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ค ำน ำ 

 

ต าราการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม (Life and Social Skills) เล่มน้ี ผูเ้ขียนไดร้วบรวม
ขอ้มูลจากหนงัสือเอกสารต าราต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มความรู้ความเขา้ใจในหลกัทฤษฎี 
ความส าคญัของการพฒันาตนเอง ซ่ึงเป็นรายวชิาหน่ึงในกลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไปท่ีนิสิตนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ไปทั้งของรัฐบาล และเอกชนจะตอ้งศึกษา 

 ต  าราเล่มน้ีผูเ้ขียนไดแ้บ่งเป็น 9 บท ซ่ึงประกอบไปดว้ย บทท่ี 1) การพฒันาตนเองสู่รูปแบบ
การด าเนินชีวติ บทท่ี 2) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ บทท่ี 3) 
สถานภาพบทบาทหนา้ท่ีของบุคคลในสังคม บทท่ี 4) สังคม และวฒันธรรมประเพณี บทท่ี 5) 
มารยาทและกิจกรรมทางสังคม บทท่ี 6) การท างานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ บทท่ี 
7) เทคนิคการครองใจคน บทท่ี 8) กลยทุธ์การสร้างความส าเร็จใหแ้ก่ตนเอง และบทท่ี 9) การพฒันา
คุณภาพของคนในสังคมและชุมชนในแต่ละบทจะมีกิจกรรมประเมินตนเองทา้ยบทเพื่อใหน้กัศึกษา
ไดฝึ้กปฏิบติั 

 เน้ือหาในต าราเล่มน้ีผูเ้ขียนไดย้ดึหลกัเกณฑร์ายวชิาตรงตามหลกัสูตร สามารถใชศึ้กษา
ประกอบการเรียนวชิาการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม ( Life and Social Skills) และในการเรียบ
เรียงเป็นต าราเล่มน้ี ผู ้ เขียนอาศยัความรู้ และแนวคิดจากหนงัสือ เอกสารท่ีไดอ้า้งอิงไว ้ผู ้ เขียนจึง
ขอขอบพระคุณท่านเจา้ของหนงัสือ เอกสาร และต าราทุกท่านมา ณ ท่ีน้ี 

 ผูเ้ขียนขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ีกรุณาใหค้  าแนะน า ตรวจทานและใหข้อ้เสนอแนะ
ต่างๆ ท าใหต้ ารา การคุณภาพชีวติและสังคม เล่มน้ี มีความสมบูรณ์และเกิดประสิทธิ ภาพสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อการเรียนการสอน และเป็นขอ้มูลในการศึกษาขอ้มูลต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดียิง่  
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บทที ่1  
การพฒันาตนเองสู่ จุดมุ่งหมาย การด าเนินชีวติทีด่ี  

 
            การพฒันา  หมายถึง การท าใหดี้ข้ึน  ดงัท่ีสมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2539 :124) ใหค้  า
จ  ากดัความของ “การพฒันา ” วา่ หมายถึง การท าใหดี้ข้ึน เจริญข้ึนหรือเป็นการเพิ่มคุณค่าของส่ิง
ต่างๆใหมี้ค่าสูงข้ึน   การพฒันาอาจพฒันาจากส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมหรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึนมาก็ได ้  
   จากความหมายของการพฒันาดงักล่าว “การพฒันา”  จึงเป็นความพยายาม ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงมนุษยแ์ละสังคมใหดี้ข้ึนหรือเจริญข้ึนอยา่งมีเป้าหมายดว้ยวธีิการท่ีมีระบบ เพื่อขจดั
ความดอ้ยพฒันาใหห้มดไปจากสังคม ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหา และน าไปสู่เป้าหมายท่ีดีกวา่ 
จุดประสงคห์ลกัของการพฒันา อยูท่ี่  “มนุษย”์ โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ของมนุษยใ์หดี้ข้ึน เพื่อใหม้นุษยไ์ดรู้้จกัน าความรู้ความสามารถของตนไปพฒันาสังคม และ
ประเทศอีกต่อหน่ึง ดงันั้น ผูท่ี้มีภาระหนา้ท่ีส าคญัในการพฒันาจึงไดแ้ก่ประชาชนแต่ละคน ใน  
ครอบครัวทุกครอบครัว ชุมชน องคก์รของรัฐ องคก์รของเอกชน ส่ือมวลชน นกัวชิาการ และ
ประชาชนทัว่ไป   เพื่อกา้วไปสู่สังคมท่ีเป็นสุข  จึงขอกล่าวถึงสาระส าคญัในเน้ือหาของบทน้ีดงัน้ี  
 

1. การพฒันาตนเอง  
   การพฒันาตนเอง  เป็นการพฒันาความสามารถของตนเองใหมี้ศกัยภาพ  และมีสมรรถนะ
ของตนท่ีทนัต่อสภาพความจ าเป็นตามความกา้วหนา้  และการเปล่ียนแปลงของสังคม  เพื่อใหต้นเองมี
ชีวติท่ีดีข้ึน ดงันั้น การท่ีจะพฒันาตนองได้ดี  จะตอ้งมีความรู้  ความเขา้ใจหลกัการพฒันา  และมนุษย์
ทุกคนจะตอ้งพฒันาคุณภาพชีวติ เพราะมนุษยมี์สังคมท่ีเก่ียวเน่ืองต่อกนั จึงจ าเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยั
กนัและกนั ดงันั้น คนทุกคนจึงมีการเปรียบเทียบตนเองกบัคนอ่ืน ทั้งในความคิด ในการด าเนิน
ชีวติ หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ตลอดจนการแสดงออกของความ เก่ียวเน่ือง สัมพนัธ์ กนั ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และน ามาปรับปรุงพฒันาตนเอง   ใหมี้บุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ส่งผลต่อ
การเจริญกา้วหนา้ต่อไป   
             1.1.  ความหมายของการพฒันาตนเอง 
    ค าวา่ “การพฒันาตนเอง”(Self-development)  หมายถึง  การกระท าเพื่อ ใหเ้กิดการเจริญ
ส่วนตน ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ดว้ยความมุ่งมัน่ปรารถนา และค่านิยมอนัเป็น
พฤติกรรมภายใน ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมภายนอกดา้นการกระท าท่ีดี 
    การพฒันาเป็นกระบวนการอยา่งหน่ึง เพราะมีขั้นตอน และมีกรรมวธีิท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็น
ลูกโซ่ นบัตั้งแต่การศึกษาตนเอง การรู้จกัตนเอง การประเมินตนเอง เป็นตน้ 
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  สุมน  อมรววิฒัน์ (2535 :138) ไดอ้ธิบายถึงคุณค่าของการรู้จกัตนเองวา่ “ชีวติของเรานั้น 
เม่ือพิจารณาวเิคราะห์ดูจะเห็นวา่ การไดม้าอยูแ่ละรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ทั้งท่ีถือวา่เป็นตวัตนเราเอง และผูค้น
รวมทั้งโลกภายนอก ก็เม่ือชีวติน้ีเป็นการอยู ่และการรับรู้ก็ควรจะอยูใ่หดี้ และรู้ใหดี้ ทั้งน้ีจะอยูอ่ยา่งดีก็
โดยรู้ถูกตอ้ง ความรู้ถูกตอ้งนั้นตอ้งเร่ิมตน้ท่ีรู้ตวัเอง จะเรียนรู้จกัตนเองไดดี้ก็โดยมีสติ หมัน่เฝ้าตาม
สังเกตตนเองไม่หยดุหยอ่น ตามดูการเคล่ือนไหวในทุกขณะชีวติ ทั้งในดา้นร่างกาย และจิตใจ คนท่ี
ฉลาดจริงนั้น จะรู้จกัตนเอง และรู้เท่าทนัความรู้สึกนึกคิดในใจดว้ย จะเคล่ือนไหวอยา่งไรก็รู้ตวัพร้อม
ไม่หลงลืม หรือประมาทขาดสติ เป็นผูไ้ม่พลั้งพลาดโดยง่าย การท่ีเราจะเป็นเช่นน้ีไดน้ั้น ตอ้งอาศยั
ความเพียรหมัน่ฝึกฝน ก าหนดรู้ตวัเองไวก่้อน 

ปราณี รามสูต และจ ารัส ดว้งสุวรรณ (2545:125-129) ไดก้ล่าวถึง หลกัการพฒันาตนเอง 
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน  

ขั้นท่ี  1  การตระหนกัรู้ถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงตนเองเป็นความตอ้งการใน
การท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อชีวติท่ีประสบความส าเร็จ  คือ การพฒันาตนเองในแง่ความรู้และในทุกดา้น
ใหดี้ข้ึนมากท่ีสุด เท่าท่ีจะท าได ้ 

ขั้นท่ี  2  เป็นขั้นการวเิคราะห์ตนเอง โดยการสังเกตตนเอง ประเมินตนเอง และสังเกต
พฤติกรรมของผูอ่ื้น รวมทั้งเปรียบเทียบบุคลิกภาพท่ีสังคมตอ้งการ 

ขั้นท่ี  3  การวางแผนพฒันาตนเองและการตั้งเป้าหมาย  
  จากความหมายของการพฒันาตนเองดงักล่าวสรุปไดว้า่ คนเราจะมีความสุข และ
ด าเนินชีวติใหบ้รรลุเป้าหมายของตนท่ีวางไวไ้ดน้ั้น ตอ้งมีการพฒันาตนเอง ใหมี้ความกา้วหนา้ ดีข้ึน 
เจริญข้ึนทั้งความประพฤติปฏิบติั การศึกษา การประกอบอาชีพ การใชชี้วติในครอบครัว และในสังคม 
ดงันั้นหากตวับุคคล  มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ก็จะเกิดผลดีเก่ียวเน่ืองกบัทุกส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกนั
ในสังคม 
  การพฒันาตนเองมีองคป์ระกอบท่ีเป็นสาระส าคญัดงัน้ี  
       1) เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ( Knowledge) มนุษยทุ์กคนเกิดมาลว้นแต่มามือเปล่าดว้ยกนั
ทั้งนั้น แต่ภายหลงัจากเกิดมาแลว้ มนุษยจึ์งมีทรัพยส์มบติัติดตวั   ทั้งสมบติัความรู้  ทรัพยสิ์นเงินทอง  
และช่ือเสียงเกียรติยศ 
       2) เพื่อเพิ่มพนูทกัษะ และประสบการณ์ทกัษะ (Skill) และประสบการณ์ ( Experience) 
เกิดจากการฝึก และศึกษาดูงาน การอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในอาชีพท่ีมีอยูใ่ห้
เจริญกา้วหนา้ข้ึน  ไดรั้บการยอมรับช่ืนชมและศรัทธา 
       3) เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม หรือเจตคติ พฤติกรรม ( Behavior) และเจตคติ 
(Attitude) ของมนุษยจ์ะเป็นเช่นใด กระบวนการขดัเกลา และพฒันาตนเองจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีท่ีส าคญั
ท่ีสุด บุคคลท่ีมีการศึกษา และฝึกฝนอบรมตนเป็นประจ า ยอ่มไดเ้ปรียบกวา่บุคคลทุกประเภทในสังคม 
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  การพฒันาจึงเป็นหวัใจส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนของชีวติมนุษย ์                    
ดว้ยองคป์ระกอบของการเสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจและการเพิ่มพนูทกัษะความสามารถใหต้นเอง
กา้วสู่ความส าเร็จในชีวติ 
 1.2  ความส าคัญของการพฒันาตน 
        การพฒันาตน มีความส าคญัมาก นกัพฒันาตอ้งรู้จกั จุดเด่น และ จุดดอ้ยของตนเองก่อน 
การรู้ จุด เด่น ของตนเอง ก็เพื่อท างานท่ีเหมาะกบัความสามารถของตน การรู้ จุดดอ้ยก็เพื่อแกไ้ข
ขอ้บกพร่องของตน ฉะนั้น ความส าคญัในการพฒันาตนเองพอประมวลได ้ดงัน้ี 

1)  มนุษยทุ์กคนพฒันาตนเองได ้
                 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต ,2541:19) ใหแ้นวคิดวา่ “ความเช่ือในความเป็นมนุษย์

ท่ีพฒันาได ้หรือเช่ือในความเป็นมนุษยว์า่เป็นสัตวท่ี์พฒันาได ้จะท าใหเ้กิดจิตส านึกท่ีจะตอ้งฝึกฝน
พฒันาตนซ่ึงแสดงอาการออกมาเป็นความอ่อนนอ้มถ่อมตน อนับ่งช้ีถึงความเป็นผูพ้ร้อมท่ีจะฝึกฝน
พฒันาตน เพราะฝึกฝนพฒันาตนจะท าใหบุ้คคลมีท่าทีต่อประสบการณ์ทั้งหลายอยา่งท่ีเรียกวา่ มองทุก
อยา่งเป็นการเรียนรู้ท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาตน 

2)  มนุษยทุ์กคนสามารถพฒันาไปสู่ระดบัการมีสัจการแห่งตนได ้
       มนุษยทุ์กคนสามารถพฒันาไปสู่ระดบัการมีสัจการแห่งตนได ้หมายถึง การเป็น
ตวัของตวัเองอยา่งสมบูรณ์ มีความเป็นอิสระสามารถคิด และกระท าการใด ๆ ตามมโนธรรม และ
อุดมการณ์อยา่งแทจ้ริง ซ่ึงมาสโลว ์( Maslow) ไดร้ะบุบุคคลท่ีเขา้ถึงสัจการแห่งตนวา่ มีคุณลกัษณะ     
ท่ีเป็นผูส้ามารถรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ตามความเป็นจริง มีความพร้อมท่ีจะยอมรับความเป็นจริง                      
มีความสามารถแยกแยะปัญหาส่วนตน และมีความตอ้งการเป็นส่วนตวั เป็นตน้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 1 การเรียนรู้และพฒันา  
ท่ีมาของภาพ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=550814 

(วนัท่ีสืบคน้ 20 มกราคม 2554) 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=550814
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  กระบวนการพฒันา คนสามารถปรับเปล่ียนทศันคติ นิสัยและพฤติกรรมทั้งภายใน        
และภายนอก รวมทั้งสามารถพฒันาตนใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีตนและสังคมตอ้งการได ้ 
  ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาตนเองพอสรุปไดด้งัน้ี 
    1 ) ท าใหรู้้และเขา้ใจธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษยท์ั้งท่ีปรากฏออกมาและไม่ปรากฏ
ออกมาใหเ้ห็นไดช้ดัเจนทั้งท่ีรู้ตวัและไม่รู้ตวั 
    2 ) ท า ใหรู้้และเขา้ใจพฒันาการทางดา้นสรีระและภาวะทางจิตท่ีมีผลต่อการแสดง
พฤติกรรมของมนุษย์ 
    3 ) ท าใหรู้้และเขา้ใจกระบวนการพฒันาตนเองและวธีิปรับตวัของมนุษย ์การเผชิญ
ปัญหา การแกปั้ญหา การพิจารณาสภาพของจิตใจ ทั้งในดา้นการกระท าความรู้สึกนึกคิด อารมณ์และ
แนวทางในการรักษาสุขภาพจิต 
    4 ) ท าใหเ้ขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นสังคมได ้และสามารถรับรู้และเขา้ใจพฤติกรรม
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยใชห้ลกัการและแนวทางจิตวทิยามาเป็นตวัก าหนด 
    5 ) ท าใหรู้้ศาสตร์ประยกุตพ์ื้นฐานท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุงพฒันาพฤติกรรมของตนเอง
ใหเ้หมาะสม เพื่อด ารงชีวติและการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขและประสบความส าเร็จสูงสุดใน
ส่ิงท่ีตอ้งการ 
    6 ) ท าใหล้ดปัญหาท่ีมีอยูใ่หห้มดไปและป้องกนัปัญหาใหม่ ไม่ใหเ้กิดข้ึน หรือไม่ใหเ้กิด
ปัญหาเก่าซ ้ าเพราะมีภูมิคุม้กนัตนเอง 
    7 ) ท าใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคบ์างอยา่งท่ีตอ้งการและอยูใ่นวสิัยท่ีจะท าได้
ในเวลาท่ีก าหนด กระตุน้พฤติกรรมใฝ่สัมฤทธ์ิ และมีวธีิการจดัการกบัความเครียดความทอ้แทใ้หมี้
ก าลงัใจต่อสู้ไป 
    8 ) ท าใหมี้เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพส าหรับใชใ้นการพฒันาตนและสังคมส่ิงแวดลอ้มไป
ตลอดชีวติ 
    9 ) ท าใหเ้ขา้ใจหลกัการ  เทคนิคและวธีิการต่าง ๆ ท่ีเป็นกระบวนการในการพฒันาตน
เพื่อน ามาส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้และมีทกัษะในการพฒันาตนเองไปตลอดชีวติ 
  ประโยชน์ของการพฒันาตนเองจะส่งผลใหต้วับุคคลมีการด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
เตม็ภาคภูมิ และมีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงในสังคมมีภาวะเขม้แขง็ในจิตใจท่ีจะเผชิญกบัปัญหา
และสามารถแกปั้ญหาได้   
 1.3.  ลกัษณะบุคคลทีไ่ด้รับการพฒันาแล้ว  
  มนุษยทุ์กคนมีความเป็นตวัของตวัเองอยา่งสมบูรณ์ มีความเป็นอิสระ สามารถคิด
และกระท าการใด ๆ ตามมโนธรรมและอุดมการณ์ของตน ซ่ึงมนุษยทุ์กคนตอ้งมีการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ และในการด าเนินชีวติตอ้งมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 4 ดา้น คือ  



5 

 

       1) ดา้นส่วนตวั คือ ความสมบูรณ์ทางร่างกาย สุขภาพกาย สุขภาพจิต สติปัญญา 
และอารมณ์ เม่ือบุคคลผูน้ั้นรู้ถึงจุดดี จุดดอ้ยของตนเองในดา้นส่วนตวัแลว้ สามารถพฒันาตน   
ปรับตนใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของบุคคล สังคมรอบขา้ง  จะสามารถกา้วเดินไปสู่จุดมุ่งหมายในชีวติ    
ท่ีสมบูรณ์ได้  
       2) ดา้นครอบครัว คือ การมีครอบครัวท่ีมีความรัก ความอบอุ่น ความ
สะดวกสบายภายในบา้น ความเป็นอยูท่ี่ไม่ขาดแคลน สมาชิกในครอบครัวอยูอ่ยา่งมีปฏิสัมพนัธ์   
ท่ีดีต่อกนั จะเป็นพื้นฐานใหบุ้คคลด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข  
       3)  ดา้นชีวติการท างาน คือ การมีอาชีพ มีรายไดม้ัน่คง ไดป้ระกอบอาชีพตาม
ความถนดัของตน มีความเจริญกา้วหนา้ ไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงาน เป็นคนเก่ง และเป็นคนดี
ในองคก์ร หน่วยงาน  จะมีความภาคภูมิใจ และมีคุณค่าต่อการด าเนินชีวติของตน  
       4) ดา้นชีวติและสังคม คือ การมีเพื่อนสนิทท่ีรักใคร่ต่อกนัอยา่งมาก เป็นผูท่ี้สังคม
ยอมรับอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีความเสียสละ เป็นบุคคลท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่า
ต่อสังคม จะก่อใหเ้กิดความสุข มีความพึงพอใจต่อรูปแบบและวถีิชีวติแห่งตน  
  บุคคลท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้จะเป็นผูท่ี้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข โดยมีองคป์ระกอบ
ทางกายภาพ คือ เป็นผูท่ี้มีอนามยัดี ร่างกายแขง็แรง เป็นผูท่ี้ไม่หวาดกลวัต่อผูอ่ื้น และปัญหาต่างๆ 
ปฏิบติัตนไดเ้ป็นท่ีตอ้งใจหรือมีเสน่ห์ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ซ่ึงทุกอยา่งท่ีปรากฏใหบุ้คคลอ่ืน
เห็นนั้น เป็นผลมากจา กการไดรั้บการพฒันาในดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงมีนกัวชิาการไดใ้หข้อ้คิดแนวทางพฒันา
ตวัตนของตนเองดงัน้ี 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต, 2547 :68) กล่าววา่ การพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษย์           
ท่ีสมบูรณ์เป็นเน้ือเป็นตวั เป็นความหมายท่ีแทจ้ริงของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นทั้งตวัการ และ
เป็นเคร่ืองมือส าหรับพฒันาคือ เป็นการพฒันาตวับุคคล ตวัการพฒันาก็คือการศึกษา 
  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั ไดท้รงมีพระราชด ารัส เน่ืองในวนั         
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ซ่ึงพระองคท์รงครบรอบการครองสิริราชสมบติัครบ 40 ปีเตม็ ในวนัท่ี 9 
มิถุนายน 2539 ตอนหน่ึงวา่ 
   ... ในโอกาสพิเศษ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านท้ังหลายในมหาสมาคมนี ้ตลอดจน
ประชาชนชาวไทยท่ัวหน้า ได้ตั้งความคิด จิตใจให้แน่วแน่ หนักแน่น อยู่ในความซ่ือสัตย์ สุจริต และ
ความขยนัหมัน่เพียร ความเพียรท่ีถกูต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้น คือความเพียรท่ีจะสร้างสรรค์
ความดีความเจริญให้เกิดขึน้ และระวงัมิให้เส่ือมขึน้ไปอย่างหน่ึง ความเพียรท้ังสองประการนี ้ เป็น
อุปการะอย่างส าคัญกับการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน หากทุกคนในชาติจะได้ตั้งตน ต้ังใจ อยู่ในความ
เพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขกจ็ะเกิดขึน้ท้ังแก่ส่วนตัวและส่วนรวม ประเทศชาติของเรากจ็ะ
รักษาความเป็นปกติมัน่คง พร้อมกับพัฒนาให้เจริญรุดหน้าไปดังปรารถนา ...” (ไทยรัฐ. 2542 : 18) 
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  จากพระ ราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีพระราชทานไวใ้หข้อ้คิดถึง วา่
บุคคลจะตอ้งเร่ิมตน้จากรู้ถึงการปฏิบติัตน พฒันาตนเองใหพ้ร้อมดว้ยความรู้ ความคิด และการปฏิบติั
ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม จะเกิดประโยชน์แก่ตน และประเทศชาติ ซ่ึง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของส าราญ       
จูช่วย(2548) ท่ีศึกษาการพฒันาความสามารถในการรู้จกัตนเองต่อการเลือกสาขางานอาชีพของ
นกัเรียน โดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการรู้จกัตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสามารถในการรู้จกั
ตนเองต่อการเลือกสาขางานอาชีพ พบวา่ 
  ผูท่ี้มีการพฒันาตนเองจะเห็นถึงความแตกต่างในการด าเนินชีวติของตนเองอยา่งเห็นได้
ชดัในดา้นพฤติกรรมการแสดงออกและการด ารงชีวติประจ าวนั ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดด้งัน้ี 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบคนท่ีมีการพฒันากบัขาดการพฒันา (ส าราญ จูช่วย,2548:82) 
 

คนทีม่ีการพฒันา คนทีข่าดการพฒันา 
1. ด าเนินชีวติอยา่งสงบท าหนา้ท่ีของตน

ดว้ยความภาคภูมิใจ  พอใจในชีวติและ
ผลงานของตน รักครอบครัว ญาติ พี่ นอ้ง 
และทอ้งถ่ินเดิม 

1. ด าเนินชีวติดว้ยความไม่ราบร่ืนท าหนา้ท่ีของตน
ดว้ยความนอ้ยใจและทอ้ถอย  มีความทุกข ์โกรธ
แคน้ชีวติพยายามเอาเปรียบคนอ่ืน ไม่พอใจใน
ครอบครัว รังเกียจญาติ พี่ นอ้ง ของตน 

2. พยายามพึ่งตนเอง ช่วยตนเอง และน า
ตนเองตามควรแก่อตัภาพเวลาประสบ
ความทุกขย์าก  ลม้เหลว ก็พยายามใหม่
และแกไ้ขปัญหาดว้ยความสงบสุขมุ
รอบคอบ 

 

2. ไม่พึ่งตนเอง คอยรอรับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 
คอยขอความเมตตาจากผูอ่ื้น เม่ือประสบความ
ทุกขย์าก ความพา่ยแพก้็โทษคนอ่ืน ๆ ท าลาย
ตนเองทั้งทางตรงและทางออ้ม แกปั้ญหาดว้ย
ความโกรธแคน้ ใชอ้าวธุและอ านาจท าร้าย
ตนเองและคนอ่ืน 

3. ประหยดัเวลาแรงงานและทรัพยสิ์น       
ใชท้รัพยากรเฉพาะท่ีจ าเป็นเพื่อความอยู่
รอดของชีวติ และท าคุณประโยชน์ใหแ้ก่
หน่วยงาน  สังคมมากกวา่ค่าจา้งและ
ผลตอบแทน 

3. ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย ไม่ประหยดัแรงงานและ
เวลา ใชท้รัพยากรของสังคมและหน่วยงานเกิน
กวา่ค่าจา้งและผลตอบแทนท่ีตนเองพึงจะไดรั้บ 
เอาเปรียบสังคมทุกโอกาส 
 

4. เขา้ใจชีวติและการต่อสู้ มีน ้าใจนกักีฬา 4. ไม่เขา้ใจตนเอง ไม่เขา้ในชีวติ 

 
  จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นวา่ บุคคลท่ีมีการพฒันาจะด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข ไม่สร้างปัญหาใหแ้ก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม แต่คนท่ีขาดการพฒันาจะเป็นภาระทาง
สังคม ท่ีส าคญัก่อใหเ้กิดปัญหาการฆ่าตวัตาย ปัญหาภาวะจิตเส่ือมโทรม ปัญหายาเสพติด ท าใหส้ังคม
ตอ้งรับภาระในการดูแลบุคคลเหล่าน้ี 
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2. พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตนเอง 
  ธรรมชาติของมนุษยมี์ความจ าเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั และมนุษยโ์ดยทัว่ไป           
มีความตอ้งการทางดา้นสังคม เพื่อใหส้ังคมยอมรับ มนุษยจึ์งใหค้วามส าคญักบัพฤติกรรมการ
แสดงออกใหเ้ป็นท่ีพึงประสงค ์เพื่อใหก้ารปฏิบติัการ อยา่งใดอยา่งหน่ึงบรรลุเป้าหมาย  เกิดความรู้
ความเขา้ใจถูกตอ้ง จึงควรท าความเขา้ใจเร่ืองของพฤติกรรมมนุษยเ์ป็นเบ้ืองตน้ (รัตติกรณ์ จงวศิาล , 
2551:129) ดงัน้ี                      
 2.1 ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์ 
    ค าวา่ “พฤติกรรม” ( Behavior) หมายถึง กริยาอาการท่ีมนุษย ์และสัตวเ์ดรัจฉานแสดง
ออกมาเป็นกริยาอาการท่ีแสดงออกใหผู้ท่ี้พบเห็นไดท้ราบความหมายเพื่อการปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และเหมาะสม หรือกริยาอาการท่ีมนุษยแ์สดงออกมา ซ่ึงอาจจะมาจากภายนอก หรือภายในร่างกาย 
บุคคลอ่ืนจะมองเห็นหรือไม่ก็ตาม ถือไดว้า่เป็นพฤติกรรมทั้งส้ิน พฤติกรรมมีทั้งท่ีพึงประสงค ์และไม่
พึงประสงค ์บุคคลสามารถปรับพฤติกรรมของตนเองใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบ และยอมรับของสังคมได ้     
โดยการพดู อาศยัการศึกษาเรียนรู้ทั้งทางจิตวทิยา สังคมวทิยา และหลกัวทิยาศาสตร์ 
    พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 ( ราชบณัฑิตยสถาน ,2546 :580) ไดใ้ห้
ความหมายไวว้า่ หมายถึง การกระท าหรือ อาการท่ีแสดงออกทางกลา้มเน้ือ ความคิด และความรู้สึก
เพื่อตอบสนองส่ิงเร้า 
    สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2545:46) กล่าววา่ “พฤติกรรม” ( Behavior) หมายถึง การกระท า
หรือการแสดงออกทางกาย วาจา และใจ ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ทั้งทางตรง และทางออ้มทั้ง ท่ีสังเกต
ได ้และสังเกตไม่ได ้
    ปราณี  รามสูตร  และจ ารัส  ดว้งสุวรรณ (2545 :27) กล่าววา่ “พฤติกรรม” คือ การกระท า
ของบุคคลในทุกลกัษณะทั้งท่ีเป็นโดยธรรมชาติทางสรีระ และท่ีจงใจกระท า ซ่ึงอาจจะรู้ตวั หรือไม่
รู้ตวั และเป็นการกระท าท่ีสังเกตได ้โดยอาจใชป้ระสาทสัมผสัธรรมดา หรือใชเ้คร่ืองมือช่วยการ
สังเกต 
    สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต (2543:2-3) ไดใ้หค้วามหมายวา่ “พฤติกรรม”  หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคล
กระท าแสดงออกมาตอบสนอง หรือโตต้อบส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึงท่ีสามารถ
สังเกตเห็นได ้  
   จากความหมายดงักล่าว จะเห็นวา่ พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นการกระท า หรือ                
การแสดงออกของบุคคลท่ีมีความตอ้งการตอบรับส่ิงท่ีมากระทบ เพื่อสนองใหเ้กิดการรับรู้ถึง             
ส่ิงท่ีตวับุคคลนั้นตอ้งการ อาจจะเป็นทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 
    รากฐานการเกดิพฤติกรรมมนุษย์ 
   รากฐานทางชีววทิยา (Biological Foundation) ไดแ้ก่ 
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    1 ) พนัธุกรรม ( Heredity) คือ การถ่ายทอดคุณลกัษณะทั้งหลายจากบิดา มารดา       
ไปสู่บุตรธิดา หรือจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน 
    2 ) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ทั้งส่ิงแวดลอ้มภายใน และส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
     (1) ส่ิงแวดลอ้มภายใน ( Internal Environment) ไดแ้ก่ สภาวะท่ีเด็กอยูใ่นครรภ์
มารดา สภาพทางร่างกายและจิตใจมีผลกระทบต่อเด็กอยา่งมาก 
     (2) ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ( External Environment) ไดแ้ก่สภาวะทางภูมิศาสตร์ 
สังคม วฒันธรรม และเหตุการณ์รอบ ๆ ตวั 
      รากฐานอนัเกดิจากระบวนการเรียนรู้ (Acquired Foundations) ได้แก่ 
    1 ) ครอบครัว ครอบครัวมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาการของเด็ก เด็กไดรั้บการเล้ียงดู 
อบรมจากครอบครัว และไดรั้บการตอบสนองจากครอบครัวเป็นอนัดบัแรก เด็กไดรั้บการอบรมสั่งสอน
ท าใหเ้ขาเติบโตและเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่า ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ มีผลต่อการด ารงชีวติในอนาคต 
    2) โรงเรียน บรรยากาศภายในโรงเรียน ครู อาจารย ์เพื่อนนกัเรียน นนัทนาการ ของ
โรงเรียนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กเป็นอยา่งมาก 
    3 ) สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ ถา้สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของเด็ก                
อยูใ่นสภาพดี  เด็กจะเจริญเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพดี ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เด็กอยูใ่นสภาพสังคม
เศรษฐกิจท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน เด็กจะมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปในรูปแบบต่าง ๆ 
    4 ) ศกัด์ิศรี และสถานภาพทางสังคม เด็กท่ีเกิดมาในครอบครัวท่ีมีศกัด์ิศรี และสถานภาพ
ทางสังคมสูง อาจจะเป็นพลงัผลกัดนัใหเ้ด็กตอ้งมีพฤติกรรมใหต้รงกบัศกัด์ิศรี และสถานภาพทางสังคม
ของตน 
    5 ) พื้นฐานทางวฒันธรรม รวมทั้งอุดมการณ์ทางสังคม ความเช่ือ และปทสัถานทาง
สังคม เด็กจะมีพฤติกรรมตามพื้นฐานทางวฒันธรรมของสังคมนั้น 
   กระบวนการทีท่ าให้เกดิพฤติกรรม 
   1 ) การเกิดพฤติกรรมตอ้งมีสาเหตุ (Behavior is caused) คือ การเกิดพฤติกรรมท่ีแสดง
ออกมาของคนตอ้งมีสาเหตุมาจากการถูกกระตุน้ หรือท่ีเรียกวา่ ส่ิงเร้า (Stimulus) ซ้ึงมีลกัษณะทั้งท่ีเป็น
ส่ิงเร้าภายนอก (ส่ิงเร้าท่ีสามารถมองเห็น) และส่ิงเร้าภายใน (ส่ิงเร้าท่ีไม่สามารถมองเห็น) อนัเป็นสาเหตุ
ท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ 
   2 ) การเกิดพฤติกรรมตอ้งมีส่ิงจูงใจ ( Behavior is Motivated) คือ เม่ือคนเกิดความ
ตอ้งการนั้น ๆ จนกลายเป็นแรงจูงใจท าใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ 
   3 ) การเกิดพฤติกรรมยอ่มมีจุดหมาย (Behavior is Directed หรือ Goal Oriented) คือ การ
แสดงพฤติกรรมของคนแต่ละคร้ังยอ่มมีจุดมุ่งหมาย 
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   ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ 
  จากความหมายของพฤติกรรมมนุษยข์า้งตน้ สามารถแบ่งประเภทของพฤติกรรมมนุษย์
ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
   1 ) พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมาแลว้    
ท่ีผูอ่ื้นสังเกตไดโ้ดยใชป้ระสาทสัมผสัหรือใชเ้คร่ืองมือ พฤติกรรมภายนอกยงัแบ่งออกเป็น  2 ประเภท        
(มานพ พบสุข,2550:213) คือ 
    พฤติกรรมภายนอกท่ีไม่ตอ้งอาศยัเคร่ืองมือในการสังเกต คือ พฤติกรรมท่ีสามารถ
สังเกตไดง่้าย เช่น การเคล่ือนไหวของแขน ขา การแสดงออกของร่างกาย การเตน้ของหวัใจ เป็นตน้ 
เรียกวา่ พฤติกรรม โมลาร์ (Molar Behavior)  
    พฤติกรรมภายนอกท่ีตอ้งอาศยัเคร่ืองมือในการสังเกต คือ พฤติกรรมท่ีเราไม่
สามารถเห็นดว้ยตาเปล่า เช่น การท างานของคล่ืนสมองจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดั  พฤติกรรมประเภทน้ี
เรียกวา่ พฤติกรรมโมเลกุลล่า (Molecular Behavior)  
   2 ) พฤติกรรมภายใน ( Covert Behavior) ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีเจา้ตวัเท่านั้นท่ีรับรู้ เช่น 
การไดย้นิ การเขา้ใจ การรู้สึกหิว ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีถือวา่เป็นพฤติกรรมภายในมี 4 ลกัษณะ คือ 
    (1) พฤติกรรมท่ีเป็นความรู้สึกจากการสัมผสั ( Sensitive) เช่น การเห็น การไดย้นิ 
การไดก้ล่ิน การรู้รส การสัมผสั และการมีความสุขใจ เป็นตน้ 
    (2) พฤติกรรมท่ีเป็นการเขา้ใจ หรือ การตีความ ( Interpreting) เช่น เม่ือเรามองตา
เพื่อนก็เขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของเพื่อนได ้
    (3) พฤติกรรมท่ีเป็นความจ า ( Remembering) เช่น เม่ือมีเสียงโทรศพัทเ์รียกเขา้มา 
เราอาจจ าเสียงเรียกจากโทรศพัทว์า่เป็นของเพื่อนจากโทรศพัทน์ั้นได ้
    (4) พฤติกรรมท่ีเป็นความคิด ( Thinking) การคิดมีหลายชนิดอาจเป็นการคิด
สร้างสรรค ์หรือการคิดหาเหตุผลก็เป็นได ้
  ในทางพุทธศาสนา ไดจ้  าแนกพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็น 3 ประเภท คือ 
      1) กายกรรม เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางร่างกาย ทั้งทางตรง และทางออ้ม ทางตรง 
เช่น การเดิน ยนื นัง่ และการแสดงภาษาทางกาย เช่น ยกัคิ้ว หล่ิวตา ทางออ้ม เช่น การยิม้ และกล่าว
ทกัทาย 
   2 ) ทางวจีกรรม เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางวาจา ทั้งทางตรง และทางออ้ม 
ทางตรง เช่น การพดู การเจรจา ทางออ้ม เช่น พดูพร้อมจบัมือ หรือแสดงความเป็นมิตร 
   3) ทางมโนกรรม เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงระดบัจิตใจ ทั้งทางตรง และทางออ้ม 
ทางตรง เช่น การมีจิตเป็นสมาธิ การมีน ้าใจ ทางออ้ม เช่น การคิดถึงเพื่อนก็โทรศพัทห์รือไปพบพร้อม
มีของฝากท่ีถูกใจไปใหเ้พื่อน เป็นตน้ 
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  องค์ประกอบพืน้ฐานของพฤติกรรมมนุษย์ 
   1 ) ความตอ้งการท่ีจ าเป็น และไม่จ  าเป็น เป็นความตอ้งการใน 3 ลกัษณะ คือ 
    (1)  ความตอ้งการทางกาย  (Physical Needs) ซ่ึงเป็นความตอ้งการพื้นฐานของ
มนุษยทุ์กคน 
    (2)  ความตอ้งการทางใจ (Spiritual Needs) เป็นความตอ้งการ  ท่ีสูงกวา่ และ            
มีความละเอียดอ่อนมากกวา่ความตอ้งการทางกาย 
    (3) ความตอ้งการทางสังคม ( Social Needs) เป็นความตอ้งการท่ีใหส้ังคมยอมรับ 
และยกยอ่งในความสามารถของตนเอง 
   2 ) การจูงใจ ( Motivation) เป็นองคป์ระกอบส าคญัของพฤติกรรม เพราะสามารถ
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ ไดต้ามทฤษฎีระบุเก่ียวกบัการจูงใจไว ้3 ลกัษณะ คือ 
    (1)  แรงจูงใจใฝ่อ านาจ นิยมความกา้วร้าว ชอบเป็นผูน้ า ถืออารมณ์ตนเป็นใหญ่ 
    (2)  แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ ยดึความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล อธัยาศยัดี มองคนในแง่ดี  
    (3)  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ตอ้งการประสบผลส าเร็จ ยดึประสิทธิภาพงาน 
   3 )  การรับรู้ (Perception) หมายถึง การแปล หรือการตีความจากการสัมผสั โดยแปล
ความหมายจากการท่ีเคยรู้จากประสบการณ์เดิม การรับรู้จะท าใหเ้กิดการตดัสินใจแลว้แสดงอาการ
ตอบสนองตามการแปลความหมายนั้น ๆ เช่น เม่ือเราสัมผสักบัส่ิงของต่าง ๆ แมว้า่เราจะไม่ไดเ้ห็น
ส่ิงของนั้น แต่ก็สามารถบอกช่ือของช้ินนั้นไดถู้กตอ้ง เพราะเราเคยมีประสบการณ์เดิมต่อของนั้น
มาแลว้ 
   4) เจตคติ (Attitude) ก าหนดความรู้สึกนึกคิด ท่าที ตลอดจนแนวคิดและแนวทางปฏิบติั 
ก าหนดทิศทางปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีต่อบุคคลส่ิงของและสถานการณ์ซ่ึงมีองคป์ระกอบ                               
ท่ีส าคญั  ๆคือ ความรู้สึก ความรู้ และพฤติกรรม 
   5 )  ค่านิยม ( Values) เป็นส่ิงท่ีบุคคลยดึถือช่วยตดัสินใจในการเลือกกระท าส่ิงต่าง ๆ   
ท่ีบุคคลเลือกสรรวา่ดี  และถูกตอ้ง หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นส่ิงท่ีสังคมใหก้ารยอมรับ และถือเป็นส่ิง
ส าคญั แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่ ค่านิยมจะเป็นส่ิงท่ีดีเสมอไป เพราะค่านิยมมิใช่คุณธรรม อยา่งไรก็ตาม
ถา้ค่านิยมนั้น ๆ มีคุณธรรม ก็สามารถท าใหส้ังคมเจริญกา้วหนา้ไปได ้
   6 )  อารมณ์ ( Emotion) เป็นความรู้สึกของบุคคล  ซ่ึงมีความผนัแปรไปไดห้ลาย    
ลกัษณะ เช่น 
     ( 1) อารมณ์พื้นฐาน ร่าเริง โกรธ กลวั 
     ( 2) อารมณ์ท่ีเกิดจากสัมผสัโดยตรง พอใจ ไม่พอใจ ตกใจ อยากรู้ 
     ( 3) อารมณ์ท่ีเกิดจากการประเมินตนเอง ภาคภูมิใจ ส านึกผดิ ผดิหวงั 
     ( 4) อารมณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น รัก เกลียด ริษยา สงสาร หึงหวง 
     ( 5) อารมณ์สุนทรียภาพ ขบขนั ตลก ซาบซ้ึง งอน หวัเราะ 
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         2.2  แนวคิดทฤษฎพีฤติกรรมมนุษย์ 
       1)  ทฤษฎหีน้าต่างโจฮารี 
 โจเซฟ ลุฟท ์และ แฮร่ีอิงแฮม ( Joseph and harry lngham อา้งถึงใน ทรงสิริ วชิิรานนท์                  
และคณะ,2551:116) นกัสังคมวทิยาชาวอเมริกนั ไดเ้สนอแนวทางการศึกษาพฤติกรรมในขณะเผชิญหนา้ 
(Encountering) ไวว้า่ คนเรามีความตระหนกัในตนเองเพียงใด มีการเปิดเผยตนเองเป็นอยา่งไร ส าหรับ
การสัมพนัธ์กบัคู่สนทนาท่ีจะก่อใหเ้กิดมิตรภาพ และความสุข โดยเขาทั้งสองไดร้ะบุวธีิส ารวจพฤติกรรม
ดว้ยการใชต้ารางส่ีเหล่ียม เรียกวา่ Johari Window โดยจดัท าเป็นตารางส่ีเหล่ียมจตุรัส และแบ่งพื้นท่ี
ภายในออกเป็น 4 ส่วน (Quadrant) เท่า ๆ กนัดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2  พื้นท่ีตามทฤษฎีหนา้ต่าง Johari (อา้งถึงใน ทรงสิริ วชิิรานนท์ และคณะ,2551:117) 
   
        หนา้ต่างของโจฮารี แบ่งส่วนต่าง ๆ ตามค าอธิบายดงัน้ี 
    (1)  บริเวณเปิดเผย  (Public or Open area) หมายถึง พฤติกรรม หรือบุคลิกภาพ          
ท่ีบุคคลเปิดเผยต่อผูอ่ื้น และผูอ่ื้นก็รับรู้เก่ียวกบัพฤติกรรม หรือบุคลิกภาพของบุคคลนั้น เช่นกนั 
เปรียบเหมือนการรู้เขารู้เรา ท าใหอ้ยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
    (2)  บริเวณจุดบอด  (Blind or bad Smell Area) หมายถึง พฤติกรรม หรือบุคลิกภาพ
ท่ีเราแสดงออกโดยไม่รู้ตวัวา่น่าเกลียด  แต่ผูอ่ื้นสังเกตเห็นเป็นจุดบอดของเราเช่น เศษอาหารติดฟัน    
มีกล่ินปาก ชอบวจิารณ์คนอ่ืน เป็นตน้ 
    (3)  บริเวณปกปิด  (Hidden area) หมายถึง พฤติกรรม หรือบุคลิกภาพท่ีตนเองรู้แต่
เก็บไวเ้ป็นความลบั พยายามปกปิดไวเ้พื่อใหส้ังคมยอมรับ เช่น เอาแต่ใจตนเอง ยดึความคิดตนเองเป็น
ใหญ่ มีปมดอ้ย มีหน้ีสิน หรือสร้างภาพตรงกนัขา้มกบัความเป็นจริง ท าใหค้นอ่ืนเขา้ใจผดิ เป็นตน้ 
 

ตนเอง 

รู้ 
 

ไม่รู้ 
 

Public Area 
บริเวณสาธารณะ 

รู้ 
 

ผู้อืน่ 
 

ไม่รู้ 
 

Blind Area 
บริเวณจุดบอด 

 

Secret Area 
บริเวณปกปิด 

Unknown Area 
บริเวณต่างไม่รู้ 
(จติใต้ส านึก) 
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 2) ทฤษฎบุีคลกิภาพจิตวเิคราะห์ของ ซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 
 ทฤษฎีจิตวเิคราะห์( Psychoanalysis) ของฟรอยด์  (Freud อา้งถึงในวภิาพร มาพ บสุข,2550:21) 
อธิบายวา่พฤติกรรมของมนุษยทุ์กอยา่งเกิดจากแรงผลกัดนัของสัญชาตญาณ ( Instinct) ไดแ้ก่ 
สัญชาตญาณทางเพศ (Sex drive) ซ่ึงมีผลผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาเพื่อความอยู่
รอด และสัญชาตญาณความกา้วร้าว (Aggressive drive) จะเป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม
ในทางกา้วร้าว ทั้งท่ีเป็นการกา้วร้าวต่อตนเอง และกา้วร้าวต่อผูอ่ื้น พฤติกรรมดงักล่าวยงัเก่ียวขอ้งกบั
โครงสร้างทางทฤษฎี 2 ประการ คือ 
 โครงสร้างทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจ ( mind) ฟรอยด ์เปรียบเทียบจิตใจของคนมีสภาพ
คลา้ยกบัภูเขาน ้าแขง็ท่ีลอยอยูใ่นมหาสมุทร มีส่วนท่ีอยูท่ี่ผวิน ้าซ่ึงเป็นส่วนนอ้ยเรียกวา่ จิตส านึก 
(Conscious) เป็นท่ีสะสมองคป์ระกอบของจิตอยูม่ากมาย และไดซึ้มซบัไวใ้นขณะท่ีอินทรียรู้์ตวั ส่วน
ท่ีเป็นภาคสะสมของประสบการณ์ในอดีตถูกเก็บกดไว ้ซ่ึงยงัไม่สามารถจะท าไดใ้นภาวะปกติ เรียกวา่   
จิตใตส้ านึก ( Unconscious) พลงัจิตใตส้ านึกมีหลายระดบั ระดบัท่ีอยูต้ื่นๆ ซ่ึงบางต าราเรียกวา่ จิตก่ึง
ส านึก (Preconscious mind) เป็นช่วงขณะท่ีอยูใ่นสภาวะเคลิบเคล้ิมก่ึงรู้ตวักบัไม่รู้ตวั กล่าวคือสภาพ
ของจิตก่ึงส านึกจะอยูร่ะหวา่งจิตส านึกกบัจิตใตส้ านึก 
 พลงัจิตใตส้ านึก จิตก่ึงส านึก และจิตส านึก กระตุน้ใหม้นุษยป์ระกอบพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา 
พฤติกรรมบางอยา่งถูกกระตุน้โดยจิตส านึกเป็นภาวะจิตก่ึงส านึก เช่น เผลอพดูออกไปแลว้มีสติรับรู้
ภายหลงัจึงเปล่ียนค าพดูใหม่ พฤติกรรมบางอยา่งเกิดจากการกระตุน้ของจิตใตส้ านึกเพียงอยา่งเดียว 
เป็นการท าอะไรโดยไม่รู้สึกตวั เช่น บางคนท าร้ายผูอ่ื้นโดยท่ีตนเองไม่รู้ตวั แต่เป็นเพราะอ านาจ
ความแคน้ท่ีถูกเก็บกดฝังอยูภ่ายใตจิ้ตส านึก 
           2.3  การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
   การรับรู้ความสามารถ ของตนเอง   เป็นตวัแปรซ่ึงเกิดข้ึนทางดา้นจิตท่ีมีผลต่อความ
พยายามในการกระท าใหต้นเองประสบความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงัไว ้ไดมี้นกัการศึกษาใหค้วามหมาย
ของการรับรู้ความสามารถของตนเองไวด้งัน้ี 
   แบนดู ร่า (Bandura,1986:391,อา้งถึงใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต ,2543 :57)ไดส้รุป
ความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเองวา่เป็นความสามารถ ท่ีจะจดัการและด าเนินการ
กระท าพฤติกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
   แฟรงค ์ปาจาเรส และ เอม็ เดวดิ มิลเลอร์ (Frank Pajares and M. David Miller,1994: 194, 
อา้งถึงในกรรณิการ์  จิตตบ์รรเทา ,2539:12) ไดส้รุปความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนวา่ 
เป็นการตดัสินความสามารถท่ีบุคคลมีต่อตนเองในการแสดงพฤิตกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงในแต่ละ
สถานการณ์   ซ่ึงการรับรู้ความสามารถน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือมัน่ในตนเองของบุคคล 
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   ฐิติพฒัน์   สงบกาย  (2533:17) ไดส้รุปความหมายของการรับรู้ความสามารถของตน      
เป็นการตดัสินเก่ียวกบัความสามารถของตนเองวา่ สามารถกระท าพฤติกรรมบางอยา่งในสภาพการณ์   
ท่ีเฉพาะเจาะจงไดห้รือไม่ดว้ยทกัษะท่ีตนมีอยู ่
   กญัญวดี แสงงาม (2543 : 10-11) ไดส้รุปความหมายของการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองวา่  หมายถึง การท่ีบุคคลตดัสินเก่ียวกบัความสามารถของตนเอง 
   จากความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง ของนกัการศึกษาดงักล่า วสรุปไดว้า่
การรับรู้ความสามารถของตนเอง  เป็นความสามารถของบุคคลท่ีด าเนินการกระท าพฤติกรรม ใหบ้รรลุ
เป้าหมายดว้ยความพยายามอดทนต่อความยากล าบาก   และสามารถกระท าพฤติกรรมบาง อยา่งใน
สภาพการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจงใหป้ระสบผลส าเร็จได ้ซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีความหมายสอดคลอ้งกบั
ความสามารถในการรู้จกัตนเอง ซ่ึงกล่าวไวข้า้งตน้ 
   2 3.1   แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง 

      การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีปัญญาสังคม  (Social 
Cognitive Theory) ของอลัเบิร์ต   แบนดูร่า (Albert  Bandura) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีขยายมาจากทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคม  (Social   Learning Theory)  ซ่ึงมีแนวคิดพื้นฐานดงัน้ี (Bandur,1986:390,อา้งถึงใน
สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต,2543:20)  

  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูร่ากล่าววา่   พฤติกรรมของบุคคลเกิดจาก
การ มีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งองคป์ระกอบ 3 ประการคือ   พฤติกรรม  องคป์ระกอบของ
บุคคล และองคป์ระกอบของส่ิงแวดลอ้ม  โดยองคป์ระกอบทั้งสามน้ีต่างเป็นตวัก าหนดซ่ึงกนัและกนั 
(Reciprocal Determinism)  
 

                                          
            

   
   

  B : พฤติกรรม (Behavior) 
  P : องคป์ระกอบของบุคคล (Personal Factors) 
  E : องคป์ระกอบของส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Factors) 
 

ภาพที ่ 3    การปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งองคป์ระกอบ 3 ประการ(Bandura,1986 : 390,อา้งถึงใน 
                สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต.  2543 : 56-59 )  
 

P 

B E 
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                  สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกนอกเหนือจากปฏิกริยาสะทอ้น
เบ้ืองตน้   (Elementary Reflex) แลว้ยงัเป็นผลมาจากการเรียนรู้ทางสังคม  ซ่ึงจะเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงหรือออ้มก็ได ้ พฤติกรรมใดท าแลว้ไดผ้ลลพัธ์ทางบวก  และพฤติกรรมใดกระท า
แลว้ไดผ้ลลพัธ์ทางลบ  การเรียนรู้เง่ือนไขดงักล่าวท าใหบุ้คคลเลือกการกระท าพฤติกรรมท่ีไดรั้บ
ผลลพัธ์ทางบวก และหลีกเล่ียงการกระท าพฤติกรรมท่ีไดรั้บผลลพัธ์ทางลบ  
   การรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมใดหรือไม่นั้น 
แบนดูร่า  (Bandura.  1977 : 142, อา้งถึงใน สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต,2543:56-59)  ไดเ้สนอวา่ บุคคลจะ
กระท าพฤติกรรมใดหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บั 2 ปัจจยั  คือ 

   1)  ความคาดหวงัในความสามารถของตนเอง  ( Efficacy Expectation) แบนดูร่า ไดใ้ห้
ความหมายความคาดหวงัในความสามารถของตนเองวา่เป็นการประ เมินความสามารถของบุคคลวา่
สามารถ แสดงพฤติกรรมต่างๆ ท่ีก าหนดไวไ้ด ้ เพื่อน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน เป็นความคาดหวงั         
ท่ีเกิดข้ึนก่อนการกระท า ส าหรับความคาดหวงัในความสามารถของตนเองนั้นแบนดูร่าไดเ้ปล่ียน มาใช้
ค  าวา่การรับรู้ความสามารถของตน  (Perceived Self –efficacy) แทนความหมายเดิมโดยในคร้ังน้ีไดใ้หค้  า
จ  ากดัความวา่  หมายถึง การท่ีบุคคลตดัสินใจเก่ียวกบัความสามารถของตนเองท่ีจะจดัการและ
ด าเนินการกระท าพฤติกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

   2)  ความคาดหวงัในผลท่ีจะเกิดข้ึน (Outcome Expectation) หมายถึง ความเช่ือ            
ท่ีบุคคลประมาณค่าถึงพฤติกรรมเฉพาะอยา่งท่ีปฏิบติั  จะน าไปสู่ผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัไว้  เป็นการ
คาดหวงัในผลท่ีจะเกิดข้ึนท่ีสืบเน่ืองจากพฤติกรรมท่ีไดท้  า  แบนดูร่า ไดเ้สนอภาพแสดงความแตกต่าง
ระหวา่งการรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวงัในผลท่ีจะเกิดข้ึน ดงัภาพประกอบ   

 
        บุคคล                                                       พฤติกรรม                                                        ผลท่ีเกิดข้ึน 
    (Person)                                           (Behavior)                                                   (Outcome) 
 
 
 
  
  
  

  ภาพที่ 4       ความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัระหวา่งความคาดหวงัในความสามารถของตน 

                      และความคาดหวงัในผลท่ีจะเกิดข้ึน (สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต. 2543 : 56-59,   
                      อา้งอิงจาก  Bandura.  1977 : 79) 

ความคาดหวงัในความสามารถ 
ของตนเอง  (Efficacy Expectation ) 
-  ระดบั 
-  ความเขม้ 
-  การแผข่ยาย 
 

ความคาดหวงัในผลทีจ่ะเกดิขึน้ 

(Outcome Expectation) 
-  ทางกายภาพ 

-  ทางสังคม 

-  การประเมินตนเอง    
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การรับรู้ความสามารถของตน  เป็นการตดัสิน ถึงทกัษะ ความสามารถของตนเองวา่จะ
สามารถท างานไดใ้นระดบัใด    ในขณะท่ีความคาดหวงัเก่ียวกบัผลท่ีจะเกิดข้ึนนั้นเป็นการตดัสินวา่ผล
กรรมใดจะเกิดข้ึนจากการกระท าพฤติกรรมดงักล่าว ตวัอยา่งเช่นนกักีฬามีความเช่ือวา่เขากระโดดได้
สูงถึง 6 ฟุต  ความเช่ือดงักล่าวเป็นการตดัสินความสามารถของตนเอง  จากการไดรั้บการยอมรับจาก
สังคม  การไดร้างวลั  การพึงพอใจในตนเองท่ีกระโดดไดสู้งถึง 6 ฟุต  เป็นความคาดหวงัผลท่ีจะเกิดแต่
จะตอ้งระวงัความเขา้ใจผดิเก่ียวกบัความหมายของค าวา่ผลท่ีเกิดข้ึน  โดยผลท่ีเกิดข้ึนในท่ีน้ีจะหมายถึง
ผลกรรมของการกระท าพฤติกรรมนั้น  มิไดห้มายถึงผลการกระท าแสดงถึงการกระ ท าพฤติกรรม  
เพราะวา่ผลท่ีแสดงถึงการกระท าพฤติกรรมนั้นจะพิจารณาวา่พฤติกรรมนั้นสามารถท าไดต้ามการ
ตดัสินความสามารถของตนเองหรือไม่ ซ่ึงการจะกระโดดไดสู้งถึง 6 ฟุตนั้น  มิใช่เป็นการคาดหวงัผลท่ี
จะเกิดข้ึน ซ่ึงมุ่งท่ีผลกรรมท่ีจะไดจ้ากการกระท า  พฤติกรรมดงักล่าวจะเห็นได้ วา่ การรับรู้
ความสามารถของตนเองและ การ คาดหวงัในผลท่ีจะเกิดข้ึนนั้น  มีความสัมพนัธ์กนัมาก โดยท่ี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้งสอง มีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมของบุคคล ท่ีได้แสดง
ไวใ้นภาพดงัน้ี 

           ความคาดหวงัในผลท่ีจะเกิดข้ึน 
     
 
 การรับรู้  
 ความสามารถ   

ของตนเอง                   
 
 

 
ภาพที ่ 5   ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวงั 
                    ในผลท่ีจะเกิดข้ึน  (สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต,2539:59,อา้งอิงจาก Bandura.1977)  

 
 จากภาพแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์   ระหวา่งการรับรู้ความสามารถของตนเองกบัความ
คาดหวงั เก่ียวกบัผลของการกระท าท่ีจะเกิดข้ึนไดว้า่  ถา้หากบุคคลมีการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถ
ของตนเองสูงจะมีความคาดหวงัเก่ียวกบัผลของการกระท าท่ีจะเกิดข้ึนสูงเช่นกนั  บุคคลก็มีแนวโนม้ท่ี
จะกระท าพฤติกรรมนั้นแน่นอน  ในทางตรงกนัขา้ม  ถา้บุคคลมีการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถของ
ตนเองต ่า  และมีความคาดหวงัเก่ียวกบัผลการกระท าท่ีจะเกิดข้ึนต ่าดว้ย  ก็มีแนวโนม้ท่ีจะไม่กระท า
พฤติกรรมแน่นอน  หรือการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบัความคาดหวงั
เก่ียวกบัผลท่ีจะเกิดข้ึน  บุคคลก็มีแนวโนม้ท่ีจะตดัสินใจไม่กระท าพฤติกรรมนั้น 

            ต ่ำ                                สูง 
 
  มีแนวโนม้ท่ีจะ                   มีแนวโนม้ท่ีจะ 
     ท ำแน่นอน                             ไม่ท ำ 

    
   มีแนวโนม้ท่ีจะ                 มีแนวโนม้ท่ีจะ       
         ไม่ท ำ                               ท ำแน่นอน 

 

ต ่ำ 

 

สูง 
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 การท่ีบุคคลจะกระท าพฤติกรรมหน่ึงหรือไม่นั้น จะข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัวา่เม่ือกระท า
แลว้พฤติกรรมจะไดรั้บผลท่ีตอ้งการหรือไม่ และการรับรู้วา่เขามีความสามารถท่ีจะกระท าพฤติกรรม
มากนอ้ยเพียงใด   เน่ืองจากมนุษยเ์รียนรู้วา่การกระท าไหนน าไปสู่ผลลพัธ์ใดแต่ความ สามารถของ
มนุษยแ์ต่ละคนท่ีจะกระท ากิจกรรมต่างๆ   มีขีดจ ากดัไม่เท่ากนั  ตวัอยา่งเช่นการสอบชิง ทุนไปศึกษา
ต่อต่างประเทศหรือสอบแข่งขนัศึกษาต่อ มีการรับรู้วา่ ตนมีความสามารถไม่พอท่ีจะสอบได ้ แนวโนม้
ท่ีเขาจะไปสมคัรสอบจะนอ้ยลง  อาจจะตดัสินใจไม่ไปสอบ  เพื่อหลีกเล่ียงความผดิหวงัเป็นการพลาด
โอกาสท่ีตนเองจะไดส่ิ้งท่ีปรารถนา นั้น  ความมัน่ใจในการตดัสินวา่  ตนมีความสามารถแค่ไหน       
เป็นตวัช้ีใหเ้ห็นวา่บุคคลพยายามท างานนั้นมากเพียงใด  ถา้เขาเช่ือวา่ตนไม่มีความสามารถท่ีจะกระท า
กิจกรรมใหส้ าเร็จไดจ้ะเกิดความกลวั  และพยายามหลีกเล่ียงกิจกรรมนั้นการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองช่วยใหเ้กิดความไม่หวาดหวัน่ล่วงหนา้ในการท างานและท าใหเ้กิดความเพียรพยายาม               
ไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค ยิง่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองมาก   จะยิง่มีความพยายามและ
กระตือรือร้นในการท างานมาก การท่ีบุคคลพยายามท างานในสถานการณ์ท่ีบีบ บงัคบัไดส้ าเร็จ และได้
ผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัไว ้ จะเป็นแรงเสริมในการรับรู้ความสามารถของตนเอง  และท าใหเ้กิดความกลวั
นอ้ยลงเม่ือประสบเหตุการณ์เช่นเดิม แต่ถา้บุคคลเลิกลม้การท างานโดยง่าย  จะท าใหก้ารรับรู้เก่ียวกบั
ความสามารถของตนเองต ่า และเกิดความกลวังานนั้นมากข้ึน (Bandura,1977:78- 80,  อา้งถึงใน ศศิธร 
พรไพรินทร์,2541:25)   
 ขนิษฐา  สุวรรณนิตย ์(2533  : 5 - 11) ไดส้รุปปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองไวด้งัน้ี 

  1)  การท่ีบุคคลท างานแลว้ไดรั้บความส าเร็จหลายคร้ั งจะท าใหบุ้คคลรับรู้วา่ตน เองมี
ความสามารถ และพฒันาเก่ียวกบัการรับรู้ในความสามารถของตนเองเพิ่มข้ึน นอกจากน้ียงัท าให้
บุคคลมีความพยายามในการเรียนมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหดี้ข้ึน 

  2)  การท่ีบุคคลมีประสบการณ์มาอยา่งไร  ก็จะท าใหบุ้คคลเกิดการรับรู้เก่ียวกบั  
ความสามารถของตนเองท่ีบุคคลไดรั้บ  เช่น จากการท่ีครูเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อ ผูเ้รียน ดงันั้นจึงสามารถ   
ท่ีจะพดูชกัจูงใหผู้เ้รียนเกิดความเช่ือมัน่วา่ตนเองมีความสามารถได ้

  3)  ความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการเรียน  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวา่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความสามารถของตน 

  4)  ความวติกกงัวลจะมีผลต่อการพฒันาความสามารถของบุคคล ผูท่ี้มีความวติกกงัวล
ต ่าจะเอาใจใส่ต่องานท่ีท า มีความพยายามและความอดทนในการท างาน จึงมีแนวโนม้  ท่ีจะท างานได้
ส าเร็จมากกวา่บุคคลท่ีมีความวติกกงัวลสูง 

  5)  การท่ีบุคคลสามารถท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเรียนไดร้วดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ไดดี้นั้นมกัจะท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเรียนไดส้ าเร็จ  ท าใหเ้ขาคิดวา่ตนเองมีความสามารถ และเกิด
ความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองเพิ่มข้ึน 
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  6)  การตั้งเป้าหมายในการเรียน  ซ่ึงถา้ผูเ้รียนเป็นผูต้ ั้งเป้าหมายดว้ยตนเอง จะท าใหเ้กิด
แรงจูงใจ มีความพยายามท่ีจะกระท าพฤติกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายมากข้ึน  และมีความเช่ือมัน่วา่ตนเอง
มีความสามารถท่ีจะท าใหส้ าเร็จได ้
   จากแนวคิดทฤษฎีของนกัการศึกษาดงักล่าว จะเห็นไดว้า่การรับรู้ความสามารถของ ตน    
คือการท่ีบุคคลตดัสินใจเก่ียวกบัความสามารถของตนท่ีจะจดัการ และด าเนินการกระท าพฤติกรรมให้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ และท าใหมี้ความเพียรพยายามมากข้ึนไม่ทอ้ถอยเม่ือพบอุปสรรค 
             2.3.2 .  พฤติกรรมของผูท่ี้รู้จกัตนเอง 
                     ผูท่ี้รู้จกัตนเองจะมีการแสดงพฤติกรรม(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2539:32-33) ดงัน้ี 

      1)  คนท่ีรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีเป็นจริง จะสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นส่วนเด่นของ
ตนเองมาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งต่อตนเอง ต่อส่วนรวม และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อน หรือ 
ขอ้บกพร่องของตนใหเ้ปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน 
                  2)  คนท่ีรู้จกัตนเองจะเป็นคนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง เพราะตระหนกัดีวา่ตนมีส่วนดี       
ท่ีควรน าออกมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์เม่ือใด และถา้ไม่จ  าเป็นก็จะไม่แสดงจุดอ่อนหรือจุดดอ้ยของตน
ใหค้นอ่ืนเห็นจนกวา่จะไดมี้การปรับปรุงจุดอ่อนหรือส่วนดอ้ยนั้นใหดี้ข้ึนเสียก่อน 
   3) คนท่ีรู้จกัตนเองจะพร้อมส าหรับการเป็นผูน้ าและผูต้าม เพราะถา้อยูใ่นสถานการณ์ท่ีตน
สามารถแสดงจุดเด่นของตนไดก้็จะแสดงออกมาอยา่งมีความเช่ือมัน่ แต่ถา้อยูใ่นสถานการณ์ท่ีตนมี
จุดอ่อนหรือส่วนดอ้ย ก็สามารถท าใจใหโ้อนอ่อนผอ่นตามผูน้ าท่ีมีความสามารถดีกวา่ ดว้ยความเตม็ใจ 
เพราะตระหนกัดีวา่ทุกคนต่างมีทั้งจุดเด่นและจุดดอ้ย  และการมีจุดดอ้ยไม่ใช่ส่ิงเสีย หายกลบัจะเป็น
ผลดีเสียอีก  ถา้เรายอมรับจุดดอ้ยนั้นและพยายามปรับปรุงแกไ้ขใหดี้อยูเ่สมอ    
                  4)  คนท่ีรู้จกัตนเอง มีแนวโนม้วา่  จะสามารถตดัสินใจเลือกอาชีพไดเ้หมาะกบัความ
ถนดั ความตอ้งการ   และความสนใจท่ีแทจ้ริงของตนเองได ้เพราะรู้ดีวา่ตนมีความสามารถในการ
ปฏิบติังานใด อยา่งไร หรือมากนอ้ยเพียงไร  
   5)  คนท่ีรู้จกัตนเองมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวติไดม้ากกวา่คนท่ีไม่
รู้จกัตนเอง   เพราะสามารถท ากิจกรรมต่างๆ  ไปในทิศทางท่ีรู้วา่เหมาะกบัตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้ง
เสียเวลาลองผดิลองถูก ท าใหมี้เวลาท่ีจะปรับปรุงขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนใหดี้ข้ึนเร่ือยๆ โดยไม่ตอ้ง
เร่ิมตน้ใหม่  

บงัอร  เสรีรัตน์ (2544 :18 –22)ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ ของบุคคลท่ี รู้จกัตนเองจะมีพฤติกรรม
ดงัน้ี 

  1)  รู้จกัจุดดีจุดดอ้ยของตนเอง  นบัถือตนเอง มัน่ใจในตนเอง  รักตนเอง 
  2)  สามารถวางแผนการท างาน  การท ากิจกรรม  และหาแนวทางในการพฒันาตนเอง

ไดเ้ก่งท่ีสุด   พฒันาข้ึนเร่ือยๆทั้งจุดดีและจุดดอ้ย 
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  3)  มีวธีิการเปล่ียนแปลงตนเองใหเ้หมาะสมและเตือนตนเองใหท้ างานตามท่ีวางไว้ ให้
บรรลุเป้าหมายได ้

  4)  กระตุน้ตนเองใหต่้อสู้กบัอุปสรรคและอดทนต่อความยากล าบากกายและใจได ้ 
  สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต (2543:57 - 61) ไดส้รุปพฤติกรรมของผูท่ี้รู้จกัตนเองไว ้ดงัน้ี 

  1)  มีความเช่ือมัน่ในการกระท าของตนและมัน่ใจวา่จะประสบความส าเร็จไดดี้ 
        2)  ไม่หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา  และมีความสามารถในการแกปั้ญหา  

  3)  กลา้แสดงความคิดเห็น กลา้ตดัสินใจ  
 4)  กลา้เผชิญความเป็นจริง รักความยติุธรรม  มีความเป็นผูน้ า 
 5)  มีความรับผดิชอบสูง  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 6)  ไม่เช่ือผูอ่ื้นโดยไร้เหตุผล   

 กมล  สุดประเสริฐ (2540 :12) ไดส้รุปลกัษณะของบุคคลท่ีมีสติปัญญาดา้นเขา้ใจ ตนเองจะ   
มีพฤติกรรมการแสดงออกดงัน้ี 
   1)  รู้จกัขอบเขตและการแสดงออกของอารมณ์อยา่งเหมาะสม 
  2)  แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกในเร่ืองต่างๆ พอเหมาะ 
   3)  มีเป้าหมายในการด าเนินชีวติท่ีแน่นอนและมีรูปแบบท่ีถูกตอ้ง 
   4)  ท างานไดด้ว้ยตนเอง 
   5)  มีพฒันาการในการเรียนรู้ และมีบุคลิกภาพท่ีดี 

 6)  สามารถท าความเขา้ใจกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นประสบการณ์ของชีวติตนเองเพื่อ
น ามาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาตนเองใหดี้ข้ึน 

 7)  เขา้ใจถึงความส าคญัของตนเองท่ีมีอิทธิพล หรือมีบทบาทและความสัมพนัธ์ต่อ
บุคคลอ่ืน 
  กรรณิการ์  จิตตบ์รรเทา  (2539:16) ไดส้รุปพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลผูมี้การรับรู้
ความสามารถของตนเองวา่    สามารถแสดงพฤติกรรมดว้ยการกระท า  และค าพดูท่ีเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและนอกหอ้งเรียน ในลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1)  การกลา้แสดงออกไดแ้ก่ การกลา้แสดงออกทางกาย ทางอารมณ์ ทางสังคมใหเ้ห็น
ถึงความสามารถของตนเอง กลา้แสดงความคิดเห็น กลา้ซกัถามขอ้สงสัย 

 2)  การพึ่งตนเองไดแ้ก่ การแกปั้ญหาดว้ยความสามารถของตนเอง 
 3)  การเป็นตวัของตวัเองไดแ้ก่  การมีเหตุผลไม่คลอ้ยตามผูอ่ื้น  มีการไตร่ตรอง การ

ตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง  
 4)  การมีความรับผดิชอบไดแ้ก่ การปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผดิชอบไดอ้ยา่งครบถว้น  

การกลา้รับผดิชอบเม่ือกระท าผดิ 
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 5)  การมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่ การมีมนุษยสัมพนัธ์
กบัคนอ่ืน การรู้จกัช่วยเหลือและร่วมมือแก่หมู่คณะ การยอมรับสถานการณ์ใหม่ ๆ  

เจ โยเดอร์ และดบับลิว พรอคเตอร์ ( J. Yoder and W. Proctor,1988:35,อา้งถึงใน ขนิษฐา   
สุวรรณนิตย,์2533 :15-18) ไดส้รุปพฤติกรรมของบุคคลท่ีรับรู้ความสามารถของตนเองไวด้งัน้ี 

 1)  แสดงความคิดเห็นอยา่งมัน่ใจโดยปราศจากความเกรงกลวัผูใ้ด 
 2)  ยดึถือความเช่ือของตนเองอยา่งมัน่คง 
 3)  เป็นมิตรกบัผูอ่ื้นไดง่้าย 
 4)  มีความคล่องตวัสูง มีความกระตือรือร้นอยูเ่สมอ 
 5)  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
 6)  รับบทผูน้ าโดยปราศจากการลงัเล 
 7)  สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดท้นัท่วงที 

     ส าราญ  จูช่วย (2548 :123) ศึกษาวจิยัการพฒันาความสามารถในการรู้จกัตนเอง  ต่อการ
เลือกสาขางานอาชีพของนกัเรียนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะการรู้จกัตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา
ความสามารถในการรู้จกัตนเอง  ต่อการเลือกสาขางานอาชีพของนกัเรียนหลงัไดรั้บการสอนโดยใช้
ชุดฝึกทกัษะการรู้จกัตนเองเพื่อศึกษาพฤติกรรมนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการรู้จกัตนเองใน
ระดบัสูงและระดบัต ่า พบวา่ 
  ผูท่ี้มีความสามารถในการรู้จกัตนเองระดบัสูงจะแสดงพฤติกรรม ดงัน้ี  
    1) มีพฤติกรรมแสดงความอดทนเม่ือเผชิญกบังานท่ียากล าบาก  

2) มีพฤติกรรมรู้เท่าทนัอารมณ์และแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3) มีพฤติกรรมยอมรับการถูกต าหนิการกล่าวโทษเม่ือท าผดิพลาด 
4) มีพฤติกรรมความมัน่ใจกลา้แสดงออกในงานท่ีตนเองท าไดดี้ 
5) มีพฤติกรรมแสดงความรับผดิชอบต่องาน ไม่ทิ้งงาน อาสางาน 

      6) มีพฤติกรรมแสดงความสามารถในการวางแผนและลงมือปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 

      7) มีพฤติกรรมแสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเองอยา่ง
ชดัเจน 
 ผูท่ี้มีความสามารถในการรู้จกัตนเองระดบัต ่าจะแสดงพฤติกรรม  ดงัน้ี  

1) มีพฤติกรรมแสดงออกไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลาหน่ึงและลดลงในช่วงเวลา
ต่อมา 

2) ไม่มีพฤติกรรมของความอดทนหรือพยายามท าซ ้ าใหม่ 
3) ไม่มีพฤติกรรมแสดงความกลา้ตดัสินใจ  กลวัความผดิและกลวัการถูกต าหนิ 
4) จะมีพฤติกรรมทอ้ถอย  เฉ่ือยชาและโทษตวัเองเม่ือท าไดไ้ม่เท่าคนอ่ืน 
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 จากขอ้มูลดงักล่าวสรุปไดว้า่ลกัษณะของผูท่ี้รู้จกัตนเอง  จะมีพฤติกรรม ท่ีน าส่วนเด่นมาใช้
ใหเ้ป็นประโยชน์ไดท้ั้งต่อตนเองและส่วนรวม จะยอมรับจุดอ่อนและพยายาม ปรับปรุงแกไ้ข ใหดี้อยู่
เสมอ   มีความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถเป็นผูน้ าเม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง มี ความ
รับผดิชอบกลา้รับผดิเม่ือกระท าผดิ รู้จกัขอบเขตของการแสดงอารมณ์ สามารถวางแผนงานและหา
แนวทางพฒันาตนเองใหเ้กิดผลส าเร็จในชีวติของตนเองได ้ 
 ดงันั้นบุคคลผู ้ รู้จกัตนเอง จะมีพฤติกรรมในการกลา้แสดงออก  มีความคิดเป็นตวัของ
ตวัเอง มีความรับผดิชอบ   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  สามารถพึ่งตนเองได ้ ไม่หลีกเล่ียงสถานการณ์       
ท่ีเป็นปัญหา  รวมทั้งสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี จึงสรุปลกัษณะ
พฤติกรรมของผูท่ี้รู้จกัตนเองในระดบัสูงและระดบัต ่าไดด้งัน้ี 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่6  พฤติกรรมของผูท่ี้มีความสามารถในการรู้จกัตนเองในระดบัสูง  และผูท่ี้มีความสามารถ 
               ในการรู้จกัตนเองในระดบัต ่า (ส าราญ จูช่วย,2548:124) 
 
          จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นถึงความแตกต่างของผูท่ี้รู้จกัตนเองในระดบัสูงจะมีความอดทน
รู้เท่าทนัอารมณ์ตนเอง  มีความมัน่ใจในตนเอง  มีความรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายและ               
มีเหตุผลเม่ือแสดงพฤติกรรมส่ิงหน่ึงส่ิงใดออกมาไดช้ดัเจน ซ่ึงเปรียบเทียบกบัผูท่ี้มีความสามารถใน
การรู้จกัตนเองระดบัต ่าจะไม่มีพฤติกรรมดงักล่าวตามท่ีระบุขา้งตน้ 
 
 

พฤติกรรมของผู้ทีม่ีความสามารถ 

ในการรู้จักตนเอง ในระดับสูง 
-  รู้เท่าทนัอารมณ์ของตนเอง   
-  รู้จุดดีจุดดอ้ยของตนเอง  

-  ยอมรับผลต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของ 

   ตนเอง 
-  รู้ถึงความถนดัความสามารถของตนเอง 

-  มีความอดทนไม่ทอ้ถอยสามารถแกปั้ญหา 

   ต่อสู้อุปสรรค 

-  กระตุน้ตนเองใหใ้ชค้วามพยายามมากข้ึน 

-  มีความเขม้แขง็คงทนในความพยายาม 

   ตอ้งการความยติุธรรม  

พฤติกรรมของผู้ทีม่ีความสามารถ                             
ในการรู้จักตนเอง ในระดับต ่า 

-  มีปฏิกริยาทางอารมณ์ต่อตนเองในทางลบ 

-  ไม่รู้จกัจุดอ่อนและจุดแขง็ของตน 

-  จ ากดัตนเองท าใหข้าดประสบการณ์ท่ีจะรับ 

   ส่ิงดีๆ 

-  ไม่มัน่ใจและกระท าพฤติกรรมต่างๆ อยา่ง 
   ไม่เตม็ความสามารถ 

-  ไม่กลา้ตดัสินใจ 
-   เช่ือวา่ความส าเร็จหรือความลม้เหลวในการ 
    กระท า  เป็นไปตามความเช่ือ  ค  าท านาย 

    หรือโชคชะตา 
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3. คุณภาพชีวติ 
  เหตุท่ีตอ้งมีการพฒันาคุณภาพชีวติ เพราะสังคมแห่งการพึ่งพาเก่ียวเน่ืองกนัของมนุษย์
เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหค้นในสังคมมีความสุขจากการไดรั้บการยอมรับ ดีใจเม่ือไดรั้บการ    
ช่ืนชมพอใจเม่ือไดรั้บความรักความอบอุ่น เกิดความสุขทางใจส่งผลใหค้วามสุขทางกายเกิดข้ึนใน
ชีวติประจ าวนั 
  3.1  ความหมายและความส าคัญของคุณภาพชีวติ  
 ค  าวา่ “คุณภาพชีวติ” เป็นค าท่ีใชก้นัแพร่หลายและมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพชีวติของ
บุคคลแตกต่างไปคนละดา้น แต่โดยภาพรวมทุกกลุ่มต่างมีเป้าประสงคท่ี์เหมือนกนัคือเพื่อให้
บุคคลในสังคมมีชีวติท่ีมีคุณภาพ มีความสุข ความสมบูรณ์ และมีการกินดีอยูดี่  
  ปัจจุบนั “คุณภาพชีวติ” ไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นเป้าหมายสูงสุดของการพฒันา
ประเทศ ดงันั้นเป้าหมายของการพฒันาทุกดา้น ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ฯลฯ 
ลว้นมุ่งไปสู่การมีคุณภาพชีวติท่ีดีของมนุษยใ์นสังคม ดว้ยเหตุน้ีค านิยามความหมายของคุณภาพ
ชีวติจึงไดรั้บการอธิบายและตีความกนัอยา่งกวา้งขวาง ดงัท่ีนกัวชิาการไดอ้ธิบายความหมายไว้
ดงัน้ี  (สิปปนนท ์ เกตุทตั,2538 :21) 
  สมใจ  ลกัษณะ (2543 :85) กล่าววา่ การพฒันาคือการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แกไ้ข 
สรรคส์ร้างเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน าไปสู่ความดี ความงาม ความเจริญในตนเอง  โดยมีความ            
มุ่งหมายสูงสุดคือ การมีชีวติท่ีมีคุณภาพ  
  สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2545 :159) กล่าววา่ คือการตั้งเป้าหมายในชีวติใหมี้ความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน มีความเป็นตวัตนท่ีสมบูรณ์ เน่ืองมาจากการพฒันาอยูเ่สมอ  
  สิปปนนท ์ เกตุทตั (2538 :20) ใหค้วามหมายคุณภาพชีวติไวว้า่ “ชีวติท่ีมีความสุข 
ชีวติท่ีสามารถปรับตวัเองเขา้กบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได ้ทั้งส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม และสามารถปรับธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มใหเ้ขา้กบัตน โดยไม่เบียดเบียน
ผูอ่ื้น”  
 จากค าจ ากดัความขา้งตน้สรุปไดว้า่ “คุณภาพชีวติ”  เป็นชีวติท่ีมีความสุขทั้งร่างกาย 
จิตใจ ซ่ึงเป็นผลจากการตอบสนองความตอ้งการทั้งภายใน และภายนอกท่ีเหมาะสมกั บวถีิการ
ด ารงอยูข่องมนุษย์  
  คุณภาพชีวติมีบทบาทส าคญัทั้งในดา้นความผาสุกของมนุษยใ์นการด ารงชีวติและการ
สร้างผลงานท่ีมีคุณค่า เร่ืองความสุขและคุณภาพชีวติ  ไม่ใช่เป็นเร่ืองใหม่ ความสุขของชีวติไดมี้การ
กล่าวกนัมาตั้งแต่ยคุ  อริสโตเติล  แต่ก็เป็นความหมายในเชิง “จริยธรรม” ซ่ึงเป็นความหมายท่ีไดรั้บ
อิทธิพลแนวความคิดของทางตะวนัตก  ในการใหค้วามหมายในเชิงระบบของ “ความสุข” (สิปปนนท ์ 
เกตุทตั ,2538 :25) 
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                   ส านกังานขา้ราชการพลเรือน (2553 :3) ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงแนวทางท่ีน าไปสู่ความผาสุกหรือ     
ท่ีเรียกวา่  “Eudaimonia” ซ่ึงต่อมา  ไดเ้ปล่ียนใหเ้ป็นค าศพัทส์มยัใหม่คือ “Happiness” และไดน้ ามา
หลอมรวมเขา้กบัความคิดของนกัปรัชญาตะวนัตก ในช่วงปี พ.ศ. 2483-2492 (ทศวรรษ 1940) รัฐบาล
ของประเทศทางตะวนัตกไดพ้ฒันานโยบายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวติของประชาชน  ตวัอยา่งเช่น 
ในปี พ.ศ. 2478 ดร.เอส.ปาร์คส คดัแมน รัฐมนตรีผูน้บัถือนิกายคริสเตียนแองโกลอเมริกนั ผูมี้ช่ือเสียง  
ไดศึ้กษาความทา้ทายของความสุขและคน้หา “ความสุข” ในมิติต่างๆ ของชีวติ ไม่วา่จะเป็นมิติทางดา้น
สุขภาพ การเมือง การท างานและค่าจา้ง ความรัก ชีวติประจ าวนั  มิตรภาพ จินตนาการ ดนตรี 
วรรณกรรม สวสัดิการสังคม ตลอดจนดา้นศาสนา ซ่ึงเป็นความสุขขั้นพื้นฐานท่ีมนุษยต์อ้งการ        
มาสโลว ์(Maslow) เป็นนกัทฤษฎีทางจิตวทิยา ท่ีเสนอแนวคิด  ถึงขอ้สังเกตของเขาเก่ียวกบัความอยาก
รู้อยากเห็นแต่ก าเนิดของมนุษย ์ทฤษฎีของเขาคลา้ยกบัทฤษฎีจิตวทิยาพฒันาการหลายๆ ทฤษฎี          
ซ่ึงทั้งหมดเนน้ท่ีการเติบโตของมนุษยใ์นระยะต่าง ๆ  มาสโลวไ์ดท้  าการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัแรงจูงใจใน
การแสดงพฤติกรรมของมนุษยแ์ละไดพ้ฒันาทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์( Maslow’ 
Hierarchy of Needs Theory) ท่ีสรุปไดว้า่พฤติกรรมของมนุษยมี์รากฐานมาจากความตอ้งการ            
ในเบ้ืองตน้มี 5 ระดบั เม่ือมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในขั้นตน้แลว้ ก็จะมีความปรารถนา
ในขั้นสูงข้ึนไปตามล าดบั  แต่ถา้ความตอ้งการนั้นยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ก็จะเกิดความเครียด   
น าไปสู่แรงกระตุน้ใหเ้กิดแรงขบัเคล่ือน หาวธีิการ หรือแสดงพฤติกรรมใหเ้ห็นเด่นชดัท่ีน าไปสู่
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ เพื่อลดความตึงเครียด หรือตอบสนองความพึงพอใจนั้น โดยมีล าดบัขั้นความ
ตอ้งการของมนุษย ์5 ขั้นดงัน้ี (สุชา  จนัทร์เอม,2544:45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7  ล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์(Maslow’ Hierarchy of Needs Theory) 
  ท่ีมาของภาพ : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0  (วนัท่ีสืบคน้ 20 มกราคม 2554) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0
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ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย  (Physiological Needs) ความตอ้งการพื้นฐาน เช่น
อาหาร น ้าด่ืม  ท่ีพกัอาศยั ยารักษาโรค การพกัผอ่นนอนหลบั  อุณหภูมิท่ีเหมาะสม ความตอ้งการทาง
เพศ เป็นตน้ 

 
 

 

 
 

 

 

ภาพที ่8  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย  
ท่ีมาภาพ : http://brd.ocsc.go.th/PublicQWL/?p=34 

(วนัท่ีสืบคน้ 20 มกราคม 2554) 
 

 ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) เช่น ความรู้สึกมัน่คง ปลอดภยั
ในการด ารงชีวติ และการประกอบอาชีพมีงานท่ีมัน่คง  ไดรั้บบ าเหน็จ บ านาญ มีหลกัประกนัชีวติ         
เป็นตน้ 

 
 
 
 
    

   

   

ภาพที ่9  ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั 
ท่ีมาภาพ : http://www.moe.go.th, http://www.arayanewspaper.com/content- 

  (วนัท่ีสืบคน้ 20 มกราคม 2554) 

http://brd.ocsc.go.th/PublicQWL/?p=34
http://www.moe.go.th/
http://www.arayanewspaper.com/content-
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 ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการความรักและการเป็นท่ีรัก  (Love/ Belongingness Needs) เช่น การมี
ครอบครัว เพื่อน คนรัก  การเป็นสมาชิกหรือมีความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนในสังคม หรือชุมชน การเป็น
สมาชิกกลุ่ม สมาคมวชิาชีพ เป็นตน้ 

 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่10 ความตอ้งการความรักและการเป็นท่ีรัก 

  ท่ีมาภาพ :  http://www.learners.in.th/blogs/posts/467657 
(วนัท่ีสืบคน้ 20 มกราคม 2554) 

 
 ขั้นท่ี 4  ความตอ้งการการยอมรับ  และยกยอ่ง (Esteem Needs) ความตอ้งการในขั้นน้ี

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ ขั้นพื้นฐาน  ไดแ้ก่ การไดรั้บความยอมรับนบัถือ สถานภาพ การเป็น    
ท่ีสนใจ ศกัด์ิศรี การมีช่ือเสียง การมีอิทธิพล เป็นตน้  นอกจากความตอ้งการขั้นพื้นฐานดงักล่าวแลว้   
ในระดบัของความตอ้งการไดรั้บการยอมรับและการยกยอ่งน้ี  ยงัมีระดบัความตอ้งการในระดบัสูง     
ข้ึนไป ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ในงาน สมรรถนะ ความส าเร็จการเป็นแบบอยา่ง ความเป็นอิสระ เป็นตน้ 

 ขั้นท่ี 5  ความตอ้งการความส าเร็จและการประจกัษใ์นตน (Self Actualization Needs) เป็น
ความตอ้งการในขั้นสูงสุดของพฒันาการแห่งพฤติกรรมมนุษย์ โดยปกติความตอ้งการระดบัน้ีจะเกิดข้ึน
เม่ือมีความตอ้งการในระดบัตน้  เม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้ เป็นความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเอง  
ความสามารถท่ีจะบรรลุถึงศกัยภาพท่ีสูงสุดของตนเอง  Maslow อธิบายความตอ้งการในขอ้น้ีวา่ “อะไร   
ท่ีมนุษยส์ามารถจะเป็นไดเ้ขาจะตอ้งเป็นส่ิงนั้น  

 

 

 

http://www.learners.in.th/blogs/posts/467657
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ภาพที ่11 ความตอ้งการความส าเร็จและการประจกัษใ์นตน  
ท่ีมาของภาพ :  http://brd.ocsc.go.th/PublicQWL/?p=34   

(วนัท่ีสืบคน้ 20 มกราคม 2554) 
 

 ตามหลกัทฤษฎีของมาสโลว ์ มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการเป็นพื้นฐาน เพื่อการกา้วไปสู่ 
การมีคุณภาพชีวติท่ีดี   ซ่ึงผูบ้ริหารองคก์รอาจใชแ้นวคิดทฤษฎีของมาสโลว ์ในการพฒันาระบบ
บริหารจดัการเพื่อสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร ควรทราบความตอ้งการของพนกังานวา่มี
ความตอ้งการอยูใ่นล าดบัขั้นใด  แลว้จดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มคนท่ี
แตกต่างกนั  โดยความตอ้งการทั้ง 5 ระดบั/ขั้น ของมาสโลว ์จะแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ ความตอ้งการ
ล าดบัตน้ (Priority Needs) ประกอบดว้ย ความตอ้งการดา้นร่างกาย  และความตอ้งการความปลอดภยั 
เช่น การจดัสถานท่ีท างาน ชัว่โมงการท างานท่ีเหมาะสม  การจ่ายค่าจา้ง สวสัดิการ ความมัน่คง ความ
ปลอดภยัในการท างาน (สุรีพร พึ่งพุทธคุณ,2550:54) เป็นตน้ 

 ส่วนความตอ้งการในล าดบัท่ีสูงกวา่ (Higher-Order Needs) เป็นความตอ้งการตอบสนอง
ภายในหรือจิตใจ ประกอบดว้ย ความตอ้งการทางสังคม  ความตอ้งการเกียรติยศ และความตอ้งการให้
ความคิด ความฝันของตนเป็นจริง เช่น  หวัหนา้ใหค้วามสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกนอ้ง ใหข้วญัก าลงัใจจดั
กิจกรรมสันทนาการใหแ้ก่พนกังาน  ใหก้ารยกยอ่งพนกังาน การเล่ือนต าแหน่ง  การใหอิ้สระในการ
ตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัการท างาน การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  การเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีความคิด
สร้างสรรคใ์นการท างานร่วมกนั เป็นตน้ 
  3.2 ความส าคัญของการพฒันาคุณภาพชีวติ ระดับบุคคล  
  เพื่อใหส้ามารถพฒันาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายท่ีพึงปรารถนา บุคคลแต่ละคน      
แต่ละครอบครัวจึงตอ้งมีการพฒันาตนเอง ในดา้นการศึกษา การมีแนวคิดเจตคติท่ีดี การรู้จกับริหาร

http://brd.ocsc.go.th/PublicQWL/?p=34
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ตนเอง การมีความเอ้ืออาทรต่อบุคคลอ่ืน มีอาชีพ มีรายไดท่ี้พอเพียงต่อการด าเนินชีวติ มีคุณธรรมและ
ศีลธรรม ทุกคนในสังคมสามารถปฏิบติัไดเ้ช่นน้ีก็เท่ากบัวา่ สามารถช่วยยกระดบัทั้งตนเอง และสังคม
ใหมี้คุณค่า มีความเจริญงอกงาม พฒันาไปสู่สังคมในอุดมคติ ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมจะลดลงหมดไป
ได ้เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาโสเภณี ปัญหาอาชญากรรม ปัญหามลภาวะเป็นพิษ 
ฯลฯ ดงันั้น ประเทศต่าง ๆ จึงใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ี ในการท่ีจะพฒันาและปรับปรุงคุณภาพชีวติ
ของประชาชนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีสูงข้ึน จนถึงระดบัมาตรฐานท่ีสังคมตอ้งการ เพื่อช่วยใหส้มาชิกทุก
คนในสังคมมีความกินดีอยูดี่ มีความสุขสมบูรณ์ 
  การพฒันาตนเองถือวา่เป็นความส าคญัมาก มนุษยเ์ราทุกคนตอ้งรู้จกัความเด่นและความ
ดอ้ยของตนเองก่อน การรู้ความเด่นก็เพื่อท างานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตน การรู้ความดอ้ยก็
เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องของตน  หลาย ๆ คน มกัมองไม่เห็นความผดิพลาดของตน แต่จะมองเห็นความ
ผดิพลาดของผูอ่ื้นไดง่้าย ซ่ึงความส าคญัของการพฒันาตนเองไปไดดี้นั้น ตอ้งอาศยัพื้นฐานความเช่ือ
และองคป์ระกอบหลาย ๆ ดา้น ดงัท่ีมีผูใ้หข้อ้ทศันะดงัน้ี 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต. 2537 :2) ใหแ้นวคิดวา่ “ความเช่ือในความเป็นมนุษยท่ี์
พฒันาได ้หรือเช่ือในความเป็นมนุษยว์า่ เป็นสัตวท่ี์พฒันาได ้จะท าใหเ้กิดจิตส านึกท่ีจะตอ้งฝึกฝน
พฒันาตนเองซ่ึงแสดงอาการออกดว้ยการเป็นผูท่ี้มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน อนัช้ีบ่งถึงความเป็นผูพ้ร้อม
ท่ีจะฝึกฝนพฒันาตนใหสู้งข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่จิตส านึกในการศึกษาหรือฝึกฝนพฒันาตน จะท าให้
บุคคลมีท่าทีต่อประสบการณ์ทั้งหลายอยา่งท่ีเรียกวา่ มองทุกอยา่งเป็นการเรียนรู้ท่ีจะ น ามาใช้
ประโยชน์ในการพฒันาตน”  
  จากความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวติดงักล่าว จะเห็นวา่มนุษยมี์คุณลกัษณะ            
ท่ีส าคญัคือ ความสามารถท่ีพฒันาได ้และเม่ือไดรั้บการพฒันาแลว้จะมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และ
จิตใจ จะมีวถีิชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี และมีความสุขบนพื้นฐานความตอ้งการของมนุษย ์
  ดงันั้น ประโยชน์ของการพฒันาคุณภาพชีวติ  จึงสรุปไดด้งัน้ี  

   1) การพฒันาคุณภาพชีวติช่วยท าใหบุ้คคลด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมโดยมีแนวทางในการ
ด ารง ชีวติท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหส้ังคมมีความสงบสุขไปดว้ย 
   2) การพฒันาคุณภาพชีวติ กระตุน้ใหบุ้คคลและสังคมเกิดความกระตือรือร้นคิดท่ีจะ
ปรับปรุงตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 
   3) การพฒันาคุณภาพชีวติท าใหบุ้คคลรู้จกัใชปั้ญญา มีเหตุผล ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
หลกัจิตวทิยา หลกัการบริหาร เพื่อมาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองและสังคม 
   4) การพฒันาคุณภาพชีวติท าใหบุ้คคลและสังคมมีการอยูร่่วมกนัดว้ยความสมานฉนัท ์
ช่วยลดปัญหาความขดัแยง้ และปัญหาสังคม 
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   5) การพฒันาคุณภาพชีวติ ท าใหบุ้คคล และสังคมท่ีมีความรู้ความเขา้ใจอยูร่่วมกนัอยา่ง
สันติสุข เกิดการร่วมมือ ร่วมใจ ในการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณี และค่านิยมท่ีดีงามใหเ้กิดข้ึนใน
สังคม 
 

4.  ชีวติทีม่คุีณภาพ 
  ชีวติท่ีมีคุณภาพ คือชีวติท่ีสามารถด าเนินภารกิจประจ าวนัดว้ยความสุข ความพอใจ 
กระตือรือร้นมีเป้าหมายท่ีมัน่คง เดินไปสู่เป้าหมายได ้โดยมีพื้นฐานท่ีส าคญัดงัน้ี 
       1) มีองคป์ระกอบพื้นฐานความตอ้งการของชีวติ ไดแ้ก่  
       ( 1) อาหาร หมายถึง อาหารท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ  
       ( 2) ท่ีอยูอ่าศยั ประกอบดว้ย หอ้ง และเคร่ืองป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ  
       ( 3) เส้ือผา้ ส าหรับสวมใส่อยา่งเหมาะสม  
       ( 4) สุขภาพ หมายถึง การมีสุขภาพแขง็แรง  
       ( 5) ความมัน่คง และมีอิสระจากความไม่ถูกตอ้ง มีเศรษฐกิจท่ีดี  
      2) ความพึงพอใจต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม คือ ความรู้สึกวา่ชีวติของตน     
มีการผสมผสานกลมกลืนกบัส่ิงต่าง ๆ อยา่งดี คือ กลมกลืนกบัความตอ้งการของตนกบั
ความส าเร็จท่ีน่าจะเป็นไปได ้ความราบร่ืนของครอบครัวโดยมีลกัษณะดงัน้ี  
       (1) ค่านิยมท่ีเหมาะสมกลมกลืนกบัสังคม วฒันธรรมการเมือง และส่ิงแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจ  
         ( 2)  มีความสมดุลระหวา่งความปรารถนา  และความเป็นไปไดท่ี้จะบรรลุถึง
ความปรารถนา  
       ( 3) มีจุดมุ่งหมายของชีวติ เช่น มีแนวความคิดและหลกัปรัชญาในการ
ด ารงชีวติ  
       ( 4)  มีชีวติกลมกลืนกบัครอบครัวชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม  
  จาก ขอ้มูล ดงักล่าวสรุป ได้วา่ “ชีวติท่ีมีคุณภาพ ” หมายถึง ชีวติท่ีมีความสุขทั้งทาง
ร่างกาย และจิตใจ อนัเน่ืองมาจากการไดรั้บการตอบสนอง  ความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ อยา่ง
เพียงพอและเหมาะสม มีความสุขทางกายไดแ้ก่ การมีอาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองอ านวยความ
สะดวกต่างๆ อยา่งเหมาะสมกบัสภาพ และฐานะของตน เกิดความสุขทางจิตใจไดแ้ก่ การไดรั้บ
ความรักความอบอุ่น การยอมรับจากสังคม และความมัน่คงทางจิตใจ  
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5. ปรัชญาในการด าเนินชีวติ  
  การพิจารณาองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดคุณภาพชีวติ ควรตอ้งมีความ
เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงของชีวติ โดยไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเบียดเบียนผูอ่ื้นใหเ้กิด
ความทุกข ์ดงันั้นมนุษยทุ์กเพศทุกนาม ควรมุ่งแสวงหาส่ิงท่ีเป็นสาระส าคญัของชีวติคือหลกั
ปรัชญาและค าสอนทางศาสนา เพราะหลกัปรัชญานั้นจะใหโ้ลกทศัน์อนัเปรียบเสมือนประทีป
ส่องทางชีวติมนุษย ์ โดยสามารถสรุปหลกัปรัชญาในการด ารงชีวติ ท่ีควรยดึถือตามหลกัศาสนาได้
ดงัต่อไปน้ี  
 5.1  ปรัชญาในการด าเนินชีวติตามหลกัของศาสนาพุทธ  พุทธศาสนาไดก้ าหนดหลกัการท่ี
เป็นค าสอนส าคญั คือโอวาทปาติโมกข ์อนัประกอบดว้ยการไม่ท าชัว่ (ศีล) การบ าเพญ็ความดี 
(สมาธิ) การท าจิตใจใหผ้อ่งใส (ปัญญา) และค าสอนส าคญัท่ีอาจถือไดว้า่เป็นหวัใจของพุทธ
ศาสนา คือ อริยสัจ  4 อนัประกอบดว้ย ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค ซ่ึงทั้งสองปรัชญาตามหลกัพุทธ
ศาสนาน้ี สามารถเช่ือไดว้า่เป็นแนวทางท่ีบุคคลสามารถยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัส าหรับควบคุม
ตนเอง และใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการด ารงชีวติได ้อนัน าไปสู่ความส าเร็จในภายภาคหนา้     
และเป็นเคร่ืองค ้าจุนการด ารงชีวติของบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี หลกัธรรมของศาสนาท่ีสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อการแกปั้ญหา  (ทศันีย ์สงวนสัตย์ ,2540 :35) สามารถพิจารณาได ้ดงัต่อไปน้ี  
  อริยสัจ 4  คือ ความจริงอนัประเสริฐ 4 ประการไดแ้ก่  
  1) ทุกข์ (Suffering) หมายถึง ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความคบัแคน้ใจ ซ่ึงเกิด
แก่จิตใจ และร่างกายเป็นคร้ังคราว ความประจวบกบัส่ิงท่ีไม่รัก ไม่ชอบ ความไม่สมหวงั กล่าวโดยยอ่ 
ความทุกขเ์กิดข้ึนท่ีกาย และใจ ซ่ึงจ าแนกไดด้งัน้ี 

 (1)  สภาวะทุกข ์หมายถึง ทุกขต์ามสภาพ ไดแ้ก่ เกิด แก่ เจบ็ ตาย  
    (2)  ปกิณกทุกข ์หมายถึงทุกขข์จรเป็นทุกขท่ี์เกิดข้ึนภายหลงั ไดแ้ก่ ความเศร้าโศก 
ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ การพลดัพรากจากส่ิงท่ีรัก ความไม่สมปรารถนา ความคบัแคน้ใจ 

        (3)  นิพทัธทุกข ์ทุกขป์ระจ าไดแ้ก่ ความหนาว ร้อน   หิวกระหาย  ปวดอุจจาระ 
ปวดปัสสาวะ 
   (4)  พยาธิทุกข ์ไดแ้ก่ ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยในร่างกาย เช่น โรคตา โรคหู จมูก ปาก 
และผวิหนงั เป็นตน้ 

    (5)  สันดาปทุกข ์ทุกขท่ี์เกิดจากความกระวนกระวายใจ ความเร่าร้อนใจ เพราะถูก
กิเลส คือราคะ โทสะ และโมหะ 
   (6)  วปิริณามทุกข ์ความแปรปรวนเปล่ียนไปจากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น มีลาภ-เส่ือม
ลาภ มียศ-เส่ือมยศ มีสรรเสริญ-นินทา มีสุข-มีทุกข ์
    (7)  วบิากทุกข ์ทุกขท่ี์เกิดจากผลกรรม ท าใหไ้ดรั้บความร้อนใจ เช่น ถูกลงอาญา  
ไดรั้บความหายนะ เป็นตน้ 
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 - อาหารปริเยฎฐิทุกข ์ทุกขท่ี์เกิดจากแสวงหาอาหารมาเล้ียงชีพ จะตอ้งมีการ 
แข่งขนั ตดัรอนกนั หรือหาไม่พอเล้ียงชีพ เป็นตน้  

 - ววิาทมุลกทุกข ์ทุกขท่ี์เกิดจาการทะเลาะเบาะแวง้กนั สู้คดีกนั รบกนั เป็นตน้ 
 - ทุกขข์นัธ์ ทุกขร์วมยอดหรือกองทุกข ์คือ ทุกขซ่ึ์งเกิดจากขนัธ์ 5 อนัไดแ้ก่  

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที ่12 การดบัทุกขด์ว้ยการสงบจิต  

ท่ีมาของภาพ : http://www.chiangmaithailand.tht.in/aticle162.html   
(วนัท่ีสืบคน้ 20 มกราคม 2554) 

 
      2) สมุทยั (The Cause of Suffering) หมายถึง เหตุท่ีท าใหเ้กิดทุกข ์คือ ตณัหา หรือ 
ความอยาก อนัประกอบดว้ย 
    (1) กามตณัหา หมายถึง ความอยากในรูป รส กล่ิน เสียง ท่ีตนยงัไม่ไดส้ัมผสั หรือ
ล้ิมลอง  การตามใจตนเองโดยท่ีแท ้คือการตามใจตณัหาเป็นความอยากของทางใจ ในโลกน้ียงัไม่
ตอ้งการใหด้บัหมด ตอ้งอาศยัความอยากสร้างโลก หรือสร้างความเจริญใหแ้ก่ตนเอง แต่ตอ้งควบคุม
ความอยากใหมี้ขอบเขตพอควร เพื่อครองชีวติเป็นสุขไม่ก่อไฟเผาตวัเอง คือ การไม่ควบคุมตณัหา 
    (2) ภวตณัหา คือ ความอยากมี อยากเป็น อยากใหส่ิ้งท่ีตนด ารงอยูแ่ลว้ยงัคงอยู่
ต่อไป และความตอ้งการท่ีเป็นนามธรรม เช่น ช่ือเสียง อ านาจ เป็นตน้ 
    (3) วภิวตณัหา หมายถึง ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็นในส่ิงท่ีตนเป็นอยู่  มีความ
อยากใหต้วัเราพน้จากภาวะท่ีตนเป็นอยู ่หรือท่ีประสบอยู ่ไม่อยากด ารงชีวติแบบท่ีตนไม่ตอ้งการ 
      3) นิโรธ (The Cessation of Suffering) หมายถึง ความดบัทุกข ์เป็นภาวะท่ีกิเลสตณัหา
ดบัสนิท อนัเป็นผลของการสงบจิตใจ เม่ือทุกขจ์ะรู้สาเหตุและดบัดว้ยสาเหตุแห่งทุกข ์

http://www.chiangmaithailand.tht.in/aticle162.html
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      4) มรรค (The Way to the Cessation of Suffering) หมายถึง หนทางปฏิบติัใหถึ้งความ
ดบัทุกขป์ระกอบดว้ย 
    (1) สัมมาทิฐิ (เห็นชอบ) คือ มีความเขา้ใจวา่อะไรคือทุกข ์อะไรคือสาเหตุ และ
หนทางดบัทุกข ์อะไรคือความดี ความชัว่ และเขา้ใจกระบวนการท่ีเกิด และดบัทุกข ์
    (2) สัมมาสังกบัปะ (ด าริชอบ) คือ ความคิดท่ีจะออกจากความรัก ความใคร่         
ในรูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสั ด าริ ออกจากส่ิงท่ีผกูพนัใหเ้ป็นทุกข ์ไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียน 

(3) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) คือ พดูไพเราะ ไม่พดูปด ไม่พดูส่อเสียด ไม่พดูค าหยาบ                             
(4) สัมมากมัมนัตะ (ท าการงานชอบ) คือ การกระท าท่ีเป็นกายสุจริต ไดแ้ก่ การไม่ 

ฆ่าสัตว ์ไม่ลกัทรัพย ์และไม่ประพฤติผดิในกาม 
    (5) สัมมาอาชีวะ (เล้ียงชีพชอบ) คือ ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ผดิกฎหมาย และทาง
ธรรม ไม่ผดิศีล 

(6) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) คือ ความพยายามระวงัไม่ใหเ้กิดความชัว่        
ละความชัว่ สดบัความดี และรักษาความดีท่ีเกิดข้ึน 
    (7) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) คือ ท าจิตใจใหส้งบ ปราศจากกิเลส 
    (8) สัมมาสมาธิ(ตั้งจิตมัน่ชอบ) คือความมัน่คงของจิต การมีจิตแน่วแน่กบั           
ส่ิงเดียว 
 มรรคมีองค ์8 น้ี เม่ือประมวลแลว้ไดแ้ก่ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา  
 5.2  ปรัชญาในการด าเนินชีวติตามหลกัของคริสต์ศาสนา  เป็นศาสนาประเภทเทวนิ ยม ท่ีเนน้
การเช่ือถือในพระเจา้ ท่ีสอนใหม้นุษยป์ฏิบติัตามบญัญติั 10 ประการ (ทศันีย ์สงวนสัตย,์2540: 38) คือ 
   1) อยา่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกเหนือจากเรา  
   2 ) อยา่ท ารูปเคารพส าหรับตนหรือกราบไหวรู้ปเหล่านั้น  
   3) อยา่เอ่ยพระนามพระเจา้โดยไม่เคารพ  
   4) จงระลึกถึงวนัสปาโต และรักษาเป็นวนับริสุทธ์ิ  
   5) จงนบัถือบิดา มารดาของตน  
   6) อยา่ฆ่ามนุษย์  
   7) อยา่ล่วงประเวณีผวัเมียเขา  
     8) อยา่ลกัทรัพย์  
   9) อยา่เป็นพยานเทจ็  
   10) อยา่โลภส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นของเพื่อนบา้น  
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 ศาสนาคริสต ์มีวธีิปฏิบติัพิธีกรรมในการแกปั้ญหาการด ารงชีวติ ดงัน้ี  
    1) พิธีศีลมหาสนิท เป็นพิธีท่ีท าเพื่อระลึกถึงการเสียสละ พระกาย และพระโลหิต เพื่อ
ช่วยมนุษยใ์หร้อดพน้จากบาป อาจจะท าทุกวนั ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือปีละคร้ังก็ได ้
    2) พิธีสารภาพบาป ชาวคาทอลิกจะไปสารภาพบาปกบับาทหลวง ขอใหป้ลดเปล้ือง
บาปนั้นให ้
    3) พิธีเจิมคร้ังสุดทา้ย กระท าแก่ผูป่้วย เป็นการลดบาปโทษ โดยพรมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิลง
บนส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
 จากหลกัธรรมของศาสนาคริสต ์จะเห็นไดว้า่ เป็นศาสนาท่ีสอนใหม้นุษยเ์ป็นผูมี้สติ 
มีหลกัยดึถือท่ีแน่นอน เป็นผูท่ี้ด ารงชีวติโดยไม่ท าความเดือดร้อนใหแ้ก่ผูอ่ื้นและสังคม ดว้ยการรัก
เพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่ 13 การเขา้โบสถต์ามหลกัคริสตศ์าสนา  
ท่ีมาของภาพ : http://www.arayanewspaper.com/content-  

(วนัท่ีสืบคน้ 20 มกราคม 2554) 

 

 5.3  ปรัชญาในการด าเนินชีวติตามหลกัของศาสนาอสิลาม   
  ศาสนาอิสลาม  เป็นอีกศาสนาหน่ึง ท่ีนบัถือพระเจา้องคเ์ดียวและเช่ือถือในเร่ืองวนั
ส้ินโลก วนัพิพากษาโดยมีปรัชญา  ค าสอนท่ีส าคญัท่ีสอนวา่ “จงท าความดีเพราะส่ิงน้ันเป็นส่ิงดี 
จงละความช่ัว เพราะส่ิงน้ันเป็นส่ิงช่ัว”  และค าสอนในคมัภีร์อลักุรอาน  หลกัธรรมส าคญั  ซ่ึงชาว
มุสลิมยดึถือปฏิบติัเพื่อใชใ้นการด ารงชีวติในครอบครัวตามหลกัศรัทธา และหลกัปฏิบติั 2 ประการ
(ทศันีย ์สงวนสัตย,์2540: 41-42) ไดแ้ก่ 
 



32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่ 14 การถือศีลอดตามหลกัศาสนา อิสลาม   
ท่ีมาภาพ : http://www.muslimtoday.in.th/?modules=article&id=1237 

(วนัท่ีสืบคน้ 20 มกราคม 2554) 
 

   1)  หลกัศรัทธา 
       (1) ศรัทธาในพระผูเ้ป็นเจา้ มุสลิมถือวา่พระอลัเลาะห์เป็นพระผูเ้ป็นเจา้พระองค์
เดียว และเขา้ใจถึงหลกัศรัทธาในพระอลัเลาะห์ เพราะส่ิงน้ีจะท าใหบุ้คคลผูท่ี้ศรัทธาละเวน้ไม่กระท า
ความชัว่ ท าแต่ความดี มีก าลงัใจท่ีจะต่อสู้หรือแกปั้ญหาต่าง ๆ ในชีวติไดอ้ยา่งไม่สะทกสะทา้น        
ถือเป็นหวัใจของการเป็นมุสลิมท่ีมีคุณภาพ 
       (2) ศรัทธาในบรรดา มลาอีกะฮว์า่มีจริง มลาอีกะฮ ์คือ ผูรั้บใชข้องพระเจา้อนัเป็น
คนกลางระหวา่งพระเจา้กบัศาสดา เป็นพระวญิญาณท่ีมองไม่เห็น สัมผสัไม่ได ้
       (3) ศรัทธาในคมัภีร์อลักุรอาน อนัเป็นค าสอนท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่มนุษย ์โดย
ผา่นศาสดาบีมุฮมัมดั 
       (4) ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต ในคมัภีร์อลักุรอานกล่าวถึง ศาสนทูตมีทั้งหมด 25 
ท่าน   ท่านแรกคือ นบีอาดมั ท่านสุดทา้ยคือนบีมุฮมัมดั มุสลิมตอ้งศรัทธาทั้งหมดเท่าเทียมกนั 
       (5) ศรัทธาในวนัพิพากษา มุสลิมตอ้งเช่ือวา่โลกน้ีไม่จีรัง ตอ้งมีวนัแตกสลาย หรือ
วนัส้ินโลก ซ่ึงเรียกวนันั้นวา่ เป็นวนัแห่งพิพากษา เป็นวนัท่ีมนุษยทุ์กคนจะถูกช าระ และทุกชีวติจะอยู่
ชัว่นิรันดร และบาปจะถูกลอ้มรอบดว้ยไฟนรก 
       (6) ศรัทธาต่อกฎก าหนดสภาวการณ์ เป็นลิขิตท่ีพระเจา้ไดก้ าหนดใหแ้ก่มนุษยชาติ 
ซ่ึงไม่สามารถท่ีจะ ฝ่าฝืนได ้เช่น การเกิด ชาติพนัธ์ุ สรีระ การโคจรของระบบสุริยะจกัรวาล และ
แกแลคซ่ีทั้งมวล สภาพดินฟ้าอากาศ เป็นตน้ 
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   2)  หลกัปฏิบติั 
       (1) การปฏิบติัตน ชาวมุสลิมทุกคนตอ้งปฏิญาณยอมรับเป็นพระเจา้องคเ์ดียวของ      
อลัเลาะห์ และยอมรับในความเป็นศาสนทูตของท่าน นบีมุฮมัมดั โดยกล่าววา่ “ขา้พเจา้ขอปฏิญาณวา่
ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากอลัเลาะห์ และแทจ้ริงมุฮมัมดัเป็นศาสนทูตของอลัเลาะห์ 
       (2) การละหมาด  เป็นการแสดงความเคารพต่อองคอ์ลัเลาะห์ทั้งทางร่างกาย และ
จิตใจ ในวนัหน่ึง ๆ มุสลิมตอ้งท าการละหมาด 5 เวลา คือ ย  ่ารุ่ง กลางวนั เยน็ พลบค ่า กลางคืน โดยไม่
จ  ากดัสถานท่ีแต่ถา้มีเวลา ผูช้ายควรไปมสัยดิ เวลาท าละหมาดไม่วา่จะอยูท่ี่ใดในโลก มุสลิมทุกคนตอ้ง
หนัไปทางทิศกิบละฮท่ี์เป็นท่ีตั้งของกะอบะฮ ์ท่ีประเทศซาอุดิอาระเบีย และก่อนท าการละหมาดชาว
มุสลิมตอ้งท าความสะอาดร่างกาย การท าละหมาดถือวา่ตอ้งสะอาดทั้งกาย และใจ การปฏิบติัละหมาด
เร่ิมเม่ืออายไุด ้10 ขวบจนถึงส้ินชีวติ ยกเวน้หญิงท่ีมีรอบเดือน 
       (3)  การถือศีลอด หมายถึง การงดเวน้จากการบริโภคอาหาร เคร่ืองด่ืมการร่วม
สังวาส การรักษาอวยัวะทุกส่วน ใหพ้นัจากการท าชัว่ ทั้งทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ตั้งแต่
เวลา  พระอาทิตยข้ึ์นจนถึงเวลาพระอาทิตยต์กดิน ทั้งน้ีเพื่อฝึกฝนชาวมุสลิมใหอ้ยูใ่นความส ารวม 
อดทน และเสียสละ การถือศีลอดตอ้งถือเป็นเวลา 1 เดือน 
 อน่ึง ส าหรับหลกัคุณธรรมของศาสนาอิสลามนอกเหนือจากท่ีไดก้ าหนดไวใ้น หลกัธรรม 
2 ประการ  ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ศาสนาอิสลามยงัไดก้ าหนดเก่ียวกบัหลกัคุณธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด ารงชีวติในครอบครัวของชาวมุสลิมไวอี้กดว้ย เช่น 
    1)  ใหท้  าดีต่อพอ่แม่ ไดแ้ก่ การใหก้ารเล้ียงดู การพดูจาสุภาพ 
    2)  การละจากความชัว่ต่าง ๆ เช่น การเล่นการพนนั ดอกเบ้ีย การเสพส่ิงมึนเมา       
การผดิประเวณี การฆ่าส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ การคุมก าเนิด การประกอบอาชีพท่ีผดิศีลธรรม การกกัตุนสินคา้ 
    3)  การแต่งกาย สุภาพสตรีตอ้งแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และสุภาพสตรี ตอ้งแต่งกาย
มิดชิด เปิดเฉพาะใบหนา้และขอ้มือ 
 

6.  การสร้างแนวคดิ และเจตคติในการพฒันาคุณภาพชีวติ 
 6.1 ความหมายของแนวคิด  
  ค  า วา่ “แนวความคิด” ( Concept) มีการใชค้  าแทนหลากหลาย เช่น ความคิดรวบยอด 
สังกปั หรือแนวความคิดซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัต่อการแสดงออกของบุคคล แนวความคิดมีสัญลกัษณ์เป็น
นามธรรม เป็นความสามารถในการจดักลุ่ม หรือแยกสัญลกัษณ์ของคน สัตว ์ส่ิงของ เหตุการณ์ต่าง ๆ 
เป็นตน้ ดงันั้นสามารถสรุปความหมายของแนวความคิดไดว้า่ เป็นการก าหนดความรู้ ความเขา้ใจ หรือ
การแยกแยะส่ิงต่าง ๆ ไดว้า่เป็นอยา่งไร หรือคิดอะไร มีความแตกต่างจากส่ิงอ่ืน ๆ อยา่งไร โดยมี
ลกัษณะธรรมชาติของแนวความคิด หรือความคิดรวบยอด พอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี (ทรงสิริ วชิิรานนท ์
และคณะ, 2551:29) 
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 6.2 ความหมายของเจตคติ  
  ค าวา่ “เจตคติ” หรือ “ทศันคติ” มีความหมายตรงกบัค าในภาษาองักฤษวา่ “ Attitude” ซ่ึง
มาจากค าวา่ “Aptus” ในภาษาละตินท่ีมีความหมายถึง ความรู้สึก หรือความคิดเห็นต่อส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 
โดยพิจารณาในลกัษณะของการตดัสินใจ หรือใหคุ้ณค่าแก่ส่ิงต่าง ๆ วา่ชอบ หรือไม่ชอบ เห็นดว้ย 
หรือไม่เห็นดว้ย ซ่ึงอาจแสดงออกดว้ยการพดู  การกระท า กริยา ท่าทางเป็นตน้ และสามารถท าการวดั
ไดด้ว้ยการใหบุ้คคลแสดงความคิดเห็นต่อส่ิง ต่าง ๆ นกัวชิาการ และนกัจิตวทิยาบางท่านเรียกเจตคติ
วา่ “ทศันคติ” ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้า่ เจคติเป็นผลจากประสบการณ์ และการเรียนรู้ของบุคคล มีผลท า
ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมในการตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือสังคมแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล  (นพ
มาศ องัพระ,2553 :305) จึงกล่าวไดว้า่ เจตคติเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะส่งผลใหบุ้คคลเลือก 
และตดัสินใจแสดงพฤติกรรมออกมา โดยสามารถกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเจตคติ ดงัน้ี 
 6.3 วธีิสร้างแนวคิดทีด่ีในการด ารงชีวติ  
        สังคมจะกา้วหนา้ไดก้็ดว้ยสมาชิกในสังคม มีแนวคิดท่ีดี ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมาก
วา่ประโยชน์ส่วนตน รู้จกัแยกแยะระหวา่งส่ิงดี ส่ิงเลว ส่ิงท่ีควรกระท า ส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงไม่พึงกระท า 
รู้จกัถ่ายทอดความคิดดี ๆ การท่ีบุคคลมีคุณธรรม มีหลกัธรรมทางศาสนาในการด ารงชีวติจะท าใหเ้ป็น
บุคคลท่ีมีความคิดเห็นท่ีถูกตอ้ง มีความรับผดิชอบ รู้จกัเสียสละ มีความซ่ือสัตย ์ขยนัหมัน่เพียร การ
สร้างแนวความคิดท่ีดีควรปลูกฝังเสริมสร้างเพื่อการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสม โดยมี
การด าเนินการ (ววิฒัน์  วริิยะกิจจา, 2547 : 32) ดงัน้ี    
     1) ผูป้กครอง ควรอบรมบุตรหลานในปกครอง ตั้งแต่วยัเด็กใหมี้การคิดดี พดูดี ท าดี 
ตามแนวหลกัธรรมศาสนา และผูป้กครอง ตอ้งท าตวัใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุตรหลาน 
     2) ครู-อาจารย ์ควรอบรมนกัเรียน นกัศึกษา ตั้งแต่ในวยัเด็กใหมี้การคิดดี พดูดี ท าดี 
ตามแนวหลกัธรรมทางศาสนา และครู-อาจารย ์ตอ้งท าตวัใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่นกัเรียน นกัศึกษา 
     3) ผูน้  าสังคมและองคก์รต่าง ๆ มุ่งปฏิบติัดี เป็นแบบอยา่งแก่บุคคลอ่ืนใหมี้แนวคิดใน
การท าดี 
     4)  ส่ือมวลชนทุกแขนง ควรน าเสนอขอ้มูลข่าวสารในทางส่งเสริมแนวคิด               
ทางจริยธรรม และคุณธรรมท่ีดีใหแ้ก่เยาวชน และบุคคลในสังคมใหเ้ห็นและปฏิบติัตาม 
     5) การกระตุน้ใหอ่้านหนงัสือดี ๆ ท่ีจะสอนใหเ้กิดแนวความคิดและแนวปฏิบติัท่ีดี 
     6) สถาบนัการปกครอง ตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมใหเ้ยาวชนไดรู้้หลกัการด ารงชีวติท่ีดี 
     7) สถาบนัศาสนา ตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพในการฝึกอบรมหลกัศาสนา หลกัการ
ด ารงชีวติ และการวางเป้าหมายในชีวติ เพื่อสร้างแนวความคิดท่ีดีในการด ารงชีวติอยา่งมีคุณธรรม 
     8) บุคคลแต่ละคนควรจะตระหนกั รู้จกัคิด  ไตร่ตรอง โดยใชปั้ญญาวเิคราะห์             
คิดเปรียบเทียบ ถึงตวัอยา่งแห่งการท าความดีของบุคคล พร้อมท่ีจะปฏิบติัตามแนวคิดท่ีดี ท่ีไดรั้บการ
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อบรมมาจากครอบครัว สถานศึกษา ส่ือมวลชน รัฐ และสถาบนัศาสนา เพื่อสร้างแนวความคิดท่ีดีน าไปสู่
การปฏิบติัต่อไป 
 6.4  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการสร้างเจตคติ  
     1) วฒันธรรม  มีอิทธิพลต่อชีวติของบุคคลทุกๆคน ตั้งแต่เกิดมาจนกระทัง่ตาย 
วฒันธรรมเร่ิมจากครอบครัว โรงเรียน วดั สถาบนัอ่ืน ๆ ในสังคม วทิย ุส่ือมวลชนต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการ
สร้างเจตคติทั้งส้ิน เช่น คนไทยนบัถือผูสู้งอายเุม่ือพบกนั แมไ้ม่รู้จกัก็เรียก ลุง ป้า นา้ อา เป็นตน้ 
     2)  ครอบครัว เป็นสถาบนัแรกท่ีอบรมเด็กใหเ้รียนรู้การสมาคมต่าง ๆ จึงมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุดในการสร้างทศันคติใหแ้ก่เด็ก ตลอดจนปลูกฝังทศันคติในการด าเนินชีวติใหแ้ก่บุตรของตนทั้งน้ี
เพราะเด็กมกัเลียนแบบ และเช่ือฟังพอ่ แม่ อยูแ่ลว้ 
     3)  กลุ่มเพื่อน เด็กท่ีจากบิดา มารดามาอยูก่บักลุ่มเพื่อนตั้งแต่เล็ก ๆ จะไดรั้บอิทธิพลจาก
กลุ่มเพื่อนมากทีเดียว ทั้งน้ีเพราะเด็กตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน ตอ้งการค าแนะน า และการช่วยเหลือ
จากเพื่อนฝงู นัน่คือเด็กตอ้งการมีมิตรนัน่เอง 
     4)  บุคลิกภาพ มีอิทธิพลต่อทศันคติเป็นอยา่งมากเหมือนกบัคนท่ีชอบออกสังคม           
คนท่ีหนีสังคม คนท่ีชอบเด่น หรือคนท่ีอ่อนนอ้ม จะมีทศันคติไม่เหมือนกนั 
 6.5  วธีิสร้างเจตคติทีด่ีในการด ารงชีวติ 
  ววิฒัน์ วริิยะกิจจา (2547 :33) กล่าววา่การสร้างเจตคติท่ีดีในการด ารงชีวติ เพื่อใหบุ้คคลมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมจนสามารถมีคุณภาพชีวติท่ีดี มีหลกัการส าคญัดงัน้ี  
     1) บุคคลตอ้งพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ และทกัษะใหม่ๆ รวมทั้ง
พฒันาภาพพจน์ คุณค่า รูปร่าง หนา้ตา จิตใจ อารมณ์ ความรู้ บุคลิกท่ีดีของตนเองอยูเ่สมอ 
     2) ผูป้กครอง บิดา มารดา ตอ้งอบรมสั่งสอน ช้ีแนะบุตรหลานดว้ยเหตุผล ถึงหลกัการ
ปฏิบติัตน ตามแนวทางของศีลธรรม วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยมท่ีดีงาม เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน
บุคลิกภาพ พฤติกรรม และแนวคิด เจตคติท่ีดีต่อการด ารงชีวติ 
     3) ครู-อาจารย ์ควรอบรมสั่งสอนนกัเรียน นกัศึกษา ดว้ยหลกัเหตุผล และหลกัแห่ง
ศีลธรรมอนัดีงาม เพื่อใหมี้แนวทางการด าเนินชีวติอยา่งมีคุณภาพ เช่นการประหยดัอดออม             
ขยนัขนัแขง็ อดทน มีความสุภาพอ่อนโยน เมตตากรุณา เป็นตน้ 
     4) การคบหาสมาคมกบัเพื่อนดี จะมีผลต่อการสร้างเจตคติท่ีดีเพราะจะได้
แนวความคิด และแนวทางการปฏิบติัตนท่ีดี มาเป็นแบบอยา่งในการด ารงชีวติ 
     5) ตอ้งพยายามใชส่ิ้งเร้า หรือส่ิงแวดลอ้ม จูงใจใหบุ้คคลหนัมาประพฤติปฏิบติัในส่ิง   
ท่ีดี และมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวติจนเคยชินเป็นนิสัย 
  จากแนวคิด และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างเจตคติในการด ารงชีวติ จะเห็นวา่
สังคมจะมีความสุขไดก้็ดว้ยบุคคลในสังคมใหค้วามส าคญั ร่วมมือร่วมใจในการปลูกฝัง
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แนวความคิดท่ีดี โดยเร่ิมจากครอบครัว สถาบนัการศึกษา สถานประกอบการ และสังคม  ชุมชนท่ี
อยูร่่วมกนั ใหมี้แนวคิดท่ีดีบนพื้นฐานเดียวกนั  
 

7.  หลกัปรัชญาในการด ารงชีวติ  
 หลกัปรัชญาในการด ารงชีวติของบุคคลส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากหลกัธรรมค าสอน
ในศาสนาต่างๆ จากสุภาษิตและค าพงัเพย การยดึหลกัปรัชญาชีวติท่ีเหมาะสมจะตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของมนุษย ์จึงจะท าใหผู้ย้ดึถือและปฏิบติัเกิดความมัน่ใจ และมี
ความสุขใจอนัจะเป็นผลท าใหชี้วติไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวป้รากฎ  ตามตารางดงัน้ี 
 

ตารางที ่ 2  เปรียบเทียบหวัขอ้ปรัชญา กบัหลกัการปฏิบติัตน(ทรงสิริ  วธิิวรานนท ์ และคณะ,2551:50) 
     
 

หัวข้อปรัชญา  ข้อปฏิบัติ  
1)  ตนแลเป็นท่ีพึ่งแห่งตน  1)  ขยนัมัน่เพียรในการท ากิจทั้งปวง  

2)  มีความพอใจ ความตั้งใจ และเอาใจใส่ในการท ากิจ  
 ทั้งปวงดว้ยตนเอง  
3)  หมัน่เก็บออมทรัพย ์ใชจ่้ายทรัพยด์ว้ยความ รอบคอบ  

2)  ซ่ือกินไม่หมดคดกินไม่นาน  1)  ไม่โลภเอาของคนอ่ืนมาเป็นของตน  
2)  ตั้งมัน่ในความสัตยสุ์จริต  
3)  ไม่คิดคดต่อผูอ่ื้น  
4)  ไม่ล่อลวงโป้ปด  
5)  ข่มใจไม่ใหใ้คร่ดีต่อสมบติัผูอ่ื้น  

3)  ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 1)  รักษาศีลเป็นประจ า  
2)  ปฏิบติัธรรม  
3)  ใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์และสัตวต์ามก าลงั  
     ความสามารถ  
4)  ท าทานและหมัน่รักษาจิตใหบ้ริสุทธ์ิ  
5)  หมัน่ตรวจสอบตนเองดว้ยเหตุผลทุกวนัวา่ ท าส่ิงไม่ดี  
     ทางกาย วาจา และใจ และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ข  

  
  จากหลกัปรัชญาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ อบัราฮมั  ลินคอลน์ ( Abraham 
Lincoln (อา้งถึงใน วฒิุ  วฒิุธรรมเวช 2554 :15) กล่าววา่ คนทุกคนตอ้งการเรียนรู้ แต่ก็ตอ้งการความ
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สนุกสนานในการเรียนรู้นั้นดว้ย โดยมีปรัชญา และหลกัปฏิบติัเป็นท่ียดึเหน่ียว เพื่อพฒันาตนเองไปสู่การ
มีชีวติท่ีมีคุณภาพ ปราศจากปัญหาและมีความสงบสุข มีคุณสมบติั 4 ดา้นคือ 
       1) ดา้นปัญญา คือ การรู้จกัเหตุและผล รู้จกัแยกแยะรับผดิชอบชัว่ดี รู้จกัส่ิงท่ีควร
กระท าและไม่ควรกระท า มีความฉลาดท่ีจะคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม และรู้เท่าทนัต่อความ
เปล่ียนแปลงทั้งหลาย  
       2) ดา้นจิตใจ คือ มีความเจริญดา้นคุณธรรมไดแ้ก่ มีความละอายต่อการกระท าผดิ    
รู้จกัควบคุมตนเอง มีความหนกัแน่นท่ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับหนา้ท่ีการงานและการด ารงชีวติ 
       3) ดา้นสังคม คือ มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงามทั้งในการท างานและการอยูร่่วมกนัใน
องคก์รและสังคม รู้จกัการช่วยเหลือเก้ือกลูกนัและกนัโดยไม่เห็นแก่ตวั รู้จกัสิทธิและหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบท่ีจะมีต่อผูอ่ื้น ต่อสังคม และมวลมนุษยชาติ มีความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้นตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
       4) ดา้นร่างกาย คือ การรู้จกัดูแลสุขภาพอนามยัร่างกายของตวัเองและสมาชิก             
ในครอบครัว มีพฒันาการทางกาย มีความสามารถและทกัษะท่ีจะประกอบการงานและอาชีพได ้
 

8.  จุดยนืในชีวติ 
   จุดยนืมีผลต่อการส่ือสารสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และแนวทางการแกปั้ญหาท่ีบุคคลประสบ 
จุดยนืในชีวติมีพื้นฐานมาจากการรู้จกั และเขา้ใจตนเอง ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง และท่ีมีกบัคนอ่ืน 
ดว้ยเหตุน้ีจึงกล่าวไดว้า่มนุษยจ์ะมีจุดยนื ในชีวติแบบใดยอ่มข้ึนอยูก่บัการอบรมเล้ียงดูท่ีเขาไดรั้บตั้งแต่
เด็ก เบอร์น แบ่งจุดยนื ในชีวติ  (Life Position) เป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  (ทรงสิริ วชิิรานนท ์และคณะ, 
2551:118) เป็นแบบแผนชีวติของบุคคลในสังคม ซ่ึงเป็นแบบแผนชีวติในสังคม ดงัน้ี 
    1 )  ฉนัไม่ดี – เธอดี ( I’m not O.K – You’re O.K) เป็นแบบแผนชีวติท่ีบุคคลรู้สึกวา่
ตนเองต ่าตอ้ย เก่งสู้คนอ่ืนไม่ได ้จึงตอ้งการคนปกป้องคุม้ครอง ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นคนท่ี
เก็บกด มีแนวโนม้ท่ีจะแยกตวัออกจากผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 
    2 )  ฉนัดี – เธอไม่ดี (I’m O.K – You’re not O.K) เป็นแบบแผนชีวติท่ีบุคคลรู้สึกวา่คน
อ่ืนผดิ ท าไม่ได ้ท าไม่ดี ส่วนตนเองเก่งและดี บุคคลพวกน้ีไม่สนใจใคร ชอบอวดอา้งยกตนข่มท่าน   
ไม่ยอมแพ ้หลงตวัเอง ชอบอยูใ่นแวดวงของผูท่ี้ดอ้ยกวา่ ชอบเป็นผูน้ าในทีม 
    3 )  ฉนัไม่ดี – เธอไม่ดี (I’m not O.K – You’re not O.K) เป็นแบบแผนชีวติท่ีบุคคล
รู้สึกวา่ตนเองนั้นส้ินหวงั ไร้คุณค่า ไร้ความดี และไม่ยอมรับในผูอ่ื้น ชีวติมีแต่ความผดิหวงั รู้สึกทอ้แท ้
มองไม่เห็นทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผลสุดทา้ยอาจท าร้ายตนเอง 
    4 )  ฉนัดี – เธอดี (I’m O.K – You’re O.K) เป็นแบบแผนชีวติบุคคลเห็นคุณค่าทั้ง
ตนเอง และผูอ่ื้น ยอมรับเขา้ใจตนเอง และผูอ่ื้น เป็นลกัษณะของผูมี้สุขภาพจิตท่ีดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดีต่อ
บุคคลอ่ืน บุคคลท่ีมีลกัษณะเช่นน้ีมกัจะเลือกสภาวะความเป็นผูใ้หญ่ในการติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
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สามารถช่วยเหลือแนะน าหรือขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น มองโลกในแง่ดี เปิดเผยการเอาใจใส่ระหวา่ง
บุคคล (Strokes) 
   มนุษยไ์ม่ชอบอยูโ่ดดเด่ียวเดียวดาย จ าเป็นตอ้งมีเพื่อน และมีการเขา้สังคม พบปะพดูคุย 
เจรจา สนทนา ปรึกษาหารือ นดัหมาย ติดต่องาน และท าสัญญา เป็นตน้ พฤติกรรมดงักล่าวจะใชก้าร
ติดต่อส่ือความหมาย  เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ ความรู้สึก อารมณ์ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ค่านิยม และ
เจตคติ ความสนใจของแต่ละฝ่าย อนัจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัได ้จะน ามาซ่ึงความส าเร็จ
และความสงบสุข ตามนยัของความหมายการมีมนุษยสัมพนัธ์ร่วมกนั 
 

9.  การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง 
  การด าเนินชีวติในสังคมปัจจุบนัน้ี การสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ตนเองจะเป็นบนัได        
ขั้นหน่ึงท่ีผลกัดนัใหบุ้คคลผูน้ั้นกา้วไปสู่ความส าเร็จได ้ดงันั้น วธีิการสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองไดดี้
นั้นควรเร่ิมดงัน้ี  

 1)  ขจดัทศันคติท่ีไม่ดีเก่ียวกบัตวัเองออกไปก่อน อยา่ตั้งค  าถาม ถามตวัเองวา่ ท าไม      
ไม่เก่งเหมือนคนอ่ืน 

  2)  อยา่น าตวัเองไปเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนเด็ดขาด ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเรียน เร่ืองงาน 
หรือทกัษะต่าง ๆ เพราะหนา้ตาคนเรายงัเกิดมาไม่เหมือนกนั 

 3)  ลองพดูคุยถึงเร่ืองเพื่อน ๆ หรือเร่ืองความรักใหค้นอ่ืนฟัง ฝึกฝนการเล่าเร่ือง 
พดูคุย แบบค่อยเป็นค่อยไป คิดเสมอวา่เราตอ้งการแกไ้ขปัญหาความไม่กลา้แสดงออก จงหดัท่ีจะ
แสดงออกมาบา้ง ไม่ชา้ก็จะค่อย ๆ ดีข้ึนเอง 

 4)  ไม่มีใครเหมาะสมหรือดีพร้อมไปทุกอยา่ง แมแ้ต่คนท่ีมัน่ใจมากท่ีสุด ก็สามารถ
ขาดความมัน่ใจไดง่้าย ๆ คนท่ีไม่มีความมัน่ใจก็สามารถกลบัมาเป็นคนท่ีมีความมัน่ใจไดอี้กคร้ัง
เหมือนกนั 

 5)  ระบุความสามารถของเราในดา้นท่ีคิดวา่เด่นกวา่คนอ่ืน ๆ หรือลองพยายามท่ีจะ
คน้พบส่ิงท่ีคุณเป็นหน่ึง ในดา้นใดดา้นหน่ึง หรืออาจเนน้ท่ีพรสวรรคท่ี์เรามีอยูแ่ลว้ จงเรียนรู้ท่ีจะน า
ความภาคภูมิใจในตวัเองออกมา ใหเ้ครดิตตวัเองเพื่อความส าเร็จ 

 6)  ขอบคุณส่ิงท่ีเรามีอยูแ่ลว้ แมว้า่บางคร้ังอาจจะไม่มัน่คง และความไม่แน่นอนใน
ตนเอง หรือมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ลองคิดทบทวนความตอ้งการทางอารมณ์ ยอมรับส่ิงท่ีคุณมีอยู่
สามารถต่อสู้กบัความรู้สึกของตวัเองได ้

 7)  หดัมองโลกในแง่บวกเขา้ไว ้แมว้า่บางคร้ังเราอาจจะขดัใจหรือเขา้ใจผดิกบัคนอ่ืน
แต่ใหเ้ห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นอยูเ่สมอ รักคนอ่ืนเหมือนรักตวัเอง และพดูในแง่บวกเก่ียวกบัความกา้วหนา้
ในอนาคตของเรา 
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 8)  การยอมรับค าต าหนิติเตียนของคนอ่ืน เพราะการไดรั้บค าต าหนิติเตียนเป็นส่วน
ส าคญัท่ีจะช่วยใหเ้ราปรับปรุงตวัเองใหดี้ข้ึน  

 9) มองผา่นในกระจก และยิม้ใหแ้ก่ตวัเอง เพราะหนา้ ตาของเราเป็นส่ิงแรกท่ี                 
จะแสดงออกวา่เรามีความมัน่ใจในตวัเองแค่ไหน  

   10) แกลง้ท าเป็นวา่เรามัน่ใจในตวัเองบ่อย ๆ ท าใหค้นอ่ืนมองมารู้สึกวา่ เรา เป็นคน
มัน่ใจแลว้ตวัเราเองก็จะเช่ือมัน่ในตวัเองได ้
 

สรุปท้ายบท 
  ค  าวา่ “การพฒันาตนเอง” ( Self – development) หมายถึง การกระท าเพื่อการเจริญส่วน
ตนซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน  พระพุทธศาสนาถือวา่ บรรดามนุษยท์ั้งหลายเป็นผู ้
ประเสริฐสุดผา่นการฝึกฝนดีแลว้ แสดงใหเ้ห็นวา่มนุษยห์รือสัตวท่ี์มีการศึกษา ฝึกฝนดีแลว้ประเสริฐ
แมย้ิง่กวา่เทวดาและพระพรหม และยงัยนืยนัในศกัยภาพสูงสุดของมนุษยว์า่ “มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์ฝึกได”้ 
ถา้มนุษยไ์ม่พฒันาตนไม่ฝึกตนแลว้ก็จะเป็นสัตวท่ี์ต ่าทรามท่ีสุด สัตวอ่ื์นพฒันาไดแ้ค่เป็นละครสัตวจึ์ง
เขา้ลกัษณะท่ีวา่ “มนุษยจ์ะพฒันาการไปตามท่ีตวัเองคิด คิดเช่นไรเป็นเช่นนั้น คิดวา่ท าไดก้็ท  าได ้แต่ถา้
คิดวา่แพก้็จะแพต้ั้งแต่คิดและแพต้ลอดไป ข้ึนอยูก่บัวา่เราตอ้งการส่ิงใดใหก้บัชีวติ” 
  ปรัชญาเป็นการด ารงชีวติของบุคคลส่วนใหญ่มีรากฐานจากหลกัธรรมค าสอนในศาสนา
ทุกศาสนา จากสุภาษิตและค าพงัเพย หากบุคคลสามารถยดึหลกัปรัชญาไดส้อดคลอ้งกบัสภาพเป็นจริง
ของชีวติก็ยอ่มจะท าใหผู้ย้ดึถือผูป้ฏิบติัเกิดความสุขใจมัน่ใจ   ในการด ารงชีวติท่ีดีและสามารถบรรลุ
เป้าหมายชีวติท่ีตนเองมุ่งหวงัไดเ้ป็นอยา่งดี  
 
  “ ฝงูชนก าเนิดคล้าย คลึงกัน  
     ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ แผกบ้าง  
     ความรู้อาจเรียน ทันกันหมด 
     เว้นแต่ช่ัวดีกระด้าง ห่อนแก้  ฤาไหว”  
       
      พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
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ค าถามท้ายบท 
 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้
 
 1.  การพฒันาตนเองมีความส าคญัและมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวติของนกัศึกษาอยา่งไรบา้ง 
จงอธิบายเป็นขอ้  ๆ
 2.  ผูท่ี้พฒันาแลว้มีลกัษณะการด าเนินชีวติท่ีส่งผลดีต่อสังคมอยา่งไร 
 3.  จงระบุพฤติกรรมของบุคคลท่ีเป็นความตอ้งการของสังคม 
 4.  จงอธิบายหลกัปรัชญาการด าเนินชีวติตามหลกัศาสนาท่ีนกัศึกษานบัถืออยู่ 
 5.  ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์จุดดี จุดดอ้ยของตนเอง และ แสดงเจตนาท่ีจะพฒันาจุดดีของตนใหดี้ข้ึน
ดว้ยวธีิใด  พร้อมทั้งจะปรับปรุงแกไ้ขจุดดอ้ยของตวันกัศึกษาอยา่งไรบา้ง จงอธิบาย 
 6.  จงอธิบายลกัษณะพฤติกรรมของผูท่ี้รู้จกัตนเองในระดบัสูง และระดบัต ่า 
 7.  นกัศึกษามีวธีิสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ตนเองอยา่งไรบา้ง จงอธิบายเป็นขอ้ ๆ 
 
 
 



บทที ่2 
คุณภาพชีวติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 “...... ในการพฒันาประเทศนั้น จาํเป็นตอ้งทาํตามลาํดบัขั้น เร่ิมดว้ยการสร้าง
พื้นฐานคือความมีกิน พอใช้ ของประชาชน ส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองตน้ก่อน โดยใชว้ธีิการและใช้
อุปกรณ์ท่ีประหยดั  ระมดัระวงั แต่ถูกตอ้งตามหลกัวชิา เม่ือ ได้พื้นฐานมัน่คงพอควร และปฏิบติัได้
แลว้ จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริม ความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจ ขั้นท่ีสูงข้ึน โดยลาํดบัต่อไป หากมุ่ง
แต่จะทุ่มเท   สร้างเสริมความเจริญ ยกเศรษฐกิจข้ึนใหร้วดเร็วแต่ประการเดียว โดย ไม่ให้
แผนปฏิบติัการสัมพนัธ์กบัสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลอ้งดว้ย ก็จะเกิด
ความไม่สมดุลในเร่ืองต่างๆข้ึน ซ่ึงอาจกลายเป็นความยุง่ยากลม้เหลวไดใ้นท่ีสุด ดงัเห็นไดท่ี้
อารยประเทศหลายประเทศกาํลงัประสบปัญหาเศรษฐกิจอยา่งรุนแรงในเวลาน้ี .... ..”  
  พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในพิธีพระราชทาน       
ปริญญาบตัรของ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ณ หอประชุมมหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์                
วนัพฤหสับดี ท่ี 18 กรกฎาคม 2517  (ณฐัพงศ ์ทองภกัดี,2554 :24) 
 จากพระ บรมราโชวาท ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช ทรงมีสายพระเนตรท่ียาวไกล  มองเห็นความเป็นไปของประเทศไทยใน
อนาคตวา่ ถา้คนไทยยงัใชชี้วติแบบไม่ระมดัระวงั มุ่งแต่พฒันาความเจริญทางวตัถุอยา่งเดียว   
ตอ้งเกิดปัญหาในอนาคตอยา่งแน่นอน ดงันั้น เพื่อเป็นการเตรียมการ และดาํเนินชีวติ ใหถู้กตอ้ง
เหมาะสม   และเป็นการถวายความจงรักภกัดีแด่พระองคท์่าน พสกนิกรชาวไทยจึงควรดาํเนิน
ชีวติอยา่งพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พรชยั มงคลวณิช และคณะ,2550 :10) 
 

1.  รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
 1.1 ความส าคัญ 
 เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน สามารถพึ่งตนเองไดโ้ดยไม่โลภ
มาก และไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 
 เศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ คือ การแลกเปล่ียนร่วมมือช่วยเหลือกนั เพื่อทาํให้
ส่วนรวมไดรั้บประโยชน์ และนาํไปสู่การพฒันาชุมชนและสังคมใหเ้จริญอยา่งย ัง่ยนื 
 เกษตรทฤษฎใีหม่  คือ การบริหารจดัการทรัพยากร โดยเฉพาะดินและนํ้าท่ีมีอยูจ่าํกดัให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถดาํเนินชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งพอเพียง โดยเนน้การพึ่งตนเองให้
มากท่ีสุด สาเหตุท่ีเรียก “ทฤษฎีใหม่” (ศูนยก์ารศึกษาพฒันาหว้ยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจาก      
พระราชดาํริ,2551:3) นั้นเน่ืองจาก 
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 1)  มีการบริหารและจดัแบ่งท่ีดินออกเป็นสัดส่วนท่ีชดัเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
เกษตรกร ซ่ึงไม่เคยมีใครคิดมาก่อน 
 2)  มีการคาํนวณ โดยหลกัวชิาการเก่ียวกบัปริมาณนํ้าท่ีจะเก็บกกัใหพ้ียงพอต่อการ
เพาะปลูกไดอ้ยา่งเหมาะสมตลอดปี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่15 เกษตรทฤษฎีใหม่  
ท่ีมาของภาพ http://www.kasetporpeang.com/porpeang_theory.htm 

