(P)๑ 

๒ หลักการท างานใน
ครอบครัว  ยกหนา้ที่
กับภริยา เรื่องความ
เป็นใหญ่ภายในบ้าน

ด้านการปรับชีวิต 
แม่บ้านอยู่ใต้ ผมอยู่
กลาง ฐานชี วิ ต ไม่
เหมือนกันต้องมีการ

ความส าเร็จทั้งหน้าที่
การงานและชีวิต
ครอบครัว 
หลักการท างานใช้

ฆราวาสธรรม ๔ 
สัปปุริสธรรม ๗ 
หลักสังคหวัตถ ุ๔ 
หลักไตรสิกขา ๓๒๘๑ 

                                             
๒๘๐ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๒๘๑ สัมภาษณ์ รศ.ดร.ภัทรพล  ใจเยน็ , พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



๑๖๙ 
 

ที่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

ต้องอยู่ด้วยความ
เสมอภาคเคารพสิทธิ
ผู้กันและกัน 

น าธรรมมาปฏิบั ติ 
คือ ความอดทนใช้
มาก มากกว่าทุกตัว 
การปรับอารมณ ์ 
ช่องว่างของชีวิตของ
แต่ละคนด้านรายได้ 
 ก็มาร่วมกันทัง้จ่าย
ค่าบ้าน จ่ายค่ารถ 
เอากระเป๋ามา
ร่วมกันเมื่อหน้ีสิน
หมดแล้ว ก็แยก
กระเป๋า น าไปฝาก
ธนาคารเพ่ือให้ลูก
เรียนต่อและบางส่วน
ที่เป็นเงินสด ควร
เตรียมไว้เพื่อ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

หลักขันติ ความ
อดทนในครอบครัว
และการท างานใน
องค์กร  จ าต้องม ี
หลักการส ารวจ
ตนเองด้วยหลัก     
ไตรสิกชา เช่น ศีล 
เป็นส่วนที่จะให้ ศีล
กับวินัย คือการเข้า
สังคม การรู้ศาสนา
ของทุกคนมีอยู่ แต่
การน าไปสู่การ
ปฏิบัติยังไม่เอื้อต่อ
การพัฒนาเชิง
พฤติกรรม ต้อง
พัฒนาทั้งในด้าน 
ปริยัติ ปฏิบัตแิละ

การเข้าไปสู่ปฏิเวธ

ได ้

(P)๒ 

๓ หลักการปฏิบัติด้วย
ฆราวาสธรรมในการ
ด าเนินชีวิตท าหน้าที่
ของพ่อที่ดีต่อลูก 
ประสบความส าเร็จ
ระดับหนึ่งด้วยหลัก
ความเพียรพยายาม

ด้วยการสร้างความ

พร้อมด้านการศึกษา

ให้กับตนเองและ

ครอบครัวและ

สนับสนุนลูกจน

ประสบความส าเร็จ 

สร้างความเสมอภาค
ทั้งพ่อและแมม่ีความ
เสมอกันด้วยศีลข้อ
วัตรปฏิบัติ ตามหลัก
ของการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความชอบธรรม
และสร้าง

ทิศ ๖ 
หลักอิทธิบาท ๔ 
หลักฆราวาสธรรม
๔๒๘๒ 
(P)๓ 

                                             
๒๘๒ สัมภาษณ์  ผศ.ดร.สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล, พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



๑๗๐ 
 

ที่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

ในหน้าที่การงาน ความส าเร็จของ
ครอบครัวด้วยความ
เพียรเป็นต้นแบบ 

๔ ห ลั ก ก า ร ป ฏิ บั ติ
ภายในครอบครัวถือ
หลักพฤติกรรมด้าน
ศีลเป็นหลัก การตั้ง
ส ติ ให้ อ ยู่ ใ น ด้ า น
พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ห่ ง
มรรคาในการด าเนิน
ชีวิต 
-แนวคิดของคนเรา
บางครั้งก็อยากจะ
หนีปัญหา การ
ปรับตัว 
-ให้ เลือกภริยาเป็น
แ ม่ ท า ใ ห้ เ กิ ด
ความรู้สึกที่ อบอุ่น
มากขึ้น 

ได้ท าหน้าที่ของผู้น า

ครอบครัวอย่าง

สมบูรณ์และท า

หน้าที่เชิงสังคมตาม

วิชาชีพอย่าง

เหมาะสม และสร้าง

ความอดทนให้ลูก

และภริยาได้สบายใจ 

มีข้อปฏิบัติตามหลัก

ความประพฤติที่ดี

งามและด าเนินชีวิต

ด้วยหลักสัมมาอาชีว 

บนฐานคิดทางพุทธ

ศาสนาเป็นส าคัญ 

หลักไตรสิกขา 
มรรคมีองค์ ๘ 
หลักฆราวาสธรรม๔ 
หลักอิทธิบาท ๔๒๘๓ 
(P)๔ 

๕ หลักการด าเนินชีวิต 
หลักทางสายกลางให้
เกิดความพอดีเพื่อ
ความสมดุล 
ตามหลักที่สมัย
โบราณได้สอนไว ้
ให้ก าลังใจ ดแูลให้

ด้านการออกก าลัง
กาย  ทานอาหารให้
ถูกสุขลักษณะ 
เป็นไปตามหลัก
โภชนาการ 
การอยู่ร่วมกัน มีการ
พูดคุย หลัก

การให้เวลากับ
ตนเองกับครอบครัว 
ด้านอาชีพการงานไม่
มีปัญหา 
ด้านร่างกาย/สุขภาพ
ต้องดี ด้านอารมณ์
ต้องระงับเก็บได้/มี

หลักพรหมวหิารธรรม 
หลักสังคหวัตถ ุ
ฆราวาสธรรม 
ทิศ ๖ 
หลักไตรสิกขา๒๘๔ 
(P)๕  

                                             
๒๘๓ สัมภาษณ์ รศ.ดร. ประพันธ์  ศุภษร , มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๒๘๔ สัมภาษณ์ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, มิถุนายน ๒๕๖๑ 



๑๗๑ 
 

ที่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

ความไว้วางใจ 
ค าสอนของบิดา 
มารดา หลักเมตตา
ธรรม  

ประชาธิปไตย 
มีช่วงท ากิจกรรม
ร่วมกัน พักผ่อนไป
เที่ยวที่ไหนก็ไป
ร่วมกัน  

อารมณ์ขันบ้าง 
ด้านการเงิน/เงินไม่
พอใช้ท าอย่างไรให้
เป็นหนี้น้อยที่สุด 
ด้านครอบครัว/เรื่อง
ลูกเป็นปัจจัยท าให้
เกิดภาวะความ
กดดันมากขึ้น 
ด้านจิตวิญญาณ ถือ
เป็นที่สุดของชีวิต
ต้องมีการพัฒนาทุก
ขณะ 

๖ ผู้น าครอบครัวควร
ตระหนักหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 
แล้วควรน ามาปฏิบัติ
ให้สมดลุไม่มาก ไม่
น้อยเกินไป 
ควรมีความเสมอกัน 
มีความรักอย่าอยู่กับ
สิ่งเดิมๆ ดอกบัวต้อง
มีการลดน้ า  
ความรักก็ต้องมีการ
เอาอกเอาใจและ
ความรับผิดชอบต่อมี
ต่อครอบครัว 
ลูกคือแก้วตาดวงใจ 

การท าหน้าที่ของ
ความเป็นพ่อ แม่ ลูก 
เพื่อน ต้องดูแล 
การก ากับดูแลเชิง
พฤติกรรมเช่น
รูปแบบของศีล 
รูปแบบของคิหิ
ปฏิบัติ 
หลักของศีล ๕  ควร
ปฏิบัติให้เหมาะสม 
จึงจะสามารถสร้าง
ความสุขได ้
มีการออกก าลังกาย
ทุกวัน ใช้วิถีชวีิต
ร่วมกับชุมชน 

สุขภาวะต้องเริ่มต้น
ที่ครอบครัว 
โดยเฉพาะการกิน 
ท าให้ดู อยู่ให้เห็น 
ต้องตั้งตนในหลัก
มัชฌิมาปฏิปทา 
เพื่อให้เกิดการทวง
ดุลซึ่งกันและกนั 
ควรเสริมสร้าง
ประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยมีทักษะ
ชีวิต พักผ่อนร้อง
เพลง ท ากิจกรรม
ร่วมกัน และสิง่ที่ควร
ตระหนักรู้ เช่น 

ฆราวาสธรรม 
ไตรสิกขา ๓ 
สังคหวัตถุ๔ 
ทิศ๖ 
หลักไตรสิกขา 
คิหิปฏิบัติ 
สัปปุริสธรรม 
มรรคมีองค์ ๘๒๘๕ 
(P)๖ 

                                             
๒๘๕ สัมภาษณ์ รศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก, มิถุนายน ๒๕๖๑ 



๑๗๒ 
 

ที่ หลักการ-เหตุผล เป้าหมาย วิธีการ ตัวอย่างหลักธรรม 

-ผู้หญิงไม่มีเหตุผล    

-ห้ามแต่งงานในช่วง

เข้าพรรษา             

-ให้ถือข้อวัตรปฏิบัติ

ในวันส าคัญทาง

ศาสนา                

-จ าเป็นต้องเข้าใจกัน 

และอย่าประมาทใน

ชีวิต สิ่งส าคัญต้อง

เคารพซึ่งกันและกัน 

 
                 สรุปโดยภาพรวม ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
ในด้านผู้น าครอบครัว เป็นผู้ครองเรือนมีหลักในการด าเนินชีวิต ด้านบิดามารดา ค้นพบแบบอย่างที่ดี
สร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว ด้านผู้น าครอบครัวมีรูปแบบในการสร้างครอบครัวอย่างมี
ความสุขและด้านแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดีต่อการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
ซึ่งประกอบด้วย การวางตนให้เหมาะสมกับความเป็นผู้น าครอบครัวมีการใช้หลักธรรมเป็นฐานในการ
ด าเนินชีวิตที่ดีงามและสร้างความสุขปัจจุบัน และความสุขในเครือญาติ หลักการท างานในครอบครัว  
ยกหน้าที่กับภริยา เรื่องความเป็นใหญ่ภายในบ้านต้องอยู่ด้วยความเสมอภาคเคารพสิทธิผู้อยู่ร่วมกัน
และกัน  หลักการปฏิบัติด้วยฆราวาสธรรมในการด าเนินชีวิตท าหน้าที่ของพ่อที่ดีต่อลูกโดยมี 
ประสบการณ์ความส าเร็จระดับหนึ่งด้วยหลักความเพียรพยายามในหน้าที่การงาน หลักการปฏิบัติ
ภายในครอบครัวถือหลักพฤติกรรมด้านศีลเป็นหลัก การตั้งสติให้อยู่ในด้านพฤติกรรมแห่งมรรคาใน
การด าเนินชีวิต หลักการด าเนินชีวิต  หลักทางสายกลางให้เกิดความพอดีเพื่อความสมดุล ตามหลักที่
สมัยโบราณได้สอนไว้ให้ก าลังใจ ดูแลให้ความไว้วางใจค าสอนของบิดา มารดา หลักเมตตาธรรม และ
ผู้น าครอบครัวควรตระหนักหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แล้วควรน ามาปฏิบัติให้สมดุลไม่มาก ไม่
น้อยเกินไป ควรมีความเสมอกัน มีความรักอย่าอยู่กับสิ่งเดิมๆ ดอกบัวต้องมีการลดน้ า ความรักก็ต้อง
มีการเอาอกเอาใจและความรับผิดชอบมีต่อครอบครัวลูกคือแก้วตาดวงใจนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์
พฤติกรรมเชิงพุทธในความสมดุลชีวิตและครอบครัว 



๑๗๓ 
 

สรุปข้อมูลเชิงคุณภาพทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกและกระบวนการกลุ่ม จึงได้ข้อค้นพบในการ
สังเคราะห์การบูรณาการหลักพุทธจิตวิทยากับจิตวิทยาเชิงสังคมวิทยาในการเสริมสร้างความสมดุล
ของชีวิตและครอบครัว จึงได้โครงสร้างหลัก ๓ ด้านคือ 
 

 
 

           ภาพที ่๔.๒ รูปแบบการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 

 

๑. การก าหนดรูปแบบการใช้ชีวิตครอบครัว หมายถึง การสร้างระบบและรูปแบบของ

การอยู่ร่วมกันของคนสองคนที่มาจากต่างครอบครัว ต่างการเลี้ยงดูสามารถมีชีวิตคู่ที่มีความสุข ต้อง

อาศัยความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากัน หลักส าคัญของผู้น าครอบครัวที่จะ

ช่วยรักษาความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ให้เข้มแข็งและมั่นคงยาวนาน คือการสร้างวัฒนธรรมครอบครัวของ

ตนเอง ให้ยึดมั่นกับความเชื่อดังต่อไปนี้ ๑. การยอมรับกันและกัน การยอมรับกันในทุกแง่มุมจะช่วยให้

ทั้งคู่อยู่ด้วยกันโดยไม่ขัดแย้งทางความคิดและอารมณ์ ไม่ร าคาญกัน ไม่เบื่อกัน ไม่ดูถูกกัน ไม่เกลียดกัน 

ลักษณะการยอมรับกันและกันได้ ๒. อย่าคาดหวังว่า “คู่ครองของคุณ” จะสมบูรณ์แบบ เพราะไม่มี

ใครที่จะสมบูรณ์แบบไปทั้งหมด แม้แต่ตัวของเราเองยังมีทั้งจุดที่ดีและไม่ดี ๓. รู้จักที่จะสื่อสารกัน ๔. 

การรู้จักขออภัยจากกัน ๕. การจัดการกับความขัดแย้ง ความขัดแย้งถือเป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตคู่ 

ดังนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้ง การพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้สถานการณ์ด ีและ๖. บริหารจัดการ



๑๗๔ 
 

เรื่องการเงิน  นอกจากนั้นหลักการในความเป็นผู้น าครอบครัว เป็นผู้ครองเรือนมีหลักในการด าเนิน

ชีวิต อันน าไปสู่ครอบครัวเข้มแข็งและครอบครัวคุณภาพ  ซึ่งประกอบด้วย ๑) สร้างครอบครัวให้เป็น

ปึกแผ่น  ๒) มารดา บิดา เกื้อกูลบุตร ฝึกฝนอบรมและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่บุตร ธิดา และบุตร 

ธิดา เชื่อฟังและเลี้ยงดู ปรนนิบัติ มารดา บิดา  ๓) มีการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันและ

ต่อเนื่อง ๔) สร้างสภาพและสร้างบรรยากาศรวมทั้งจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ

ที่ดี และ ๕) รู้จักเพิ่ม รู้จักลด รู้จักงดและรู้จักปรับ ตามหลักการด าเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยการมี การสร้างแบบอย่างที่ดีสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

ของพหุภาคีทุกภาคส่วนในสังคม เพราะการสนับสนุนทางสังคมนั้น ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการ

สร้างความมั่นคง ตัง้แต่ระดับบุคคล  ครอบครัว จนถึงระดับสังคม โดยมีหลักปฏิบัติร่วมกัน 

๒.เป็นแบบอย่างเชิงสัมพันธภาพ หมายถึง วิธีการสร้างความผูกพันของครอบครัว กับ

เครือญาติตามแบบฉบับของความเป็นอยู่อย่างไทย(วิถีไทย)ในอดีต  เพื่อสร้างความเชื่อ ปรับทัศนคติ 

ค่านิยม มุมมองและเพื่อให้เกิดพฤติกรรม น าไปสู่ลักษณะนิสัย โดยมีหลักปฏิบัติ ๗ ประการ ได้แก่ ๑) 

พ่อแม่  ปู่ย่า ตายาย เป็นเจดีย์หรือเทวดาประจ าครอบครัว ๒) สามี ภรรยาเป็นหลักของครอบครัว   

๓) ลูกเป็นความหวังของครอบครัว  ๔) ญาติพี่น้องเป็นร่มเงาของครอบครัว ๕) เพื่อนบ้านเป็นก าแพง

และข่าวสารของครอบครัว ๖)  อาชีพเป็นเครื่องบอกฐานะของครอบครัว และ ๗)  ศีลธรรมเป็นเครื่อง

น าทิศทางที่ถูกต้องของครอบครัว นอกจากนั้นโดยหลักการทางพระพุทธศาสนาให้ยึดถือหลักทิศ ๖ 

อีกด้วย โดยเฉพาะข้อที่ว่า ด้วยหน้าที่ของสามี ภรรยาและบุตรที่จะพึงปฏิบัติต่อกัน ทั้งสามี ภรรยา

และบุตรต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องท าต่อกัน โดยสามีมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อภรรยาและบุตรดังนี้คือ ๑. ต้อง

ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาและบุตรของตนเอง แม้ว่าเขาจะมีฐานะหรือต าแหน่งทางสังคมเป็นอย่างไร

ก็ตาม  ๒. ไม่ดูหมิ่น ดูแคลน หรือดูถูกเหยียดหยามภรรยาและบุตรตน อาจเป็นเพราะสาเหตุบาง

ประการ ๓. ไม่ประพฤตินอกใจ สามีต้องซื่อสัตย์ต่อภรรยา ต้องรักเดียวใจเดียว ไม่มีชู้ หรือประพฤติ

นอกใจภรรยา ๔. มอบความเป็นใหญ่ให้ หมายความว่า สามีต้องยินยอมมอบความเป็นใหญ่ให้ภรรยา

ในหลายๆเรื่อง  ๕. ให้เครื่องแต่งตัว หมายความว่า สามีต้องรู้จักให้เครื่องแต่งตัวแก่ภรรยาตนบิดาดูแล

การแต่งตัวของบุตร ในบางโอกาส เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ภรรยา พร้อมกันนั้นต้องมีการใช้เวลา

ว่างท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว/การพักผ่อน ท่องเที่ยวกับครอบครัว ทานอาหาร่วมกัน ช่วยกัน

ท างานบ้าน  มีการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับเพื่อนบ้านหรือบุคคลอื่น มีการพบปะสังสรรค์เพื่อการ

สร้างทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม /ท าประโยชน์ร่วมกัน เพื่ อปลูกฝังค่านิยม จิตส านึกที่ดี 
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และมีการสื่อสารอย่างเข้าใจ พูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นด้วยเหตุผลเพื่อลดความขัดแย้งและ

ป้องกันความรุนแรงในครอบครัว 

๓.มีแผนเข้าถึงความมั่นคงและยั่งยืน หมายถึง   การสร้างครอบครัวให้สมดุลมีความ

เข้มแข็งในชีวิตของครอบครัว ซึ่งสามีภรรยาต้องจดจ าและปฏิบัติตามค ามั่นสัญญาที่มีต่อกันอย่าง

ซื่อสัตย์ เพื่อยืนยันถึงความจริงใจในค าพูด ซึ่งจะท าให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน โดยไม่ต้องคอยพะวง

หรือหวาดระแวงว่า  สามี หรือภรรยาของเราจะนอกใจไปมีคนอื่น  ในท านองเดียวกัน ถ้าพ่อแม่เคย

สัญญาอะไรไว้กับลูกๆแล้ว ก็จะต้องรักษาค ามั่นสัญญานั้นด้วย เพื่อท าให้ลูกๆเกิดความมั่นใจ  ไว้วางใจ

และเชื่อถือในตัวของพ่อแม่ หากทุกคนในครอบครัวยึดมั่นและรักษาค าสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อกันแล้ว 

บรรยากาศในครอบครัวก็จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ท าให้ครอบครัวมีความมั่นคงและมีความสุขอย่าง

แน่นอน ในหลักเหตุผล ส าหรับผู้น าครอบครัวเพื่อเข้าถึงความมั่นคงและยั่งยืนในความสมดุลของชีวิต

และครอบครัว ประกอบด้วยหลักดังนี้ ๑. การมีสุขภาพพลานามัยดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน นับเป็น

ความโชคดีที่หาได้ยาก ๒. การมีอาชีพที่สุจริต สามารถพึ่งตนเองได้ มีปัจจัย ใช้สอย มีกินมีใช้ ไม่

ฝืดเคือง ขยันหา รักษาดีมีกัลยาณมิตร และใช้จ่ายแต่พอดี ๓. การมีสถานภาพในสังคม เพราะการมี

ปัจจัยใช้สอยอย่างเดียว นั้น ยังไม่เพียงพอในการด าเนินชีวิต ต้องมีเกียรติ ทั้งเกียรติยศ เกียรติคุณ มี

ศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนในสังคม และ ๔. การมีครอบครัวที่ผาสุก มีความอบอุ่น มี

ความรักใคร่ กลมเกลียวกัน เข้าใจกัน เอาใจใส่ดูแลเกื้อกูลกัน บ้านก็กลายเป็นวิมานหรือแดนสรรค์อัน

เป็นยอดปรารถนาของทุก ๆ คน นอกจากนั้นควรปรับสร้างสมดุลเชิงจิตวิญญาณ มีการสร้างเสริม

สุขภาพจิต ดูแลสุขภาพกายของตนเอง ด้วยวิธีการฝึกท าจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ ไม่ให้ตนเองเกิด

ความเครียดหงุดหงิดฉุนเฉียวหรือท้อแท้น้อยใจ ด้วยการหากิจกรรมที่ท าให้ตนได้พักผ่อนหย่อนใจ 

สร้างสัมพันธภาพกับลูกหลานและคนอื่น  ด้วยการเสริมสร้างความสุขให้กับตนเองก่อน ซึ่งมีวิธีการ

ดังน้ี  ๑. สร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ด้วยการต้ังมั่นอยู่ในความดี ด้วยการมี ความคิดดี พูดดี และท าดี 

จะช่วยให้เรามีความสุข จิตใจแจ่มใสไม่ขุ่น มัว อารมณ์ดี ๒. ตระหนักในคุณค่าของตนเองที่มีต่อบุตร

หลานและบุคคลอื่น ชื่นชม และภาคภูมิใจในตนเอง อย่ามองว่าตนเองไร้ค่า หรือรู้สึกท้อแท้  ๓. 

ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ผูกมัดตัวเองด้วยกฎเกณฑ์ที่เป็นปัญหาต่อการด าเนินชีวิต กินง่าย อยู่ง่าย 

ด าชีวิตตามหลักสายกลาง อยู่บนความพอเพียง ๔. ไม่ปล่อยให้ตนเองอยู่ว่าง รู้จักท างานอดิเรก 

กิจกรรมที่ชื่นชอบ หรือสิ่งที่ ตนสนใจอยากท า ๕. ใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัวอย่าง สม่ าเสมอ 

เช่น ท าอาหารให้ บุตรหลาน รับประทานร่วมกัน ไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด ไปท าบุญที่วัด หรือการ 
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สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่อยู่รอบตัว  ๖. สร้างอารมณ์ขัน อารมณ์ขันท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี 

จิตใจ เบิกบานและมีความสุข ช่วยท าให้อายุยืนยาว มีสัมพันธภาพที่ดีกับ บุตรหลานและคนใกล้ชิด ๗. 

สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตนเองด้วยการอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยการ

บริจาคทรัพย์ ๘. แสวงหาความสงบสุขทางใจ ด้วยการฝึกสติ เจริญสมาธิภาวนา สวดมนต์และศึกษา

ธรรมะ ทั้งจากหนังสือ คัมภีร์ ต ารา หรือสนทนาธรรมกับผู้รู้ ๙. รู้จักอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ เช่น หา

โอกาส ปลูกต้นไม้ เพื่อผ่อนคลายจิตใจ  ๑๐. ในบางครั้งจ าเป็นต้องฝึกจิตสร้างความอ่อนโยน โดย

วิธีการหาสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบ ไว้รับผิดชอบดูแลเพื่อให้ความ รักและการสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงเหล่านั้น 

ดังนั้น ส่วนในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว ในด้านผู้น าครอบครัวเป็น

ผู้ดูแลสุขภาพทางกายของครอบครัว ด้านบิดามารดาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการสร้างสัมพันธภาพเชิง

สังคม ด้านการเสริมสร้างความรู้สึก ความรักและความห่วงใยปรารถนาดีต่อกันและด้านผู้น าครอบครัว

ได้มีหลักแห่งเหตุผลเพื่อเข้าถึงความมั่นคงและยั่งยืนในความสมดุลของชีวิตและครอบครั ว ซึ่ง

ประกอบด้วย ด้านออกก าลังกาย ด้านอาหาร ด้านสังคม มีการแบ่งปันกัน การให้อาหารหรือสิ่งอ านวย

ความสะดวกต่างๆ ต้องการพัฒนาสนับสนุนด้านพระศาสนาเช่นการให้ทุน การระดมทุน หวังเพื่อการ

เจริญฝ่ายเดียวทางการปฏิบัติ และทางด้านการปรับชีวิตแม่บ้านอยู่ใต้ ผมอยู่กลาง ฐานชีวิตไม่

เหมือนกันต้องมีการน าธรรมมาปฏิบัติ คือ ความอดทนใช้มาก มากกว่าทุกตั ว การปรับอารมณ์  

ช่องว่างของชีวิตของแต่ละคนด้านรายได้ ก็มาร่วมกันทั้งจ่ายค่าบ้าน จ่ายค่ารถ เอากระเป๋ามาร่วมกัน

เมื่อหนี้สินหมดแล้ว ก็แยกกระเป๋า น าไปฝากธนาคารเพื่อให้ลูกเรียนต่อและบางส่วนที่เป็นเงินสด ควร

เตรียมไว้เพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน ส่วนในด้านการสร้างความพร้อมด้านการศึกษาให้กับตนเองและ

ครอบครัวและสนับสนุนลูกจนประสบความส าเร็จ ถือว่าได้ท าหน้าที่ของผู้น าครอบครัวอย่างสมบูรณ์

และท าหน้าที่เชิงสังคมตามวิชาชีพอย่างเหมาะสม และสร้างความอดทนให้ลูกและภริยาได้สบายใจ 

นอกจากนั้น ด้านการออกก าลังกาย  ทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามหลักโภชนาการการอยู่

ร่วมกัน มีการพูดคุย หลักประชาธิปไตยมีช่วงท ากิจกรรมร่วมกัน พักผ่อนไปเที่ยวที่ไหนก็ไปร่วมกัน 

พร้อมกันนั้นได้การท าหน้าที่ของความเป็นพ่อ แม่ ลูก เพื่อน ต้องดูแลการก ากับดูแลเชิงพฤติกรรมเช่น

รูปแบบของศีล รูปแบบของคิหิปฏิบัติ ตามหลักของศีล ๕  ควรปฏิบัติให้เหมาะสม จึงจะสามารถสร้าง

ความสุขได้มีการออกก าลังกายทุกวัน ใช้วิถีชีวิตร่วมกับชุมชน 
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สรุปข้อค้นพบเสนอยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของ
ชีวิตและครอบครัวแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมสถาบันครอบครัวระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
๑.สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาสถาบันครอบครัว และร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายการพัฒนาสถาบันครอบครัว โดยจัดท าแผนงานโครงการในภารกิจของหน่วยงานให้
สอดคล้อง กับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครวั พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

๒. สร้างกระบวนการบูรณาการเรื่องผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี และครอบครัว ให้ เป็น
กระบวนการนโยบายสาธารณะของพื้นที่  

๓. พัฒนากระบวนการสื่อสารทางสังคม ผ่านเวทีการประชุมสมัชชาครอบครัว และ
ช่องทางการสื่อสารสาธารณะทุกรูปแบบ เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสให้สังคมทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ความส าคัญของครอบครัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว  

๔. สร้างพื้นที่การเรียนรู้ครอบครัวเป็นชุมชนอัจฉริยะ  เพื่อให้กระบวนการเสริมสร้าง
ความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่เป็นที่สบาย มีการจัดสวัสดิการปัจจัยสี่ที่เหมาะสม มีสมาชิกใน
ครอบครัวและเพื่อนบ้านที่ดีและมีโอกาสได้พัฒนาด้านจิตใจที่สงบร่มเย็น 

ส าหรับยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในความสมดุลของชีวิตและครอบครัว นั้น  ผู้ วิจัย
พบว่า สามารถน าหลักการทั่วไป ๔ ข้อมาวางกรอบเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ โครงการหรือ
กิจกรรมพฤติกรรมเชิงพุทธได้  กล่าวคือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การมีสุขภาพพลานามัยดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน มีความพร้อมด้าน
กายภาพ ด้านสังคมด้านอารมณ์และด้านระดับสติปัญญาที่เอื้อต่อการพัฒนาตนเองได้ โดยเฉพาะการ
รักษาตนให้รอดพ้นจากโรคระบาดเช่นโรคโควิด๑๙ เป็นต้นนับเป็นความโชคดีที่หาได้ยาก ดังพระบาลี
ว่า..อโรคฺย ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การมีอาชีพที่สุจริต สามารถพึ่งตนเองได้ มีปัจจัย ใช้สอย มีกินมีใช้ ไม่
ฝืดเคือง ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร และใช้จ่ายแต่พอดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การมีสถานภาพในสังคม เพราะการมีปัจจัยใช้สอยอย่างเดียว นั้น ยังไม่
เพียงพอในการด าเนินชีวิต ต้องมีเกียรติ ทั้งเกียรติยศ เกียรติคุณ มีศักดิ์ศรี ได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผู้คนในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การมีครอบครัวที่ผาสุก มีความอบอุ่น มีความรักใคร่ กลมเกลียวกัน 
เข้าใจกัน เอาใจใส่ดูแลเกื้อกูลกัน บ้านก็กลายเป็นวิมานหรือแดนสรรค์อันเป็นยอดปรารถนาของทุก ๆ 
คน  จึงได้สรุปเป็นรูปแบบการจัดท ายุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมสถาบันครอบครัวระยะสั้น 
ระยะกลางและระยะยาว ดังตาราง ๔.๘ ดังต่อไปนี ้
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ตารางที ่๔.๘  การจัดท ายุทธศาสตร์ในแผนปฏบิัติการส่งเสริมสถาบันครอบครัวระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว 

การพัฒนารูปแบบ   แผนยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
ส่ ง เสริม สุ ขภาวะ
ท า ง ค ร อ บ ค รั ว 
(ระยะสั้น) 

การมีสุขภาพพลานามัยดี 
ไม่มี โรคภัย เบี ยดเบี ยน 
ความพร้อมด้านกายภาพ 
ด้านสั งคมด้านอารมณ์
และด้านระดับสติปัญญา
ที่เอื้อต่อการพัฒนาตนเอง
ได ้

๑ .สร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับหน่วยงาน
ภาครั ฐ  ภ าค เอกชน 
ภาคประชาสังคม และ 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ใ ห้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคัญของการ
พั ฒ น า ส ถ า บั น
ครอบครัว 

๑ . ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ค ร อ บ ค รั ว มี
กระบวนการเรียนรู้
ร่ ว ม กั น  มี
สัมพันธภาพที่ดี และ
ท าบทบาท หน้าที่ได้
อย่างเหมาะสม 
 ๒ . ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ค รอบ ครั วด า เนิ น
ชี วิ ต โดยยึ ดมั่ น ใน
หลักคุณธรรมและ
จริยธรรม  

ส่งเสริมครอบครัว
บนฐานคิ ดความ
พอเพียง 
(ระยะสั้น) 

ก า ร มี อ า ชี พ ที่ สุ จ ริ ต 
สามารถพึ่ งตนเองได้ มี
ปัจจัย ใช้สอย มีกินมีใช้ 
ไ ม่ ฝื ด เ คื อ ง  
ข ยั น ห า  รั ก ษ า ดี  มี
กัลยาณมิตร และใช้จ่าย
แต่พอดี 

๒. สร้างกระบวนการ
บูรณาการเรื่องผู้สูงอาย ุ
เด็ก สตรี และ
ครอบครัว ให้เป็น
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะของพื้นที ่ 

๓ . ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ค รอบ ครั วด า เนิ น
ชี วิตตามแนวท าง
ข อ ง ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้ ครอบครัวมี
ภูมิคุ้มกัน สามารถ
พึ่ ง พ า ต น เอ ง ไ ด้
ภายใต้สภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

ส่งเสริมครอบครัว
ปฏิบัติหน้าที่เคารพ
สิ ท ธิ ที่ ดี ต่ อ กั น 
(ระยะกลาง) 

การมีสถานภาพในสังคม
การด าเนิ นชี วิต  ต้องมี
เกี ย ร ติ  ทั้ ง เกี ย ร ติ ย ศ 
เกียรติคุณ มีศักดิ์ศร ี

๓. พัฒนากระบวนการ
สื่อสารทางสังคม ผ่าน
เวทีการประชุมสมัชชา
ครอบครัว และช่องทาง
การสื่อสารสาธารณะ
ทุกรูปแบบ เพื่อกระตุ้น

๑ . ก ารส ร้ า งแ ล ะ
ผลักดันเครือข่ายทาง
สังคมทุกรูปแบบ ทุก
ระดับ ให้มีศักยภาพ
ในการ  ขับ เคลื่ อน
การพัฒนาครอบครัว
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และสร้ างกระแส ให้
สั ง ค ม ทุ ก ภ า ค ส่ ว น
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของครอบครัว 

อย่างต่อ เนื่ องและ
สร้างการมีส่วนร่วม
อย่างเป็นรูปธรรม  
๒. การส่งเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ให้ เกิ ด
ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย
ครอบครัวในรูปแบบ
ต่างๆ 

ส่งเสริมครอบครัวมี
ค วาม เป็ น ชุ ม ชน
อั จ ฉ ริ ย ะ  (ร ะย ะ
ยาว) 

การมีครอบครัวที่ผาสุก มี
ความอบอุ่น มีความรัก
ใคร่ กลมเกลียวกัน เข้าใจ
กัน เอาใจใส่ดูแลเกื้อกูล
กัน 

๔. สร้างพ้ืนที่การเรียนรู้
ครอบครัวเป็นชุมชน
อั จ ฉ ริ ย ะ   เพื่ อ ใ ห้
กระบวนการเสริมสร้าง
ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ า น
สภาพแวดล้อมที่อยู่เป็น
ที่ ส บ า ย  มี ก า ร จั ด
ส วั ส ดิ ก ารปั จ จั ย สี่ ที่
เหมาะสม 

๑ . การส่งเสริมให้มี
ก ารจั ด ส วั ส ดิ ก าร
ครอบครัวขั้นพื้นฐาน
ที่ เห ม า ะ ส ม แ ล ะ
สอดคล้องกับความ 
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ค ร อ บ ค รั ว ทุ ก
ลักษณะ  
๒. การส่งเสริมความ
มั่นคงด้านเศรษฐกิจ
ของครอบครัวตาม
ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง  
๓ .การส่งเสริมวินัย
ก า ร อ อ ม ใ น
ครอบครัว  
๔ .ก า ร ส ร้ า ง
ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม ที่
เ ห ม า ะ ส ม  มี
บ ร ร ย า ก า ศ ก า ร
เรียน รู้  และความ
ป ล อ ด ภั ย ส าห รั บ 
ครอบครัว 
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จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบการจัดท ายุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการส่งเสริม
สถาบันครอบครัวระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งกล่าวโดยภาพรวมได้รูปแบบการส่งเสริมสุข
ภาวะทางครอบครัว ด้านหลักสัมมาอาชีวะบนฐานคิดความพอเพียง ได้ส่งเสริมครอบครัวปฏิบัติหน้าที่
ต่อกันด้วยหลักธรรมคือ ทิศ ๖ โดยมีการปฏิบัติของความเป็นสามี ภรรยา ที่ต้องให้เกียรติ เคารพสิทธิ
ของกันและกัน และได้ส่งเสริมครอบครัวมีความเป็นชุมชนอัจฉริยะที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืน
ต่อไป ดังได้ โมเดลการส่งเสริมความสมดุลชีวิตและครอบครัว ดังภาพแผนภูม ิ๔.๓ ดังต่อไปนี ้

 
ภาพที ่๔.๓  การจัดท ายุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมสถาบันครอบครัวระยะสั้น ระยะกลาง 

และระยะยาว  
 
กล่าวโดยภาพรวม ในข้อค้นพบ ซึ่งมาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครอง
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย มีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้  
ในร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน เน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดจนช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ครอบครวั

อจัฉริยะ 

ครอบครวัท่ีให้เกียรติกนั 

ครอบครวัมีสขุภาวะและสมัมาอาชีวะ 
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ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว
ไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม มุ่งลดความ
เหลื่อมล้ า ทางเศรษฐกิจและสังคม  พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการสุขภาพ  สร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย สร้างความเข้มแข็งสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม และ
ความเข้มแข็งของชุมชน  ซึ่งในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
๒๕๕๐ ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด มี
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากการท าร้ายร่างกายทั่วไป ดังนั้น จึงมีการก าหนดรูปแบบ วิธีการ และ
ขั้นตอน ที่มีลักษณะแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาทั่วไป เพื่อให้ผู้กระท าผิดมีโอกาสกลับตัวและ
ยับยั้งการกระท าผิดซ้ า รักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวไว้ได้ เด็ก เยาวชน และบุคคลใน
ครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

โครงสร้างในยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในความสมดุลของชีวิตและครอบครัว   ซึ่ง
ประกอบด้วยการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวจ าต้องมีความสามัคคีกันในครอบครัว   จึง
จ าเป็นต้องมีการตั้งรูปแบบการพัฒนาเชิงพฤติกรรมระดับศีลและหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมพร้อมให้
ความรักและความเมตตาต่อกัน จึงให้ความส าคัญต่อความส าเร็จทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว 
โดยในหลักการท างานใช้หลักขันติ ความอดทนในครอบครัวและการท างานในองค์กร   จ าต้องมี
หลักการส ารวจตนเองด้วยหลักไตรสิกชา เช่น ศีล เป็นส่วนที่จะให้ ศีลกับวินัย คือการเข้าสังคม การรู้
ศาสนาของทุกคนมีอยู่ แต่การน าไปสู่การปฏิบัติยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาเชิงพฤติกรรม ต้องพัฒนาทั้งใน
ด้านปรยิัติ ปฏิบัติและการเข้าไปสู่ปฏิเวธได้ นอกจากนั้นต้องสร้างความเสมอภาคทั้งพ่อและแม่มีความ
เสมอกันด้วยศีลข้อวัตรปฏิบัติ ตามหลักของการปฏิบั ติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมและสร้าง
ความส าเร็จของครอบครัวด้วยความเพียรเป็นต้นแบบ ซึ่งมีข้อปฏิบัติตามหลักความประพฤติที่ดีงาม
และด าเนินชีวิตด้วยหลักสัมมาอาชีวะ บนฐานคิดทางพุทธศาสนาเป็นส าคัญ พร้อมกันนั้นควรมีการให้
เวลากับตนเองกับครอบครัว ด้วยการบริหารจัดการด้านอาชีพการงานไม่มีปัญหา  ด้านร่างกาย/
สุขภาพต้องดี ด้านอารมณ์ต้องระงับเก็บได้/มีอารมณ์ขันบ้าง ด้านการเงิน/เงินไม่พอใช้ท าอย่างไรให้
เป็นหนี้น้อยที่สุด ด้านครอบครัว/เรื่องลูกเป็นปัจจัยท าให้เกิดภาวะความกดดันมากขึ้นและด้านจิต
วิญญาณ ถือเป็นที่สุดของชีวิตต้องมีการพัฒนาทุกขณะ ซึ่งในด้านสุขภาวะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัว 
โดยเฉพาะการกิน ท าให้ดู อยู่ให้เห็น ต้องตั้งตนในหลักมัชฌิมาปฏิปทา เพื่อให้เกิดการทวงดุลซึ่งกัน
และกัน ควรเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้โดยมีทักษะชีวิต พักผ่อนร้องเพลง ท ากิจกรรมร่วมกัน 
และสิ่งที่ควรตระหนักรู้ ในข้อวัตรปฏิบัติในวันส าคัญทางศาสนา วันส าคัญในชีวิตครอบครัวจ าเป็นต้อง
เข้าใจกัน และอย่าประมาทในชีวิต สิ่งส าคัญต้องเคารพซึ่งกนัและกัน 
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๔.๓ เสนอข้อค้นพบใหม่จากการวิจัยยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในความสมดุลของ
ชีวิตและครอบครัว 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้าง
ความสมดุลของชีวิตและครอบครัว และเพื่อเสนอยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความ
สมดุลของชีวิตและครอบครัว พบว่า การให้ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมที่เครือญาติหรือในชุมชนที่มีการ
จัดกิจกรรมต่างๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในหมู่บ้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกได้
พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆในสภาพการณ์ปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่า การไหลบ่าของ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยี
อันทันสมัย ส่งผลให้ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  ดังนั้น เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน  
ไม่ว่าทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม ความเชื่อ ย่อมมีผลต่อการสร้างแบบอย่างที่ดีสร้างความ
สมดุลของชีวิตและครอบครัว จึ งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกครอบครัว พึงมีวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการร่วมรับผิดชอบในภาระของครอบครัว อัน
น าไปสู่ครอบครัวเข้มแข็งและครอบครัวคุณภาพ  ซึ่งประกอบด้วย ครอบครัวสมดุลกับชีวิตด้วยพุทธ
วิถี  ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการสร้างความเข้มแข็งภายในตัวบุคคลและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใน
ครอบครัวเป็นเบื้องต้น คือ ๑) สร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น  ๒) หน้าที่ของมารดา บิดา เกื้อกูลบุตร 
ฝึกฝนอบรมและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่บุตร ธิดา และบุตร ธิดา เชื่อฟังและเลี้ยงดู ปรนนิบัติ มารดา 
บิดา  ๓) มีการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันและต่อเนื่องในสังคมร่วมสมัย ๔) สร้างสภาพและ
สร้างบรรยากาศรวมทั้งจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางจิตใจที่ดีอันเอื้อต่อความงอกงาม
และเติบโตภายในของทุกคนในครอบครัว ๕) รู้จักเพิ่ม รู้จักลด รู้จักงดและรู้จักปรับ ตามหลักการ
ด าเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมี การสร้างแบบอย่างที่ดีสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของพหุภาคีทุกภาคส่วนในสังคม เพราะการสนับสนุนทางสังคม
นั้น ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการสร้างความมั่นคง ตั้งแต่ระดับบุคคล  ครอบครัว จนถึงระดับ
สังคม โดยมีหลักปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้  

๑) มีความไว้วางใจ เพราะความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มจากความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์ อดทน 
อดกลั้นและการไว้เนื้อเช่ือใจกัน                            

๒) ด้วยการมีน้ าใจไมตรีต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บนพื้นฐานความเข้าใจและความ
ถูกต้อง ไม่ปกป้องสนับสนุนการกระท าที่ผิด    