(วนัท่ีสืบคน้ 25 กุมภาพนัธ์ 2554) 
 

 3)  มีการวางแผนท่ีสมบูรณ์แบบ ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
 ทฤษฎใีหม่ขั้นที ่1   เป็นการทาํการเกษตรท่ีมีระบบการผลิตท่ีสามารถเล้ียงตนเองใน
ระดบัท่ีประหยดั และสามารถช่วยเหลือตนเองไดโ้ดยเร่ิมจากการแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 4 ส่วน คือ  
  ส่วนท่ี 1 เป็นพื้นท่ีสระนํ้าเพื่อเก็บกกันํ้าฝนไวใ้ชใ้นไร่นา  ปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์ 
  ส่วนท่ี 2 เป็นพื้นท่ีปลูกขา้ว เพื่อใชส้าํหรับการบริโภคในครัวเรือนใหเ้พียงพอ  
  ส่วนท่ี 3  เป็นพื้นท่ีปลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้ พืชไร่ และอ่ืน ๆ เพื่อเป็นอาหารและยา
สาํหรับบริโภคในครัวเรือน เหลือจึงจาํหน่ายเป็นรายได ้ 
  ส่วนท่ี 4 เป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยั เล้ียงสัตว ์ถนนหนทาง และโรงเรือน  
 ทฤษฎใีหม่ขั้นที ่2  เป็นการรวมพลงัของเกษตรกรในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ร่วมกนั
ดาํเนินการในการผลิต การตลาด การเป็นอยู ่สวสัดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา  โดยไดรั้บความ
ร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชน 
 ทฤษฎใีหม่ขั้นที ่3   เป็นการประสานเพื่อจดัหาทุนและแหล่งเงินมาช่วยในการลงทุนและ
พฒันาคุณภาพชีวติ โดยไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั 
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 ดงันั้น การท่ีจะ เลือกเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน และเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้      
ในการส่งเสริมเกษตรกรใหเ้ป็นรูปธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัเกษตรกรแต่ละกลุ่มหรือแต่ละชุมชน จะตอ้งมีความเขา้ใจและยดึหลกัการในการบริหาร
จดัการตามทฤษฎีใหม่ ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 2 และขั้นท่ี 3 เพื่อ จดัการท่ีดิน และนํ้าเพื่อการเกษตรใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 
                 1.2 เปรียบเทยีบเศรษฐกจิพอเพยีงกบัทฤษฎใีหม่ 
    ความพอเพียงในระดบับุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกร เป็นเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบไดก้บัทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 
    ความพอเพียงในระดบัชุมชนและระดบัองคก์ร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้   
ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 2 
  ความพอเพียงในระดบัประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ ประสาน  ซ่ึงครอบคลุม
ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 3 
 จะเห็นไดว้า่ บุคคลในทุกอาชีพมีความเก่ียวขอ้งกนัในดา้นการดาํเนินชีวติ การพฒันา
ไปสู่ความมัน่คงและย ัง่ยนืตอ้งมีแนวทางการปฏิบติัตามหลกัปรัชญา โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีจะสร้างเสริมแนวคิดในการดาํเนินชีวติ ความเป็นอยูใ่หมี้ความสุขความพอดีท่ีอยูใ่นสังคม
ไดทุ้กกระแสความเปล่ียนแปลง 

 
 2.  ความส าคญัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระราชทานแนว
พระราชดาํริช้ีแนะแนวทางการดาํเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมายาวนานกวา่ 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 และเม่ือภายหลงัไดท้รงเนน้ย ํ้าแนวทางแกไ้ขเพื่อใหร้อดพน้ 
และสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลง    
สภาวะการณ์ต่างๆของประเทศ 
 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาสาํหรับแนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชน
ในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ในการบริหารและพฒันาประเทศ โดย
เนน้ใหด้าํเนินไปในสายกลาง เพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวฒัน์ ความหมายของความพอเพียง
ครอบคลุมถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี
พอในระดบัท่ีจะช่วยลดผลการกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งน้ี 
จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการนาํวชิาการ  
ต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและดาํเนินชีวติดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบ
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ครอบ เพื่อใหเ้กิดสมดุลและย ัง่ยนื พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางในทุกดา้น
ไดเ้ป็นอยา่งดี” (ประดินนัท ์อุปรมยั,2551:27)   
 การพฒันาตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยยดึหลกัการปฏิบติัท่ีเรียกวา่ 3 ห่วง 2 เง่ือนไขดงัน้ี 
 
 3 ห่วง ประกอบดว้ย  
  1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ ไม่เอารัดเอา   
เปรียบผูอ่ื้น 
   2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้น จะตอ้ง
เป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนคาํนึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
จากการกระทาํนั้น ๆ อยา่งรอบคอบ  
  3) มีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวัเอง  หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและ
การเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคาํนึงถึงความเป็นไปได้  ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่ า
จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
 
 2. เงื่อนไข ประกอบดว้ย  
  1) เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ยความรอบรู้  เก่ียวกบัวชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง                     
รอบดา้น  ความรอบคอบท่ีจะนาํความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผน 
และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั  
  2) เง่ือนไขคุณธรรม จะตอ้งเสริมสร้างประกอบดว้ยความตระหนกัในคุณธรรมมี
ความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวติ ไม่โลภและไม่ตระหน่ี 
 
  แนวทางปฏิบติั และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุตใ์ช ้คือ การพฒันาท่ีสมดุล และย ัง่ยนืพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลย ีท่ีสามารถเช่ือมโยงแนวความคิด ดงัภาพต่อไปน้ี 
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ภาพที ่16 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัแนวปฏิบติั 
ท่ีมาของภาพ : (พรชยั มงคลวนิชและคณะ,2550:12) 

 

3.  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง มีการพิจารณาจากความสามารถในการพึ่งตนเองเป็นหลกั 
ท่ีเนน้ความสมดุลทั้ง 3 คุณลกัษณะ คือ พอประมาณ   มีเหตุมีผล  และมีภูมิคุม้กนัมาประกอบการ
ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ เป็นขั้นเป็นตอนรอบคอบ  ระมดัระวงั  พิจารณาถึงความพอดีพอเหมาะ 
พอควร  และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมนั้น ตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบ
ครอบคลุม ทั้ง 5 ประการ คือ 
  1) ดา้นจิตใจ มีจิตใจเขม้แขง็ ฝึกตนเองได ้มีจิตสาํนึกท่ีดี เอ้ืออาทร และนึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั 
  2) ดา้นสังคม มีความช่วยเหลือเก้ือกลูกนั รู้รักสามคัคี สร้างความเขม้แขง็ใหค้รอบครัว
และชุมชน รู้จกัผนึกกาํลงั  มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากรากฐานท่ีมัน่คง แขง็แรง 
  3) ดา้นเศรษฐกิจ ดาํรงชีวติอยูอ่ยา่งพอดี พอมี พอกิน สมควรตามอตัภาพ และฐานะของ
ตนประกอบอาชีพสุจริต (สัมมาอาชีวะ )  ดว้ยความขยนัหมัน่เพียร อดทน  ใชชี้วติเรียบง่าย โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น มีรายไดส้มดุลกบัรายจ่าย รู้จกัการใชจ่้ายของตนเองและครอบครัวอยา่งมี
เหตุผลเท่าท่ีจาํเป็น ประหยดั รู้จกัเก็บออมเงินและแบ่งปันผูอ่ื้น 

น าสู่ 

 
ชีวติ / เศรษฐกจิ / สังคม / ส่ิงแวดล้อม 

 
สมดุล / มัน่คง / ยัง่ยนื/ 

 

    เงือ่นไขความรู้               เงือ่นไขคุณธรรม 

       (รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั)            (ซ่ือสัตย์  สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน) 
 

 

 พอประมาณ 

 มเีหตุผล มภูีมคุ้ิมกนั 

 ในตวัทีด่ ี
 

ทางสายกลาง 
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  4) ดา้นเทคโนโลย ีรู้จกัใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ      
ภูมินิเวศ  พฒันาเทคโนโลยจีากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
  5) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ 
สามารถเลือกใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดความย ัง่ยนืสูงสุด   
  นอกจากน้ีแลว้การพิจารณาความรู้คู่คุณธรรม มีการศึกษาเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง (ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบติัจริง) ในวชิาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงชีวติ ใชส้ติปัญญา
ในการตดัสินใจต่างๆ อยา่งรอบรู้ รอบคอบ และมีเหตุผลท่ีจะนาํความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นมาปรับใชอ้ยา่งมี
ขั้นตอนและระมดัระวงัในการปฏิบติั มีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความเพียร
ความอดทน และใชส้ติปัญญาอยา่งชาญฉลาดในการดาํเนินชีวติในทางสายกลางซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของ
การดาํเนินชีวติท่ีดีโดยเสริมสร้างคุณธรรมท่ีทุกคนควรจะศึกษาและนอ้มนาํมาปฏิบติั มี 4 ประการ คือ  

 ประกา รท่ี 1  การรักษาความสัตย ์ความจริงใจต่อตวัเองท่ีจะประพฤติปฏิบติั  แต่ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์และเป็นธรรม 

 ประการท่ี 2  การรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองใหป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่นสัจจะความดี 
 ประการท่ี 3   ความอดทน อดกลั้น และอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัตยสุ์จริตไม่

วา่ดว้ยเหตุประการใด 
 ประการท่ี 4   การรู้จกัละวางความชัว่ ความทุจริต และรู้จกัสละประโยชน์ส่วนนอ้ยของ

ตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง 
 คุณธรรม 4 ประการน้ี ถา้แต่ละคนพยายามปลูกฝังและบาํรุงใหเ้จริญงอกงามข้ึนโดย    

ทัว่กนัแลว้ จะช่วยใหป้ระเทศชาติบงัเกิดความสุข ความร่มเยน็ และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพฒันาให้
มัน่คง กา้วหนา้ต่อไปไดด้งัประสงค ์ 

 

  4.  การประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการด าเนินชีวติ 
 ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ พระราชดาํริหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่
เป็นเร่ืองของ “เศรษฐกิจ” หรือ “ทฤษฏีทางเศรษฐกิจ” แต่เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ และการ
ตดัสินใจ ท่ีสามารถประยกุตใ์ชก้บัการดาํรงชีวติไดทุ้กระดบัตั้งแต่ปัจเจกบุคคล ครอบครัวชุมชน
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคธุรกิจ ประเทศชาติ ตลอดจนโลกทั้งโลก 
 ในระดบัท่ีง่ายท่ีสุด คือ เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติประจาํวนัของคนทุกคน ส่วนใน
ระดบัท่ีซบัซอ้นกวา่นั้นคือ ใชใ้นการประกาศพนัธกิจของประเทศ แนวทางดงักล่าวมีความหมายวา่ 
วชิาเศรษฐศาสตร์ (หรือ วชิาสังคมศาสตร์อ่ืนๆ) ไม่ควรถูกแยกออกมาจากเร่ืองพื้นฐานท่ีมีความสาํคญั
ยิง่ในทางญาณวทิยา และจริยธรรมนัน่คือ เร่ืองของการตอบคาํถามวา่ “เรารู้ และเขา้ใจเร่ืองต่างๆ ได้
อยา่งไร” และ “เราจะมีพฤติกรรมแบบใดต่อเน่ืองนั้น ๆ” โดยขอยกหลกัปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีสะทอ้นถึงคุณภาพชีวติของคนในสังคม(สนอง ปัจโจปการี, 2553: 293) ดงัน้ี  
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                4.1 เศรษฐกจิพอเพยีงกบัศาสนา 
 เน่ืองจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเกิดข้ึนในสังคมท่ีมีชาวพุทธเป็นคนส่วนใหญ่ จึงเป็น
เร่ืองปกติ ท่ีจะมีพุทธธรรมเป็นพื้นฐาน และมีการใชค้าํท่ีมีอยูใ่นพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยา่งยิง่คาํวา่            
“ทางสายกลาง”  แนวคิดดงักล่าวไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผลผลิตของพุทธธรรมแต่เพียงเท่านั้น                  
ในประเทศไทยผูท่ี้สนบัสนุนแนวคิดน้ีมีจาํนวนมาก ทั้งท่ีเป็นชาวพุทธ ชุมชน ชาวมุสลิม และนกับวช
ในนิกายคาทอลิกไดใ้หก้ารสนบัสนุนแนวคิดน้ีดว้ยเช่นกนั 
 ศาสนาส่วนใหญ่สอนวา่ ความโลภ และการเห็นแก่ตวัเป็นบาปพร้อมทั้งยกยอ่งวา่       
การใหแ้ละการแบ่งปัน รวมถึงความเมตตากรุณาวา่เป็นเคร่ืองมือในการทาํลายความชัว่ร้ายในจิตใจ 
ศาสนาอิสลามกาํหนดใหผู้ท่ี้เป็นอิสลามิกชนถือเป็นหนา้ท่ี ท่ีจะตอ้งใหท้านในขณะเดียวกนัทุกศาสนา
เนน้การมีวนิยัในตนเอง ศาสนาคริสตย์งัคงใหค้วามสาํคญัต่อการใชชี้วติแบบนกับวช ส่วนการถือศีล
อดในฤดูรอมฎอน เป็นการเตือนสติไม่ใหเ้ห็นแก่ตนเอง ศาสนาฮินดูส่งเสริมใหทุ้กคนอดกลั้นต่อกิเลส
ในระดบัต่าง ๆ เร่ิมจากการอดอาหารในระยะสั้นไปจนถึงการหลุดพน้จากโลกียสุข 
 ศาสนาสอนใหมี้การยกยอ่งความมีวนิยัในตนเอง เป็นการเตือนสติถึงอนัตรายจากความ
โลภ และการเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้นในศาสนาต่าง ๆ ลว้นมีคาํสอน และความเคล่ือนไหวในการ
ประนาม บริโภคนิยม ส่ิงเหล่าน้ีมีพื้นฐานคุณธรรมในเร่ืองการมีวนิยัในตนเองและการใหทุ้กศาสนา
เช่ือวา่ อุดมการณ์ของการมีวนิยัในตวัเอง หรือการควบคุมตนเอง เป็นรากฐานของกระบวนการท่ีจะ
นาํไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองใหม้ากข้ึน ทั้งในทางวตัถุ และจิตวญิญาณ 
 ศาสนาสอนใหรู้้จกัความประหยดั ในขณะท่ีสังคมไทยเร่ิมเกิดภาวะเศรษฐกิจ ทาํใหค้น
ไทยทุกคนปรับตวัปรับใจใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่ทั้งความแปรปรวนจากนํ้ามนัแพง ค่าครอง
ชีพท่ีสูงข้ึน ความเป็นคนมีระเบียบวนิยัในการจบัจ่ายใชส้อยเงินทอง ดว้ยความเคร่งครัดในวนิยั      
จากการอบรมทางศาสนาทาํใหทุ้กคนมีการครองชีวติอยา่งมีความสุข ตามกระแสพระราชดาํรัสหลกั
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดท้รงมีพระราชดาํรัสแก่ผูเ้ขา้เฝ้าฯ ถวายพระ
พรเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2552 ตอนหน่ึงวา่ 
  “การใช้จ่ายโดยประหยดันั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยดั
เอง และครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวนัข้างหน้า การประหยดัดังกล่าวนีจ้ะเป็นผลดี ไม่
แก่ผู้ประหยดัเท่านั้น ยงัจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย” 
  ในฐานะท่ีคนไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ ควรนาํเอาหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั ซ่ึงคุณธรรมเหล่านั้นสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาชีวติไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
คุณธรรมอีกขอ้หน่ึงในทิฎฐธมัมิกตัประโยชน์ท่ีควรนาํมาใชใ้นภาวะวกิฤติเศรษฐกิจปัจจุบนัคือ    
“การประหยดั” (สนอง ปัจโจปการี,2553:292) 
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  คาํวา่ “ประหยดั” มีความหมาย ตามพจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.25 46 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2546 : 517) ใหค้วามหมายไวว้า่ ยบัย ั้ง ระมดัระวงั เช่น ประหยดัปากประหยดัคาํ 
ประหยดัพลงังาน ใชจ่้ายแต่พอสมควรแก่ฐานะ 
  การดาํเนินชีวติตามหลกั “สมชีวติ” ไดแ้ก่ การรู้จกัเล้ียงชีวติแต่พอดีใหมี้ความสุขได้
โดยไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย 
  สาํหรับลกัษณะการประหยดันั้น อาจารยเ์ส ฐียรพงษ ์ วรรณปก (2545 : 25) ไดแ้ยก
ออกเป็น 5 ประการ ประกอบดว้ย ประหยดักิน ประหยดัใช ้ประหยดักาย ประหยดัวาจา และประหยดัใจ 
    1) ประหยดั “กิน” 
      เร่ืองกินเป็นเร่ืองใหญ่สาํหรับคนเรา บางคนถือวา่  เร่ืองกินเป็นเร่ืองสาํคญัดงั       
คาํกล่าวท่ีวา่ “กองทพัตอ้งเดินดว้ยทอ้ง” หมายความวา่ จะทาํงานอะไรก็แลว้แต่ตอ้งกินใหอ่ิ้มเสียก่อน 
กองทพัจริง ๆ ก็เช่นกนั การส่งกาํลงับาํรุงโดยเฉพาะเร่ืองอาหารการกิน ถือวา่เป็นภารกิจสาํคญั 
สมยัก่อน     เราเรียกกองเสบียง กองเสบียงน้ีหากถูกขา้ศึกทาํลายโอกาสพา่ยแพจ้ะมีมากทีเดียว เรา    
จึงตอ้งรู้จกัประมาณในการบริโภคดว้ยการกินแต่พอดี กินเพื่อบรรเทาความหิว มิใช่กินเพื่อสนองตอบ
ความอยากของตนเอง 
    2) ประหยดั “ใช”้ 
      การประหยดัใช ้หมายถึง การประหยดัของใชใ้นบา้น หรือของใชส่้วนตวั หากเรา
มีวธีิการใด ๆ ก็ตามท่ีจะใชข้องนั้นใหน้านท่ีสุด เราก็จะประหยดัเงินไดอี้กทางหน่ึง ในต่างประเทศเขา
ใชร้ะบบรีไซเคิล เอาของท่ีใชแ้ลว้มาทาํใหเ้ป็นประโยชน์ ซ่ึงช่วยประหยดัเงินไดม้าก  ในบา้น เราอาจ
ไม่ตอ้งทาํถึงขนาดนั้น เพียงแต่ใชใ้หคุ้ม้ค่า พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ของเราทรงเป็นตวัอยา่งใน
เร่ืองการใชส่ิ้งของใหคุ้ม้ค่า เช่น การใชฉ้ลองพระบาท (รองเทา้)  ท่ีพอเหมาะพอควร ไม่ใชห้ลายคู่     
แต่ละคู่ใชจ้นขาดจึงยอมเปล่ียน 
    3) ประหยดั “กาย” 
      ประหยดักาย ไดแ้ก่ การไม่แสดงพฤติกรรมทางกายในทางท่ีเป็นอกุศล เช่น การ
ไม่ฆ่า การไม่เบียดเบียน การไม่ถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห ้ไม่ประพฤติผดิในกามารมณ์ ตลอดจน
การควบคุมการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นอกุศล เป็นตน้ 
    4) ประหยดั “วาจา” 
      ประหยดั “วาจา” ไดแ้ก่ การไม่พดูในส่ิงท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลดี และเป็นประโยชน์ต่อ
ทุกคน เช่น การพดูคาํหยาบ การพดูส่อเสียดใหแ้ตกกนั การพดูเพอ้เจอ้หาสาระไม่ได ้เป็นตน้ 
    5) ประหยดั “ใจ” 
      ประหยดั “ใจ” ไดแ้ก่ การท่ีใจมีสมาธิไม่คิดโลภมาก ไม่ทะยานอยาก ไม่คิด
อาฆาตพยาบาทการประหยดัใจ เม่ือจิตใจงดงาม จิตใจมีสันโดษ ยนิดีตามท่ีได ้พอใจตามท่ีมี เราก็มี
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ความสุขมากข้ึนกวา่เดิม ท่ีเรามีความทุกขใ์จ ไม่ค่อยสบายใจ เพราะเราไม่ประหยดัใจ ปล่อยใจไปตาม
อารมณ์ท่ีน่าปรารถนา หรือตามความอยาก เราจะพบกบัความทุกข ์ความเดือดร้อนใจแน่นอน 
 เพราะฉะนั้น หากตอ้งการใหชี้วติของเรามีความสุข ความมีคุณธรรมขอ้สันโดษยนิดี
ตามท่ีได ้พอใจตามท่ีมี หรือรู้จกัพอ ไม่ยนิดี ไม่ปรารถนาในส่ิงท่ีเกินความสามารถของเรา คนท่ีไม่
รู้จกัพอจะไม่รู้จกัคาํวา่ “รวย” คิดแต่วา่เรายงัจนอยูร่ํ่าไป ทาํใหต้อ้งด้ินรน แสวงหาต่อไปไม่มีส้ินสุด 
ผลท่ีไดรั้บคือ ตนเองเดือดร้อน ลาํบาก ไม่พบความสุขสักที อยากพบกบัความสุขตอ้งรู้จกัพอ ถา้ไม่
รู้จกัพอจะพบแต่ความทุกข ์ความเดือดร้อนใจตลอดไป 
 อยากรวยตอ้งรู้จกัพอ และประหยดัอดออม บางคนทาํมาหากินขยนัขนัแขง็ แต่ไม่
ประหยดัอดออม หามาไดเ้ท่าไรก็ใชห้มด อยา่งน้ีคงไม่มีโอกาสรวย ลกัษณะการประหยดันั้นมิใช่วา่
รัดเขม็ขดัจนไม่ยอมซ้ืออะไรกินเลย เราตอ้งประหยดัในส่ิงท่ีควรประหยดั ไม่ใชจ่้ายฟุ่มเฟือยเกินพอดี 
หรือเกินความตอ้งการ การใชจ่้ายควรพิจารณาวา่อะไรควรซ้ือ ซ้ือแต่ส่ิงท่ีมีประโยชน์เท่านั้น ควรแบ่ง
ส่วนในการใชจ่้ายใหดี้ อะไรควรซ้ือ อะไรควรเก็บ ส่วนท่ีตอ้งซ้ือก็ซ้ือ ส่วนท่ีตอ้งเก็บก็เก็บ สุนทรภู่
กวเีอกของไทยเขียนบทกลอนสอนใจเร่ืองของการประหยดัไว ้ดงัน้ีวา่ 
 
  “ มีสลึงพึงควรบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดส่ิงของต้องประสงค์  
 มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง    อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน   
 ไม่ควรซ้ืออย่าไปพิไรซ้ือ     ให้เป็นมือ้เป็นคราวท้ังคาวหวาน 
 ยามพ่อแม่แก่เฒ่าชรากาล     เลีย้งดูท่านอย่าให้อดรันทดใจ” 
 
 จะเห็นวา่ในยคุปัจจุบนั การดาํเนินชีวติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ือง
สาํคญั โดยเฉพาะการประหยดัในการใชจ่้ายอยา่งพอประมาณ เพื่อสร้างฐานชีวติใหอ้ยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีความสุข นาํไปสู่การมีคุณภาพชีวติท่ีดีต่อไป 
                 4.2  เศรษฐกจิพอเพยีงกบัธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ความเส่ือมโทรม และลดลงอยา่งรวดเร็วของทรัพยากรธรรมชาติท่ีเคยอุดมสมบูรณ์
ของประเทศในช่วงเวลาเพียงคร่ึงศตวรรษ เป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนของการไม่ใชห้ลกัของความ
พอประมาณ และความรอบคอบ มีเหตุผล ตลอดจนความจาํเป็นท่ีตอ้งมีภูมิคุม้กนั ปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีแสดงถึงวกิฤตการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มของโลก ซ่ึงมีมากข้ึน และถ่ีข้ึนเร่ือย ๆ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ
พฒันาท่ีขาดหลกั “ความพอเพียง” ในระดบัโลกเช่นเดียวกนั ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญั
สาํหรับการพฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ฐานทรัพยากรท่ีมัน่คง คือ พื้นฐานสาํคญัของการ
พึ่งตนเอง คาํถามคือ การจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้นทาํอยา่งไร 
  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงริเร่ิมโครงการเพื่ออนุรักษ ์
และพฒันาส่ิงแวดลอ้มหลายโครงการ เพื่อแกปั้ญหาการพงัทลายของหนา้ดิน ทรงสาธิตการปลูกหญา้
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แฝก ทรงแนะ วธีิท่ีดีท่ีสุดในการฟ้ืนฟูป่าก็คือ การปล่อยใหป่้าฟ้ืนตวัตามธรรมชาติ ทรงรณรงคส์ร้าง
ฝายนํ้าลน้เป็นระยะ ตามแม่นํ้าลาํธารเพื่อกกัเก็บนํ้าแก่พื้นท่ีเกษตรกรรม จ่ายนํ้าใหไ้ร่นา และเป็น
แหล่งเพาะพนัธ์ุปลา เป็นตน้ (สนอง ปัจโจปการี,2553:295)  
  โครงการทุกโครงการท่ีพระองคท์รงริเร่ิมมีลกัษณะท่ีเหมือนกนับางประการไดแ้ก่ 
ความเรียบง่าย ใชเ้ทคนิควธีิและทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ โดยออกแบบใหมี้ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติดว้ยการไม่สร้างปัญหาใหม่ ๆ ในระบบนิเวศ ทุกโครงการเนน้หลกัความ
ประหยดั ปฏิบติัง่าย และมีความย ัง่ยนื  ส่งผลสะทอ้นกลบัใหค้วามอุดมสมบูรณ์ของผนืป่าและ
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
  เศรษฐกิจพอเพียงจึงใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดภ้ายใต้
หลกัการสาํคญั 3 ประการคือ ความพอประมาณ ความรอบคอบ  มีเหตุผล และความระมดัระวงัต่อ
ความเส่ียง 
 
 
  
 

 
 
 

 
ภาพที ่17 ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  

ท่ีมาของภาพ  http://www.dnp.go.th/development/conservation.htm  
(วนัท่ีสืบคน้ 20 มกราคม 2554) 

 
   
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่18 ผลิตภณัฑจ์ากหญา้แฝกทางแกปั้ญหาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ท่ีมาของภาพ http://203.172.141.237/simaho/index.php?name=knowledge&file  

(วนัท่ีสืบคน้ 20 มกราคม 2554) 

http://www.dnp.go.th/development/conservation.htm
http://203.172.141.237/simaho/index.php?name=knowledge&file=
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ภาพที ่19 ผลกระทบ ในระบบนิเวศ ทางแกปั้ญหาท่ีย ัง่ยนื  
ท่ีมาของภาพ http://www.learners.in.th/blogs/posts/501087    

 (วนัท่ีสืบคน้ 20 มกราคม 2554) 
 
 ตลอดเวลาท่ีผา่นมา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงห่วงใย
พสกนิกรของพระองคอ์ยา่งยิง่ สังเกตเห็นไดจ้ากพระราชดาํรัสเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของ
ทุกปี และกระแสพระราชดาํรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบติั
ครบ 60 ปี ณ พระท่ีนัง่อนนัตสมาคมในวนัศุกร์ท่ี 4 มิถุนายน 2549 ทรงเตือนสติคนไทย ดงัขอ้ความ
ตอนหน่ึงวา่ 
 “คุณธรรมซ่ึงเป็นท่ีตั้งของความรัก ความสามคัคีท่ีทาํใหค้นไทยสามารถร่วมมือร่วมใจ
รักษา และพฒันาชาติบา้นเมืองใหเ้จริญรุ่งเรืองสืบต่อกนัมาไดต้ลอดรอดฝ่ัง” มี 4 ประการ 
 ประการแรก    การท่ีทุกคนคิด พดู ทาํดว้ยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกนั 
 ประการท่ีสอง การท่ีแต่ละคนต่างช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ประสานงาน และสร้าง  
ประโยชน์ใหแ้ก่กนั ใหง้านท่ีทาํสาํเร็จผลทั้งแก่ตนเอง แก่ผูอ่ื้น และแก่ประเทศชาติ 
 ประการท่ีสาม การท่ีทุกคนประพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นความสุจริตในกฎกติกา และใน
ระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกนั 
 ประการท่ีส่ี   การท่ีต่างคนต่างพยายามทาํความคิดเห็นของตนใหถู้กตอ้งเท่ียงตรง และ
มัน่คงอยูใ่นเหตุผล 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในพิธีพระราชทานธงประจาํรุ่น
ลูกเสือชาวบา้น จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2522 ความวา่  (พรชยั มงคลวนิช และ      
คณะ,2550:25) 
 “ ขา้พเจา้ปรารถนาอยา่งยิง่ท่ีจะเห็นชาวไทยมีความสุขถว้นหนา้กนัดว้ยการให ้             
คือ ใหค้วามรัก ความเมตตากนั ใหน้ํ้าใจไมตรีกนั ใหอ้ภยัไม่ถือโทษโกรธเคืองกนั ใหก้ารสังเคราะห์ 
อนุเคราะห์กนั โดยมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกนั ดว้ยความบริสุทธ์ิ และจริงใจ...” ทรงช้ีใหรู้้จกัทาํดี เพื่อความดี 

http://www.learners.in.th/blogs/posts/501087
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ทาํดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ทรงอุปมาเหมือนกบัการปิดทองหลงัพระ (พระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบตัร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2506)  ความวา่ “ คนโดยมาก 
ไม่ชอบปิดทองหลงัพระนกั เพราะนึกวา่ไม่มีใครเห็น แต่ถา้ทุกคนพากนัปิดทองแต่ขา้งหนา้ ไม่มีใคร
ปิดทองหลงัพระเลย พระจะเป็นพระท่ีสมบูรณ์ไปไม่ได”้ (พรชยั มงคลวนิช และคณะ, 2550: 28-29) 
 ทุกคนควรนอ้มนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติในสภาพ
สังคมส่ิงแวดลอ้ม ตามธรรมชาติท่ีตอ้งเผือ่แผอ่าศยัเก้ือกลูกนัใหค้นสามารถปรับตวัอยูใ่นธรรมชาติได ้
และธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  สามารถเป็นเกราะห่อหุม้วถีิชีวติมนุษยใ์หอ้ยูอ่ยา่งมีความสุข และมัน่คงดงั
พระราชดาํรัสท่ีวา่ 
 “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเหมือนรากฐานของชีวติ รากฐานความมัน่คงของแผน่ดิน 
เปรียบเสมือนเสาเขม็ท่ีถูกตอกรองรับบา้นเรือน  ตวัอาคารนัน่เอง ส่ิงก่อสร้างจะมัน่คงไดก้็อยูท่ี่เสาเขม็ 
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเขม็ ท่ีเป็นท่ีรองรับ  และลืมเสาเขม็เสียดว้ยซํ้ าไป (พรชยั  มงคลวนิช และ
คณะ, 2550: 24) 
                4.3  ความพอเพยีงกบัระบบเศรษฐกจิของประเทศ 
 ในช่วงท่ีผา่นมา ประเทศไทยไดมี้การดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอยา่งรอบคอบ
รัดกุม บนพื้นฐานของการรักษาวนิยัการเงิน การคลงั และภายใตร้ะบบอตัราแลกเปล่ียนคงท่ี โดยมี
กฎหมายจาํกดัเพดานสูงสุดในการกูย้มืของรัฐบาลมาเป็นเวลาชา้นาน อยา่งไรก็ตามในช่วงทา้ยของ
คร่ึงศตวรรษท่ี 20 ความเขม้แขง็ของการบริหารเศรษฐกิจตามแนวทางน้ีท่ีไดถู้กบัน่ทอนลงจากการท่ี
ภาคเอกชนมีบทบาทเพิ่มข้ึนอยา่งกา้วกระโดด การเปิดเสรีทางการเงินภายใตก้ารไหลเวยีนอยา่งเสรี
ของกระแสเงินทุนโลก ซ่ึงสุดทา้ยนาํไปสู่การประกาศลอยตวัค่าเงินบาทในปี พ.ศ. 2540 และ
วกิฤตการณ์ทางการเงินของประเทศ ซ่ึงภายใตว้กิฤตดงักล่าว แนวคิดเร่ืองการสร้างภูมิคุม้กนัภยัทาง
เศรษฐกิจ ภายใตก้รอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดก้ลายเป็นแนวคิดสาํคญัในการท่ีจะใช้
ปรับปรุงกรอบบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศในระดบัมหภาค 
 ระบบใหม่ในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศมีองคป์ระกอบหลายดา้น ดา้นแรกคือ 
การนาํระบบอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวัมาใช ้ซ่ึงไดช่้วยใหค้่าเงินบาทสามารถเคล่ือนไหวไปมาได้
ตามปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และตามกลไกตลาด โดยธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามท่ีจะจาํกดั
การเขา้แทรกแซงในตลาดดงักล่าวไวเ้พียงการดูแลไม่ใหค้่าเงินมีความผนัผวนจนเกินไปเท่านั้น แนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นกรอบในการสร้างภูมิคุม้กนัภยัในระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
 ดว้ยมาตรการต่าง ๆ ท่ีไดท้าํไปแลว้เหล่าน้ี ประเทศไทยจึงสามารถฟ้ืนฟูความเช่ือถือ
เก่ียวกบัการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของประเทศใหเ้กิดข้ึนอีกคร้ังหน่ึงภายใตก้รอบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
  ดา้นท่ี 1  เน่ืองจากหน้ีต่างประเทศเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดวกิฤตใน      
ปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลจึงไดด้าํเนินการเพื่อใหย้อดหน้ีต่างประเทศลดลง ตลอดจนดาํเนินการเพื่อเพิ่มเงิน
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สาํรองระหวา่งประเทศ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจะใชดู้แลเสถียรภาพดา้นต่างประเทศ ใหเ้พิ่มข้ึนสู่
ระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ 
  ดา้นท่ี 2  ธนาคารแห่งประเทศไทยไดน้าํ Inflation Targeting หรือ การกาํหนด
เป้าหมายเงินเฟ้อมาเป็นกรอบในการดาํเนินนโยบายการเงินตั้งแต่ปี 2543 โดยมีเป้าหมายเงินเฟ้อ
พื้นฐานในระยะ 2 ปีขา้งหนา้ เป็นกรอบในการกาํหนดนโยบายดอกเบ้ีย 
  ดา้นท่ี 3   การกาํหนดเกณฑก์ารคลงัใหม่ โดยรักษาหน้ีสาธารณะไวไ้ม่ใหเ้กินร้อยละ 
50 ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ( GDP) ดูแลภาระหน้ีภาครัฐใหไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของ
งบประมาณดูแลงบลงทุนภาครัฐใหมี้สัดส่วนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 25 ของงบประมาณโดยรวม ตลอดจน
การท่ีจะกลบัไปสู่การจดัทาํงบประมาณสมดุลภายในปี 2548-2549 
  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่20  ระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ท่ีมาของภาพhttp://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1024 

(วนัท่ีสืบคน้ 25 กุมภาพนัธ์ 2554) 

 

                4.4  เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาวถิีชีวติและชุมชน 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ทรงเนน้ย ํ้าแนวทางแกไ้ขดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหป้วงชนชาวไทยรอดพน้จากวกิฤตกาล และสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง และย ัง่ยนื ภายใต้
กระแสความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในยคุโลกาภิวฒัน์ โดยสรุปสาระสาํคญัไดว้า่ ความหมายของคาํวา่ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” มิไดห้มายความถึงดา้นเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียว หากแต่หมายรวมถึงความเป็นอยู ่
และการปฏิบติัตนของประชาชน โดยยดึหลกัทางสายกลาง (มชัฌิมาปฎิปทาน) และการพึ่งตนเอง อีกทั้ง
การยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม เพื่อการพฒันาและบริหารประเทศชาติในทุกๆระดบัทั้งระดบัชุมชน ตลอด
จนถึงระดบัรัฐ 
 หากวเิคราะห์ถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จะเห็นวา่มีความสอดคลอ้งตามหลกัสัปปุริสธรรม 7               
ซ่ึงสามารถจาํแนกออกเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
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   ส่วนท่ี 1  รู้เหตุ รู้ผล อนัหมายถึงความมีเหตุมีผล วา่ดว้ยเร่ืองของความรอบรู้ และ
การมีสติปัญญาเก่ียวกบัสาเหตุและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในแง่ของวชิาการ กฎหมาย ความเช่ือ 
ประเพณี ตลอดจนเร่ืองของผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอีกดว้ย 
   ส่วนท่ี 2  รู้ตน รู้ประมาณ อนัหมายถึง ความพอประมาณวา่ดว้ยเร่ืองของการสร้าง
ภาวะความสมดุล ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายใน และภายนอกซ่ึงก็หมายความถึงความพอเหมาะตาม
สภาพของตน และความพอควรตามสภาพ หรือสถานการณ์ในขณะนั้น 
   ส่วนท่ี 3  รู้กาลรู้บุคคล รู้ชุมชน อนัหมายถึง การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี วา่ดว้ยเร่ืองของ
ความไม่ประมาท โดยคาํนึงถึงความสาํคญั และตอ้งไม่ละเลยต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน หากแต่
ตอ้งรู้เท่าทนั และตอ้งเตรียมความพร้อม เพือ่ รองรับกบัสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่21  การใชชี้วติอยา่งพอเหมาะพอควร  
ท่ีมาของภาพ http//www.goodfoodgoodlife.in.th/healthy-family-detail.aspx? 

(วนัท่ีสืบคน้ 25 กุมภาพนัธ์ 2554) 
 

 “ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมี
ระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร จากผลกระทบทั้งภายใน และภายนอก ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยั ความ
รอบรู้ ความรอบคอบ ความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการนาํวชิาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและการ
ดาํเนินชีวติทุกขั้นตอน ขณะเดียวกนัตอ้งเสริมพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีรัฐ     
นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบั ใหมี้จิตสาํนึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต และใหมี้ความรอบ
รู้ท่ีเหมาะสม ดาํเนินชีวติดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อใหส้มดุล 
และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และกวา้งขวาง ทั้งดา้นวตัถุสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี” 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ทรงพระราชทานแนวคิดน้ีเพื่อใชป้รับทิศทางการพฒันา
ประเทศไทยเป็นคร้ังแรก (ทรงวทิย ์แกว้ศรี, 2533: 45) โดยมีขอ้ความตอนหน่ึงวา่  
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 “......การพฒันาประเทศจาํเป็นตอ้งทาํตามลาํดบัขั้น ตอ้งสร้างพื้นฐานคือความพอมี      
พอกิน พอใช ้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองตน้ก่อน โดยใชว้ธีิการและใชอุ้ปกรณ์ท่ีประหยดั      
แต่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาเม่ือไดพ้ื้นฐานมัน่คงพอสมควร และปฏิบติัไดแ้ลว้จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริญ และฐานะเศรษฐกิจนั้นท่ีสูงข้ึนโดยลาํดบัต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเท สร้างความเจริญยกเศรษฐกิจ
ข้ึนใหร้วดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ใหแ้ผนปฏิบติัการสัมพนัธ์กบัสภาวะของประเทศ และของ
ประชาชนโดยสอดคลอ้งดว้ยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเร่ืองต่าง ๆ ข้ึน ซ่ึงอาจกลายเป็นความยุง่ยาก
ลม้เหลวไดใ้นท่ีสุด” 
 นอกจากน้ีพระองคท์รงมีพระมหากรุณาธิคุณอธิบายขยายความวา่ “......ความพอเพียงน้ี
ไม่ไดห้มายความวา่ทุกครอบครัวตอ้งผลิตอาหารของตวั จะตอ้งทอผา้ใส่เอง อยา่งนั้นมากเกินไปแต่วา่
ในหมู่บา้น หรือในอาํเภอจะตอ้งมีความพอเพียง  พอสมควรบางส่ิงบางอยา่งท่ีผลิตไดม้ากกวา่ความ
ตอ้งการก็ขายได ้แต่ขายในท่ีไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ตอ้งเสียค่าขนส่งมากนกั อยา่งน้ีท่านนกัเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ก็มาบอกวา่ลา้สมยัจริง อาจจะลา้สมยั คนอ่ืนเขาตอ้งการมี เศรษฐกิจท่ีตอ้งมีการแลกเปล่ียน
เรียกวา่ เป็นเศรษฐกิจการคา้ ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู้สึกวา่ไม่หรูหรา แต่เมืองไทยเป็น
ประเทศท่ีมีบุญอยูว่า่ผลิตใหพ้อเพียงได้  ถา้สามารถท่ีจะเปล่ียนไปทาํใหก้ลบัเป็นเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง ไม่ตอ้งทั้งหมด แมแ้ต่คร่ึงก็ไม่ตอ้ง อาจจะสักเศษหน่ึงส่วนส่ีก็จะสามารถอยูไ่ด ้การแกไ้ข
อาจจะตอ้งใชเ้วลาไม่ใช่ง่าย ๆ โดยมากคนก็ใจร้อน เพราะเดือนร้อน แต่วา่ถา้ทาํตั้งแต่เด๋ียวน้ีก็สามารถ
ท่ีจะแกไ้ขได”้ 
 ในทาํนองเดียวกนั พระองคท์รงตรัสถึงความพอเพียงอีกวา่ “พอเพียง คือ ไม่เบียดเบียน” 
ความพอเพียงน้ี อาจจะมีความหรูหราก็ได ้แต่วา่ตอ้งไม่เบียดเบียนคนอ่ืนตอ้งใหพ้อประมาณตามอตัภาพ 
พดูจาก็พอเพียงทาํอะไรก็พอเพียงปฏิบติัก็พอเพียง  
 โลภนอ้ย คือ พอเพียง คนเราถา้พอใจในความตอ้งการก็มีความโลภนอ้ย เม่ือมีความโลภ
นอ้ยก็เบียดเบียนผูอ่ื้นนอ้ย “ความพอเพียงในความคิดก็คือ แสดงความคิดของตวั ความเห็นของตวั 
และปล่อยใหอี้กคนพดูบา้ง และมาพิจารณาวา่ท่ีเขาพดูกบัเราพดูอนัไหนพอเพียง อนัไหนเขา้เร่ือง     
ถา้ไม่เขา้เร่ืองก็แกไ้ข เพราะวา่ถา้พดูกนัโดยไม่รู้เร่ืองก็จะกลายเป็นทะเลาะกนั......” (พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วนัท่ี 4 ธันวาคม 2541) 
 ในหลวงทรงเนน้ย ํ้าวา่พอเพียง คือ ไม่โลภมาก ไม่เบียดเบียน “คนเราถา้พอใจในความ
ตอ้งการก็มีความโลภนอ้ย เม่ือมีความโลภนอ้ยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอ้ย ถา้ทุกประเทศมีความคิดอนัน้ี
ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดวา่ทาํอะไรตอ้งพอเพียง หมายความวา่พอประมาณ ไม่โลภอยา่งมาก คนเรา ก็

อยูเ่ป็นสุข พอเพียงน้ีอาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได ้แต่วา่ตอ้งไม่เบียดเบียนคนอ่ืน ตอ้งให้
พอประมาณตามอตัภาพดว้ยการพดูจาก็พอเพียง ทาํอะไรก็ใหมี้ความพอเพียงในการปฏิบติัก็พอเพียง”
(พิพฒัน์ ยอดพฤติการ, มปป: 23) 
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 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฎีใหม่ตามเศรษฐกิจพอเพียง และแนวปฏิบติัของ
ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางการพฒันาท่ีนาํไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดบัต่าง ๆ อยา่งเป็น
ขั้นเป็นตอน ลดความเส่ียงเก่ียวกบัความผนัแปรของธรรมชาติ อาศยัความพอประมาณและ            
ความมีเหตุผล สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี มีความรู้ ความเพียร และความอดทน สติ และปัญญาการช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั และความสามคัคี 
 เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวา้งกวา่ทฤษฏีใหม่ โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบ
แนวคิดท่ีช้ีบอกหลกัการ และแนวทางปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ ในขณะท่ีแนวพระราชดาํริเก่ียวกบัทฤษฎี
ใหม่หรือเกษตรทฤษฏีใหม่ เป็นแนวทางการพฒันาภาคเกษตรอยา่งเป็นขั้นตอน เป็นตวัอยา่งการใช้
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมเฉพาะในพื้นท่ี ท่ีเหมาะสม 
 

 5. วธิีการพฒันาชีวติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 
 แต่ละ บุคคลมีชีวติแตกต่างกนัไปตามแบบแผนของสังคมท่ีสลบัซบัซอ้น เปล่ียนแปลง
และพฒันาตลอดเวลา แต่ทุกคนก็ยงัมีความตอ้งการท่ีประสบความสาํเร็จในชีวติ  โดยเฉพาะคนไทย     
ท่ีอยูใ่นประเทศไทยนั้น มีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีทรงช้ีแนะและมอบแนวทางในการ
ดาํรงชีวติในทางสายกลางท่ีสมดุล คือ มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้กนัภายใตเ้ง่ือนไขของ
ความรู้และคุณธรรม  ท่ีเรียกวา่  เศรษฐกิจพอเพียง  ชีวติความเป็นอยูข่องคนเก่ียวขอ้งทั้งเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมืองการปกครอง  และอ่ืน ๆ โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นความจาํเป็นพื้นฐานท่ีแต่ละ
คนมีระดบัความตอ้งการไม่เท่ากนั เพราะแต่ละคนยอ่มมีโอกาสของการพฒันาการท่ีแตกต่างออกไป 
เช่น  ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  การสร้างรายได ้ การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร เป็นตน้       
ในขณะเดียวกนัดา้นสังคมเร่ิมตน้จากการดาํรงชีวติจะมองถึงความสามารถในการพึ่งตนเองความ
ร่วมมือของคนในครอบครัวและคนรอบขา้ง  สมาชิกในสังคมยอมรับ  มีความมัน่คงในการดาํรงชีวติ 
เป็นตน้ ดงันั้น การพฒันาชีวติควรดาํเนินการดงัน้ี 

    1) คน้หาความตอ้งการของตนเองใหพ้บวา่   มีความตอ้งการอะไร   มีเป้าหมายในการ
ดาํเนินชีวติอยา่งไร เช่น ตอ้งการมีชีวติท่ีมีอนาคตกา้วหนา้ มีความเป็นอิสระ มีเวลาเพื่อครอบครัวและ
สังคมมีทรัพยสิ์นเพียงพอ มีความสุข หลุดพน้จากความยากลาํบาก 

    2) วเิคราะห์ขอ้มูลของตนเองและครอบครัว ซ่ึงจะทาํใหรู้้สถานภาพ รู้สาเหตุของปัญหา        
รู้ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รู้ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
       ( 1)  ศกัยภาพของตนเอง  เช่น  ความรู้ ความสามารถ ความชาํนาญ (ทกัษะ) ช่ือเสียง
ประสบการณ์ ความมัน่คง ความกา้วหนา้ สภาพทางการเงิน การสร้างรายไดก้ารใชจ่้าย การออม  
คุณธรรม และศีลธรรม 
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         (2)  ศกัยภาพของครอบครัว เช่น วถีิการดาํรงชีวติ  ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว  
ความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม  วฒันธรรม  ประเพณี  คุณภาพชีวติของคนในครอบครัวฐานะทางสังคม  
ฐานะทางการเงิน  ท่ีเป็นทรัพยสิ์นและหน้ีสินของครัวเรือน รายได ้รายจ่าย ของครัวเรือน  
      3) วางแผนการดาํเนินชีวติ มีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 
       ( 1) พฒันาตนเอง ใหมี้การเรียนรู้ต่อเน่ือง (ใฝ่เรียนรู้) สร้างวนิยักบัตนเอง โดยเฉพาะ
วนิยัทางการเงิน 
       ( 2) สร้างนิสัยท่ีมีความคิดกา้วหนา้มุ่งมัน่ในเป้าหมายชีวติ หมัน่พิจารณาความคิด  
ตดัสินใจแกปั้ญหาเป็นระบบโดยใชค้วามรู้ (ท่ีรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
สังคม และครอบครัว 
       ( 3) หมัน่บริหารจิตใจใหมี้ความซ่ือสัตย ์สุจริต รักชาติ เสียสละ สามคัคี มีความ       
เท่ียงธรรม และมีศีลธรรม 

       ( 4) ควบคุมจิตใจใหต้นเองประพฤติในส่ิงท่ีดีงาม สร้างสรรค ์ความเจริญรุ่งเรืองทั้งแก่
ตนเองและประเทศชาติ 
       ( 5) พฒันาจิตใจ ใหล้ด ละ เลิก อบายมุข กิเลส ตณัหา ความโกรธ ความหลง 
       ( 6) เสริมสร้างและฟ้ืนฟูความรู้และคุณธรรมของตนเองและครอบครัว เช่น เขา้รับการ
ฝึกอบรม ฝึกทกัษะ ในวชิาการต่าง ๆ หรือวชิาชีพ หมัน่ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องอยา่งสมํ่าเสมอ 
       ( 7) ปรับทศันคติในเชิงบวก และมีความเป็นไปได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่22 เกษตรกรบญัชีครัวเรือน  
ท่ีมาของภาพ http://www.ipmthailand.org/th/FarmerFieldSchools/05_principles_of_IPM.htm 

(วนัท่ีสืบคน้ 25 กุมภาพนัธ์ 2554) 
 

           4) จดบนัทึกและทาํบญัชีรับ – จ่าย 
           5) สรุปผลการพฒันาตนเองและครอบครัว โดยพิจารณาจากประเด็นหลกัสาํคญัดงัน้ี 
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       (1) ร่างกายมีสุขภาพ สมบูรณ์ แขง็แรง 
       (2) อารมณ์ตอ้งไม่เครียด มีเหตุมีผล มีความเช่ือมัน่ มีระบบ การคิดเป็นระบบเป็น
ขั้นเป็นตอน มีแรงจูงใจ กลา้คิดกลา้ทาํ ไม่ทอ้ถอย หรือหมดกาํลงัใจ เม่ือประสบปัญหาในชีวติ 
       (3) ส่ิงเหล่าน้ีใหล้ด ละ เลิก ไดแ้ก่ รถป้ายแดง เงินพลาสติก โทรศพัทมื์อถือ สถาน
เริงรมย ์เหลา้ บุหร่ี การพนนั  
 

6.  ต้นแบบการด าเนินชีวติอย่างมคีวามสุข 
             ท่านเจา้คุณพระธรรมโกศาจารย ์พุทธทาสภิกข(ุ2548 :14) บอกแหล่งท่ีมาของความสุข
โดยทัว่ไปวา่ “ความสุขท่ีแทมี้อยูแ่ต่ในการงาน การงานคือการปฏิบติัหนา้ท่ีและหนา้ท่ี คือ การปฏิบติั
ธรรมะ” 
             ท่านย ํ้าไวเ้สมอวา่ ธรรมะ เพียงคาํเดียวมีความหมายหลายประการ แต่ประการท่ีสาํคญัท่ีสุด
นั้น ธรรมะ คือ หนา้ท่ี ท่ีมนุษยจ์ะตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎของธรรมชาติ ทุกขั้นทุกตอนแห่ง
ววิฒันาการของ ธรรมชาติ  เพื่อความมีชีวติอยูอ่ยา่งผาสุก ทั้งโดยส่วนตวั และส่วนรวม หรือทั้งโลก 
ท่านพุทธทาสยงัไดใ้หนิ้ยามของความสุขเป็นบทดอกสร้อยสักวาไวว้า่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่23  ความสุขของชีวติ   

ท่ีมาของภาพ http://variety.teenee.com/saladharm/45960.html 
,http://www.forrunnersmag.com/webboard/viewtopic.php?topicid=9105 

(วนัท่ีสืบคน้ 25 กุมภาพนัธ์ 2555) 
 

 ท่านพุทธทาสภิกข ุ(2548 :15) กล่าวไวว้า่ “....เราอาจจะทาํชีวติแบบหน่ึงใหเ้ตม็ไปดว้ย
ความสุขสนุกสนาน ไม่มีความทุกขเ์ลยก็ได ้ถา้เราเขา้ใจเร่ืองของเหตุปัจจยัรู้จกัทาํจิตใจ โดยมีธรรมะ
ในพระพุทธศาสนามาทาํจิตใจของเราจนอยูใ่นสภาพท่ีเฉลียวฉลาดแจ่มแจง้ รู้จกัส่ิงทั้งปวงตามท่ีเป็น

http://www.forrunnersmag.com/webboard/viewtopic.php?topicid=9105
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จริง ไม่ยดึถืออะไรไวเ้ป็นของหนกันาํมาเป็นความทุกขใ์หก้บัชีวติ เร่ืองท่ีเขาถือวา่เป็นความทุกข ์เราก็
เห็นวา่มนัเช่นนั้นเองแต่ทาํจิตใหเ้ห็นวา่ชีวติน้ี งานน้ี หนา้ท่ีน้ี ดีแลว้ ประเสริฐแลว้ เราก็พอใจ เราจึงทาํ
มาหากินอยูด่ว้ยความพอใจในการทาํงานท่ีทาํ เป็นสุขท่ีไดก้ระทาํ ถา้เราพอใจ ....” 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่24 การงาน  

ท่ีมาของภาพ http://www.oknation.net/blog/bai-tong/2009/07/21/entry-2 
(วนัท่ีสืบคน้ 25 กุมภาพนัธ์ 2554) 

 
 ท่านพุทธทาสภิกข ุ(2531 :29) อธิบายไวว้า่ ชีวติใครๆ ก็เหมือนกนั ถา้รู้จกัจดัรู้จกัทาํ      
ทาํความเพลิดเพลินใหเ้กิดข้ึนในการกระทาํก็จะไม่มีความทุกข ์ถา้ผดิหวงับา้งในบางกรณี ก็มีสติคิด
ไดว้า่ เป็นเช่นนั้นเอง จะตอ้งไปทุกขก์บัชีวติทาํไม  เพราะทุกส่ิงทุกอยา่งมีเหตุปัจจยั มีสาเหตุต่าง  ๆ     
ท่ีทาํใหเ้กิดข้ึนอยา่งนั้น พอยิง่เหน่ือยยากลาํบากก็ยิง่เห็นดว้ย  สติวา่ก็เป็นอยา่งน้ีเอง รู้จกัเพง่แต่ในแง่ดี 
เอาผลท่ีไดเ้ป็นกาํลงัใจ มีจุดหมายปลายทางอยูเ่สมอ แลว้ก็ทาํงานเพื่องานดว้ยความสุข อยา่งน้ีก็สนุก
กบัชีวติอยูใ่นโลกใบน้ีไดอ้ยา่งสวยงาม 
 แต่วา่คนทัว่ไปเขาไม่คิดอยา่งน้ี เขาวา่เวลาทาํงานเหน็ดเหน่ือย ลาํบากยากเขญ็ท่ีเป็นอยา่ง
น้ี เพราะไม่รู้จกัปรับปรุงจิตใจใหช้อบงานท่ีทาํนัน่เอง น่ีก็แปลก มีท่ีไหนกนั คนไม่รักไม่ชอบงานท่ีทาํ
แลว้จะทาํงานใหดี้ไดอ้ยา่งไร  ถา้ทาํไม่ดีก็เป็นตวัขดัขวางความเจริญในหนา้ท่ีการงานอยา่งแน่นอน     
ดูอยา่งผเีส้ือตวันอ้ย ทาํมาหากินดว้ยการเท่ียวสูบนํ้าหวานในดอกไม ้มนัช่วยใหธ้รรมชาติดาํรงและ   
สืบสาน ทาํใหธ้รรมชาติสวยงามไม่มีความทุกขเ์ลย คนเราก็สามารถทาํไดอ้ยา่งผเีส้ือเหมือนกนั 
ทาํงานดว้ยความสนุกสนาน ทาํงานในหนา้ท่ีโดยไม่เป็นทุกข ์ไม่ไปแบกทุกขเ์อาไว ้ทาํอยา่งไรล่ะ     
อยูท่ี่ใจเท่านั้นแหละ คือตอ้งรู้จกัปรับปรุงจิตใจของตนเอง อยา่งผเีส้ือตวันอ้ยมนัเป็นไปเองตาม
ธรรมชาติ แต่คนเรามีจิตใจ ตอ้งรู้จกัปรับปรุงจิตใจใหเ้ขม้แขง็ กลา้เผชิญกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในทุก ๆ วนั 
 ตวัอยา่งเช่น เราเป็นลูกจา้งซกัผา้  ลา้งจาน เราก็ทาํไปเร่ือย ๆ โดยไม่ตอ้งมีตวัตนท่ีจะนอ้ย
อกนอ้ยใจ หรือเสียใจในโชควาสนาของตวัเอง ตามการปรุงแต่งทางความคิดของจิตใจท่ียงัไม่ฉลาด

http://www.oknation.net/blog/bai-tong/2009/07/21/entry-2
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ข้ึนมาใหก้ลายเป็นความไม่สบายใจ เป็นความทุกขร้์อน แต่ถา้สามารถปรับใจปรับความคิดไดว้า่     
งานท่ีทาํอยูน่ั้นดีแลว้ เรากาํลงัทาํหนา้ท่ีเพื่อทาํใหเ้ส้ือผา้สะอาด เจา้ของเขาจะไดน้าํเอาไปสวมใส่ หรือ
เรากาํลงัทาํใหจ้านชาม สะอาด คนเขาจะไดน้าํไปใส่อาหารกินบา้ง อยา่งน้ีเขาเรียกวา่ ฉลาด รู้จกัคิด
เป็นใหไ้ปในทางดี เร่ืองน้ีสาํหรับคนท่ียงัยดึติดอยากไดบุ้ญสะสมบุญอยู ่ก็สามารถจะคิดไดอี้กทาง
หน่ึงวา่ งานอยา่งน้ีแหละ เป็นงานช่วยเหลือคนอ่ืน ทาํใหค้นอ่ืนเป็นสุข งานท่ีรับใชค้นอ่ืน ไดบุ้ญ
ทั้งนั้นแหละ ถา้คิดอยา่งน้ีก็ไดบุ้ญทนัที ตรงท่ีมนัช่วยใหเ้ราสบายใจข้ึนในบดันั้นเด๋ียวนั้นท่ีคิดได ้   
แลว้กาํลงัใจก็มา เราก็จะสนุกกบัการซกัผา้ลา้งจานโดยไม่ทุกขร้์อนอะไรอีกเลย 
 วธีิคิดแบบน้ีนาํไปใชไ้ดก้บัทุกงาน  ทุกอยา่งท่ีมีในโลก งานหุงขา้วทาํอาหาร ถูเรือน 
กวาดบา้น กวาดถนน เป็นเสมียน ขา้ราชการ ทาํงานในบริษทั ฯลฯ ทาํอยา่งน้ีกนัไดท้ั้งนั้น คือทาํได้
ดว้ยความฉลาด ขอใหคิ้ดวา่ เป็นศิลปะแห่งความสนุกสนานในการทาํงาน เป็นธรรมะอยา่งหน่ึง          
ท่ีจะเป็นพื้นฐานของการดาํรงชีวติท่ีเป็นสุข 
 คนส่วนใหญ่ไม่เป็นอยา่งนั้น ไปปรุงแต่งต่อเติมวา่ งานอยา่งนั้นอยา่งน้ี เป็นงานไพร่ งาน
ชั้นตํ่า เสียศกัด์ิศรี ไม่พอใจ ก็ไปปรุงแต่งคิดกนัอยา่งนั้น ก็เลยทาํไม่ได ้ไม่อยากทาํ หาเร่ืองไม่ทาํ ถา้เรา
จะถือใหต้รงตามความเป็นจริงวา่ ไม่มีอะไรท่ีเป็นเร่ืองไพร่เร่ืองชั้นตํ่า ถา้เป็นงาน ก็จะช่วยหล่อเล้ียงชีวติ
ไดเ้หมือนกนัหมด เร่ืองน้ีอยูท่ี่จิตใจของเราเท่านั้น ถา้เราฉลาดพอ ก็สร้างความพอใจข้ึนมาไดใ้นการ
ทาํงานทุกชนิด ท่ีไม่ใช่เร่ืองบาปอกุศล เป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้ง 
 แต่ถา้เราไม่มีปัญญาจะทาํ อะไร ใหสู้งไปกวา่นั้น เราก็ตอ้งยนิดี เราค่อย ๆ ทวปัีญญา
ความสามารถของเราท่ีจะทาํงานท่ีดีกวา่นั้น สูงกวา่นั้น ในระหวา่งน้ี เราก็ตอ้งทาํดว้ยความพอใจ ดว้ย
ความสมคัรใจทั้งหมดทั้งส้ิน แลว้มุ่งมัน่ปรับปรุงพฒันาความสามารถของตนเอง สร้างเหตุปัจจยัข้ึน
ใหม่ใหพ้ร้อม เราก็จะประสบความสาํเร็จ โดยมองใหเ้ห็นวา่งานทุกชนิดลว้นเป็นสวรรคข์องเราทั้งส้ิน 
 ถา้ทุกคนถือหลกักนัอยา่งน้ีในสังคม บา้นเมืองก็จะไม่มีใครทาํผดิ ทาํชัว่ หรือเป็น
อนัธพาล ไม่มีใครวา่งงาน จะมีแต่คนท่ีมีงานทาํ และทาํงานกนัอยา่งสนุกสนาน เป็นสุขในการทาํงาน
ดว้ยกนัทุกคน ถึงเหน็ดเหน่ือยก็นอน หายเหน่ือยก็ทาํงาน เม่ือนอนก็เป็นสุข พกัผอ่นก็เป็นสุข ทาํงาน   
ก็เป็นสุข มีความสุขอยูใ่นทุกอิริยาบถ 
 ท่านเจา้ประคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) คร้ัง เม่ือดาํรงสมณศกัด์ิ เป็น ท่ี       
พระธรรมปิฏก เขียนไวใ้นหนงัสือ ธรรมนูญชีวติ (2543 :41) ไดก้ล่าวไว้วา่ บุคคลผูค้รองเรือน หรือ
คฤหสัถ ์มีความปรารถนาในความสุขแบบชาวบา้นท่ีเรียกวา่ สุขของคฤหสัถ ์(กามโภคีสุข) 4 ประการ
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
 อตัถิสุข : สุขเกิดจากความมีทรัพย ์คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมและอุ่นใจวา่ตนมีโภคทรัพย์     
ท่ีไดม้าดว้ยนํ้าพกันํ้าแรง ความขยนัหมัน่เพียรของตน และโดยชอบธรรม 
 โภคสุข : สุขเกิดจากการใชจ่้ายทรัพย ์คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวา่ตนไดใ้ชท้รัพยท่ี์ไดม้า
โดยชอบนั้น เล้ียงสัตว ์เล้ียงครอบครัว เล้ียงผูท่ี้ควรเล้ียง และบาํเพญ็คุณประโยชน์ 
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 อนณสุข : สุขเกิดจากความไม่เป็นหน้ี คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวา่ตนเป็นไทย ไม่เป็น
หน้ีสินติดคา้งใคร 
 อนวชัชสุข : สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมใจวา่ตนมีความ
ประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใครติเตียนไม่ได ้ทั้งทางกาย วาจา และทางใจ ซ่ึงความสุขชนิดน้ี
มีค่ามากท่ีสุด 
 ความสุขอยา่งปุถุชนธรรมดาโดยแทจ้ริงแลว้หาไดไ้ม่ยาก อยูไ่ม่ไกลจากตวัเอง แต่คน
ส่วนมากหาไม่พบ เพราะจริง ๆ แลว้ ภาวะท่ีเรียกวา่ “สุข” และส่ิงท่ีเรียกวา่ “ความสุข” นั้น เป็นสภาวะ
ท่ีเกิดข้ึนในจิตวญิญาณของผูค้นนั้น ๆ รู้สึกไดเ้อง ไม่มีคนอ่ืนมาบอกได ้
 พระไพศาล  วสิาโล (โพสตท์ูเดย ์29 ต.ค ,2548:A7) อธิบายถึงสุขสภาวะในการทาํงานจะ
เกิดข้ึนไดห้รือไม่อยา่งไรนั้น อยูท่ี่ตวัของคนทาํงานนั้นใหค้วามหมายและมองเห็นคุณค่าของงานท่ีทาํ
ในระดบัใด ท่านกล่าวไวว้า่ 
 “......เราจะทาํงานอยา่งมีความสุขหรือไม่ ไม่ไดอ้ยูท่ี่วา่เป็นงานอะไรเท่านั้น แต่อยูท่ี่วา่
เราทาํงานนั้นอยา่งไรดว้ย อนัท่ีจริง หากยกเวน้งานบางอยา่ง (เช่นงานมิจฉาอาชีวะแลว้) กล่าวไดเ้ลย
วา่ ทาํงานอะไรไม่สาํคญัเท่ากบัวา่ทาํงานอยา่งไร นัน่คือทาํงานโดยใหค้วามหมายแก่งานนั้นอยา่งไร 
หรือมองวา่งานนั้นมีคุณค่าอยา่งไร 
 คุณค่าของงานนั้นไม่ไดว้ดัท่ีปริมาณของเงินเดือน หรือจาํนวนลูกนอ้ง แต่อยูท่ี่ประโยชน์
ต่อสังคม หรือประโยชน์ทางจิตใจเป็นสาํคญั ซ่ึงเป็นมิติท่ีคนจาํนวนไม่นอ้ยมองขา้มไป เพราะทุกวนัน้ี
เรามกัเอาปริมาณตวัเลขเป็นท่ีตั้ง คนท่ีไดเ้งินเดือนนอ้ยจึงรู้สึกวา่ทาํงานท่ีไม่มีคุณค่า หรืออยูใ่น
ตาํแหน่งท่ีไม่สาํคญั ผลก็คือไม่มีความสุข ทาํงานอยา่งซงักะตาย ส่วนคนท่ีไดเ้งินเดือนมาก แมที้แรก
จะรู้สึกวา่ตนทาํงานสาํคญั แต่เน่ืองจากมองวา่เป็นแค่อาชีพหน่ึงไม่ไดเ้ห็นคุณค่ามากไปกวา่นั้น ไม่ชา้
ไม่นานก็จะทาํเพียงแค่คอยวนัส้ินเดือนเท่านั้น  
 ความสุขนั้นเราสามารถหาไดทุ้กขณะ รวมทั้งจากขณะท่ีกาํลงัทาํงานโดยไม่ตอ้งรอวา่ให้
ถึงวนัหยดุเสียก่อน เงินเดือนออกเสียก่อน หรือไดไ้ปเท่ียวเสียก่อน จึงจะมีความสุขได ้สาํหรับผูท่ี้
ทาํงานเพื่อปรารถนาความสาํเร็จจากงานก็เช่นกนั ก็ไม่จาํเป็นตอ้งรอใหง้านเสร็จ หรือสาํเร็จเสียก่อน 
จึงจะมีความสุขได ้การรอคอยเช่นนั้นเท่ากบัเป็นการฝากความสุขไวก้บัอนาคต ไม่ต่างจากการคอย  
นํ้าบ่อหนา้ 
 ถา้ นาํจิตใจไปจดจ่อกบัอนาคต ไม่วา่จะเป็นจุดหมายขา้งหนา้หรือความสาํเร็จของงาน 
จิตใจก็ทุกขง่์าย เพราะถูกความวติกกงัวลและความเร่งรีบครอบงาํ มิหนาํซํ้ าอาจเกิดความทอ้แทต้ามมา  
หากจุดหมายหรือความสาํเร็จยงัอยูอี่กไกล 
 การทาํงานโดยใส่ใจแต่ละขณะและมุ่งทาํแต่ละวนิาทีใหดี้ท่ีสุดนั้น จะช่วยใหใ้จ หลุดพน้
จากความเร่งร้อน ความกงัวล และความทอ้แท ้การจดจ่อไดต่้อเน่ือง จิตก็จะเป็นสมาธิเกิดความสุข 
และความเพลิดเพลินในงาน แมง้านยงัไม่เสร็จเลยก็ตาม จะทาํเช่นนั้นไดต้อ้งมีสติ หรือความรู้ตวั 
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เพราะถา้เผลอเม่ือไรใจก็จะแวบไปยงัอดีตหรือไม่ก็อนาคตเอาความผดิพลาดท่ีผา่นมาแลว้ มารบกวน
ใจ หรือไม่ก็ห่วงกงัวลกบัอุปสรรคหรือผลท่ีจะออกมา แต่ถา้มีสติก็จะรู้ทนัความรู้สึกนึกคิดดงักล่าวได ้
และดึงจิตกลบัมาสู่งานท่ีกาํลงัทาํในปัจจุบนั ถา้ทาํไดต่้อเน่ืองก็จะมีสมาธิแน่วแน่กบังาน จนอาจไม่
รู้สึกเหน่ือยเลยก็ได ้
 การมีสติรักษาใจใหอ้ยูก่บังานอยา่งต่อเน่ือง ไม่วอกแวก และไม่ห่วงกงัวลกบัผลงาน ซ่ึง
คอยอยูข่า้งหนา้ ทาํงานดว้ยท่าทีแบบน้ีไม่เพียงทาํใหง้านออกมาดีเท่านั้น หากยงัช่วยบ่มเพาะจิตใจของ
เราใหมี้สมาธิ และสติเพิ่มพนูข้ึนโดยมีความสุขเป็นผลพลอยได ้อานิสงส์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเองน้ีทาํให้
การทาํงานดว้ยดี แบบน้ีเป็นการปฏิบติัธรรมไปในตวั 
 เราไม่ไดส้ร้างงานฝ่ายเดียว งานก็สามารถสร้างเราไดด้ว้ย งานจะสร้างเราใหเ้ป็นคนแบบ
ใด อยูท่ี่วา่เราทาํงานนั้นอยา่งไร ดว้ยมุมมองอยา่งไร และดว้ยการวางใจแบบไหน ถา้เราเห็นคุณค่าของ
งาน และทาํอยา่งมีสติ งานนั้นก็จะบนัดาลใจใหเ้ป็นสุข และมีชีวติท่ีดีงามควรค่าแก่การดาํรงอยู.่... 
 สุมน  อมรววิฒัน์ (2545 :25) อธิบายวา่ ....จิตวญิญาณนั้นประกอบดว้ยจิตใจ ความรัก 
ความผกูพนั ความตระหนกั และสาํนึกในคุณค่า หนา้ท่ี ความสงบสุข พอเพียง มีชีวติชีวา ไม่เห็นแก่
ตวั คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน ซ่ึงสภาวะของจิตใจเช่นน้ีเกิดข้ึนไดจ้ากการฝึกฝนอบรม
ตนอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน และแนะนาํวา่การเสริมสร้างสุขภาพของคน และสังคมตอ้งคาํนึงถึงสุขภาวะ
ทางจิตวญิญาณ คือการฝึกฝนและพฒันาจิตใหล้ดความเห็นแก่ตวั รักเพื่อนมนุษย ์และลดความขดัแยง้
ดว้ยปัญญา สติสัมปชญัญะเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีควบคุมมิใหจิ้ตใจคบัแคบ และตกตํ่า เป็นปัจจยัท่ี
ยกระดบัจิตใจของมนุษยใ์หสู้งข้ึนจนเป็นอิสระ กา้วพน้จากความยากท่ีไร้ขอบเขต และความ
หวาดกลวั  
 ประเวศ  วะสี (2545 :24) กล่าวถึงสภาวะท่ีเรียกวา่ สุข : Happiness นั้น เก่ียวพนักบัส่ิงท่ี
เรียกวา่ จิตววิฒัน์ เป็นสภาวะของจิตท่ีใหญ่ จิตท่ีไม่คบัแคบท่ีเกิดจาก “ชีวติท่ีมีอิสรภาพหลุดออกไป
จากโครงสร้างต่าง ๆ ท่ีกดทบัเรามากแค่ไหนก็จะยิง่พบกบัความสุขมากเท่านั้น และสามารถเป็น
ความสุขแบบฉบัพลนั (Instant Happiness) ไดอี้กดว้ย” 
 วธิาน  ฐานะวฑุฒ ์(มติชนรายวนั, 15 ต.ค. 2548 :9) อธิบายวา่ “จิตอิสระเป็นคุณลกัษณะ
ของอิสรภาพดา้นใน ท่ีบ่งบอกถึงการมีอิสรภาพท่ีแทจ้ริงในชีวติท่ีดูไดจ้าก ความสามารถในการเลือก
ทาํในส่ิงท่ีอยากทาํ (ท่ีไม่ใช่การทาํอะไรตามใจตวัฝ่ายเดียว) วา่มีมากนอ้ยแค่ไหน การมีอิสรภาพดา้น
ใดมากเท่าไรเราจะรู้สึกเบาสบายท่ีไหล่ทั้งสองขา้งของเรามากข้ึนเท่านั้น เพราะเราไม่ตอ้งแบกโลก
เอาไวท้ั้งหมด เราเพียงแต่ทาํหนา้ท่ีของเราตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์ และเรารู้วา่เราเลือกท่ี
จะทาํแบบนั้นโดยรับผดิชอบต่อส่ิงท่ีกระทาํลงไปอยา่งเตม็ท่ี 
 การมีอิสรภาพ ช่วยใหเ้ราเห็นโอกาสใหม่ ๆ มากมาย มองเห็นถึงความเป็นไปไดห้ลายๆ 
อยา่งไดเ้องจนสามารถไวใ้จชีวติไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข 
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 ยิง่เรามีอิสรภาพดา้นใดมากเท่าไร เราก็ยิง่มีการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรคไ์ดม้าก
เท่านั้น เราจึงมีทางเลือกมากมาย 
 ประการสาํคญั จิตอิสระ หรือ อิสรภาพดา้นใด สามารถช่วยใหเ้รารู้สึกมีพลงั มีความสดช่ืน 
และมีความสุขมากข้ึน เพราะมองเห็นโอกาสและทางเลือกท่ีจะสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ไดม้ากมาย 
 เม่ือพิเคราะห์จากแนวคิดท่ียกมาขา้งตน้แลว้ อิสรภาพเป็นสภาวะท่ีเก่ียวโยงกบั ความสุข 
อยา่งแน่นหนา เม่ือใดเรารู้สึกวา่มีอิสระไม่กดดนั ไม่เร่งรีบ ไม่ลุกล้ีลุกลนท่ีจะตอ้งทาํอะไรท่ีไม่อยาก
ทาํ และไดท้าํอะไรท่ีเราชอบ เราอยากทาํ แต่ไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน หรือเบียดเบียนทั้งแก่ตนเอง 
ผูอ่ื้น สัตวอ่ื์น ส่ิงอ่ืน เม่ือนั้น เราก็มีความสุข ไม่เครียด ไม่หงุดหงิด ไม่โกรธ ไม่เกลียดอะไร ๆ สภาวะ
เช่นน้ีเป็นอิสรภาพและความสุขพื้น ๆ ท่ีใครก็มีไดห้ากใฝ่หา และถา้ไดก้ระทาํใหเ้กิดสภาวะอยา่งน้ีซํ้ า
แลว้ซํ้ าอีก ทาํบ่อย ๆ จนเป็นปกติธรรมดา เราก็จะมีความสุขท่ีต่อเน่ืองยาวนาน น่ีเป็นเร่ืองของ     
ปัจเจกชนท่ีดูเหมือนวา่เป็นเร่ืองตวัใครตวัมนั ไม่เก่ียวขอ้งกบัใครอ่ืน แต่ความจริงไม่ไดเ้ป็นเร่ือง
เฉพาะตนเฉพาะคน เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืน สัตวอ่ื์น ส่ิงอ่ืนทั้งหมด เพราะการท่ีคนหน่ึงคนใด
กระทาํอยา่งมีอิสรภาพแลว้ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ื้น สัตวอ่ื์น ส่ิงอ่ืนนั้นแหละเก่ียวขอ้งกบั      
คนอ่ืน สัตวอ่ื์น ส่ิงอ่ืน เพราะเป็นการกระทาํท่ีเป็นคุณไม่ทาํใหค้นอ่ืน สัตวอ่ื์น ส่ิงอ่ืนเดือดร้อนแลว้จะ
ไม่เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งไร การเกิดสุขสภาวะส่วนตนแบบน้ีก็ก่อใหเ้กิดสุขสภาวะแก่ส่วนรวมไดใ้น
ขณะเดียวกนั ดงันั้นก็ถือไดว้า่กระบวนการสร้างความสุขส่วนตนความสุขส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นกลุ่มคน 
หรือชุมชนก็เป็นกระบวนการเดียวกนักบัการสร้างความสุขใหแ้ก่ชุมชนท่ีสังกดัไปโดยปริยาย 
 

7.  วธิีการสร้างแนวคดิ และเจตคติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 
 การสร้างความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาํริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ถือเป็นเร่ืองสาํคญั เน่ืองจากมีบุคคลจาํนวนไม่
นอ้ยเขา้ใจวา่เป็นเร่ืองของกลุ่มบุคคลท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแลว้ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” สามารถนาํมาใชไ้ดทุ้กอาชีพ และทุกคนใหด้าํเนินชีวติดว้ยความพอประมาณตาม
สถานภาพ ใชเ้หตุผลในการตดัสินใจ มีภูมิคุม้กนั ไม่เกิดความเดือดร้อน ทั้งตนเอง และผูอ่ื้น แต่เน่ือง
ดว้ยประชากรของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ รายละเอียดต่าง ๆ จึงเป็นเร่ือง
ของการเกษตร โดยเฉพาะเร่ืองของทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีพฒันาดา้นการเกษตรท่ีใชป้ระโยชน์
ของท่ีมีอยูจ่าํกดั ใหมี้ประสิทธิภาพ พึ่งพาตนเองได ้นาํไปสู่ความพอเพียง อนัเป็นการสร้างภูมิคุม้กนั
ใหแ้ก่ตนเองไดดี้ ดงันั้น การนอ้มนาํพระราชดาํริมาสร้างแนวคิด และเจตคติท่ีได ้หรือพฒันาคุณภาพ
ชีวติใหมี้คุณภาพสามารถยนืบนขาของตนเอง โดยไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น จึงเป็นเร่ืองท่ีควรยดึถือ และ
สามารถกระทาํไดด้งัน้ี 
    1) ทาํความเขา้ใจในองคป์ระกอบ หรือคุณลกัษณะของเศรษฐกิจพอเพียงวา่ ความ
พอประมาณนั้นไม่ใช่ไม่ซ้ือ ไม่ใช ้แต่สามารถใชไ้ดโ้ดยใหเ้หมาะสมกบัฐานะความเป็นอยูข่องแต่ละคน 
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เวลาจะตดัสินใจซ้ือ หรือใชจ่้ายแต่ละคร้ังตอ้งมีเหตุผลคิดก่อนทาํ มองการณ์ไกล และเม่ือเรารู้จกั
พอประมาณ มีเหตุผลแลว้ก็จะเกิดภูมิคุม้กนัในการดาํรงชีวติ 
    2) สร้างจิตสาํนึกในแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการปลูกฝังใหเ้กิดการ
ปรับเปล่ียนเจตคติของคนใหเ้ห็นคุณค่าในความรู้จกัพอ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่โลภมาก รู้จกัคิดวเิคราะห์ มีความ
เพียรพยายาม และมีหลกัธรรมประจาํใจ มีความศรัทธาในแนวทางดาํเนินชีวติในแนวน้ี ถา้มีการขยายผล
ออกไปไดม้าก บุคคลหนัมายดึถือและปฏิบติักนัเป็นส่วนใหญ่ ก็จะเกิดความกา้วหนา้แกปั้ญหาการมี
หน้ีสินของชุมชนไดอ้ยา่งแน่นอน 
    3) ศึกษาตวัอยา่งของผลปฏิบติัตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง แลว้พยายามให้
มีผลเป็นรูปธรรมในสาขาไม่วา่จะเป็นทางดา้นเกษตรกรรม หรือสาขาอ่ืนๆ ใหมี้ความหลากหลาย   
แลว้นาํมาประยกุตก์บัตนเอง และชุมชนใหเ้กิดประสิทธิภาพอยา่งเหมาะสม 
    4) นกัเรียนนกัศึกษาก็เป็นกาํลงัสาํคญัในการท่ีจะใหค้วามสาํคญักบัแนว ของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยศึกษาคา้ควา้เพื่อเรียนรู้ และสร้างความเขา้ใจใหก้บัตนเอง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติท่ีดี
ทั้งตนเอง แนะนาํหาทางพฒันาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทางดา้นเศรษฐกิจของแต่ละคนแต่ละครอบครัว   
ในชุมชนและประเทศชาติต่อไป 
  

สรุปท้ายบท 
  
 การพฒันามีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาคนในสังคมท่ีนาํมาสู่ระดบัประเทศดงัพบ
ไดใ้นสังคมท่ีมีความมัน่คงและย ัง่ยนืในนานาประเทศ เพราะการพฒันาคน เป็นกระบวนการพฒันา
มนุษยใ์หเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า มีทกัษะขีดความสามารถท่ีจาํเป็นใหก้บัสังคม การพฒันาทรัพยากร
มนุษยจ์ะนาํไปสู่ความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีเป็นเง่ือนไขสาํคญัใน
การสร้างภูมิคุม้กนัและนาํพาไปสู่การพฒันาบนพื้นฐานของความมัน่คงและย ัง่ยนืต่อไป ดงันั้นเพื่อให้
ทรัพยากรมนุษยมี์การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาสังคมในระยะยาว จึงเป็น
ส่ิงจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํหลกัการดาํเนินงานท่ีดีมาประยกุตใ์ช ้ดงัท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รง
รับสั่งไวต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หากการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศถูกละเลย 
สถาบนัครอบครัวไม่ไดรั้บความสาํคญั การศึกษาไม่มีการพฒันาปรับปรุง และสังคมขาดการคํ้าจุน
ดา้นศีลธรรม ประเทศไทยก็จะเป็นสังคมท่ีขาดคุณค่า เปราะบาง และสามารถล่มสลายไดอ้ยา่งง่ายดาย
ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ 
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ค าถามท้ายบท 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้
  
 1.  คาํวา่ “เศรษฐกิจพอเพียง” คืออะไร จงอธิบาย 
 2.   หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลกัพิจารณาก่ีส่วน อะไรบา้ง 
 3.  นกัศึกษามีวธีิประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดาํเนินชีวติของตนเองอยา่งไรบา้ง 
จงอธิบายมาเป็นขอ้  ๆ
 4.  นกัศึกษาจะใชว้ธีิ “พอเพียง” ในการดาํเนินชีวติประจาํวนัอยา่งไรบา้งจงอธิบาย 
 5.  การดาํเนินชีวติในสังคมไทยอาจจะตอ้งประสบปัญหาอุปสรรค หลายดา้น จงระบุวธีิการ
แกปั้ญหาใหแ้ก่ตนองตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นขอ้ๆ 
 6.  นกัศึกษาดาํเนินชีวติของตนเองใหมี้ความสุขไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เง่ือนไขใดจงอธิบายเป็นแผนความคิด(Mind Map) 
 7.  จงยกตวัอยา่งการใชชี้วติแบบพอเพียงตามหลกัพุทธศาสนา มาเป็นขอ้ๆ  
 8.  จงยกตวัอยา่งการใชชี้วติกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นขอ้ๆ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 3   
 

หัวข้อเร่ือง       สถานภาพ บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของบุคคลในสังคม 
 

เนือ้หา 
1.  สถานภาพ 
2.  ประเภทของสถานภาพ 
3.  ความขดัแยง้ของสถานภาพ 
4.  บทบาท 
5.  ภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
6.  วนิยัในตนเอง 
7.  ค่านิยมในสังคม 
8.  ปัญหาสังคม 
9.  จิตสาธารณะต่อสังคมและประเทศชาติ 

                        10.  สรุปทา้ยบท 
 

วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
 เมื่อนักศึกษาได้เรียนบทนีแ้ล้วนักศึกษาสามารถ 
   1.  บอกความหมายความส าคญัของสถานภาพของบุคคลในสังคมได้  
   2.  ระบุประเภทของสถานภาพของบุคคลได้  
   3.  อธิบายสาเหตุความขดัแยง้ของสถานภาพได้  
   4.  ระบุบทบาทของตนเองได้  
   5.  ระบุภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเองได้  
   6.  ระบุการมีวนิยัในตนเองได้  
   7.  ระบุค่านิยมในสังคมได้  
   8.  อธิบายลกัษณะปัญหาสังคมได้  
   9.  อธิบายคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีจิตสาธารณะต่อสังคมและประเทศชาติได้  
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
  1.  วธีิสอน 
   1.1  แบบบรรยาย  
   1.2  แบบยกตวัอยา่งเป็นกรณีศึกษา  
   1.3  แบบอภิปรายกลุ่มยอ่ย  
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  2.  กจิกรรมการสอน 

2.1  ผูส้อนใช้ โปรแกรม  Power Point อธิบายเน้ือหาตาม สถานภาพ บทบาท
ภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของบุคคลในสังคม 

2.2  ผูส้อนใชก้รณีตวัอยา่งจากข่าว เหตุการณ์ในสังคม เป็นกรณีศึกษาใหน้กัศึกษา
วเิคราะห์ 

2.3  ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ สถานภาพบทบาท ภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของ
ตนเองขณะอยูใ่นครอบครัวและสถาบนัการศึกษา 

2.4  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็น 
2.5  แบ่งกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 5-7 คน ผูส้อนมอบหมายงานใหน้กัศึกษา กรณีศึกษา การ

วเิคราะห์ปัญหาของสังคมไทย ภาระหนา้ท่ีของนกัศึกษาในการด าเนินชีวติไม่ใหเ้กิดปัญหาในสังคมไทย 
ใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกกลุ่มละ 1 ปัญหา เพื่อวเิคราะห์และน าเสนอร่วมกนั 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
   1 .  เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม  รหสัวชิา 
001-004 ในบทเรียน สถานภาพ และภาระหนา้ท่ีต่อการพฒันาของบุคคลในสังคม 
   2 .  ต าราการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 
   3.  วเิคราะห์ขอ้มูลจากข่าว เหตุการณ์ ในสังคมปัจจุบนัจากหนงัสือพิมพ ์และ
อินเทอร์เน็ต 
 

การวดัและประเมนิผล 
  1. สังเกตจากความคิดการแสดงเหตุผลของนกัศึกษา 
  2 . พิจารณาจากการน าเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูลร่วมกนั 
  3. พิจารณาการตอบค าถามทา้ยบทเรียน 



 บทที ่3 
 

สถานภาพ  บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบ ของบุคคลในสังคม  
 
 การถือก าเนิดมาของบุคคลยอ่มมีสถานภาพติดตวัมา ตั้งแต่ก าเนิด  และเม่ือเติบโตอยู่
ในสังคมจะมีสถานภาพท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงในแต่ละสถานภาพยอ่มมีการแสดงออกตาม สถานภาพ
บทบาทหนา้ท่ี ท่ีพึงปฏิบติัแตกต่างกนัไป อยา่งไรก็ตามบุคคลในสังคมอาจมีสถานภาพ บทบาท
และหนา้ท่ีหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั ข้ึนอยูก่บัสถานภาพในขณะนั้น ดงันั้น ภาระหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบจึงไดรั้บการก าหนดโดยสถานภาพท่ีตนไดรั้บในขณะนั้นเป็นส าคญั  
  

1.  สถานภาพ  
 1.1  ความหมายของสถานภาพ  

 สถานภาพ  (Status) คือ ต าแหน่งของบุคคลในสังคมหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  ทุกสังคม
หรือกลุ่มคนยอ่มมีต าแหน่ง หนา้ท่ี และบุคคลคนเดียวอาจด ารงต าแหน่งหลายต าแหน่ง  เช่น นาย ก. 
เป็นลูกชายของพอ่ เป็นนกัศึกษา เป็นสมาชิกของชมรม เป็นตน้  
 สถานภาพจึงเป็นต าแหน่งหรือฐานะบุคคลท่ีไดรั้บจากการเป็นสมาชิกของสังคม เป็น
ตวัก าหนดวา่เราแตกต่างจากบุคคลอ่ืนอยา่งไร มีสิทธิหนา้ท่ีความรับผดิชอบและการปฏิบติัต่อผูอ่ื้น
อยา่งไร สถานภาพจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ โดยเฉพาะในสังคมเชิงซอ้น ( Complex Society) บุคคล
สามารถด าเนินการติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนได ้โดยไม่รู้จกัหรือคุน้เคยกนัมาก่อน เพราะสถานภาพ
ก าหนดวา่เราจะตอ้งปฏิบติัต่อเขาอยา่งไร จะตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัตนเอง และผูอ่ื้น มีการ
ติดต่อส่ือสารสัมพนัธภาพทางสังคมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ(สุพตัรา สุภาพ,2538:26) 
 สถานภาพจึงเป็นต าแหน่งหรือฐานะของบุคคลท่ีไดรั้บจากการเป็นสมาชิกของ
สังคม  เป็นตวัก าหนดวา่เราแตกต่างจากบุคคลอ่ืนอยา่งไร สถานภาพจึงมีความส าคญัต่อการใชชี้วติใน
สังคม 
 

2.  ประเภทของสถานภาพ 
  สถานภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  (สุพตัรา สุภาพ,2540:24) คือ 
   2.1  สถานภาพทีไ่ด้มาโดยก าเนิด (Ascribed Status) คือ การท่ีบุคคลไดรั้บสถานภาพ
นั้นๆ มาโดยอตัโนมติั อนัมีรากฐานจากการถือก าเนิด ไดแ้ก่ 
    1 )  สถานภาพทางเครือญาติ ( Kinship Status) คือ การมีความผกูพนัโดยทาง
ครอบครัวการเป็นลูก เป็น พี่ ป้า นา้ อา 
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    2 ) สถานภาพทางเพศ (Sex Status) การท่ีถือก าเนิดมาเป็นเพศใดก็ตามก็ยอ่มไดรั้บ
สถานภาพตามเพศนั้นๆ และบุคคลยอ่มมีการแสดงออกท่ีต่างกนัไปตามเพศ 
    3 )  สถานภาพทางอาย ุ (Age Status) บุคคลไดรั้บสถานภาพตามเกณฑอ์ายขุองตน 
เช่น อาย ุ18 ปีบริบูรณ์ จึงจะบรรลุนิติภาวะ ยอ่มมีสิทธิหนา้ท่ีต่างจากผูท่ี้ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
    4 )  สถานภาพทางเช้ือชาติ (Race Status) บุคคลท่ีเกิดมาจากเช้ือชาติใดก็ยอ่มไดรั้บ
สถานะภาพเช้ือชาตินั้น เช่น เช้ือชาติไทย เช้ือชาติจีน เช้ือชาติองักฤษ เป็นตน้ 
    5 )  สถานภาพตามถ่ินก าเนิด (Regional Status) บุคคลท่ีเกิดมาในทอ้งถ่ินภูมิภาคใด
ยอ่มไดรั้บสถานภาพ ตามความเป็นอยู ่ วา่เป็นคนทอ้งถ่ินหรือภูมิภาคนั้นๆ เช่น คนท่ีเกิดมาในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยไดรั้บสถานภาพเป็นชาวอีสาน เป็นตน้ 
    6 )  สถานภาพทางระดบัชั้นสังคม  (Class Status) บุคคลท่ีเกิดมาในครอบครัววงศ์
ตระกลูชั้นสูง ยอ่มไดรั้บสถานภาพเป็นคนชั้นสูง และไดรั้บโอกาสทางสังคมท่ีดี เช่น การศึกษา ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ 
   2. 2   สถานภาพทีไ่ด้มาด้วยความสามารถ (Achievement of Status) หรือดว้ยการ
กระท า เป็นสถานภาพท่ีไดม้าภายหลงั  โดยการกระท าของตน อนัเน่ืองมาจากความสามารถหรือ
ความส าเร็จไดแ้ก่ 
    1 ) สถานภาพทางการสมรส  (Marital Status) บุคคลจะไดรั้บสถานภาพของการ
เป็นสามี ภรรยาไดต่้อเม่ือภายหลงัท่ีไดท้  าการสมรสแลว้เท่านั้น 
    2 ) สถานภาพทางบิดา มารดา (Parental Status) บุคคลจะไดรั้บสถานภาพความเป็น
บิดา มารดาไดก้็ต่อเม่ือมีบุตร 
    3 ) สถานภาพทางการศึกษา  (Educational Status) บุคคลจะไดรั้บวฒิุทางการศึกษา
ไดเ้ป็นบณัฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต ก็ต่อเม่ือตอ้งส าเร็จการศึกษาตามคุณวฒิุนั้นๆ 
    4 ) สถานภาพทางอาชีพ ( Occupational Status) บุคคลมีโอกาสไดแ้ข่งขนัในดา้น
ของความสามารถในการประกอบอาชีพ และเม่ือประกอบอาชีพใดก็ยอ่มไดรั้บสถานภาพทางอาชีพ
นั้นๆ เช่น เป็นอาจารย ์แพทย ์ทนายความ วศิวกร เภสัชกร เป็นตน้ 
    5) สถานภาพทางการเมือง (Political Status) บุคคลท่ีสนใจและเขา้ไปเก่ียวขอ้งมี
หนา้ท่ีอยูใ่นวงการเมืองยอ่มไดรั้บสถานภาพทางการเมือง ท่ีส าคญัตามต าแหน่งต่าง ๆ เช่น การเป็น
สมาชิกพรรค สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โฆษกพรรค เป็นตน้ 
 

3.  ความขดัแย้งของสถานภาพ 
  การท่ีบุคคลมีสถานภาพสองอยา่งในขณะเดียวกนั  และเกิดความขดัแยง้กนั สถานภาพ
(Status Conflict) การจะปฏิบติัตามสถานภาพหน่ึงก็จะเป็นการขดักบัอีกสถานภาพหน่ึง เช่น การท่ี
นกัศึกษาเป็นคนดี ขยนัหมัน่เพียร ตั้งใจเรียน ในขณะเดียวกนัก็ยอ่มมีเพื่อน มีสังคม ซ่ึงเพื่อนอาจเกเร
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เหลวไหล ชกัชวนหรือชกัน าไปสู่พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม หนีเรียน นกัศึกษาบางคนอาจท าตวัไม่
ถูกตอ้ง เป็นตน้ 
  บุคคลท่ีเกิดมาในช่วงชีวติหน่ึง จะมีสถานภาพหลายสถานภาพตามช่วงเวลาของชีวติ    
ซ่ึงเป็นผลใหป้รับตวัยากและอาจตอ้งใชร้ะยะเวลา เช่น การเปล่ียนสถานภาพทางการสมรส ทางอาชีพ 
เป็นตน้ บุคคลตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการด ารงชีวติ การปฏิบติัตนตามสถานภาพใหม่ ๆ           
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงัท่ี Robert Bierstedd. (ทรงศิริ วชิิรานนท ์และคณะ,2551 :38-40) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
“สถานภาพเป็นกุญแจท่ีท าใหเ้ขา้ใจกิจกรรม พฤติกรรมต่าง ๆ ของคนท่ีอยูใ่นสังคม” 
  ความขดัแยง้ในสถานภาพ หมายถึง เจา้ของบทบาทไม่สามารถจะท าหนา้ท่ีของตนได้
ครบถว้นสมบูรณ์ เน่ืองมาจากสาเหตุส าคญั 3 ประการคือ 
   1)  บุคคลไม่เขา้ใจบทบาทของตนในสถานภาพนั้นอยา่งเพียงพอ เม่ือบุคคลไม่เขา้ใจ
บทบาทของตน ยอ่มท าใหแ้สดงพฤติกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามท่ีสังคมคาดหวงัไว ้เช่น นกัศึกษามี
ภาระหนา้ท่ี ท่ีจะตอ้งตดัสินใจและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แสวงหาความรู้ ไม่ควรใชเ้วลาวา่งก่อการทะเลาะ
ววิาทหรือกระท าการซ่ึงท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษา 
   2 )  การมีสถานภาพหลายสถานภาพในเวลาเดียวกนั เม่ือบุคคลมีหลายสถานภาพในเวลา
เดียวกนั ท าใหเ้กิดบทบาทหลายบทบาทท่ีตอ้งปฏิบติัในเวลาเดียวกนั จึงเป็นเหตุใหบุ้คคลสับสน เกิด
ความตึงเครียดกบัการตดัสินใจเลือกปฏิบติัตามบทบาทใดก่อนจึงจะเหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนั้น 
   3 )  บุคคลจงใจไม่ปฏิบติัตามบทบาทของตน การท่ีบุคคลไม่ปฏิบติัตามบทบาทของตน
เป็นเพราะความเคยชินท่ีไดก้ระท าพฤติกรรมแบบนั้นอยูต่ลอดเวลา โดยไม่ไดรั้บการวา่กล่าวตกัเตือน
จากสังคม หรือเกิดนิสัยรักความสะดวกสบาย โดยไม่สนใจถึงความถูกตอ้งเหมาะสมของตน เช่น 
ประชาชนชอบเดินขา้มถนนโดยไม่ใชท้างมา้ลายหรือสะพานลอย เป็นตน้ 
  การก าหนดสถานภาพ 
   บุคคลจะ ถูกก าหนดสถานภาพ หรือต าแหน่งสูงหรือต ่า ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบการ
ก าหนดสถานภาพทางสังคม โดยแบ่งเป็น 5 ลกัษณะ ดงัน้ี 
   1 )  เพศ (Sex) เพศเป็นตวัก าหนดสถานภาพระหวา่งชาย หรือหญิง โดยเฉพาะสังคมไทย
ก าหนดสถานภาพระหวา่งเพศชาย และเพศหญิงไวแ้ตกต่างกนัตามสภาพสังคม 
   2 ) อาย ุ(Age) เม่ือบุคคลมีอายมุากข้ึน มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์มากข้ึน 
บุคคลอาจจะไดรั้บการเปล่ียนแปลงสถานภาพ หรือปรับเปล่ียนต าแหน่ง หรือการท่ีร่างกายบุคคล
เปล่ียนแปลงจากวยัเด็ก มาสู่วยัรุ่น ไปสู่วยัผูใ้หญ่ และวยัชรา การเปล่ียนแปลงของอายยุอ่มส่งผลต่อ
ลกัษณะการท างาน และส่งผลต่อการก าหนดต าแหน่งหรือสถานภาพดว้ย 
   3) อ  านาจหนา้ท่ี ( Authority) คือความสามารถท่ีจะใชอิ้ทธิพลก าหนดความประพฤติ
ของบุคคลอ่ืน หากมีขนาด และปริมาณอ านาจมากข้ึนเท่าไรบุคคลยิง่จะใชอิ้ทธิพลต่อบุคคลอ่ืนมาก
เท่านั้น 
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   4) ฐานะทางเศรษฐกิจ ( Wealth) หมายถึง ขนาด และปริมาณของความร ่ ารวยจะเป็น
ตวัก าหนดสถานภาพของบุคคล สังคมปัจจุบนัยกยอ่งบุคคลท่ีมีทรัพยสิ์นเงินทองมากจะมีสถานภาพเป็น
บุคคลชั้นสูง บุคคลใดมีทรัพยสิ์นเงินทองนอ้ย สถานภาพของบุคคลนั้นจะอยูใ่นสถานภาพดอ้ยลง 
   5 )  ระดบัการศึกษา (Degree of Education) ระดบัการศึกษาจะเป็นตวัก าหนดสถานภาพ 
เช่นคนท่ีเรียนสูงมีปริญญาจะไดรั้บการยกยอ่งวา่สถานภาพสูง 
 

4. บทบาท 
   4.1  ความหมายของบทบาท 
   ค าวา่ “บทบาท” หมายถึง พฤติกรรมท่ีปฏิบติัตามสถานภาพ บทบาทเป็นพฤติกรรม
ท่ีสังคมก าหนด เป็นการท าตามหนา้ท่ี ท่ีก าหนดไวด้ว้ยการปฏิบติัตามสิทธิหนา้ท่ีของสถานภาพท่ี
บุคคลด ารงอยูใ่หเ้ป็นไปตามสังคมท่ีคาดหวงั เช่น เป็นลูกตอ้งเช่ือฟังเคารพบิดา มารดา เป็นครู-
อาจารย ์ยอ่มมีหนา้ท่ีตอ้งสั่งสอนอบรมลูกศิษย(์ราชบณัฑิตยสถาน,2546:602) 
  4.2 ประเภทของบทบาท 
    “ บทบาท ” หมายถึง ลกัษณะของพฤติกรรมท่ีถูกก าหนดโดยฐานะต าแหน่งและ
เปรียบเทียบ "บทบาท" และ "ต าแหน่ง" เป็นเสมือนหน่ึง เหรียญสลึง กล่าวคือดา้นหน่ึงเป็น “ต าแหน่ง” 
คือ เป็นผลรวมของสิทธิหนา้ท่ี แต่อีกดา้นหน่ึงเป็น "บทบาท" คือเป็นการประพฤติตามสิทธิและหนา้ท่ี
นั้น และยงัไดแ้บ่งบทบาท ออกดงัน้ี(ฑิตยา สุวรรณะชฎ,2530:4) 
   1)  บทบาทตามอุดมคติ ( ideal role) หรือบทบาทท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทางสังคมจะ
ปฏิบติัหรือไม่ก็ได ้
   2)  บทบาทท่ีปฏิบติัจริง (actual role) หรือบทบาทท่ีผูด้  ารงต าแหน่งทางสังคม จะตอ้ง
ปฏิบติัจริง และยงัไดก้ล่าวไวว้า่ "บทบาทท่ีปฏิบติัจริง" น้ี เป็นผลรวมของบทบาทตามอุดมคติ บุคลิกภาพ
ของผูด้  ารงต าแหน่งอารมณ์ขณะแสดงบทบาทและอุปกรณ์ของผูด้  ารงต าแหน่งท่ีมีอยูป่ฏิกิริยา ของผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้ง  
  4.3  กระบวนการแสดงบทบาท 
     การท่ีบุคคลจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทท่ีถูกก าหนดไวไ้ดดี้หรือไม่นั้น 
ยอ่มข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ีคือลินตนั (Linton อา้งถึงใน สุภา สกุลเงิน. 2545:14-15) 
      1) ลกัษณะเฉพาะของสังคมหรือชุมชน 
        2) วฒันธรรม ประเพณีและความปรารถนาของสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง  
   3) บุคลิกภาพและความจ าเป็นของบทบาท  องคป์ระกอบท่ีกล่าวมาน้ีจะท าให้
บุคคลแสดงถึงบทบาทตามนยัสิทธิหนา้ท่ีและ ตามสถานภาพของตน 
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  4.4  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการแสดงบทบาท 
    แนวคิด การแสดงบทบาท ในเร่ืองมโนทศัน์ของทฤษฎีบทบาทหนา้ท่ีต าแหน่งใด
ต าแหน่งหน่ึง  ไดถู้กคาดหวงัจากสังคมรอบดา้น เช่น จากผูอ้ยูใ่นต าแหน่งอ่ืน ๆ รอบตวั (ผูร่้วมงาน)  
รวมทั้งตวัเราเองดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากกระบวนการซ่ึงเรียกวา่ “กระบวนการทาง  สังคม” ถา้ความ
คาดหวงั จากทุกฝ่ายไม่ตรงกนัและ  ผูด้  ารงต าแหน่งอยูใ่น  บทบาท ไม่สามารถปรับใหมี้ความพอดีจะ
เกิดปัญหาต่อตา้นขดัแยง้ในบทบาทหรือความลม้เหลวในบทบาทได ้และผลท่ีตามมาคือความลม้เหลว
ของงาน ดงันั้น การแสดงบทบาทของบุคคลตามต าแหน่งหนา้ท่ีจะเป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม
เพียงใดข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งและท่ีส าคญั ไดแ้ก่(บุญสม พิมพห์นู,2540:26) 
   1) ความเขา้ใจในบทบาทท่ีตนตอ้งแสดง หรือปฏิบติั 
   2) ประสบการณ์ของผูท่ี้แสดงบทบาท 
   3) บุคลิกภาพของผูท่ี้แสดงบทบาทนั้น 
 

5.  ภาระหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
  5.1  ความหมายของภาระหน้าทีค่วามรับผดิชอบ  
    ภาระ หมายถึง หนา้ท่ี ท่ีตอ้งปฏิบติั ส่วนหนา้ท่ี หมายถึง กิจท่ีตอ้งท าตามสถานภาพ 
รวมความแลว้ภาระหนา้ท่ี หมายถึง กิจหรือส่ิงท่ีตอ้งประพฤติปฏิบติัตามสถานภาพของบุคคลท่ีมีอยูใ่น
ขณะนั้น เช่น ครูมีภาระหนา้ท่ีสอนหนงัสือใหแ้ก่นกัเรียน (วภิาพร มาพบสุข,2550:121) 
    ความรับผดิชอบ หมายถึง การยอมรับผล ทั้งผลดีและไม่ดีในกิจการท่ีตนไดท้  าลงไป 
หรืออยูใ่นความควบคุมดูแลของตนไม่ตอ้งใหใ้ครคอยวา่กล่าวตกัเตือน (วภิาพร มาพบสุข,2550:122) 
  5.2  ประเภทของภาระหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  
    ความเขา้ใจในเร่ืองของภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเป็นเร่ืองส าคญัยิง่ บุคคลพึง
แสดงความรับผดิชอบของตนใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่สายตาผูอ่ื้น เพื่อจะท าใหบุ้คคลนั้นไดช่ื้อวา่ เป็นผูท่ี้
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบโดย แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ (มานพ พบสุข,2550:122) 

1) ภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อตนเอง คือ การท่ีบุคคลรับรู้และปฏิบติั ดงัน้ี 
(1) มีความรับผดิชอบต่อตนเอง ใชชี้วติอยา่งระมดัระวงั รู้จกัรักษาสุขภาพ 
(2) มีความเพียรพยายาม มุมานะ ไม่ทอ้ถอยต่ออุปสรรคท่ีเขา้มา 
(3) มีความซ่ือสัตย ์ซ่ือตรง มีเหตุผล 
(4) มีน ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อบุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงานและมีจิตสาธารณะ 

2) ภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีพึงมีต่อครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีส าคญั   
เป็นพื้นฐานของสังคม มีส่วนร่วมในปัญหาสังคม ถา้ครอบครัวมีความสุข สมาชิกรู้จกัหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบ ยอ่มส่งผลใหส้ังคมมีความสุข ดงันั้นบุคคลพึงมีความรับผดิชอบต่อครอบครัว คือ 

(1) ไม่ประพฤติตนท่ีจะน ามาซ่ึงความเดือดร้อนเสียหายต่อครอบครัว 



44 
 

(2) เคารพเช่ือฟัง ปฏิบติัตามค าสั่งสอนของบิดา มารดา 
(3) ช่วยเหลือภาระกิจของครอบครัว 

3) ภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่อสังคมประเทศชาติ การอยูร่่วมกนักบับุคคลอ่ืนได้
อยา่งราบร่ืน จ าเป็นตอ้งเขา้ใจระเบียบแบบแผนของสังคม กล่าวคือ 

 (1) ตอ้งไม่ท าการใดๆ ท่ีน ามาซ่ึงความเสียหายแก่ส่วนรวม  
       (2) ปฏิบติัตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม 
       (3) ธ ารงไวซ่ึ้งชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ 

 

6.  วนัิยในตนเอง  
  6.1  ความหมายและความส าคัญของวนัิยในตนเอง  
    มนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของสังคม การพฒันาทรัพยากรมนุษยน์ั้น ปัจจยัท่ี
ส าคญัประการหน่ึงคือ วนิยั เพราะการอยูร่่วมกนัในสังคม จ าเป็นตอ้งอาศยัวนิยัเพื่อช่วยใหเ้กิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
     วนิยัในตนเอง หรือ “วนิยัแห่งตน” ( Self-discipline) หมายถึง ความสามารถใน
การบงัคบัควบคุมอารมณ์หรือพฤติกรรมของบุคคลดว้ยอ านาจภายในของบุคคลนั้นๆ เพื่อให้
พฤติกรรมเป็นไปตามท่ีมุ่งหวงั 
    การท่ีประเทศหน่ึงๆจะพฒันา หรือมีความเจริญกา้วหนา้ไดม้ากนอ้ยเพียงไร 
นอกจากจะตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขส าคญัหลายประการประกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้ คุณภาพของคน
หรือประชากรของประเทศนั้นๆ นบัวา่ เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัยิง่โดยเฉพาะคุณภาพของคนในส่วนท่ี
เก่ียวกบั “ความมีวนิยั ” ความส าคญัของวนิยัต่อการพฒันาประเทศนั้น อาจแยกประเด็นพิจารณาได้            
4  ดา้นดงัน้ี  

   1)  ดา้นครอบครัว การท่ีสมาชิกในครอบครัวมีวนิยั ไม่วา่จะเป็นวนิยัภายนอก
หรือภายในตนเอง ยอ่มก่อใหเ้กิดความไวว้างใจ เช่ือมัน่ระหวา่งสมาชิก ท าใหเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีดี
ภายในครอบครัว  

   2)  ดา้นสังคม เม่ือกลุ่มคนในสังคมมีการรักษาระเบียบวนิยั เคารพกฎเกณฑข์อง
สังคมร่วมกนั เช่น การช่วยกนัรักษาสาธารณสมบติั การเคารพและไม่ล่วงเกินสิทธิของผูอ่ื้น           
การปฏิบติัตามประเพณีแบบแผนปฏิบติัของสังคม ก็จะท าใหก้ารด าเนินชีวติอยูร่่วมกนัของบุคคลใน
สังคมเป็นไปอยา่งสงบสุข 

   3)  ดา้นเศรษฐกิจ ในสภาพสังคมไทยปัจจุบนัท่ีมีการด าเนินงานทางภาคธุรกิจ
อยา่งรวดเร็ว โดยใชเ้ทคโนโลยส่ืีอสารเป็นเคร่ืองมือ เวลาจึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัยิง่ ซ่ึงผูด้  าเนินการ
ทางธุรกิจจะตอ้งรักษาและใชใ้หเ้กิดประโยชน์คุม้ค่าท่ีสุด ดงันั้น การมีวนิยัตรงต่อเวลา จึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศ   
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   4)  ดา้นการเมือง การท่ีประชาชนในสังคมไทยมีความเคารพยอมรับความคิดเห็น
ของบุคคลอ่ืนท่ีแตกต่างไปจากตนและตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ีของตนในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในฐานะประชาชนอยา่งกวา้งขวาง รวมทั้งการบริหารราชการแผน่ดินดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริตของนกัการเมืองฝ่ายรัฐบาลและการหมัน่ตรวจสอบการบริหารงานของคณะรัฐบาลอยา่งใกลชิ้ด
ดว้ยความตระหนกัในหนา้ท่ีของพรรคฝ่ายคา้นอยา่งแทจ้ริง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นวนิยัในตนเองท่ีส าคญัท่ีจะ
ช่วยใหก้ารพฒันาทางการเมืองของประเทศเป็นไปไดโ้ดยง่าย 
  แนวทางการเสริมสร้างวนิยัใหเ้กิดข้ึนกบับุคคลในสังคมไทย สามารถด าเนินการได้
หลายกรณี ข้ึนอยูก่บัลกัษณะวนิยัและกลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีตอ้งการเสริมสร้าง โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
เป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 
  1)  กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน 
   (1) สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ป้กครองเด็กและเยาวชน ตระหนกัเห็นความส าคญั
ในคุณค่าของการมีวนิยั 

 (2)  รณรงคใ์หส้ถาบนัครอบครัว ตระหนกัในบทบาทท่ีมีต่อการเสริมสร้างวนิยัท่ี
พึงประสงคใ์หแ้ก่สมาชิกในครอบครัว 

   (3) สนบัสนุนและกระตุน้ใหส้ถาบนัครอบครัวหรือผูป้กครองมีการอบรม
ถ่ายทอดวนิยัท่ีพึงประสงคแ์ก่สมาชิกผูเ้ยาวใ์นครอบครัว 

   (4)  รณรงคก์ารเสริมสร้างวนิยัท่ีพึงประสงคใ์หแ้ก่เด็กและเยาวชนโดยผา่นทาง
ส่ือมวลชน 

   (5)  ใหมี้การจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัวนิยัท่ีพึงประสงคใ์หส้ถาบนัการศึกษา
ระดบัและประเภทต่างๆ 

   (6)  ใหมี้การจดักิจกรรมเก่ียวกบัวนิยัท่ีพึงประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัพฒันาการ
ตามวยัต่างๆของเด็กและเยาวชน 

  2)  กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าทีข่องรัฐและเอกชน 
   (1) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบของหน่วยงานบางประการใหเ้หมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย 
   (2)  ประสานกบัหน่วยงาน องคก์รต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนใหมี้การด าเนินการ

ปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมายของหน่วยงาน องคก์รนั้นๆ 
   (3)  กระตุน้ สนบัสนุนใหห้น่วยงาน องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน ก าหนดเลือก

ระเบียบหรือวนิยับางประการ เพื่อปฏิบติัโดยใหมี้ลกัษณะเด่นเฉพาะตวัของหน่วยงาน องคก์รนั้นๆ 
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7.  ค่านิยมในสังคม 
  ค่านิยม ( Values) เป็นผลสืบเน่ืองมาจากวฒันธรรมประเพณีท่ียดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา 
นอกจากนั้นยงัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากค่านิยมท่ีสังคมนั้นๆ ยดึถือปฏิบติัเพราะค่านิยมเป็นตวัก าหนดหรือ
ผลกัดนัใหบุ้คคลประพฤติปฏิบติัทั้งต่อตนเองและสังคม  
  ประเภทของค่านิยม 
          ค่านิยมในสังคมสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีท าใหม้นุษย์ ในสังคมอยูร่อด และสัมพนัธ์กบัมาตรฐาน                 
ท่ีจะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาจึงมีนกัวชิาการไดใ้หค้วามส าคญัไวด้งัน้ี(สุพตัรา สุภาพ,2540:15) 
    (1)  ค่านิยมส่วนบุคคล หมายถึง การตดัสินใจเลือกในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 
    (2)  ค่านิยมของสังคม หมายถึง การท่ีสมาชิกของสังคมส่วนใหญ่ มีความนิยมในส่ิงท่ี
คลา้ยคลึงกนั ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองมาจากการท่ีคนเรานบัถือศาสนาเดียวกนั จึงท าใหเ้กิดความคิดเห็นต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปในทิศทางเดียวกนัเรียกวา่ “ค่านิยมร่วม” (Shared Value)   
   ลกัษณะค่านิยมของสังคมไทย 

   วถีิชีวติของคนไทยถูกแบ่งแยกตามทอ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยัใน 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะ
ชนบทกบัลกัษณะความเป็นอยูใ่นเมืองหลวง จึงเกิดความแตกต่างในดา้นวถีิชีวติความเป็นอยู่ ของ
วฒันธรรมในสังคม ประเพณี และค่านิยมของ 2 กลุ่มชนท่ีมีลกัษณะแตกต่างหรือสอดคลอ้งกนัตามแต่
สภาพสังคมแห่งการเปล่ียนแปลง ค่านิยมจึงเป็นส่วนท่ีสถาบนัครอบครัวและสถาบนัการศึกษาตอ้ง
ปลูกฝังใหบุ้คคลในสังคมมีแนวทางการด าเนินชีวติท่ีดี 
   ค่านิยมเป็นพื้นฐานท่ี บ่งบอกใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมของคน เพราะเป็นท่ียอมรับกนัวา่ 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของคนเรานั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัความคิดทั้งส้ิน ฉะนั้นควรปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมใหแ้ก่คนได ้ไดแ้ก่ 

ตารางท่ี  4  ค่านิยมท่ีควรปลูกฝังสู่ลกัษณะการปฏิบติั(สนอง ปัจโจปการี,2553:132) 
 

หัวข้อ         ลกัษณะปฏิบัติ 
1. ดา้นจริยธรรม 1.  ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 

2.  การเป็นผูมี้คุณธรรมน ามาซ่ึงความดี 
3.  ค าสั่งสอนของศาสดาของศาสนาท่ีตนนบัถือ
เป็นท่ีพึ่งได ้

2. ดา้นปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม 
 

1.  พดูดีเป็นศรีแก่ตน 
2.  การแต่งตวัสุภาพเรียบร้อยเป็นเคร่ืองบ่งบอก 
สภาวะความเป็นมนุษย ์
3.  ตนเองเป็นท่ีพึ่งของตน 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
หัวข้อ                             ลกัษณะปฏิบัติ 

3.  ดา้นสุนทรียภาพ 1.  ดนตรีท าใหจิ้ตใจละเมียดละไม 
2. การแสดงออกและความช่ืนชนศิลปะเป็น
เคร่ืองบอกระดบัจิตใจ 
3.  ศิลปะและดนตรีน าสันติสุขมาสู่โลก  

4.  ดา้นเศรษฐกิจ 1.  ไทยท าไทยใชไ้ทยเจริญ 
2.  นกนอ้ยท ารังนอ้ยแต่พอตวั 
3.  การประหยดัเป็นการสร้างอนาคต 

5.  ดา้นสังคม 1.  สังคมจะสงบสุขเม่ือรายไดข้องประชาชนทั้ง
ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และคนกลางไม่แตกต่าง 
2.  สมาชิกในสังคมไดรั้บผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรชุมชนเท่าเทียมกนั 
3.  สังคมจะสงบสุขไดเ้ม่ือสมาชิกมีคุณธรรม 

6.  ดา้นศาสนา 1.  ศาสนาเป็นเคร่ืองช าระจิตใจใหส้ะอาด 
2.  ศาสนาเป็นเคร่ืองค ้าจุนโลก 
3.  ศาสนาท าคนใหเ้ป็นมนุษย ์

7.  ดา้นการเมือง 1. คนไทยตอ้งนิยมการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

   
   หากทุกคนปฏิบติัตามค่านิยมดงักล่าวขา้งตน้ ความตั้งใจยอ่มจะช่วยใหต้นเอง ครอบครัว
และสังคมมีค่านิยมท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึนทั้งในระดบับุคคลและ         
ระดบัสังคม 
  

8.  ปัญหาสังคม 
   ปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนนั้น ส่วนใหญ่มนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง หรือก าหนดข้ึน แต่ก็มีบางปัญหา
ซ่ึงเกิดข้ึนจากสภาพธรรมชาติ ดงันั้นจึงสามารถแยกท่ีมาของปัญหาสังคมไดด้งัน้ี 
    1 )  ปัญหาสังคมท่ีเกิดจากมนุษย ์จากการท่ีผูค้นในสังคมนั้นสร้างข้ึน ปัญหาสังคม      
ท่ีเกิดจากมนุษย ์เช่น ปัญหาโสเภณี ปัญหายาเสพติด  ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาความยากจน ปัญหา
สงคราม เป็นตน้ 
    2 )  ปัญหาสังคมมนุษยท่ี์เกิดจากสภาพแวดลอ้ม ทางสังคม  โดยทัว่ไปแลว้สภาพ
ธรรมชาติมกัจะเป็นสาเหตุทางออ้ม หรือเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาสังคมมากกวา่ท่ีจะเป็นสาเหตุ
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โดยตรงของปัญหาสังคม เช่น ความแหง้แลง้ ท าใหเ้กิดปัญหาความยากจน ปัญหาอพยพ ยา้ยถ่ินฐาน
ปัญหาทางการเมืองการปกครอง เป็นตน้ 
    3 )  ปัญหาสังคมท่ีเกิดจากสภาพธรรมชาติ ปัญหาสังคมบางปัญหามีสาเหตุมาจากทั้ง
มนุษย ์และธรรมชาติ เช่น ปัญหาน ้าท่วม อาจเกิดจากฝนตกหนกั ประกอบกบัมีผูค้นสร้างส่ิงกีด
ขวางทางระบายน ้า (สร้างเข่ือนกั้นน ้า) ท าใหน้ ้าท่วมบริเวณท่ีดินท ามาหากินของผูค้นท่ีอยูเ่หนือเข่ือน 
  ทีม่าของปัญหาสังคม  
        ปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนนั้น ส่วนใหญ่มนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง หรือก าหนดข้ึน แต่ก็มีบาง
ปัญหาซ่ึงเกิดข้ึนจากสภาพธรรมชาติ ดงันั้น จึงสามารถแยกท่ีมาของปัญหาสังคมไดด้งัน้ี 
     1)  ปัญหาสังคมท่ีเกิดจากมนุษย ์จากการท่ีผูค้นในสังคมนั้นสร้างข้ึน หรือก าหนด
ข้ึน เน่ืองจากความผดิปกติในองคป์ระกอบของร่างกาย เช่น โครโมโซมเพศผดิปกติ ต่อมไร้ท่อท างาน
ผดิปกติ ความคิด ความเช่ือของมนุษยบ์างประการท่ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาได ้เช่น เช่ือวา่การตายเพื่อ
พระเจา้จะไดบุ้ญอยา่งยิง่ ตวัอยา่งของปัญหาสังคมท่ีเกิดจากมนุษย ์เช่น ปัญหาโสเภณี ปัญหา
สุขภาพจิต ปัญหาสงคราม เป็นตน้ 
     2)  ปัญหาสังคมมนุษยท่ี์เกิดจากสภาพแวดลอ้ม โดยทัว่ไปแลว้สภาพธรรมชาติ
มกัจะเป็นสาเหตุทางออ้ม หรือเป็นปัจจยัท่ีจะก่อใหเ้กิดปัญหาสังคมมากกวา่ท่ีจะเป็นสาเหตุโดยตรง
ของปัญหาสังคม เช่น ความแหง้แลง้ ท าใหเ้กิดปัญหาความยากจน ปัญหาอพยพปัญหาทางการเมือง
การปกครอง เป็นตน้ 
     3)  ปัญหาสังคมท่ีเกิดจากมนุษย ์และสภาพธรรมชาติ ปัญหาสังคมบางปัญหามี
สาเหตุมาจากทั้งมนุษย ์และธรรมชาติ เช่น ปัญหาน ้าท่วม อาจเกิดจากฝนตกหนกั ประกอบกบัมีผูค้น
สร้างส่ิงกีดขวางทางระบายน ้า (สร้างเข่ือนกั้นน ้า) ท าใหน้ ้าท่วมบริเวณท่ีดินท ามาหากินของผูค้นท่ีอยู่
เหนือเข่ือน 
    ปัญหาสังคม ปัญหาใดปัญหาหน่ึง มกัจะไม่ไดเ้กิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงเท่านั้น 
เช่น ถา้เราจะวเิคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหายาเสพติด จะพบวา่ปัญหาน้ีอาจเกิดจากขาดความรักความ
อบอุ่นจากครอบครัว และอาจเกิดจากบริเวณท่ีอยูอ่าศยัมีโรงยาฝ่ิน เป็นตน้ จึงท าใหเ้กิดปัญหาสังคม
ข้ึนมา 
 

9.  จิตสาธารณะต่อสังคมและประเทศชาติ 
  บุคคลผูมี้จิตสาธารณะจะมีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี  
   1)  การมีจิตบริการ หมายถึง การมีความพร้อมและเตม็ใจท่ีจะด าเนินการหรือเป็นธุระ
ใหง้านต่างๆ ลุล่วงไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
   2) การมีจิตอาสา  หมายถึง  การช่วยเหลือผูอ่ื้นในสังคมท่ีไดรั้บความเดือดร้อน         
ดอ้ยโอกาสทางสังคม ขาดท่ีพึ่ง ประสบกบัความยากล าบาก ดว้ยความห่วงใยและจริงใจ  
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   3)  การมีจิตเอ้ืออาทร หมายถึง ความเป็นผูท่ี้มีน ้าใจแก่ผูอ่ื้น รู้จกัแบ่งปันผูอ่ื้น ไม่วา่จะ
เป็นทางกาย ทางใจ และทางทรัพย ์
   4) การมีจิตความรับผดิชอบ  หมายถึง  การกระท าใดๆ  ของตนเองตอ้งมีความ
รับผดิชอบต่อตนเอง  เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม  และมีบทบาท
ช่วยเหลือสังคมในการรักษาประโยชน์ของส่วนรวม  เพื่อแกปั้ญหา  สร้างสรรคส์ังคม  ซ่ึงถือวา่เป็น
ความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  

 แนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ  
 การสร้างจิตสาธารณะเป็นความรับผดิชอบในตนเอง  แมว้า่จะไดรั้บการอบรมสั่ง

สอนมาก็ตาม  หากใจตนเองไม่ยอมรับ  จิตสาธารณะก็จะไม่เกิด  นอกจากจิตสาธารณะจะข้ึนอยูก่บั
จิตใจของตนเองแลว้ การสร้างจิตสาธารณะยงัมีแนวทางในการปฏิบติัหลายประการ  หากปฏิบติัไดจ้ะ
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมซ่ึงแนวทางในการปฏิบติัตนเป็นผูมี้จิตสาธารณะ มีดงัน้ี  

 1)  การมีวนัิยในตนเอง  การมีวนิยัในตนเองหมายถึง  การกระท าของบุคคลท่ีถูกตอ้ง
ตามกฎเกณฑท่ี์สังคมก าหนดไว้  ดว้ยการตระหนกัถึงสิทธิ  เสรีภาพ และหนา้ท่ีของตนเอง  รวมถึงมี
ความรับผดิชอบและมีส่วนร่วมในสังคมดว้ย เช่น การตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตยสุ์จริต การไม่ฝ่าฝืนกฎ
จราจร เป็นตน้  

 2) การให้ความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อม ในฐานะท่ีเราเป็นส่วนหน่ึงของสังคม  เราตอ้งมี
ความรับผดิชอบในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มทั้งใกลแ้ละไกลตวั  ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีเท่าท่ี
โอกาสจะอ านวยให้  เช่น การรักษาความสะอาด ของชุมชน  ถนนหนทาง  ตลอดจนภูมิประเทศ  
ภูมิอากาศใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ ไม่ใหเ้กิดมลภาวะเป็นพิษ  
 3)  การตระหนักถึงปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสังคม หากมีปัญหาเกิดข้ึนในสังคม  ใหถื้อวา่เป็น
ปัญหาของตนเองท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้  ตอ้งช่วยกนัแกไ้ข  เช่น การด าเนินการกบัโรงงานท่ีปล่อย
ของเสียลงสู่แม่น ้าโดยไม่มีการสร้างบ่อพกัน ้าทิ้งก่อนการท าลายสาธารณสมบติัของส่วนรวม  การ
ลกัลอบตดัตน้ไมใ้นท่ีสาธารณะของชุมชน เป็นตน้  
 4)  การยดึหลกัธรรมของศาสนาทีนั่บถือในการด าเนินชีวติ ทุกศาสนาต่างมีหลกัธรรม   
ค าสอนท่ีช่วยสร้างจิตใจของคนใหก้ระท าดี  ไม่เบียดเบียนกนั  มีใจเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ก่กนั  มีความเมตตา
อาทรต่อกนัเห็นแก่ผูอ่ื้นเสมือนเห็นแก่ตนเอง  ซ่ึงทุกหลกัธรรมค าสอนของทุกๆ ศาสนาลว้นแต่มี  
คุณประโยชน์ต่อผูก้ระท าทั้งส้ิน  หากเราปฏิบติัดว้ยความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  นอกจากจะท าใหต้นเองมี
ความสุขแลว้ยงัก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมอีกดว้ย 
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สรุปท้ายบท 
 สังคมท่ีประกอบไปดว้ยบุคคลท่ีรู้จกั สถานภาพภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และวนิยัของตนเอง    
จะเป็นพื้นฐานในการท าใหส้ังคมนั้นมีความสงบสุข ดว้ยบุคคลสังคม มีความรับผดิชอบ มีระเบียบวนิยั
ต่อกนั ส่งผลต่อครอบครัว บุคคลในครอบครัวให้มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิดความเขม้แขง็
ในตนเอง น ามาซ่ึงการประพฤติปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในสังคม สังคมสามารถสร้างความแขง็แกร่ง
ใหส้ังคมและประเทศชาติใหม้ัน่คงดว้ยคน เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส าคญัยิง่ 
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ค าถามท้ายบทที ่3 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้
 
 1.  นกัศึกษามีสถานภาพปัจจุบนัในครอบครัว และเครือญาติ อยา่งไร  จงสร้างผงัความคิด
เช่ือมโยงใหช้ดัเจน 
 2.  สถานภาพของนกัศึกษา ณ ปัจจุบนัในวทิยาลยัเป็นอยา่งไร และนกัศึกษามีหนา้ท่ีอะไรบา้ง 
 3.  คนในสังคมไม่ปฏิบัติตนตามสถานภาพและภาระหนา้ท่ีของตน ดว้ยสาเหตุใด 
 4.  หนา้ท่ีของเยาวชนตอ้งปฏิบติัต่อประเทศชาติอยา่งไรบา้ง 
 5.  นกัศึกษาสร้างวนิยัในตนเองใหเ้กิดเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงคอ์ยา่งไรบา้ง จงบอกเป็นขอ้ ๆ  
 6.  ค่านิยมในสังคมไทยท่ีควรยกยอ่งมีอะไรบา้ง จงอธิบายเป็นขอ้ ๆ  
 7.  จงอธิบายสาเหตุของการเกิดปัญหาสังคมจากผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงและผลกระทบ
จากความไร้ระเบียบวนิยัและขาดจิตส านึกของมนุษย์ 
 8.  การมีจิตสาธารณะต่อตนเองเป็นผลดีต่อนกัศึกษาในการอยูใ่นสังคมร่วมกนัไดอ้ยา่งไร 
 9.  นกัศึกษามีส่วนช่วยต่อตา้นคอรัปชัน่ไดอ้ยา่งไรบา้ง  
 
 
 
 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 4   
 

หัวข้อเร่ือง    สังคมและ วฒันธรรมประเพณ ี การมส่ีวนร่วมในการพฒันาสังคม  
   และส่ิงแวดล้อม  
เนือ้หา 

 1.  สังคม 
2.  วฒันธรรมในสังคมไทย 
3.  วฒันธรรมการส่ือสารของประเทศเพื่อนบา้นกลุ่มอาเซียน 
4.  ประเพณี 
5.  ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมในสังคมไทย 
6.  ความสัมพนัธ์ของกระบวนการทางสังคมและวฒันธรรม 
7.  วฒันธรรมทอ้งถ่ินของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบางขนุน 
8.  การมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
9.  สรุปทา้ยบท 
 

วตัถุประสงค์การเรียนรู้  
เมื่อนักศึกษาได้เรียนบทนีแ้ล้วนักศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายความหมายของสังคมไทย  และการอยูร่่วมในสังคมได ้
2.  อธิบายวฒันธรรมในสังคมไทยได ้
3.  อธิบายวฒันธรรมการส่ือสารของประเทศเพื่อนบา้นกลุ่มอาเซียนได ้
4.  บอกความหมายความสาํคญัของประเพณีได ้
5.  บอกปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมในสังคมได ้
6.  บอกความสาํคญัของกระบวนการทางสังคมและวฒันธรรมได ้
7.  อธิบายวฒันธรรมทอ้งถ่ินของคนในชุมชนบางขนุนได ้
8.  อธิบายการมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมส่ิงแวดลอ้มได ้
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1.  วธีิสอน 

1.1  แบบบรรยาย 
1.2  แบบอภิปราย 
1.3  แบบบทบาทสมมุติ 
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 2.  กจิกรรมการสอน 
2.1  ผูส้อนใชโ้ปรแกรม Power Point อธิบายเน้ือหาตามแนวทฤษฎี 

 2 .2  เม่ือรับฟังบรรยายแลว้ผูส้อนฝึกใหน้กัศึกษาเก็บขอ้มูลวถีิชีวติความเป็นอยูข่องคน
ในชุมชนและคน้ควา้ขอ้มูลวฒันธรรมประเพณีในชุมชน จากการศึกษาขอ้มูลบุคคลตน้แบบในชุมชน 
และสรุปขอ้มูลวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิมของคนในชุมชนต่างๆ โดยใชก้รณีศึกษาชุมชนบางขนุน                
ชุมชนบางขนุกอง 
 2.3 ใหน้กัศึกษานาํขอ้มูลจากการสังเกต การศึกษาคน้ควา้  มาแสดงความคิดเห็นร่วมกนั
ในรูปแบบอภิปรายกลุ่มตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด 
 2.4 ดาํเนินกิจกรรมกลุ่มต่อจากบทเรียนท่ีแลว้ แบ่งกลุ่มนกัศึกษา กลุ่มละ5-7 คนศึกษา
ขอ้มูล  วฒันธรรมประเพณีพื้นฐานในการใชภ้าษาพดูทกัทาย การแต่งกาย วถีิชีวติความเป็นอยูข่อง
ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน   
 

ส่ือการเรียนการสอน 
    1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม รหสัวชิา 001-004
ในบทเรียน  สังคมและ วฒันธรรมประเพณี การมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
 2. ตาํราพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 
 3. ระบบสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต  
  4. บุคคลตน้แบบในชุมชน 
 

การวดัและประเมนิผล 
  1.  สังเกตจากการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.  พิจารณาทกัษะความสามารถในการศึกษาขอ้มูลของนกัศึกษาในรูปแบบการ
อภิปรายในกิจกรรมกลุ่ม 

3.  เก็บคะแนนจากการแสดงบทบาทสมมุติและการอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
4.  เก็บคะแนนจากคาํถามทา้ยบทเรียน 
 



บทที ่4 
 

สังคมและ วฒันธรรมประเพณ ี การมส่ีวนร่วมในการพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม  
 
  มนุษยก์บัสังคมมีความผกูพนักนัอยา่งใกลชิ้ดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ดงัท่ีอริสโตเติล 
ปรัชญาเมธีชาวกรีกโบราณ ไดก้ล่าวไวว้า่ “มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม” ( Man is a Social Animal) จะเจริญหรือ
เส่ือมข้ึนอยูก่บัสถาบนัทางสังคม เช่น สถาบนัครอบครัว สถาบนัทางการศึกษา สถาบนัศาสนา     และ
สถาบนัการปกครอง สถาบนัสังคมเกิดข้ึนจากความจาํเป็นของมนุษย ์เพราะธรรมชาติมนุษยต์อ้งพึ่งพา
อาศยักนัและกนั มนุษยจึ์งดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

1.  สังคม 
 1.1  ความหมายของสังคม 
   คาํวา่ “สังคม” หมายถึง กลุ่มคนท่ีมาอยูร่วมกนัโดยยอมรับแบบแผนและกฎเกณฑข์อง
กลุ่มร่วมกนัในการดาํเนินชีวติ มีองคป์ระกอบและหนา้ท่ีหลายประการท่ีจะทาํใหส้ังคมดาํรงอยูไ่ดด้ว้ย
การกระทาํต่อกนั ภายใตก้ฎเกณฑเ์ดียวกนัเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกนั(สุพตัรา สุภาพ,2546:25) 
   คาํวา่ “สังคมไทย” ( Thai Society) เป็นสังคมผสมผสานระหวา่งสังคมเกษตรกรรม สังคม
ศาสนา และวฒันธรรม  โดยยดึมัน่ในสถาบนัหลกั 3 สถาบนั  คือ สถาบนัชาติ( NationalI Institution)
สถาบนัพระพุทธศาสนา (Buddhist Institution) และสถาบนัพระมหากษตัริย(์ King Institution)โดย
สังคมไทยแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
    1.  สังคมชนบท ( Rural Society) หมายถึง สังคมท่ีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางเกษตรกรรม เช่น ทาํนา ทาํสวน ทาํไร่ เล้ียงสัตว ์และทาํการประมง เป็นตน้ 
    2.  สังคมเมือง ( Urban Society) หมายถึง สังคมท่ีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
หลากหลาย และมีถ่ินฐานอยูใ่นเขตเมือง มีลกัษณะประชากรท่ีหนาแน่นมากกวา่สังคมชนบท อาชีพหลกั
ของสังคมเมืองคือการคา้ขาย ทาํอุตสาหกรรม และรับราชการ เป็นตน้ 
  สังคม คือ กลุ่มคนท่ีมาอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั มีความสัมพนัธ์ต่อกนั มีวฒันธรรม
เดียวกนัท่ีมาจากครอบครัว  จนถึงประเทศชาติเป็นสาํคญั องคป์ระกอบของสังคมประกอบดว้ย               
1) ประชากร 2) ความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ 3) มีความผกูพนัดว้ยปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง ไดแ้ก่ เช้ือชาติ 
ศาสนา ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม นอกจากน้ียงัสามารถแบ่งตามกลุ่มของสังคมศาสตร์ไดด้งัน้ี
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2539:409)  
    1)  การมีอาณาบริเวณท่ีแน่นอน หมายถึง เม่ือคนมาอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม จะตอ้งมี
ดินแดนหรืออาณาบริเวณเป็นของตนเอง 
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    2)  การอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม หมายถึง ลกัษณะการดาํรงชีวติของมนุษยใ์นฐานะท่ีเป็น
สัตวส์ังคม เพื่อประโยชน์แห่งการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
    3)  การรู้วา่ใครเป็นพวกของตนหรือใครไม่ใช่พวกของตน หมายถึง สมาชิกของสังคม
เดียวกนั สามารถท่ีจะทราบไดว้า่ใครเป็นพวกเดียวกบัตน และใครไม่ใช่พวกเดียวกบัตน 
    4)  การมีความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์กนั หมายถึง การท่ีบุคคลมาอยูร่วมกนั
จาํเป็นตอ้งมีสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์กนั ถา้บุคคลใดก็ตามแมจ้ะมีอาณาบริเวณอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม       
แต่ถา้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือปฏิสัมพนัธ์กนัจะเรียกวา่สังคมไม่ได ้
    5)  มีการแบ่งหนา้ท่ีทาํงานอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ (Division of Labour) หมายถึง        
มีการจดัสรรภารกิจใหส้มาชิกทาํตามความรู้ความสามารถและความถนดัอยา่งเป็นระบบและเป็นทีม 
 

2.  วฒันธรรมในสังคมไทย  
      2.1  ความหมายของวฒันธรรม 
      คาํวา่ “วฒันธรรม” เป็นคาํสมาสระหวา่งภาษาบาลี กบัภาษาสันสกฤต กล่าวคือคาํ
วา่ “วฒัน” มาจากคาํบาลีวา่ “วฑฺฒน” ซ่ึงแปลวา่ เจริญ งอกงาม (สุพตัรา สุภาพ,2538:10) 
      ส่วนคาํวา่ “ธรรม” มาจากภาษาสันสกฤตวา่ ธรฺม วฒันธรรมเขียนตามรูปภาษาบาลี
ไดว้า่ “วฑฺฒนธมฺม” หมายถึง ความดี ถา้แปลตามรากศพัทไ์ดค้วามหมายวา่ สภาพอนัเป็นความเจริญ
งอกงาม หรือลกัษณะท่ีแสดงความเจริญงอกงาม ซ่ึงเป็นคาํท่ี   พลตรีพระเจา้วรวงศเ์ธอกรมหม่ืนนราธิป
พงศป์ระพนัธ์ไดท้รงบญัญติัข้ึนใชแ้ทนคาํวา่ “ Culture” ในภาษาองักฤ ษ(พทัยา สายหู,2543 :15)
วฒันธรรมจึงหมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงความเจริญงอกงามของหมู่คณะท่ีประพฤติปฏิบติัสืบทอดกนัมา
จนเป็นมรดกทางสังคม จากชุมชนรุ่นหน่ึงไปสู่ชุมชนอีกรุ่นหน่ึง วฒันธรรมจึงมีลกัษณะท่ีสาํคญัคือ 
      1 )  วฒันธรรมเป็นความคิดร่วม (Shared ideas) และเป็นค่านิยมทางสังคม    
     2)  วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์รียนรู้ (Culture is Learned)    
         3)  วฒันธรรมมีพื้นฐานมาจากการใชส้ัญลกัษณ์ (Symbol)    
    4)  วฒันธรรม คือกระบวนการท่ีมนุษยก์าํหนดนิยามความหมายใหก้บัชีวติ  และส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีอยูร่อบตวัเรา 
    5)  วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีไม่หยดุน่ิง มีการเปล่ียนแปลงปรับตวัอยูต่ลอดเวลา  
   6 )  วฒันธรรมทาํหนา้ท่ีควบคุมสังคม      
   7 )  วฒันธรรมทาํใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในสังคม   
   8 )  วฒันธรรมเป็นปัจจยัสร้าง หรือหล่อหลอมบุคลิกภาพทางสังคมใหก้บัสมาชิก       
ทาํใหส้มาชิกในสังคมมีแบบแผนพฤติกรรมเฉพาะของตน 
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   2.2  ทีม่าของวฒันธรรม 

    เม่ือมนุษยไ์ดต้ั้งหลกัฐานอยูเ่ป็นหลกัแหล่งแลว้ มนุษยพ์ยายามท่ีจะเอาชนะ
ธรรมชาติ เพื่อท่ีจะมีชีวติอยา่งมัน่คงและมีความสุข ตลอดเวลาท่ีผา่นมา  มนุษยพ์ยายามท่ีจะตอบสนอง
ความจาํเป็นของตน ดงัน้ี 
    1.  ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งหาเล้ียงชีพ หาอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั 

   2.  ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบการปกครอง 
   3.  ความจาํเป็นในการจดัระบบสังคม 
   4.  ความจาํเป็นในการแสวงหาความรู้และการศึกษา 
   5.  ความจาํเป็นในการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก 
   6.  ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีศาสนาและความเช่ือ 

  จึงกล่าวไดว้า่ ความอ่อนแอทางจิตใจของมนุษยท์าํใหศ้าสนาและความเช่ือเป็นส่ิงท่ีมนุษย์
จะขาดเสียมิได ้มนุษยต์อ้งการท่ีพึ่งหรือเป็นเคร่ืองยดึเหน่ีย วใหมี้ความมัน่คงแก่ชีวติจิตใจของตน        
เม่ือมนุษยเ์ห็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติก็พยายามแสวงหาเหตุผลท่ีก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์เหล่านั้น 
เม่ือไดค้าํตอบตามท่ีตนตอ้งการก็มกัจะยดึถือในขั้นตน้ กลายเป็นความเช่ือส่วนบุคคล 
  สังคมมนุษยส์มยัแรก ๆ นบัถือภูตผปีีศาจ เคารพบูชาอาํนาจหรือส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ 
เช่น ตน้ไม ้ภูเขา ดิน นํ้า ลม พระจนัทร์ และพระอาทิตย ์เป็นตน้ และจะนบัถือพระเจา้หลายองคซ่ึ์งคิดวา่
สิงสถิต  อยูใ่นธรรมชาติ ต่อมา มนุษยมี์พฒันาการมากข้ึนจึงเลิกนบัถือพระเจา้หลายองคห์นัมานบัถือ
บูชาส่ิงเดียว หรือพระเจา้องคเ์ดียว เช่น พระพุทธศาสนา คริสตศ์าสนา และศาสนาอิสลาม เป็นตน้ 
    2.3  ประเภทของวฒันธรรม   นกัสังคมวทิยาแบ่งวฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
คือ(สุพตัรา สุภาพ,2546:29) 
     ประเภทท่ี 1  วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกนัทางดา้นวตัถุ ( Material Culture) วฒันธรรม
ประเภทน้ีเนน้ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ ส่ิงของ หรือวตัถุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น สถาปัตยกรรม เคร่ืองมือ 
อาคาร บา้นเรือน ส่ิงก่อสร้าง เป็นตน้ 
     ประเภทท่ี 2  วฒันธรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวตัถุ ( Non-material Culture) วฒันธรรม
ประเภทน้ีไม่เนน้ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม แต่เนน้ความเป็นนามธรรม ( Abstract) เช่น ภาษาพดู ความคิด 
ค่านิยม ประเพณี ความเช่ือทางศาสนา ลทัธิการเมือง เป็นตน้ 
    วฒันธรรม ยอ่มเปล่ียนแปลงไปตามเง่ือนไขและกาลเวลา เม่ือมีการประดิษฐห์รือคน้พบ
ส่ิงใหม ่วธีิใหม่ ท่ีใชแ้กไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของสังคมไดดี้กวา่ ยอ่มทาํใหส้มาชิกของ
สังคมเกิดความนิยม และในท่ีสุดอาจเลิกใชว้ฒันธรรมเดิม  การจะรักษาวฒันธรรมเดิมไวไ้ดจึ้งตอ้ง
ปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือ  พฒันาวฒันธรรมนั้นใหเ้หมาะสม มีประสิทธิภาพตามยคุสมั ย               
(เอ่ียม ทองดี,2548:150) 
 