๓) ด้วยการสื่อสารทีด่ีระหว่างกันจะช่วยให้ได้รับการสนับสนุนที่รวดเร็วและมีคุณภาพ   
๔) ด้วยการให้และรับอย่างเหมาะสม มีการแบ่งปันและการเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ

ซึ่งกันและกันหรือเบียดเบียนกัน 
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ครอบครัวสมดุลกับความสุขทางสังคม คือเป็นการสร้างกระบวนการคิดเชิงปัญญา อัน
จะเสริมสร้างให้เกิดครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มีการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมพร้อม ๆ กับ
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงในอย่างน้อย ๗ 
ประการด้วยกัน คือ ๑) พอเพียงส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน ๒) จิตใจ
พอเพียง ท าให้รักและเอื้ออาทรต่อคนอื่นได้ โดยคนที่ไม่พอเพียงจะรักคนอื่นไม่เป็น และท าลายมาก 
๓) สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อม จะท าให้ยังชีพและท ามาหากินได้ เช่น 
การท าเกษตรผสมผสาน ๔) ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง จึงจะท าให้
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม  ๕) ปัญหา
พอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง ๖) อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่
พอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนที่สัมพันธ์อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ดังนั้น 
เศรษฐกิจพอเพียงจึงควรสัมพันธ์และเติบโตขึ้นจากฐานวัฒนธรรมจึงจะมั่นคง  ๗) มีความมั่นคง
พอเพียง จึงจะท าให้สุขภาพจิตดี เมื่อทุกอย่างพอเพียงเกิดความสมดุล (Equilibrium) ความสมดุล 
คือ ความเป็นปกติและยั่งยืน ซึ่งเราอาจกล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจพื้นฐาน 
เศรษฐกิจสมดุลเศรษฐกิจบูรณการ เศรษฐกิจศีลธรรม คือเศรษฐกิจทางสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบ
มัชฌิมาปฏิปทา เพราะเช่ือมโยงทุกเรื่องเข้าด้วยกันทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๔.๔ ความสมดุลของชีวิตและครอบครัว (ผู้วิจัย) 
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            ครอบครัวสมดุลด้วยความสุขแห่งตน คือหลักข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นสัมมาทิฐิ ซึ่งหลัก
พุทธธรรมทางศาสนาสร้างความมั่นคงทางใจ พุทธศาสนามีคุณค่าด้านจิตใจมากมายต่อมนุษย์ เป็นที่
พึ่งทางใจ ท าให้ไม่รู้สึกอ้างว้างเมื่อประสบปัญหาในชีวิต ศาสนาทุกศาสนา มีหลักธรรมค าสั่งสอนที่มุ่ง
หมายให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรม ละเว้นจากความชั่ว มีเหตุผล ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้อง บุคคลไม่ว่าจะอยู่
ในฐานะใด บทบาทใด จะต้องยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมค าสอน จะช่วย
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ อีกทั้งจะเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
ปกติและสันติสุข โดยเฉพาะ หลักธรรมที่เป็นพื้นฐานส าคัญของการด าเนินชีวิตอันจะให้ครอบครัว
สมดุลด้วยความสุขแห่งตน ซึ่งทุกศาสนามีความ สอดคล้องกัน คือ การยึดมั่นในการท าความดี ซึ่งศา
สนิกชนสามารถน าไป ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อันจะเอื้อต่อการสร้างความสมดุลภายในครอบครัวและ
ได้สร้างความสุขแห่งตนให้เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิต คือ  
            ๑. ครอบครัวสมดุลด้วยการท าความดีละเว้นความชั่ว ถึงแม้ว่าแนวทางการปฏิบัติของแต่ละ
ศาสนาจะแตกต่างกัน แต่ทุกทุกศาสนาก็ล้วนสอนให้ท าความดีละเว้นความชั่ว  
             ๒. ครอบครัวสมดุลด้วยการพัฒนาตนเองและการพึ่งตนเอง ศาสนาต่าง ๆ สอนให้คน
พึ่งตนเอง และพัฒนาตนเองเพื่อให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข  

๓.ครอบครัวสมดุลด้วยความยุติธรรม ความเสมอภาพและเสรีภาพ ค าสอนของศาสนาจะเน้น
ในเรื่องเหล่านี้เพราะทุกเรื่องจะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ชาติตระกูลไม่ได้
เป็นเครื่องก าหนดความแตกต่าง ของบุคคล คนที่เกิดมาเท่าเทียมกันทั้งนั้น และสอนให้ทุกคนอยู่
ภายใต้อคติ ๔ คือ ฉันทาคติ โทสาคต ิโมหาคติ และภยาคติ  

 ๔. ครอบครัวสมดุลด้วยการเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห์ ศาสนาต่าง ๆ สอนให้มีความ
เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสงเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ให้อภัย เอื้อเฟื้อ ด้วยความเมตตากรุณา 
โดยมิหวังผลตอบแทน 

๕. ครอบครัวสมดุลด้วยความอุตสาหะและความพยายาม ทุกศาสนาสอนให้คนมีความ 
อุตสาหะ มีความเพียร ความอดทนและมีความพยายาม อันจะช่วยให้ บุคคลประสบความส าเร็จ 
พร้อมทั้งพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 

 ๖. ครอบครัวสมดุลด้วยความรักความเมตตา แต่ละศาสนากล่าวถึงความรัก ความเมตตาไว้ 
มากมายทั้งหลักธรรมค าสอนในคัมภีร์ และค าสอนที่แทรกไว้ในแต่ละตอนของค าสอนนั้น ๆ บางครั้งก็
มีค าสอนท านองภาษิตเตือนใจ เช่น คติธรรม หรือ สุภาษิต ต่าง ๆ เป็นต้น 
            ๗. ครอบครัวสมดุลด้วยความมีคุณธรรม อดทน อดกลั้น เกือบทุกศาสนา มีบทบัญญัติและ
ข้อปฏิบัติ คือการให้คนมีคุณธรรม อดทนและอดกลั้น  
            ๘. ครอบครัวสมดุลด้วยการไม่เสพสุรา สิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนัน ไม่พูดจา
ขยายความ ซึ่งเป็นหลักเป็นพื้นฐานของทุกศาสนาที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสิ่งไม่ควรท า เพราะ
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เป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคม ต่าง ๆ  ส่ งผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุข  
               กล่าวโดยสรุปเมื่อผู้น าต้องการความสมดุลชีวิตและครอบครัว จ าเป็นอย่างยิ่งครอบครัว
ต้องให้เกิดการพัฒนาที่ เหมาะสมเพื่อเข้าถึงความมั่นคงและยั่งยืนในความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว พึงแสวงหาหลักยึดทางใจ โดยน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาที่ตนศรัทธานับถือ มาเป็น
คติ หรือหลักแห่งเหตุผล ส าหรับในการด าเนินชีวิต เพื่อให้เกิดปัญญา และสามารถปรับตัวปรับใจรับ
กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายได้อย่างมีสติและรู้เท่าทันและประกอบด้วยหลัก
คือ ๑. หลักในการพูดจากันด้วยเหตุผล เป็นสิ่งที่ผู้น าครอบครัวจะต้องท าเป็นตัวอย่าง ๒. หลักในการ
รับฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัว  ๓. หลักในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมมีเหตุผลเสมอ และ๔. 
หลักในการเชือ่มั่นในการกระท าของสมาชิกในครอบครัว 
             ในการวิจัยครั้งนี้ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึงอยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นส าคัญ โดยสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ เรื่องการสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว๒๘๖ ในสถานการณ์มี
หลักประกันความมั่นคงของครอบครัว เป็นระบบที่ส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัว เพื่อให้สมาชิก
ของครอบครัวสามารถด ารงชีวิต และด าเนินชีวิตครอบครัวได้อย่างราบรื่น มีความสุข พึ่งพาตนเองได้ 
ได้รับหลักประกันด้านสิทธิ สวัสดิการ และได้รับการตอบสนองต่อความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของการ
ด ารงชีวิตมนุษย์ รวมถึงสามารถท าหน้าที่ของครอบครัวต่อสมาชิกครอบครัวและสังคม  ท าให้
ครอบครัวสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
และการปรับตัวให้เกิดสมดุลในการด าเนินชีวิตครอบครัวตามบริบทสังคมวัฒนธรรมที่ครอบครัวอาศัย
อยู ่ 
 ในแนวทางการพัฒนา๒๘๗ ๑. การส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการครอบครัวขั้นพื้นฐานที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัวทุกลักษณะ ๑.๑ ส่งเสริมให้ครอบครัวรู้และ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐได้อย่างทั่วถึง ๑.๒ ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 
และองค์กรทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ ส าหรับครอบครัวอย่างทั่วถึง ๑.๓ ส่งเสริมให้
ครอบครัวเข้าถึงระบบการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และการประกันความมั่นคง และความเสี่ยงอ่ืน 
ๆ เพื่อเป็นหลักประกันเมื่อครอบครัวต้องประสบอุบัติภัยต่าง ๆ ๑.๔ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมและ
ตรงกับความต้องการของครอบครัวทุกลักษณะอย่างต่อเนื่อง ๑.๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้การ

                                             
๒๘๖ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,๒๕๕๙ 

หน้า ๒๒. 
๒๘๗ <https://www๒.opsmoac.go.th/ewt_dl_link.php?nid=๑๓๗๙๑  ๑๒-๐๓-๒๕๖๑> 

https://www2.opsmoac.go.th/ewt_dl_link.php?nid=13791
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คุ้มครองทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ 
๑.๖ สนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่งเสริมความสมดุลระหว่างการท างานและ 
ครอบครัว โดยจัดให้มีนโยบายการท างานที่ยืดหยุ่น สถานที่ท างานที่เป็นมิตรกับครอบครัว การหยุด
ลาเลี้ยงบุตร โดยได้รับค่าจ้าง และการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก การพยาบาล และศูนย์ดูแลเด็กเล็ก
ในสถานที่ท างาน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์หลัก มีเป้าหมายและกลยุทธ์ ดังต่อไปนี ้  
 

ตารางที ่๔.๙ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
๑ . พัฒ นาศักยภาพของ
ครอบครัว 

๑ . ครอบครัวมีศักยภาพ และ
สัมพันธภาพที่ ดี  สามารถท า
บทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
๒ . สม าชิ ก ขอ งค รอบ ค รั วมี
คุณ ภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น  ทั้ งท าง
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
คุณ ธรรม  และจริ ย ธรรม  มี
ภูมิคุ้มกัน และสามารถปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงไดด้ีขึ้น 

๑ . ส่ ง เส ริ ม ให้ ค ร อ บ ค รั ว มี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มี
สัมพันธภาพที่ดี และท าบทบาท 
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
 ๒. ส่งเสริมให้ครอบครัวด าเนิน
ชีวิตโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 
 ๓. ส่งเสริมให้ครอบครัวด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางของปรัชญา
เศ รษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง  เพื่ อ ใ ห้ 
ครอบครัวมีภูมิคุ้มกัน สามารถ
พึ่ ง พ า ต น เ อ ง ไ ด้ ภ า ย ใ ต้
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

๒. สร้างหลักประกันความ
มั่นคงของครอบครัว 

๑. ครอบครัวมีหลักประกันความ
มั่ น ค งทุ กด้ าน  ตาม เกณ ฑ์ ที่
ก าหนด 

๑ . ก ารส่ ง เส ริ ม ให้ มี ก ารจั ด
สวัสดิการครอบครัวขั้นพื้นฐานที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความ 
ต้ อ งก ารข อ งค รอ บ ค รั วทุ ก
ลักษณะ  
๒. การส่งเสริมความมั่นคงด้าน
เศรษฐกิจของครอบครัวตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๓ .การส่งเสริมวินัยการออมใน
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ครอบครัว  
๔ .การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม  มีบ รรยากาศการ
เรี ยน รู้  แ ละความป ลอดภั ย
ส าหรับ ครอบครัว 

๓. การบริหารจัดการที่เอื้อ
ต่ อ ค ว า ม เข้ ม แ ข็ ง ข อ ง 
ครอบครัว 

๑. ระบบการบริหารจัดการด้าน
ครอบครัวที่ เป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

๑. การพัฒนาศักยภาพกลไกและ
บุคลากรที่ท างานด้านครอบครัว  
๒ . การพัฒ นากฎหมาย  กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับ
ครอบครัวให้มีความทันสมัย และ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ ๓. การ
พัฒนาการบริหารจัดการการท า
งานด้ านครอบครัวอย่างเป็น
ระบบ  
๔ . การส่งเสริมและพัฒนางาน
วิชาการด้านครอบครัว 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
๔ . ส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่ ายทางสั งคม เพื่ อ 
พัฒนาครอบครัว 

๑. เครือข่ายทางสังคมทุกภาค
ส่ ว น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น  ก า ร
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาครอบครัว
อยา่ง ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

๑ . ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ ผ ลั ก ดั น
เครือข่ายทางสังคมทุกรูปแบบ 
ทุกระดับ ให้มีศักยภาพในการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัว
อย่างต่อเนื่องและสร้างการมีส่วน
ร่วมอย่างเป็นรูปธรรม  
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดระบบเครือข่ายครอบครัวใน
รูปแบบต่างๆ 



๑๘๘ 
 

๕ . พัฒ นากระบวนการ
สื่อสารสั งคมเพื่ อพัฒนา 
ครอบครัว 

๑. มีกระบวนการสื่อสารสังคมที่
มี คุ ณ ภ าพ แ ล ะ  ส ร้ า งส รรค์ 
ครอบครัวรู้เท่าทันสื่อ 

๑. การส่งเสริมการผลิตสื่อและ
ช่องทางสื่อการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง  
๒. การพัฒนากระบวนใช้สื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกัน
ของครอบครัว  
๓. การพัฒนากลไกและส่งเสริม
การบังคับใช้กฎหมายด้านสื่อให้
มีประสิทธิภาพ 

 



บทที่ ๕ 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความ
สมดุลของชีวิตและครอบครัวและเพื่อเสนอยุทธศาสตร์พฤตกิรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุล
ของชีวิตและครอบครัว ผวูิจัยจักไดนําเสนอลําดับการสรุปผลการวิจัยดังตอไปน้ี 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความ

สมดุลของชีวิตและครอบครัวพบว่า หลักประกันความมั่นคงของครอบครัว เป็นระบบที่ส่งเสริมความ
มั่นคงของครอบครัว เพื่อให้สมาชิกของครอบครัวสามารถด ารงชีวิต และด าเนินชีวิตครอบครัวได้อย่าง
ราบรื่น มีความสุข พึ่งพาตนเองได้ ได้รับหลักประกันด้านสิทธิ สวัสดิการ และได้รับการตอบสนองต่อ
ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของการด ารงชีวิตมนุษย์ รวมถึงสามารถท าหน้าที่ของครอบครัวต่อสมาชิก
ครอบครัวและสังคม ท าให้ครอบครัวสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และพร้อมที่จะ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และการปรับตัวให้เกิดสมดุลในการด าเนินชีวิตครอบครัวด้วยหลักคือ ๑ 
การส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการครอบครัวขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ครอบครัวทุกลักษณะ  เช่นการส่งเสริมให้ครอบครัวรู้และเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐ
ได้อย่างทั่วถึง  การส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการส าหรับครอบครัวอย่างทั่วถึง และการส่งเสริมให้ครอบครัวเข้าถึงระบบการประกันสุขภาพ 
ประกันชีวิต และการประกันความมั่นคงและความเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อเป็นหลักประกันเมื่อครอบครัวต้อง
ประสบอุบัติภัยต่าง ๆ  ๒. การส่งเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของครอบครัวตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นส าหรับครอบครัวที่ประสบปัญหา หรือครอบครัวที่
อยู่ในสภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือชั่วคราว และเพียงพอต่อการด ารงชีวิตของครอบครัวตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลไกและช่องทาง การจัดการ
ความรู้และทักษะในการจัดการรายรับรายจ่าย เพื่อลดหนี้สินของครอบครัวอย่างเป็นระบบ  ๓. หลัก
กฎหมาย นโยบาย และแผน ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาสถาบันครอบครัวยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม มุ่งลดความเหลื่อมล้ า ทางเศรษฐกิจและสังคม 
พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการสุขภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย สร้างความ



๑๙๐ 

เข้มแข็งสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน ๔. แนวคิดการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงพุทธในการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบอย่างมีความสัมพันธ์กันระหว่าง กายที่ มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ กายที่สัมพันธ์กับสังคม กายที่สัมพันธ์กับจิตใจหรือ
ความรู้สึกนึกคิดและปัญญาคือความรู้ความเข้าใจ  ธรรมชาติของมนุษย์ด าเนินไปเพื่อต้องการความสุข 
การจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้นั้นจะต้องก าจัดทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ด้วยการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน
ไปพร้อมๆกัน ๕. หลักการอยู่ร่วมกันในครอบครัวด้วยฆราวาสธรรมเป็นหลักธรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน
สถาบันครอบครัวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัว คือ บิดา มารดา และบุตร อยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบ
สุข มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งทางกาย วาจา และใจ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๔ อย่าง คือ (๑) 
สัจจะ (๒) ทมะ (๓) ขันติ (๔) จาคะ  ๖. หลักการปฏิบัติสมดุลครอบครัวด้วยหลักไตรสิกขาเป็น
แนวทางเพิ่มพูนของศีล สมาธิ ปัญญา เป็นขั้นตอนไปตามล าดับพร้อมสามารถพัฒนาให้เจริญยิ่งถึงขั้น
เป็นอธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา เป็นไปตามสภาพธรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มนุษย์
สามารถใช้หลักของไตรสิกขาพัฒนาให้ยิ่งๆขึ้น  ๗.หลักการแนวคิดเกี่ยวกับความสมดุลชีวิตกับการ
ท างานกล่าวคือความสามารถของแต่ละบุคคลในการบริหารและจัดสรรเวลาในการท างานและ
กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในสังคมและกิจกรรมในยามว่างให้มี
ความพอเหมาะพอดี ๘. โครงสร้างหรือองค์ประกอบหลักของครอบครัวที่พึงประสงค์ มีเป้าหมายของ
การพัฒนาลักษณะครอบครัวไทยที่พึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุเป็นครอบครัวที่มีความสุข และความสุข
ของครอบครัวตั้งอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างหรือองค์ประกอบหลักที่เป็นกลไกส าคัญ ได้แก่ ๑. สังคม
ครอบครัว เป็นรากฐานส าคัญในการสร้างครอบครัวที่มีความรักและความอบอุ่น ๒. สุขภาพครอบครัว 
การมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ เป็นต้นทุนที่ดีในการ
พัฒนาศักยภาพของคนและครอบครัว ตลอดจนสังคมโดยรวม ๓. เศรษฐกิจครอบครัว เป็นตัวชี้วัด
พื้นฐานที่แสดงถึงความมั่นคงของครอบครัว เพราะครอบครัวที่มีรายได้เพียงพอ ย่อมท าให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่เป็นสุข ๔. วัฒนธรรมครอบครัว เปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้น าครอบครัว
ให้ด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง มีศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเสริมสร้าง
ความสุข และความแข็งแกร่งให้กับครอบครัว และ๕. การเกื้อหนุนสังคม การช่วยเหลือหรือเกื้อหนุน
สังคม เปรียบเสมือนการสร้างร่มเงาให้ครอบครัว เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 

ผลการวิจัยพบว่า หลักการ-เหตุผล ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธ ถือเป็นกระบวนการท า
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อภริยาท าหน้าที่ของพ่อที่ดีต่อลูก ประสบความส าเร็จระดับหนึ่ง
ได้ท าหน้าที่สอนลูกๆ ด้วยหลักของความเพียรพยายามในหน้าที่การงาน   การตั้งสติให้อยู่ในด้าน
พฤติกรรมคือไตรสิกขา เมื่อใดครองสติให้อยู่ใช้สติ ในส่วนของพระสงฆ์ถือเป็นแบบอย่างของการ
ด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จ ความสุขที่สมดุลคือท าในสิ่งที่ตนเองชอบหลักการด าเนินชีวิตตาม



๑๙๑ 

หลักที่สมัยโบราณได้สอนไว้ ให้ก าลังใจ ดูแลให้ความไว้วางใจค าสอนของบิดา มารดา หลักเมตตา
ธรรมควรตระหนักหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แล้วควรน ามาปฏิบัติให้สมดุลไม่มาก ไม่น้อยเกินไป 
ควรมีความเสมอกัน เช่นภาษา สังคมวัฒนธรรม แม้แต่การปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นให้ได้  เช่นการกิน
อาหาร ทั้งอีสาน เหนือ ใต้ จึงเป็นส่วนที่ต้องถือวัฒนธรรมการกิน มีความส าคัญ นอกจากนั้นการเป็น
ผู้น าครอบครัว เป็นผู้ครองเรือนพึงมีหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดหลักในการด าเนินชีวิต ด้วยการ
เลี้ยงดู ให้ความรัก ความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มี
ความพร้อมที่จะท างานอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป 

ผลการวิจัยพบว่า เป้ าหมายการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
ประกอบด้วยการสร้างความพร้อมด้านการศึกษาให้กับตนเองและครอบครัวและสนับสนุนลูกจน
ประสบความส าเร็จ  ได้ท าหน้าที่ของผู้น าครอบครัวอย่างสมบูรณ์และท าหน้าที่เชิงสังคมตามวิชาชีพ
อย่างเหมาะสม ในด้านสุขภาวะองค์รวม เช่นเรื่องอาหารให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ เป็นไปตามหลัก
โภชนาการ การอยู่ร่วมกัน มีการพูดคุย หลักประชาธิปไตย มีช่วงท ากิจกรรมร่วมกัน พักผ่อนไปเที่ยว
ที่ไหนก็ไปร่วมกัน และจ าเป็นอย่างยิ่งการท าหน้าที่ปฏิบัติตนด้วยหลักสัมมาทิฐิในความเป็นพ่อ แม่ ลูก 
เพื่อน แม้กระทั้งการบ ารุงสมณะพราหมณ์ ต้องดูแลการก ากับดูแลเชิงพฤติกรรมเช่นรูปแบบของศีล 
รูปแบบของคิหิปฏิบัติ หลักของศีล ๕  ควรปฏิบัติให้เหมาะสม จึงจะสามารถสร้างความสุขได้ มีการ
ออกก าลังกายทุกวัน ใช้วิถีชีวิตร่วมกับชุมชนในหมู่บ้าน โดยเพิ่มวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เคารพ
และให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการร่วมรับผิดชอบในภาระของครอบครัว อันน าไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง
และครอบครัวคุณภาพ  ซึ่งประกอบด้วย ๑) สร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น ๒) มารดา บิดา เกื้อกูล
บุตร ฝึกฝนอบรมและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่บุตร ธิดา และบุตร ธิดา เชื่อฟังและเลี้ยงดู ปรนนิบัติ 
มารดา บิดา  ๓) มีการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันและต่อเนื่อง ๔) สร้างสภาพและสร้าง
บรรยากาศรวมทั้งจัดสภาพสิ่งแวดลอ้มทั้งทางกายภาพและทางจิตใจที่ดี 

ผลการวิจัยพบว่า วิธีการรูปแบบยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธ โดยยึดถือหลักการปฏิบัติ
ที่ดีแนววิถีปฏิบัติตามแนวพุทธจิตวิทยา เช่นการเตรียมความพร้อมทั้งพ่อและแม่มีทรัพย์ที่สั่งสมไว้ จึง
ไม่ให้ตนเองเดือดร้อน ส่วนลูกๆ ก็มีงานท ามีเงินเดือนกันทุกคนสร้างความพร้อมทั้งบ้านที่อยู่อาศัย แต่
จะไม่สร้างก่อหนี้สินไว้ให้กับลูกหลาน  มีข้อปฏิบัติตามหลักความประพฤติที่ดีงามและด าเนินชีวิตด้วย
หลักวิชาชีพทางจิตวิทยาและพุทธจิตวิทยาเป็นส าคัญอยากใช้วิถีชีวิตที่เหมือนสมัยก่อน อยากมี
ครอบครัวใหญ่ ไม่อยากให้มีครอบครัวแยก เพราะขาดความปองดอง ทุกวันนี้ครอบครัวทางสังคมมีแต่
ครอบครัวเดียว ใช้แต่สื่อในการติดต่อกัน จึงขาดการปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสม การใช้สติและปัญญาหรือ
หลักไตรสิกขา เป็นหลักสุขภาวะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัว โดยเฉพาะการกินท าให้ดู อยู่ให้เห็น ต้องตั้ง
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ตนในหลักมัชฌิมาปฏิปทา เพื่อให้เกิดการทวงดุลซึ่งกันและกัน  การสร้างความสุขในครอบครัวนั้น 
สรุปได้ดังนี้๑) มีการใช้เวลาว่างท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว/การพักผ่อน ท่องเที่ยวกับครอบครัว 
ทานอาหาร่วมกัน ช่วยกันท างานบ้าน   ๒) มีการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับเพื่อนบ้านหรือบุคคลอื่น มี
การพบปะสังสรรค์เพื่อการสร้างทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม /ท าประโยชน์ร่วมกัน เพื่อ
ปลูกฝังค่านิยม จิตส านึกที่ดี   ๓) มีการสื่อสารอย่างเข้าใจ พูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นด้วยเหตุผล
เพื่อลดความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรงในครอบครัว 

ผลการวิจัยพบว่ายุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในความสมดุลของชีวิตและครอบครัว ใน
ด้านผู้น าครอบครัว เป็นผู้ครองเรือนมีหลักในการด าเนินชีวิต ด้านบิดามารดา ค้นพบแบบอย่างที่ดี
สร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว ด้านผู้น าครอบครัวมีรูปแบบในการสร้างครอบครั วอย่างมี
ความสุขและด้านแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดีต่อการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
ซึ่งประกอบด้วย การวางตนให้เหมาะสมกับความเป็นผู้น าครอบครัวมีการใช้หลักธรรมเป็นฐานในการ
ด าเนินชีวิตที่ดีงามและสร้างความสุขปัจจุบัน และความสุขในเครือญาติ หลักการท างานในครอบครัว  
ยกหน้าที่กับภริยา เรื่องความเป็นใหญ่ภายในบ้านต้องอยู่ด้วยความเสมอภาคเคารพสิทธิผู้กันและกัน  
หลักการปฏิบัติด้วยฆราวาสธรรมในการด าเนินชีวิตท าหน้าที่ ของพ่อที่ดีต่อลูกโดยมี ประสบการณ์
ความส าเร็จระดับหนึ่งด้วยหลักความเพียรพยายามในหน้าที่การงาน หลักการปฏิบัติภายในครอบครัว
ถือหลักพฤติกรรมด้านศีลเป็นหลัก การตั้งสติให้อยู่ในด้านพฤติกรรมแห่งมรรคาในการด าเนินชีวิต 
หลักการด าเนินชีวิต  หลักทางสายกลางให้เกิดความพอดีเพื่อความสมดุล ตามหลักที่สมัยโบราณได้
สอนไว้ให้ก าลังใจ ดูแลให้ความไว้วางใจค าสอนของบิดา มารดา หลักเมตตาธรรม และผู้น าครอบครัว
ควรตระหนักหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แล้วควรน ามาปฏิบัติให้สมดุลไม่มาก ไม่น้อยเกินไป ควร
มีความเสมอกัน มีความรักอย่าอยู่กับสิ่งเดิมๆ ดอกบัวต้องมีการลดน้ า ความรักก็ต้องมีการเอาอกเอา
ใจและความรับผิดชอบมีต่อครอบครัวลูกคือแก้วตาดวงใจนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธใน
ความสมดุลชีวิตและครอบครัว 

ผลการวิจัยพบว่าส่วนในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว ในด้านผู้น า
ครอบครัวเป็นผู้ดูแลสุขภาพทางกายของครอบครัว ด้านบิดามารดาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการสร้าง
สัมพันธภาพเชิงสังคม ด้านการเสริมสร้างความรู้สึก ความรักและความห่วงใยปรารถนาดีต่อกันและ
ด้านผู้น าครอบครัวได้มีหลักแห่งเหตุผลเพื่อเข้าถึงความมั่นคงและยั่งยืนในความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย ด้านออกก าลังกาย ด้านอาหาร ด้านสังคม มีการแบ่งปันกัน การให้อาหาร
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ต้องการพัฒนาสนับสนุนด้านพระศาสนาเช่นการให้ทุน การระดม
ทุน หวังเพื่อการเจริญฝ่ายเดียวทางการปฏิบัติ และทางด้านการปรับชีวิตแม่บ้านอยู่ใต้ ผมอยู่กลาง 
ฐานชีวิตไม่เหมือนกันต้องมีการน าธรรมมาปฏิบัติ คือ ความอดทนใช้มาก มากกว่าทุกตัว การปรับ
อารมณ์  ช่องว่างของชีวิตของแต่ละคนด้านรายได้ ก็มาร่วมกันทั้งจ่ายค่าบ้าน จ่ายค่ารถ เอากระเป๋า
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มาร่วมกันเมื่อหนี้สินหมดแล้ว ก็แยกกระเป๋า น าไปฝากธนาคารเพื่อให้ลูกเรียนต่อและบางส่วนที่เป็น
เงินสด ควรเตรียมไว้เพ่ือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ส่วนในด้านการสร้างความพร้อมด้านการศึกษาให้กับตนเอง
และครอบครัวและสนับสนุนลูกจนประสบความส าเร็จ ถือว่าได้ท าหน้าที่ของผู้น าครอบครัวอย่าง
สมบูรณ์และท าหน้าที่เชิงสังคมตามวิชาชีพอย่างเหมาะสม และสร้างความอดทนให้ลูกและภริยาได้
สบายใจ นอกจากนั้น ด้านการออกก าลังกาย  ทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามหลัก
โภชนาการการอยู่ร่วมกัน มีการพูดคุย หลักประชาธิปไตยมีช่วงท ากิจกรรมร่วมกัน พักผ่อนไปเที่ยวที่
ไหนก็ไปร่วมกัน พร้อมกันนั้นได้การท าหน้าที่ของความเป็นพ่อ แม่ ลูก เพื่อน ต้องดูแลการก ากับดูแล
เชิงพฤติกรรมเช่นรูปแบบของศีล รูปแบบของคิหิปฏิบัติ ตามหลักของศีล ๕  ควรปฏิบัติให้เหมาะสม 
จึงจะสามารถสร้างความสุขได้มีการออกก าลังกายทุกวัน ใช้วิถีชีวิตร่วมกับชุมชน 

ผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างในยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว  ซึ่งประกอบด้วย การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวจ าต้องมีความสามัคคีกันใน
ครอบครัว  จึงจ าเป็นต้องมีการตั้งพัฒนาเชิงพฤติกรรมระดับศีลและหลักการอยู่ร่วมกันในสังคมพร้อม
ให้ความรักและความเมตตาต่อกัน  จึงให้ความส าคัญต่อความส าเร็จทั้งหน้าที่การงานและชีวิต
ครอบครัว โดยในหลักการท างานใช้หลักขันติ ความอดทนในครอบครัวและการท างานในองค์กร  
จ าต้องมีหลักการส ารวจตนเองด้วยหลักไตรสิกชา เช่น ศีล เป็นส่วนที่จะให้ ศีลกับวินัย คือการเข้า
สังคม การรู้ศาสนาของทุกคนมีอยู่ แต่การน าไปสู่การปฏิบัติยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาเชิงพฤติกรรม ต้อง
พัฒนาทั้งในด้านปริยัติ ปฏิบัติและการเข้าไปสู่ปฏิเวธได้ นอกจากนั้นต้องสร้างความเสมอภาคทั้งพ่อ
และแม่มีความเสมอกันด้วยศีลข้อวัตรปฏิบัติ ตามหลักของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมและ
สร้างความส าเร็จของครอบครัวด้วยความเพียรเป็นต้นแบบ ซึ่งมีข้อปฏิบัติตามหลักความประพฤติที่ดี
งามและด าเนินชีวิตด้วยหลักสัมมาอาชีว บนฐานคิดทางพุทธศาสนาเป็นส าคัญ พร้อมกันนั้นควรมีการ
ให้เวลากับตนเองกับครอบครัว ด้วยการบริหารจัดการด้านอาชีพการงานไม่มีปัญหา  ด้านร่างกาย/
สุขภาพต้องดี ด้านอารมณ์ต้องระงับเก็บได้/มีอารมณ์ขันบ้าง ด้านการเงิน/เงินไม่พอใช้ท าอย่างไรให้
เป็นหนี้น้อยที่สุด ด้านครอบครัว/เรื่องลูกเป็นปัจจัยท าให้เกิดภาวะความกดดันมากขึ้นและด้านจิต
วิญญาณ ถือเป็นที่สุดของชีวิตต้องมีการพัฒนาทุกขณะ ซึ่งในด้านสุขภาวะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัว 
โดยเฉพาะการกิน ท าให้ดู อยู่ให้เห็น ต้องตั้งตนในหลักมัชฌิมาปฏิปทา เพื่อให้เกิดการทวงดุลซึ่งกัน
และกัน ควรเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้โดยมีทักษะชีวิต พักผ่อนร้องเพลง ท ากิจกรรมร่วมกัน 
และสิ่งที่ควรตระหนักรู้ ในข้อวัตรปฏิบัติในวันส าคัญทางศาสนา วันส าคัญในชีวิตครอบครัวจ าเป็นต้อง
เข้าใจกัน และอย่าประมาทในชีวิต สิ่งส าคัญต้องเคารพซึ่งกันและกัน 
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๕.๒ อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิต

และครอบครัว 
ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความ

สมดุลของชีวิตและครอบครัวพบว่า หลักประกันความมั่นคงของครอบครัว เป็นระบบที่ส่งเสริมความ
มั่นคงของครอบครัว เพื่อให้สมาชิกของครอบครัวสามารถด ารงชีวิต และด าเนินชีวิตครอบครัวได้อย่าง
ราบรื่น มีความสุข พึ่งพาตนเองได้ ได้รับหลักประกันด้านสิทธิ สวัสดิการ และได้รับการตอบสนองต่อ
ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของการด ารงชีวิตมนุษย์ รวมถึงสามารถท าหน้าที่ของครอบครัวต่อสมาชิก
ครอบครัวและสังคม ท าให้ครอบครัวสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และพร้อมที่จะ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และการปรับตัวให้เกิดสมดุลในการด าเนินชีวิตครอบครัวด้วยหลักคือ ๑ 
การส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการครอบครัวขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ครอบครัวทุกลักษณะ  ๒. การส่งเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของครอบครัวตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นส าหรับครอบครัวที่ประสบปัญหา หรือครอบครัวที่
อยู่ในสภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือชั่วคราว และเพียงพอต่อการด ารงชีวิตของครอบครัวตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓. หลักกฎหมาย นโยบาย และแผน ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค  และเท่าเทียมกันทางสังคม มุ่งลดความ
เหลื่อมล้ า ทางเศรษฐกิจและสังคม ๔. แนวคิดการพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธในการท างานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบอย่างมีความสัมพันธ์กันระหว่าง กายที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ๕. 
หลักการอยู่ร่วมกันในครอบครัวด้วยฆราวาสธรรมเป็นหลักธรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนสถาบันครอบครัว
เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว คือ บิดา มารดา และบุตร อยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุข มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทั้งทางกาย วาจา และใจ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๔ อย่าง คือ (๑) สัจจะ (๒) ทมะ 
(๓) ขันติ (๔) จาคะ  ๖. หลักการปฏิบัติสมดุลครอบครัวด้วยหลักไตรสิกขาเป็นแนวทางเพ่ิมพูนของศีล 
สมาธิ ปัญญา เป็นขั้นตอนไปตามล าดับพร้อมสามารถพัฒนาให้เจริญยิ่งถึงขั้นเป็นอธิศีลสิกขา อธิจิต
สิกขา อธิปัญญาสิกขา เป็นไปตามสภาพธรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มนุษย์สามารถใช้หลักของ
ไตรสิกขาพัฒนาให้ยิ่งๆขึ้น  ๗.หลักการแนวคิดเกี่ยวกับความสมดุลชีวิตกับการท างานกล่าวคือ
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการบริหารและจัดสรรเวลาในการท างานและกิจกรรมต่างๆ  ไม่ว่า
ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในสังคมและกิจกรรมในยามว่างให้มีความพอเหมาะพอดี 
๘. โครงสร้างหรือองค์ประกอบหลักของครอบครัวที่พึงประสงค์ มีเป้าหมายของการพัฒนาลักษณะ
ครอบครัวไทยที่พึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุเป็นครอบครัวที่มีความสุข และความสุขของครอบครัวตั้งอยู่
บนพื้นฐานของโครงสร้างหรือองค์ประกอบหลักที่เป็นกลไกส าคัญ  ได้แก่ ๑. สังคมครอบครัว เป็น
รากฐานส าคัญในการสร้างครอบครัวที่มีความรักและความอบอุ่น ๒. สุขภาพครอบครัว การมีสุขภาพ
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สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ เป็นต้นทุนที่ดีในการพัฒนา
ศักยภาพของคนและครอบครัว ตลอดจนสังคมโดยรวม ๓. เศรษฐกิจครอบครัว เป็นตัวชี้วัดพื้นฐานที่
แสดงถึงความมั่นคงของครอบครัว เพราะครอบครัวที่มีรายได้เพียงพอ ย่อมท าให้สมาชิกในครอบครัว
มีความเป็นอยู่ที่เป็นสุข ๔. วัฒนธรรมครอบครัว เปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้น าครอบครัวให้ด าเนิน
ไปในทิศทางที่ถูกต้อง มีศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเสริมสร้างความสุข 
และความแข็งแกร่งให้กับครอบครัว และ๕. การเกื้อหนุนสังคม การช่วยเหลือหรือเกื้อหนุนสังคม 
เปรียบเสมือนการสร้างร่มเงาให้ครอบครัว เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตนเอง ครอบครัว และ
สังคม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิต
และครอบครัว สิ่งที่ต้องตระหนักรู้ ในความเป็นกัลยาณมิตรของคู่สามีภรรยา ผู้มีความเสมอภาคกัน 
กล่าวได้ว่ามีเกณฑ์ตัดสินจากธรรมของผู้ครองเรือน ๔ ประการนี้เอง ถือเป็นหลักธรรมพื้นฐานในจิตใจ 
และในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีงามแก่ผู้อื่น คู่สามีภรรยาก็ควรมีธรรมที่สมน้ าสมเนื้อกัน หรือเสมอกันใน
หลักธรรมที่เรียกว่า สมชีวิธรรม ๔๒๘๘ ในปฐมสมชีวีสูตร ว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกันสูตรที่ 
๑ มี ๔ ประการ คือ (๑) สมศรัทธา : มีศรัทธาเสมอกัน (๒) สมสีลา : มีศีลเสมอกัน (๓) สมจาคา : มี
ความเสียสละเสมอกัน และ(๔) สมปัญญา : มีปัญญาเสมอกัน  สมชีวิธรรม ๔ น้ี จะเป็นฐานรองรับ
ชีวิตคู่ครองในระดับที่สมควรและคู่ควรกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้า เหตุเพราะความเป็นผู้มีธรรมสม
กันนี้เอง ท าให้ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอ รู้จักส ารวมระวังในการด าเนินชีวิต
โดยธรรม ใช้ค าพูดที่ไพเราะอ่อนหวานต่อกันมีความสุขความเจริญ รักใคร่ปรองดอง ไม่คิดร้ายต่อกัน 
ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับธรรมส าหรับคู่สมรสไว้ใน  ปฐมสังวาสสูตร ว่า การอยู่ร่วมกันของสามี
ภรรยาในลักษณะนี้ จัดอยู่ในประเภทที่ ๔ ที่สามีเทวดาอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดา คือ สามีภรรยาต่าง
เป็นคนมีศีลทั้งคู่๒๘๙ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงเพชร คงจันทร์ ๒๙๐ได้ศึกษารูปแบบการ
เสริมสร้างความมั่นคงของ ครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อ
ศึกษาแนวคิด พัฒนาการและหลักการเสริม สร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา 
(๒) เพื่อศึกษารูปแบบ ตัวชี้วัด และ กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวในสังคมไทย (๓) 
เพื่อเสนอรูปแบบการเสริม สร้างความมั่นคงของครอบครัวไทยเชิงพุทธบูรณาการ ผลการวิจัยพบว่า 
หลักการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนามี ๒ หลักการ คือ (๑) หลักการ

                                             
๒๘๘ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๕/๙๔. 
๒๘๙ การอยู่ร่วมกันของสามีภรรยา อีก ๓ ประเภท ได้แก่ ๑. สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาผี คือ สามีและ

ภรรยาไม่มีศีลทั้งคู่ ๒. สามีผีอยู่ร่วมกับภรรยาเทวดา คือ สามีไม่มีศีล ภรรยามีศีล และ ๓. สามีเทวดาอยู่ร่วมกับ
ภรรยาผี คือ สามีมีศีล ภรรยาไม่มีศีล – องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๕๓/๘๙. 

๒๙๐ แมชีวงเพชร คงจันทร์, รูปแบบการเสริมสร้างความมั่นคงของ ครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ, 
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ ๔, ๒๕๕๖, ฉบับพิเศษ, หน้า ๒๕๘-๒๕๕๙.         