57 
 

  2.4  วฒันธรรมหลกัของสังคมไทย 
    คาํวา่ “วฒันธรรมหลกั” หมายถึง วฒันธรรมท่ีเป็นหลกัของชาติ หรือประจาํชาติ ซ่ึงเรา
ตอ้งรักษา ส่งเสริมใหด้าํรงอยูคู่่กบัชาติไทย เพื่อใหเ้ป็นจุดศูนยร์วมจิตใจของคนในชาติ และเป็น
สัญลกัษณ์ของชาติไทย วฒันธรรมหลกัของสังคมพอประมวลได ้ดงัน้ี 
   1 )  พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั โดยมีวดัเป็นสถานท่ีอบรมจิตใจ มีพระสงฆเ์ป็นผูส้ั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชน 
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานหรือเป็นบ่อเกิดของวฒันธรรมไทย ขณะเดียวกนัชาวพุทธสามารถอยู่
ร่วมกบัคนท่ีนบัถือศาสนาอ่ืนไดอ้ยา่งปกติ ไม่มีการกดข่ีข่มเหง หรือทาํร้ายผูน้บัถือศาสนาอ่ืน เพราะเรา
เป็นคนไทยดว้ยกนั 
   2 )  สถาบนัพระมหากษตัริย ์ประเทศไทยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขมาทุกสมยั ทรง
เป็นผูน้าํในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง เป็นม่ิงขวญัและเป็นศูนยร์วมจิตใจของประชาชนทัว่ทั้ง
ประเทศ ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะพระองคท์รงนาํหลกัทศพิธราชธรรมมาบริหารประเทศชาติ สมดงัพระปฐม
บรมราโชวาทท่ีตรัสวา่ “เราจะครองแผน่ดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 
   3 )  ภาษาไทย พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราชแห่งราชอาณาจกัรสุโขทยั ทรงประดิษฐ์
อกัษรไทยข้ึนใชใ้นปี พ.ศ. 1826 โดยปรับประยกุตจ์ากอกัษรขอมโบราณ ภาษาไทยจึงเป็นส่ิงท่ีคนไทย
ภาคภูมิใจท่ีมีอกัษรประจาํชาติ และมีภาษาไทยเป็นของตนเอง 
   4 )  ประเพณีไทย เป็นเคร่ืองแสดงวถีิชีวติ และจิตใจของคนไทยทั้งในอดีต และปัจจุบนั 
ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งพระพุทธศาสนา และมีคติธรรมแฝงอยูด่ว้ย เช่น ประเพณีเก่ียวกบัการเกิด การ
แต่งงาน ประเพณีสงกรานต ์ประเพณีลอยกระทง การทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ ประเพณีการบวช เป็นตน้ 
   5 )  มารยาทไทย คนไทยมีมารยาทสุภาพเรียบร้อย รู้จกัเคารพต่อผูท่ี้ควรเคารพ อ่อนนอ้ม
ต่อผูท่ี้ควรอ่อนนอ้ม ซ่ึงแสดงออกไดห้ลายวธีิ เช่น การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ ์การกราบบิดามารดา 
ครูอาจารย ์และผูท่ี้ควรเคารพ การเคารพต่อชาติ ศาสนา การแสดงความเคารพต่อพระมหากษตัริย ์และพระ
บรมวงศานุวงศ ์
   6 )  จิตใจโอบออ้มอารีแบบไทย คนไทยไดรั้บการอบรมตามหลกัพระพุทธศาสนาให้
เป็นคนมีจิตใจโอบออ้มอารีต่อคนทัว่ไป โดยไม่เลือกชาติ ศาสนา คนไทยเป็นผูท่ี้มีความกตญัํูกตเวที
ต่อผูมี้พระคุณ เคารพเช่ือฟังบิดามารดา ครูอาจารย ์เป็นตน้ จนไดรั้บการขนานนามวา่ “สยามเมืองยิม้” 
หรือประเทศไทยเป็นประเทศแห่งผา้กาสาวพสัตร์ 
   7 )  ศิลปกรรมไทย หมายถึงงานศิลปะต่าง ๆ ท่ีช่างศิลป์ไทยสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองแสดงถึง
วฒันธรรมท่ีสมบูรณ์ เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีบรรพบุรุษสร้างสมไวใ้ห ้อนัเป็นเหมือนกระจกเงา
สะทอ้นววิฒันาการของกลุ่มชนบา้นเมือง ชีวติความเป็นอยู ่ความเช่ือ ความเจริญในเทคโนโลย ี         
และอ่ืน ๆ ทั้งยงัเป็นเคร่ืองสร้างความภาคภูมิใจแก่คนไทย เช่น นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย มวยไทย      
เป็นตน้ 
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   8 )  สถาปัตยกรรมไทย ไดแ้ก่ ปราสาทราชวงั วดัวาอาราม โบสถ ์วหิาร เจดีย ์ตลอดจน
บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั โดยเฉพาะบา้นทรงไทยนั้นมีลกัษณะสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีไม่
เหมือนใคร ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของวฒันธรรมอนัสูงส่งของชาติ 
   9)  วรรณคดีไทย วรรณกรรมเป็นส่ิงแสดงถึงความเจริญทางจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก
ของคนไทยท่ีแสดงออกมาเป็นตวัหนงัสือ เม่ืออ่านแลว้เกิดความสะเทือนใจ มีความรู้สึกนึกคิดไป
ในทางท่ีดีงาม เพราะงานเขียนเหล่าน้ีมกัแฝงคติเตือนใจไวด้ว้ย โดยมากเป็นคาํสอนทางพระพุทธศาสนา 
เช่น ไตรภูมิพระร่วง พระมาลยัคาํหลวง มหาชาติคาํหลวง และสมุทรโฆษคาํฉนัท ์เป็นตน้ 
 2.5   การเปลีย่นแปลงวฒันธรรม 
          วฒันธรรมปรากฏในสังคมไทยไดผ้า่นการผสมผสานหล่อหลอมมาเป็นเวลาหลาย
พนัปีกวา่จะมีรูปแบบดงัท่ีปรากฏในปัจจุบนั และยงัจะตอ้งเปล่ียนแปลงต่อไปอีกในอนาคต อยา่งไรก็
ตามในอดีตกาล ปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบของวฒันธรรมมีหลายประการดงัน้ี 
    1)  การอพยพยา้ยถ่ินฐานกลายเป็นดินแดนท่ีมีชนพื้นเมืองหลายกลุ่มหลายเผา่พนัธ์ุ
อาศยัมาแต่ดั้งเดิม ซ่ึงกลุ่มชนต่างๆ ไดข้ยายเผา่พนัธ์ุ  พฒันาข้ึนเป็นสังคมท่ีมีหวัหนา้ปกครอง มีเขตแดน
เป็นของตนเองจนพฒันาเป็นแวน่แควน้ท่ีมีวฒันธรรมเป็นของตนเอง 
    2)  การอยูใ่นเส้นทางเดินเรือระหวา่งตะวนัตกและตะวนัออกมีลกัษณะต่างซีกโลก
ท่ีเก่ียวพนักนั พวกพอ่คา้ชาวจีน อินเดีย อาหรับ แล่นเรือมาคา้ขาย นอกจากนั้นยงัมีบรรดาพอ่คา้ และ
นกัปราชญ ์นกัผจญภยั ตลอดจนกลุ่มผูล้ี้ภยัทางการเมืองเขา้มาตั้งหลกัแหล่งในภูมิภาคน้ีอีกดว้ย  
 

3.  วฒันธรรมการส่ือสารของประเทศเพือ่นบ้านกลุ่มอาเซียน 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้จุดเร่ิมตน้ข้ึนเม่ือเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 

2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ไดร่้วมกนัจดัตั้งสมาคมอาสา หรือ Association of South 
East Asia ข้ึน เพื่อการร่วมมือกนัทาง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม แต่ดาํเนินการไดเ้พียง 2 ปี ก็ตอ้ง
หยดุชะงกัลง เน่ืองจากความผกผนัทางการเมืองระหวา่ง ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย 

จนกระทัง่ต่อมามีการฟ้ืนฟูสัมพนัธภาพระหวา่งประเทศข้ึน  จึงไดมี้การแสวงหาลู่ทาง
จดัตั้งองคก์ารความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ึนในภูมิภาค "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต"้ 
และพนัเอก (พิเศษ) ดร.  ถนดั คอมนัตร์  อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศในสมยัรัฐบาล
จอมพลถนอม  กิตติขจร  โดยมีการลงนาม "ปฏิญญากรุงเทพ"  ท่ีพระราชวงัสราญรมย์  เม่ือวนัท่ี  8 
สิงหาคม พ.ศ. 2510 จาก ปฏิญญาอาเซียน  ซ่ึงลงนามโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศของ
ประเทศสมาชิกก่อตั้ง 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ทุกประท่ีอยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ยกเวน้ ติมอร์-เลสเต ้ 
  ความประสงคข์องการจดัตั้งกลุ่มอาเซียนข้ึนมา  เกิดจากความตอ้งการสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีมัน่คง (เพื่อท่ีผูป้กครองของประเทศสมาชิกจะสามารถมุ่งความสนใจไปท่ีการสร้างประเทศ)  
ความกลวัต่อการแพร่ขยายของลทัธิคอมมิวนิสต์  ความศรัทธาหรือความเช่ือถือต่อมหาอาํนาจภายนอก
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เส่ือมถอยลงในช่วงพุทธทศวรรษ  2500 รวมไปถึงความตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ     
การจดัตั้งกลุ่มอาเซียนมีวตัถุประสงคต่์างกบัการจดัตั้งสหภาพยโุรป  เน่ืองจากกลุ่มอาเซียนถูกสร้างข้ึน
เพื่อสนบัสนุนความเป็นชาตินิยม(กระทรวงต่างประเทศ,) 
  ขอ้มูลพื้นฐานในการติดต่อส่ือสารของประเทศเพื่อนบา้นกลุ่มอาเซียน 
          1)  ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)   เมืองหลวง : บนัดาร์เสรีเบกา
วนั ภาษา : ภาษามาเลย ์เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นองักฤษและจีน  
         2)  ประเทศ กมัพชูา ( Cambodia) เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ ภาษา : ภาษาเขมร         
เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นองักฤษ, ฝร่ังเศส, เวยีดนามและจีน 
      3)  ประเทศ อินโดนีเซีย ( Indonesi)  เมืองหลวง:จาการ์ตา  ภาษา:ภาษาอินโดนีเซีย         
เป็นภาษาราชการ 
    4)  ประเทศ  ลาว (Laos) เมืองหลวง:นครหลวงเวยีงจนัทร์ ภาษา:ภาษาลาว  เป็นภาษา
ราชการ 
    5)  มาเลเซีย ( Malaysia)  เมืองหลวง:กรุงกวัลาลมัเปอร์  ภาษา: ภาษามาเลย์  เป็นภาษา
ราชการ รองลงมาเป็นองักฤษและจีน 
    6)  พม่า ( Myanmar)  เมืองหลวง : เนปีดอ ( Naypyidaw) ภาษา: ภาษาพม่า เป็นภาษา
ราชการ 
   7) ฟิลิปปินส์(Philippines)เมืองหลวง:กรุงมะนิลาภาษา:ภาษาฟิลิปิโนและภาษาองักฤษ 
เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็น สเปน จีนฮกเก้ียน จีนแตจ๋ิ้ว ฟิลิปปินส์ มีภาษาประจาํ 
ชาติคือภาษาตากาล็อก 
   8)  สิงคโปร์ (Singapore) เมืองหลวง : สิงคโปร์ ภาษา : ภาษามาเลย ์เป็นภาษาราชการ 
รองลงมาคือจีนกลาง  
   9)  เวยีดนาม ( Vietnam) เมืองหลวง : กรุงฮานอย ภาษา : ภาษาเวยีดนาม เป็นภาษา
ราชการ 
   10) ประเทศไทย (Thailand) เมืองหลวง: กรุงเทพมหานคร  ภาษา: ภาษาไทย เป็นภาษา
ราชการ 
 

4.  ประเพณ ี
  4.1  ความหมายความส าคัญและประเภทของประเพณี     
   “ ประเพณี” หมายถึง ระเบียบแบบแผนในการประพฤติปฏิบติัท่ีคนส่วนใหญ่เห็นวา่ดี เห็น
วา่ถูกตอ้งเป็นท่ียอมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคม และมีการปฏิบติัสืบต่อ ๆ กนัมา เช่น ประเพณีการเกิด 
การหมั้นหมาย การสมรส การตาย การบวช การข้ึนบา้นใหม่ (ราชบณัฑิตยสถาน,2546 :663)      
ประเพณีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
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     1)  จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม ( Mores) คือส่ิงท่ีคนในสังคมยดึถือ และปฏิบติัตาม 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของศีลธรรม คุณธรรมท่ีดีงาม ผูใ้ดฝ่าฝืนไม่กระทาํตามจะไดรั้บการประนาม       
จากสังคม เช่น เม่ือพอ่แม่แก่เฒ่าลง ลูกหลานจะตอ้งเล้ียงดู ถา้ลูกคนใดไม่เล้ียงดูพอ่แม่ สังคมจะถือวา่
เป็นลูกอกตญัํู เป็นตน้ 
     2)  ขนบประเพณี (Tradition) คือส่ิงท่ีคนในสังคมประพฤติปฏิบติัตามระเบียบแบบแผน
ท่ีสังคมไดก้าํหนดไวท้ั้งทางตรง และทางออ้ม 
     3)  ธรรมเนียมประเพณี( Convention) คือส่ิงท่ีคนในสังคมประพฤติปฏิบติักนัโดยทัว่ไป
จนเกิดเป็นความเคยชิน แต่ไม่ใช่ภาระหนา้ท่ี ท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพราะไม่มีกฎหมายบงัคบัไว ้ส่วนมากเป็น
เร่ืองเก่ียวกบัมารยาทโดยทัว่ไปเช่น การแต่งกาย การเดิน การนัง่ การรับประทานอาหาร เป็นตน้ หาก
ผูใ้ดละเลยไม่ปฏิบติัตามประเพณีน้ีจะถูกสังคมติเตียนวา่ เป็นคนไม่มีมารยาท 
    4.2  อทิธิพลของวฒันธรรม และประเพณทีีม่ีต่อบุคคลและสังคม 
     จากความหมาย และประเภทของวฒันธรรม และประเพณี ทาํใหไ้ดข้อ้สรุปถึงอิทธิพล
ของวฒันธรรม และประเพณีท่ีมีต่อบุคคลและสังคม ดงัน้ี 
      1 )  วฒันธรรมและประเพณีเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความเจริญของสังคมนั้น ๆ เช่น ประเทศ
ท่ีมีความเจริญจะมีภาษาประจาํชาติของคนทั้งภาษาพดู ภาษาเขียน และภาษาสัญลกัษณ์ ภาษามีความสาํคญั
ต่อบุคคลและสังคม กล่าวคือ ภาษาสามารถใชเ้ป็นส่ือกลางสาํหรับถ่ายทอดส่ิงท่ีมนุษยคิ์ดออกมาเป็น
คาํพดูทาํใหค้นอ่ืนเขา้ใจ ภาษาจึงเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความมีวฒันธรรม 
      2 )  วฒันธรรม และประเพณี มีผลต่อการศึกษาความแตกต่างของสังคม เพราะ
วฒันธรรม และประเพณีในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกนั เช่น ชาวไทยและชาวตะวนัตกมีวทิยาการ        
คนละแบบกนั สนใจศิลปะคนละชนิดกนั รับประทานอาหารต่างชนิดกนั มีวธีิการพกัผอ่นต่างกนั 
การละเล่น การแต่งกาย และการดาํเนินชีวติประจาํวนัแตกต่างกนั การศึกษาความแตกต่างเหล่านั้นจะช่วย
ใหบุ้คคลในสังคมหน่ึงท่ีมาอยูอี่กสังคมหน่ึงสามารถปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมกบัสังคมท่ีตนตอ้งมาอาศยัอยู่
ไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัสังคมนั้น  ๆ
      3 )  วฒันธรรมและประเพณีมีผลต่อการเลือกอาชีพของคนในสังคม เช่น วฒันธรรม
ไทยชอบใหบุ้ตรหลานประกอบอาชีพรับราชการ ส่วนวฒันธรรมชาวจีน ชอบใหบุ้ตรหลานประกอบอาชีพ
คา้ขาย และทาํธุรกิจ เป็นตน้ 
      4 )  วฒันธรรม และประเพณีมีผลต่อแบบแผนการดาํเนินชีวติ เช่น มีผลต่อ
แนวความคิด เจตคติ และค่านิยมของคนในสังคม เพราะบุคคลมีแนวโนม้จะปฏิบติัตามวฒันธรรม และ
ประเพณีของสังคมนั้นเพื่อใหต้นเองไดรั้บการยอมรับ อาทิ การเคารพกฎ กติกา ระเบียบท่ีสังคมกาํหนด
ข้ึนมาใหใ้ชร่้วมกนั หากสมาชิกคนใดไม่ปฏิบติัตามจะรู้สึกเคอะเขิน มีความละอาย ไม่กลา้เขา้สังคม และ
ยงัไดรั้บการตาํหนิ จากสมาชิกคนอ่ืน ๆ ท่ีอยูร่่วมสังคมเดียวกนั แต่ถา้สามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมก็สามารถเขา้สังคมไดอ้ยา่งภาคภูมิใจ และยงัไดรั้บการยกยอ่งจากสมาชิกคนอ่ืน  ๆในสังคมดว้ย 
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สาํหรับการดาํเนินชีวติท่ีดีงามเก่ียวกบัวฒันธรรมดา้นกิจกรรมทางสังคม มารยาท และการสมาคม             
ในชีวติประจาํวนัจะกล่าวรายละเอียดในบทต่อไป 
  

5.  ปัจจัยทีก่่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรมในสังคมไทย 
   การเปล่ียนแปลง ของวฒันธรรมในสังคมไทย ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
    1)  เทคโนโลย ีคือ เคร่ืองมือช่วยอาํนวยความสะดวกใหส้มาชิกในสังคมตลอดจน
ตอบสนองความตอ้งการของสังคม ทาํใหชี้วติความเป็นอยูข่องประชาชนเปล่ียนแปลงไป 
    2)  อุดมการณ์ คือ ส่ิงท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลในสังคมเกิดความพยายามท่ีจะปรับปรุง
เปล่ียนแปลงสังคมใหบ้รรลุจุดหมายดัง่อุดมการณ์ท่ีวางไว ้เช่น อุดมการณ์ประชาธิปไตยมีจุดมุ่งหมาย
ใหทุ้กคนรู้จกัการปกครองระบบประชาธิปไตย ตลอดจนรู้จกัสิทธิหนา้ท่ี ท่ีพึงปฏิบติั เพื่อรักษาการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยใหย้ ัง่ยนืและมัน่คง 
    3)  การแข่งขนั คือ แรงกระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม และวฒันธรรม        
ผลสืบเน่ืองจากการแข่งขนัทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ เช่น ความขดัแยง้ในเร่ืองราคาสินคา้ระหวา่งพอ่คา้-
แม่คา้กบัประชาชนผูซ้ื้อสินคา้ ความขดัแยง้กนัเร่ืองเขตปันดินแดนระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 
    4)  การเมือง การเมืองมีบทบาทสาํคญัอยา่งมาก เน่ืองจากฝ่ายการเมืองมีหนา้ท่ีในการ
กาํหนดระเบียบแบบแผนตลอดจนกฎหมา ย มาตรการและวธีิการต่าง ๆ ของประเทศชาติทั้งหมด บาง
มาตรการก็สร้างประโยชน์ใหแ้ก่สังคมอยา่งมาก แต่บางคร้ังสร้างความวุน่วาย 
    5)  เศรษฐกิจ เศรษฐกิจมีส่วนช่วยส่งเสริมการเปล่ียนแปลงทางสังคมอยา่งมาก เช่น ใน
สมยัโบราณเราใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบยงัชีพ ผลิตสินคา้มาเพื่อบริโภค ต่อมา เราไดมี้การคา้ติดต่อกบั
ต่างประเทศ ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจแบบยงัชีพเป็นแบบเงินตรา จึงตอ้งเร่งการผลิต
เพื่อส่งออก เม่ือเป็นเช่นน้ีประชาชนตอ้งเปล่ียนแนวทางการดาํเนินชีวติตามไปดว้ย 
    6)  ความกดดนัทางโครงสร้างภายใน เกิดจากความกดดนัต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงเร้าทางสังคม
ท่ีมีต่อประชาชนอยา่งรุนแรง ทาํใหป้ระชาชนหาทางออกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
 

6.  ความสัมพนัธ์ของกระบวนการทางสังคมและวฒันธรรม 
  สังคมและวฒันธรรมเป็นส่วนสาํคญัของความเป็นมนุษย ์เป็นสองส่ิงท่ีแยกออกจากกนั
ไม่ได ้และมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัอยา่งลึกซ้ึง ในขณะเดียวกนัวฒันธรรมก็เกิดข้ึนเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการทางสังคมและจิตใจของมนุษย ์วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีช่วยประสานและผกูมดัไวใ้นสังคม
เดียวกนั เป็นส่ิงท่ีช่วยทาํใหโ้ครงสร้างของสังคมคงอยู ่เพราะเป็นการเสริมสร้างความผกูพนัทางจิตใจ
ของคนหลาย ๆ คนเขา้ไวด้ว้ยกนั กระบวนการทางสังคมและวฒันธรรมจึงก่อใหเ้กิด ผลต่อบุคคลใน
สังคม 2 ประการดงัน้ี 
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     1)  ผลของกระบวนการทางสังคมและวฒันธรรมเชิงบวก 
           (1)  ทาํใหม้นุษยใ์นแต่ละสังคมเกิดการเรียนรู้  ปรับตวัใหอ้ยูใ่นสังคมนั้นได ้

   (2)  ทาํใหม้นุษยใ์นสังคมเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ เพื่อท่ีจะนาํความรู้ท่ีไดจ้าก
การแลกเปล่ียนกบัมนุษยด์ว้ยกนัเองในสังคมมาพฒันาตนเอง 

   (3)  ทาํใหม้นุษยใ์นสังคมเกิดประสบการณ์ในการท่ีไดมี้การปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนั 

   (4)  ทาํใหว้ถีิชีวติของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไปจากเดิม เช่น วฒันธรรมการ
ดาํรงชีวติของมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปเป็นอยา่งมาก 

   (5)  ทาํใหแ้บบแผนทางวฒันธรรมเปล่ียนแปลง เช่น  การเปล่ียนแปลงใน
ความคิด 
        2)  ผลของกระบวนการทางสังคมและวฒันธรรมเชิงลบ 
     (1)  ทาํใหเ้กิดความไม่เป็นระเบียบของสังคม 
     (2)  ทาํใหเ้กิดปัญหาสังคมข้ึนได้ 
     (3)  ทาํใหว้ถีิชีวติแบบดั้งเดิมในสังคมถูกทอดทิ้ง  

   (4)  ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมบางอยา่งของคนในสังคม เช่น       
การเปล่ียนแปลงรูปแบบ และปริมาณการก่ออาชญากรรม การหยา่ร้าง การประทว้ง พฤติกรรมการบริโภค 
    

7.  วฒันธรรมท้องถิ่นของชุมชน กรณศึีกษาชุมชนบางขนุน 
   7.1 ความหมายและความส าคัญของวฒันธรรมท้องถิ่นและความเป็นมาของชุมชนบางขนุน 
  คาํวา่ “ทอ้งถ่ิน” หมายถึง พื้นท่ีและขอบเขตท่ีชุมชน หมู่บา้น เมือง มีการพบปะสังสรรค์
กนัทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม จนปรากฏรูปแบบทางวฒันธรรมท่ีเหมือนกนั และแตกต่าง
กนัไปจากชุมชน หมู่บา้น และเมือง ในทอ้งถ่ินอ่ืน 
  เอ่ียม  ทองดี (สรณา  อนุสรณ์ทรางกรู,2550 :9) ไดใ้หค้วามหมายวฒันธรรมทอ้งถ่ินไวว้า่
เป็นส่ิงต่างๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนหรือกระทาํข้ึนเพื่อใชใ้นวถีิชีวติหรือการดาํรงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยภูมิ
ปัญญา เง่ือนไข แรงจูงใจ แบบแผน พฤติกรรม องคก์ร ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองมือร้อยรัดจดัการระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษยก์บัธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ของตน ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามกลุ่มเวลา สถานท่ี 
 วฒันธรรมทอ้งถ่ิน จึงหมายรวมถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนซ่ึงเป็นวตัถุ เพื่อสนอง
ต่อความตอ้งการของมนุษย ์และไดเ้ปล่ียนแปลงปรับปรุงจากการเรียนรู้ของพฤติกรรมท่ีมนุษยไ์ดรั้บ
การถ่ายทอด สืบต่อกนัมาในดา้นความเช่ือ ค่านิยมและแบบแผนประเพณี ความรู้สึก ความประพฤติและ
กิริยาอาการ หรือการกระทาํของมนุษย ์จนมีการยอมรับปฏิบติักนัมาเป็นวธีิการ และมีการอบรม
ถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นต่อมาเพื่อปรับปรุงใหเ้ขา้กบัสภาพส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์
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  สาํราญ  จูช่วย(2554 :36)  ไดท้าํการศึกษาวจิยัเร่ืองการดาํเนินชีวติของคนในชุมชนบางขนุน
ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการดาํเนินชีวติของคนใน
ชุมชนบางขนุนภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมทอ้งถ่ินและการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน พบขอ้มูลท่ีน่าศึกษาเก่ียวกบัการดาํเนินชีวติของคนในชุมชนบาง
ขนุน อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี กบัการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมทอ้งถ่ินดงัน้ี 
  ประวติัชุมชนบางขนุนอาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

    ความเป็นมาของตาํบลบางขนุน ไม่มีหลกัฐานวา่มีประวติัความเป็นมาอยา่งไร               
การสอบถามจากผูสู้งอาย ุกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในอดีตและปัจจุบนัก็เพียงแต่ใหค้าํตอบวา่  ไดท้าํมาหากิน
และอยูท่ี่บางขนุนมาแต่คร้ังปู่ ยา่ตายาย  (จารุวรรณ พุม่สงวน,2554 :สัมภาษณ์) หลกัฐานท่ีพอจะเห็น
ความเป็นมาของตาํบลบางขนุน ไดแ้ก่การศึกษาโบราณวตัถุท่ีวดับางขนุนซ่ึงกรมศิลปากรไดต้รวจสอบ
และบนัทึกไวว้า่  เป็นสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยา มีการบูรณะต่อเติมในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้       
(ภูมิปัญญาจงัหวดันนทบุรี,2543:24)  
  การศึกษาจากหลกัฐานเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ี สามารถศึกษา คน้ควา้ไดแ้ก่ เอกสารลกัษณะทาง
โบราณคดี ประกอบกบัคาํบอกเล่าต่าง ๆ ดงักล่าว จึงพอสันนิษฐานไดว้า่  ตาํบลบางขนุนคงเป็นชุมชน        
ท่ีอยูอ่าศยัมาตั้งแต่สมยัอยธุยา และคงมีความ อุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร เจริญรุ่งเรืองเป็นท่ีรู้จกัของ
สาธารณชนทัว่ไป ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ดว้ยลกัษณะพื้นดินท่ีอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติจึงมีผูค้น
เขา้ไปอยูอ่าศยัทาํมาหากินทางดา้นการเกษตร มีผลผ ลิตก็แลกเปล่ียนกนัและกนั สภาพการดาํเนินชีวติ
เช่นน้ีทาํใหมี้การติดต่อกบัผูค้นในท่ีต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก  กอรปกบัมีความเจริญเขา้ถึงในชุมชน
โดยรอบในปัจจุบนั ทาํใหชุ้มชนบางขนุน อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี มีความเจริญอยา่งรวดเร็ว 
  ในปี พ.ศ. 2307 สมยักรุงศรีอยธุยา เมืองนนทบุรีเป็นพื้นท่ีรองรับการอพยพหนีภยัสงคราม
ของชาวกรุงศรีอยธุยาเม่ือคร้ังรบกบัพม่า รวมถึงเป็นจุดยทุธภูมิในการสู้รบระหวา่งองักฤษกบัพม่า บริเวณ
ค่ายพม่าท่ีวดัเขมา ทาํใหว้ดัวาอารามตอ้งถูกทิ้งร้าง ประชาชนอพยพทิ้งบา้นเรือนหนีภยัสงครามขา้มฝ่ัง
แม่นํ้าเจา้พระยาเขา้ไปหลบซ่อนอยูบ่า้นสวนในชุมชนบางขนุน ชุมชนวดัโบสถบ์น และชุมชนบางม่วง 
เป็นจาํนวนมาก เม่ือสงครามยติุลง บางกลุ่มเดินทางกลบับา้ง บางกลุ่มไม่กลบั อาศยัพื้นท่ีทาํมาหากินตั้งแต่
ชุมชนบางขนุนเรียบริมคลองบางกอกนอ้ยตอนบนเป็นแนวยาว โดยจบัจองพื้นท่ีริมคลองเป็นท่ีตั้ง
บา้นเรือน จึงมีการสืบทอดวฒันธรรมหลากหลายอยา่งมาจากชาวกรุงศรีอยธุยา (ชาวเมืองนนทบุรีเรียกกรุง
ศรีอยธุยาวา่เมืองบน) ท่ีพบเห็นเป็นศิลปกรรมทางดา้นการสร้างวดั  เช่น วดับางขวาง  วดับางขนุน            
วดัปรางคห์ลวง ฯลฯ การเล่นดนตรีไทย  การฟ้อนรํา  การทาํตะลุ่ม ชุมชนบางขนุน เป็นยา่นชุมชนท่ี
หนาแน่น มีลกัษณะเป็นบา้นสวนมีบา้นเรือนเรียงรายไปตามบริเวณริมฝ่ังแม่นํ้าออ้ม   และคลองสาขาต่าง 
ๆ ไดแ้ก่  วดัแกว้ฟ้า บา้นธาตุ บา้นบางขนุกอง บา้นบางขนุน บา้นบางสีทอง ตามตาํนานกล่าววา่เป็นชุมชน
ท่ีตั้งมาตั้งแต่สมยัพระเจา้อู่ทอง   
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               7.2  ลกัษณะการด าเนินชีวติของคนในชุมชนบางขนุนภายใต้การเปลีย่นแปลงของวฒันธรรม
ท้องถิ่น 
     วฒันธรรมทอ้งถ่ินดา้นวตัถุ 
   1)  การเปล่ียนแปลงดา้นสาธารณูปโภค การคมนาคม ไฟฟ้า และแสงสวา่ง  
    ชุมชนบางขนุนมีความเปล่ียนแปลงดา้นการคมนาคมท่ีเขา้มาในหมู่บา้นอยา่ง
รวดเร็ว ทั้งการตดัถนนใหม่ จากถนนสายใหญ่ระหวา่งจงัหวดัใกลเ้คียง และทางเขา้หมู่บา้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2540 ซ่ึงนบัเป็นผลดีจากนโยบายของรัฐบาล ทาํใหชุ้มชนเจริญข้ึน ไปมาหาสู่กนัไดส้ะดวกมากข้ึน 
ส่งผลใหช้าวบา้นปรับเปล่ียนการดาํเนินชีวติของตนเองใหม่ ดว้ยการหาซ้ือรถยนตส่์วนตวั หรือ
รถจกัรยานยนต ์และเร่ิมมีไฟฟ้าเขา้มาในชุมชน ชาวบา้นมีการซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองอาํนวยความสะดวกใช้
ในครัวเรือน อาชีพใหม่ ๆ เกิดข้ึนในชุมชน เช่น อาชีพซ่อมรถจกัรยานยนต ์ขายวสัดุอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอ่มไหลเขา้มาตั้งประกอบการ ทาํใหช้าวบา้นมีรายได้
จากการทาํงานเป็นลูกจา้งในโรงงานกนัมากข้ึน 
             จะเห็นวา่ จากการท่ีความเจริญทางดา้นคมนาคม ไฟฟ้า แสงสวา่งซ่ึงจดัเป็น
สาธารณูปโภคท่ีสร้างความเจริญอยา่งรวดเร็วในทุก ๆ ดา้น ท่ีตามมา ทาํใหล้กัษณะแนวทางการดาํเนิน
ชีวติของคนในชุมชน เปล่ียนไป เร่ิมใชข้องฟุ่มเฟือยมากข้ึน มีการแต่งกายเหมือนคนเมือง เน่ืองจากการ
คมนาคมมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวติของคนในชุมชนมีการปรับตวัใหท้นัสมยัข้ึน ทั้งการบริโภควตัถุ
นิยม การแต่งกาย การใชภ้าษาพดูท่ีเลียนแบบ ส่ือโฆษณา ละครทีว ีคนในชุมชนบางขนุน มีการดาํเนิน
ชีวติท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลกระทบมาจากการพฒันาการทางสังคมท่ีผา่นมาทางส่ือวทิยุ
โทรทศัน์ การคมนาคม หรือท่ีเรียกวา่วฒันธรรมทอ้งถ่ินทางดา้นวตัถุท่ีเปล่ียนไป 
  2)  การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ีและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  
   ชุมชนบางขนุนมีการเปล่ียนแปลงการดาํเนินชีวติแบบดั้งเดิมมาเป็นสมยัใหม่ ภายใต้
การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมทอ้งถ่ินดา้นวตัถุ ดว้ยเทคโนโลยเีคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เขา้มาใหม่ ๆ เช่น 
รถไถนา เคร่ืองพน่ยาปราบศตัรูพืช ทาํใหอ้าชีพดั้งเดิมทางการเกษตรท่ียดึหลกัหมุนเวยีนทางธรรมชาติ
ถูกลดบทบาทลง หนัมาใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชทางการเกษตรรูปแบบใหม่ การเร่งผลผลิตใหผ้ลไม้
ทางการเกษตรออกดอกออกผลนอกฤดูกาล เพื่อมุ่งรายไดท่ี้สูงข้ึน ทาํใหร้สชาติดั้งเดิมของผลไมท่ี้มี
ช่ือเสียงของบางขนุนถูกลดบทบาทความนิยมและเส่ือมความน่าเช่ือถือลง อาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชน
ถูกเปล่ียนบทบาท ผูช้าํนาญการเร่ืองหมอชาวบา้น ดา้นสมุนไพร หมอดู หมอไสยศาสตร์ ตอ้ง
ปรับเปล่ียนวธีิการประกอบอาชีพใหท้นัต่อสังคมท่ีเปล่ียนไป การทาํสมุนไพรดว้ยวธีิการตม้ท่ีเรียกวา่ 
“หมอ้ยา” ตอ้งปรับกระบวนการทาํในรูปแบบแคปซูลเมด็ เคร่ืองจกัรรุ่นใหม่ ๆ ในการเกษตรเช่น เคร่ือง
เรือยนต ์เคร่ืองพน่ยาศตัรูพืช ถูกนาํมาใชใ้นการเกษตร การดาํเนินชีวติแบบเรียบง่ายท่ีมีเรือพายขายของ
ในลาํคลองของชุมชนถูกเปล่ียนสภาพเป็นเรือเคร่ืองยนตท่ี์ส่งเสียงดงั ส่งกล่ินท่อไอเสียนํ้ามนัจาก
เคร่ืองยนตท์าํลายสายนํ้าท่ีเคยใสสะอาดเปล่ียนสภาพลง และตล่ิงในลาํคลองพงัทลาย บา้นเรือนริม
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คลองทรุดโทรมลง ลูกหลานในชุมชนรุ่นใหม่ซึมซบัวฒันธรรมดา้นวตัถุเขา้มาใชแ้บบใหม่ ๆ คนรุ่น
ใหม่ละเลยท่ีจะสืบทอดอาชีพเกษตรกรดั้งเดิมของบรรพบุรุษ อาชีพการปลูกผลไมเ้ร่ิมใหผ้ลผลิตนอ้ยลง 
รายไดต่้อครอบครัวลดลง ตอ้งหนัไปหาอาชีพอ่ืนนอกชุมชน และดว้ยปุ๋ย ยาฆ่าแมลงสารเคมีต่าง ๆ 
ส่งผลกระทบต่อนํ้าและดินในชุมชนท่ีเส่ือมสภาพ ไม่สามารถทาํการเกษตรท่ีสร้างช่ือดา้นผลไมไ้ดดี้
เหมือนสมยัก่อน คนรุ่นใหม่จึงเดินทางออกไปทาํงานนอกชุมชน รับวฒันธรรมประเพณีภายนอกเขา้มา 
เปล่ียนแปลงการดาํเนินชีวติแบบเรียบง่าย และเงียบสงบแบบพึ่งพาตนเองใหเ้ปล่ียนไป สภาพแวดลอ้ม
ตามธรรมชาติของบางขนุนดั้งเดิมจึงถูกเลือนหายไป 
   สภาพแวดลอ้มในชุมชนบางขนุนเร่ิมเส่ือมโทรมและรุนแรงข้ึน เม่ือปี 2554 สภาพนํ้า
ท่วม และลมฟ้าอากาศท่ีผดิปกติ สภาพปัญหาเร่ืองการเวนคืนท่ีดิน ชาวบา้นมีการแบ่งมรดกท่ีดินเป็น
แปลงเล็กแปลงนอ้ยใหแ้ก่ลูกหลาน ซ่ึงไม่สามารถทาํการเกษตรได ้การขายท่ีดินจึงมีแนวโนม้สูงข้ึน
เร่ือย ๆ ระบบของทางราชการท่ีก่อสร้างปรับปรุงถนนหนทางอยา่งไม่หยดุย ั้ง ทาํลายพื้นท่ีการเกษตร
ของชาวบา้น การมีท่ีดินและบา้นเพื่ออยูอ่าศยัทาํมาหากินชัว่ลูกชัว่หลานมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนแปลง
เป็นการซ้ือขายเพื่อเก็งกาํไรใหไ้ดมู้ลค่าเพิ่ม ผูค้นแปลกหนา้เร่ิมไหลเขา้มาอยูใ่นชุมชน เกิดภยัสังคมมาก
ข้ึนทุกวนั 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี   5   สภาพนํ้าท่วมในชุมชนบางขนุน ปี พ.ศ. 2554   
 
   จะเห็นวา่การคงอยูข่องวฒันธรรมทอ้งถ่ินดา้นวตัถุจะมีอยูใ่นหมู่ผูสู้งอายรุะหวา่ง 60 ปี 
ข้ึนไป และดว้ยความท่ีบรรพบุรุษในชุมชนอบรมสั่งสอนลูกหลานใหรั้กทอ้งถ่ินบา้นเกิดของตน จึงมี
ลูกหลานบางส่วนเกรงผูใ้หญ่อยูบ่า้ง ปัญหาของเด็กวยัรุ่นทะเลาะววิาทกนัเองจึงยงัไม่เกิดข้ึนอยา่งรุนแรง 
ซ่ึงกลุ่มผูสู้งอายจุะมีความเป็นห่วงเม่ือพวกตนหมดสมยัของกลุ่มผูสู้งอายลุง ความเช่ือและการปฏิบติัท่ี
คลอ้ยตามวฒันธรรมดั้งเดิมจะถูกเปล่ียนเป็นการปฏิบติัตามแบบสังคมเมืองเหมือนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ผูสู้งอายทุุกคนในหมู่บา้นไม่ตอ้งการใหเ้กิดความสูญหายไปของวฒันธรรมดั้งเดิมของตน 
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ภาพท่ี  6   สภาพพื้นท่ีสวนหลงันํ้าลดท่ีกลุ่มคนดั้งเดิมพยามปลูกทุเรียนท่ีเคยสร้างช่ือเสียง 

     ของบางขนุนข้ึนมาใหม่ 
 
  3)    การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
    จากการท่ีชุมชนบางขนุนมีความเจริญทางดา้นสาธารณูปโภค และเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
เขา้มาเกิดผลต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ รายไดข้องคนในชุมชนต่อคนต่อครอบครัว ดว้ย
อาชีพการเกษตรจากบรรพบุรุษดั้งเดิมถูกเปล่ียนไป เกิดอาชีพทางการเกษตรดา้นอ่ืน เช่น เพาะชาํกลา้ไม ้
เพาะพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบั จดัตั้งกลุ่มแม่บา้นผลิตสินคา้ของดีในชุมชนในรูป ( OTOP) เพื่อเพิ่มรายได้
ใหสู้งข้ึนในครอบครัว จากการเกษตรดั้งเดิม ซ่ึงปัจจุบนัชาวบา้นในชุมชนบางขนุนมีรายไดห้ลายทาง
ต่อครอบครัว เช่น รายไดป้ระจาํจากผลผลิตในสวน ซ่ึงอาจจะนอ้ยกวา่อดีตแต่มีรายไดเ้สริมจากการขาย
วตัถุดิบจดัทาํ ( OTOP) ของตาํบลเช่น กลว้ยเพื่อส่งกลุ่มแม่บา้นในตาํบลทาํกลว้ยอบเนย กลว้ยฉาบข้ึน
ช่ือของตาํบลบางขนุน และบางครอบครัวลูกหลานไปประกอบอาชีพตามบริษทัภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรอบ ๆ ชุมชน บางครอบครัวก็ออกไปคา้ขายนอกชุมชนกนัมากข้ึน  ทาํให้
สังคมท่ีเรียบง่ายเงียบสงบของคนในชุมชนเปล่ียนไป ครอบครัวท่ีมีความผกูพนัและเครือญาติท่ีใกลชิ้ด
สนิทสนมกนัเร่ิมห่างเหินความสัมพนัธ์ ระบบสังคมสมยัใหม่เขา้มาเก่ียวพนัใหเ้ด็กและเยาชนในแต่ละ
ครอบครัวมีกลุ่มเพื่อนนอกชุมชนมีการเขา้สังคมกบัภายนอกมากข้ึน คนในชุมชนท่ีถูกสั่งสอนให้
ช่วยเหลือกนัเร่ิมขาดความเสียสละช่วยเหลือกนั ครอบครัวเด่ียวเร่ิมเกิดมากข้ึน เม่ือแต่งงานจะยา้ยออก
จากบา้นของพอ่แม่มาปลูกหรือซ้ือบา้นจดัสรรอยู ่วฒันธรรมดั้งเดิมท่ีเคยปฏิบติัในการปลูกบา้นอยูใ่น
พื้นท่ีของพอ่แม่รวมกนัเป็นเครือญาติถูกเลือนหายไปจากการปฏิบติัของคนในชุมชน 

ลกัษณะการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมทอ้งถ่ินดา้นจิตใจ 
   เม่ือพิจารณาตามแนวคิดวฒันธรรมทอ้งถ่ินดา้นจิตใจ พบวา่ความเช่ือและประเพณีใน
พุทธศาสนาเป็นพื้นฐานทางสังคมท่ีทาํใหค้นในชุมชนบางขนุน ดาํเนินชีวติอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข
จากความเช่ือดงักล่าว สามารถนาํมาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเขม้แขง็ในชุมชน และแสดงใหเ้ห็น
ถึงคุณภาพชีวติของคนในชุมชนบางขนุนโดยจาํแนกออกไดด้งัน้ี 
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    1) การเปล่ียนแปลงดา้นความเช่ือเร่ืองศาสนา พบวา่ คนในชุมชนบางขนุนมีความ
ศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งเคร่งครัด ประเพณีดั้งเดิมถูกสั่งสอนมาถึงลูกหลานยคุปัจจุบนั คือ การสร้าง
บา้นเรือนตอ้งหาฤกษย์กเสาเอก การทาํบุญข้ึนบา้นใหม่จะนิมนตพ์ระสงฆม์าเจริญพระพุทธมนตใ์นวนั
พระ วนัสาํคญัต่าง ๆ คนในชุมชนจะมาทาํบุญท่ีวดั และวดับางขนุนยงัเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนใน
ชุมชนท่ียงัรักษาประเพณีดั้งเดิมในการทาํบุญตอ้งใส่อาหารคาวหวานลงในกระทงใบตองสด ดว้ยยดึถือ
ความเป็นชาวสวนดั้งเดิมท่ีมีสวนกลว้ย จึงใชใ้บตองเป็นกระทงใส่อาหารถวายพระ และการทาํบุญทุก
บา้นจะเตรียมอาหารใหมี้ปริมาณเป็น 2 เท่า เม่ือใส่บาตรแลว้จะแบ่งปัน แลกเปล่ียนอาหารระหวา่งกนั 
ทาํใหเ้กิดความรักความสามคัคีในความเป็นกลุ่มเดียวกนั สะทอ้นใหเ้ห็นการสืบทอดวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
การอยูร่่วมกนัตามวถีิชีวติความเป็นอยูใ่นอดีต ท่ีมีการนาํของสวนไปแลกของซ่ึงกนัและกนั 
 
 
 
 
 
   
 

ภาพท่ี   7   การใชก้ระทงใบตองสด เป็นภาชนะใส่อาหารในการทาํบุญท่ีวดับางขนุน 
 (ถ่ายเม่ือ 17 พฤษภาคม 2554) 

 
 การทาํบุญตกับาตรทุกเชา้ยงัเป็นวถีิชีวติดั้งเดิมท่ีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนัดว้ยการสร้าง
บา้นเรือนริมนํ้า ทุกเชา้ชาวบา้นจะนาํอาหารมาใส่บาตรท่ีศาลาท่านํ้าหนา้บา้นของตน หรือบริเวณหนา้
บา้นริมทางท่ีพระเดินผา่น ส่ิงเหล่าน้ียงัเป็นวถีิชีวติท่ีเห็นอยูจ่นถึงปัจจุบนั 
 2) การเปล่ียนแปลงดา้นความเช่ือเร่ืองวญิญาณอาํนาจเหนือธรรมชาติ  
  คนในชุมชนบางขนุนมีความเช่ือท่ีสาํคญัคือ นบัถือคนดี และใหค้วามสาํคญัต่อบรรพบุรุษ 
การเคารพเช่ือฟัง พอ่ แม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย เป็นความเช่ือในการอบรมสั่งสอนท่ีสืบทอดกนัมาจากอดีต โดยมี
แนวคิดพื้นฐานท่ีวา่ วญิญาณของบรรพบุรุษจะคุม้ครองดูแลลูกหลาน เม่ือบรรพบุรุษถึงแก่กรรมลง
ลูกหลานจะบาํเพญ็กุศลตามพิธีทางศาสนา เม่ือเสร็จส้ินพิธีการจะนาํกระดูกของบรรพบุรุษเก็บใส่โกศ
มาตั้งบูชาท่ีบา้น ซ่ึงปัจจุบนัน้ียงัมีใหเ้ห็นอยูแ่ละจะนาํกระดูกของบรรพบุรุษไปทาํบุญในเทศกาลเดือน 
10 และเทศกาลสงกรานตท่ี์เรียกวา่บงัสุกุลกระดูกบรรพบุรุษท่ีวดั เป็นประเพณีปฏิบติัเร่ือยมาซ่ึงมี
ลกัษณะความเช่ือของคนในชุมชนสรุปได ้ดงัน้ี 
   (1)  ความเช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ คนในชุมชนมีความเช่ือในความศกัด์ิสิทธ์ิของ
พระพุทธรูป พระประธานในโบสถ ์การบนบานศาลกล่าวขอใหป้ระสบผลสาํเร็จในพืชผลท่ีปลูกยงัเป็น
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ท่ียดึเหน่ียวและพบวา่ ความเช่ือในเร่ืองการทาํเกษตรประเด็นท่ีสาํคญั คือ เม่ือบนบานศาลกล่าวให้
พืชผลออกดอกออกผลแลว้ เม่ือถึงเวลาเก็บเก่ียวผลไดรุ่้นแรกของผลไมน้ั้น ๆ จะนาํไปแกบ้นในรูปแบบ
ของสลากภตัร หรือจดัเป็นชลอมสวยงามนาํไปถวายพระผูใ้หญ่ในวดัท่ีตนนบัถือ 
   (2)  ความเช่ือเร่ืองผเีร่ืองพระภูมิเจา้ท่ีเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ พบวา่คนในชุมชนบางขนุนทุก
บา้นจะเช่ือเร่ืองผบีา้น ผเีรือนคุม้ครองคนในบา้นเวลาจะออกนอกบา้น หรือกลบัเขา้บา้นจะไหวพ้ระภูมิ
เจา้ท่ีหรือผบีา้น ผเีรือน การเซ่นไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยการนาํอาหารจดัใส่ถาดเล็ก ๆ ถวายพระภูมิเจา้ท่ี 
จะทาํใหส้บายใจ ประกอบการงานไม่ติดขดั ทาํส่ิงใดก็มกัจะราบร่ืน ซ่ึงความเช่ือน้ียงัมีสืบทอดอยูใ่น
ชุมชนบางขนุน 
   (3)  ความเช่ือเร่ืองวญิญาณบรรพบุรุษ คนในชุมชนบางขนุนถูกอบรมสั่งสอนใหน้บั
ถือบรรพบุรุษ เช่ือถือในวญิญาณบรรพบุรุษจะคุม้ครองลูกหลาน ดงันั้น การกราบไหวก้ระดูกของบรรพ
บุรุษ และการทาํบุญกรวดนํ้าอุทิศส่วนกุศลเม่ือบรรพบุรุษล่วงลบัไปแลว้ ถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีทุกบา้น
ตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
   (4)  ประเพณีท่ีสาํคญัของคนในชุมชนบางขนุน เป็นการสืบทอดมาไม่เปล่ียนแปลง
ของคนในชุมชนบางขนุน คือประเพณีสงกรานต ์ในอดีตคนในตาํบลบางขนุนจะหยดุงานการเกษตร 
และงานอ่ืน ๆ เป็นเวลา 3 วนั เพื่อไปวดัทาํบุญ อุทิศส่วนกุศลใหบ้รรพบุรุษ โดยมีวดับางขนุนเป็นศูนย์
รวมจิตใจในการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา ประเพณีท่ีเด่นคือ จะมีการสร้างพระประธานหรือสร้าง
ถาวรวตัถุ อ่ืน ๆ ถวายพระ จะปฏิบติักนัในวนัเร่ิมตน้ของวนัสงกรานต ์ส่วนวนัท่ี 2 จะเป็นการทาํบุญ
อุทิศส่วนกุศลใหบ้รรพบุรุษ และวนัท่ี 3 จะมีกิจกรรมสนุกสนานร่ืนเริงสรงนํ้าพระ และผูสู้งอายใุน
ชุมชน ดว้ยเป็นการจดัตามนโยบายของรัฐบาล ทางวดัจึงเปล่ียนลกัษณะพิธีกรรม โดยปรับศาสนา และ
ความเช่ือใหส้ัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีทั้งพิธีกรรมจบัสลากภตัร และผา้ป่าตน้ไม ้ถูก
ลดความสาํคญัลงดว้ยมีการเปล่ียนรูปแบบเป็นพิธีกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึนทาํใหค้วามเช่ือลดนอ้ยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี   8  ประเพณีวนัสงกรานตข์องคนในชุมชนบางขนุน ขอ้มูลองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางขนุน  
(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2554) 
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 จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นวา่ การดาํเนินชีวติของคนในชุมชนบางขนุนภายใตก้ารเปล่ียนแปลง
ของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มี 3 แบบ คือ แบบดั้งเดิม แบบผสมผสาน และมีวฒันธรรมทอ้งถ่ินแบบใหม่ ๆ 
ทาํใหก้ารดาํเนินชีวติของคนในชุมชนแตกต่างกนัออกไปในแต่ละรูปแบบตามลกัษณะวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินท่ีปรากฏซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
     1)  แบบดั้งเดิม เป็นผูท่ี้มีอาย ุ60 ปีข้ึนไปท่ีมีวถีิชีวติความเป็นอยูท่ี่มัน่คงในดา้นการรักถ่ิน
ฐาน วฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นกลุ่มบุคคลท่ีพยายามสืบทอดมรดกวฒันธรรมอนัดีงามของคนในชุมชนให้
ย ัง่ยนื เช่น วฒันธรรมการแต่งกายท่ีสอนลูกหลานท่ีเป็นสตรีนุ่งผา้ถุง เส้ือสุภาพมิดชิดไปทาํบุญ บุตรหลาน
ท่ีเป็นบุรุษใหนุ่้งกางเกงขาก๊วย เส้ือป่านผา้สีขาวไปวดัทาํบุญ และรักษาประเพณีการถวายอาหารพระดว้ย
กระทงใบตองตามประเพณีดั้งเดิมและยงัมีเหลือใหเ้ห็นท่ีเดียวท่ีวดับางขนุนท่ีสืบทอดชาติพนัธ์ุดั้งเดิมท่ี
อพยพมาจากกรุงศรีอยธุยา(เสง่ียม คลา้ยยา,2554:สัมภาษณ์) ซ่ึงเป็นแบบฉบบัการทาํบุญดว้ยกระทงใบตอง
สดไม่ใชภ้าชนะตามแบบสมยัใหม่ มีความภาคภูมิใจในมรดกทางวฒันธรรมและพบวา่กลุ่มชนกลุ่มน้ีไม่
คลอ้ยตามการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมรูปแบบใหม่ๆ ไดง่้าย 
     2)  ลกัษณะแบบผสมผสาน เป็นผูท่ี้มีอาย ุ41 ปี – 59 ปี มีลกัษณะความเป็นอยูแ่บบเก่าและ
แบบใหม่ผสมผสานกนั โดยเฉพาะวฒันธรรมทางดา้นวตัถุ เช่น อุปกรณ์การทาํการเกษตรใชแ้บบใหม่     
ปุ๋ยวทิยาศาสตร์และสารเคมีต่าง ๆ ใหค้วามสาํคญักบัช่องทางการส่ือสารทั้งอินเทอร์เน็ต ทีว ีโทรศพัท ์และ
มีความพร้อมในการเปล่ียนแปลงกบัวฒันธรรมสมยัใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่มีความมัน่คงในดา้นความเช่ือ 
วฒันธรรมประเพณีดั้งเดิมท่ีคนกลุ่มน้ีมีความยดึมัน่ถือมัน่ในคาํสั่งสอนของบรรพบุรุษ รักในทอ้งถ่ิน 
ผกูพนักบัวดั ปฏิบติัพิธีกรรมต่างๆ ตามแนวพุทธศาสนาดั้งเดิมไวอ้ยา่งเตม็ใจและเหมาะสม ซ่ึงลกัษณะ
กลุ่มชนน้ี เป็นกลุ่มท่ีมีความสาํคญัต่อการสร้างแนวความคิดในการดาํเนินชีวติใหรั้กและหวงแหน
วฒันธรรมดั้งเดิมสู่รุ่นต่อไป 
     3)  ลกัษณะแบบใหม่ เป็นผูท่ี้มีอาย ุ15 ปี – 40 ปี มีการดาํเนินชีวติแบบสังคมเมือง มีการ
บริโภควตัถุนิยมมากข้ึนทั้งการแต่งกาย การใชภ้าษาพดูเลียนแบบส่ือโฆษณา มีแนวคิดในการประกอบ
อาชีพอ่ืนมากกวา่การทาํการเกษตรสวนผลไม ้เหมือนบรรพบุรุษ พอใจในอาชีพรับราชการ รับจา้ง 
บริษทัเอกชน คา้ขาย และดว้ยสังคมเมืองท่ีแพร่กระจายเขา้มาในชุมชนอยา่งรวดเร็วคนกลุ่มน้ีจึงมีแนวคิด
ในการขยายผนืดินการเกษตรดั้งเดิมของบรรพบุรุษเพื่อสร้างบา้นท่ีอยูอ่าศยัแบบใหม่ และมีความเช่ือเร่ือง
กฎเกณฑ ์ค่านิยม และบรรทดัฐานทางสังคมของชุมชนลดนอ้ยลง แต่มีจุดเด่นท่ีน่ายกยอ่งและเป็น
แบบอยา่ง คือคนกลุ่มน้ียงัมีความเกรงกลวัผูใ้หญ่ในชุมชน มีความรัก ความสามคัคีในกลุ่มดว้ยกนั ไม่
ทะเลาะววิาทกนัเอง ลกัษณะของกลุ่มคนในลกัษณะแบบใหม่เป็นกลุ่มท่ีเปล่ียนแปลงวถีิการดาํเนินชีวติได้
ง่ายท่ีสุด จึงตอ้งใหค้วามสาํคญัในการปลูกฝังแนวความคิด วถีิปฏิบติัในการดาํเนินชีวติใหรั้กใน
วฒันธรรมทอ้งถ่ินดั้งเดิมของตนไว้ 
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    จากขอ้มูลดงักล่าว เป็นตวัอยา่งของกลุ่มชนท่ีมีการดาํเนินชีวติภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและสังคมปัจจุบนัในหลายลกัษณะ ซ่ึงแต่ละลกัษณะจะมีคุณภาพชีวติและความสุขใน
ชีวติท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความภาคภูมิใจ พอใจในการปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความสาํคญัของ
กระบวนการทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีผลในเชิงบวกท่ีทาํใหม้นุษยใ์นสังคมเกิดการเรียนรู้ ปรับตวัอยูใ่น
สังคมนั้นได ้และเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีจาํนาํความรู้ กบัมนุษยด์ว้ยกนัเองในสังคมมาพฒันาตนเอง 
และมีผลต่อกระบวนการทางสังคมวฒันธรรมเชิงลบในดา้นท่ีทาํใหว้ถีิชีวติแบบดั้งเดิมในสังคมถูกทอดทิ้ง
ไปและมีวถีิชีวติท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิม 
 

8.  การมส่ีวนร่วมในการพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
   สังคมท่ีมีคุณภาพและคุณภาพของชีวติมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแยกไม่ออก โดยปกติ
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติจะมีการปรับตวัใหเ้กิดความสมดุลอยูเ่สมอ และก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่มวล
มนุษยชาติ แต่เม่ือสังคมเจริญกา้วหนา้เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ความไม่เขา้ใจ ความโลภของมนุษย ์
ทาํใหธ้รรมชาติเสียความสมดุลไป เช่น ป่าไมถู้กทาํลายหมดไป สภาพอากาศเปล่ียนไป ส่งผลต่อความ
เป็นอยูข่องคนในสังคม ความสาํคญัของการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มจึงจาํเป็นต่อการพฒันา
คุณภาพชีวติของบุคคล 
   การพฒันา สังคม หมายถึง การเปล่ียนแปลงฐานะทางสังคม จากระดบัหน่ึงไปสู่อีกระดบั
หน่ึง  ท่ีมีคุณค่าเพิ่มข้ึนดีข้ึน ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นตน้ 
   สังคม หมายถึง กลุ่มคนท่ีอยูร่วมกนั มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั โดยยอมรับแบบแผน
หรือวธีิการหรือกฎเกณฑข์องกลุ่มร่วมกนัในการดาํเนินชีวติแบบเดียวกนัหรือคลอ้ยตามกนั 
   ส่ิงแวดล้อม หมายถึง สรรพส่ิงท่ีปรากฏข้ึน ลอ้มรอบอีกส่ิงหน่ึง และมีความสัมพนัธ์ต่อ
กนั ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เช่น ป่าไม ้ภูเขา แผน่ดิน  และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนทางสังคม ไดแ้ก่ ภาษา วฒันธรรม ประเพณี กฎหมาย มารยาท ศิลปะ 
สถาปัตยกรรม (สนอง ปัจโจปการี,2553:35) 
  การสร้างวฒันธรรมรักษาส่ิงแวดลอ้มสู่การปฏิบติัของคนในสังคม  สามารถทาํได้
หลายวธีิ ดงัน้ี 
              1) การพฒันาคุณภาพประชาชน  โดยสนบัสนุนการศึกษาดา้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิา โดยสามารถทาํไดทุ้กระดบัอาย ุทั้งในระบบ
โรงเรียนและสถาบนัการศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรียนผา่นส่ือสารมวลชนต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนเกิดความตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นในการอนุรักษ ์เกิดความรักและหวงแหน
ส่งผลใหเ้กิดความร่วมมืออยา่งจริงจงั 
              2)  การใชม้าตรการทางสังคมและกฎหมาย  การจดัตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม      
เพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ตลอดจนการใหค้วามร่วมมือทั้งทางดา้นพลงั
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กาย พลงัใจ พลงัความคิด ดว้ยจิตสาํนึกในความมีคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรท่ีมีต่อตวัเรา เช่น 
กลุ่มชมรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียน นกัศึกษา ในโรงเรียนและ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ มูลนิธิคุม้ครองสัตวป่์าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบ                      
นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นตน้ 

   3)  ส่งเสริมใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ช่วยกนัดูแลรักษาให้
คงสภาพเดิม ไม่ใหเ้กิดความเส่ือมโทรม เพื่อประโยชน์ในการดาํรงชีวติในทอ้งถ่ินของตน                  
การประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ และความตระหนกัระหวา่งหน่วยงานของรัฐ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน ใหมี้บทบาทหนา้ท่ีในการปกป้อง คุม้ครอง ฟ้ืนฟูการใชท้รัพยากร
อยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
              4) ส่งเสริมการศึกษาวจิยั คน้หาวธีิการและพฒันาเทคโนโลยี  มาใชใ้นการจดัการกบั
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใชค้วามรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มาจดัการวางแผนพฒันา การพฒันาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หมี้การประหยดัพลงังาน
มากข้ึน การคน้ควา้วจิยัวธีิการจดัการ การปรับปรุง พฒันาส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพและย ัง่ยนื  
              5) การกาํหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล   ในการอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 
สรุปท้ายบท 
  วฒันธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างสรรคข้ึ์นมาทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาํรงชีวติอยูใ่นโลกน้ี รวมทั้งขอ้บงัคบัความประพฤติต่าง ๆ ขนบธรรมเนียม ค่านิยม และความเช่ือท่ีมี
การยอมรับปฏิบติักนัมาเป็นแบบแผนจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง ส่วนกระบาวนการทางสังคม 
หมายถึง การกระทาํใด ๆ ก็ตามท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในส่ิงใดส่ิงหน่ึงข้ึนอยา่งมีระเบียบขั้นตอน 
เป็นระบบและมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัต่อเน่ืองกนั ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงขั้นตอนสุดทา้ยคือความสาํเร็จ
ทั้งในทางท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค ์
  ในปัจจุบนัน้ีวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาในสังคมไทยอยา่งมาก และคนไทยไม่ค่อยได้
พิจารณาเลือกเฉพาะส่วนท่ีดี และเป็นประโยชน์มาใชใ้นสังคมไทย ทาํใหส้ังคมไทยในปัจจุบนัเกิด
ความสับสนทางดา้นค่านิยม และวฒันธรรมของตนเอง หากสังคมไทยเลือกรับวฒันธรรมจากภายนอก
มาเสริมวฒันธรรมของตน และมีการปฏิบติัตามพฤติกรรม อุดมคติก็มีผลต่อการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม
และเม่ือมีการยอมและประพฤติปฏิบติัเป็นการกระทาํของมนุษยร่์วมกนัจนเป็นแบบแผนปฏิบติัท่ีเป็น
ประเพณี ก็จะเกิดการถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นต่อมาและมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้ขา้กบัสังคม
เทคโนโลย ีส่ิงแวดลอ้มในยคุต่อๆ ไป 
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ค าถามท้ายบทที ่4 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้
 
 1.  สังคมท่ีมีคุณภาพตอ้งมีองคป์ระกอบใดบา้ง 
 2.  นกัศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม และส่ิงแวดลอ้มดว้ยวธีิใด 
 3.  จงอธิบายประเพณีท่ีนกัศึกษาเช่ือถือ และเกิดความศรัทธาในการปฏิบติัตาม และส่งผลต่อ
รูปแบบการดาํเนินชีวติแก่นกัศึกษาอยา่งไรบา้งจงระบุเป็นขอ้ ๆ 
 4.  วฒันธรรมแสดงออกทางดา้นใดบา้งจงอธิบาย 
 5.  จงระบุประเภทของวฒันธรรมท่ีไม่ใช่ดา้นวตัถุ มีอะไรบา้ง จงอธิบาย  
 6 .  ลกัษณะของวฒันธรรมชาวบา้นเกิดจากส่ิงใดเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุด จงอธิบาย 
 7.  วฒันธรรมหลวงเป็นวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเด่นอยา่งไร จงระบุเป็นขอ้ ๆ  
 8.  กระบวนการของสังคม และวฒันธรรมเชิงบวก ส่งผลดีต่อมนุษยใ์นสังคมอยา่งไร 
 9.  วฒันธรรมทอ้งถ่ินดา้นจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและการทาํบุญของคนในชุมชนบาง
ขนุน อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี มีลกัษณะเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนบางขนุนมีอะไรบา้ง 
 
 
 
 



บทที ่5  
มารยาททางสังคม 

 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน มีวฒันธรรมท่ีแสดงถึงความเจริญ
งอกงาม เช่นเดียวกบัสังคมของประเทศต่างๆ การมีชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งสงบสุขไดต้อ้งปฏิบติัตาม
ระเบียบแบบแผนและศีลธรรมอนัดีงามของการอยูร่่วมกนัในสังคม มารยาทเป็นระเบียบแบบแผนการ
ประพฤติท่ีดีงาม อนัแสดงถึงพฤติกรรม ท่ีแสดงออกอยา่งเหมาะสม ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติ          
ท่ีงดงาม ทุกคนจึงควรแสดงอิริยาบทท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมกบับุคคล สถานท่ี และเวลา ดว้ยความ สุภาพ
เรียบร้อย รวมทั้งการแต่งกาย ใหเ้หมาะสมตามโอกาสอนัควร แมใ้นปัจจุบนัสังคมไทยกา้วเขา้สู่สังคม
แห่งการเปล่ียนแปลงเพราะไดรั้บอิทธิพลจากอารยธรรมตะวนัตก อยา่งมากก็ตาม  แต่การเรียนรู้เพื่อ
อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีไทยใหด้ ารงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้และรักษาไว้
โดยเฉพาะเยาวชนในวยัศึกษาเล่าเรียน โดยเหตุท่ีมนุษยเ์ราไม่สามารถอยูล่  าพงัคนเดียวในโลกได้  ตอ้ง
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไม่มากก็นอ้ย ดว้ยเหตุน้ี จึงตอ้งมีกฎกติกาก าหนดแบบแผนในการอยูร่่วมกนั  
ซ่ึงทุกชาติทุกประเทศต่างก็มีแบบอยา่งทางวฒันธรรมท่ีเรียกกนัวา่  มารยาททางสังคมทั้งส้ิน เพียงแต่
รายละเอียดอาจจะแตกต่างกนับา้ง อยา่งไรก็ดี ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยปัีจจุบนั  อาจท าใหค้น
สมยัน้ีหนัไปพึ่งพาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  และมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืนนอ้ยลง  อนัเป็นเหตุให้
ละเลยหรือเพิกเฉยต่อมารยาทท่ีพึงมีต่อกนัในบทน้ีจึงน าเสนอมารยาททางสังคมท่ีส าคญัต่อการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั(สุดา ภิรมยแ์กว้,2554:17) ดงัน้ี  
     การแสดงออกของมารยาทตามพื้นฐานวฒันธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีประชาชนชาวไทยไดรั้บ
การอบรมสั่งสอน และปฏิบติัสืบต่อกนัมาตั้งแต่สมยัพุทธกาล แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์
ของชาติหรือเป็นวฒันธรรมประจ าชาติไทยท่ีควรอนุรักษใ์หย้ ัง่ยนืต่อไป 
                ความหมายของ มารยาทและการสมาคม 
  มารยาทหรือมรรยาท  คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกิริยาวาจา และความประพฤติ    
ท่ีสังคมยอมรับวา่ถูกตอ้ง ดีงาม มารยาทเป็นหลกัของการประพฤติปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีสังคมหรือมวลชน (ฉทันิช อศัวนนท,์2545:1) 
    ความหมายของ “การสมาคม” 
          การสมาคม หรือสมาคม  คือ การรวมกลุ่มของคนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มาร่วมท า
กิจกรรมเดียวกนั เช่น การมาเรียน มาประชุม ร่วมเล่นกีฬา ไปท่องเท่ียวกนั หรือเพื่อวตัถุประสงค์
เดียวกนั 
     มารยาทและการสมาคมตามพื้นฐานวฒันธรรมไทยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ มารยาททาง
วาจา และมารยาททางกาย 
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     มารยาททางวาจา หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ี แสดงออกทางค าพดูท่ีสุภาพเรียบร้อย 
ถูกกาลเทศะ มีประโยชน์ต่อผูพ้ดู คู่สนทนา และบุคคลทัว่ไป 
    มารยาททางกาย  หมายถึง กิริยาการแสดงออกท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคลและ
สถานท่ี  
    มารยาทและสมาคมท่ีนกัศึกษาควรเรียนรู้เพื่อเสริมบุคลิกภาพตามมาตรฐานการด ารงชีวติ
ท่ีดีมี 10 ประเภท (งามพิศ สัตยส์งวน,2544:125) คือ  
    มารยาททางสังคมมีดงัน้ี 
     1.  มารยาทในการแต่งกาย  
     2.  มารยาทในการรับประทานอาหาร  
     3.  มารยาทการใชร้ถและเรือประจ าทาง  
     4.  มารยาทในการชมและเล่นกีฬา   
     5.  มารยาทการแนะน าใหรู้้จกักนั   
     6.  มารยาทในการตอ้นรับแขก 
     7.  มารยาทในการฟังและสนทนา 
     8.  มารยาทในการประชุม 
     9.  มารยาทในการเขา้สังคม 
    10.  มารยาทในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม 
 

1.  มารยาทในการแต่งกาย 
 มารยาททางสังคมท่ีนกัศึกษาควรรู้และปฏิบติัโดยเฉพาะในเร่ืองการแต่งกายซ่ึงแสดงถึง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมอีกทั้งยงัแสดงใหเ้ห็นถึงอุปนิสัยใจคอ จิตใจ รสนิยม 
ตลอดจนการศึกษาและฐานะของแต่ละบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี การแต่งกายจึงเป็นมารยาททางสังคมท่ีคน
ส่วนมากยดึถือและปฏิบติัตามกฏเกณฑข์องสังคมนั้นๆ ส าหรับการแต่งกายท่ีถูกตอ้งมีหลกัอยู ่3 
ประการไดแ้ก่ 
     1) ความสะอาด เร่ิมตน้จากการอาบน ้าท าความสะอาดร่างกายใหท้ัว่ทุกส่วนนบัตั้งแต่ 
ผม ปาก ฟัน หนา้ตา มือ แขน ล าตวั ขา และเทา้ เล็บมือ เล็บเทา้ เป็นตน้ ส่ิงท่ีตอ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษคือ
กล่ินตวั บางคนอาจใชน้ ้าหอมฉีดประพรมทัว่ร่างกายซ่ึงไม่ถูกตอ้งเพราะเหง่ือท่ีหมกัหมมเก่ากบัใหม่
จะท าใหเ้กิดกล่ินท่ีท าใหค้นท่ีสนทนาติดต่อดว้ยรังเกียจเป็นอยา่งยิง่  นอกจากน้ีเคร่ืองแต่งกายไดแ้ก่ 
เส้ือผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั กระเป๋าถือตอ้งสะอาดหมดจด 
                      2) ความสุภาพเรียบร้อย  หมายถึงเคร่ืองแต่งกายตอ้งอยูใ่นลกัษณะสุภาพเรียบร้อย
ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้ เช่น  เส้ือผา้ไม่รุ่มร่ามหรือรัดตวัแนบเน้ือ  ไม่ใชสี้ฉูดฉาดแบบเส้ือน าสมยัล ้า
หนา้ความนิยมหรือลา้สมยัมากเกินไป เส้ือผา้ส าหรับการใส่ไปท างาน ตอ้งเป็นชุดเรียบๆ  ซ่ึงจะช่วย
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เสริมบุคลิกภาพไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งเคร่ืองประดบั กระเป๋าถือตอ้งสอดรับกบัชุดท่ีสวมใส่  ถุงน่อง 
รองเทา้ ตอ้งสะอาด 
                      3) ความถูกตอ้งตามกาลเทศะ  ค าวา่การแต่งกายใหถู้กกาล คือ  การเลือกแต่งกายให้
ถูกตอ้งเหมาะสมกบัเวลา  สมยันิยม วยัของผูส้วมใส่ ลกัษณะงาน ส่วนการแต่งกายใหถู้กเทศะ 
หมายถึงการแต่งกายใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัสถานท่ีท่ีตอ้งไปงาน เช่น  นกัศึกษา การแต่งกายไปเรียน
ในมหาวทิยาลยั นกัศึกษาชายและหญิงตอ้งแต่งเคร่ืองแบบของมหาวทิยาลยั ในกรณีการแต่งกายไป
ท างาน ควรแต่งกายใหสุ้ภาพ ชายสวมกางเกงสากลสีเขม้ สีเทาเป็นส่วนใหญ่ เส้ือเช้ิตแขนสั้นหรือ
แขนยาวมกัเป็นสีขาวหรือสีพื้นจางๆ อาจผกูหรือไม่ผกูเนกไทก็ได ้ หรืออาจสวมชุดพระราชทาน        
สีต่างๆใหเ้หมาะกบัฐานะ วยัหรืออาชีพของตน นอกจากน้ีชายยงัมีชุดท างานท่ีเรียกวา่ชุด ซาฟารี 
ส าหรับหญิงท่ีไปท างานแต่งกายตามแบบสากลนิยม  กล่าวคือ เป็นชุดกระโปรงเส้ือติดกนั                
เส้ือกระโปรงแยกกนั  รูปแบบและรูปทรงเรียบๆ แต่ดูดี   สีสันและลวดลายของผา้มกัจะเป็นสีเรียบๆ 
มองดูสุภาพเรียบร้อย เสริมสร้างบุคลิกใหดู้น่าเช่ือถือ ในกรณีการแต่งกายในงานพิธีการต่างๆ  ตอ้ง
ศึกษารายละเอียดของหมายก าหนดการของงานพิธีการนั้นๆเพื่อจะไดแ้ต่งกายไดถู้กตอ้งตามลกัษณะ
ของงาน ส่วนงานราตรีสโมสร ชายแต่งกายชุดแบล๊คไท ตามหมายก าหนดการ หญิงใชแ้ต่งสากลนิยม 
กรณีไปงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีใหแ้ต่งเคร่ืองแบบเตม็ยศหรือคร่ึงยศตามหมายก าหนดการนั้ นๆ  
อยา่งไรก็ตามไม่วา่ท่านจะประกอบอาชีพประเภทใด การแต่งกายท่ีถูกตอ้งมีส่วนช่วยเสริมให้
บุคลิกภาพของท่านมองดูดีและน่าเช่ือถือเสมอ 
 