๑๙๖ 

ปฏิบัติตนตามแนวอริยมรรคมีองค์ ๘ ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิ (๒) หลักการ เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันภายในมีพระไตรลักษณ์ เป็นอารมณ์ คือ 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และภูมิคุ้มกันภายนอก คือ การปฏิบัติตามหลักทิศ ๖ ผลที่ได้รับจากหลักการ
ดังกล่าวมานี้มี ๓ อย่างคือ (๑) ได้รับประโยชน์ในโลกนี้ คือ ก่อเกิดความ เสมอภาคทางสังคม ทาง
เศรษฐกิจ และทางการศึกษา ก่อเกิดความปรองดองในครอบครัว และ ความผาสุกในการครองเรือน 
(๒) ได้รับประโยชน์โลกหน้า (๓) ได้รับประโยชน์สูงสดุคือพระ นิพพาน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวพร  ปกป้อง และคณะ๒๙๑ ได้ศึกษา โครงการสร้างดัชนีชี้
วัดสุขภาวะครอบครัวเพื่อการประเมินผลงาน ตามแผนงานสุขภาวะครอบครัว ระยะ ๓ ปี (ประจ า ปี 
๒๕๕๓) ของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  ตามที่ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ได้มีมติอนุมัติ โครงการแผนงานสุขภาวะครอบครัว ระยะ ๓ ปี (มีนาคม ๒๕๕๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)   
โดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเป็นผู้ด าเนินการตามแผน    แผนงานสุขภาวะครอบครัวเป็นส่วนงาน
หนึ่งของแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ส านัก ๔   ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าประสงค์ ที่ ๓ ของ 
สสส. คือ พัฒนากระบวนการ ต้นแบบและกลไกขยายผล ส าหรับการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมใน
องค์กร พื้นที่ และเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อมุ่งพัฒนาสังคมสุขภาวะในระยะยาว  โดยแผนงาน
สุขภาวะครอบครัวระยะ ๓ ปี ได้ก าหนดเป้าประสงค์เพื่อท าให้ “ครอบครัวในสังคมไทยโดยเฉพาะ
ครอบครัวในสภาวะยากล าบาก ได้รับการดูแล ส่งเสริมการเรียนรู้  จนเกิดสุขภาวะครอบครัว  และ
ร่วมกันสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนขึ้นในสังคม”  ตามเป้าประสงค์นี้ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ของแผนงานสุขภาวะครอบครัว ในช่วงเวลาระหว่าง ปี ๒๕๕๑ -๒๕๕๓   ดังนี้  ๑. 
ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคีด้านครอบครัว ๒. สนับสนุนการน าความรู้และกระบวนการส่งเสริม
ครอบครัว ขยายสู่กลุ่มครอบครัว  ในสภาวะยากล าบากและลงพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะครอบครัวใน ๕ 
พื้นที่ส าคัญ  และ๓. ผลักดันให้เกิดนโยบายหนุนเสริมการสร้างสุขภาวะครอบครัว 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย เทียนถาวร และคณะ ๒๕๔๒๒๙๒ ได้ศึกษาสภาวะ
ครอบครัวที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ของประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยโครงสร้าง 
คุณลักษณะของครอบครัวไทย ที่มีอิทธิพลต่อความสุขของครอบครัวไทย พบว่าการเสริมสร้างลักษณะ

                                             
๒๙๑ ศิวพร  ปกป้อง และคณะ, โครงการสร้างดัชนีชี้วัดสุขภาวะครอบครัวเพื่อการประเมินผลงาน 

ตามแผนงานสุขภาวะครอบครัว,มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว, ๑๙๒ ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ ซอย ๘ ประชานิเวศน์ 
๑ เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 

๒๙๒ วิชัย เทียนถาวร, ประสิทธิ์ ลีระพันธ์, เพ็ญประภา ศิวิโรจน์, วรลักษณ์ คงหนู และทัศนาภรณ์ 
ขาปัญญา, การศึกษาสภาวะครอบครัวที่มีลักษณะครอบครัวที่พึงประสงค์ของประเทศไทย, (นนทบุรี: กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๒).  



๑๙๗ 

นิสัยและพฤติกรรมทางสังคม ร้อยละ ๖๐ ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสุขภาพพื้นฐาน ผู้น าครอบครัวส่วน
ใหญ่มีการเห็นคุณค่า และยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อจิตส านึกและพฤติกรรมสาธารณะ แต่ยังไม่พร้อมที่
จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมโดยตรง ครอบครัวไทยมีความสุขเฉลี่ยระดับปานกลาง ความสุข
มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบพื้นฐานของครอบครัวในทางบวก ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ความสุขครอบครัว เป็นกลุ่มปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของครอบครัว ๑๕ ปัจจัย ได้แก่ ความ
รัก สถานภาพสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ อายุ อาชีพ ความคาดหวังเป็นครอบครัวที่ร่ารวย การ
ส่งเสริมสุขภาพ การมีหลักประกันรักษาสุขภาพ การเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมของบุตร พฤติกรรม
เสี่ยงทางสังคมของคู่สมรส การมอบหมายงานบ้านให้บุตร ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส ภาระ
รับผิดชอบคนพิการในครอบครัว จิตส านึกสาธารณะ และพฤติกรรมสาธารณะ และทั้ง ๑๕ ปัจจัย 
สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดสภาวะครอบครัวที่พึงประสงค์ได้ 

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิต
และครอบครัว 

ผลการวิจัยพบว่า หลักการ-เหตุผล ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธ ถือเป็นกระบวนการท า
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อภริยาท าหน้าที่ของพ่อที่ดีต่อลูก ประสบความส าเร็จระดับหนึ่ง
ได้ท าหน้าที่สอนลูกๆ ด้วยหลักของความเพียรพยายามในหน้าที่การงาน การตั้งสติให้อยู่ในด้าน
พฤติกรรมคือไตรสิกขา เมื่อใดครองสติให้อยู่ใช้สติ ในส่วนของพระสงฆ์ถือเป็นแบบอย่างของการ
ด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จ ความสุขที่สมดุลคือท าในสิ่งที่ตนเองชอบหลักการด าเนินชีวิตตาม
หลักที่สมัยโบราณได้สอนไว้ ให้ก าลังใจ ดูแลให้ความไว้วางใจค าสอนของบิดา มารดา หลักเมตตา
ธรรมควรตระหนักหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แล้วควรน ามาปฏิบัติให้สมดุลไม่มาก ไม่น้อยเกินไป 
ควรมีความเสมอกัน เช่นภาษา สังคมวัฒนธรรม แม้แต่การปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นให้ได้ เช่นการกิน
อาหาร ทั้งอีสาน เหนือ ใต้ จึงเป็นส่วนที่ต้องถือวัฒนธรรมการกิน มีความส าคัญ นอกจากนั้นการเป็น
ผู้น าครอบครัว เป็นผู้ครองเรือนพึงมีหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดหลักในการด าเนินชีวิต ด้วยการ
เลี้ยงดู ให้ความรัก ความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มี
ความพร้อมที่จะท างานอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กลุ่มตัวอย่างในครอบครัวเมื่อจะพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธ จ าเป็นต้อง
สร้างอุปนิสัยการเรียนรู้ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในการศึกษาโปรแกรมเชิงป้องกัน 
คือด้านเจตคติ/ ความรู้สึก โดย Krathwohl, Bloom และ Masia (Bloom, ๑๙๕๖ อ้างถึงใน ทิศนา 
แขมมณี, ๒๕๕๔) ได้จัดล าดับขัน้การเรียนรู้ไว ้๕ ขั้น ดังนี ้  ๑ ) ขั้ น ก า ร รั บ รู้  (receiving or 
attending) บุคคลได้รับรู้ค่ านิ ยมที่ ต้องการจะปลูกฝั งในตัวบุคคล   ๒ ) ขั้นการตอบสนอง 
(responding) ผู้เรียนได้รับรู้และเกิดความสนใจในค่านิยมนั้น แล้วมีโอกาสได้ตอบสนองในลักษณะใด



๑๙๘ 

ลักษณะหนึ่ง ๓) การเห็นคุณค่า (valuing) เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับค่านิยมนั้น 
และเกิดเห็นคุณค่าของค่านิยมนั้น ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติต่อค่านิยมนั้น  ๔ ) ขั้ น ก า ร จั ด ร ะ บ บ 
(organization) เป็นขั้นที่ผู้เรียนรับค่านิยมที่ตนเห็นคุณค่านั้นเข้ามาอยู่ในระบบค่านิยมของตน ๕) ขั้น
การสร้างลักษณะนิสัย (characterization) เป็นขั้นที่ผู้ เรียนปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ตนรับอย่าง
สม่ าเสมอ และท าจนกระทั่งเป็นนิสัย ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ วิชัย เทียนถาวร และคณะ ๒๕๔๒
(๖)๒๙๓ ได้ศึกษาสภาวะครอบครัวที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยโครงสร้าง คุณลักษณะของครอบครัวไทย ที่มีอิทธิพลต่อความสุขของครอบครัวไทย กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้นาครอบครัวจานวน ๔,๒๓๖ คนจากทั่วประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทั่วไปของผู้น าครอบครัว ส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ อาชีพขาดความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ ค่อนข้างยากจน ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง มีค่านิยมเรื่องความร่ารวย
และการใช้ความพยายามสร้างครอบครัวมาตลอด รับรู้และเห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
(ประมาณร้อยละ ๖๐) แต่ยังไม่ได้น าไปปฏิบัติ ส่วนใหญ่ผู้น าครอบครัวยังอยากให้ลูกยึดอาชีพ
ข้าราชการ หนึ่งในสามของผู้นาครอบครัวมีโรคประจ าตัว ประมาณครึ่งหนึ่งมีปัญหาความเครียด ใช้วิธี
ผ่อนคลายโดยการพักผ่อนเป็นหลัก ประมาณหนึ่งในสามมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ไม่เกินร้อยละ 
๓๐ ส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุตรในครอบครัวในเรื่องเรียนศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม การเสริมสร้าง
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทางสังคม ร้อยละ ๖๐ ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสุขภาพพื้นฐาน ผู้น า
ครอบครัวส่วนใหญ่มีการเห็นคุณค่า และยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อจิตสานึกและพฤติกรรมสาธารณะ แต่
ยังไม่พร้อมที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมโดยตรง ครอบครัวไทยมีความสุขเฉลี่ยระดับปาน
กลาง ความสุขมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบพื้นฐานของครอบครัวในทางบวก ปัจจัยที่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อความสุขครอบครัว เป็นกลุ่มปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของครอบครัว ๑๕ ปัจจัย 
ได้แก่ ความรัก สถานภาพสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ อายุ อาชีพ ความคาดหวังเป็นครอบครัวที่ร่ารวย 
การส่งเสริมสุขภาพ การมีหลักประกันรักษาสุขภาพ  การเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมของบุตร 
พฤติกรรมเสี่ยงทางสังคมของคู่สมรส การมอบหมายงานบ้านให้บุตร ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส 
ภาระรับผิดชอบคนพิการในครอบครัว จิตสานึกสาธารณะ และพฤติกรรมสาธารณะ และทั้ง ๑๕ 
ปัจจัย สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดสภาวะครอบครัวที่พึงประสงค์ได ้

ผลการวิจัยพบว่า เป้ าหมายการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
ประกอบด้วยการสร้างความพร้อมด้านการศึกษาให้กับตนเองและครอบครัวและสนับสนุนลูกจน

                                             
๒๙๓ วิชัย เทียนถาวร, ประสิทธิ์ ลีระพันธ์, เพ็ญประภา ศิวิโรจน์, วรลักษณ์ คงหนู และทัศนาภรณ์ 

ขาปัญญา, การศึกษาสภาวะครอบครัวที่มีลักษณะครอบครัวที่พึงประสงค์ของประเทศไทย, (นนทบุรี: กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๒).  



๑๙๙ 

ประสบความส าเร็จ  ได้ท าหน้าที่ของผู้น าครอบครัวอย่างสมบูรณ์และท าหน้าที่เชิงสังคมตามวิชาชีพ
อย่างเหมาะสม ในด้านสุขภาวะองค์รวม เช่นเรื่องอาหารให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ เป็นไปตามหลัก
โภชนาการ การอยู่ร่วมกัน มีการพูดคุย หลักประชาธิปไตย มีช่วงท ากิจกรรมร่วมกัน พักผ่อนไปเที่ยว
ที่ไหนก็ไปร่วมกัน และจ าเป็นอย่างยิ่งการท าหน้าที่ปฏิบัติตนด้วยหลักสัมมาทิฐิในความเป็นพ่อ แม่ ลูก 
เพื่อน แม้กระทั้งการบ ารุงสมณะพราหมณ์ ต้องดูแลการก ากับดูแลเชิงพฤติกรรมเช่นรูปแบบของศีล 
รูปแบบของคิหิปฏิบัติ หลักของศีล ๕  ควรปฏิบัติให้เหมาะสม จึงจะสามารถสร้างความสุขได้ มีการ
ออกก าลังกายทุกวัน ใช้วิถีชีวิตร่วมกับชุมชนในหมู่บ้าน โดยเพิ่มวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เคารพ
และให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการร่วมรับผิดชอบในภาระของครอบครัว อันน าไปสู่ครอบครัวเข้มแข็ง
และครอบครัวคุณภาพ  ซึ่งประกอบด้วย ๑) สร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น ๒) มารดา บิดา เกื้อกูล
บุตร ฝึกฝนอบรมและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่บุตร ธิดา และบุตร ธิดา เชื่อฟังและเลี้ยงดู ปรนนิบัติ 
มารดา บิดา  ๓) มีการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันและต่อเนื่อง ๔) สร้างสภาพและสร้าง
บรรยากาศรวมทั้งจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางจิตใจที่ดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กลุ่ม
ตัวอย่างได้พัฒนาการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัวเกี่ยวกับด้านสุขภาวะองค์รวม ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่า สุขภาพ๒๙๔ 
หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงเป็นองค์
รวมอย่างสมดุล ค าว่า “ปัญญา”๒๙๕ หมายความว่า ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ใน
เหตุผลแห่งความดี ความช่ัว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตใจอันดีงาม “ระบบ
สุขภาพ”หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ค าว่าสุขภาพและระบบสุขภาพมี
ความหมายที่สอดคล้องกับสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ ซึ่งหมายถึง การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบที่
มีความสัมพันธ์กันระหว่าง กาย ใจ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมสุขภาพองค์รวมแนว
พุทธ หมายถึง การที่มนุษย์มีความสุขด้วยการเป็นผู้มีภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิตและภาวิตปัญญา 
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้พัฒนาอย่างแท้จริงนั้นเกิดจากการด าเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมีดุลยภาพ จนเป็นชีวิตที่ดี
งามสมบูรณ์  ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน ๔ ด้าน ประกอบด้วยการพัฒนากายที่สัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (การพัฒนากาย) การพัฒนากายที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม (การ
พัฒนาสังคม) การพัฒนาจิต (การพัฒนาจิต) และการพัฒนาปัญญา(การพัฒนาปัญญา) จนกลายเป็น  
ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิตและภาวิตปัญญา๒๙๖ 

                                             
๒๙๔ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐,หน้า ๑. 
๒๙๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑. 
๒๙๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), บทน าสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์

, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผลิธัมม,์ ๒๕๔๙), หน้า ๔๕. 



๒๐๐ 

ซึ่งลักษณะภายในครอบครัวมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นแหล่งสร้างสมาชิกใหม่ของสังคม 
ให้ก าเนิดทายาทเพ่ือสืบสกุล ให้การเลี้ยงดู ความรักความอบอุ่นแก่สมาชิกใหม่ในครอบครัว เป็นแหล่ง
ในการอบรมกล่อมเกลาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดถึงระเบียบของสังคม
ให้สมาชิกใหม่ของครอบครัวเติบโตเป็นคนดีของสังคม ส่งเสริมให้สมาชิกให้ของครอบครัวมีความ
เจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ตลอดจนให้ความปลอดภัยแก่สมาชิกในครอบครัว สร้าง
ความเป็นปึกแผ่นมั่งคงของครอบครัวทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ญาติมิตร๒๙๗ครอบครัวมีส่วนในการก าหนดสถานภาพของสมาชิกและบทบาทของสมาชิกแต่ละคน 
เช่น เพศ ล าดับของสมาชิกในครอบครัว ชนชั้น ภูมิล าเนาซึ่งบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามบรรทัด
ฐานของสังคม(สนธยา พลศรี,๒๕๔๕: ๑๔๘) นอกจากนี้ สมาชิกในครอบครัวยังมีหน้าที่ท ากิจกรรม
ต่างๆร่วมกัน เช่น กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรรมทางศาสนา ฯลฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิก มีหน้าที่ในการให้ความรักเพราะความรักและและก าลังใจจากครอบครัวจะช่วยให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความสุขและมีความเชื่อมั่นในตนเองได้๒๙๘ เนื่องจากรูปแบบทฤษฎีนี้ช่วยท าให้นักวิจัยมี
มุมมองเกี่ยวกับการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมบุคคลในหลายด้าน ทั้งสาเหตุทางด้านจิตใจของบุคคล 
สาเหตุทางด้านสถานการณ์ และสาเหตุที่เป็นอิทธิพลร่วมหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของจิตใจ
และสถานการณ์ของผู้กระท า รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมจึงเป็นกรอบความคิดทฤษฎีที่เปิดกว้างให้
นักวิชาการสาขาอื่นๆ ได้เข้ามาร่วมกันศึกษาพฤติกรรมของบุคคลให้ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น (ดุจเดือน 
พันธุมนาวิน. ๒๕๕๐) กรอบแนวคิดของทฤษฏีนี้คือบุคคลจะมีกลไกการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมและมี
การพัฒนาตั้งแต่เกิดจนตาย โดยได้รับอิทธิพลจากการมีปฏิสัมพันธ์ของระบบภายในตัวของบุคคลคือ 
การรับรู้ (perceptual) ความคิด (cognitive) อารมณ์  (emotional) กายภาพ  (physiological) 
โครงสร้างของสัตว์และพืช (morphological) ระบบประสาท (neurobiological) โดยบุคคลมีการ
รับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวตีความและแสดงพฤติกรรมเพื่อปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้น  
นอกจากนี้ กล่าวถึงภายในระบบบุคคลกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว คือบุคคลท าหน้าที่และพัฒนาด้าน
ชีวภาพ กายภาพ พฤติกรรม จากกลไกหลายอย่างและกระบวนการการปรับตัว แต่ละกระบวนการ
ก่อให้เกิดผลต่อบุคคลคือ การรับรู้(perceptions) การวางแผน(plans) ค่านิยม (values) เป้าหมาย 
(goals) แรงจูงใจ (motives) เช่น พัฒนาการของวัยหนุ่มสาวไม่ได้ความหมายทางด้านร่างกายเพียง

                                             
๒๙๗ โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์ , ศิลปะการผูกรัก ในคู่มือถนอมรักเพื่อครอบครัวที่มั่นคง , 

(กรุงเทพมหานคร: โอเอ็นจี การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๓). 
๒๙๘ พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, จิตวิทยาครอบครัว, (ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๕), หน้า ๓๐-๓๑. 



๒๐๑ 

อย่างเดียว แต่หมายรวมถึงคุณลักษณะทางจิตวิทยาประสบการณ์และเพื่อน ส่งผลต่อบทบาทในสังคม
และความรับผิดชอบในสังคมและวัฒนธรรม(Magnusson. ๑๙๙๙)อ้างอิง ดวงเดือน พันธุมนาวิน.๒๙๙ 

ผลการวิจัยพบว่า วิธีการรูปแบบยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธ โดยยึดถือหลักการปฏิบัติ
ที่ดีแนววิถีปฏิบัติตามแนวพุทธจิตวิทยา เช่นการเตรียมความพร้อมทั้งพ่อและแม่มีทรัพย์ที่สั่งสมไว้ จึง
ไม่ให้ตนเองเดือดร้อน ส่วนลูกๆ ก็มีงานท ามีเงินเดือนกันทุกคนสร้างความพร้อมทั้งบ้านที่อยู่อาศัย แต่
จะไม่สร้างก่อหนี้สินไว้ให้กับลูกหลาน  มีข้อปฏิบัติตามหลักความประพฤติที่ดีงามและด าเนินชีวิตด้วย
หลักวิชาชีพทางจิตวิทยาและพุทธจิตวิทยาเป็นส าคัญอยากใช้วิถีชีวิตที่เหมือนสมัยก่อน อยากมี
ครอบครัวใหญ่ ไม่อยากให้มีครอบครัวแยก เพราะขาดความปองดอง ทุกวันนี้ครอบครัวทางสังคมมีแต่
ครอบครัวเดียว ใช้แต่สื่อในการติดต่อกัน จึงขาดการปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสม การใช้สติและปัญญาหรือ
หลักไตรสิกขา เป็นหลักสุขภาวะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัว โดยเฉพาะการกินท าให้ดู อยู่ให้เห็น ต้องตั้ง
ตนในหลักมัชฌิมาปฏิปทา เพื่อให้เกิดการทวงดุลซึ่งกันและกัน  การสร้างความสุขในครอบครัวนั้น 
สรุปได้ดังนี้๑) มีการใช้เวลาว่างท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว/การพักผ่อน ท่องเที่ยวกับครอบครัว 
ทานอาหาร่วมกัน ช่วยกันท างานบ้าน   ๒) มีการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับเพื่อนบ้านหรือบุคคลอื่น มี
การพบปะสังสรรค์เพื่อการสร้างทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม /ท าประโยชน์ร่วมกัน เพื่อ
ปลูกฝังค่านิยม จิตส านึกที่ดี   ๓) มีการสื่อสารอย่างเข้าใจ พูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นด้วยเหตุผล
เพื่อลดความขัดแย้งและป้องกันความรุนแรงในครอบครัว  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กลุ่มตัวอย่างสมาชิก
ภายในครอบครัวจะมีรูปแบบในการอยู่ร่วมกันจ าเป็นต้องมีหลักพุทธธรรมโดยเฉพาะธรรมส าหรับ
ฆราวาสธรรมที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลในครอบครัวได้ใช้ชีวิตด้วยวิถีแห่งธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงาน
ธรรมวิจัยของ พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของค าว่า “ฆราวาส” หรือ “คฤหัสถ์” ไว้ในหนังสือ 
ฆราวาสว่าหมายถึง ผู้ครองเรือน คือมีครอบครัว ซึ่งต้องท าให้ถูกต้องเป็นหน้าที่ของมนุษยชาติ
ตามปกติหรือสัตว์ตามปกติ เป็นหน้าที่ที่จะต้องท าให้ถูกต้องสูงขึ้นไป-สูงขึ้นไปเป็นล าดับ จนกระทั่ง
จิตใจ ก็ต้องท าจิตใจให้ถูกต้อง ค าว่า “หน้าที่” ในภาษาบาลีเรียกว่า “ธมฺม” ในภาษาสันสกฤตว่า      
“ธรฺรม” ในภาษาไทย“ธรรม” คือหน้าที่๓๐๐พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของหลักฆราวาสธรรม
ออกเป็น ๒ ประการ คือ เป็นธรรมธรรมดาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติและเป็นธรรมที่ใช้เป็นหลักในการ
ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติธรรมข้ออื่นให้ส าเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้๓๐๑๑. เป็นธรรมธรรมดาที่จะต้อง

                                             
 ๒๙๙ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม เพื่อการวิจัยสาเหตุ ของพฤติกรรมและการ

พัฒนาพฤติกรรมมนุษย,์ วารสารทันตาภิบาล, (๒๕๔๑, พฤษภาคม-สิงหาคม), ๑๐(๒): ๑๐๕-๑๐๘. 

๓๐๐ พุทธทาสภิกขุ, ฆราวาสธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิธรรมทาน , ๒๕๓๗), 
หน้าที่ ๔๕. 

๓๐๑ พุทธทาสภิกข,ุ ฆราวาสธรรม, (กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๓), หน้า ๕๕. 



๒๐๒ 

ประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย ๑) สัจจะ หมายถึง ซื่อตรงต่อเพื่อนฝูงซื่อตรงต่อลูกเมีย ซื่อตรงต่อเวลา 
ซื่อตรงต่อการงาน  ๒) ทมะ หมายถึง ข่มใจ อย่าให้เกิดโทสะ อย่าให้เกิดความรัก หรือความเกลียด ๓) 
ขันติ หมายถึง อดทนต่อความร้อน ความหนาว ความเหนื่อย อดทนต่อค าด่า ๔) จาคะ หมายถึง การ
ให้ทาน รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนบ้าน มิตรสหาย เมื่อปัจเจกบุคคลในครอบครัวต่างฝ่ายต่างปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหน้าที่ตามหลักทิศ ๖ โดยเฉพาะสามีและภรรยา ปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาคทางเพศ
ระหว่างสามีภรรยาที่เกิดในโลกสมัยใหม่ย่อมตกอันดับไป ความขัดแย้งอันน าสู่ความรุนแรงย่อมเกิด
ยาก เพราะต่างฝ่ายต่างก็มุ่งที่จะอนุเคราะห์กัน พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจธรรมชาติที่สร้างสตรีให้
เกิดมาต่างจากชายว่ามีความหมายในตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายในบริบทของ “ครอบครัว” 
พระพุทธศาสนาสอนให้ทั้งสองเพศอยู่เหนือทวิทัศน์โดยชายท าหน้าที่ชาย และหญิงท าหน้าที่หญิงซึ่ง
ต่างก็ต้องเข้าใจเคารพในความเหมาะสมเฉพาะที่แต่ละฝ่ายมีอยู่๓๐๒ สามีภรรยาในสังคมสมัยใหม่นี้จึง
ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องเอาชนะกัน โอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งหรือขัดแย้งกันจนก่อให้เกิด
ความรุนแรงในครอบครัวนั้นย่อมไม่เกิดขึ้น ทิศ ๖ จึงนับเป็นเครื่องมือป้องกันความรุนแรงใน
ครอบครัวได้เป็นอย่างดียิ่ง หรือแม้หากความรุนแรงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย
ด้วยปัจจัยอื่นๆ ก็ตาม ก็ย่อมได้รับการแก้ไข เยียวยาได้อย่างทันท่วงที และสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
นิตยา ศชภักดี และคณะ (๒๕๔๖)๓๐๓(๘) ได้ค านวณดัชนีชีวิตครอบครัว (Composite index) เพื่อ
ประเมินการเปลี่ยนแปลง ความอยู่ดีมีสุขด้านชีวิตครอบครัว ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 
๒๕๓๕-๒๕๓๙) ช่วงวิกฤต (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒) หลังวิกฤต (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓) และต่อเนื่องถึงปี 
พ.ศ. ๒๕๔๔ -๒๕๔๕ โดยพิจารณาจากข้อมูลสัมพันธภาพในครอบครัว และการพึ่งพาตนเองทางด้าน
เศรษฐกิจที่เรียกว่า ดัชนีชีวิตครอบครัว ดังได้กล่าวมาแล้ว ผลการวิจัยพบว่า ภาวะความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนด้านชีวิตครอบครัวโดยรวมลดลง โดยมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ในช่วงก่อน
วิกฤต ดัชนีชีวิตครอบครัวเท่ากับร้อยละ ๖๘.๔๘ ลดลงเป็น ๖๖.๘๙ ในช่วงวิกฤต และยังลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเหลือร้อยละ ๖๓.๓๕ ในช่วงหลังวิกฤต และยังลดลงอีกในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ -๒๕๔๕ (ร้อยละ 
๖๒.๙๒ และ ๖๓.๒๑ ตามลาดับ) ปัจจัยส าคัญที่กระทบต่อชีวิตครอบครัว ได้แก่ ปัจจัยสัมพันธภาพที่
อบอุ่นในครอบครัว โดยค่าดัชนีลดลงจากร้อยละ ๗๕.๗๘ ในช่วงวิกฤต เหลือร้อยละ ๖๙.๔ ในช่วง
หลังวิกฤต และลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือร้อยละ ๖๗.๔๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ ส่วนปัจจัยการ

                                             
๓๐๒ สมภาร พรมทา , พุทธปรัชญา : มนุษย์ สังคม และ ปัญหาจริยธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : ศยาม , ๒๕๔๘), หน้า ๕๙๙-๖๐๑ . 
๓๐๓ นิตยา คชภักดี, เครือข่ายร่วมสร้างดัชนีชี้วัดและฐานข้อมูลความอยู่ดีมีสุขด้านชีวิตครอบครัว , 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ทิศทางการพัฒนาสถาบันครอบครัวแบบบูรณาการ” ณ โรงแรม 
ปริ๊นพาเลซ กรุงเทพฯ วันจันทร์ที ่๑๕ กันยายน ๒๕๔๖  



๒๐๓ 

พึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย จากร้อยละ ๕๓.๓๔ ในช่วงก่อนวิกฤต 
เป็นร้อยละ ๕๕.๘๒ ในช่วงหลังวิกฤต และเพิ่มเป็นร้อยละ ๕๗.๕๗ ในปี ๒๕๔๔ แต่การเปลี่ยนแปลง
ที่เพิ่มขึ้นยังอยู่ในระดับที่ยังต้องปรับปรุงเพ่ือพัฒนาให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 

ผลการวิจัยพบว่ายุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในความสมดุลของชีวิตและครอบครัว ใน
ด้านผู้น าครอบครัว เป็นผู้ครองเรือนมีหลักในการด าเนินชีวิต ด้านบิดามารดา ค้นพบแบบอย่างที่ดี
สร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว ด้านผู้น าครอบครัวมีรูปแบบในการสร้างครอบครัวอย่างมี
ความสุขและด้านแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดีต่อการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
ซึ่งประกอบด้วย การวางตนให้เหมาะสมกับความเป็นผู้น าครอบครัวมีการใช้หลักธรรมเป็นฐานในการ
ด าเนินชีวิตที่ดีงามและสร้างความสุขปัจจุบัน และความสุขในเครือญาติ หลักการท างานในครอบครัว  
ยกหน้าที่กับภริยา เรื่องความเป็นใหญ่ภายในบ้านต้องอยู่ด้วยความเสมอภาคเคารพสิทธิผู้กันและกัน  
หลักการปฏิบัติด้วยฆราวาสธรรมในการด าเนินชีวิตท าหน้าที่ของพ่อที่ดีต่อลูกโดยมี ประสบการณ์
ความส าเร็จระดับหนึ่งด้วยหลักความเพียรพยายามในหน้าที่การงาน หลักการปฏิบัติภายในครอบครัว
ถือหลักพฤติกรรมด้านศีลเป็นหลัก การตั้งสติให้อยู่ในด้านพฤติกรรมแห่งมรรคาในการด าเนินชีวิต 
หลักการด าเนินชีวิต  หลักทางสายกลางให้เกิดความพอดีเพื่อความสมดุล ตามหลักที่สมัยโบราณได้
สอนไว้ให้ก าลังใจ ดูแลให้ความไว้วางใจค าสอนของบิดา มารดา หลักเมตตาธรรม และผู้น าครอบครัว
ควรตระหนักหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แล้วควรน ามาปฏิบัติให้สมดุลไม่มาก ไม่น้อยเกินไป ควร
มีความเสมอกัน มีความรักอย่าอยู่กับสิ่งเดิมๆ ดอกบัวต้องมีการลดน้ า ความรักก็ต้องมีการเอาอกเอา
ใจและความรับผิดชอบมีต่อครอบครัวลูกคือแก้วตาดวงใจนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธใน
ความสมดุลชีวิตและครอบครัว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างต้องสร้างกรอบวิถีชีวิตครอบครัว
บนฐานคิดเชิงปัญญา ได้แก่ความรัก สถานภาพสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ อายุ อาชีพ ความคาดหวัง
เป็นครอบครัวที่มีความพร้อมสมบูรณ์ การส่งเสริมสุขภาพ การมีหลักประกันรักษาสุขภาพ การเรียนรู้
พฤติกรรมทางสังคมของบุตร พฤติกรรมเสี่ยงทางสังคมของคู่สมรส การมอบหมายงานบ้านให้บุตร 
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสในครอบครัว จิตส านึกสาธารณะ และพฤติกรรมสาธารณะ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ    กาญจนา ลุศนันท์และอัจฉรา นวจินดา๓๐๔ได้เสนอแนวทางในการสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัวเอาไว้ ๓ ประการ ได้แก่ การมีความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน เช่น เข้าใจ
ในความต้องการของแต่ละฝ่าย เข้าใจในความอ่อนแอ ความบกพร่อง และความสามารถของสมาชิก
แต่ละคน และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ประการที่สองคือ การแสดงความจริงใจต่อกัน เช่น 
การมีความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือและไว้วางใจ ตลอดจนความเชื่อมั่นต่อกันและกัน โดยแต่ละ

                                             
๓๐๔ อั จฉรา นวจินดาและกาญ จนา ลุ ศนั น ทน์ , สุ ขภาพ เพื่ อชี วิ ต , (กรุ ง เทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๔๒. 



๒๐๔ 

ฝ่ายต้องมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างฝ่ายต่างควรหลีกเลี่ยงการ
แสดงพฤติกรรที่จะส่อให้เห็นถึงการนอกใจหรือไม่จริงใจต่อกันและประการที่สามคือ การมี
ประชาธิปไตยในครอบครัว เช่น การไม่ล่วงเข้าไปในสิทธิของแต่ละฝ่ายมากเกินไป ควรมีความยกย่อง
นับถือและความเกรงใจ ไม่ล่วงเกินอีกฝ่าย 

สุรพล พยอมแย้ม๓๐๕ ได้ให้อธิบายแนวคิดครอบครัวเข้มแข็งเอาไว้ว่า ครอบครัวเข้มแข็ง 
หมายถึง ครอบครัวที่สมาชิกแต่คนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีความสามารถที่จะด าเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสมและมีความสุข ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ สามารถเผชิญ
อุปสรรคและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการวิจัยของ ณัฏฐ์กานต์ จิตต์สงวน๓๐๖  
ที่พบว่า การสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การปฏิบัติ ๖ ด้าน คือ ๑)การ
ปฏิบัติหน้าที่ครอบครัวเพื่อครอบครัว ๒) การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ครอบครัว ๓) การให้และแสดง
ความผูกพันที่ดีต่อครอบครัว ๔) การแบ่งเวลาเพื่อครอบครัว ๕) การปฏิบัติที่ดีของสมาชิกครอบครัว
เมื่อต้องเผชิญปัญหาหรือวิกฤติการณ์ ๖) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัวและสังคมภายนอก
ครอบครัวเข้มแข็งเป็นครอบครัวที่สมาชิกอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มี
การปลูกฝังส านึกที่ดีต่อสังคม พร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สมาชิก ตลอดจนท าหน้าที่ขัด
เกลาสมาชิกรุ่นใหม่ให้สามารถด าเนินชีวิตได้ตามบรรทัดฐานของสังคม  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย เทียนถาวร และคณะ ๒๕๔๒๓๐๗ ได้ศึกษาสภาวะ
ครอบครัวที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ของประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยโครงสร้าง 
คุณลักษณะของครอบครัวไทย ที่มีอิทธิพลต่อความสุขของครอบครัวไทย พบว่าในการส่งเสริมการ
เรียนรู้เรื่องสุขภาพพื้นฐาน ผู้น าครอบครัวส่วนใหญ่มีการเห็นคุณค่า และยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อ
จิตส านึกและพฤติกรรมสาธารณะ แต่ยังไม่พร้อมที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมโดยตรง 
ครอบครัวไทยมีความสุขเฉลี่ยระดับปานกลาง ความสุขมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบพื้นฐานของ
ครอบครัวในทางบวก ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความสุขครอบครัว เป็นกลุ่มปัจจัยที่ เป็น
องค์ประกอบพื้นฐานของครอบครัว ๑๕ ปัจจัย ได้แก่ ความรัก สถานภาพสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ 
อายุ อาชีพ ความคาดหวังเป็นครอบครัวที่ร่ารวย การส่งเสริมสุขภาพ การมีหลักประกันรักษาสุขภาพ 

                                             
๓๐๕ สุรพล พยอมแย้ม, จิตวิทยาสัมพันธภาพ, (กรุงเทพมหานคร: สหายพัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๘). 
๓๐๖ ณัฏฐ์การต์ จิตต์สงวน, ปัจจัยด้านปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างครอบครัวไทยให้เข้มแข็ง, (บัณฑิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกสรศาสตร์, ๒๕๔๖).  
๓๐๗ วิชัย เทียนถาวร, ประสิทธิ์ ลีระพันธ์, เพ็ญประภา ศิวิโรจน์, วรลักษณ์ คงหนู และทัศนาภรณ์ 

ขาปัญญา, การศึกษาสภาวะครอบครัวที่มีลักษณะครอบครัวที่พึงประสงค์ของประเทศไทย, (นนทบุรี: กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๒).  

 



๒๐๕ 

การเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมของบุตร พฤติกรรมเสี่ยงทางสังคมของคู่สมรส การมอบหมายงานบ้าน
ให้บุตร ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส ภาระรับผิดชอบคนพิการในครอบครัว จิตส านึกสาธารณะ และ
พฤติกรรมสาธารณะ และทั้ง ๑๕ ปัจจัย สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดสภาวะครอบครัวที่พึงประสงค์ได ้

สรุปข้อค้นพบใหม่จากการวิจัยยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในความสมดุลของชีวิต
และครอบครัว 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้าง
ความสมดุลของชีวิตและครอบครัว และเพื่อเสนอยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้าง
ความสมดุลของชีวิตและครอบครัว พบว่า การให้ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมที่เครือญาติหรือในชุมชน
ที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในหมู่บ้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ลูกได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆในสภาพการณ์ปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่า การไหลบ่าของ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ก ารติดต่อสื่อสารและ
เทคโนโลยีอันทันสมัย ส่งผลให้ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  ดังนั้น เนื่องจากสภาพสังคม
ในปัจจุบัน  ไม่ว่าทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม ความเชื่อ ย่อมมีผลต่อการสร้างแบบอย่างที่ดี
สร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกครอบครัว พึงมีวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการร่วมรับผิดชอบในภาระของครอบครัว อัน
น าไปสู่ครอบครัวเข้มแข็งและครอบครัวคุณภาพ  ซึ่งประกอบด้วย ครอบครัวสมดุลกับชีวิตด้วยวิถี
พุทธธรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการสร้างความเข้มแข็งภายในตัวบุคคลและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ในครอบครัวเป็นเบื้องต้น คือ ๑) สร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น  ๒) หน้าที่ของมารดา บิดา 
เกื้อกูลบุตร ฝึกฝนอบรมและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่บุตร ธิดา และบุตร ธิดา เชื่อฟังและเลี้ยงดู 
ปรนนิบัติ มารดา บิดา  ๓) มีการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันและต่อเนื่องในสังคมร่วมสมัย 
๔) สร้างสภาพและสร้างบรรยากาศรวมทั้งจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางจิตใจที่ดีอัน
เอื้อต่อความงอกงามและเติบโตภายในของทุกคนในครอบครัว ๕) รู้จักเพิ่ม รู้จักลด รู้จักงดและรู้จัก
ปรับ ตามหลักการด าเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมี การสร้างแบบอย่างที่ดีสร้างความ
สมดุลของชีวิตและครอบครัว บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของพหุภาคีทุกภาคส่วนในสังคม เพราะการ
สนับสนุนทางสังคมนั้น ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการสร้างความมั่นคง ตั้งแต่ระดับบุคคล  
ครอบครัว จนถึงระดับสังคม โดยมีหลักปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้  

๑) มีความไว้วางใจ เพราะความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มจากความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์ อดทน 
อดกลั้นและการไว้เนื้อเช่ือใจกัน                            

๒) ด้วยการมีน้ าใจไมตรีต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บนพื้นฐานความเข้าใจและความ
ถูกต้อง ไม่ปกป้องสนับสนุนการกระท าที่ผิด    

๓) ด้วยการสื่อสารที่ดีระหว่างกันจะช่วยให้ได้รับการสนับสนุนที่รวดเร็วและมีคุณภาพ   



๒๐๖ 

๔) ด้วยการให้และรับอย่างเหมาะสม มีการแบ่งปันและการเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ซึ่งกันและกันหรือเบียดเบียนกัน 

ครอบครัวสมดุลกับความสุขทางสังคม คือเป็นการสร้างกระบวนการคิดเชิงปัญญา อันจะ
เสริมสร้างให้เกิดครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง มีการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมพร้อม ๆ กับ
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงในอย่างน้อย ๗ 
ประการด้วยกัน คือ ๑) พอเพียงส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน ๒) จิตใจ
พอเพียง ท าให้รักและเอื้ออาทรต่อคนอื่นได้ โดยคนที่ไม่พอเพียงจะรักคนอื่นไม่เป็น และท าลายมาก 
๓) สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อม จะท าให้ยังชีพและท ามาหากินได้ เช่น 
การท าเกษตรผสมผสาน ๔) ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง จึงจะท าให้
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม  ๕) ปัญหา
พอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง ๖) อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่
พอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนที่สัมพันธ์อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ดังนั้น 
เศรษฐกิจพอเพียงจึงควรสัมพันธ์และเติบโตขึ้นจากฐานวัฒนธรรมจึงจะมั่นคง  ๗) มีความมั่นคง
พอเพียง จึงจะท าให้สุขภาพจิตดี เมื่อทุกอย่างพอเพียงเกิดความสมดุล (Equilibrium) ความสมดุล 
คือ ความเป็นปกติและยั่งยืน ซึ่งเราอาจกล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจพื้นฐาน 
เศรษฐกิจสมดุลเศรษฐกิจบูรณการ เศรษฐกิจศีลธรรม คือเศรษฐกิจทางสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบ
มัชฌิมาปฏิปทา เพราะเช่ือมโยงทุกเรื่องเข้าด้วยกันทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

ครอบครัวสมดุลด้วยความสุขแห่งตน คือหลักข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นสัมมาทิฐิ ซึ่งหลัก
พุทธธรรมทางศาสนาสร้างความมั่นคงทางใจ พุทธศาสนามีคุณค่าด้านจิตใจมากมายต่อมนุษย์ เป็นที่
พึ่งทางใจ ท าให้ ไม่รู้สึกอ้างว้างเมื่อประสบปัญหาในชีวิต ศาสนาทุกศาสนา มีหลักธรรมค าสั่งสอนที่มุ่ง
หมายให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรม ละเว้นจากความชั่ว มีเหตุผล ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้อง บุคคลไม่ว่าจะอยู่
ในฐานะใด บทบาทใด จะต้องยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมค าสอน จะช่วย
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ อีกทั้งจะเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
ปกติและสันติสุข โดยเฉพาะ หลักธรรมที่เป็นพื้นฐานส าคัญของการด าเนินชีวิตอันจะให้ครอบครัว
สมดุลด้วยความสุขแห่งตน ซึ่งทุกศาสนามีความ สอดคล้องกัน คือ การยึดมั่นในการท าความดี ซึ่งศา
สนิกชนสามารถน าไป ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อันจะเอื้อต่อการสร้างความสมดุลภายในครอบครัวและ
ได้สร้างความสุขแห่งตนให้เกิดขึ้นในการด าเนินชีวิต คือ  

๑. ครอบครัวสมดุลด้วยการท าความดีละเว้นความชั่ว ถึงแม้ว่าแนวทางการปฏิบัติของแต่
ละศาสนาจะแตกต่างกัน แต่ทุกทุกศาสนาก็ลว้นสอนให้ท าความดีละเว้นความชั่ว  

๒. ครอบครัวสมดุลด้วยการพัฒนาตนเองและการพึ่งตนเอง ศาสนาต่าง ๆ สอนให้คน
พึ่งตนเอง และพัฒนาตนเองเพื่อให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข  