2.  มารยาทในการรับประทานอาหาร 
    มารยาทในการรับประทานอาหาร หมายถึง การรับประทานอาหารท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
สังคมนอกบา้น ถึงแมก้ารรับประทานอาหารภายในครอบครัวจะมีมารยาทอยูแ่ลว้ แต่ก็ยงัแคบกวา่การ
ปฏิบติัในงานสังคมการรับประทานอาหารท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสังคม เช่น การเล้ียงในงานร่ืนเริง หรือ
ในงานมงคลของญาติมิตร หรือผูใ้หญ่ท่ีเคารพนบัถือ แต่มิไดห้มายถึงการเล้ียงท่ีเป็นพิธีการ 
     การเล้ียงอาหารในสังคมอาจใชก้ารนัง่ลอ้มโตะ๊ หรือลอ้มวงกบัพื้นก็ได ้สุดแต่ความ
สะดวก หรือความสนิทสนมของผูไ้ปร่วมงาน การเล้ียงแบบน้ีไม่ค่อยพิถีพิถนัในเร่ืองการจดัอาหาร
และเคร่ืองใชม้ากนกั ส่วนมากจะค านึงความสะดวกหรือความสนิทสนมเป็นส าคญั การจดัเล้ียงอาจจดั
แบบบุฟเฟต ์กล่าวคือ เป็นการจดัอาหารหรือเคร่ืองใชเ้ช่น จาน ชอ้น ส้อม ไวบ้นโตะ๊ใหแ้ขกเป็นผูต้กั
อาหารเอง    แลว้น ามานัง่รับประทานกบัพื้นหรือเกา้อ้ีก็ได ้หรืออาจจดัเล้ียงอาหารจีนโดยใหร้้านจดั
อาหาร โดยมีผูรั้บประทานเป็นโตะ๊ โตะ๊ละ 10 คน ตามท่ีนิยมกนัในสมยัก็ได ้นอกจากน้ียงัมีการเล้ียง
แบบปิกนิก คือ การนดัพบ ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงแลว้น าอาหารคนละหน่ึงอยา่ง หรือสองอยา่ง ไปรับประทาน
ร่วมกนั 
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     การน่ังโต๊ะรับประทานอาหาร  เป็นการเล้ียงอาหารในสังคมท่ีนิยมกนัมาก เราจ าเป็นตอ้ง
มีมารยาทดงัน้ีคือ 
        1) นัง่ตวัตรงเสมอ อยา่นัง่พิงพนกัเกา้อ้ีปล่อยอารมณ์ตามสบาย หรือนัง่โยกเกา้อ้ี  ไม่นัง่
เทา้ศอกบนโตะ๊อาหาร ไม่เทา้แขนและไม่ควรนัง่ก่อนสุภาพสตรี หรือก่อนท่ีเจา้ภาพจะเชิญใหน้ัง่  
       2) เวลารับประทานอาหารตอ้งรับประทาน อาหารอยา่งระมดัระวงัไม่ท าใหเ้ลอะเทอะ 
มูมมาม ควรหุบปากเวลาเค้ียวอาหารเพื่อระวงัมิใหมี้เสียงดงัหรือพดูคุยขณะมีอาหารเตม็ปากและอยา่จ้ิม
ฟันท่ีโตะ๊อาหารแมจ้ะมีไมจ้ิ้มฟันไวท่ี้โตะ๊ก็ตาม 
         3) ใชเ้คร่ืองใช้  ในการรับประทานอาหารท่ีเป็นส่วนของตนเท่านั้น ถา้เป็นอาหารไทย
ตอ้งใชช้อ้นกลางตกัอาหารท่ีเป็นของกลาง 
        4) ตอ้งรอใหผู้อ้าวโุสกวา่นัง่ก่อนจึงค่อยนัง่ และผูมี้อาวโุสกวา่เร่ิมรับประทานจึงค่อย
รับประทานอาหาร 
     การใช้ผ้าเช็ดมือ 
        1) เม่ือเขา้นัง่โตะ๊อาหารก่อนจะรับประทาน อาหาร ควรหยบิผา้เช็ดมือปูท่ีตกั ก่อนด่ืม
น ้าควรใชผ้า้เช็ดมือเช็ดปากก่อนทุกคร้ัง เพื่อกนัมิใหแ้กว้เป็นคราบด่ืมเสร็จแลว้เช็ดอีกคร้ัง  
       2) วธีิเช็ดปาก เช็ดโดยซบัพลิกผา้เช็ดมือทางดา้นใน ซบัท่ีริมท่ีฝีปากไม่ยกข้ึนทั้งผนื   
เม่ือเช็ดแลว้คราบรอยริมฝีปากจะอยูท่างดา้นในไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
        3) ไม่ตอ้งใชผ้า้เช็ดมือ  เช็ดชอ้น ส้อม จาน ชาม   เม่ือใชผ้า้เช็ดมือเสร็จแลว้ไม่ตอ้งพบั 
วางไวบ้นโตะ๊ทางซา้ยมือของตน  
       4) ระหวา่งรับประทานอาหารถา้มีความจ าเป็นตอ้งลุกไปจากโตะ๊ ควรวางผา้เช็ดมือไว้
ท่ีเกา้อ้ี แลว้กล่าวค าขอโทษเสียก่อนท่ีจะลุกไป 
     การใช้ช้อน ส้อม มีด แก้วน า้ 
       1) การรับประทานอาหารแบบไทย ถือชอ้นดว้ยมือขวา และส้อมดว้ยมือซา้ย แต่ถา้
เป็นการรับประทานท่ีใชส้้อมอยา่งเดียว ตอ้งถือส้อมดว้ยมือขวา 
       2) การรับประทานอาหารแบบฝร่ังท่ีตอ้งใชมี้ดกบัส้อม ถือมีดดว้ยมือขวา ถือส้อมดว้ย
มือซา้ย ส่วนขนมปังอยูท่างซา้ย ควรใชมื้อบิใหพ้อดีค าถือขนมปังดว้ยมือซา้ย ทาเนยแลว้จึงน าใส่ปาก 
        3) หากมี น ้าซุป หรือน ้าแกง จะรับประทานจากขา้งชอ้นและอยา่ใหมี้เสียงดงั เวลาตกั
จะตกัจากริมนอกในถว้ยซุปเขา้ไปหาดา้นใน  
       4) การใชมี้ดใหร้ะมดัระวงัวา่ มีดมีไวส้ าหรับตดัอาหารเท่านั้น จะน าไปจ้ิมอาหารเขา้
ปากไม่ได ้
       5) การหยบิแกว้น ้าหรือแกว้เหลา้ ควรหยบิดว้ยมือขวา 
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       การดื่มน า้ชาหรือกาแฟ 
       1) อยา่ทิ้งชอ้นไวใ้นถว้ยชาหรือกาแฟและไม่ควรใชช้อ้นนั้นตกักาแฟหรือชาเขา้ปาก 
        2) ควรด่ืมชา้ ๆ ระวงัไม่ด่ืมใหมี้เสียง ควรมีการเวน้ระยะบา้ง ไม่ควรด่ืมรวดเดียวหมด 
และไม่ด่ืมในขณะท่ียงัมีอาหารในปาก และไม่ทิ้งรอยลิปสติกไวท่ี้ถว้ยกาแฟ 
    มารยาทและวธีิการรับประทานอาหารแบบตะวนัตก มารยาทและการรับประทานอาหาร
แบบตะวนัตก มีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
      1)  จานขนมปัง ซ่ึงจะจดัไวท้างซา้ยมือ แกว้น ้าอยูท่างดา้นขวามือ ไม่ควรหยบิผดิ
เพราะจะเป็นของผูอ่ื้น  
      2)  ให้ ถือมีดมือขวาตดัอาหาร และถือส้อมมือซา้ยจ้ิมอาหารเขา้ปาก ตอ้งคว  ่าส้อม       
อยา่เอามีดตกัอาหารเขา้ปากเป็นอนัขาด ควรตดัอาหารใหมี้ขนาดพอดีค าไม่ใหญ่เกินไป 
      3)  เม่ือนัง่เรียบร้อยแลว้ควรหยบิผา้เช็ดมือปูไวบ้นตกั  ชอ้นซุปจะอยูด่า้นขวามือ เวลา
ตกัซุปจะตกัออกจากตวั และถา้ร้อนเกินไปก็ไม่ควรเป่าอาหาร  (ควรรอดูจงัหวะใหซุ้ปพออุ่นๆ           
จึงรับประทาน) 
      4)  การนัง่โตะ๊รับประทานอาหาร  ควรนัง่หลงัตรง ขอ้ศอกไม่วางบนโตะ๊  ขณะท่ี
รับประทานอาหาร อยา่กางขอ้ศอก ควรจะแนบกบัล าตวั  
      5)  การหยบิเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรับประทานอาหาร ควรเร่ิมหยบิอุปกรณ์ท่ีวางเรียง
ไวน้อกสุดเขา้หาในสุดเร่ือยไปจนหมดรายการอาหาร 
     6)  กรณีท่ีท าเคร่ืองมือ รับประทานอาหาร หล่นจากโตะ๊  ไม่ตอ้งเก็บ ปล่อยใหเ้ป็น
หนา้ท่ีของพนกังานบริการและ ในขณะท่ีนัง่โตะ๊อาหารเม่ือพนกังานน าอาหารมาเสิร์ฟ  ควรจะเอียงตวั
เล็กนอ้ย เพื่อพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีไดส้ะดวก 
      7)  กรณีท่ีหยดุเวน้ช่วงในขณะรับประทานอาหาร ควรวางมีดและส้อมไวบ้นจาน  
อุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้วางไวบ้นโตะ๊อาหารไม่ควรจบัเล่น หรือเคล่ือนท่ีในระหวา่งรับประทานอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 
      8)  ในกรณีเคร่ืองด่ืมท่ีจดัแกว้วางไวบ้นโตะ๊ เช่น แกว้ไวน์ขาว แกว้ไวน์แดง หรือแกว้
แชมเปญ เป็นตน้ ถา้หากไม่ตอ้งการด่ืมเคร่ืองด่ืมชนิดใดก็ใหค้ว  ่าแกว้นั้นไว ้ซ่ึงพนกังานบริการจะ
ทราบวา่ไม่ตอ้งการเคร่ืองด่ืมชนิดนั้นจะไดไ้ม่ตอ้งเสิร์ฟ  การจบั แกว้ไวน์  แกว้แชมเปญ ควรจบั             
ท่ีกา้นแกว้     
      9)  จะใชมื้อหยบิรับประทานอาหารไดเ้ม่ืออาหารช้ินเล็กไม่สะดวกท่ีจะใชส้้อมจ้ิม 
เช่น มนักรอบ ขากบ ซ่ีโครงแกะ เป็นตน้  
                       10) ระหวา่งรับประทานอาหารไม่ควรอ่านหนงัสือ เวน้แต่จะเป็นเมนูอาหารหรือ
รายการเคร่ืองด่ืม และไม่ควรทาลิปสติกบนโตะ๊อาหารหลงัจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแลว้ 
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        11) อยา่เสนออาหารในจานใหผู้อ่ื้น หรือขออาหารจากจานผูอ่ื้น  
        12)  การสนทนาในขณะรับประทานอาหาร ควรเป็นเร่ืองสนุกสนานไม่ใช่เร่ืองเครียด 
เศร้า หรือสกปรก    
        13) เม่ือลุกไปเขา้หอ้งน ้า ควรวางผา้เช็ดมือไวบ้นเบาะเกา้อ้ี หรือพาดไวบ้นท่ีวางแขน   
ถา้จะลุกไปจากโตะ๊อาหารเลย ควรวางผา้เช็ดมือไวบ้นโตะ๊ดา้นซา้ยโดยไม่ตอ้งพบั 
 

3.  มารยาทในการใช้รถและเรือประจ าทาง  มีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

    ควรข้ึนหรือลงอยา่งมีระเบียบ ไม่ยื้อแยง่กนั ควรใหค้นในรถลงเสียก่อนจึงข้ึน หรือให้
คนในเรือข้ึนก่อนแลว้จึงลง เม่ือเห็นรถหรือเรือมีคนแน่นควรรอไปคนัหรือล าหลงั ควรสละท่ีนัง่ใหแ้ก่
เด็ก พระภิกษุ สตรีมีครรภ ์ และคนชราและผูท่ี้ไดรั้บการเอ้ือเฟ้ือ ควรกล่าวค าขอบคุณแก่ผูท่ี้เสียสละ   
ท่ีนัง่ให้  ไม่ควรนัง่กินท่ีของผูอ่ื้น ไม่ส่งเสียงดงั ไม่สูบบุหร่ี  ไม่น าของขบเค้ียวมารับประทานในรถ
หรือในเรือประจ าทาง  ขณะท่ีรถหรือเรือประจ าทางแน่นมาก อาจมีการเบียดเสียดล่วงเกินกนัโดยไม่
เจตนาบา้งควรใหอ้ภยัต่อกนั 
 

4.  มารยาทในการชมและเล่นกฬีา  
    มารยาทในการชมและเล่นกีฬา มีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
    ส าหรับผู้เล่นกฬีา   ควรปฏิบติัดว้ยการ แต่งกายใหเ้หมาะสมกบัประเภทของกีฬา  ผูเ้ล่น
ตอ้งเคารพกติกา และค าตดัสินของกรรมการอยา่งเคร่งครัด เม่ือมีการกระทบกระทัง่เกิดข้ึน ตอ้งไม่
แสดงอารมณ์ หรือโตแ้ยง้ค าตดัสิน เม่ือเล่นผดิ หรือเกิดความรุนแรง ควรโคง้ศีรษะแสดงอาการ         
ขอโทษและควรแสดงน ้าใจนกักีฬาตลอดเวลาท่ีเล่น 
          ส าหรับผู้ชมกฬีา  ควรปฎิบติั ดว้ยการ แต่งกายสุภาพ แสดงความช่ืนชมยนิดีดว้ยการ   
ปรบมือแสดงความยนิดีกบัผูเ้ล่นทุกฝ่ายขณะเขา้สู่สนาม ไม่ควร ส่งเสียงรบกวนผูเ้ล่น หรือเยย้หยนัคู่
แข่งขนั หรือเจา้หนา้ท่ี ผูช้มควรเชียร์อยา่งมีระเบียบ หากมีการตดัสินผดิพลาด ไม่ควรแสดงอารมณ์ไม่
เหมาะสม เพราะผูต้ดัสินจะด าเนินการแกไ้ขในทางท่ีเหมาะสม 
 

5.  มารยาทในการแนะน าให้รู้จักกนั  หลกัปฏิบติัในการแนะน า มีดงัน้ี 

       1) แนะน าฝ่ายชายใหรู้้จกักบัฝ่ายหญิง 
       2) พาผูอ้าวโุสนอ้ยไปรู้จกัผูอ้าวโุสมาก 
       3) พาหญิงโสดไปรู้จกักบัหญิงท่ีแต่งงานแลว้ 
       4) บางกรณีตอ้งพาหญิงไปรู้จกักบัชาย เพราะ 
      ( 1) ชายเป็นพระภิกษุ สามเณร นกับวช 
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      ( 2) ชายมียศสูงกวา่หญิงมาก 
       5) ถา้แนะน าคน คนเดียวใหรู้้จกักบัอีกหลายคนตอ้งแนะน าคนท่ีอยูใ่กลก่้อนเป็น    
ล าดบัไป 
       6)  ตอ้งแนะน าคนท่ีมาทีหลงัต่อคนท่ีมาก่อน 
       7)  อยา่แนะน ากนัเป็นหมู่คณะ เพราะจะไม่ช่วยใหแ้ขกไดรู้้จกักนัดี 
 
    การแนะน าใหรู้้จกักนันั้น เร่ืองการเอ่ยช่ือใครก่อนหรือหลงัถือวา่มีความส าคญั ควร
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง ดงัน้ี 
         ( 1) ตอ้งเอ่ยช่ือผูมี้อาวโุสก่อน (ทั้งสองเพศ) 
         ( 2) ระหวา่งชายหนุ่มและหญิงสาว ใหเ้อ่ยช่ือหญิงสาวก่อน 
         (3 ) ถา้แนะน าใหรู้้จกักนัระหวา่งเจา้ภาพกบัแขกท่ีไม่รู้จกัเจา้ภาพตอ้งเอ่ยช่ือ        
เจา้ภาพก่อน 
         ( 4) ถา้พาคนหน่ึงไปหาอีกคนหน่ึง ตอ้งกล่าวช่ือคนท่ีท่านพาไปนั้นทีหลงั 
         ( 5) ถา้ชายกบัชาย หรือหญิงกบัหญิงท่ีมีอายเุท่ากนั จะแนะน าช่ือใครก่อนก็ได ้
 

6.  มารยาทในการต้อนรับแขก    

    มารยาทในการตอ้นรับแขกมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
        1)  แสดงความยนิดีท่ีแขกมาเยีย่มเยยีน  ผูเ้ป็นเจา้ของบา้นหรือเจา้ของงานตอ้ง แต่งกาย
ใหเ้รียบร้อย และแสดงกิริยายิม้แยม้แจ่มใส แมจ้ะมีอารมณ์ไม่ดี   ก็ตอ้งปรับอารมณ์ทนัที และทกัทาย
แขกดว้ยถอ้ยค าสุภาพอ่อนหวาน 
        2)  เชิญแขกนัง่ในท่ีอนัควร จดัหาเคร่ืองด่ืมมาใหโ้ดยจดัเป็นแกว้ ไม่ควรส่งใหแ้ขกด่ืม
ทั้งขวด  
       3) ไม่ควรถามแขกวา่มีธุระอะไร แต่รอใหฝ่้ายแขกเป็นผูพ้ดูธุระในการมาหา ก่อนและ
ควรทกัทายแขกใหท้ัว่ถึง  
        4) ไม่ควรดุด่าวา่คนในบา้น เม่ือถึงเวลาอาหารควรเชิญแขก รับประทานอาหาร ดว้ย 
ขณะก าลงัสนทนากบัแขกไม่ควรมองนาฬิกา หากมีธุระจริง ๆ ควรบอกแขกตรง ๆ และเม่ือแขกลา
กลบัควรเดินไปส่งถึงประตูบา้น 
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7.  มารยาทในการฟังและสนทนา  
        มารยาทของการฟังท่ีดีมีดงัน้ี 
       1) มองหนา้ผูพ้ดูตลอดเวลาอยา่เหม่อมองไปทางอ่ืน แสดงท่าที ท่ีสนใจฟัง โดยมี
ปฏิกิริยาตอบรับการฟัง   
       2) อยา่หนัไปมาอยูเ่ร่ือย ๆ  อยา่เคล่ือนไหวมือไปมา หรือจบัทรงผม หรือเส้ือผา้
ตลอดเวลา   
       3) อยา่เปิดหนงัสือหรื อแมแ้ต่ดูรูปภาพขณะมีผูก้  าลงัพดูดว้ย และไม่ควรแสดง สีหนา้
ไม่พอใจเร่ืองท่ีก าลงัฟัง 
   หลกัในการสนทนาท่ีดีมีดงัน้ี  
        ( 1) แสดงอาการยิม้แยม้ขณะก าลงัสนทนา    เปล่งเสียงพดูชดัถอ้ยชดัค า ไม่พดูเร็ว 
หรือชา้เกินไป  ไม่พดูพลางหวัเราะพลาง สนทนาเร่ืองท่ีทั้งสองฝ่ายสนใจ ไม่ใช่คุยแต่เร่ืองของตนเอง 
        (2 ) อยา่พดูคนเดียว เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นพดูบา้ง  อยา่พดูโออ้วด หรือยกตนข่มท่าน 
ไม่นินทาวา่ร้ายคนอ่ืน 
        (3 ) รู้จกัชมเชยคนอ่ืนดว้ยใจจริง กล่าวถึงส่วนดีของเขา ไม่กล่าวถึงส่วนไม่ดีของ
เขาและควรมีอารมณ์ขนัในขณะสนทนาบา้ง 
 

8.  มารยาทในการประชุม     
                         1) ผูเ้ขา้ประชุมควรมีขอ้ปฏิบติัดงัน้ี      

(1)  เขา้หอ้งประชุมใหต้รงเวลา ขณะเขา้ร่วมประชุม เม่ือตอ้งการแสดงความ
คิดเห็นควรยกมือ เม่ือประธานอนุญาตจึงควรลุกข้ึนพดู อยา่ยนืพดูก่อนประธานอนุญาต  หาก
จ าเป็นตอ้งออกจากหอ้งประชุมก่อนเวลาเลิก ใหท้  าความเคารพประธานก่อนไม่วา่ประธานจะเห็น
หรือไม ่                                                                                                                                                                                                                                         
 (2)  แสดง กิริยา ท่าทาง และถอ้ยค า ควรสุภาพนอบนอ้มในขณะประชุม และ       
ไม่ควรพดูคุยกบัผูน้ัง่ขา้งเคียงขณะประชุม ในขณะมีผูก้  าลงัพดู 
 

9.  มารยาทในการเข้าสังคม 
                1) มารยาทการเดิน 
               ( 1) การเดินตามล าพงั ใหเ้ดินดว้ยกิริยาสุภาพ หลงัตรง ระมดัระวงัการกา้วขาให้
ช่วงกา้วไม่ยาวหรือสั้นเกินไป แกวง่แขนพองาม   การเดินกบัผูใ้หญ่ ใหเ้ดินเยื้องไปทางซา้ยขา้งหลงั
ผูใ้หญ่ระยะห่าง 1-2 ฟุต การเดินอยูใ่นลกัษณะส ารวม เม่ือมีการสนทนาใหมื้อประสานกนั 
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ภาพที ่32 การเดินตามหลงัผูใ้หญ่ 
ท่ีมาของภาพ : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่33 การสนทนากบัผูใ้หญ่  
ท่ีมาของภาพ : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554) 
 
            (2)  การเดินเขา้สู่ท่ีประชุม ในกรณีเดินเขา้ไปนัง่เกา้อ้ี ควรเดินอยา่งสุภาพเดินกม้ตวั
เล็กนอ้ยเม่ือผา่นผูท่ี้นัง่อยูก่่อน ถา้ผูน้ัง่มีอาวโุสมากใหค้อ้มตวัมาก อยา่ลากเกา้อ้ี หรือโยกเกา้อ้ีจนเกิด
เสียงดงั 
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   ในกรณีเดินเขา้ไปนัง่กบัพื้น ควรเดินอยา่งสุภาพ กม้ตวัโดยระมดัระวงัมิใหเ้ส้ือผา้ หรือ
ส่วนใดของร่างกายไปกระทบผูอ่ื้น ถา้ผา่นในระยะใกลใ้หใ้ชก้ารเดินเข่า 
                   2)  มารยาทในการแสดงความเคารพ 
              (1) การกราบ 
         การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ ์ใชแ้สดงความเคารพพระภิกษุ พระพุทธรูป 
หรือพระรัตนตรัยใหก้ราบ 3 คร้ัง 
         การกราบบุคคลผูอ้าวโุส และบุคคลทัว่ไป กราบเพียง 1 คร้ังไม่แบมือ 
    การกราบพระพุทธรูปและพระภิกษุสงฆ์ 
      การกราบพระพุทธรูปและพระภิกษุสงฆ์ ผูป้ฏิบติัเป็นบุคคลทัว่ไป ใหใ้ชว้ธีิการกราบแบบ
เบญจางค ประดิษฐ ์เป็นการกราบโดยใชอ้วยัวะทั้ง 5 คือ เข่าทั้งสอง ฝ่ามือทั้งสอง และหนา้ผาก สัมผสั
กบัพื้น วธีิกราบมี 3 จงัหวะ ดงัน้ี 
     จงัหวะท่ี 1 เรียกวา่ อญัชลี ยกมือข้ึนในท่าประนมมือ 
     จงัหวะท่ี 2  เรียกวา่ วนัทนา หรือวนัทา ยกมือข้ึนไหวต้ามระดบัท่ี 1 การไหวพ้ระ 
     จงัหวะท่ี 3  เรียกวา่ อภิวาท ทอดมือทั้งสองลงพร้อม ๆ กนั ใหมื้อและแขนทั้งสอง 
    การน่ังเตรียมกราบ 
     ชาย นัง่คุกเข่าปลายเทา้ตั้ง นัง่ลงบนส้นเทา้ มือทั้งสองวางคว  ่าเหนือเข่าทั้งสองขา้งนัง่ชิด
กนั (ท่าเทพบุตร) 
     หญิง นัง่คุกเข่าปลายเทา้ราบ นัง่บนส้นเทา้ มือทั้งสองวางคว  ่าเหนือเข่าทั้งสองขา้งนัง่  
ชิดกนั (ท่าเทพธิดา)    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่34 ท่านัง่เตรียมกราบ  
ท่ีมาของภาพ : ศูนยว์ฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554) 
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          จังหวะที ่1 “อญัชล”ี ยกมือข้ึนในท่าประนมมือ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่35 การกราบจงัหวะท่ี 1 “อญัชลี”  
ท่ีมาของภาพ : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554) 
 
       จังหวะที ่2 “วนัทา” หรือ “วนัทนา” ยกมือข้ึนไหวต้ามระดบัท่ี 1 การไหวพ้ระ แลว้
ยกมือข้ึนพร้อมคอ้มศีรษะลงใหห้วัแม่มือจรดระหวา่งคิ้ว ปลายน้ิวช้ีแนบส่วนบนของหนา้ผาก  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่36 การกราบจงัหวะท่ี 2 “วนัทา” 

ท่ีมาของภาพ : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ์ 
(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554) 

 
       จังหวะที ่3 “อภิวาท” ทอดมือทั้งสองลงพร้อม ๆ กนัใหมื้อและแขนทั้งสองขา้งราบกบั
พื้น คว  ่ามือห่างกนัเล็กนอ้ยพอใหห้นา้ผากจรดพื้นระหวา่งมือทั้งสอง 
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ภาพที ่37 การกราบจงัหวะท่ี 3 “อภิวาท” 
ท่ีมาของภาพ : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554) 
  
   ขอ้ควรสังเกต ขณะหมอบกราบกบัพื้น ชายใหข้อ้ศอกทั้งสองต่อกบัหวัเข่าทั้งสอง       
ส่วนฝ่ายหญิงใหข้อ้ศอกทั้งสองคล่อมเข่า เม่ือจะกราบใหป้ระนมมือกม้ศีรษะลงหนา้ผากแตะส่วนบน
ของมือท่ีประนม เม่ือกราบแลว้นัง่ในท่าหมอบเฝ้าอีกคร้ัง แลว้นัง่ในท่าพบัเพียบตามเดิม 
            (2)  การไหว ้
        (2.1) การไหวพ้ระสงฆ ์ปฏิบติัเช่นเดียวกบัการไหวพ้ระรัตนตรัยรวมทั้ง           
ปูชนียสถานส าคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ในกรณีท่ีไม่สามารถไหวแ้บบเบญจางคประดิษฐ์
ได ้ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
          ชาย  ยนืแลว้คอ้มตวัลงใหต้ ่าพร้อมกบัยกมือข้ึนประนมไหว ้(ระดบัท่ี 1) ระหวา่ง
อกใหป้ลายน้ิวช้ีจรดหนา้ผาก ท าเพียงคร้ังเดียว แลว้ลดมือลงตามเดิม เสร็จพิธีไหว ้
          หญิง  ยนืแลว้ยอ่เข่าลงใหต้ ่า โดยถอยเทา้ขา้งหน่ึงขา้งใดตามถนดัพร้อมยกมือข้ึน
ไหว ้(ระดบัท่ี 1) โดยใหป้ลายน้ิวช้ีจรดหนา้ผาก    
       ในการ ไหวพ้ระใหป้ระนมมือแลว้ยกข้ึนพร้อมกบัคอ้มศีรษะลง ใหห้วัแม่มือจรด
หวา่งคิ้ว ปลายน้ิวช้ีแนบส่วนบนของหนา้ผาก 
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ภาพที ่38 การไหวพ้ระสงฆ ์
ท่ีมาของภาพ : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554) 
 

            (2.2)  ไหวบิ้ดา มารดา ครู อาจารย์  ใหป้ระนมมือแลว้ยกข้ึนพร้อมกบัคอ้ม
ศีรษะลง ใหห้วัแม่มือจรดปลายจมูก ปลายน้ิวช้ีแนบระหวา่งคิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่39 การไหวบิ้ดา มารดา ครู อาจารย ์ 
ท่ีมาของภาพ : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554) 
 
                  (2.3)  ไหวผู้เ้คารพทัว่ ๆ ไป ใหป้ระนมมือแลว้ยกข้ึนพร้อมกบัคอ้มศีรษะลง ให้
หวัแม่มือจรดปลายคาง ปลายน้ิวช้ีแนบปลายจมูก 
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ภาพที ่40 การไหวผู้ท่ี้เคารพโดยทัว่ไป  
ท่ีมาของภาพ : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554) 
 
                (2.4)  ไหวผู้ท่ี้เสมอกนั จะใชแ้สดงความเคารพผูท่ี้มีอายเุท่ากนั หรือเพื่อนกนั
ไดด้ว้ย โดยยนืตรงไหวไ้ม่ตอ้งคอ้มศีรษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่41 การไหวบุ้คคลเสมอกนั  
ท่ีมาของภาพ : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554) 
 
         3) การถวายความเคารพพระมหากษตัริย ์และพระบรมราชินี 
           (1)  การถวายค านบั 
       ชาย ถา้อยูใ่นเคร่ืองแบบ ท าความเคารพตามระเบียบของเคร่ืองแบบยนืตรง มือแนบขา้ง 
เทา้แยกพองาม โดยคอ้มตวัต ่าพอสมควร 
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ภาพที ่42 การถวายค านบั 
 ท่ีมาของภาพ : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554) 
 
         หญิง  แสดงความเคารพโดยการถอนสายบวั ซ่ึงมี 2 แบบ คือ 
      - แบบสากลนิยม ยนืตรง หนัหนา้ไปทางท่ีประทบั วาดเทา้ขา้งใดขา้งหน่ึงไปขา้งหลงั
เล็กนอ้ยตามถนดัพร้อมกบัยอ่ตวัลงล าตวัตรง หนา้ตรงสายตาทอดลง ปล่อยแขนทั้งสองขา้งแลว้ยนืตรง 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่43 การถวายความเคารพแบบสากลนิยม  
ท่ีมาของภาพ : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554) 
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           - แบบพระราชนิยม ยนืตรง หนัหนา้ไปทางท่ีประทบั วาดเทา้ไปขา้งใดขา้งหน่ึงไป
ขา้งหลงัเล็กนอ้ยตามถนดัพร้อมกบัยอ่ตวัลง ขณะท่ีวาดเทา้ใหย้กมือทั้งสองขา้งข้ึนวางประสานกนับน
หนา้ขาเหนือเข่า คอ้มตวัเล็กนอ้ยทอดสายตาลง แลว้ยนืข้ึนในลกัษณะเดิม 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่44 การถวายความเคารพแบบพระราชนิยม  
 ท่ีมาของภาพ : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554) 
 
         ( 2)  การถวายบงัคม 
         การถวายบงัคมเป็นราชประเพณีถวายความเคารพพระมหากษตัริยใ์นงานพระราชพิธี
ส าคญัทั้งชาย และหญิง มือทั้งสองขา้งวางคว  ่าเหนือเข่าทั้งสองขา้ง ชายนัง่แยกเข่าไดเ้ล็กนอ้ย หญิงนัง่
เข่าชิด ถวายบงัคมแบ่งเป็น 3 จงัหวะดงัน้ี 
       จงัหวะท่ี 1 ยกมือข้ึนประนมระหวา่งอก  ปลายน้ิวตั้งข้ึนต ่ากวา่คางเล็กนอ้ย แขนแนบ
ล าตวัไม่กางศอกพองาม ปลายน้ิวช้ีจรดหนา้ผาก มือทั้งสองไม่แยกจากกนั เงยหนา้ข้ึนเล็กนอ้ย 
       จงัหวะท่ี 2  ทอดมือท่ีประนมลงพร้อมคอ้มตวัเล็กนอ้ย สายตามองหวัแม่มือแลว้วาดมือ
พร้อมเอนตวัไปขา้งหลงั 
       จงัหวะท่ี 3 วาดมือท่ีประนมลงพร้อมคอ้มตวัลงมาอยูใ่นจงัหวะท่ี 1 ท าสามจงัหวะให้
ครบ 3 คร้ัง แลว้จึงลดมือลงวางคว  ่าเหนือเข่าทั้งสองขา้ง การถวายบงัคมน้ีจะใชก้รณีท่ีชายกบัหญิงไป
ถวายบงัคมร่วมกนั ถา้เป็นหญิงหรือกลุ่มหญิงลว้นใหใ้ชว้ธีิหมอบกราบ 
                   3)  การเข้าพบผู้ใหญ่ 
           (1) การเขา้พบผูใ้หญ่ขณะท่ีก าลงัยนืใหเ้ดินอยา่งสุภาพเขา้ไปใกลพ้อควร (ไหว้
ระดบัท่ี 2) และยนืส ารวมเม่ือมีการเจรจาประสานมือ 
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ภาพที ่45 การนัง่รอสนทนากบัผูใ้หญ่ (นัง่เกา้อ้ี)  

ท่ีมาของภาพ : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ์ 
(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554) 

 
            (2) การเขา้พบผูใ้หญ่ขณะผูใ้หญ่นัง่เกา้อ้ี ใหเ้ดินอยา่งสุภาพ เม่ือใกลผู้ใ้หญ่แลว้จึง
ไหว ้(ไหวร้ะดบัท่ี 2) และนัง่เกา้อ้ีแบบนัง่ต่อหนา้ผูใ้หญ่  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่46 การนัง่สนทนากบัผูใ้หญ่ (นัง่เกา้อ้ี)  
ท่ีมาของภาพ : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554) 
 

   
 
 
 

 
 

ภาพที ่47 การรอพบผูใ้หญ่ (นัง่กบัพื้น) 
ท่ีมาของภาพ : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554) 
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ภาพที ่48 การนัง่ต่อหนา้ผูใ้หญ่ (นัง่กบัพื้น) 
ท่ีมาของภาพ : ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554) 
 
                             (3) การเขา้พบผูใ้หญ่ท่ีนัง่อยูก่บัพื้น  ใหเ้ดินอยา่งสุภาพเขา้ไปในระยะพอควร แลว้
เดินเข่าไม่แกวง่แขน นัง่พบัเพียบเก็บเทา้ ถา้เป็นผูอ้าวโุสนอ้ยใชไ้หวแ้ลว้นัง่แบบนัง่ต่อหนา้ผูใ้หญ่     
ถา้เป็นผูอ้าวโุสมากใชก้ราบแลว้นัง่ลงศอกหรือหมอบ 
                              4)  การส่งและรับของจากผู้ใหญ่         
        การส่งและรับของจากผูใ้หญ่มีวธีิปฏิบติัดงัน้ี 
             ( 1) เม่ือผูส่้งนัง่เกา้อ้ี ผูรั้บเดินเขา้ไปใกล ้ยอ่ตวัและลงเข่าขา้งหน่ึงส่งของใหแ้ลว้ไหว้  
เม่ือผูส่้งยนื ใหเ้ดินเขา้ไประยะใกลพ้อควร ยอ่ตวัลงส่งของใหแ้ลว้ไหว ้ 
             (2)  เม่ือผูส่้งของ และผูรั้บของนัง่เกา้อ้ีดว้ยกนั ส่งของใหอ้ยา่งสุภาพ อยา่ส่งของ
ขา้มผูอ่ื้น 
             (3)  เม่ือผูรั้บนัง่กบัพื้น ใหเ้ดินเขา้ไปในระยะพอสมควร แลว้นัง่พบัเพียบ เก็บ
ปลายเทา้ หรือเดินเขา้ไปใกลพ้อควร แลว้เดินเข่าไปนัง่ส่งของให ้ไหวห้รือวางของลงไหวก่้อนจึงส่ง
ของใหแ้ลว้ไหวอี้กคร้ังหน่ึง ถา้ผูรั้บเป็นผูอ้าวโุสมาก เม่ือผูส่้งเขา้ไปใกลแ้ลว้ควรนัง่วางของทางขวา
มือเหนือเข่าเล็กนอ้ยแลว้กราบผูใ้หญ่ 1 คร้ัง ส่งของใหผู้ใ้หญ่ ถา้ผูใ้หญ่สนทนาดว้ย ก็ใหน้ัง่ลกัษณะ
ส ารวม เม่ือจะลากลบักราบอีก 1 คร้ัง ถอยโดยวธีิเดินเข่าห่างจากผูใ้หญ่พอประมาณ ลุกข้ึนยนืหนักลบั 
            (4)  การรับของจากผูใ้หญ่ มีวธีิปฏิบติัเช่นเดียวกบัการส่งของใหผู้ใ้หญ่ แต่จะตอ้ง
ท าความเคารพก่อนรับของทุกคร้ัง การแสดงความเคารพนั้นจะใชไ้หวห้รือกราบแลว้แต่อาวโุสของ
ผูใ้ห ้และสถานท่ีนั้น ๆ ดงัตวัอยา่งการรับของจากผูใ้หญ่  
                   5)  การเฝ้าทูลละอองธุลพีระบาท 
            ( 1) เฝ้าฯ เม่ือเสด็จพระราชด าเนิน เม่ือเสด็จพระราชด าเนินผา่นจะเป็นโดยประทบั
ยานพาหนะ หรือเสด็จพระราชด าเนินก็ตาม จะตอ้งถวายความเคารพ การถวายความเคารพจะกระท า
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โดยวธีิใดสุดแต่ผูเ้ฝ้าฯ เฝ้าโดยการนัง่หรือยนื สถานท่ีเป็นท่ีท่ีจดัไว ้หรือเป็นถนน ผูเ้ฝ้าฯ เลือกถวาย
ความเคารพตามความเหมาะสม ดงัน้ี  
          (1.1)  เสด็จพระราชด าเนินโดยลาดพระบาท ประเพณีไทยนิยมการนัง่เฝ้าฯ แต่
จะยนื  เฝ้าฯ ก็ได ้แต่ตอ้งห่างจากลาดพระบาทพอสมควร ถา้ยนืเฝ้าฯ เม่ือเสด็จพระราชด าเนินผา่นให้
ถวายความเคารพตามเพศ ถา้นัง่เฝ้าฯ ใหผู้เ้ฝ้าฯ หมอบกราบแลว้หมอบอยูจ่นเสด็จผา่นไปแลว้จึงลุกข้ึน
นัง่ หรือจะเพียงแต่กราบเม่ือเสด็จผา่นเท่านั้นก็ได ้
          (1. 2) เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต ์ใหย้นืตรงถอนสายบวัถวายค านบั 
วนัทยาหตัถ ์กราบหรือไหว ้ตามความเหมาะสมของสถานท่ีและการแต่งกาย 
           ( 2) เฝ้าฯ ในงานท่ีนัง่เกา้อ้ีหรือยนืเฝ้าฯ เม่ือเสด็จพระราชด าเนินมาถึง ผูเ้ฝ้าฯ ลุกข้ึน
ยนืหนัไปทางพระองค ์(ชาย) ถวายค านบั (หญิง) ถอนสายบวั 
           ( 3) ถา้เป็นงานเฝ้าฯ ในพิธีการ ผูเ้ฝ้าฯ ตอ้งถวายความเคารพก่อนท่ีพระองคจ์ะ
ประทบัพระราชอาสน์ เม่ือพระองคท์่านประทบัพระราชอาสน์แลว้ ใหถ้วายความเคารพอีกคร้ังหน่ึง
แลว้จึงนัง่ในงานเฝ้าฯ เม่ือจะลุกไปจากท่ีหรือนัง่ลงจะตอ้งถวายความเคารพทุกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่49 การนัง่รอเฝ้ารับเสด็จพระราชด าเนินผา่น 
ท่ีมาของภาพ: ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมวทิยาลยัราชพฤกษ ์

(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554) 
 
           ( 4) เขา้เฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานของ (ถา้เป็นของเล็ก รับดว้ยมือขวา ถา้เป็นของ
ใหญ่รับดว้ยมือทั้งสองขา้ง โดยยกมือข้ึนเกือบจะพร้อมกบัมือท่ีเอางาน) ซ่ึงมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
         (4.1)  ถวายค านบัตามเพศ 
         (4. 2) เดินเขา้ไปใกลพ้อสมควร 
         (4. 3) ยอ่เข่าซา้ย ตั้งเข่าขวา หรือกา้วเทา้ขวาไป 1 กา้ว 
         (4. 4) เอางาน 
         (4. 5) รับพระราชทานของ 
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         (4. 6) ลุกข้ึนถอยหลงัหน่ึงกา้ว แลว้ถวายค านบัตามเพศ 
         (4. 7) เดินถอยหลงัประมาณ 3 กา้ว แลว้ถวายค านบัตามเพศ 
         (4. 8) เดินตามปกติ 
    การ “เอางาน” เป็นการกระท าท่ีแสดงการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
และพระบรมราชินีนาถ มีวธีิปฏิบติัดงัน้ี 
         - ยกมือขวาข้ึนไปขา้งหนา้ใหเ้ฉียงจากตวัประมาณ 45 องศา 
         - น้ิวมือชิด กระดกปลายมือข้ึน แลว้กลบัท่ีเดิมเร็ว ๆ 1 คร้ัง 
         - หลงัจากลดปลายมือลงท่ีเดิมแลว้จึงแบมือรับพระราชทานของ 
                (5)  เขา้เฝ้าฯ ทูลเกลา้ถวายของ มีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
         (5. 1) ของท่ีจะทูลเกลา้ฯ ถวายจะตอ้งวางบนพาน 
         (5. 2) ถวายความเคารพตามเพศ 
         (5. 3) เดินเขา้ไปใกลพ้อสมควร 
         (5. 4) ยอ่เขา้ซา้ย ตั้งเข่าขวา 
         (5. 5) ทูลเกลา้ฯ ถวายโดยยกพานท่ีคอพานดว้ยมือทั้งสองขา้ง และนอ้มตวั
เล็กนอ้ย 
         (5. 6) ลุกข้ึนถอยหลงัคร่ึงกา้ว แลว้ถวายความเคารพ 
         (5. 7) เดินถอยหลงัประมาณ 3 กา้ว แลว้ถวายความเคารพ 
         (5. 8) เดินตามปกติ 
 

10.  มารยาทในการเข้าร่วมกจิกรรมทางสังคม 
      สังคมไดมี้การก าหนดรูปแบบแผนในการด าเนินชีวติของกลุ่มสังคม ในการอยูร่่วมกนั 
นอกจากจะตอ้งเขา้ใจในสถานภาพบทบาทหนา้ท่ีของตนแลว้ มนุษยต์อ้งเขา้ใจวฒันธรรมประเพณีอนั
เป็นแบบแผนของสังคมนั้นดว้ย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ทางสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเอง ส่วนรวม
และสังคม (สุพตัรา สุภาพ,2540:35) 
    ความหมายของ “กจิกรรมทางสังคม” 
     กจิกรรมทางสังคม  หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีจดัใหมี้ข้ึนโดยมีความเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม 
ประเพณี และศาสนาท่ียดึถือเป็นหลกัปฏิบติัสืบทอดกนัมาชา้นาน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญ    
งอกงาม การมีระเบียบวนิยั ความสามคัคี และการมีศีลธรรมอนัดีงามของประชาชนในประเทศ 
     กิจกรรมทางสังคมโดยทัว่ ๆ ไปแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
               1)  กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัพธีิกรรมทางศาสนา 
             (1) การถวายของแด่พระภิกษุสงฆ ์
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       การถวายของแด่พระภิกษุสงฆ ์หมายถึง การประเคนของโดยส่งใหต้ามวธีิการ
ทางพระวนิยั ถา้เป็นของพอยกไดใ้ชส้องมือยกแลว้ ประเคนในระยะหตัถบาส (ระยะห่างประมาณ 1 
ฟุต) ถา้เป็นของใหญ่เกินกวา่ท่ีจะยกได ้เช่น รถ เรือ ก็ไม่ตอ้งยก เพียงกล่าวค าถวาย หรือถวายเอกสาร
ประกอบส่ิงของนั้นก็พอแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่50 การถวายของแด่พระภิกษุสงฆ ์ 

ท่ีมาของภาพ http://www.culture.go.th.knowledge/stotuaction/action.html. 
(สืบคน้วนัท่ี 22 มกราคม 2554) 

 
       วธีิถวายของแด่พระภิกษุสงฆ ์ชายและหญิงปฏิบติัดงัน้ี 
        (1. 1) ถา้พระสงฆน์ัง่กบัพื้นใหถื้อของเดินเข่าเขา้ไปในระยะหตัถบาส แลว้ยก
ของข้ึนประเคน ชายจะประเคนของแด่พระสงฆใ์นลกัษณะมือต่อมือไดเ้ลย ส่วนหญิงจะตอ้งวางบนผา้
ท่ีพระสงฆท์อดมาเรียกวา่ ผา้กราบ จะใหไ้หวห้รือกราบแลว้แต่กาลเทศะ ถอยออกโดยวธีิเดินเข่าเม่ือ
ห่างพอประมาณค่อย ๆ ลุกข้ึนหนัตวักลบั 
        (1. 2) ในกรณีพระสงฆน์ัง่บนเกา้อ้ี หรือาสนสงฆ ์ไม่ตอ้งเดินเข่า แต่เขา้ไปใหไ้ด้
ระยะ หตัถบาส และประเคนตามวธีิดงักล่าวขา้งตน้ ถา้มีของหลายอยา่งควรประเคนทีละอยา่ง แต่ถา้มี
ถาด หรือภาชนะใส่ไวแ้ลว้ก็ประเคนทั้งถาดหรือภาชนะได ้
               (2) การรับของจากพระภิกษุสงฆ ์การรับของจากพระภิกษุสงฆ ์ชายและหญิงปฏิบติั
ดงัน้ี 
         (2. 1) ก่อนรับของใหเ้ขา้ไปใกลใ้นระยะพอสมควร แลว้แสดงความเคารพจะกราบ 
หรือไหวต้ามความเหมาะสม 
         (2. 2) ในกรณีเป็นของเบา ชายยืน่มือขวารับของถา้เป็นของหนกัยืน่มือทั้งสองรับ
แลว้ถอยกลบั ส่วนหญิงพระจะวางของไวต้รงหนา้ ของเบาใหเ้อ้ือมมือขวาไปหยบิดว้ยอาการนอบนอ้ม
ส ารวม ของหนกัใหย้ืน่มือทั้งสองขา้งรับแลว้ถอยกลบั 
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ภาพที ่51 การรับของจากพระภิกษุสงฆ ์ 

ท่ีมาของภาพ ท่ีมาของภาพ http://www.culture.go.th.knowledge/stotuaction/action.html. 
(สืบคน้วนัท่ี 22 มกราคม 2554) 

 
                        (3) การถวายสังฆทาน 
      สังฆทาน คือ ทานท่ีถวายแด่พระภิกษุสงฆโ์ดยมิไดเ้จาะจงวา่จะถวายพระรูป ใดรูป
หน่ึงโดยเฉพาะ ถือกนัวา่สังฆทานเป็นทานท่ีใหอ้านิสงส์มาก มีวธีิปฏิบติัดงัน้ี (กรมการศาสนา, 
2550:15) 
                (3.1) ไปนิมนตก์บัเจา้อาวาส หรือพระภิกษุผูมี้หนา้ท่ีนิมนตพ์ระในวดัขอให้
นิมนตพ์ระสงฆเ์พื่อไปรับสังฆทานตามจ านวนท่ีตอ้งการ โดยระบุวนั เวลา สถานท่ีใหแ้น่นอน หรือจะ
นิมนตพ์ระสงฆข์ณะออกบิณฑบาตก็ได ้
        (3.2) เม่ือพระมาถึงพร้อมแลว้  จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปกราบพระพุทธรูป
เสร็จแลว้หนัหนา้ไปทางพระสงฆก์ราบ 3 คร้ัง (กราบแบบเบญจางคประดิษฐ)์ แลว้อาราธนาศีล และ
รับศีล 
    ค าวา่ “อาราธนา” แปลวา่ ยนิดี เป็นค าท่ีใชติ้ดต่อเก่ียวขอ้งกบัพระสงฆ ์หมายความวา่ ขอร้อง
ใหท้่านกรุณาท าอยา่งนั้นอยา่งน้ี เช่น อาราธนาไปสวดมนต ์อาราธนาศีล เท่ากบัขอร้องใหท้่าน ใหศี้ล 
    ค  าวา่ อาราธนาศีล 5 มีดงัน้ี  (กรมการศาสนา, 2550:1) 

เร่ิมด้วยบทนมัสการพระรัตนตรัย 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธะสะ (นะโม 3 จบ)(ขา้พเจา้ขอนอบ
นอ้มนมสัการ สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ผูเ้ป็นพระอรหนัต ์พระองคน์ั้น (3 คร้ัง) 
ค าอาราธนาศีล 5 หรือ ค าขอศีล 5 
มะยงัภันเต วสุิงวสุิง รักขะนะธายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามะ 
(ท่านผูเ้จริญ ขา้พเจา้ทั้งหลาย ขอศีล 5 พร้อมกบัสรณะ 3) 
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ทุติยมัปิ มะยงัภันเต วสุิงวสุิง รักขะนะธายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามะ 
(ท่านผูเ้จริญ แมน้ในวาระท่ี 2 ขา้พเจา้ทั้งหลาย ขอศีล 5 พร้อมกบัสรณะ 3) 
ตะติยมัปิ มะยงัภันเต วสุิงวสุิง รักขะนะธายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามะ 
(ท่านผูเ้จริญ แมน้ในวาระท่ี 3 ขา้พเจา้ทั้งหลาย ขอศีล 5 พร้อมกบัสรณะ 3) 

     ( 3.3) รับศีลแลว้กราบ 3 คร้ังใหน้ าเคร่ืองท่ีจะถวายสังฆทานนั้นวางเรียงไว้
ตรงหนา้พระสงฆ ์นัง่ยกมือประนม (ไหวร้ะดบัท่ี 1) กล่าวน าถวาย ดงัน้ี 
  “ขา้แต่พระสงฆผ์ูเ้จริญ ขา้พเจา้ทั้งหลาย ขอนอ้มถวายภตัตาหารกบัทั้งบริวารเหล่าน้ี     
แด่พระภิกษุสงฆ ์ขอภิกษุสงฆจ์งรับ ภตัตาหารกบัทั้งบริวารเหล่าน้ี ของขา้พเจา้ทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชน์และความสุข แก่ขา้พเจา้ทั้งหลาย ส้ินกาลนานเทอญ” 
     (3. 4) เม่ือกล่าวค าถวายจบ พระจะรับวา่ “สาธุ” ข้ึนพร้อมกนัแลว้จึงประเคนของ 
ประเคนเสร็จแลว้ พระจะอนุโมทนาดว้ยบท ยถา และสัพพี พอท่านเร่ิมวา่ ยถา... ผูถ้วายเร่ิมกรวดน ้า 
พระวา่สัพพ.ี.. ใหริ้นน ้าใหห้มด แลว้นัง่ประนมมือรับพรไปจนจบ แลว้กราบ 3 คร้ัง เป็นอนัเสร็จพิธี
ถวายสังฆทาน 
                    (4) การถวายผา้อาบน ้าฝน 
           ผา้อาบน ้าฝน คือ ผา้อาบน ้าท่ีถวายพระในเทศกาลก่อนเขา้พรรษา ผา้อาบ
น ้าฝนเทียบไดก้บัผา้ขาวมา้ของฆราวาส พระพุทธเจา้ประทานอนุญาตพิเศษใหพ้ระสงฆรั์บผา้อาบ
น ้าฝนไดเ้ฉพาะในฤดูฝน โดยใหถ้วายตั้งแต่วนัแรม 1 ค ่า เดือน 7 ถึงวนัแรม 1 ค ่า เดือน 8 หรือวนัข้ึน 
15 ค ่าเดือน 8 ซ่ึงเป็นระยะเวลาก่อนเขา้พรรษา 1 เดือน 
     พิธีถวายผา้อาบน ้าฝน ปฏิบติัดงัน้ี 
        (4. 1) ผูถ้วายน าผา้อาบน ้าฝน และของบริวาร เช่น ธูปเทียน สบู่ ร่ม ยาสีฟัน ฯลฯ 
น ามารวมไวท่ี้ประชุมสงฆ ์ซ่ึงจะเป็นในอุโบสถ หรือศาลาการเปรียญก็ได ้
        (4. 2) เม่ือพระสงฆล์งประชุมเรียบร้อยแลว้ ผูเ้ป็นหวัหนา้จะกล่าวน าตั้งนโม 3 
จบ แลว้กล่าวค าถวาย ดงัน้ี 
    อิมานิ มย   ภนฺเต วสฺสิกสาฎกานิ, โอโฌชยาม, สาธุโน ภนฺเต สงฺโต, อิมานิ, วสฺสิกสาฏิกา
นิ, ปฏิคคณฺหาตุ, อมฺหาก , ทีฆรตฺธ  หิตาย สุขาย 
    ค าแปล ขา้แต่พระสงฆผ์ูเ้จริญ ขา้พเจา้ทั้งหลายขอนอ้มถวายผา้อาบน ้าฝนเหล่าน้ี            
แด่พระสงฆ ์ขอพระสงฆจ์งรับผา้อาบน ้าฝนเหล่าน้ีของขา้พเจา้ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุข
แก่ขา้พเจา้ทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ 
               (5) การตกับาตร 
     การตกับาตร คือ การน าขา้ว และกบัขา้วใส่ลงในบาตรของภิกษุสามเณร จะตกัเป็น
ประจ าวนัทุกวนั หรือเฉพาะวนัพระ หรือวนัใดวนัหน่ึงแลว้แต่ก าลงัทรัพย ์และก าลงัศรัทธา การตกั
บาตรมีวธีิปฏิบติั ดงัน้ี 
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        (5. 1) ถอดรองเทา้ก่อนตกับาตร ยกเวน้อยูใ่นเคร่ืองแบบ หรือแต่งกายใน            
ชุดสากล 
        (5. 2)  ก่อนตกับาตรนิยมตั้งจิตอธิษฐาน โดยถือขนัขา้วดว้ยมือทั้งสอง นัง่แบบ
กระหยง่ ยกขนัขา้วเสมอหนา้ผากพร้อมกบักล่าวค าอธิษฐานวา่ “ทานท่ีขา้พเจา้ใหดี้แลว้ ขอจงเป็น
เคร่ืองน ามาซ่ึงความส้ินไปแห่งอาสวกิเลสเทอญ” 
        (5. 3)  เม่ืออธิษฐานแลว้ ลุกข้ึนยนืตกัขา้วใส่บาตรอยา่งระมดัระวงัโดยไม่ใหข้า้ว
หก หยบิของอ่ืน ๆ เช่น กบัขา้ว ขนม วางลงในบาตรพระทีละช้ิน ถา้ตอ้งการจะถวายดอกไมธู้ปเทียน
ชายใหส่้งถวายกบัมือพระ หญิงรอใหพ้ระปิดฝาบาตรก่อนแลว้จึงวางดอกไมธู้ปเทียนไวบ้นฝาบาตร 
        (5. 4)  พนมมือไหวพ้ระภิกษุหลงัจากตกับาตรเรียบร้อยแลว้ และกรวดน ้าอุทิศ
ส่วนกุศลใหแ้ก่บรรพบุรุษหรือผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ 
       วธีิกรวดน า้ 
       ใหใ้ชน้ ้าสะอาด ใส่ภาชนะไวพ้อสมควร มือขวาจบัภาชนะน ้า มือซา้ยประคองรินน ้า
ไม่ใหข้าดสาย แลว้วา่บทกรวดน ้าในใจวา่ “อิท  เม ญาติ น  โหตุ สุขิตาโหนฺตุ ญาตโย” แปลวา่ ขอบุญน้ี
จงส าเร็จแก่ญาติทั้งหลายของขา้พเจา้ ขอญาติทั้งหลาย จงเป็นสุข ๆ เถิด แลว้ประนมมือรับพรจากพระ 
ส่วนน ้าท่ีกรวดเสร็จแลว้ใหน้ าไปเทลงดิน หรือไปรดโคนตน้ไมใ้หญ่นอกบา้น หา้มเทลงกระโถน
เพราะน ้าท่ีกรวดเป็นสักขีพยานในการท าบุญ ถือวา่เป็นของสูง 
                               2)  กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัพธีิการทางสังคม  

      กิจกรรมส าคญัท่ีจดัเป็นพิธีการทางสังคม ไดแ้ก่ 
              (1) ประเพณีการบวช 
                ค าวา่ “บวช” หมายถึงการเวน้ชัว่คือ เวน้จากส่ิงไม่ดีไม่งามทั้งหมด การบวช   
มี 2 อยา่ง บวชเณร และบวชพระ 
       การบวชเณร ผูบ้วชตอ้งมีอายอุยา่งนอ้ย 7 ปี มีพระภิกษุรูปหน่ึงเป็นพระอุปัชฌาย ์
การบวชไม่จ  าเป็นตอ้งมีพระอนัดบั และไม่จ  ากดัสถานท่ีบวช 
       การบวชพระ ผูบ้วชตอ้งมีอาย ุ20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ไม่เป็นโรค 5 โรค คือ โรคเร้ือน 
ฝีกลาก วณัโรค และลมบา้หมู คนท่ีไม่สมควรจะไดบ้วชลกัษณะอ่ืน ๆ อีกคือ คนเคยตอ้งปาราชิก กะเทย 
คนฆ่าบิดามารดา คนพิการ เป็นใบ ้หูหนวก ตาบอด ฯลฯ 
   การบวชตามประเพณีไทย ถือวา่เป็นงานมงคล ผูท่ี้ไดรั้บเชิญไปร่วมงานบวช ถือวา่เป็น
การไปร่วมท าบุญกุศล จึงควรปฏิบติัดงัน้ี 
         (1. 1) แต่งกายใหเ้หมาะสม สุภาพ เรียบร้อย 
         (1. 2) ไปถึงงานก่อนเวลา หรือตรงเวลา 
         (1. 3) เม่ือไปถึงงานควรไปพบและท าความเคารพเจา้ภาพ 
         (1. 4) ร่วมท าบุญกบัเจา้ภาพตามอตัภาพของตน 
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         (1. 5) นัง่ในท่ีเหมาะสม ไม่ควรพดูคุยเสียงดงั 
         (1. 6) ไม่ด่ืมสุราหรือของมึนเมา 
         (1. 7) ส าหรับเจา้ภาพ ควรตอ้นรับแขกดว้ยอาการยิม้แยม้แจ่มใส 
         (1. 8) เม่ือกลบั ควรลาเจา้ภาพก่อน 
                (2) ประเพณีการแต่งงาน 
          ตามประเพณีอนัดีงามของไทย การแต่งงานจะเกิดข้ึนเม่ือบ่าวสาวไดต้กลงยนิยอม
วา่จะอยูกิ่นร่วมกนัฉนัสามีภรรยา ยอมปฏิบติัตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี และกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยู่
ในสังคมนั้น จากผลทางกฎหมายจะท าใหท้ั้งคู่เกิดสิทธิ และหนา้ท่ี ท่ีจะตอ้งปฏิบติัและรับผดิชอบร่วมกนั 
จะอยูค่รองรักกนัร่วมทุกขร่์วมสุขในบทบาทท่ีถูกตอ้งตามประเพณีนิยม และตามบทบญัญติักฎหมาย 
    เม่ือก าหนดวนัท่ีจะจดัพิธีการแต่งงานเรียบร้อยแลว้ คู่บ่าวสาวควรไปแจกบตัรเชิญดว้ย
ตนเอง เพื่อเป็นการใหเ้กียรติ และความเคารพต่อแขกรับเชิญ ในการเชิญแขกผูใ้หญ่ควรมีพานส าหรับวาง
บตัรเชิญ และควรไปเชิญดว้ยตนเอง การจ่าหนา้ซองบตัรเชิญ ควรเขียนดว้ยลายมือบรรจง ระบุช่ือนามสกุล
ใหถู้กตอ้ง ส าหรับผูไ้ดรั้บเชิญแลว้ ควรไปร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติแก่เจา้ภาพ และควรปฏิบติัตนดงัน้ี 
         (2. 1) ควรแต่งกายใหสุ้ภาพตามสากลนิยม และเหมาะสมกบัลกัษณะของงาน     
ถา้ในบตัรเชิญก าหนดการแต่งกายก็แต่งกายตามท่ีก าหนด ถา้ไม่มีการก าหนดก็ควรพิจารณาแต่งกาย
ใหสุ้ภาพเรียบร้อย  ไปถึงงานใหต้รงเวลา หรือก่อนเวลาเล็กนอ้ยท่ีก าหนดในบตัรเชิญ  เม่ือไปถึงงาน 
ควรหาโอกาสไปพบ และท าความเคารพเจา้ภาพก่อนแลว้จึงไปร่วมสนทนากบัผูอ่ื้น  ควรนัง่ใน             
ท่ีเหมาะสม ไม่นัง่ขา้งหนา้ผูใ้หญ่ 
         (2.2)  เม่ือเดินเขา้หอ้งพิธี ผา่นโตะ๊หมู่บูชา ใหย้กมือไหวพ้ระก่อน  การหลัง่น ้า
พระพุทธมนตแ์ก่คู่บ่าวสาว ตอ้งใหผู้อ้าวโุสเขา้ไปก่อน และกล่าวใหศี้ลใหพ้ร ขณะหลัง่น ้าพระ      
พุทธมนต์ คู่บ่าวสาวรับพรดว้ยการกระดกมือท่ีประนม พร้อมกบักม้ศีรษะลงเล็กนอ้ย เม่ือรับน ้าพระ
พุทธมนตแ์ลว้ 
         (2.3)  ช่วยท าบุญแก่เจา้ภาพตามอตัภาพของตน 
         (2.4)  การรับประทานอาหาร ปฏิบติัตามมารยาทในการรับประทานอาหารแต่ละ
แบบ เช่น เล้ียงอาหารแบบบุฟเฟต ์แบบคอ็กเทล แบบโตะ๊จีน และไม่พดูคุยส่งเสียงดงั หรือสูบบุหร่ี
ขณะท่ีผูใ้หญ่ข้ึนไปกล่าวอวยพร 
         (2.5)  ควรหยบิของช าร่วยเพียงช้ินเดียว เม่ือกลบัควรกล่าวลาเจา้ภาพก่อน 
                     (3)  ประเพณีการท าบุญเล้ียงพระ  
                 การท าบุญเล้ียงพระ แบ่งเป็น 2 ประเภท คื อ การท าบุญงานมงคล และ     
การท าบุญงานอวมงคล 
         (3. 1) การท าบุญงานมงคล  ไดแ้ก่ การท าบุญเล้ียงพระเพื่อความสุขความเจริญใน
โอกาสต่าง ๆ เช่น ท าบุญข้ึนบา้นใหม่ ท าบุญงานแต่งงาน ท าบุญงานวดัเกิด เป็นตน้ 
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         (3. 2) การท าบุญงานอวมงคล ไดแ้ก่ การท าบุญในโอกาสท่ีมีเหตุไม่ดีไม่เป็น
มงคล เช่น การท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ผูต้าย เป็นตน้ 
           การท าบุญงานมงคล มีระเบียบพิธี ดงัน้ี 
          - อาราธนาพระสงฆม์าเจริญพระพุทธมนต์  เตรียมท่ีตั้งพระพุทธรูปพร้อม
ทั้งเคร่ืองบูชา โดยตั้งพระพุทธรูปไปทางทิศตะวนัออกหรือทิศเหนื อ ตกแต่งสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะของงาน วงดา้ยสายสิญจน์  จดัอาสนะ (ท่ีส าหรับพระนัง่) ใหจ้ดัตามจ านวนพระสงฆท่ี์นิมนต์
มา ตั้งภาชนะส าหรับท าน ้ามนต ์ตอ้นรับพร จุดธูปเทียนท่ีโตะ๊หมู่บูชา อาราธนาศีลและรับศีล  จุดเทียน
น ้ามนต ์(นิยมใชเ้ทียนสีขาว) 
             - ประเคนภตัตาหาร  ถวายภตัตาหารบูชาพระพุทธรูป  ถวายไทยธรรมแด่
พระภิกษุสงฆ ์กรวดน ้าอุทิศส่วนกุศล ประพรมน ้าพุทธมนต ์ส่งพระภิกษุสงฆ ์
              การท าบุญงานอวมงคล มีระเบียบพิธี ดงัน้ี 
               - พิธีงานศ พ เป็นพิธีงานเรียงล าดบั  ไดแ้ก่ การอาบน ้าศพ งานเผาศพ       
งานฝังศพ และงานลอยองัคาร การเคารพศพ เช่น การวางดอกไมห้นา้ศพ จุดธูปเทียน 
         - การท าบุญ 7 วนั  50 วนั หรือ 100 วนั เป็นการท าบุญเฉพาะของเจา้ภาพ         
ซ่ึงเจา้ภาพจะเชิญแขกหรือไม่เชิญก็ได้  ถา้จะจดัการฝังศพวนัใด ณ ท่ีใด เจา้ภาพจะออกบตัรเชิญไปยงั
แขกต่าง ๆ และเจา้ภาพจะจดัการรับแขก ณ ท่ีนั้น  ถา้เป็นการเผาศพ เจา้ภาพจะออกบตัรเชิญโดยการ
ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีเผาศพ โดยเจา้ภาพจดัการรับแขก ณ ท่ีนัน่  การเผาศพ งานเก็บอฐิั และ
งานฉลองอฐิั ตลอดจนงานลอยองัคารเป็นงานเฉพาะของเจา้ภาพ 
                (4) ประเพณีงานศพ 
         งานศพเป็นงานเศร้าโศก ผูท่ี้ไปงานศพไม่วา่จะเป็นการรดน ้าศพ สวดศพ      
เผาศพ ท าบุญครบรอบ 7 วนั 50 วนั หรือ 100 วนั พึงปฏิบติัดงัน้ี 
           การแต่งกาย  ถา้เป็นงานศพท่ีระบุการแต่งกายก็แต่งกายตามท่ีระบุไวใ้นบตัร
เชิญ และถา้เป็นงานศพท่ีไม่ระบุการแต่งกายใหแ้ต่งชุดไวทุ้กขแ์บบเรียบร้อยสุภาพ 
           การรดน า้ศพ มีวธีิปฏิบติัดงัน้ี 
           ก. เม่ือไปถึงงานตอ้งเขา้ไปแสดงความเสียใจกบัเจา้ภาพก่อน 
           ข. ในพิธีรดน ้าศพ ควรกราบพระพุทธรูปในหอ้งพิธีก่อนจึงเขา้ไปรดน ้าศพ 
โดยเรียงตามล าดบัอาวโุส 
           ค. ก่อนรดน ้าศพตอ้งคารวะศพก่อน ในกรณีศพเป็นพระภิกษุควรกราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ ์3 คร้ัง แลว้รดน ้าหอม หรือน ้าอบโดยเทลงบนฝ่ามือ เสร็จแลว้ใหก้ราบแบบ   
เบญจางคประดิษฐอี์ก 3 คร้ัง ถา้ศพบุคคลธรรมดาใหค้ารวะโดยโคง้ค านบั หรือนัง่คุกเข่านอ้มตวัยกมือ
ไหว ้แลว้แต่ความเหมาะสมของสถานท่ี ท่ีจดั และเม่ือรดน ้าเสร็จแลว้คารวะอีกหน่ึงคร้ัง 
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        การสวดศพ มีวธีิปฏิบติัดงัน้ี 
        ก.  เม่ือไปถึงงาน แสดงความเคารพเจา้ภาพ และควรน าพวงหรีด หรือ
พวงมาลยัดอกไมส้ดไปมอบใหเ้จา้ภาพเพื่อวางหนา้ศพ ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงความเสียใจร่วมกบั
เจา้ภาพ 
        ข.  ควรกราบพระพุทธรูปก่อนแลว้จึงไปเคารพศพโดยใชธู้ป 1 ดอก ถา้เป็นศพ
พระใชก้ราบแบบเบญจางคประดิษฐ ์ศพผูอ้าวโุสใชก้ราบ 1 คร้ังแบบตั้งมือ (ไม่แบมือ) ศพเด็กใชน้ัง่
พบัเพียบในลกัษณะส ารวมมือประสาน  ควรส ารวมกิริยา มารยาทในขณะพระสวด ไม่เศร้าโศกมาก
เกินไป หรือแสดงกิริยาร่ืนเริงพดูคุยเสียงดงั หรือสูบบุหร่ีรบกวนคนขา้งเคียง 
        ค.   นกรณีท่ีแขกเป็นเจา้ภาพสวดศพจะตอ้งเป็นผูจุ้ดธูปเทียนบูชาพระ และเป็น
ผูถ้วายเคร่ืองปัจจยัไทยทานดว้ยตนเอง 
        ง.  ก่อนกลบั ควรกล่าวลาเจา้ภาพก่อน 
        การเผาศพ มีวธีิปฏิบติัดงัน้ี 
        ก.  ผูท่ี้ไดรั้บเชิญเป็นประธานในพิธีตอ้งไปถึงก่อนเวลา  เม่ือเขา้ไปในบริเวณ
เมรุ ซ่ึงมีศพตั้งอยู ่ชายควรค านบั หญิงควรนอ้มตวัไหวแ้ลว้จึงเขา้ไปนัง่ในท่ี ท่ีเจา้ภาพจดัไวใ้หใ้น     
ท่าสงบ  เม่ือประธานในพิธีจุดไฟประชุมเพลิงทุกคนลุกข้ึนอยา่งสงบเพื่อแสดงความเคารพเม่ือ
ประธานลงจากเมรุจึงทยอยกนัข้ึนไปเผา โดยเรียงล าดบัอาวโุส 
        ข.  น าดอกไมจ้นัทน์ไปวางไวบ้นเชิงตะกอนเพื่อเป็นการขอขมาศพก่อนและ
หลงัวางดอกไมจ้นัทน์ใหท้  าความเคารพศพแลว้จึงลงจากเมรุ 
        ค.  ก่อนกลบัควรลาเจา้ภาพ 
                (5) ประเพณีการทอดกฐินและทอดผา้ป่า 
         ค าวา่ “กฐิน” เป็นภาษาบาลี แปลวา่ ไมส้ะดึง ในสมยัก่อนการตดัเยบ็ไตรจีวร
เป็นเร่ืองใหญ่เน่ืองจากไม่มีเคร่ืองทุ่นแรง เช่น จกัรเยบ็ผา้ และไม่มีร้านขายผา้ส าเร็จรูป การท าจีวร 
สบง หรือสังฆาฎิแต่ละผนืตอ้งอาศยัพระสงฆห์ลาย ๆ รูป ช่วยกนัท าโดยขึงผา้กบัไมส้ะดึงใหตึ้งก่อน
แลว้จึงตดัเยบ็ ดงันั้นผา้กฐินก็คือผา้ท่ีส าเร็จข้ึนไดเ้พราะอาศยัไมส้ะดึง และถึงแมใ้นปัจจุบนัการท าไตร
จีวรจะไม่ตอ้งอาศยัไมส้ะดึงแลว้ก็ตาม แต่ช่ือของผา้ชนิดน้ีก็ยงัคงเรียกวา่ ผา้กฐิน อยูอ่ยา่งเดิม 
        ค าวา่ “ทอดกฐิน” หมายถึง การน าผา้กฐินไปวางไวต่้อหนา้พระสงฆอ์ยา่งนอ้ย
5 รูป โดยมิไดต้ั้งใจ  จะถวาย ใหแ้ก่พระ รูปใดรูปหน่ึง สุดแทแ้ต่พระสงฆท์่านจะมอบหมายกนัเอง              
(กรมการศาสนา,2550:25) 
        ประเพณีการทอดกฐิน มีหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 
           (5. 1) ก าหนดระยะเวลาทอดกฐิน เร่ิมตั้งแต่วนัแรม 1 ค ่า เดือน 11 ถึงวนัข้ึน    
15 ค ่า เดือน 12 จะทอดก่อน หรือหลงัจากน้ีไม่ได ้ส่วนจะเป็นวดัใดในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ข้ึนอยู่
กบัความสะดวกของเจา้ภาพ และทางวดั 
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           (5. 2) วดัหน่ึงๆ จะรับการทอดกฐินไดเ้พียงคร้ังเดียวต่อปีเท่านั้น 
           (5. 3) วดัท่ีจะรับกฐิน จะตอ้งมีพระภิกษุสงฆอ์ยูจ่  าพรรษาในวดันั้นตลอด           
3 เดือน โดยไม่ขาดพรรษา และผา้กฐินจะถวายแก่พระสงฆท่ี์จ าวดัอยูต่ลอดพรรษาเท่านั้น 
           (5. 4) ผูเ้ป็นเจา้ภาพทอดกฐินจะเป็นบรรพชิต หรือฆราวาสเพศใดๆ ก็ได ้          
ถา้เป็นบรรพชิต ตอ้งเป็นบรรพชิตต่างวดักนั 
           ( 5.5) เคร่ืองกฐินประกอบดว้ย ผา้กฐิน เคร่ืองบริวารกฐิน เช่น ภาชนะส าหรับ
เก็บน ้า โตะ๊ ตู ้จาน ชาม ชอ้น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ยาประจ าบา้น ฯลฯ 
           (5. 6) การถวายกฐิน นิยมน าผา้กฐินและบริวารไปจดัเตรียมไวท่ี้อุโบสถ หรือ
ศาลาการเปรียญซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธี เม่ือพระสงฆน์ัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้ภาพจุดธูปเทียนบูชา          
พระรัตนตรัย แลว้กลบัมานัง่ยงัท่ีจดัไว ้จากนั้นพิธีกรกล่าวค าอาราธนา และร่วมกนัรับศีล 
           (5. 7) เจา้ภาพถวายผา้กฐิน โดยยกผา้ไตรวางบนแขนทั้ง 2 นัง่คุกเข่าประนมมือ 
หนัไปทางพระพุทธรูป กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัยตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นหนัหนา้มาทางพระสงฆก์ล่าว
ค าถวายผา้กฐิน แลว้น าไตรกฐินประเคนใหแ้ก่พระภิกษุรูปใดรูปหน่ึงหรือจะวางไวต้รงหนา้ท่านเฉย ๆ 
ก็ได ้ต่อจากนั้นผูม้าร่วมพิธีช่วยกนัถวายเคร่ืองบริวารแด่พระภิกษุสงฆทุ์กรูป พระสงฆจ์ะสวด
อนุโมทนา 
           (5. 8) เจา้ภาพ และผูร่้วมงานกรวดน ้าอุทิศผลบุญแก่สรรพสัตวร่์วมโลก เป็นอนั
เสร็จพิธี 
           (6) การทอดผา้ป่า 
       ผา้ป่าหมายถึง ผา้ไม่มีเจา้ของ วางทิ้งอยูต่ามป่า ป่าชา้ หรือพาดอยูต่ามก่ิงไม ้
ประเพณีทอดผา้ป่ามีมาแต่คร้ังพุทธกาลมีหลกัการปฏิบติัดงัน้ี 
        (6. 1) การทอดผา้ป่าไม่จ  ากดัเวลา ทอดไดต้ลอดปี และจะทอดก่ีคร้ังก็ได ้แต่ตอ้ง
มีผา้บงัสุกุลอยา่งนอ้ย 1 ผนื 
        (6. 2) เคร่ืองบริขารอ่ืน ๆ ท่ีจะน ามาทอดจะตอ้งไม่ขดักบัพระธรรมวนิยั เช่น การ
ทอดผา้ป่าหนงัสือ 
        (6. 3) การทอดผา้ป่าเป็นสังฆทานไม่เจาะจงวา่จะเป็นภิกษุสงฆรู์ปใดจะเป็นผูรั้บ 
        (6. 4) การทอดผา้ป่าจะท าเป็นส่วนตวัหรือรวมกนัหลายคนเป็นผา้ป่าสามคัคีก็ได ้
โดยร่วมกนัตดัก่ิงไม ้น าไปปักท่ีศาลาการเปรียญ หรือกุฏิ แลว้วางผา้บงัสุกุลตลอดจนเคร่ืองบริวารอ่ืน ๆ 
วางไวบ้นก่ิงไม ้
        (6. 5) การท าพิธีทอดผา้ป่า จะท าบนศาลาการเปรียญ หรือกุฏิ โดยเจา้ภาพจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย แลว้กล่าวค าถวายผา้ป่าเม่ือกล่าวค าถวายผา้ป่าแลว้เป็นอนัเสร็จพิธีเจา้ภาพ
เดินทางกลบัได ้
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                (7) ประเพณีการรดน ้าผูใ้หญ่ 
        ประเพณีรดน ้าผูใ้หญ่เป็นประเพณีท่ีดีงามและเก่าแก่ของคนไทย นิยมท ากนัในวนั
สงกรานต ์วนัข้ึนปีใหม่ วนัครบรอบวนัเกิด 60 ปี 72 ปี 84 ปี การรดน ้าเป็นการแสดงความเคารพ
เทิดทูนใหค้วามส าคญัแก่ผูอ้าวโุส (งามพิศ สัตยส์งวน,2544:25) 
      การปฏิบติัตนในการไปรดน ้าผูใ้หญ่ มีดงัน้ี 
        (7. 1) ผูร้ดน ้ามีอาวโุสนอ้ยกวา่ผูรั้บน ้า 
        (7. 2) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพื่อแสดงความเคารพผูใ้หญ่ 
        (7. 3) ควรน าน ้าอบไทยไปรดน ้า และอาจมีของขวญัวางบนพานเพื่อมอบแด่
ผูใ้หญ่ เช่น ผา้เช็ดตวั ผา้นุ่ง ฯลฯ 
        (7. 4) ถา้ผูใ้หญ่นัง่เกา้อ้ี ผูร้ดน ้าควรคุกเข่า และท าความเคารพผูใ้หญ่ดว้ยการ
ไหว ้1 คร้ังก่อนน าน ้าอบจากพานมารดบนมือผูใ้หญ่แลว้นอ้มรับค าอวยพร 
        (7. 5) ขณะรับพรจากผูใ้หญ่ควรประนมมือ เสร็จจากการรับพรจึงไหวอี้ก 1 
คร้ัง แลว้จึงยืน่ของขวญัใหผู้ใ้หญ่รับไป และไหวอี้ก 1 คร้ัง ก่อนลากลบั 
        (7. 6) ถา้ผูใ้หญ่นัง่กบัพื้น ผูร้ดน ้าควรนัง่พบัเพียบใชว้ธีิหมอบกราบ 1 คร้ังแบบ
ตั้งมือ 
                    (8) งานเล้ียงสังสรรค ์
           งานเล้ียงสังสรรคเ์ป็นงานท่ีจดัข้ึนในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานวนั
เกิด งานท าบุญข้ึนบา้นใหม่ หลงัจากเสร็จพิธีจะมีการรับประทานอาหารร่วมกนั ซ่ึงจะมีการเล้ียง
อาหารกนัหลายรูปแบบมีทั้งการเล้ียงอาหารแบบไทย การเล้ียงอาหารแบบจีน และการเล้ียงอาหาร
แบบตะวนัตก เพื่อการวางตนไดเ้หมาะสม ควรศึกษาท าความเขา้ใจงานเล้ียงลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี      
(งานพิศ สัตยส์งวน,2538:35) 
       การเลีย้งอาหารแบบไทย  การเล้ียงอาหารแบบไทยอาจแตกต่างกนัไปตามแต่ละ
วฒันธรรมของสังคมนั้น ๆ ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
       ก. การนัง่กบัพื้น และจดัส ารับเป็นรายบุคคล 
        การเล้ียงแบบน้ีนบัวา่ส้ินเปลืองมาก เพราะอาหารส ารับหน่ึง ๆ ตอ้งมีอาหาร
คาว หวานหลายอยา่ง อยา่งละ 1 ท่ี หรืออาจแยกเป็นส ารับคาว 1 ส ารับ อาหารหวาน 1 ส ารับ อาหาร    
ท่ีจดัลงส ารับตอ้งตกัใหพ้อดี ถา้ตกันอ้ยไปจะไม่น่าดู การเล้ียงอาหารในลกัษณะน้ีนิยมจดัในงานเล้ียง
พระตามต่างจงัหวดั และในพระราชฐาน 
 
       ข. การนัง่กบัพื้นรวมกนัเป็นวง  
        การเล้ียงแบบน้ีเป็นท่ีนิยมของประชาชนมาก เพราะไม่ตอ้งล าบากในการหา
โตะ๊ เกา้อ้ี เพียงแต่ถูพื้นใหส้ะอาดหรือปูเส่ือก็พอ แต่ไม่ควรจดัใหว้งกวา้งจนเกินไปเพราะจะตกัอาหาร
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ไม่ถึง ในชาม อาหารควรมีชอ้นกลางเพื่อใชต้กัอาหาร และแต่ละคนจะมีจานเฉพาะตวั 1 จาน อาหาร   
ท่ีจดัในวงหน่ึง ๆ มกัจะมีอยา่งละ 1 ท่ี เม่ือเสร็จจากการรับประทานอาหารคาวแลว้ใหย้กอาหารท่ีเหลือ
ออกไป แลว้น าอาหารหวานมาตั้งแทน 
       ค. การเล้ียงอาหารแบบนัง่โตะ๊ 
        งานเล้ียงอาหารแบบน้ีนิยมจดักนัในหมู่คนจีนแต่คนไทยจ านวนมากก็รับเอา
วฒันธรรมแบบน้ีมาใชจ้ดังานในโอกาสต่าง ๆ เช่น การจดังานแต่งงาน การพบปะสังสรรค ์งานคลา้ย
วนัเกิด     เป็นตน้ หลกัในการปฏิบติัส าหรับการเล้ียงอาหารแบบจีน มีดงัน้ี 
        - จดัใหน้ัง่โตะ๊กลมเป็นโตะ๊ๆ ประมาณ 6-10 คน  อาหารท่ีเสิร์ฟจะเสิร์ฟเป็นจานๆ 
อาหารชนิดแรกทีละอยา่ง อยา่งละ 1 ท่ีเท่านั้น ซ่ึงทุกคนตอ้งรับประทาน  ถา้เสิร์ฟอาหารจานต่อไปคน
เสิร์ฟจะถอนอาหารจานเดิมทนัที เป็นอยา่งน้ีจนจบรายการอาหารประมาณ 8-10 อยา่ง 
        - ขณะรับประทานอาหารจะใชต้ะเกียบในการหยบิอาหารแทนชอ้น และใชช้อ้น
ในถว้ยใบเล็กตกัน ้าแกง ดงันั้นบนโตะ๊จะมีถว้ยใบเล็ก ชอ้น และตะเกียบประจ าแต่ละท่ีนัง่ 
       - หลงัจากใชต้ะเกียบหยบิอาหาร ใหว้างตะเกียบพาดไวก้บัปากชามส่วนตวั 
     การเลีย้งอาหารแบบตะวนัตก  ปัจจุบนัประชาชนชาวไทยมีการติดต่อคบหาสมาคมกบั
ชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวตะวนัตกจ านวนมาก เช่น มีการติดต่อในดา้นธุรกิจอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การไปฝึกอบรม การไปดูงานในต่างประเทศ โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนนานาชาติ    
เป็นตน้ เพื่อการวางตนไดอ้ยา่งเหมาะสม จึงควรท าความเขา้ใจ และรู้จกังานเล้ียงอาหารแบบตะวนัตก
ในรูปแบบต่าง ๆ ดงัน้ี 
       ก. การเล้ียงอาหารแบบบุฟเฟต ์(Buffet) 
        การเล้ียงอาหารแบบบุฟเฟตเ์ป็นการเล้ียงท่ีนิยมกนัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้มี
แขกตั้งแต่ 30 คนข้ึนไป เพราะเป็นการเล้ียงท่ีสะดวกสบายส าหรับผูเ้ชิญ และผูรั้บเชิญ มีหลกัการ
ปฏิบติัดงัน้ี 
         - จดัอาหารคาวหวานไวบ้นโตะ๊ วางชอ้น ส้อม จานไวห้วัโ ตะ๊ เม่ือจะตกั
อาหารจะตอ้งหยบิจานก่อน และเดินตกัอาหารท่ีตอ้งการไปเร่ือยๆ เป็นแถวต่อกนัไปแลว้น าอาหาร      
ท่ีตกัไปนัง่รับประทานยงัโตะ๊ท่ีจดัไวใ้หน้ัง่ 
         - ตกัอาหารแต่พอรับประทาน ถา้ยงัไม่อ่ิมก็ไปตกัอีกได ้จะตกัก่ีคร้ังก็ไม่ถือ
เป็นการผดิมารยาทแต่อยา่งใด และตอ้งเขา้แถวตามล าดบัก่อนหลงัไม่เบียดเสียดหรือแยง่กนัตกัอาหาร 
         - ไม่ตอ้งหยบิจานใหผู้อ่ื้น งานเล้ียงแบบน้ีทุกคนตอ้งช่วยตวัเองอยูแ่ลว้ 
         - เม่ือรับประทานเสร็จแลว้ และเสร็จส้ินพิธีในงานตอ้งหาทางขอบคุณ
เจา้ภาพก่อนกลบั 
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             ข. การเล้ียงอาหารแบบคอ็กเทล (Cocktail) 
        การเล้ียงอาหารแบบคอ็กเทลนิยมจดัเล้ียงเก่ียวกบัการตอ้นรับชาวต่างประเทศ
ท่ีแวะมาเยีย่มเยยีน หรือเล้ียงเน่ืองในวนัส าคญั ๆ วนัมงคลสมรส งานพบปะสังสรรค ์เป็นตน้               
มีหลกัการปฏิบติั ดงัน้ี 
         - ก าหนดเวลาเล้ียงอาหารตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึงเวลา 21.00 น.  อาหารท่ีจดั
เล้ียงเป็นอาหารเบา ๆ ทั้งคาว และหวาน ซ่ึงเนน้ไปทางอาหารประเภทเคร่ืองด่ืม เช่น เหลา้ เบียร์ 
น ้าอดัลม และกบัแกลม้ (ออเดิร์ฟ) เท่านั้น ภาชนะท่ีใชน้อ้ยมาก    ไม่ตอ้งมีชอ้น ส้อม หรือมีดแต่อยา่ง
ใด เพราะอาหารคาวและหวานจะจดัไวเ้ป็นโตะ๊ อาหารจดัเป็นค า ๆ   มีไมเ้สียบไวส้ะดวกแก่การ
รับประทานมาก 
         - แขกท่ีมาร่วมงานไม่มีการนัง่โตะ๊เหมือนงานเล้ียงอ่ืน ๆ ตอ้งใชว้ธีิเดินไป
เดินมาพร้อมกบัรับประทานอาหารไปดว้ยเพื่อพดูคุยกนัตามอธัยาศยั การเสิร์ฟเคร่ืองด่ืมจะมีผูถื้อมา
เสิร์ฟโดยมีเคร่ืองด่ืมหลายชนิดอยูใ่นถาดใหเ้ลือกหยบิตามใจชอบ 
         - เม่ือไดรั้บเคร่ืองด่ืม และจิบเคร่ืองด่ืมแลว้จะเดินไปหยบิอาหารวา่งท่ีจดัไว้
บนโตะ๊ตรงกลางหอ้ง อาหาร จะมีไมเ้สียบเป็นค า ๆ เพื่อสะดวกแก่การรับประทาน เม่ือรับประทาน
เสร็จอยา่ทิ้งไมล้งบนพื้นเป็นอนัขาด การหยบิออเดิร์ฟรับประทานคร้ังละ 1 ไมเ้ท่านั้น และควรเดินไป
เร่ือยๆ วนรอบโตะ๊จนพอใจ 

 
สรุปท้ายบท 
  มารยาทไทยเป็นวฒันธรรมประจ าชาติประการหน่ึงท่ีชาวไทยทั้งหลายควรจะสืบทอดมรดก
น้ีไว ้เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ และยงัเป็นเสน่ห์อยา่งยิง่แก่ผูป้ฏิบติัเอง จึงถือเป็นเร่ือง
ท่ีนกัศึกษาท่ีก าลงัอยูใ่นวยัท่ีเตรียมตวัสู่สังคมการท างาน ควรท าความเขา้ใจ ศึกษาเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบติัเพื่อมีกริยา มารยาทท่ีงดงาม เหมาะสมกบัการใชชี้วติในองคก์ร หน่วยงาน ดงันั้น การท าความ
เขา้ใจและการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งเหมาะสม จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยใหค้นไทยอยูใ่นสังคมร่วมกนั
ภายใตก้ฎเกณฑท์างสังคมท่ีสะทอ้นในรูปแบบจารีตประเพณีท่ีสวยงาม ส่งผลใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี     
มีเอกลกัษณ์ของความเป็นชาติไทยดว้ย 
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ค าถามท้ายบท 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้
 
 1.  จงอธิบายความหมายของค าต่อไปน้ี 
   1.1  กิจกรรมทางสังคม 
   1.2  มารยาท 
   1.3  การสมาคม 
 2.  จงระบุวธีิปฏิบติัตนตามกิจกรรมทางสังคมต่อไปน้ี  
   2.1  การไหวพ้ระสงฆ ์
   2.2  การถวายของแด่พระภิกษุสงฆ ์
 3.  จงอธิบายหลกัปฏิบติั ตนในการรับประทานอาหารแบบนัง่โตะ๊ 
 4.  จงอธิบายมารยาทในการแนะน าบุคคลใหรู้้จกักนั  
 5.  จงบอกมารยาทในการชมกีฬา 
 6.  จงบอกมารยาทในการด่ืมน ้าชากาแฟ  
 7.   การไหวเ้ป็นการแสดงความเคารพและเป็นวฒันธรรมอนัดีงาม การไหวบิ้ดา มารดา        
มีอะไรบา้ง และไหวอ้ยา่งไรจงอธิบาย 
 8.   ความรู้เร่ืองมารยาทและการสมาคมมีประโยชน์และพฒันาคุณภาพชีวตินกัศึกษาดา้น
ใดบา้ง จงอธิบาย 
 



บทที ่6  
การท างานเป็นทมีทีส่่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ  

 
  การ ท างานในองคก์ร หรือหน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีผูบ้ริหารทุกหน่วยงานตอ้งให้
ความส าคญั คือ การท างานร่วมกนัของบุคลากรในองคก์ร ท่ีตอ้งท างานร่วมกนัในลกัษณะทีมงาน มนุษย์
ในสังคมไม่สามารถอยูค่นเดียวได ้วถีิชีวติความเป็นอยูต่อ้งพึ่งพาอาศยัผูอ่ื้น เพราะธรรมชาติของมนุษยจ์ะมี
ความสามารถแตกต่างกนั การท างานร่วมกนัท่ีเรียกวา่ “ทีมงาน” จึงมีความส าคญั ทีมท่ีดีจะสร้าง
ประสิทธิภาพในการท างาน ท าใหอ้งคก์รพฒันากา้วไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายได ้ 
 

1.  ความหมายของทมี 
  วราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ (2549:2) ทีม (Team) ความหมายโดยทัว่ไปคือ บุคคลท่ีท างานร่วมกนั 
มีการประสานงานระดมความคิดแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ดว้ยการรวมตวักนัพึ่งพาอาศยักนั เพื่อใหง้าน
ส าเร็จ ทีมงาน หมายถึง กลุ่มจ านวนมากมีทกัษะท่ีเสริมกนั มาท างานร่วมกนัโดยมีวตัถุประสงคร่์วมกนั     
มีเป้าหมายของผลงานและความรับผดิชอบ 
  วราภรณ์  ตระกลูสฤษด์ิ (25 49:2) ใหค้วามหมายวา่ ทีม หมายถึง บุคลท่ีท างานร่วมกนั        
โดยเป็น ท่ีรวมของบุคคลหลายฝ่าย หลายหนา้ท่ีซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งอาศยัความร่วมมือ ร่วมใจกนั 
(Collaboration) ท างานใหป้ระสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้ 
  สุรีพร พึ่งพุทธคุณ  (2550:60) นิยามความหมายทีมคือ กลุ่มบุคคลท่ีประสานกนัในกลุ่ม
ท างานร่วมกนั รวมตวักนั ตอ้งพึ่งพาอาศยักนั ใกลชิ้ดสนิทสนม ผกูพนักนั มีความพยายามในการท างานให้
ส าเร็จร่วมกนั 
  จากค าจ ากดัความขา้งตน้  สรุปไดว้า่ ทีม คือ การรวมตวักนัของกลุ่มบุคคลท่ีมีเป้าหมาย
ร่วมกนัในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงร่วมกนั ดว้ยความผกูพนัท่ีลึกซ้ึงจากการร่วมคิดปฏิบติัดว้ยความเตม็ใจเพื่อ
ความส าเร็จลุล่วงของงาน 
 

2.  ความส าคญัของการท างานเป็นทมี 
  ความส าคญัของการรวมตวัเพื่อท างานเป็นทีมดว้ยกนันั้น เป็นเพราะความเช่ือท่ีวา่ มนุษย์
แต่ละคนมีความรู้ ความสามารถแตกต่างกนั อีกทั้งความรู้ ความสามารถและศกัยภาพในตวับุคคลมี
ขอบเขตท่ีจ ากดั จึงตอ้งมีการรวมกนัเพื่อน าจุดดี จุดเด่น ความรู้ และความสามารถท่ีแตกต่างกนัใน
ส่วนท่ีดีท่ีสุดของแต่ละคนมารวมกนัท างานใหบ้รรลุเป้าหมายของทีม ซ่ึงมีความส าคญัดงัน้ี 
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   1 )  เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหา 
   2 )  เพื่อผลประโยชน์ทั้งส่วนบุคคล และส่วนรวม 
   3 )  เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางจิตใจ คือ 
     (1)  ความตอ้งการใฝ่สัมพนัธ์ 
     (2)  ความตอ้งการความปลอดภยั 
     (3)  ความตอ้งการยกยอ่งนบัถือ 
     (4)  ความตอ้งการพฒันาตนเอง 
   4 )  การจดัระบบในการท างาน ไดแ้ก่ การจดัท าส่ิงต่อไปน้ี 
    (1)  ก าหนดวตัถุประสงค ์และวางเป้าหมาย 
    (2)  ก าหนดหลกัเกณฑ ์หรือขอ้ตกลงในการท างาน 
    (3)  เตรียมทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
   5)  ขั้นตอนการท างานอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบ ไดแ้ก่การปฏิบติัดงัน้ี 
    (1)  ท  าความเขา้ใจกบัจุดมุ่งหมาย กระบวนการ หรือปัญหาร่วมกนั 
    (2)  รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งวเิคราะห์ขอ้มูล วเิคราะห์งาน 
    (3)  อธิบาย และแสวงหาวธีิการจดัการ หรือแกไ้ข 
    (4)  ตดัสินใจร่วมกนัในการเลือกวธีิการท่ีดีท่ีสุด 
    (5)  วางแผน และก าหนดบทบาทหนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ 
    (6)  ก าหนดวธีิการติดตาม และประเมินผลทุกระยะ 
 

  ขั้นตอนการท างานเป็นทีมสามารถสรุปเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่52 ขั้นตอนการท างานเป็นทีม (ทรงสิริ  วชิิรานนท ์และคณะ, 2551:28) 
 
  การประเมินผล ปรับปรุง และพฒันา เป็นส่ิงสะทอ้นใหเ้ห็นผลการด าเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงเม่ือพบขอ้บกพร่อง และพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพใหม้ากข้ึน 

จัดระบบการท างาน 

ประเมินผล ปรับปรุง  

และพฒันา 

ขั้นตอนด าเนินงาน 

อย่างเป็นระบบ 

ลงมือท างาน 
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  2.1  การท างานเป็นทมีช่วยท าให้เกดิพลงักลุ่ม  
   สมาชิกในทีมตอ้งมีการประสาน และรวม พลงัร่วมกนั โดยน าความรู้ ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญของทุกคนในทีมออกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบติังาน หรือการตดัสินใจแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ของทีม ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดพลงัของทีมท่ีเหนือกวา่ผลงาน หรือความรู้ของบุคคลแต่ละคนท่ี
เรียกวา่เกิด Assembly Effect Bonuses ท าใหก้ารท ากิจกรรมของทีมประสบความส าเร็จ และช่วย
พฒันาความรู้ สมรรถภาพของทีมใหเ้กิดข้ึน(วราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ,2549:14) 
   การรวมพลงักลุ่ม มีผลงานมากกวา่งานส่วนบุคคลแต่ละคนรวมกนั เน่ืองจากการ
ผสมผสานความรู้ เพื่อท างานร่วมกนัท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นการคดัสรรประสบการณ์ และความรู้ของแต่ละ
คน ดว้ยเหตุน้ีเอง พลงัของกลุ่มท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีคดัสรรแลว้ จึงมีคุณค่ามากกวา่การน า
ประสบการณ์ของแต่ละคนมารวมกนั แต่ไม่ไดมี้การผสมผสานประสบการณ์ร่วมกนัท างาน 
   อาจกล่าวไดว้า่ พลงังานจากการประสานพลงัของสมาชิกของกลุ่มทั้งหมดจะมีมากกวา่
การน าความรู้ ความสามารถท่ีแต่ละคนมีมารวมกนั 
   ตวัอยา่ง ผลของการเรียนรู้และท างานเป็นทีมท่ีมกัพบไดเ้สมอ คือ การแข่งขนักีฬา ซ่ึงจะ
พบวา่นอกจากความสามารถส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ ทกัษะ และเทคนิคของผูร่้วมทีมแต่ละคนแลว้ หาก
ทีมสามารถเล่น “เขา้ขา” กนัไดดี้ จะท าใหก้ารแข่งขนัคร้ังนั้นไดผ้ลดีเยีย่ม ส่ิงน้ีเป็นผลมาจากการ
เรียนรู้ร่วมกนัของทีมทั้งทีม 
   เม่ือใดก็ตามท่ีผลรวมท่ีไดรั้บจากสมาชิกทุกคนในทีมมีมากกวา่ผลรวมท่ีเกิดจากผูเ้ล่น
กีฬา หรือผูป้ฏิบติังานแต่ละคน เราจะเรียกวา่ ไดเ้กิดพลงัของกลุ่ม ( Synergy) ข้ึน ในทีมท่ีมีการเรียนรู้
ร่วมกนั สมาชิกแต่ละคนไม่จ  าเป็นตอ้งสละประโยชน์ หรือเป้าหมายส่วนตวั หรือไม่ตอ้งอุทิศก าลงั
เพื่อวสิัยทศัน์ของทีม เพราะการมีวสิัยทศัน์ร่วมกนั ( Shared Vision) นั้น สมาชิกทุกคนไม่จ  าเป็นตอ้ง
เห็นพอ้งตกลงตามกนัหมด  แต่ส่ิงท่ีส าคญั คือ สมาชิกทุกคนตอ้งเปิดเผยความคิดเห็นของตนเอง และ
ใชค้วามคิดเห็นท่ีแตกต่างกนันั้นมาช่วยสร้างความเขา้ใจ และเพิ่มสมรรถนะในการท างาน 
   การท างานเป็นทีม เป็นการประสานความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกท่ีมารวมตวักนัในการท า
กิจกรรมร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมาย ตรงตามวตัถุประสงค ์หรือตรงตามความตอ้งการของกลุ่ม
นัน่เอง โดยการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ มีความสามคัคีกนั และตอ้งมีการบริหารจดัการในการท างานเป็น
ทีมใหดี้ และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยใหที้มสามารถท างานออกมาไดเ้ป็นอยา่งดี 
กล่าวคือ ทีมสามารถร่วมกนัท างานใหบ้รรลุผลของงานท่ีท าร่วมกนัตามจุดมุ่งหมาย 
 2.2  องค์ประกอบทีส่ าคัญของการท างานเป็นทมี 
   องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเป็นทีมมี  4 ดา้นไดแ้ก่ ผูน้  า( Leader) จะตอ้งมีคุณลกัษณะ   
ท่ีดี(Good Leader) และมีความเป็นผูน้ า (Leadership) คือ ฉลาด มีลกัษณะเป็นผูใ้หญ่ มีเหตุผล มี
แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธ์ิ และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีเขา้กบัสมาชิกหรือเพื่อนร่วมงานไดดี้ มีความเป็นกนัเอง
มีน ้าใจ มีความเสียสละ และยดึหลกัของมนุษยสัมพนัธ์ สมาชิก( Member) ควรมีคุณลกัษณะมีความ
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เตม็ใจในการท างาน มีทกัษะในการท างาน มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี งาน (Task) ทีมงานจะตอ้งจดัสรรงาน
ไดล้งตวั คือ ก าหนดเป้าหมายของงานใหช้ดัเจน ก าหนดวนั เวลาการปฏิบติังานหรือก าหนดงานแลว้
เสร็จ วนัเวลาไดแ้น่นอน ระบบ( System) ผูน้ าจะตอ้งจดัระบบงานใหดี้ คือ ก าหนดเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคข์องงานใหช้ดัเจน แบ่งงานตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ จดัระบบบริหารงานแบบ
จดัการคุณภาพรวม จดัใหมี้การประชุมตามวนั เวบา มีระบบการประเมินท่ีดี นอกจากน้ีแลว้ผูร่้วมทีมท่ี
ดีตอ้งมีองคป์ระกอบในการท างานร่วมกนัคือ(ประดินนัท ์อุปรมยั,2551:8) 
   1)  มีเป้าหมายร่วมกนั 
    สมาชิกทุกคนในทีมจะตอ้งมีเป้าหมาย กล่าวคือ มีการรับรู้ ทราบถึง แนวความคิด
เก่ียวกบัวตัถุประสงค ์คือ การมุ่งใหทุ้กคนในทีมช่วยกนั ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกนัด าเนินกิจกรรม     
ต่างๆ ใหป้ระสบความส าเร็จตรงตามเป้าหมาย 
   2)  การยอมรับนบัถือกนั 
     การรวมกลุ่มกนัท างานเป็นทีมภายใตค้วามเช่ือท่ีวา่ทุกคนในทีมมีความรู้
ความสามารถแตกต่างกนั และหวงัวา่หากไดมี้การน าความแตกต่างของทุกคนในทีมมาใชน่้าจะท าให้
งานของทีม หรืองานกลุ่มนั้นมีคุณภาพดี คือ เป็นงานท่ีสามารถดึงเอาศกัยภาพ หรือความสามารถของ 
ทุกๆ คนท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่องานส่วนรวม โดยมีการยอมรับดงัน้ี 
      (1)  คนแต่ละคนมีความรู้ความสามารถไม่เหมือนกนั 
      (2)  ยอมรับในความแตกต่างของมนุษย ์ไดแ้ก่ ความแตกต่างทางความคิด 
อารมณ์ ความรู้สึก ความเขา้ใจ 
      (3)  ยอมรับในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ท่ีตอ้งการเอาใจใส่ 
   3)  ความร่วมมือพร้อมใจในการท างาน 
     ทุกคนในทีมลว้นมีความส าคญัเท่าเทียมกนัหมด งานกลุ่มของเรามิอาจท าส าเร็จ
ไดเ้พียงล าพงัแค่ความสามารถของคน คนเดียวเท่านั้น หากตอ้งอาศยัความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของ
สมาชิกทุก ๆ คนในการระดมความคิด ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นอนัจะเป็นประโยชน์ในการวาง    
แนวทางการท างานร่วมกนั 
   4)  แบ่งงานกนัท าตามความรู้ความสามารถ 
     การแบ่งงานกนัท า งานถือเป็นหวัใจส าคญัของการท างานเป็นทีม ฉะนั้นการแบ่ง
งานกนัท าควรยดึหลกัการแบ่งตามความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจ การมอบหมายงานจึง
ข้ึนอยูก่บัความรู้ความสามารถท่ีบุคคลนั้น ๆ มีอยูใ่นตวั ผูน้  าทีมควรเป็นผูรู้้จกัคุน้เคยกบัสมาชิก เพื่อ
จะไดรู้้วา่ใครเป็นอยา่งไร ใครชอบงานแบบไหน ใครถนดัท างานประเภทใด เพื่อท่ีไดม้อบหมายงาน 
และหนา้ท่ีความรับผดิชอบไดต้รงตามความรู้ความสามารถของบุคคลผูน้ั้น 
 
 



175 
 

    5)  ความรับผดิชอบ 
     ความรับผดิชอบถือเป็นหวัใจส าคญัอีกประการหน่ึงของการท างานร่วมกนั เพราะ
ความรับผดิชอบของแต่ละคน หมายถึงความส าเร็จของทีม สมาชิกในทีมจะตอ้งรู้จกับทบาทหนา้ท่ี
ของตนเองต่อกลุ่มสมาชิกโดยรวม และยงัตอ้งมีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
    6)  ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ความผกูพนัต่อกนั 
     ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ช่วยใหส้มาชิกในทีมมีความผกูพนักนั เขา้ใจกนั เรียนรู้
ความแตกต่างกนัและกนั จะช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
               2.3  ลกัษณะทมีทีด่ี 
    คนทุกคนลว้นมีความส าคญั งานของทีมก็เช่นกนั ตอ้งอาศยัความร่วมมือ ร่วมใจของ
สมาชิกทุกๆ คน ระดมความคิด ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์และบรรลุวตัถุประสงค ์
ตอ้งมีทีมงานท่ีแขง็แกร่ง หรือลกัษณะทีมท่ีดี จึงมีนกัวชิาการใหค้วามส าคญัของลกัษณะทีมท่ีดี ดงัน้ี 
    วราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ(2549 :31) ใหค้วามส าคญัของทีมงานท่ีดีตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
     1)  มีเป้าหมายท่ีทุกคนรู้และเขา้ใจ ในเป้าหมายของทีมรวมทั้งจะตอ้งทุ่มเทความ
พยายามใหบ้รรลุผลส าเร็จ เป้าหมายนบัเป็นเร่ืองส าคญั แมก้ระทัง่ส าหรับคนท่ีท างานตามล าพงัก็ตาม 
ยิง่เม่ือตอ้งท างานร่วมกบัผูอ่ื้นแลว้ เป้าหมายยิง่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น เพราะจะท าใหพ้ฒันาการของทีมดี    
“มีน ้าหน่ึงใจเดียวกนั” 
     2)  การแสดงออก สมาชิกในทีมงานแต่ละคนมีสิทธ์ิจะแสดงออกไดอ้ยา่งเสรี อีกทั้ง
แต่ละคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บฟังและตบสนองอยา่งเขา้ใจกนั รับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั การท า
เช่นน้ี เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจเร่ืองราวต่างๆ ไดอ้ยา่งทะลุปรุโปร่ง 
     3)  ความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้ง มีประสิทธิภาพ ตอ้งหาแนวทางท าใหส้มาชิกในทีมงาน
มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัเป็นเอกฉนัท ์รวมทั้งตอ้งทดสอบทีมงาน พยายามลงมติใหไ้ดข้อ้สรุปท่ี
ดีท่ีสุดส าหรับการปฏิบติังาน โดยไม่สร้างความกดดนัใหส้มาชิก 
     4)  ความไวว้างใจ  สมาชิกในทีมจะตอ้งไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั สามารถเล่าเร่ืองต่างๆ 
ไดอ้ยา่งสบายใจ เพื่อใหเ้พื่อร่วมทีมไดท้ราบรายละเอียดท่ีไม่ควรเปิดเผย ใหค้นนอกทีมไดรั้บฟัง และ
แต่ละคนยงัมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
   อุทยั  บุญประเสริฐ (2539 :15) ไดอ้ธิบายถึงพลงัและความสามารถของทีมท่ีดีตอ้งมี
องคป์ระกอบในการบริหารจดัการทีมดงัน้ี 
    1)  ควรก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบ โดยการแบ่งงานกนัท าตามความรู้ 
ความสามารถท่ีแต่ละบุคคลมีความถนดั มีความเช่ียวชาญตามความพึงพอใจในการท างานเป็นกลุ่ม 
หรือเป็นทีมนั้นจ าเป็นตอ้งก าหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบ และเป็นท่ียอมรับกนัในทุกองคก์รวา่การท างาน
จะมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด หากสมาชิกของกลุ่มมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น การแกปั้ญหา 
และอุปสรรคร่วมกนั 
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    2)  จ  านวนสมาชิกในทีมตอ้งมีจ านวนพอเหมาะ ไม่ควรมีมากจนเกินไป เน่ืองจาก
ขนาดของกลุ่มท่ีใหญ่มากข้ึนเท่าใด ความผกูพนัภายในกลุ่มจะยิง่ลดนอ้ยลงมาเท่านั้น โดยทัว่ไป
ทีมงานจะมีสมาชิก 3-7 คน มีการแลกเปล่ียนความรู้ทกัษะประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
การท างานเป็นทีมอาจแบ่งขนาดของกลุ่มท่ีท างานไดด้งัน้ีคือ กลุ่มขนาดเล็กมีสมาชิกประมาณ 1-5 คน 
กลุ่มขนาดกลางมีสมาชิกประมาณ 7-8 คน และกลุ่มขนาดใหญ่มีสมาชิกประมาณ 11-15 คน 
    3)  มีการก าหนดระยะเวลา ( Time and Deadlines) มีการศึกษาวจิยัจนไดข้อ้สรุปวา่
พฤติกรรมในการท างานของบุคคลจะขยนัขนัแขง็ท างานอยา่งเตม็ท่ี ข้ึนอยูก่บัการก าหนดระยะเวลาขีด
เส้นตายใหง้านส าเร็จ ดงันั้นในการท างานร่วมกนั ควรมีการก าหนดขอบเขต หรือระยะเวลาใหแ้น่ชดั
เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการท ากิจกรรมร่วมกนัอยา่งมีเป้าหมายท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
    4)  ความสามารถในการแกปั้ญหา มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการเรียนรู้เป็นทีม 
และผลงานของทีม กล่าวคือ สามารถจดัการแกปั้ญหาในทีมไดดี้ การเรียนรู้ในทีมและผลของทีมจะ
ประสบความส าเร็จสูงเช่นเดียวกนั 
    5)  การเรียนรู้เป็นทีม จะช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลเพิ่มข้ึน 
(Interpersonal  Understanding) และช่วยส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะในการแกปั้ญหา ( Proactively in 
Problem Solving) ดว้ยเหตุน้ีสมาชิกในทีมจึงจ าเป็นตอ้งมีการเปิดใจเรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจเพื่อนในฐานะ
สมาชิกของกลุ่มท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทีม โดยสร้างความคุน้เคยใหมี้ความใกลชิ้ดสนิทสนมต่อกนั เพื่อ
จะไดเ้กิดความรัก ความผกูพนั มีความรู้สึกเขา้ใจเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั อนัจะน าไปสู่ความสามคัคี
ร่วมแรงร่วมใจกนัท างาน 
   จะเห็นวา่ การท างานเป็นทีมมีความส าคญัในทุกองคก์ร การท างานเป็นทีมเป็รส่ิงจ าเป็น
ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธผลของการบริหารงาน การท างานเป็นทีมมีบทบาท           
ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของงานท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอยา่งดี เพื่อสนอง
ความส าเร็จไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

3.  การพฒันาตนเองในการเป็นผู้น า ผู้ตามทีด่ี 
   เม่ือรวมกลุ่มกนัท างานแลว้ จะตอ้งมีการเลือกสมาชิกในทีมเพื่อท าหนา้ท่ีบทบาทของ
ตนเอง โดยจะตอ้งมีการเลือกหวัหนา้กลุ่ม หรือรองหวัหนา้กลุ่ม มีเลขากลุ่ม ท่ีเหลือคือสมาชิกกลุ่ม ค าวา่ 
“ผูน้ า” (Leadership) คือ บุคคลท่ีท าใหอ้งคก์รประสบความกา้วหนา้ และบรรลุความส าเร็จโดยเป็นผูท่ี้มี
บทบาท แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นอกจากน้ียงัมีค าท่ีใกลเ้คียงกนั คือ    
ค าวา่ “ความเป็นผูน้ า” หมายถึง ความสามารถท่ีจูงใจใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติัตามใหบ้รรลุตามเป้าหมาย               
ท่ีวางไว ้
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 3.1  การพฒันาตนเองในการเป็นผู้น าทีด่ี  
   1)  ความหมายของผู้น า 
  มีผูใ้หค้วามหมายของผูน้ าดงัต่อไปน้ี  
   วราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ (2549 :106) ผูน้ า ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “ Leader” คือบุคคล  
ท่ีไดรั้บต าแหน่งเป็นหวัหนา้ของกลุ่มหรือส านกังาน 
    กิติ  ตยคัคานนท ์( 2546:215) ผูน้ า คือ ผูท่ี้มีศิลปะท่ีสามารถมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน 
และแนะน าบุคคลเหล่านั้น โดยไดรั้บความไวว้างใจ และเช่ือใจอยา่งเตม็ท่ีพร้อมทั้งใหค้วามเคารพนบั
ถือ ใหค้วามร่วมมือ และมีความมัน่ใจในตวัผูน้ าอยา่งจริงจงั 
   วราภรณ์  ตระกลูสฤษด์ิ (25 49:110) ไดอ้ธิบายความหมายของค าวา่ “ผูน้ า” ไวด้งัน้ี  
    ผูน้  า คือ บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง หรือไดรั้บการยกยอ่งข้ึนเป็นหวัหนา้ และเป็น   
ผูต้ดัสินใจ เน่ืองจากเป็นผูมี้ความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา และจะพาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
หรือหมู่ชนไปในทางดี หรือทางชัว่ได ้
     ผูน้  า คือ ผูท่ี้มีความรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อนัเป็นท่ีตอ้งการในการด าเนินงานของ
กลุ่ม และสามารถใชค้วามรู้นั้นช่วยใหก้ลุ่มบรรลุวตัถุประสงคไ์ดใ้นสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง 
     ผูน้  าท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการสร้างอิทธิพลต่อผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา เพื่อก่อใหเ้กิด
ความหมายในการด าเนินงานใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงค ์โดยอาศยัคน หรือผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ดงันั้น 
ผูน้  าจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีมีความส าคญั 2 อยา่งคือ 1 งาน ( Task) 2 ความสัมพนัธ์ กบั
บุคคล (Relationship)  
   ดงันั้น ผูน้  า หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ และเป็นผูท่ี้
สามารถน าทีมหรือกลุ่มไปสู่จุดหมายขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความไวว้างใจ เช่ือถือจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและบุคคลรอบขา้ง 
   2)  คุณลกัษณะของความเป็นผู้น า (ทรงสิริ วชิิรานนท ์และคณะ,2551:101) 
    โดยการน าค าวา่ “Leadership” มาอธิบาย ดงัน้ี 
      L = Love  -  ผูน้ าตอ้งมีความรักบุคคลอ่ืน ความรักจะช่วยใหผู้น้  ามี
          ความกลา้ และพร้อมท่ีจะเส่ียงในการตดัสินใจท าเพื่อ 
          ผูอ่ื้นไดป้รารถนาใหผู้อ่ื้นมีความสุข 
    E = Education, Experience  -  ผูน้ าตอ้งเป็นผูมี้การศึกษา และมีประสบการณ์เพียงพอ 
         แก่การเป็นผูน้ า ยิง่ศึกษามากเท่าไรยิง่แกไ้ขสถานการณ์ 
         ไดม้าก 
     A = Authority    -  ผูรู้้จกัใชอ้  านาจ    
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     D = Decisiveness   -   ผูน้ าตอ้งกลา้ท่ีจะตดัสินใจ หรือกลา้ท่ีจะเผชิญกบั 
              เหตุการณ์ต่าง ๆ 

     E = Education   -   ผูน้ าคือ ผูท่ี้มีความรู้ ไดรั้บการศึกษาอบรม 
     R = Responsibility   -    ผูน้ าตอ้งมีความรับผดิชอบทั้งต่อภารกิจท่ีตอ้งท า 
            ใหเ้สร็จ และต่อผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 
     S = Sincerity Sacrifice  -   ผูน้ าตอ้งรู้จกัเสียสละเพื่อผูอ่ื้นดว้ยความจริงใจ และเตม็ใจ
     H = Honesty Harmonize  -   ผูน้ าตอ้งซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี และต่อผูอ่ื้น ตลอดจน 
            สามารถสร้างความสามคัคีกลมเกลียว และประสานงาน 
            จนเกิดความเป็นปึกแผน่ทั้งดา้นการงาน และดา้นบุคคล
     I = Intellectual Capacity  -  ผูน้ าตอ้งเป็นผูมี้สติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบ       
            มีปฏิภาณไหวพริบ และมองการณ์ไกล 
      
     P = Personality    -   ผูน้ าคือผูท่ี้สามารถท าใหค้นอ่ืนเช่ือถือและไวว้างใจได้ 
 
  3.2  ประเภทของผู้น า (Types of Leaders) 
    บุคคลจ าเป็นตอ้งเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นผูน้ า และคุณสมบติัของผูน้ าเพื่อศึกษา
วเิคราะห์ถึงความแตกต่างของผูน้ าในหลายๆ ประการ ทั้งในดา้นการก าหนดทิศทางและการเขา้ร่วม
ของพนกังานเพื่อการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี การศึกษาบทบาทและประเภทของผูน้ าจึงมีความจ าเป็น 
เพื่อใหเ้กิดความตระหนกัรู้ในภารกิจและวสิัยทศัน์ของกลุ่ม จึงแบ่งประเภทของผูน้ าตามท่ีมีผูใ้ห้
ทศันะในการแบ่งประเภทของผูน้ าไวด้งัน้ี 
  ก.  แบ่งตามลกัษณะการปฏิบัติงาน 
    อุทยั  บุญประเสริฐ ( 2539:12) แบ่งประเภทผูน้ าจากลกัษณะ และวธีิปฏิบติังานเป็น     
3 ประเภท คือ 
    (1)  ผูน้  าตามกฎหมาย (Legal Leader) หมายถึง ผูน้ า หรือหวัหนา้ท่ีเป็นไปตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ร โดยกฎหมายจะก าหนดคุณสมบติัของแต่ละต าแหน่ง 
เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลดักระทรวง อธิบดี หวัหนา้กอง หวัหนา้แผนก ผูจ้ดัการ เป็นตน้ 
     (2)  ผูน้  าท่ีมีลกัษณะเฉพาะบุคคล (Charistic Leader) เป็นผูน้ าท่ีมีคุณสมบติัพิเศษมี
บุคลิกลกัษณะ หรือความสามารถพิเศษเฉพาะตวั เช่นนกักีฬาท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหวัหนา้ทีม
หรือผูน้ าในการเรียกร้องต่อสู้ เช่น ฮิตเลอร์ ฯลฯ เป็นตน้ 
     (3)  ผูน้  าในลกัษณะท่ีเป็นสัญลกัษณ์ (Symbolic Leader) ผูน้  าท่ีอยูใ่นต าแหน่งอนั
ควรยกยอ่ง และเป็นสัญลกัษณ์ของคนทั้งหลายตามธรรมเนียมประเพณี หรือศูนยร์วมจิตใจของ
ประชาชน เช่น พระมหากษตัริย ์สุลต่าน เป็นตน้ 
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  ข.  แบ่งตามลกัษณะของผู้น า 
    Keith Davis (อา้งถึงในวราภรณ์  ตระกลูสฤษด์ิ 2549:16) แบ่งตามลกัษณะของผูน้ า             
3 ประเภท คือ 
 (1) ผูน้ าแบบเผด็จการ ( Autocratic Leader) เป็นผูน้ าแบบเผด็จการ หรือ
อตัตาธิปไตย โดยยดึถือตวัเองเป็นส าคญั ทุกส่ิงทุกอยา่งจะมาจากตวัเองไม่วา่จะเป็นการตดัสินการแก ้
ปัญหาและการวนิิจฉยัสั่งงาน 
     (2)  ผูน้  าแบบเสรี (Laissez – faire Leader) ผูน้ าแบบไม่ใชอ้  านาจบงัคบับญัชา คอย
แต่ลงนามใหเ้ร่ืองผา่นไป ไม่มีวตัถุประสงคท่ี์แน่นอน ไม่ค  านึงถึงหลกัการ และเหตุผล หรือกฎระเบียบ
ขององคก์ร 
     (3)  ผูน้  าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) เป็นแบบรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น เปิดโอกาสใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็น ยดึถือความคิดของกลุ่ม สามารถแสดง
ความคิดสร้างสรรคท์  าใหเ้กิดการเปล่ียนความคิดเห็น มีลกัษณะการท างานเป็นทีม จึงท าใหส้ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน 
  ค.  แบ่งตามลกัษณะของพฤติกรรม 
    John C. Flanagan (อา้งถึงใน วภิาพร มาพบสุข ,2550:277) ศึกษาพฤติกรรมของผูน้ า
แลว้แบ่งตามลกัษณะของพฤติกรรมได ้3 ประเภท คือ 
     ( 1)  ผูน้  าท่ีมุ่งแต่งานเป็นส าคญั (Single Leadership Pattern) ประสิทธิภาพของการ
บงัคบับญัชาอยูท่ี่งาน การวางแผน และการวนิิจฉยัสั่งงาน รวมทั้งการแบ่งงานไปปฏิบติัโดยวธีิการ
แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ เพื่อใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมายส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมาย ผูน้ าแบบน้ีมี
ลกัษณะคลา้ยเผด็จการ 
     ( 2)  ผูน้  าท่ีตระหนกัถึงผลงาน และความพอใจของทุกฝ่าย ( Leadership Sharting 
Leader) โดยคิดวา่ประสิทธิภาพของงานจะเกิดได ้ตอ้งอาศยัความพึงพอใจของแต่ละคน ( Individual 
Satisfaction) โดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการวางแผน ( Planning) แมก้ระทัง่การวนิิจฉยัสั่งงานร่วมกนั
รับผดิชอบในผลส าเร็จ ผูน้  าแบบน้ีมีลกัษณะเป็นประชาธิปไตย 
     (3)  ผูน้ าท่ีเนน้การใหคุ้ณใหโ้ทษ (Leadership reinfacement Pattern) ผูน้  าประเภทน้ี
เนน้ประสิทธิภาพการท างานสูง ประสิทธิภาพของงานจะเกิดข้ึน โดยไดค้่าตอบแทนสินจา้งรางวลัการให ้
2 ขั้น ส่ิงล่อใจเป็นตวักระตุน้ใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพสูง ถา้ไม่ท าก็จะไดผ้ลร้าย เป็นตน้ 
   4) หน้าทีข่องผู้น า มีดังนี ้
    (1)  สร้างความสัมพนัธ์พื้นฐาน ความสัมพนัธ์ท่ีดีจะน าไปสู่การร่วมมือในกลุ่ม  
และมีใหค้  าแนะน างาน การรับรู้ทกัษะต่างๆ ในการท างาน 
    (2)  พฒันาคน และเสริมสร้างบุคลากรใหมี้ความรู้ และสนใจในงาน 
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    (3)  วางแผนการติดต่อส่ือสารทั้งภายใน และภายนอกองคก์ร  
    ( 4)  ส่งเสริม หรือกระตุน้ใหย้อมรับการเปล่ียนแปลง ตลอดจนเทคโนโลยใีหม่ๆ
จูงใจใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ และแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ระหวา่งบุคคล  
    ดังน้ัน ผู้น าจึงมีความส าคัญ ดังนี ้
     ( 1)  ผูน้  ามีอิทธิพลต่อการพฒันา ปรับปรุง เปล่ียนแปลงกลุ่ม ซ่ึงอาจจะท าให้
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน หรือเส่ือมลง  และมีผลต่อ การสร้างความเช่ือ ความคิด ความรู้สึก เจตคติ 
และค่านิยมของกลุ่ม 
     (2)   ผูน้  ามีอิทธิพลต่อการสร้างเสริม หรือบัน่ทอนมนุษยสัมพนัธ์ของกลุ่ม หากน า
กลุ่มไดดี้  ก็อาจส่งผลใหก้ลุ่มเหนียวแน่น 
     (3)  ผูน้ ามีอิทธิพลต่อการน าพาการปฏิบติังานของกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
และเป้าหมายส่วนบุคคลช่วยใหส้ าเร็จไปดว้ยกนั  และยงั มีอิทธิพลต่อการบูรณาการ หรือการ
ผสมผสานเป้าหมายของกลุ่ม และเป้าหมายส่วนบุคคล ช่วยใหส้ าเร็จไปดว้ยกนั 
     (4)   ผูน้  ามีอิทธิพลต่อการเพิ่ม หรือลดขวญัก าลงัใจของผูต้ามได ้
     (5)  ผูน้ ามีความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรในองคก์ร หรือหน่วยงาน ช่วยให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี  และมี ผูน้ ามีบทบาทส าคญัต่อนโยบาย ต่อการตดัสินใจ     
ต่อการแกปั้ญหาต่าง ๆ  
  กล่าวไดว้า่ ลกัษณะของหวัหนา้ หรือผูน้ าทีมท่ีดี ตอ้งเป็นท่ียอมรับนบัถือของสมาชิกใน
ทีมดว้ยความจริงใจ เปิดเผย ซ่ือสัตย ์เป็นกนัเอง มีความสามารถและประสบการณ์สูง สามารถน าการ
ประชุมได ้ไม่ผกูขาดการเป็นหวัหนา้ หรือผูน้ า และ พร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือ ทีม เสมอ                   
มีความสามารถบริหารจดัการกบัความขดัแยง้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
                 3.3  การพฒันาตนเองเป็นผู้ตามทีด่ี 
     ความส าคญัของการพฒันาทีมคือ การท าใหบุ้คคลท่ีท างานร่วมกนัในรูปแบบต่างๆ      
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้ซ่ึงจะขาดไม่ได ้คือ สมาชิกทีม Kelly (วภิาพร มาพบสุข,2550:178) 
ไดแ้บ่งลกัษณะผูต้ามออกเป็น 5 ประเภทคือ 
    1)   ผูต้ามแบบซ่อนความคิด ผูต้ามประเภทน้ีมีลกัษณะยอมตามแมไ้ม่เห็นดว้ย          
มีความคิดช่างวเิคราะห์แต่ไม่คา้น ไม่น า เขา้ท านอง “คมในฝัก” แต่ไม่น าความคมมาใชป้ระโยชน์ 
    2)   ผูต้ามแบบท าตาม ผูต้ามประเภทน้ีจะเขา้ลกัษณะแบบ “แกะ” คือเดินตามตอ้ยๆ 
ดงัค าพงัเพยวา่ “ช้ีนกเป็นนก ช้ีไมเ้ป็นไม”้ 
    3)   ผูต้ามแบบคลอ้ยตาม ผูต้ามประเภทน้ีจะสนบัสนุนผูน้ าแมจ้ะมีความคิดไม่ตรง
กบัผูน้ า แต่ก็ไม่แสดงออก พวกน้ีจะแสดงออกคลา้ยแกะ แต่มีชีวติชีวามากกวา่ คือเอาใจใส่สนบัสนุน
แสดงความคิดเห็นดว้ย เขา้ท านองท่ีวา่ “นายวา่ข้ีขา้พลอย” 
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    4)  ผูต้ามแบบเอาตวัรอด ผูต้ามประเภทน้ีจะปรับตวัเก่งมาก เขา้ท านองท่ีวา่ 
“ปลอดภยัไวก่้อนพอ่สอนไว”้ “รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง” 
    5)   ผูต้ามแบบมีประสิทธิภาพ ผูต้ามประเภทน้ีจะมีความคิดเป็นของตนเอง เป็นคน
ช่างวเิคราะห์ กลา้แสดงออก มกัรับบทบาทเป็นนกัเร่ิมตน้ นกัเส่ียง นกัแกปั้ญหา มกัเป็นท่ียอมรับของ
ผูน้ า และเพื่อนร่วมงาน 
   ทรงสิริ วชิิรานนท ์และคณะ(2551 :108) กล่าวถึงผูต้าม ตอ้งมีศิลปในการเป็นผูต้าม 
เพราะ ผูต้ามคือบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือทีม มีหนา้ท่ีปฏิบติัตามค าสั่งหรือค าร้องขอของผูน้ า
ในกลุ่มหรือทีมนั้นๆ จึงตอ้งมีศิลปของการเป็นผูต้ามท่ีมีคุณภาพตามหลกัส าคญัดงัน้ี 
    1) มีความรับผดิชอบ โดยท างานใหส้ าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าใหผู้น้  าไวว้างใจ 
ไม่ตอ้งคอยเร่งรัด หรือควบคุมตลอดเวลาและมีเวลาในการวางแผนงานดา้นอ่ืนๆได ้
    2) มีความสามารถในการรับรู้ สามารถส่ือสารขอ้มูล รับรู้ข่าวสารทั้งต่อผูน้ าและ
เพื่อนร่วมงาน มีความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน รับรู้ถึงธรรมชาติ 
ความสามารถและศกัยภาพต่างๆ ของเพื่อนร่วมงานตลอดจนภูมิหลงัเก่ียวกบัการท างาน เพื่อสามารถ
ปรับตวัในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    3) มีความสามรถในการส่ือสารกบับุคคลต่างๆ นบัแต่ผูน้ าขององคก์ร เพื่อนร่วมงาน 
และบุคคลทัว่ไป ท่ีมาติดต่อกบัหน่วยงานหรือองคก์รเพื่อความสัมพนัธ์อนัดี เกิดความเขา้ใจ มีความ
สามคัคีในกลุ่ม 
   ผูต้ามมีความส าคญัต่อองคก์รและหน่วยงานเพราะผูต้ามคือผูป้ฏิบติังานตามค าสั่งให้
ส าเร็จลุล่วง ดงันั้นความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมายจึงเป็นเร่ืองส าคญั และผูต้าม
ตอ้งยอมรับ ใหเ้กียรติ ใหค้วามเคารพย  าเกรงต่อผูน้ า มีการประพฤติปฏิบติัต่อผูน้ าและเพื่อนร่วมงาน
ดว้ยความเหมาะสมทั้งในดา้นส่วนตวัและหนา้ท่ีการงาน 
    3.4  พฒันาตนเองเป็นสมาชิกทมีทีด่ี 
   การท างานเป็นทีมท่ีดี สมาชิกทุกคนตอ้งมีความสัมพนัธ์ท่ีดี มีความสามคัคี และ             
มีเป้าหมายในความส าเร็จของงานในทีมร่วมกนั สมาชิกทุกคนรู้ถึงจุดเด่น จุดดอ้ยของเพื่อนร่วมทีม     
ใหก้ารรับรู้ยอมรับ และใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั บุคคลผูร่้วมทีมจึงตอ้งรับรู้หนา้ท่ีของตนในขณะอยูใ่น
ทีม และพฒันาตนเองใหเ้ป็นสมาชิกของทีมท่ีดีดงัน้ี 
    หนา้ท่ีของสมาชิกทีมท่ีดี กล่าวคือ รู้เป้าหมายของการท างาน มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี
ของตนเป็นอยา่งดี มีทกัษะการติดต่อส่ือสาร รู้จกัฟัง รู้จกัพดู และสามารถแสดงความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่ม มีการยอมรับ นบัถือ เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น อีกทั้งเป็นผูเ้สียสละ อดทน 
สามคัคี มีวนิยัในตนเอง 
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   หนา้ท่ีของเลขานุการท่ีดี กล่าวคือ สามารถจบัประเด็นการพดูปรึกษาหารือของกลุ่มไดดี้ 
สามารถสรุปผลการประชุม และท ารายงานใหส้มาชิกทราบได ้มีความรู้ และประสบการณ์ในการ
เสนอรายงานอยา่งมีแบบแผน 
   การท างานเป็นทีม เป็นการปรับประสานสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกท่ีมารวมตวักนัในการ
ท ากิจกรรมในบางคร้ังสมาชิกอาจมีความแตกต่างในมุมมองความคิดเห็นท่ีไม่เหมือนในกลุ่มใหญ่ เรา
เรียกความคิดของสมา ชิกคนกลุ่มนอ้ย กลุ่มน้ีอาจก่อกวนการท างานเป็นทีม ในลกัษณะไม่ใหค้วาม
ร่วมมือในการท างาน หรือท างานในลกัษณะไม่เตม็ใจ ไม่ตั้งใจ มีการออมแรง กินแรงเพื่อนๆ คนอ่ืน 
เราเรียกคนในลกัษณะน้ีไม่ทุ่มเทใหแ้ก่ทีมอยา่งเตม็ท่ี ( Social Loafing) หรือเรียกพวกฉกฉวยเอาแต่
ผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งลงแรง หรือร่วมมือในการท างานเป็นพวกแอบแฝง หรือ อาจเรียกวา่พวก
กาฝาก ( Free rider) กล่าวคือ คนพวกน้ีมกัจะท างานนอ้ยลงกวา่เม่ือตนเองตอ้งท างานเพียงล าพงั         
ซ่ึงส่งผลเสียต่อกลุ่มเป็นพวกกินแรงเพื่อน 
   จะเห็นไดว้า่ การท างานเป็นทีม เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินกิจกรรมภายใน
องคก์ร องคก์รทุกองคก์รตอ้งประกอบดว้ยหน่วยงานเล็ก ๆ มีสมาชิกท างานกนัเป็นทีม จึงจะเกิด
ประสิทธิภาพสู่การบริหารงานในระดบัใหญ่ขององคก์ร ฉะนั้นตวับุคคลแต่ละคนจึงมีความส าคญัต่อ
การพฒันาในทุกดา้น ท่ีจะท าใหอ้งคก์รกา้วไปสู่สัมฤทธิผล หรือเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีตั้งไว ้
 

4. หลกัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในทมี 
    มนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง การติดต่อเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งบุคคลเพื่อใหเ้กิดความรักใคร่ชอบ
พอ ความร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย จึงอาจกล่าวไดว้า่มนุษยสัมพนัธ์มีลกัษณะ
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ท่ีเป็นศาสตร์เพราะมีเน้ือหาท่ีจะตอ้งศึกษามีหลกัการและทฤษฎีต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง
มากมาย และท่ีเป็นศิลป์เพราะตอ้งน าความรู้นั้น ๆ มาปรับใชอ้ยา่งมีศิลปะ มิใช่น ามาใชง่้ายๆ ตรงๆ  
เสมอไป แต่จะตอ้งบูรณาการผสมผสานใหเ้หมาะสมกบับุคคล เวลา ตลอดจนสถานการณ์เป็นท่ีพอใจแก่
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หลกัของจิตวทิยามนุษยสัมพนัธ์เร่ิมท่ีชีวติในวยัเด็ก โดยบุคคลในครอบครัวจะตอ้งเป็น
แบบอยา่งท่ีดี เด็กจะเลียนแบบ และเม่ือโตข้ึนก็จะมีผลต่อพฤติกรรม และบุคลิกภาพเพราะไดมี้ส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ
 4.1   ความส าคัญของมนุษยสัมพนัธ์ 
  จะเห็นไดว้า่มนุษยสัมพนัธ์นั้น เป็นเร่ืองของการช่วยเหลือผกูมิตร หยบิยืน่ไมตรีกบัผูอ่ื้นท า
ใหเ้กิดความรู้สึกพอใจ เกิดความรู้สึกนึกรักใคร่ มีพฤติกรรมการกระท าท่ีดีต่อกนั มนุษยสัมพนัธ์จึงมี
ความส าคญัมากต่อชีวติและความเป็นอยูข่องมนุษย ์ซ่ึงความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ท่ีมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
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    1 )  มนุษยสัมพนัธ์มีความส าคญัต่อการด าเนินชีวติ มนุษยสัมพนัธ์ช่วยใหก้ารติดต่อของ
มนุษยเ์ป็นไปในลกัษณะท่ีดีต่อกนั ท าใหเ้กิดความพอใจ รักใคร่ ศรัทธา สามคัคี และน าไปสู่ความ
ช่วยเหลือเก้ือกลูต่อกนั ร่วมมือร่วมใจในการท างานร่วมกนัเป็นอยา่งดี 
    2 )  คุณภาพชีวติทั้งระดบับุคคล และระดบัสังคม บุคคลท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ดีจะท าส่ิงใด
มกัจะประสบความส าเร็จไดต้ามท่ีตอ้งการ ส่งผลใหชี้วติมีความสุขทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
ความสุขของสังคมจะเกิดข้ึนไดส่้วนหน่ึง มาจากการท่ีบุคคลในสังคมต่างมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั โดย
การร่วมมือกนัช่วยเหลือกนั มีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเก้ือกลูกนั มีเมตตากรุณา รู้จกัช่วยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่มีความซ่ือสัตย ์จริงใจต่อกนั พดูดีท าดีต่อกนั 
    3)  มนุษยสัมพนัธ์มีความส าคญัต่อการบริหารงาน การบริหารงานจะประสบผลส าเร็จ
ไดย้อ่มตอ้งอาศยัหลกัมนุษยสัมพนัธ์ซ่ึงจะส่งผลใหห้น่วยงานเจริญกา้วหนา้ 
    4)  มนุษยสัมพนัธ์มีความส าคญัต่อการสร้างมิตร และการครองใจคน หลกัส าคญั
ประการหน่ึงในการสร้างมิตร และการครองใจคนคือ การมีมนุษยสัมพนัธ์ต่อกนัไดแ้ก่ การมีน ้าใจต่อกนั 
มีความซ่ือสัตย ์รู้จกัควบคุมอารมณ์ เจรจาไพเราะ รู้จกัยกยอ่งชมเชย เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ช่วยเหลือกนั และการ
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัได ้หากปฏิบติัเช่นน้ีไดย้อ่มจะสร้างมิตร และครองใจคนได้ 
   การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ตามพืน้ฐานวฒันธรรมไทย  
   1)  รู้จกัหนา้ท่ี มีความรับผดิชอบ มีความกลา้หาญท่ีจะรับผดิไม่ปัดความผดิใหผู้อ่ื้น 
   2 )  เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น เป็นการสร้างความสามคัคีใหเ้กิดข้ึน  
โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตวั และรักษาผลประโยชน์ใหแ้ก่ส่วนรวม โดยเฉพาะ
ส่วนรวมในสาธารณสมบติั 
   3)  พฒันาปรับปรุงคุณภาพของตนใหมี้คุณค่าในสังคม โดยปรับปรุงทั้งทางดา้นร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ตลอดจนความสามารถในทุก ๆ ดา้น 
  นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ยงัมีหลกั หรือเทคนิคในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีท าได้
ง่าย และทุกคนสามารถปฏิบติัไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วอีก 5 ขั้นตอน คือ 
    (1)  ยิม้แยม้ (เราจงยิม้แยม้อยูเ่สมอ) 
    (2)  แจ่มใส (จงมีอารมณ์ท่ีแจ่มใสอยูเ่ป็นนิตย)์ 
    (3)  ตั้งใจสนทนา (แสดงความสนใจในการสนทนากบัผูอ่ื้น) 
    (4)  เจรจาไพเราะ (จงเจรจาดว้ยถอ้ยค าท่ีไพเราะเสนาะโสต) 
    (5)  สงเคราะห์เก้ือกลู (จงใหก้ารสงเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง) 
  4.2   ปัจจัยทีค่วรพจิารณาในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในทมี 
    1)  เขา้ใจตนเอง พยายามมองตนเองดว้ยความยติุธรรม วา่ตนเองเป็นใคร มีสิทธิ 
หนา้ท่ี และความรับผดิชอบอะไรบา้ง  หาจุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเอง โดยพยายามพฒันาจุดเด่นของ
ตนเอง หรือน ามาใชใ้หเ้ป็นความสามารถพิเศษของเรา และพยายามแกไ้ขปรับปรุงจุดดอ้ยใหไ้ด ้
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    2)  เขา้ใจผูอ่ื้น โดยน าความรู้ในเร่ืองของนิสัยสามญัมนุษยม์าเป็นแนวทางใน
การศึกษาผูอ่ื้น ค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น ยอมรับความเป็นเขา และพยายามปรับตวัใหเ้ขา้กนัใหไ้ด ้
ดงัค ากล่าวท่ีวา่ ตอ้งเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
    3)  เขา้ใจสังคม ศึกษาความเป็นไปของสังคมรอบตวัวา่เป็นอยา่งไร แลว้พยายาม
ปฏิบติัตามท่ีสังคมนั้น ๆ ตอ้งการ ซ่ึงในแต่ละสังคมอาจแตกต่างกนัไปตามวถีิชีวติ วฒันธรรม 
ประเพณี 
    4)  เขา้ใจลกัษณะโครงสร้างของหมู่คณะ ศึกษาลกัษณะการปฏิบติังานของหมู่คณะ
ตลอดจนความเป็นไป เพื่อท่ีเราจะไดป้รับตวัใหค้ลอ้ยตามไดโ้ดยความเตม็ใจ เป็นการสร้างความ
สามคัคีใหเ้กิดข้ึนในหมู่คณะ 
    5)  เขา้ใจหลกัการ และวธีิการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ศึกษาวธีิการสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดี และเห็นคุณค่าของการสร้างมิตร สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้นมากกวา่ความ
พอใจของตนเพียงฝ่ายเดียว โดยตอ้งรู้จกัเลือกวธีิการท่ีเหมาะสมทั้งตวับุคคล และสถานการณ์แวดลอ้ม 
  4.3  วธีิสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
   การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในการอยูร่่วมกนั หมายถึง การสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัคนท่ีเราตอ้ง
อยูร่่วมกนันาน ๆ ใกลชิ้ดสนิทสนมกนัเช่น อยูห่อพกัเดียวกนั อยูบ่า้นใกลก้นั อยูท่ี่ท  างานเดียวกนั       
เรียนท่ีเดียวกนั จึงสรุปวธีิการดงัน้ี 
    1)  สร้างความเป็นกนัเอง ถา้หากเราเป็นกนัเองกบับุคคลอ่ืน เขาก็จะมีความรู้สึกเป็น
กนัเองดว้ย และจะอยูร่่วมกนั ท างานร่วมกนัดว้ยความสบายใจ เพราะเขาจะมีทศันคติท่ีดีต่อเรา และ         
มีความมัน่ใจท่ีจะพดูคุย ขอร้อง หรือขอความช่วยเหลือจากเรา 
    2)  พดูจาดว้ยความสุภาพอ่อนโยน การพดูจาสุภาพอ่อนโยนจะท าใหผู้อ่ื้นสบายใจ    
ควรใชค้  าขอร้อง ขอบคุณ ขอโทษ ใหเ้ป็นอุปนิสัยหลกัในการเจรจาส่ือสารจะท าใหเ้กิดมนุษยสัมพนัธ์     
ท่ีดีตามมาได ้
    3)  แสดงความร่าเริง แจ่มใส มีชีวติชีวา การท่ีเราแสดงความร่าเริงแจ่มใส ท าใหค้นท่ีอยู่
ใกล ้หรือคนท่ีพบเห็นเกิดความสบายใจ โดยแสดงกริยาดงัน้ี 
     (1)  ยิม้เม่ือพบปะกบัผูอ่ื้น หรือหวัเราะเม่ือมีเร่ืองแปลก ๆ ข าขนั 
     (2)  ร้องเพลงหรือฮมัเพลงเบา ๆ ขณะท างาน 
     (3)  มีอารมณ์ขนั มองเร่ืองใหญ่เป็นเร่ืองเล็ก บางคร้ังก็เล่าเร่ืองข าขนัใหเ้พื่อนฟัง 
     (4)  พร้อมท่ีจะยิม้รับปัญหา ไม่วพิากษว์จิารณ์คนอ่ืนในแง่ลบ และไม่ทะเลาะววิาท
กบัผูอ่ื้น 
    4 )  ไม่เอาเปรียบผูท่ี้อยูด่ว้ยกนัจนเกินไป การอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ตอ้งไม่เอา
เปรียบซ่ึงกนัและกนั รู้จกัรับและให ้ในอตัราส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั เช่นเม่ือไดรั้บของฝากจากผูอ่ื้น เราก็ตอ้ง
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ยืน่ไมตรีตอบดว้ยการแบ่งปันกนั หรือร่วมกนัจ่ายในการใชข้องหรือรับประทานอาหารร่วมกนั จะท าให้
ทุกคน สบายใจ 
    5 )  แสดงน ้าใจดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือกนัโดยไม่ตอ้งขอร้อง 
    6 )  ดูแลเอาใจใส่ยามเพื่อนเจบ็ไขไ้ดป่้วย 
    7 )  เป็นท่ีปรับทุกขข์องเพื่อนได ้คือจะตอ้งเป็นท่ีไวว้างใจ เก็บความลบัแสดงความเห็น
ใจ ไม่ดูหม่ินเหยยีดหยาม หรือเยาะเยย้ความผดิพลาดของเพื่อน 
    8 )  เม่ือท าผดิตอ้งยอมรับผดิ และพร้อมท่ีจะแกไ้ข 
    9 )  มีความอดทนต่อความบกพร่องของเพื่อนบางอยา่งเช่น เพื่อนเจา้อารมณ์ ข้ีบ่น เพื่อน
เฉยชา ตอ้งคิดถึงส่วนดีส่วนเสียของทุกคน 
    10) แสดงความจริงใจต่อกนั ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เม่ือมีเร่ืองเดือดร้อน หรือเป็นเร่ือง
ส่วนตวัก็ตอ้งเปิดเผย และไวว้างใจท่ีจะเล่าใหฟั้ง 
 4.4   ปัจจัยทีก่ าหนดความชอบพอกนัของมนุษย์ในสังคม 
   องคป์ระกอบท่ีช่วยใหม้นุษยมี์ความชอบพอกนัเป็นการส่วนตวันั้น แต่ละบุคคลจะมีความ
พอใจ มีความชอบใจในการสร้างสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนแตกต่างกนั แต่โดยทัว่ไปมีองคป์ระกอบท่ีช่วย
สนบัสนุน ช่วยส่งเสริมใหค้นมีความรักใคร่ชอบพอต่อกนั ดงัน้ี 
    1 )  ความงาม ผูท่ี้หนา้ตาดี มีความสวย หล่อ หรือน่ารัก มกัเป็นท่ีช่ืนชอบของบุคคล
ทัว่ไป แมจ้ะมีค ากล่าวแต่โบราณมากมายท่ีใหค้วามส าคญัของความสวยงามนอ้ยกวา่ความดี หรือ
คุณสมบติัอ่ืน ๆ ของบุคคลก็ตาม แต่คนท่ีเกิดมารูปร่างหนา้ตาดี สวย หล่อ น่ารัก ก็มกัจะเป็นท่ีรัก ท่ีชอบ
พอเป็นท่ีน่าเอน็ดูตอ้งตาตอ้งใจแก่ผูพ้บเห็น หากวา่ถา้รูปร่างหนา้ตาสวย หล่อดี แต่มีนิสัยไม่น่ารัก ความ
สวยงาม  ความหล่อนั้นอาจหมดคุณค่าไปไดใ้นทนัที  
    2 )  ความเก่ง คนทัว่ไปมกัช่ืนชอบนิยมคนเก่ง หรือคนท่ีมีความสามารถไม่วา่จะเป็น   
เรียนเก่ง  ท างานเก่ง หรือมีความเก่ง และความสามารถเฉพาะตวัดา้นใดดา้นหน่ึง ยอ่มจะไดรั้บการช่ืนชม 
และยอมรับจากผูอ่ื้น 
    3 )  ความดี เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัมาก เพราะความดีนั้น เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจท าให้
คนช่ืนชอบ นิยมในตวัเรา ความดีท่ีช่วยสร้างความสัมพนัธ์อนัดี เช่น การมีมธุรสวาจา คือ การใชค้  าพดู
ท่ีอ่อนหวาน ไพเราะ และสุภาพ จะท าใหค้นเกิดความรู้สึกชอบประทบัใจ พึงพอใจเม่ือสนทนาดว้ย 
สามารถผกูใจผูอ่ื้นได ้ความเอ้ือเฟ้ือเป็นส่ิงท่ีสามารถมดัใจ หรือครองใจคนไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะเป็น
การแสดงออกซ่ึงความเป็นผูมี้น ้าใจ และมีมิตรไมตรีต่อผูอ่ื้น การท าตนเป็นประโยชน์ ไม่เอารัดเอา
เปรียบผูอ่ื้น มีความเสียสละ อดทน รู้จกัข่มใจตนเอง 
    4)  ความคลา้ยคลึงกนั คนโดยทัว่ไปมกัจะชอบพอกบัคนท่ีมีความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบั
ส่ิงต่างๆ คลา้ยๆ กนั ดงัค ากล่าวท่ีมกัไดย้นิอยูเ่สมอวา่ “ถูกคอกนั” และ “ทศันคติตรงกนั” เพราะ               
มีความรู้สึกเป็นพรรคพวกกนั มีบางส่ิงบางอยา่งเก่ียวขอ้งกนั 
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    5 )  ความตรงกนัขา้ม จากผลการวจิยัพบวา่ ผูท่ี้มีลกัษณะตรงกนัขา้มบางประการจะมี
ความชอบพอกนั เช่น คนช่างพดูกบัคนเงียบขรึม คนเจา้ก้ีเจา้การกบัคนเฉ่ือยเฉย คนเรียบร้อย กบัคนไม่
เรียบร้อยฯลฯ มกัชอบพอกนัดี อาจเป็นเพราะอีกฝ่ายหน่ึงมาช่วยเติมเตม็ในส่ิงท่ีหลาย ๆ ส่ิงท่ีอีกฝ่ายไม่มี 
   จากขอ้มูลดงักล่าว สรุปไดว้า่การท่ีมนุษยมี์ความแตกต่างกนัแต่มนุษยต์อ้งอยูร่่วมกนั        
จึงตอ้งปรับปรุงตนเองใหเ้ป็นท่ีชอบพอของบุคคลในสังคม เพื่อใหเ้กิดการยอมรับและด าเนินชีวติอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