๒๐๗ 

๓.ครอบครัวสมดุลด้วยความยุติธรรม ความเสมอภาพและเสรีภาพ ค าสอนของศาสนาจะ
เน้นในเรื่องเหล่านี้เพราะทุกเรื่องจะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ชาติตระกูล
ไม่ได้เป็นเครื่องก าหนดความแตกต่าง ของบุคคล คนที่เกิดมาเท่าเทียมกันทั้งนั้น และสอนให้ทุกคนอยู่
ภายใต้อคติ ๔ คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ  

๔. ครอบครัวสมดุลด้วยการเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห์ ศาสนาต่าง ๆ สอนให้มี
ความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสงเคราะห์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ให้อภัย เอื้อเฟื้อ ด้วยความเมตตา
กรุณา โดยมิหวังผลตอบแทน 

๕. ครอบครัวสมดุลด้วยความอุตสาหะและความพยายาม ทุกศาสนาสอนให้คนมีความ 
อุตสาหะ มีความเพียร ความอดทนและมีความพยายาม อันจะช่วยให้ บุคคลประสบความส าเร็จ 
พร้อมทั้งพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 

๖. ครอบครัวสมดุลด้วยความรักความเมตตา แต่ละศาสนากล่าวถึงความรัก ความเมตตา
ไว้ มากมายทั้งหลักธรรมค าสอนในคัมภีร์ และค าสอนที่แทรกไว้ในแต่ละตอนของค าสอนนั้น ๆ 
บางครั้งก็มีค าสอนท านองภาษิตเตือนใจ เช่น คติธรรม หรือ สุภาษิต ต่าง ๆ เป็นต้น 

๗. ครอบครัวสมดุลด้วยความมีคุณธรรม อดทน อดกลั้น เกือบทุกศาสนา มีบทบัญญัติ
และข้อปฏิบัติ คือการให้คนมีคุณธรรม อดทนและอดกลั้น  

๘. ครอบครัวสมดุลด้วยการไม่เสพสุรา สิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนัน ไม่พูดจา
ขยายความ ซึ่งเป็นหลักเป็นพื้นฐานของทุกศาสนาที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสิ่งไม่ควรท า เพราะ
เป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคม ต่าง ๆ  ส่งผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุข  
               กล่าวโดยสรุปเมื่อผู้น าต้องการความสมดุลชีวิตและครอบครัว จ าเป็นอย่างยิ่งครอบครัว
ต้องให้เกิดการพัฒนาที่ เหมาะสมเพื่อเข้าถึงความมั่นคงและยั่งยืนในความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว พึงแสวงหาหลักยึดทางใจ โดยน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาที่ตนศรัทธานับถือ มาเป็น
คติ หรือหลักแห่งเหตุผล ส าหรับในการด าเนินชีวิต เพื่อให้เกิดปัญญา และสามารถปรับตัวปรับใจรับ
กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายได้อย่างมีสติและรู้เท่าทันและประกอบด้วยหลัก
คือ 1. หลักในการพูดจากันด้วยเหตุผล เป็นสิ่งที่ผู้น าครอบครัวจะต้องท าเป็นตัวอย่าง 2. หลักในการ
รับฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัว  3. หลักในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมมีเหตุผลเสมอ และ4. 
หลักในการเชื่อมั่นในการกระท าของสมาชิกในครอบครัว 
 
 
 
 



๒๐๘ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษา ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ

ครอบครัวได้ข้อค้นพบที่ใช้เป็นข้อเสนอแนะ ดังนี ้
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑. ผลการศึกษาสามารถน ามาใช้เป็นฐานความรู้ของครอบครัว ครอบครัวสามารถน าข้อ

ค้นพบมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น เหตุปัจจัยอะไรท าให้การเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว และจะส่งเสริมให้ครอบครัวเข้มแข็งได ้

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับชุมชน จนถึงระดับผู้มีอ านาจเชิงนโยบาย สามารถน า
ข้อค้นพบไปใช้ประโยชน์ ทั้งในแง่การก าหนดนโยบาย และการน าเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้าง
ความสมดุลของชีวิตและครอบครัวได ้

๓. ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับครอบครัว ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก่อนน า
แนวทางหรือแนวปฏิบัติไปเผยแพร่ โดยการสร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อวิถีการด าเนินชีวิตของ
ตนเองในครอบครัว 

๔. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกระท าอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จัดเวทีสาธารณะ สะท้อนผลการด าเนินงานและมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบในการเสริมสร้าง
ความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 

๕. การพัฒนายุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธที่มีต่อการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิต
และครอบครัวในสังคมไทย เป็นการศึกษาตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมเชิงพุทธที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งไม่
สามารถชี้วัดเชิงปริมาณ ดังนั้นการที่จะน าตัวชี้วัดไปใช้ จ าเป็นที่จะต้องสร้างเกณฑ์เชิงปริมาณ และน า
ค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่สร้างขึ้น 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงนวัตกรรมครอบครัวสังคมยุคใหม่ ในประเทศไทย
ยุค 4.0 บนฐานคิดตามแนวปัญญาวิถีไทย วิถีธรรม 
 ๒. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิผลรูปแบบครอบครัวอัจฉริยะต่อความท้า
ทายความหมายใหม่ในครอบครัวยุควิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรม 
 ๓. ควรศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่เมืองครอบครัวต้นแบบโดยการพัฒนาต่อยอดจากผลการวิจัย
ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.์๒๕๕๙. 
กรรณิกาเจิมเทียนชัย. การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองคการของวิทยาลัยพยาบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข .  วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศกึษาบณัฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 

กุหลาบ รัตนสัจธรรม. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ ระบบคณะสาขาวิชาวิทยา
ศาสตรสุขภาพในมหาวิทยาลัยของรัฐ .  วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
บริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.  ๒๕๓๖. 



๒๑๐ 
 

ขจรศักดิ์ หาญณรงค์. แนวทางการบริหารเวลาสาหรับนักบริการ. สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหาร
ศาสตร.์ ๒๕๑๙. 

คะนงึนาถ แก้วเขียว. คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานฝ่ายคลังสินค้า บริษัทการบินไทย จํากัด 
มหาชน). ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหาร
ศาสตร.์ ๒๕๔๔. 

จรัส สุวรรณมาลา.  การตรวจสอบผลการดําเนินงาน : กลยุทธในการปรับปรุงบริการภาครัฐ
กรุงเทพฯ . บริษัทกราฟค ฟอรเมท ไทยแลนด) จํากัด. ๒๕๓๙. 

จําเนียร จวงตระกูล. คุณภาพชีวิตในการทางาน. บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จา
กัด. ๒๕๕๒. 

จุฑาภรณ์ หนูบุตร ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน กรณีศึกษา: โรงพยาบาลวิภาวดี. 
สารนิพนธ์โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ ๒๕๕๓. 

เฉียบ ไทยยิ่ง.  ประสิทธิผลองคการระบบเปด  :  กรณีศึกษาการบริหารของคณะผูบริหาร ระดับ
อธิการบดี สถาบัน. ๒๕๓๙. 

ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ . การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.๒๕๔๓. 

ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ และทวี ผลสมภพ. หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง. ๒๕๒๙. 

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย. เคล็ดไม่)ลับกับการบริหารคน ไม่มีสิ่งอื่นเหนือกว่าสัจธรรมนี้. พิมพ์ครั้งที่ ๙. 
กรุงเทพ: บริษัทไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป ประเทศไทย) จากัด.๒๕๔๗. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน. ทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทย : อดีต ปจจุบัน และอนาคต. อ้างถึงใน
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ รุนที่ ๑ ครั้งที่ ๑) เรื่อง การใชและการผลิตผล
งานวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์เพื่ อประโยชนแกสังคมไทย . กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. ๒๕๔๘. 

ทิตยา สุวรรณชฎ. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. ๒๕๒๗. 
ทิพาวดี เมฆสวรรค.  การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์.  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. 

๒๕๓๙. 
นิธิ เอีย่วศรีวงศ์.  บทสัมภาษณ์ศ. ดร. นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน.๒๕๔๐. 
ปกรณ์ ปรียากร. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา. ม.ป.ป.  
ประยงค์ รณรงค์.รวมความรู้ประสบการณ์และแนวคิดของชุมชนไม้เรียง. กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การ

พิมพ์.๒๕๔๖. 



๒๑๑ 
 

ประเวศ วะสี.  เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม. กรุงเทพฯ : 
หมอชาวบ้าน.๒๕๔๒. 

ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และคณะ. วิถีใหม่แห่งการพัฒนา : วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย. กรุงเทพฯ : 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย.๒๕๔๓. 

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. จิตวิทยาครอบครัว. สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๕. 
พระเทพเวที ประยุทธ์ ปยุตฺโต). การศึกษาที่สากลบนฐานแห่งภูมิปัญญาไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. 

นครปฐม: วัดญาณเวศกวัน. ๒๕๕๕. 
พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต). การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพส์หธรรมิก จํากัด ๒๕๕๙. 
__________. ธรรมกับการพัฒนาชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา : ๒๕๓๙. 

พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งที่  ๑๒. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๖. 

พระพรหมคุณภรณ์ ปอ. ปยุตฺโต). ศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนให้สูงสุด. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทพิมพ์สวย. ๒๕๕๐. 

__________.  การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น. พิมพ์ครั้งที่ ๓๑. นครปฐม: วัดญาณเวศกวัน. 
๒๕๕๕. 

__________. คู่มือชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย จํากัด ๒๕๔๗. 
__________. บทนําสู่ พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ ์ผลิธัมม์. ๒๕๔๙ 
__________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๓๐.กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ ์ผลิธัมม์. ๒๕๕๘. 
__________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม.  พิมพ์ครั้งที่ ๓๑. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์ผลิธัมม์. ๒๕๕๘. 
__________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้งที่  ๒๓.กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ์ผลิธัมม.์ ๒๕๕๘. 
__________. สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์. ๒๕๔๙  
__________. สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหพริ้นติ้งแอนด์

พับลิสซิ่ง. ๒๕๕๑.   
พระไพศาล วิสาโล. แลขอบฟ้าเขียว ทางเลือกสาคัญสาหรับอนาคตที่กาลังปรากฏเป็นจริง .

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โกมลคีมทอง. ๒๕๔๙. 
พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ. พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 



๒๑๒ 
 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๔.   
พสุ  เดชะรินท ร .  เสนทางจากกลยุท ธสู การปฏิ บั ติ ด วย   Balanced Scorecard และ

Performance  Indicators พิ มพครั้ งที่  ๔ .  กรุ งเทพฯ : โรงพิ มพจุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๕. 

พิทยา บวรพัฒนา. ทฤษฎีองคการสาธารณะ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๓๘.   
พุทธทาส อินทปญฺโญ. พุทธวิธีชนะความทุกข์. พิมพ์ บริษัทตถาคตา พบัลิเคชั่น จํากัด. ๒๕๕๖ 

พุทธทาสภิกขุ. ฆราวาสธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิธรรมทาน. ๒๕๓๗. 
ยุวัฒน์  วุฒิเมธี. การพัฒนาชุมชน: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ . กรุงเทพมหานคร: บางกอกบล็อก. 

๒๕๓๔. 
 เยาวดี  วิบูลยศรี. การประเมินโครงการแนวคิด และแนวปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.๒๕๔๔. 
รณี กีรติบุตร.  การประเมินประสิทธิผลองคการ.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร. ๒๕๒๙. 
วิชัย เทียนถาวรและคณะ. การศึกษาสภาวะครอบครัวที่มีลักษณะครอบครัวที่พึงประสงค์ของประเทศ

ไทย. นนทบุร:ี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๔๒.  
ศิรภัสสร วงศ์ทองดี. การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน. กรุงเทพฯ :  ส่ ว น พั ฒ น า แ ล ะ

บริหารจัดการความรู้ สถาบันดํารงราชานุภาพ. ๒๕๕๒. 
สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร. ๒๕๔๗. 
ส ม ศั ก ดิ์  ศ รี สั น ติ สุ ข . ลั ก ษ ณ ะก าร เป ลี่ ย น แป ล งใน สั งค ม ไท ย . ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๒๘. 
สันติ  บางอ้อ . การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ในการทํางาน . Productivity World. กรุงเทพฯ  : 

กรกฎาคม-สิงหาคม.๒๕๔๐ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ทุนทางสังคมฉบับ ประชาชน. 

กรุงเทพฯ: ๒๑ เซ็นจูรี่.๒๕๔๘. 
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ

ประยุกต์ใช้.สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานัก
ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ.๒๕๖๐. 

สุนทร กุลวัฒนาวรพงศ์. เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่.กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ชมรมเด็ก.๒๕๔๔. 
สุเมธ ตันติเวชกุล. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในใต้เบื้องพระยุคลบาท. พิมพ์ครั้งที่ ๖ .

กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน. ๒๕๔๔. 
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย. ทฤษฎีใหม่ในหลวง : ชีวิตที่พอเพียง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน. ๒๕๔๒. 
สุรพล พยอมแย้ม. จิตวิทยาสัมพันธภาพ. กรุงเทพมหานคร: สหายพัฒนาการพิมพ.์ ๒๕๔๘. 



๒๑๓ 
 

โสภา ชูพิ กุลชัย ) ชปีลมันน์ . ศิลปะการผู กรัก  ในคู่ มื อถนอมรักเพื่ อครอบครัวที่ มั่ นคง . 
กรุงเทพมหานคร: โอเอ็นจี การพิมพ์ จํากัด. ๒๕๔๓. 

อั จ ฉ รา  น วจิ น ด าแ ล ะก าญ จ น า  ลุ ศ นั น ท น์ . สุ ข ภ าพ เพื่ อ ชี วิ ต . ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  : 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร.์ ๒๕๔๓. 

อุมาพร ตรังสมบัติ. Everest พาลูกค้าหาการนับถือตนเอง. กรุงเทพมหานคร: ซันต้าการพิมพ์.
๒๕๔๓. 
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ภาคผนวก ก  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
 

เรื่อง     ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว 

Buddhist Behavioral Strategy in Promoting the Balance of Life and 
Family  

 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
 สัมภาษณ์ ................................................................................................................................ 
          ผู้สัมภาษณ์  ผู้วิจัยและทีมผู้ช่วยนกัวิจัย 
          บนัทึกข้อมูล ผู้วิจัยและทีมผู้ช่วยนักวิจยั (จดบันทึก/บันทึกเสียง/ถ่ายภาพประกอบ) 
 วันสัมภาษณ ์…………………………………………………………………………………………………..………… 
 สถานที…่…………………………………………………………………………………………………………..………. 
ตอนที่ ๒  แบบสัมภาษณเ์กีย่วกับยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพทุธในความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว 
1.ด้านผู้น าครอบครวั เป็นผู้ครองเรือนมีหลักในการด าเนินชีวิตอย่างไร 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................... 
2.ด้านบิดามารดา ค้นพบแบบอย่างที่ดีสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัวอย่างไร 
 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................... 
 



๒๒๓ 

3.ด้านผู้น าครอบครัวมีรูปแบบในการสร้างครอบครัวอย่างมีความสุขอย่างไร 
     
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................... 
 
4.ด้านแนวทางการประพฤตปิฏิบัติที่ดีต่อการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัวอย่างไร 

  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................... 
ตอนที่ ๓  แบบสัมภาษณเ์กีย่วกับการเสรมิสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว  
1.ด้านผู้น าครอบครัวเป็นผู้ดูแลสุขภาพทางกายของครอบครัวอย่างไร 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................... 
    
2.ด้านบิดามารดาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการสร้างสัมพันธภาพเชิงสังคมอย่างไร 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................... 
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3.ด้านการเสริมสร้างความรู้สึก ความรักและความห่วงใยปรารถนาดีต่อกันอย่างไร 
     
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
....................................................... 
 
4.ด้านผู้น าครอบครัวได้มีหลักแห่งเหตุผลเพื่อเข้าถึงความมั่นคงและยั่งยืนในความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครวัอย่างไร 
  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................... 
 
ตอนที่ ๔  แบบสัมภาษณ์แบบโดยไม่มีโครงสร้างในยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในความสมดุล
ของชีวิตและครอบครัว 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................... 
 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณอย่างสูงยิ่งจากท่านในการอนุเคราะห์ด้วยความกรุณาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี ้
 



๒๒๕ 

ประเด็นการสนทนากลุ่ม 
 

เรื่อง     ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว 

Buddhist Behavioral Strategy in Promoting the Balance of Life and 
Family 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
 ประเดน็การสนทนากลุ่ม.......................................................................................................... 
          ผู้ด าเนินการ/วิทยากร:  ผู้วิจัยและทีมผู้ช่วยนักวิจัย 
          บนัทึกข้อมูล ผู้วิจัยและทีมผู้ช่วยนักวิจัย (จดบันทึก/บันทึกเสียง/ถ่ายภาพประกอบ) 
 วัน/เดอืน/ปี ………………………………………………………………………………………………………………. 
 สถานที…่……………………………….………………………………………………………………………..………… 
 
ตอนที่ ๒  แบบสัมภาษณเ์กีย่วกับยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพทุธในความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว 

1.ด้านผู้น าครอบครัว เป็นผู้ครองเรอืนมีหลักในการด าเนินชีวิตอย่างไร 
2.ด้านบิดามารดา ค้นพบแบบอย่างที่ดีสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัวอย่างไร 
3.ด้านผู้น าครอบครัวมีรูปแบบในการสร้างครอบครัวอย่างมีความสุขอย่างไร 
4.ด้านแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดีต่อการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว

อย่างไร 
   
ตอนที่ ๓  แบบสัมภาษณเ์กีย่วกับการเสรมิสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว  

1.ด้านผู้น าครอบครัวเป็นผู้ดูแลสุขภาพทางกายของครอบครัวอย่างไร 
2.ด้านบิดามารดาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการสร้างสัมพันธภาพเชิงสังคมอย่างไร 
3.ด้านการเสริมสร้างความรู้สึก ความรักและความห่วงใยปรารถนาดีต่อกันอย่างไร 
4.ด้านผู้น าครอบครัวได้มีหลักแห่งเหตุผลเพื่อเข้าถึงความมั่นคงและยั่งยืนในความสมดุลของ

ชีวิตและครอบครัวอย่างไร 
 
ตอนที่ ๔  แบบสัมภาษณ์แบบโดยไม่มีโครงสร้างในยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในความสมดุล
ของชีวิตและครอบครัว 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒอิย่างสูงย่ิงที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
 

บันทึกการสนทนากลุ่ม 
 บันทึกการสนทนากลุ่ม วันที.่.........เดือน............................พ.ศ................ 
 สถานที่..................................................................................................... 
 ผู้น าการสนทนากลุ่ม................................................................................ 
 
ผู้เขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม 
 1.ชื่อ-นามสกุล.............................................ต าแหน่ง..................................... 

2.ชื่อ-นามสกุล.............................................ต าแหน่ง..................................... 
3.ชื่อ-นามสกุล.............................................ต าแหน่ง..................................... 
4.ชื่อ-นามสกุล.............................................ต าแหน่ง..................................... 
5.ชื่อ-นามสกุล.............................................ต าแหน่ง..................................... 
6.ชือ่-นามสกุล.............................................ต าแหน่ง..................................... 
7.ชื่อ-นามสกุล.............................................ต าแหน่ง..................................... 

               
แผนผังที่นั่งการสนทนากลุม่ 
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เริ่มการสนทนากลุ่มเวลา........................น. 
บันทึกการสนทนากลุ่ม 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
เสร็จสิ้นการสนทนากลุ่มเวลา..............................................น. 

 
     ลงชื่อ................................................................. 
      (...................................................) 
            ผู้บันทึกการสนทนากลุ่ม  
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ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค ์
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ 

กิจกรรมที่ด าเนินการมาและผลที่ไดร้ับของโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ กิจกรรม บรรลุวัตถปุระสงค ์ ผลลัพธ ์

เพื่อวิเคราะห์ผล

ของโมเดล

พฤติกรรมเชิงพุทธ

ในการเสริมสร้าง

ความสมดุลของ

ชีวิตและครอบครัว 

-ทบทวนเอกสารแนวคิดและ

ทฤษฎีความสมดุลของชีวิต

แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว ศึ ก ษ า 

ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล

จากเอกสารและหลักฐานที่

เกี่ ยวข้องทั้ งหนั งสือ โดย

อาศัยแนวคิดความสุขทาง

พระพุทธศาสนาและแนวคิด

การพัฒ นาประ เทศตาม

ตัวชี้วัดการเสริมสร้างความ

ส ม ดุ ล ข อ ง ชี วิ ต แ ล ะ

ครอบครัว  เป็ นกรอบ ใน

การศึกษา 

ข้อที่ ๑ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับ

ความสมดุลของชีวิต

และครอบครัวพร้อม

แผนยุทธศาสตร์เชิง

ทฤษฎีส าหรับใช้

เปรียบเทียบกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ 

เพื่อเสนอ

ยุทธศาสตร์

พฤติกรรมเชิงพุทธ

ในการเสริมสร้าง

ความสมดุลของ

ชีวิตและครอบครัว 

-เก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย 

-น าข้อมูลดิบไปวิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็น

ลักษณะการพรรณนาความ 

(Descriptive 

Presentation) 

ประกอบการบรรยาย

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างและการใช้

องค์ประกอบและตัวชี้วัด

ข้อที่ ๒ ผลการยืนยันความ

สอดคล้องกันระหว่าง

ผลการศึกษาทีไ่ด้ทั้ง

จากการศึกษาในเชิง

เอกสารและภาคสนาม 

โดยน ามาวิเคราะห์

ตามประเด็นทีส่ าคัญ 

คือแนวคิด หลักการ 

ความเป็นมา รูปแบบ 

ความสัมพันธ์ 



๒๓๐ 

การเสริมสร้างความสมดุล

ของชีวิตและครอบครัวตาม

หลักพระพุทธศาสนา เพ่ือให้

เหน็รูปแบบ กระบวนการ

เสริมสร้างความสุขภาวะ

ของบุคคล และการ

ประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดการ

เสริมสร้างความสมดุลของ

ชีวิตและครอบครัวตามหลัก

พระพุทธศาสนา สรุป

ผลการวิจัย 

กระบวนการสร้าง การ

ใช้ตัวชี้วัดการ

เสริมสร้างความสมดุล

ของชีวิตและ

ครอบครัว เน้นการน า

ผลการศึกษาวจิัยมา

เผยแพร่ให้คณะสงฆ์ 

ผู้บริหาร และผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องได้

รับทราบ 
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ภาคผนวก ค แบบสรปุโครงการ 
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แบบสรปุโครงการวิจัย 
 

สัญญาเลขที ่ MCU RS ๖๑๐๗๖๐๒๔๘ 

ชื่อโครงการ ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว   
 

หัวหน้าโครงการ พระมหาสุเทพ  สทฺุธิญาโณ,ดร.และคณะ 

โทร. ๐๘๙๓๖๑๙๔๕๑ 

อีเมล์ : boonpa๕๐@gmail.com 

๑. บทน า 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคมปัจจุบัน ท าให้เกิดสภาพความ

ขัดแย้งทั้งในด้านพฤติกรรมทางกาย  สังคม  อารมณ์ความรู้สึกอันสืบเนื่องมาจากการตอบสนอง

ความต้องการไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถจะปรับจิตพฤติกรรมได้ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่อง 

คุณค่า ค่านิยมและความคาดหวัง โดยมีสมมติฐานว่าพฤติกรรมเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและสภาพแวดล้อม ยิ่งท าให้ขาดความสมดุลระหว่างชีวิต ครอบครัวกับการท างาน และเป็น

การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างไม่สมดุลกั นโดย

เกี่ยวข้องกับการแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทางสัดส่วนของการใช้เวลาว่างของบุคคลและการใช้เวลา

ว่างกับครอบครัว รวมทั้งความก้าวหน้าและการได้รับความดีความชอบ คุณภาพชีวิตในการท างานที่

ให้ความส าคัญกับการท างานและชีวิตส่วนตัวของบุคคลไม่กลมกลืนกัน โดยการปฏิบัติหน้าที่การ

ท างานเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติ ขณะเดียวกันต้องพยายามรักษาความสมดุลของความสัมพันธ์กับ

ครอบครัวและสังคมของบุคคล 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจากเหตุผลที่สถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคมจ าเปนที่จะตองมีการ
ปรับตัวใน ดานตางๆ ประกอบกับความส าคัญของการประเมินประสิทธิผลกิจกรรมองคกรและการ
ประเมินองคกรแบบสมดุลที่มีความเหมาะสมกับองคกรตางๆ ในยุคปจจุบันและอนาคต คณะผูวิจัย
ไดเล็งเห็นถึงความจ าเปนและความส าคัญในการศึกษายุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการ
เสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัวตามแนวพุทธจิตวิทยาบูรณาการ ประยุกตตาม
แนวทางการประเมินองคการแบบสมดุล และใชแนวทางพัฒนารูปแบบปทัสถาน (normative) คือ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ การวิเคราะหเชิงเหตุผลและสภาพจริงขององคกรที่ศึกษา น ามา



๒๓๓ 

ก าหนดเปนขอบเขตเพื่อพัฒนารูปแบบ การศึกษากับกลุมผูเกี่ยวของ (stakeholder) และแนวคิด
กระบวนทัศนในด้านการประเมินแบบพุทธจิตวิทยาบูรณาการและแบบเนนทฤษฎี(Chen)1 เพื่อ
ศึกษาถึงตัวแปรที่เปนสาเหตุหรือมีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการตามแนวคิดของ (Steers)2 ที่
ประกอบดวย ลักษณะขององคกร ลักษณะของสภาพแวดลอม ลักษณะของบุคคลในองคกรและ
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ มาศึกษาประกอบดวย เพื่อเปน   ประโยชนตอการบริหารองค
กรไดอยางมีประสิทธิภาพและสงผลตอประสิทธิผลขององคกร น ามาซึ่งความส าเร็จขององคกรใน
การที่จะตอบสนองความตองการของชีวิต ครอบครัว สมาชิกในสังคมและด ารงอยูดวยศักยภาพที่
มั่นคง ด้วยหลักพุทธิปัญญาการตระหนักรู้ตามหลักพุทธธรรมและสามารถปรับตัวไดอยางทัน
เหตุการณ์บนฐานคิดของความเป็นกัลยาณมิตรพร้อมกับการด ารงตนอยู่ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อันจะเอือ้ต่อความสมดุลและยั่งยืนต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพื่อวิเคราะห์ผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว 

๒. เพื่อเสนอยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธในการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัว 
 

๓. ผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะหเ์มื่อผู้น าต้องการความสมดุลชีวิตและครอบครัว จ าเป็นอย่างยิ่งครอบครัวต้องให้เกิด
การพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงความมั่นคงและยั่งยืนในความสมดุลของชีวิตและครอบครัว พึง
แสวงหาหลักยึดทางใจ โดยน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาที่ตนศรัทธานับถือ มาเป็นคติ หรือหลัก
แห่งเหตุผล ส าหรับในการด าเนินชีวิต เพื่อให้เกิดปัญญา และสามารถปรับตัวปรับใจรับกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายได้อย่างมีสติและรู้เท่าทันและประกอบด้วยหลักคือ 
1. หลักในการพูดจากันด้วยเหตุผล เป็นสิ่งที่ผู้น าครอบครัวจะต้องท าเป็นตัวอย่าง 2. หลักในการรับ
ฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัว  3. หลักในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมมีเหตุผลเสมอ และ4. 
หลักในการเชื่อมั่นในการกระท าของสมาชิกในครอบครัว 

                                           

 1 Chen, H.T.  Theory - Driven Evaluations  California.  Sage Publications,                                       

(๑๙๙๐: ๒๘ –๓๕) 

 2 Steers, Richard M.  Organizational  Effectiveness : A behavioral view, (๑๙๗๗: ๘) 
 



๒๓๔ 

ผลการวิจัยพบว่า หลักการ-เหตุผล ยุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธ ถือเป็นกระบวนการท า

หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อภริยาท าหน้าที่ของพ่อที่ดีต่อลูก ประสบความส าเร็จระดับ

หนึ่งได้ท าหน้าที่สอนลูกๆ ด้วยหลักของความเพียรพยายามในหน้าที่การงาน การตั้งสติให้อยู่ในด้าน

พฤติกรรมคือไตรสิกขา เมื่อใดครองสติให้อยู่ใช้สติ ในส่วนของพระสงฆ์ถือเป็นแบบอย่างของการ

ด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จ ความสุขที่สมดุลคือท าในสิ่งที่ตนเองชอบหลักการด าเนินชีวิตตาม

หลักที่สมัยโบราณได้สอนไว้ ให้ก าลังใจ ดูแลให้ความไว้วางใจค าสอนของบิดา มารดา หลักเมตตา

ธรรมควรตระหนักหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แล้วควรน ามาปฏิบัติให้สมดุลไม่มาก ไม่น้อย

เกินไป ควรมีความเสมอกัน เช่นภาษา สังคมวัฒนธรรม แม้แต่การปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นให้ได้ เช่น

การกินอาหาร ทั้ งอีสาน เหนือ ใต้  จึงเป็นส่วนที่ต้องถือวัฒ นธรรมการกิน มีความส าคัญ 

นอกจากนั้นการเป็นผู้น าครอบครัว เป็นผู้ครองเรือนพึงมีหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดหลักในการ

ด าเนินชีวิต ด้วยการเลี้ยงดู ให้ความรัก ความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว เพื่อให้เป็น

บุคคลที่มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะท างานอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนา

สังคมและประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กลุ่มตัวอย่างในครอบครัวเมื่อจะพัฒนา

พฤติกรรมเชิงพุทธ จ าเป็นต้องสร้างอุปนิสัยการเรียนรู้ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ใน

การศึกษาโปรแกรมเชิงป้องกัน คือด้านเจตคติ/ ความรู้สึก โดย Krathwohl, Bloom และ Masia 

(Bloom, ๑๙๕๖ อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , ๒๕๕๔) ได้จัดล าดับขั้นการเรียนรู้ไว้ ๕ ขั้น ดังนี้  

 ๑) ขั้นการรับรู้ (receiving or attending) บุคคลได้รับรู้ค่านิยมที่ต้องการจะปลูกฝังในตัว

บุคคล  ๒) ขั้นการตอบสนอง (responding) ผู้เรียนได้รับรู้และเกิดความสนใจในค่านิยมนั้น แล้วมี

โอกาสได้ตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ๓) การเห็นคุณค่า (valuing) เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้รับ

ประสบการณ์เกี่ยวกับค่านิยมนั้น และเกิดเห็นคุณค่าของค่านิยมนั้น ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติต่อค่านิยม

น้ัน  ๔) ขั้นการจัดระบบ (organization) เป็นขั้นที่ผู้เรียนรับค่านิยมที่ตนเห็นคุณค่านั้นเข้ามา

อยู่ในระบบค่านิยมของตน ๕) ขั้นการสร้างลักษณะนิสัย (characterization) เป็นขั้นที่ผู้เรียน



๒๓๕ 

ปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ตนรับอย่างสม่ าเสมอ และท าจนกระทั่งเป็นนิสัย  

ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ วิชัย เทียนถาวร และคณะ ๒๕๔๒(๖)3 ได้ศึกษาสภาวะ

ครอบครัวที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยโครงสร้าง 

คุณลักษณะของครอบครัวไทย ที่มีอิทธิพลต่อความสุขของครอบครัวไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้นา

ครอบครัวจานวน ๔,๒๓๖ คนจากทั่วประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผลการวิจัย

พบว่า ลักษณะทั่วไปของผู้น าครอบครัว ส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ อาชีพขาดความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ ค่อนข้างยากจน ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง มีค่านิยมเรื่องความร่ารวยและ

การใช้ความพยายามสร้างครอบครัวมาตลอด รับรู้และเห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

(ประมาณร้อยละ ๖๐) แต่ยังไม่ได้น าไปปฏิบัติ ส่วนใหญ่ผู้น าครอบครัวยังอยากให้ลูกยึดอาชีพ

ข้าราชการ หนึ่งในสามของผู้นาครอบครัวมีโรคประจ าตัว ประมาณครึ่งหนึ่งมีปัญหาความเครียด ใช้

วิธีผ่อนคลายโดยการพักผ่อนเป็นหลัก ประมาณหนึ่งในสามมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ไม่เกินร้อย

ละ ๓๐ ส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุตรในครอบครัวในเรื่องเรียนศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม การ

เสริมสร้างลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทางสังคม ร้อยละ ๖๐ ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสุขภาพพื้นฐาน 

ผู้น าครอบครัวส่วนใหญ่มีการเห็นคุณค่า และยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อจิตสานึกและพฤติกรรม

สาธารณะ แต่ยังไม่พร้อมที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมโดยตรง ครอบครัวไทยมีความสุข

เฉลี่ยระดับปานกลาง ความสุขมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบพื้นฐานของครอบครัวในทางบวก 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความสุขครอบครัว เป็นกลุ่มปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ

ครอบครัว ๑๕ ปัจจัย ได้แก่ ความรัก สถานภาพสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ อายุ อาชีพ ความ

คาดหวังเป็นครอบครัวที่ร่ารวย การส่งเสริมสุขภาพ การมีหลักประกันรักษาสุขภาพ การเรียนรู้

พฤติกรรมทางสังคมของบุตร พฤติกรรมเสี่ยงทางสังคมของคู่สมรส การมอบหมายงานบ้านให้บุตร 

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส ภาระรับผิดชอบคนพิการในครอบครัว จิตสานึกสาธารณะ และ

พฤติกรรมสาธารณะ และทั้ง ๑๕ ปัจจัยสามารถใช้เป็นตัวช้ีวัดสภาวะครอบครัวที่พึงประสงค์ได ้

๑. สรุปผลการวิจัยได้ว่า ผลการศึกษาสามารถน ามาใช้เป็นฐานความรู้ของครอบครัว 

                                           
3 วิชัย เทียนถาวร, ประสิทธิ์ ลีระพันธ์, เพ็ญประภา ศิวิโรจน์, วรลักษณ์ คงหนู และทัศนาภรณ์ ขาปัญญา. 

การศึกษาสภาวะครอบครัวที่มีลักษณะครอบครัวที่พึงประสงค์ของประเทศไทย . นนทบุรี: กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, ๒๕๔๒.  



๒๓๖ 

ครอบครัวสามารถน าข้อค้นพบมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น เหตุปัจจัยอะไรท าให้การ
เสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว และจะส่งเสริมให้ครอบครัวเข้มแข็งได้ 

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับชุมชน จนถึงระดับผู้มีอ านาจเชิงนโยบาย สามารถน าข้อ
ค้นพบไปใช้ประโยชน์ ทั้งในแง่การก าหนดนโยบาย และการน าเข้าสู่การปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้าง
ความสมดุลของชีวิตและครอบครัวได ้

๓. ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับครอบครัว ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก่อนน า
แนวทางหรือแนวปฏิบัติไปเผยแพร่ โดยการสร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อวิถีการด าเนินชีวิต
ของตนเองในครอบครัว 

๔. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกระท าอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัด
เวทีสาธารณะ สะท้อนผลการด าเนินงานและมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบในการเสริมสร้าง
ความสมดุลของชีวิตและครอบครัว 

๕. การพัฒนายุทธศาสตร์พฤติกรรมเชิงพุทธที่มีต่อการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและ
ครอบครัวในสังคมไทย เป็นการศึกษาตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมเชิงพุทธที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งไม่
สามารถชี้วัดเชิงปริมาณ ดังนั้นการที่จะน าตัวชี้วัดไปใช้ จ าเป็นที่จะต้องสร้างเกณฑ์เชิงปริมาณ และ
น าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่สร้างขึ้น 
 

๔. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์

 ๑.เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาสามารถน ามาใช้เป็นฐานความรู้ของครอบครัว 
ครอบครัวสามารถน าข้อค้นพบมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น เหตุปัจจัยอะไรท าให้การ
เสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัว และจะส่งเสริมให้ครอบครัวเข้มแข็งได้ 
๒.เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับชุมชน จนถึงระดับผู้มีอ านาจเชิง
นโยบาย สามารถน าข้อค้นพบไปใช้ประโยชน์ ทั้งในแง่การก าหนดนโยบาย และการน าเข้าสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือการเสริมสร้างความสมดุลของชีวิตและครอบครัวได ้
 
๕. การเผยแพร่/การประชาสัมพันธ ์

๑. เผยแพร่งานวิจัยผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบนิทรรศการ น าเสนอบทความ

สด และน าเสนอบทความลงในวารสารมนษุยศาสตร์ปริทศัน์ มจร. 

๒. เผยแพรผลงานวิจัยผ่านสื่อออนไลน์ 

๓. เขียนบทความวิจัยเพื่อประกอบการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 

 



๒๓๗ 

ประวัติผู้วิจัย 

๑) หัวหน้าโครงการวิจัย 

๑.ชื่อ-นามสกลุ 

ภาษาไทย พระมหาสุเทพ  สทฺุธิญาโณ.ดร. 

ภาษาอังกฤษ Phramaha Sutap  Suttiyano 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ - 

๓. ต าแหน่งงานและที่ท างานปัจจุบนั 

อาจารย์สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ส่วนงานและที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได้ : 

สถานที่ท างาน: ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ต าบล าไทร  อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐  โทร/โทรสาร.
๐๓๕๒๔๘๐๐๐-๘๒๔๒   E-mail boonpa๕๐@gmail.com 
ที่ อยู่ อาศัย : ๑๐๐/๑๐ วัดสั ง เวชวรวิหาร  แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒-๒๘๒๒๗๑๕ 

๕. ประวัติการศึกษา 

นักธรรมช้ันเอก  เปรียญธรรม  ๗  ประโยค 
ปริญญาตร ี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย (๒๕๔๙) 
ปริญญาโท  ภาควิชาจิตวิทยา สาขาชีวิตและความตาย (M.A.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๒) 
ปริญญาเอก ภาควิชาจิตวิทยา สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๖๑) 

mailto:boonpa๕๐@gmail.com


๒๓๘ 
 

๒) ผู้ร่วมวิจัย ๑ 

 

๑. ชื่อ-นามสกุล 

ภาษาไทย      พระใบฏีกาสุพจน์    ตปสีโล (เกษนคร)  
ภาษาอังกฤษ   Phrabaidika  Suphot   Ketnakorn 

 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 

๓. ต าแหน่งงานและที่ท างานปัจจุบนั 

อาจารย์ประจ า  วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๔. ส่วนงานและที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได ้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี  ถนนสมเด็จ   ต าบล

กระโสบ  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์  ๐๘-๐๔๘๕-๔๔๖๒ 

e-mail  bob๒๕๒๙@gmail.com 

 

๕. ประวัติการศึกษา 

นักธรรมช้ันเอก 
ปริญญาตรี   คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  เอกการสอนสังคมศึกษา 

เกียรตินิยมอันดับสอง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
ปริญญาโท    คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชา หลักสูตรและการสอนเอกการสอนสังคม

ศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 
 
 
 



๒๓๙ 
 

๓) ผู้ร่วมวิจัย ๒ 

๑. ชื่อ-นามสกุล 

         (ภาษาไทย)       :  ผศ.ดร.ประยูร  สุยะใจ  
     (ภาษาอังกฤษ)   :  Asst. Prof. Dr. Prayoon   Suyajai 

 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 

๓. ต าแหน่งงานและที่ท างานปัจจุบนั 

อาจารย์สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๔. ส่วนงานและที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได ้

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ม .มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐โทร. ๐๒-๔๓๔๕๙๓๙, ๐๒-๘๙๑๑๗๔๐ 
มือถือ ๐๖๑๘๘๖๕๗๕๙ E-mail  prayun 45 @ gmail.com 

 

๕. ประวัติการศึกษา 

นักธรรมช้ันเอก  เปรียญธรรม  ๓  ประโยค 
ปริญญาตร ี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย (๒๕๓๖) 
ปริญญาตรี  คณะสื่อสารมวลชน สาขา หนังสือพิมพ์ (B.J.) Marathwada University 

India  (๒๕๔๐) 
ปริญญาโท  คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาคลินิก (M.A.) Marathwada University India 

(๒๕๓๙) 
ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร ์  สาขารฐัศาสตร์ Deemed  University Pune  India 

(๒๕๔๑) 
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ Deemed University Pune India 

(๒๕๔๓) 
ปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ประสานมิตร (๒๕๔๘) 



๒๔๐ 
 

ปริญญาเอก  คณะจิตวิทยา  สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก Marathwada University India 
(๒๕๔๗) 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา (การวิจัยทางสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๕๔) 
ปริญญาตร ี สาขาวิชานิติศาสตร์บัณฑิต  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๘) 
 

๓) ผู้ร่วมวิจัย ๓ 

 

๑.ชื่อ-นามสกลุ 

ภาษาไทย : พันโทหญิงดร. รัตน์มณี  สุยะใจ 
ภาษาอังกฤษ : Major Ratmanee Suyajai 

 

๒. ต าแหน่งทางวิชาการ   - 

 

๓. ต าแหน่งงานและที่ท างานปัจจุบนั 

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและส ารวจ ส านักงานเลขานุการกองทัพบก 

หัวหน้าแผนกฝ่ายวิจัยและส ารวจ ส านักงานเลขานุการกองทัพบก กองบัญชาการ

กองทัพบก 

อาจารย์พเิศษสังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๔. ส่วนงานและที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได ้

สถานที่ท างาน:ส านักงานเลขานุการกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก  ถนนราชด าเนิน
นอก เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ 
ที่อยู่อาศัย : กรมสวัสดิการทหารบก ๘๖/๑๒๓ อาคารที่พักนายทหารชั้นประทวน น. ๔ 
ห้อง๒ ชั้น ๔ (เกียกกาย) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์ 
๑๐๓๐๐ โทร. ๐๒๑๖๐๘๖๘๘  ติดต่อประสานงาน ๐๘-๑๔๔๓-๓๐๑๗   E-mail Address 
: activebow@gmail.com  

 

 



๒๔๑ 
 

๕. ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์  วิชาเอกการ
ประชาสัมพันธ์ (B.B.A.) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
หลักสูตรการเป็นวิทยากรและนักจัดฝึกอบรม ( M.Ed.)มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปริญญาเอก  สาขาการบริหารจัดการการศึกษา   แขนงวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการวิจัยสังคม คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

 
 
 
 
 
 
 