5. จริยธรรมในการท างาน 
  ในการประกอบกิจการงานใดก็ตาม เราทุกคนไม่ควรจะคิดมุ่งหวงัแต่ประโยชน์ของ
ตนเองฝ่ายเดียว ควรมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการท างาน เพื่อประโยชน์สุข ไม่ก่อใหเ้กิด
ปัญหาในการท างาน โดยทัว่ไปแลว้ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการท างานทุกหน่วยงานส่วนใหญ่จะ
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูรั้บบริการ ดงันั้น การท างานร่วมกบั
บุคคลดงักล่าวนั้น สมควรอยา่งยิง่ท่ีควรจะปฏิบติังานตามหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบของตนเอง         
มีความซ่ือสัตย ์สุจริต ซ่ือตรง มีคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน 
 5.1  ความหมายของจริยธรรม 
   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 (ราชบณัฑิตยสถาน,2546:452) ไดบ้ญัญติั
ความหมายของศพัทต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมไวด้งัน้ี 
    “จริย” หมายถึง ความประพฤติ หรือกิริยาท่ีควรประพฤติ  
    “ธรรม” หมายถึง คุณความดี ค าสั่งสอนในศาสนา หลกัประพฤติปฏิบติัในศาสนา 
ความยติุธรรม ความถูกตอ้ง 
    “จริยธรรม” หมายถึง ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั ศีลธรรม กฎศีลธรรม  
    “คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดี  
    “ศีลธรรม” หมายถึง ความประพฤติท่ีดีท่ีชอบ ธรรมในระดบัศีล ศีลและธรรม  
   จริยธรรม หมายถึง ขอ้ท่ีควรประพฤติปฏิบติั เป็นหลกัธรรมทางใจท่ีควบคุมพฤติกรรม
ความประพฤติท่ีดีท่ีชอบท่ีถูกท่ีควร เป็นเร่ืองของความรู้สึกในการพฒันาตนเองท่ีมุ่งหมายใหค้นใน
สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข ด ารงชีวติอยูอ่ยา่งบริบูรณ์เป่ียมไปดว้ยความดี ทั้งกาย วาจา และใจ 
   จริยธรรม จึงเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัความประพฤติ การกระท า และความคิดท่ีถูกตอ้งดี
งาม รวมถึงการท าหนา้ท่ีของตนใหค้รบถว้นสมบูรณ์ เวน้ในส่ิงท่ีควรละเวน้มีการด ารงชีวติอยา่งฉลาด
ดว้ยสติ และปัญญา รู้เหตุ รู้ผล รู้กาลเทศะ กระท าทุกอยา่งดว้ยความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งมัน่ 
และ บากบัน่ 
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   สุรพล ไกรสราวฒิุ(2551 :2) ใหค้วามหมายของค าวา่ “จริยธรรม ” คือสภาพความ
ประพฤติ หรือพฤติกรรมการแสดงออกท่ีพึงประสงค ์นอกจากน้ีศาสตราจารยร์ะว ีภาวไิล ยงัให้
ความสัมพนัธ์ของคุณธรรม จริยธรรม มีความเก่ียวขอ้งกนัตามนยัของความหมายดงัน้ี 
    ก. คุณธรรม เป็นหลกัประกนัความสุข ความเจริญ ความมัน่คงของชีวติและสังคม    
ท่ีแทจ้ริงและย ัง่ยนื และเป็นรากฐานของจริยธรรมท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา 
    ข. หากมีแต่คุณธรรม คุณค่าและคุณประโยชน์จะเกิดข้ึนเฉพาะแก่ตนเองหรือเกิดข้ึน
ในวงแคบ 
    ค. จริยธรรมท่ีไม่มีคุณธรรมเป็นรากฐาน ยอ่มเป็นจริยธรรมท่ีมีลกัษณะจอมปลอม 
หรือหลอกลวง ไม่สามารถวางใจไดส้นิทและไม่ย ัง่ยนื 
   จริยธรรมและคุณธรรมจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีมนุษยทุ์กคนจะเป็นคนท่ีสมบูรณ์ไดต้อ้ง       
มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลกัในการด าเนินชีวติแห่งตน และการท่ีมนุษยทุ์กคนเม่ือส าเร็จ
การศึกษาถึงวยัอนัควรในการประกอบอาชีพไดน้ั้น พื้นฐานทางดา้นจิตใจ ความประพฤติท่ีพร้อมดว้ย
จริยธรรมและคุณธรรมในตวัตนท่ีถูกขดัเกลาและส่งเสริมตั้งแต่วยัเด็กเป็นตน้มา คือเป็นเร่ืองส าคญัยิง่ 
ดงันั้นก่อนท่ีนกัศึกษาจะกา้วเขา้สู่การประกอบอาชีพ จึงควรท าความเขา้ใจกบัหลกัแนวคิดการพฒันา
มนุษยท่ี์สมบูรณ์แบบ (ตามหลกัพุทธธรรม) ดงัน้ี 
   มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวติท่ีจ  าเป็นตอ้งฝึกฝน (สุรพล ไกรสราวฒิุ,2551 :3) ดงัน้ี 
   มีนกัปราชญแ์ละท่านผูรู้้บางท่าน ช้ีแนะวา่ ค  ากล่าวท่ีไดย้นิกนัโดยทัว่ไปท่ีวา่ “มนุษย์
เป็นสัตวป์ระเสริฐ ” ซ่ึงคนส่วนใหญ่มกัเขา้ใจวา่ พอไดถื้อก าเนิดข้ึนมาเป็นมนุษยเ์ท่านั้น ก็จดัวา่เป็น
สัตวท่ี์ประเสริฐ เลิศ หรือวเิศษแลว้โดยทนัที เป็นค ากล่าวท่ียงัไม่ถูกตอ้งเสียทีเดียว และยงัอาจท าให้
มองขา้มหรือละเลยอะไรบางส่ิงท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นยิง่ได ้
   ในหลกัพุทธศาสนา มีพุทธภาษิตบทหน่ึงวา่ “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺโสสิ ” แปลวา่ “ในหมู่
มนุษย์ คนประเสริฐ คือคนทีฝึ่กแล้ว” ซ่ึงใหค้วามหมายท่ีรัดกุมยิง่ข้ึนวา่ มนุษยมี์ความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ไดรั้บการฝึกฝน และเพราะการฝึกฝนน้ีเอง จึงท าใหม้นุษยก์ลายเป็นผูป้ระเสริฐ เลิศ หรือวเิศษ ไม่ใช่
เพียงเพราะการไดเ้กิดเป็นมนุษยเ์ท่านั้น 
   มนุษยเ์ม่ือเปรียบเทียบกบัสัตวอ่ื์นๆ ในแง่ท่ีหากปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติแลว้      
ไม่สามารถสู้สัตวอ่ื์นๆ ไดเ้ลย สัตวอ่ื์นๆ นั้น ส่วนใหญ่เม่ือเกิดมาก็สามารถช่วยเหลือตวัเองไดท้นัที 
เดินได ้รู้จกัหากิน รู้จกัหลบหลีกหนีภยัและศตัรู และยงัมีความสามารถท่ีติดมาอยา่งท่ีเรียกวา่           
สันชาตญาณโดยไม่ตอ้งมีใครสอน ชนิดท่ีเหนือกวา่ความสามารถของมนุษยใ์นหลายๆ อยา่ง 
   แต่ในธรรมชาติมนุษยมี์ศกัยภาพท่ีเฉพาะและโดดเด่นมากอนัหน่ึงท่ีไม่มีในสัตวอ่ื์น หรือ
มีก็นอ้ยมาก คือ “ความสามารถในการฝึกฝน” ซ่ึงเป็นศกัยภาพท่ีพิเศษและส าคญัมาก 
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   ในสัตวอ่ื์นๆ เน่ืองจากไม่มีศกัยภาพอนัน้ี จึงท าใหมี้ความสามารถจ ากดัเพียงเท่าท่ี
ธรรมชาติหรือสัญชาตญาณใหม้า ไม่สามารถฝึกฝนใหมี้ความสามารถพิเศษหรือแปลกออกไปได ้  
มากนกั 
   มนุษยใ์นแง่ของสัญชาตญาณ อาจจะสู้สัตวอ่ื์นไม่ไดก้็จริง แต่ก็ไดเ้ปรียบในแง่ท่ีมี 
“ความสามารถในการฝึกฝน ” ไดม้ากและอยา่งไม่มีขีดจ ากดั และดว้ยศกัยภาพน้ีเองท่ีท าใหม้นุษย์
สามารถพฒันาความสามารถไปไดไกลกวา่สัตวอ่ื์นอยา่งประมาณมิได ้ในทางตรงขา้มหากมนุษย์
ไม่ไดรั้บการฝึกฝน มนุษยก์็อาจจะกลายเป็นส่ิงมีชีวติท่ีแยท่ี่สุด อ่อนแอท่ีสุด และมีปัญหามากท่ีสุด 
   ดงันั้นมนุษยจึ์งเป็นส่ิงมีชีวติท่ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกฝน และดว้ยการฝึกฝนน้ีเอง       
จึงสามารถพฒันามนุษยใ์หป้ระเสริฐ เลิศ หรือวเิศษได ้
    5.2  ความส าคัญของจริยธรรมกบัการท างาน 
   หากบุคคลมีเพียงความรู้ แต่ไม่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นส่ิงยดึเหน่ียว จิตใจ ในการ
ด าเนินการต่างๆ ก็อาจสร้างปัญหาใหก้บัผูอ่ื้นได ้เพราะจะน าความเก่ง ความเป็นคนมีความรู้ไปใชใ้นทาง
ท่ีผดิธรรมนองครองธรรม เบียดเบียนผูอ่ื้น เอารัดเอาเปรียบคนท่ีดอ้ยโอกาสกวา่ ดงันั้น เร่ืองของ
คุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับทุกคน ทุกหมู่เหล่า และทุกอาชีพ ควรจะยดึถือไว้
ปฏิบติัตนในการท างานทั้งหลาย เพื่อสังคมของเราจึงจะอยูร่อดสงบสุขได ้  ดงัค ากล่าวท่ีวา่... 
 

     ถงึสูงศักดิ ์ อัครฐาน สักปานใด  
     ถงึวิไล  เลิศฟ้า สง่าศรี  

     ถงึฉลาด  กาจกล้า ปัญญาดี  
     ถ้าไม่มี  คุณธรรม กต็ ่าคน  

พลอากาศตรี  หม่อมหลวง  สุปรีชา  กมลาศน์ 
                                                                                                         (อา้งถึงในวราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ, 2549:151)  
   จริยธรรมจึงเป็นเคร่ืองช้ีวดัความเจริญ ความเส่ือมของสังคม เพราะหวัใจของการพฒันา     
ท่ีย ัง่ยนื คือ การพฒันาท่ีเหนือกวา่ความเจริญทางวตัถุ มุ่งพฒันายกระดบัจิตใจเพื่อสร้างรากฐานของการ
อยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
   ในปัจจุบนัจะพบไดว้า่ผูค้นเร่ิมมีความเส่ือมถอยทางดา้นคุณธรรม และจริยธรรมเป็นอยา่ง
มาก กล่าวคือ เกือบทุกวนั ทุกเวลา ทุกนาที ชีวติเตม็ไปดว้ยการแก่งแยง่แข่งขนั ชิงดี ชิงเด่น ก่อใหเ้กิด
เป็นภาวะตึงเครียดเป็นความกดดนั ท าใหค้นเรามีแนวโนม้ท่ีจะเห็นแก่ตวัมาก คิดแต่ผลประโยชน์       
ส่วนตน 
   คนท่ีคิดถึงแต่ตนเอง ยอ่มคิดถึงคนอ่ืนนอ้ยลงดว้ย เพราะมวัแต่ครุ่นคิดถึงแต่เร่ืองราวของ
ตนเองท่ีมุ่งเนน้ความส าคญัโดยเฉพาะคือ ผลประโยชน์สูงสุดท่ีตนเองพึงจะไดม้า กล่าวคือ ตอ้งการไดม้า
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ดว้ยการแลกเปล่ียน หรือ ยนิยอมเสียทรัพย ์เสียทรัพยากรในการลงทุนใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะนอ้ยได ้      
แต่ตอ้งการคืนกลบัใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้เรียกวา่ “จ่ายให้น้อย แต่รับให้มากทีสุ่ด” 
   จึงขอยกตวัอยา่ง ทศันะของนกัวชิาการท่ีใหข้อ้คิดในการท างานไวด้งัน้ี 
          จริยธรรมในการท างาน (ศิริพงษ ์มะโนรส, 2554:2) 
            “การท างานเป็นส่ิงส าคญัในการใชชี้วติของมนุษย์  ตามธรรมชาติ การมีงานก็
หมายถึงการมีเงินและตามมาดว้ยเกียรติยศ มีความภูมิใจ ยิง่ถา้งานนั้นเป็นงานท่ีไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น เช่น 
นกัดบัเพลิง ต ารวจ ทหาร เป็นตน้ เป็นงานท่ีไดท้ั้ง เงิน และ ความรู้สึกอ่ิมใจท่ีไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น แต่ถา้
งานนั้นเป็นงานท่ีทุจริต ยกัยอก ฉอ้โกง ปลน้ฆ่า งานนั้นก็จะน ามาซ่ึงความหายนะ ติดคุกติดตะราง 
หรืออาจจะตอ้งเสียชีวติใหก้บังานท่ีทุจริตนั้น 
        ข้ึนช่ือวา่“งาน”ตอ้งมีความยากล าบากมีความเหน็ดเหน่ือยและเบ่ือหน่ายในตวัของมนัเอง
ดว้ยเพราะฉะนั้นคนท างานจึงตอ้งมีใจทุ่มเทใหก้บังาน ท าดว้ยความตั้งใจ ท างานของตวัเองใหดี้สุด
ความสามารถ บางคร้ังปริมาณงานอาจมีมากนอ้ยไม่เท่ากนั ก็ตอ้งแบ่งเวลาใหดี้ เพื่อใหง้านออกมาดี 
เพราะถา้ท างานแบบขอไปที ท าไม่เตม็ท่ี ก็เหมือนกบัทุบหมอ้ขา้วตวัเอง การท างานจึงตอ้งอาศยัหลกั
จริยธรรมในการควบคุม อบรมสั่งสอนใจ วา่ค่าของคนอยูท่ี่ผลของงาน ผลงานออกมาดี ถึงไม่มีค  าชม 
แต่ผลงานท่ีมนัก็มีคุณค่าในตวัของมนัเอง คนท่ีไดเ้ห็นผลงานก็รู้ไดว้า่ ผลงานท่ีดีเป็นอยา่งไร นอกจาก
ผลงานแลว้ การประพฤติตนก็ส าคญั การมีสัมมาคารวะ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั         
ไม่อิจฉาริษยากนั ไม่กลัน่แกลง้กนั จะท าใหมี้บรรยากาศท่ีดีในการท างาน กลมเกลียวสามคัคีกนัในหมู่
คณะ ซ่ึงตอ้งใชค้วามอดกลั้นในการแสดงอารมณ์กบัเพื่อนฝงู  จะโกรธ จะโมโห ก็ตอ้งกกัเก็บไว ้
เพราะการระเบิดอารมณ์โกรธเพียงคร้ังเดียว น ามาซ่ึงผลเสียมากมาย ดงัค ากล่าวท่ีวา่” ก่อนท่ีเปล่งวาจา
ใดออกไป ผูพ้ดูเป็นเจา้นาย ค าพดู แต่เม่ือใดก็ตามท่ีค าพดูไดห้ลุดออกจากปากของผูพ้ดูแลว้ ค าพดูจะ
เป็นเจา้นายของผูพ้ดู” 

       การตรงต่อเวลาก็ส าคญั การตรงต่อเวลาแสดงใหเ้ห็นถึง การใหเ้กียรติกบังาน วา่งานท่ีเรา
ท านั้นมีค่ามีความหมาย ไม่วา่จะเป็นงานเล็กงานใหญ่ เงินนอ้ยเงินมาก ก็ควรเขา้ท างานใหต้รงเวลา 
เป็นการฝึกลกัษณะนิสัยเร่ิมตน้ท่ีดีในการท างาน”   

       จะเห็นไดว้า่ การจะท าส่ิงใดใหป้ระสบความส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งใชค้วามอดทน ความตั้งใจ 
การข่มใจไม่ใหป้ระพฤติในส่ิงท่ีผดิ ซ่ึงการมีจริยธรรมในการท างาน  จะท าผูป้ฏิบติังาน  ท างานแบบมี
หลกัการ มีอุดมการณ์ มีความภูมิใจในการท างาน ภูมิใจกบัผลงานท่ีออกมา ไดท้  างานใหก้บัหน่วยงาน
อยา่งพอเหมาะพอควร เพราะวา่ ผลงานและการกระท าเป็นเหมือนกระจกสะทอ้นตวับุคคล การตั้งใจ
ท างาน ทุ่มเทใหก้บังาน ความดีท่ีปรากฏก็ไม่ไดสู้ญหายไปไหนเลย มนัก็จะกลบัเขา้มาสู่ตวับุคคลนั้น 
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 5 .3  คุณธรรมส่ีประการเพือ่การท างานทีด่ี 
   พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไดพ้ระราชทานพระราชด ารัส
เก่ียวกบัคุณธรรม 4 ประการแก่ขา้ราชการ และประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี และ
ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2549 ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางใน
การท างานไดเ้ป็นอยา่งดี (สนอง ปัจโจปการี,2553:472) ดงัน้ี 
   พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในคราวสมโภชน์
กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
   คุณธรรมประการแรก  คือ การรักษาความสัจจะ ความจริงใจต่อตวัเอง รู้จกัสละ
ประโยชน์ส่วนนอ้ยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมืองท่ีจะประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์และเป็นธรรม 
   คุณธรรมประการทีส่อง  คือ การรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองใหป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่น
ความสัจจะความดีนั้น 
   คุณธรรมประการทีส่าม  คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์
สุจริตไม่วา่จะดว้ยเหตุประการใด 
   คุณธรรมประการทีส่ี่  คือ การรู้จกัละวางความชัว่ ความทุจริต และรู้จกัเสียสละ
ประโยชน์ส่วนนอ้ยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง 
   พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เน่ืองในวโรกาส
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
   คุณธรรมส่ีประการท่ีสามารถน ามาปรับใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน     
ตามความรับผดิชอบของแต่ละบุคคลในทุกสาขาอาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัน้ี 
   ... คุณธรรมเป็นท่ีตั้งของความรัก ความสามคัคี ท่ีท าให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจ
กันรักษา และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาได้ตลอดรอดฝ่ังคุณธรรมส่ีประการ  
ดังนี ้
   ประการแรก คือ การท่ีทุกคน คิด พดู ท า ดว้ยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกนั 
   ประการท่ีสอง คือ การท่ีแต่ละคนต่างช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ประสานงาน ประสาน
ประโยชน์กนั ใหง้านท่ีท าส าเร็จผลทั้งแก่ตน แก่ผูอ่ื้น และแก่ประเทศชาติ 
   ประการท่ีสาม คือ การท่ีทุกคนประพฤติ ปฏิบติัตนอยูใ่นความสุจริต ในกฎกติกา และใน
ระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกนั 
   ประการท่ีส่ี คือ การท่ีต่างคนต่างพยายามท าความคิด ความเห็นของตนใหถู้กตอ้ง
เท่ียงตรง และมัน่คงอยูใ่นเหตุในผล 
  คุณธรรม 4 ประการน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการท างานได ้อนัจะช่วยใหเ้ราทุก
คนมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพฒันาตนเองใหม้ัน่คงกา้วหนา้ในการท างาน และการด าเนินชีวติ               



191 
 

ใหเ้จริญกา้วหนา้ในอาชีพการงาน โดยเป้าหมายของชีวตินั้น คนจะตอ้งรู้จกับงัคบัควบคุมตนเอง       
ไม่ยอมตามใจกิเลส ไม่ยอมตามใจความอยาก ไม่ยอมแสวงหาความสุขส าราญ แต่ตอ้งตั้งใจท างานให้
มากท่ีสุด ดว้ยความขยนัหมัน่เพียร ประหยดัอดออม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และผลท่ีไดจ้ากการท างาน
นั้นจะตอ้งสะสมเก็บออมมาใชเ้ป็นทุนในการสร้างสม โภคทรัพยต่์อไป และนอ้มน าพระราชด ารัส
ขององคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เป็นแนวคิดในการปฏิบติัตน เพื่อเดินสู่เส้นทางแห่งความส าเร็จ  
แห่งตน 
 5.4 คุณลกัษณะจริยธรรมในสังคมไทย 
  ในสังคมไทยยอมรับกนัวา่ คุณลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นจริยธรรมท่ีดีงาม ท่ีเราทุกคนควร
น าไปเป็นแนวทางในการท างาน และการด าเนินชีวติประจ าวนั ไดแ้ก่ ความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย ์
ความมีเหตุผล ความกตญัญูกตเวที การรักษาระเบียบวนิยั การเสียสละ ความสามคัคี ความประหยดั 
ความยติุธรรม ความอุตสาหะ ความเมตตากรุณา 
    ทิพาวดี  เมฆสรรค ์(2543:4) ไดใ้หข้อ้คิดเก่ียวกบัจริยธรรมในการท างานหลกัง่าย ๆ เพียง 3 
ขอ้เท่านั้น ดงัน้ี 
 
   
 

 
  
  
  
 

ภาพที ่53 ความสัมพนัธ์ของค าวา่ “ซ่ือสัตย ์มีวนิยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม”  
 

                     ความสัมพนัธ์ของค าวา่ ซ่ือสัตย ์มีวนิยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม อธิบายไวด้งัน้ี  
  1)  ซ่ือสัตย.์.. ซ่ือสัตยง์านท่ีท า / หน่วยงาน / เพื่อนร่วมงาน / ลูกคา้ / ผูร่้วมทุน /
พนกังาน 
  2)  มีวนิยั... มีการฝึกอบรมเพื่อควบคุมตนเอง ความประพฤติ หรือความเป็นระเบียบ 
และประสิทธิภาพเป็นผูท่ี้มีแบบแผนความประพฤติท่ีดีงาม เป็นผูมี้สติในการท างาน มุ่งมัน่ในการ
กระท าแต่ส่ิงดีงาม 
  3) ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม... ค านึงถึงผลกระทบต่อกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ก่อความ
เดือดร้อนต่อสังคมโดยรวม 

       ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม
มม 

มวีนิัย    ซ่ือสัตย์ 
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 การมีความรู้เพียงอยา่งเดียวยงัไม่พอ หากแต่ควรจะมีคุณธรรมคอยก ากบัมิใหเ้รา
ทั้งหลายน าความรู้ท่ีมีไปก่อความยุง่ยาก สร้างปัญหา และก่อความเดือดร้อนใหแ้ก่ตนเอง ผูอ่ื้น และ
สังคมโดยรวม เราจึงควรมีความรู้คู่คุณธรรม และขอฝากขอ้คิดดว้ยบทประพนัธ์ของท่านศาสตราจารย์
กิติคุณ  อ าไพสุจริตกุล (วราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ, 2549:173) ท่ีกล่าวไวว้า่ 
 “เม่ือความรู้ ยอดเยีย่ม สูงเทียมเมฆ  
 แต่คุณธรรม ต ่าเฉก ยอดหญา้นัน่  
 อาจเสกสร้าง มิจฉา สารพนั  
 ดว้ยจิตอนั ไร้อาย ในโลกา  
 แมคุ้ณธรรม สูงเยีย่ม ถึงเทียมเมฆ  
 แต่ความรู้ ต ่าเฉก เช่นยอดหญา้  
 ยอ่มเป็นเหยือ่ ทรชน จนอุรา  
 ดว้ยปัญญา อ่อนดอ้ย น่านอ้ยใจ  
 หากความรู้ สูงล ้า คุณธรรมเลิศ  
 แสนประเสริฐ กอปรกิจ วนิิจฉยั  
 จะพฒันา ประชาราษฎร์ ทั้งชาติไทย  
 ตอ้งฝึกให ้ความรู้ คู่คุณธรรม” 
 ในการท างานในทุกอาชีพ เราทุกคนควรมีหลกัคุณธรรม จริยธรรมประจ าตน เพื่อเป็น
หลกั ใชเ้ป็นแนวในการท างานใหอ้ยูใ่นความถูกตอ้งเหมาะสม ไม่ทุจริต มีความซ่ือสัตยใ์นการท างาน         
มุ่งท างานใหป้ระสบความส าเร็จ ซ่ึงการท่ีจะประสบความส าเร็จดงักล่าวไดน้ั้น ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ
หลายดา้น บางคนกล่าววา่ ตอ้งเป็นทั้งเก่ง และเฮง ไม่วา่จะเป็นอะไร จะท าแบบไหนก็ตาม เราควรท่ี
จะมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตั้งอยูบ่นฐานคิดท่ีวา่ เป็นคนดี คนเก่ง  กล่าวคือ ควรจะตอ้งมีความรอบ
รู้ ควบคู่คุณธรรม ยดึถือ จริยธรรมทางธุรกิจ กล่าวคือ ไม่คิดคดโกง หลอกลวงผูห้น่ึงผูใ้ด มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และมีจิตส านึกต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ชาติบา้นเมืองสังคมจึงจะสงบสุขไดต้ลอดไป 
 

6.  จรรยาบรรณวชิาชีพ 
   6.1  ความหมายจรรยาบรรณ 
    กระทรวงศึกษาธิการ(2523 :61-70) ไดอ้ธิบายถึงค าวา่ “จรรยาบรรณ” ไวด้งัน้ี 
     จรรยาบรรณ เป็นค าสมาส มาจากค าวา่ จรรยา กบั บรรณ 
     จรรยา หมายถึง ความประพฤติ หรือกิริยาความประพฤติ 
     บรรณ หมายถึง หนงัสือ 
   ดงันั้น จรรยาบรรณ หมายถึง หนงัสือท่ีแสดงความประพฤติ หรือกิริยาความประพฤติ  
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   สุรพล ไกรสราวฒิุ (2551 :2) ใหค้วามหมายจรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติ หรือ
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงอาจจะเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได ้และเนน้ไปใน
เร่ืองของการประกอบอาชีพ การงาน หรือเป็นเร่ืองเฉพาะในแต่ละวชิาชีพ ท่ีจะก าหนดข้ึนใหรู้้วา่ อะไรท่ี
ท าได ้อะไรท่ีควรท า อะไรท่ีไม่ควรท า เพื่อใหก้ารประกอบวชิาชีพเป็นไปดว้ยดี มีศกัด์ิศรี เป็นท่ียอมรับ
และเช่ือถือ 
   จรรยาบรรณวชิาชีพ หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพแต่ละแขนง
ก าหนดเพื่อรักษา และส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียง และฐานะของสมาชิก และวงวชิาชีพนั้น ซ่ึงเขียนเป็น
ลายลกัษณ์หรือไม่ก็ได ้บางทีเรียกกนัสั้น ๆ วา่จรรยาบรรณบา้ง จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพบา้ง 
หรือจรรยาบรรณวชิาชีพบา้ง ซ่ึงใชส้ าหรับควบคุมความประพฤติ และเป็นแนวปฏิบติัส าหรับบุคคลใน
วชิาชีพหน่ึง ๆ โดยเฉพาะเท่านั้น 
    6.2  หลกัของจรรยาบรรณวชิาชีพ 
  ศิริพงษ ์มะโนรส (2554:3) ใหค้วามหมายของ จรรยาบรรณวชิาชีพ หมายถึง การประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต มีความซ่ือสัตยต่์ออาชีพ โดยยดึหลกัคุณธรรมและการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ไม่ดูถูก    
อาชีพตน หลกัของจรรยาบรรณวชิาชีพ จึงประกอบไปดว้ย 
   1) ความรักความศรัทธาในอาชีพ  
   2) ความซ่ือสัตยสุ์จริต  
   3) การใหค้วามเคารพต่อกฎระเบียบขอ้บงัคบัหรือ จรรยาบรรณวชิาชีพ 
   4) ยกยอ่งใหเ้กียรติผูร่้วมวชิาชีพ  
   5) การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความมัน่คงในวชิาชีพ  
   จรรยาบรรณวชิาชีพมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี  
    1 )  จรรยาบรรณวชิาชีพเกิดจากความสมคัรใจของผูท่ี้อยูใ่นวชิาชีพเดียวกนัร่วมกนัสร้าง
จรรยาบรรณส าหรับวชิาชีพของตนข้ึนมาควบคุมกนัเอง ซ่ึงมิใช่ขอ้บงัคบัของกฎหมาย แต่เป็นจริยธรรม
ท่ีผูป้ระกอบอาชีพนั้น ๆ ควรปฏิบติั 
    2 )  จรรยาบรรณวชิาชีพเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการควรปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดดว้ยจิตใจ
ท่ีเป่ียมดว้ยอุดมคติ แมจ้ะไม่ใช่กฎหมายก็ตาม แต่ผูป้ระกอบการควรตระหนกั และปฏิบติัเพื่อเป็น
แนวทางท่ีจะอ านวยประโยชน์สุขแก่คนในสังคม 
   ความส าคญัของจรรยาบรรณวชิาชีพ  
    ผูท่ี้ประกอบอาชีพต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพนั้น ๆ ทั้งน้ีเป็น
เพราะวา่จรรยาบรรณวชิาชีพมีความส าคญั ดงัน้ี 
     (1)  จรรยาบรรณวชิาชีพช่วยควบคุมมาตรฐาน รับประกนัคุณภาพ และปริมาณ         
ท่ี ถูกตอ้งในการประกอบอาชีพในการผลิต และการคา้ 
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     (2)  จรรยาบรรณวชิาชีพช่วยควบคุมจริยธรรมของผูป้ระกอบอาชีพ ผูผ้ลิต และผูค้า้ 
เช่น ใหมี้ความซ่ือสัตยสุ์จริต ยติุธรรม เป็นตน้ 
     (3)  จรรยาบรรณวชิาชีพช่วยส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพ และปริมาณท่ีดีมีคุณค่า 
และเผยแพร่ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เป็นท่ีนิยมเช่ือถือ 
     (4)  จรรยาบรรณวชิาชีพช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผูป้ระกอบอาชีพ และผูผ้ลิต เช่น 
ใหมี้เมตตากรุณา ปรองดอง เห็นอกเห็นใจ สามคัคี เป็นตน้ 
     (5)  จรรยาบรรณวชิาชีพช่วยลดปัญหาอาชญากรรมในองคก์รหน่วยงาน และ        
ลดปัญหาการคดโกงฉอ้ฉล เอารัดเอาเปรียบ ลดการปลอมปนเห็นแก่ตวั และเห็นแก่ได ้ตลอดจนความมกั
ไดม้กัง่าย ความใจแคบไม่ยอมเสียสละ เป็นตน้ 
     (6)  จรรยาบรรณวชิาชีพช่วยเนน้ใหเ้ห็นชดัเจนยิง่ข้ึนในภาพพจน์ท่ีดีของผูมี้
จริยธรรม เช่น ในการเสียสละในการเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมาก ยิง่กวา่ประโยชน์ของส่วนตวัใน
การรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน และอาชีพอยา่งแทจ้ริง 
     (7)  จรรยาบรรณวชิาชีพช่วยท าหนา้ท่ีพิทกัษต์ามกฎหมาย ส าหรับผูป้ระกอบอาชีพ
ใหถู้กตอ้งตามท านองคลองธรรม 
    6.3  ตัวอย่างจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
 6.3.1  จรรยาบรรณวชิาชีพทางการศึกษา  
  คุรุสภาไดว้างระเบียบวา่ดว้ยจรรยามารยาทและวนิยัตามระเบียบประเพณีของครู  
พ.ศ. 2548 (มาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพครู พ.ศ. 2548:39) เพื่อ   ใหค้รูยดึถือปฏิบติัดงัน้ี  
  “วชิาชีพ” หมายความวา่ วชิาชีพทางการศึกษาท่ีท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการ
สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่างๆ รวมทั้งการรับผดิชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
ปฐมวยัขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีต ่ากวา่ปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษานอก
สถานศึกษาในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาตลอดจนการสนบัสนุนการศึกษา ใหบ้ริการหรือปฏิบติังาน
เก่ียวเน่ืองกบักระบวนการเรียน การสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษา
ต่าง  ๆ
  “ครู” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงประกอบวชิาชีพหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวยัขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาท่ีต ่า
กวา่ปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 
  ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งประพฤติตนตาม จรรยาบรรณวชิาชีพและแบบ
แผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวชิาชีพ ซ่ึงปรากฎในมาตรา 50 แห่งพระราชบญัญติัสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และขอ้บงัคบัของคุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ และ จรรยาบรรณวชิาชีพ      
พ.ศ. 2548 มีทั้งหมด 5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
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      1) จรรยาบรรณต่อตนเอง ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งมีวนิยัในตนเอง          
ดา้นวชิาชีพ บุคลิกภาพ และวสิัยทศัน์ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิยากร เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง    
อยูเ่สมอ 
      2) จรรยาบรรณต่อ วชิาชีพ ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งรักศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต 
รับผดิชอบต่อวชิาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ 
      3) จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษาตอ้งมีจรรยาบรรณดา้นน้ี 
5 ขอ้ คือ 
  (1) ตอ้งรักเมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริมใหก้ าลงัใจแก่ศิษย ์และผูรั้บบริการ
ตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้ 
  (2) ตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ ทกัษะ และนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงามแก่ศิษย ์และ
ผูรั้บบริการตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
  (3) ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งกาย วาจา และจิตใจ  
  (4) ตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์
และสังคม ของศิษย ์และผูรั้บบริการ 
  (5) ตอ้งใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกหรือยอมรับ
ผลประโยชน์ จากการใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
      4) จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ ผูร่้วมประกอบวชิาชีพทางการศึกษาพึง
ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่
คณะ 
      5) จรรยาบรรณต่อสังคม ผูป้ระกอบอาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้ า
ในการอนุรักษ ์และพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้ม รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข 
 6.3.2  จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกจิ 
                  ในภาวะสังคมปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูงมาก จึง  ท าใหน้กัธุรกิจต่างคิดกลยทุธ์
การตลาดหลากหลายเพื่อต่อสู้กบัคู่แข่งเพื่อใหธุ้รกิจของตนอยูร่อ ด ในบางคร้ังไม่ไดค้  านึงถึง
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบธุรกิจ   ผูป้ระกอบธุรกิจหรือนกัธุรกิจมีบทบาทส าคญัในการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศชาติ  เป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบต่อสังคม ท าใหเ้กิดกิจกรรมร่วมกนัของคนใน
สังคม โดยมีนกัธุรกิจเป็นกลไกในการเช่ือมโยง ดงันั้น ผูป้ระกอบธุรกิจจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความประพฤติ
ดีและศรัทธาในวชิาชีพของตน  เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เพื่อนร่วมอาชีพ อนัส่งผลใหเ้กิดการยอมรับจาก
คนทัว่ไปในสังคม และสามารถท าใหธุ้รกิจด ารงอยูไ่ดแ้ละเจริญกา้วหนา้มากข้ึน ซ่ึงจรรยาบรรณของ 
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ธุรกิจคือ หลกัเกณฑใ์หผู้ป้ระกอบธุรกิจยดึเป็นแนวทางการประพฤติในการด าเนินอาชีพ  โดยก าหนด
ตามบทบาทหลกัดงัน้ี(ปิยะนารถ สิงห์ชู,2554:2-5).การจัดการนวตักรรมเพ่ือการพัฒนา.  (Online) วนัท่ี
สืบคน้ 20 กุมภาพนัธ์ 2554.จาก http://www.itd.co.th./index.php/th. 
     1) จรรยาบรรณของผูป้ระกอบธุรกิจต่อลูกคา้ 
                              ลูกคา้  (Customer) คือ กลุ่มบุคคลผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการท าใหธุ้รกิจมีรายได ้         
มีก าไร สามารถด ารงธุรกิจเจริญกา้วหนา้  จึงควรมีจรรยาบรรณ ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีท าไวด้ว้ยความ
ซ่ือสัตยธุ์รกิจต่อลูกคา้ดงัน้ี 
  (1) ก าหนดราคาสินคา้บริการดว้ยความยติุธรรมเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ       
  (2) มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในการเอาใจใส่ลูกคา้ทุกคน เปิดโอกาสใหลู้กคา้
ทุกคนซ้ือสินคา้และบริการในทุกสภาวะเศรษฐกิจ  

  (3) ไม่สร้างเง่ือนไขใหลู้กคา้กระท าตาม บีบบงัคบัควบคุมการตดัสินใจของลูกคา้  
     (4) ไม่กระท าการใด ๆ เพื่อท าใหสิ้นคา้มีราคาสูงข้ึนโดยไม่มีเหตุผล 

   (5) ปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีอนัดี 
2)  จรรยาบรรณของผูป้ระกอบธุรกิจต่อผลิตภณัฑ ์

               ผลิตภณัฑ์  (Product) คือ ส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคซ่ึงผู ้
ประกอบธุรกิจตอ้งมีการควบคุมการผลิตใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์ดีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ดงันั้น ผูป้ระกอบธุรกิจควรมีจรรยาบรรณต่อผลิตภณัฑด์งัน้ี 
       ( 1) ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพ  สามารถใชง้านไดเ้หมาะสม มีความสวยงาม 
มีราคาคุม้ค่า สามารถตอบสนองความตอ้งการและเป็นท่ีพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค 
       ( 2) ผลิตสินคา้และบริการไดม้าตรฐานอุตสาหกรรม  โดยมีการรับรองกรรมวธีิการ
ผลิตตามระบบท่ีแสดงถึงความปลอดภยัไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค  เช่น มาตรฐานของส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  มาตรฐานของส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.)
และมาตรฐานระบบคุณภาพ(ISO)เป็นตน้ 

(3) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตผลิตภณัฑ์ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
(4) ผลิตสินคา้ท่ีมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค โดยระบุวนัผลิตและวนัหมดอายุ

ท่ีตั้งผลิตภณัฑไ์วอ้ยา่งชดัเจน 
 (5) เปิดเผยความเส่ียงทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งหรือเน่ืองจากตงัผลิตภณัฑ์  เช่น 

เคร่ืองด่ืมชูก าลงั มีขอ้ความระบุวา่ "หา้มด่ืมเกินวนัละ 2 ขวด จะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ"  ยาฆ่าแมลง 
มีขอ้ความระบุวา่ "ควรเก็บใหพ้น้มือเด็ก"  หรือนมขน้หวาน ระบุขอ้ความวา่ "หา้มใชเ้ล้ียงทารก"     
เป็นตน้ 
 (6) เปิดเผยถึงส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์
 (7) ไม่ตั้งช่ือและออกแบบผลิตภณัฑร์วมทั้งบรรจุภณัฑเ์ลียนแบบผูอ่ื้น 
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 (8) ผลิตภณัฑด์า้นอุตสาหกรรมตอ้งมีการควบคุมคุณภาพทั้งระบบครบวงจร 
               3)  จรรยาบรรณของผูป้ระกอบธุรกิจต่อคู่แข่งขนั 
                              คู่แข่งขนั  (Competitor) คือ ผูท่ี้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกบัซ่ึงตอ้งมีการแข่งขนั
กนั บางคร้ังตอ้งมีการพึ่งพาอาศยักนั  การแข่งขนัตอ้งเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง  จึงควรมีจรรยาบรรณต่อคู่
แข่งขนัดงัน้ี 
                             ( 1) ไม่กลัน่แกลง้หรือใหร้้ายทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม  หรือท าการข่มขู่และ    
กีดกนัทางการคา้ 
                      ( 2) การใหค้วามร่วมมือในการแข่งขนัเพื่อสร้างภาวะตลาดท่ีดี  เช่น การใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัสินคา้ การร่วมมือในการป้องกนัรักษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
                     ( 3) ไม่ล่วงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งขนั  เช่น ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร
เป็นตน้ 
                 ( 4) ไม่จารกรรมความลบัทางธุรกิจของคู่แข่งขนั 
               4) จรรยาบรรณของผูป้ระกอบธุรกิจต่อหน่วยราชการ หน่วยราชการ  เป็นสถาบนั
หน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการประกอบธุรกิจ  ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีการติดต่อกบัหน่วยงาน            
อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ีการประกอบธุรกิจยงัอยูใ่นการควบคุมดูแลของหน่วยราชการอีกดว้ย ดงันั้น  
ผูป้ระกอบธุรกิจจึงควรมีจรรยาบรรณต่อส่วนราชการดงัน้ี 
                   ( 1) ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของกฏหมายในการประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย์  เช่น 
จดัท าบญัชีและเสียภาษีถูกตอ้งสามารถตรวจสอบได้  และไม่เปิดโอกาสใหข้า้ราชการประพฤติมิชอบ
ในธุรกิจของตน 
                    ( 2) ไม่ใหสิ้นบนเพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ 
                    ( 3) ไม่ใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนขา้ราชการในการกระท าท่ีส่อทางทุจริต   
                    ( 4) ไม่ใหข้องขวญัหรือของก านลัแก่ขา้ราชการเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ 
                            (5) ท าธุรกิจกบัส่วนราชการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นธรรม  มีความเป็น          
มิตรไมตรี 
                            ( 6) ใหค้วามร่วมมือกบัส่วนราชการในการท าหนา้ท่ีพลเมืองท่ีดี โดยการสละก าลงั
กาย ก าลงัทรัพยต์ามความเหมาะสม สนบัสนุนดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน 
                            (7) มีทศันคติท่ีดีและเช่ือมัน่ต่อส่วนราชการ ใหค้วามร่วมมือกบัส่วนราชการ  
              5)  จรรยาบรรณของผูป้ระกอบธุรกิจต่อพนกังาน 
                              พนกังาน  (Employer) คือ บุคลากร ซ่ึงเป็นปัจจยัในการประกอบธุรกิจท่ีส าคญั       
ถา้ไม่มีพนกังานท าหนา้ท่ีต่าง ๆ ในองคก์ร ยอ่มท าใหไ้ม่เกิดกิจกรรมทางธุรกิจ   ผูป้ระกอบธุรกิจจึง
ควรมีจรรยาบรรณดงัน้ี 
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                    ( 1)ใหค้่าจา้งและผลตอบแทนอยา่งเหมาะสม  โดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ และลกัษณะของงาน  
                     ( 2) ใหส้วสัดิการท่ีดี ท าใหพ้นกังานมีสวสัดิภาพในการด ารงชีวติ         
                     ( 3) สนบัสนุนพนกังานมีการพฒันาตนเองเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถโดยการ
ฝึกอบรมสัมมนา  รวมทั้งสนบัสนุนดา้นการศึกษา เช่น ใหทุ้นการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  เป็นตน้ 
                     ( 4)ใหค้วามยติุธรรมเท่าเทียมกนั  ทั้งดา้นการปกครองและผลตอบแทน  
                     ( 5) เคารพสิทธิส่วนบุคคลและความสามารถของพนกังาน  โดยไม่เปิดเผยขอ้มูล
ส่วนตวัของพนกังานโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
                     ( 6) ศึกษาท าความเขา้ใจพนกังานดา้นอุปนิสัย  ความถนดั ความสามารถ  เพื่อจดั
หนา้ท่ีของพนกังานใหเ้หมาะสมกบังานท่ีท า 
                      ( 7) ใหค้วามเช่ือถือไวว้างใจดว้ยการมอบหมายงานท่ีมีความรับผดิชอบเพิ่มข้ึน  
รวมทั้งใหก้ารยอมรับในผลงาน และส่งเสริมสถานภาพในการท างานใหสู้งข้ึน 
                     ( 8) ใหค้  าแนะน าปรึกษาดว้ยความเตม็ใจทั้งเร่ืองงานเร่ืองส่วนตวัตามความ
เหมาะสม 
                     ( 9)  ส่งเสริมสนบัสนุน  ใหพ้นกังานประพฤติตนเป็นพลเมือง ท่ีดีต่อสังคม
ประเทศชาติ 
               6)  จรรยาบรรณของผูป้ระกอบธุรกิจต่อสังคม 
                       สังคม  (Society) คือ การอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มของบุคคล  มีหนา้ท่ีในสังคม
แตกต่างกนั มีการแบ่งงานกนัท า  มีสิทธิและเสรีภาพในฐานะการเป็นพลเมืองเท่าเทียมกนัตาม
กฎหมาย  ผูป้ระกอบธุรกิจก็ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของสังคม  จึงตอ้งมีส่วนร่วมช่วยพฒันาสังคมให้
เจริญกา้วหนา้มีความสงบสุข มีส่วนรับผดิชอบกบัสภาพแวดลอ้มและกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม ดงันั้น  
ผูป้ระกอบธุรกิจจึงควรมีจรรยาบรรณต่อสังคมดงัน้ี 
                      ( 1) ไม่ประกอบธุรกิจท่ีท าใหส้ังคมเส่ือมทั้งดา้นจิตใจและดา้นศีลธรรม  เช่น       
การเปิดบ่อนการพนนั ท าธุรกิจท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดการท าผดิกฎหมายเช่น รับซ้ือของโจร เป็นตน้ 
                      ( 2) ไม่ท าธุรกิจท่ีท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เช่น คา้ไมเ้ถ่ือน     
การรุกล ้าท่ีสาธารณะ การปล่อยน ้าเสียลงแม่น ้าล าคลอง เป็นตน้ 
                      ( 3) มีการป้องกนัไม่ใหธุ้รกิจเป็นตน้เหตุใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมทั้ง
ดา้นเสียง  สีและกล่ิน เช่นมีการจดัท าบ่อบ าบดัน ้าเสีย การเก็บรักษาและท าลายวตัถุมีพิษต่างๆ  ดา้น
ความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภยัดา้นอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
                  ( 4) ใหค้วามเคารพในสิทธิทางปัญญาของบุคคลอ่ืนหรือธุรกิจอ่ืน  ดว้ยการไม่
ลอกเลียนแบบโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
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                      ( 5) ใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่ายในชุมชนเพื่อสร้างสรรคส์ังคมโดยการสละเวลา  
ก าลงักาย ก าลงัทรัพยเ์พื่อความน่าอยูข่องสังคม เช่น ร่วมจดัท าศาลาพกัผูโ้ดยสาร  ร่วมปลูกตน้ไมใ้น
สวนสาธารณะ ฯลฯ 
                   ( 6) สร้างงานแก่คนในสังคม ใหมี้รายได้  ท าใหมี้คุณภาพชีวติและความเป็นอยู ่     
ดีข้ึน 
         7)  จรรยาบรรณของพนกังานต่อผูป้ระกอบธุรกิจ 
                       พนกังานตอ้งมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพต่อผูป้ระกอบธุรกิจเช่นเดียวกนั 
ถา้ทั้ง 2 ฝ่ายต่างปฏิบติัต่อกนัดว้ยการมีจรรยาบรรณยอ่มท าใหก้ารท างานประสบผลส าเร็จและอยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสุขได ้ดงันั้น พนกังานจึงควรมีจรรยาบรรณต่อผูป้ระกอบธุรกิจดงัน้ี 
                      (1)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริตมีความรับผดิชอบ  ขยนัหมัน่เพียรและมีวนิยั  
                     ( 2) มีความรับผดิชอบและรักษาทรัพยสิ์นของกิจการ  ดว้ยการใชท้รัพยสิ์นใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด ดูแลรักษาไม่ใหสู้ญหายและไม่น าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวั 
                     ( 3) ประพฤติและปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นศีลธรรม  ไม่ปฏิบติัตนใหมี้ผลกระทบต่อ
นายจา้ง 
                     ( 4) ไม่ประพฤติและปฏิบติัส่ิงท่ีขดัต่อผลประโยชน์ของนายจา้ง ดว้ยการกระท าตน
เป็นคู่แข่งขนัในเชิงธุรกิจการรับผลประโยชน์และเก่ียวขอ้งทางการเงินกบัคู่แข่งขนัของนายจา้ง         
ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบและเสียเปรียบในเชิงธุรกิจกบัคู่แข่งขนั 
                      (5) ไม่ท างานใหบุ้คคลอ่ืน ตอ้งมีความจงรักภกัดีเตม็ใจท างานใหน้ายจา้งอยา่งเตม็
ความสามารถ ยกเวน้ไดรั้บการอนุญาตจากนายจา้งก่อนซ่ึงตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่องานประจ า  
       จรรยาบรรณในแต่ละอาชีพ จึงมีความส าคญัต่อการประกอบอาชีพในแต่ละอาชีพ ทุกคน
มีเป้าประสงคใ์นการประกอบอาชีพตามท่ีตนรัก มีความถนดัในแต่ละทกัษะ เป็นความสุข ความพอใจ
ท่ีไดท้  างานตามท่ีตนตั้งเป้าหมายไว ้และการท่ีแต่ละอาชีพใหค้วามส าคญั จรรยาบรรณวชิาชีพ        
ยอ่มท าใหก้ลไกทางสังคมสามารถขบัเคล่ือนไดไ้ปในทิศทางท่ีทุกองคก์รมุ่งหวงัไว ้
 
7.  การประยุกต์คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพให้เข้ากบัการท างาน 
    7.1  การประยุกต์คุณธรรมให้เข้ากบัการท างาน 
   คุณธรรมท่ีส าคญั และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการท างานใหไ้ดผ้ล ไดแ้ก่ คุณธรรม
ดงักล่าวแลว้ ซ่ึงสรุปสาระของคุณธรรมไดด้งัในตารางต่อไปน้ี (มานพ นพสุข,2550:305) 
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ตารางที ่4  การประยกุตคุ์ณธรรมใหเ้ขา้กบัการท างาน(มานพ นพสุข,2550:306) 
ช่ือคุณธรรม ค าอธิบายหลกัในการท างาน 

1.  อิทธิบาท 4 ไดแ้ก่ 
 -  ฉนัทะ  
 -  วริิยะ  
 -  จิตตะ  
 -  วมิงัสา  
 

 
1.  ความพอใจ หรือความชอบท่ีจะท างานนั้น 
2.  มีความขยนัหมัน่เพียรท่ีจะท างานนั้น 
3.  ความเอาใจใส่ต่องานนั้นวา่ส าเร็จไปแลว้มากนอ้ยเพียงใด 
4.  ใชปั้ญญาพิจารณาไตร่ตรอง ตรวจตราดูวา่การท างานมี              
ขอ้บกพร่องหรือไม่ เพื่อแกไ้ขปรับปรุงงานต่อไป 

2.  จกัร 4 ไดแ้ก่ 
 -  อยูใ่นถ่ินท่ีเหมาะสม  
 -  คบคนดี  
 -  ตั้งตนไวช้อบ  
 -  มีความดีเป็นทุน  
 

 
5.  ท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีดี ไม่เป็นแหล่งอบายมุข 
6.  คบคนท่ีมีความประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ 
7.  มีหลกัในการด าเนินชีวติท่ีดีตามหลกัมรรคมีองค ์8 
8.  การสะสมคุณความดีใหพ้อกพนูจะท าใหเ้ป็นท่ีเคารพ 
ของผูอ่ื้นซ่ึงจะมีผลต่อการประกอบอาชีพ 

3.  พละ 4 ไดแ้ก่ 
 -  ปัญญาพละ  
 -  วริิยพละ  
 -  อนวชัชพละ  
 -  สังคหพละ 

 
9.  ใชปั้ญญาพิจารณาเป้าหมาย และวธีิการท างาน 
10. ความขยนัหมัน่เพียรจะช่วยท าใหก้ารงานเกิดผลส าเร็จ 
11. การท างานท่ีไม่มีโทษ มีแต่ประโยชน์ 
12. การท างานตอ้งรู้จกัใหเ้สียสละ ใชค้  าพดูท่ีไพเราะ 
ประพฤติดี 

4.  การท างานไม่มีโทษ มีแต่
ประโยชน์เก้ือกลู ไดแ้ก่ 
 -  การประกอบอาชีพ  
 -  การท างานส่วนตวั  
 -  การท างานเพื่อสังคม 

 
 
13. ท างานสุจริต ไม่ผดิศีลธรรม ไม่ผดิกฎหมาย 
14. รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ เช่น การฟังธรรม 
15. การรู้จกัท าประโยชน์เพื่อสังคม เช่น การช่วยงาน 
สาธารกุศลต่าง ๆ 

 
  จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นถึงความเช่ือมโยงของคุณธรรมท่ียดึเหน่ียว ใหบุ้คคลประพฤติ 
ปฏิบติัตามคุณธรรมหรือธรรมะท่ีควรปฏิบติัตามธรรมค าสั่งสอนของพุทธศาสนาเป็นท่ีตั้ง เพื่อใหเ้กิด
สติ และมีกรอบในการปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีพึงประสงคข์ององคก์รและสังคมในหน่วยงาน เพื่อคุณภาพ
ชีวติท่ีดี และมีความสุขต่อบุคคลผูป้ฏิบติั 
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    7.2  การประยุกต์จริยธรรมให้เข้ากบัการท างาน 
   จริยธรรมในการท างาน หมายถึง การปฏิบติั หรือมีพฤติกรรมในการท างานท่ีดีงามตาม
หลกัคุณธรรม การประยกุตจ์ริยธรรมและคุณธรรมใหเ้ขา้กบัการท างาน (วภิาพร มาพบสุข,2550 :179)                     
จึงมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
     (1)  ฝึกคิดชอบ ท าชอบ และแกปั้ญหาในการท างานดว้ยการใชปั้ญญา 
     (2)  ใชค้วามรู้ความสามารถของตนเองใหเ้ตม็ท่ีก่อนท่ีจะขอความช่วยเหลือ         
จากผูอ่ื้น 
     (3)  ฝึกฝนตนเองใหมี้ความสามารถ และความช านาญในการประกอบการงาน 
     (4)  ฝึกฝนความเขม้แขง็ อดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค และปัญหาทั้งปวง 
     ( 5)  ขวนขวายประกอบอาชีพสุจริตโดยไม่เลือกงาน 
     ( 6)  ศึกษาหาความรู้อยูเ่ป็นเนืองนิตย ์
     ( 7)  รับผดิชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวม ต่อหนา้ท่ี และการกระท าของตน 
     ( 8)  ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น ฝึกนัง่สมาธิ ปลูกตน้ไม ้
     ( 9)  ปฏิบติังานใหส้ าเร็จเรียบร้อยไม่ท างานคัง่คา้ง 
     ( 10) มีเมตตา กรุณา ไม่เห็นแก่ได ้ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
    7.3  การประยุกต์จรรยาบรรณวชิาชีพให้เข้ากบัการท างาน 
   การประยกุตจ์รรยาบรรณใหเ้ขา้กบัการท างานมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี  
     (1)  รู้จกัสิทธิ หนา้ท่ีของตนเอง และผูอ่ื้นเป็นอยา่งดี 
     (2)  รับผดิชอบ ปฏิบติัตามระเบียบวนิยั และกฎหมาย 
     (3)  ฝึกการควบคุมจิตใจตนเองใหเ้ป็นคนมีเมตตากรุณา 
     (4)  ฝึกตนเองใหเ้ป็นผูท่ี้มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมยิง่กวา่ประโยชน์ส่วนตวั 
     (5)  ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และรักความยติุธรรม 
     (6)  มีความละอาย และเกรงกลวัต่อการกระท าความชัว่ 
     (7)  เช่ือกฎแห่งกรรม เช่น ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ 
     (8)  รักษาเกียรติของตนเอง ไม่ท าลายความภาคภูมิใจในตนเอง 
     (9)  ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพลเมืองท่ีดี ประกอบอาชีพโดยสุจริต 
     (10) มีความอดทน อดกลั้น ไม่ปล่อยใหกิ้เลสความละโมบเขา้มาครอบง าจิตใจ 
  ทั้งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพ เป็นหลกัการท่ีใชป้ฏิบติั เพื่อการ
ด าเนินชีวติท่ีดีอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข นบัวา่เป็นส่ิงส าคญัต่อทุกคน ทุกวชิาชีพ ทุกหน่วยงาน   
เพื่อน าไปสู่การพฒันาทั้งตนเอง สังคม ประเทศชาติท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
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สรุปท้ายบท 
  จากความส าคญัของการท างานเป็นทีม และมนุษยสัมพนัธ์ท่ีจะช่วยใหม้นุษยป์ระสบ
ความสุข ความส าเร็จในการด าเนินชีวติ การท างาน และการอยูร่่วมกนัในสังคม หรืออาจกล่าวไดว้า่
มนุษยใ์นสังคมตอ้งท างานร่วมกนั สัมพนัธ์ติดต่อกนัภายในกลุ่ม หรือทีมท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั และ
กนัในการด ารงชีวติในครอบครัว และสถานประกอบการ และสังคมประเทศชาติ อนัน ามาซ่ึงความ
สามคัคี ปฏิบติัตามความถูกตอ้งของสังคม จะท าใหป้ระเทศชาติพฒันาไปไดอ้ยา่งมัน่คง และเม่ือทุก
คนในสังคมมีหนา้ท่ีพึงประกอบอาชีพโดยสุจริตแลว้  ส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นการด ารงชีวติอยูใ่นสังคมให้
เป็นท่ียอมรับช่ืนชม ศรัทธาของบุคคลในสังคมหรือคนรอบขา้ง คือการปฏิบติัตนท่ีดีภายใตก้รอบ
ปฏิบติัของการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ ในแต่ละอาชีพ ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายแห่ง
การพฒันาคุณภาพชีวติของบุคคลท่ีตอ้งอยูใ่นสังคมต่อไป 
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ค าถามท้ายบท 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้
 1.  บทบาทหนา้ท่ีของทีมมีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
 2.  ทีมมีความส าคญัต่อการท ากิจกรรมของนกัศึกษาอยา่งไรบา้ง จงระบุเป็นขอ้ ๆ 
 3 .  ทีมมีความส าคญัต่อองคก์รอยา่งไร จงอธิบาย 
 4.  ทีมท่ีมีประสิทธิภาพก่อใหเ้กิดผลส าเร็จของงานไดดี้ มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัอะไรบา้ง 
จงอธิบาย 
 5.  ผูน้ าท่ีดีมีลกัษณะอยา่งไร จงอธิบาย 
 6.  ผูต้ามท่ีดีมีลกัษณะอยา่งไร จงอธิบาย 
 7.  การพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีตอ้งใชห้ลกัการใดบา้ง  
 8.  จงอธิบายวธีิการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในการอยูร่่วมกนั มีอะไรบา้ง จงอธิบายเป็นขอ้ ๆ  
 9.  ใหน้กัศึกษาระบุจรรยาบรรณในวชิาชีพของอาชีพใดอาชีพหน่ึงท่ีนกัศึกษาคาดหวงัวา่จะ
ประกอบอาชีพนั้นเม่ือส าเร็จการศึกษา 
   10. นกัศึกษาจะมีส่วนร่วมเขา้ไปท างานร่วมกบัชุมชนดว้ยวธีิใดบา้ง 
   11. ค าวา่ “การมีส่วนร่วม” นกัศึกษาเขา้ใจวา่อยา่งไร จงยกตวัอยา่งการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบั
ชุมชนท่ีเห็นไดช้ดั 

 
 



บทที ่7 
เทคนิคการครองใจคน  

 
  การท่ีเรามุ่งหวงัจะครองใจหรือสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นใหส้ัมฤทธ์ิผลนั้น จะตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจเพราะพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษยท่ี์แสดงออกมานั้น เป็นปัจจยัพื้นฐานใน
การครองใจคน ดว้ยมนุษยทุ์กคนมีความขอ้งเก่ียวกนั และต่างมุ่งประโยชน์จากกนัและกนั โดยเฉพาะ
การอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  การยอมรับนบัถือใหเ้กียรติกนั และการไดป้ระโยชน์ในแง่บุคคล เช่น 
ความส าเร็จในอาชีพ ซ่ึงตอ้งอาศยัความช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั การครองใจคน คือการสร้าง
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์จากการไดรั้บความร่วมมือ อนัเป็นแรงสนบัสนุนผลกัดนัให้
มนุษยเ์กิดความส าเร็จได ้ ดงันั้นวธีีท่ีจะประสบความส าเร็จในทุกดา้นได ้ตอ้งใหค้วามส าคญักบั
การศึกษาถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย ์ หลกัและวธีิการครองใจคน เพื่อใหเ้กิดการยอมรับ  
ความศรัทธา เล่ือมใสเกิดความเช่ือมัน่แก่บุคคลต่างๆท่ี สัมพนัธ์ดว้ย น าไปสู่ความร่วมมือท่ีดีต่อไป  จึง
ควรท าความเขา้ใจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิคการครองใจคนดงัในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
   

1.  ธรรมชาติของมนุษย์ 
  มนุษย ์เกิดมาอยูบ่นโลกน้ี เพื่อดูแลรักษา และพฒันาสังคม และมนุษยชาติใหด้ ารงคงอยู่
ตามวถีิทาง และลกัษณะแห่งธรรมชาติของมนุษยต์อ้งมีการต่อสู้แยง่ชิงอ านาจ  เพื่อแสวงหาในส่ิงท่ีตน
ตอ้งการ และพยายามทุกวถีิทางเพื่อพฒันาตนเองใหเ้จริญข้ึน และใชชี้วติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งสงบสุข 
  มนุษยไ์ม่ชอบอยูโ่ดดเด่ียวเดียวดาย จ าเป็นตอ้งมีเพื่อน และมีการเขา้สังคม พบปะพดูคุย 
เจรจา สนทนา ปรึกษาหารือ นดัหมาย ติดต่องาน และท าสัญญา เป็นตน้ พฤติกรรมดงักล่าวจะใชก้าร
ติดต่อส่ือความหมายเพื่อใหเ้กิดการรับรู้ ความรู้สึก อารมณ์ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ค่านิยม       
เจตคติ และความสนใจของแต่ละฝ่าย อนัจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัได ้จะน ามาซ่ึง
ความส าเร็จและความสงบสุขตามนยัความหมายของมนุษยสัมพนัธ์ 
   มนุษยสัมพนัธ์ใหค้วามส าคญัท่ีคน และจิตใจ “จิต” หรือ “ใจ” ( Mind) ถือไดว้า่เป็นปัจจยั
ท่ีส าคญัท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองของจิตปรารถนาหรือความตอ้งการของมนุษย ์ตั้งแต่ระดบัต ่า
จนถึงระดบัสูงสุด การสร้างมิตรท่ีดีตอ้งท าความเขา้ใจกบันิสัยสามญัของมนุษย์ และบุคลิกภาพของ
มนุษย์ โดยมีนกัพฤติกรรมศาสตร์ไดศึ้กษา ความแตกต่างของ มนุษยว์า่ มนุษยมี์ความแตกต่างกนัใน
ดา้นต่าง ๆ (วราภรณ์  ตระกลูสฤษด์ิ,2549:100) คือ  
    1)  ร่างกาย  = รายละเอียดของรูปร่าง และทางดา้นอารมณ์ จิตใจ ความรู้สึก 
    2)  สังคม  = การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
    3)  สติปัญญา = ความสามารถในการเรียนรู้ เขา้ใจส่ิงต่าง ๆ 
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     สาเหตุทีท่ าให้คนเราต่างกนั 
    1)  พนัธุกรรม และส่ิงแวดลอ้ม  (Heredity and Environment) พนัธุกรรมเป็นส่ิง             
ท่ีถ่ายทอดจากบรรพบุรุษทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพสังคม           
การอบรมเล้ียงดู การศึกษา การประกอบอาชีพ 
    2)  ล าดบัการเกิด  (Birth Order) ลูกคนโต คนกลาง และคนสุดทอ้ง จะมีพฤติกรรม          
ท่ีแตกต่างกนั เช่น ลูกคนโต มกัจะมีอุปนิสัยท่ีค่อนขา้งมีความรับผดิชอบสูง เพราะไดรั้บการอบรมสั่ง
สอนใหช่้วยเหลืองานในบา้น หรือดูแลนอ้ง ๆ ในดา้นสุขภาพจิตก็ดี เน่ืองจากเป็นลูกคนแรกพอ่แม่ และ
ญาติ ๆ ต่างก็ใหค้วามรักความอบอุ่น ขณะท่ีลูกคนเล็กมกัจะมีอุปนิสัยท่ีค่อนขา้งเอาแต่ใจตนเอง เพราะ
ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ และตามใจจากพอ่แม่ และพี่ เพราะความเป็นนอ้งเล็กจนเกิดความเคยชิน ส่วนลูก
คนกลางก็มกัจะถูกมองขา้มไป อาจท าใหเ้ป็นคนมีปมดอ้ย หรือชอบเรียกร้องความสนใจดว้ยวธีิต่างๆ 
    3)  รูปร่างลกัษณะบุคลิก ( Body type and Personality) ไดแ้ก่ คุณลกัษณะต่างๆ           
ท่ีรวมกนัในตวัคนท าใหมี้ความแตกต่างกนั เช่น คนสูง ผอม จะเป็นคนละเอียดรอบคอบ คนอว้นจะ
เป็นคนใจดีอารมณ์ดี ไม่ละเอียดรอบคอบ และคนท่ีร่างกายบึกบึน มีกลา้มเน้ือข้ึนจะเป็นคนกา้วร้าว 
รุนแรง ชอบถกเถียง 
    จ านง  อดิวฒันสิทธ์ิ (2532 :15-17) กล่าววา่ มนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐ แตกต่างจาก
สัตวโ์ลกอ่ืน ๆ สามารถเรียนรู้ไดเ้อง มีศกัยภาพสูง มีสติปัญญา สามารถสร้างสรรคว์ฒันธรรม           
ใหเ้จริญงอกงามตามหลกัของพุทธศาสนาได ้ซ่ึงแจงรายละเอียดเป็นล าดบัขั้นทางจิตของมนุษยโ์ดยใช้
ล าดบัขั้นของจิตในแต่ละบุคคล เป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
    1 )  มนุสสติรัจฉา  คือผูท่ี้มีร่างกายเป็นมนุษยแ์ต่มีจิตใจเหมือนสัตวเ์ดรัจฉาน มีแต่
กิเลสตณัหาไม่รู้จกับาปบุญคุณโทษ ชีวติหาแก่นสารใดไม่ได ้มนุษยป์ระเภทน้ีหากมีในสังคมใดสังคม
นั้นจะมีแต่ความวุน่วายเดือดร้อนหาความสุขสงบร่มเยน็ไม่ได ้
    2 )  มนุสสเปโต คือผูท่ี้มีร่างกายเป็นมนุษยแ์ต่มีจิตใจดัง่เปรต คือ เป็นผูท่ี้มีแต่ความหิว
กระหายอยูด่ว้ยแต่ความโลภ ความอยากอยา่งไม่มีท่ีสุด ไม่รู้จกัความพอดี พอควร ซ่ึงพุทธศาสนา
ไดเ้ปรียบผูท่ี้มีลกัษณะดงัน้ี เช่น เปรตท่ีหิวกระหาย คอยขอส่วนบุญอยูต่ลอดไป 
    3 )  มนุสสมนุสโส คือผูท่ี้มีร่างกายเป็นมนุษย ์มีภาวะทางจิตใจเป็นมนุษย ์คือ เป็นผูท่ี้
มีจิตใจสูงมีคุณธรรม ในการปฏิบติัต่อตนเอง และผูอ่ื้นด ารงตนเองอยูใ่นศีลธรรม เคารพกฎเกณฑ์
ระเบียบจารีตประเพณีของสังคมเป็นอยา่งดี มนุษยป์ระเภทน้ีหากสังคมใดมีมากสังคมนั้นก็จะมีความ
สงบเจริญกา้วหนา้ ไม่มีความขดัแยง้วุน่วายสับสนในสังคมนั้น 
    4 )  มนุสเทโว คือผูท่ี้มีร่างกายเป็นมนุษย ์มีภาวะจิตใจสูงดงัเช่นเทวดา โดยมีจิตใจสูง
เหนือมนุษยท์ั้งหลายโดยทัว่ไปมีความละอายเกรงกลวัต่อบาป ไม่สร้างความเดือดร้อนใหส้ังคม และ
ผูอ่ื้นในทางกลบักนัมกัจะเป็นผูท่ี้ท  าประโยชน์ช่วยเหลือผูอ่ื้น และสังคมอยูเ่สมอ มนุษยแ์บบน้ีก็จะ
เป็นผูท่ี้ช่วยใหส้ังคมมีความสุขสงบ และมีความกา้วหนา้พฒันาไปในทางท่ีดี 
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    5 )  มนุสสอริโย คือผูท่ี้เป็นมนุษยท่ี์มีจิตใจสะอาด สวา่งและสงบ มีจิตใจสูง ละแลว้
ซ่ึงกิเลสทั้งปวง ดบัความอยากและตณัหาไดส้นิท สามารถด ารงตนอยูเ่หนือกรรมทั้งหลาย และเหนือ
มนุษยท์ั้งหลาย บรรลุแลว้ซ่ึงความสงบเยน็ ดงัท่ีพุทธศาสนา เรียกวา่ “นิพพาน” 
    นอกจากน้ีนกัพฤติกรรมมนุษย์  (สงวน สุทธิเลิศอรุณ,2543 :23) ไดท้  าการศึกษาระบุ
วา่ แมม้นุษยจ์ะมีความแตกต่างกนัในหลาย ๆ ประการ แต่ก็มีส่ิงท่ีมนุษยมี์ความเหมือนกนัอยูส่ิ่งนั้น
เรียกวา่ นิสัยสามญัของมนุษย ์คือ 

- มนุษยทุ์กคนไม่ชอบใหใ้ครต าหนิ 
- มนุษยทุ์กคนอยากมีช่ือเด่น มีคุณค่าในสายตาของสังคม 
- มนุษยทุ์กคนจะท าอะไรก็ต่อเม่ือมีความตอ้งการส่ิงนั้น 
- มนุษยทุ์กคนสนใจตนเองมากกวา่ท่ีจะสนใจผูอ่ื้น 
- ชอบคนหนา้ตายิม้แยม้มากกวา่คนหนา้ตาบ้ึงตึง 
- มนุษยทุ์กคนอยากใหค้นอ่ืนเห็นดว้ยกบัความคิดของตน 
- มนุษยทุ์กคนอยากใหค้นอ่ืนสนใจในช่ือของตนเอง 
- มนุษยทุ์กคนอยากใหค้นอ่ืนฟังเม่ือตนพดู 
- มนุษยทุ์กคนไม่ชอบใหใ้ครโตเ้ถียง 
- มนุษยทุ์กคนตอ้งการความเป็นกนัเอง 

 

2. ความหมายและความส าคญัของเทคนิคการครองใจคน 
  การครองใจคนหรือการท าใหค้นรักนั้นเป็นศิลปะพิเศษอยา่งหน่ึงในการด ารงชีวติ ซ่ึง
เป็นเร่ืองท่ีเหมาะแก่คนท่ีหวงัความเจริญกา้วหนา้และหวงัท่ีจะมีชีวติอยูเ่ป็นปกติในสังคม คนท่ีครอง
ใจคนอ่ืนไดย้อ่มไดรั้บการยอมรับและช่วยเหลือสนบัสนุนจากคนท่ีเราครองใจไดเ้ป็นอนัดี 
  สุรีพร พึ่งพุทธคุณ (2550 :154) ใหค้วามหมายของค าวา่ เทคนิค หมายถึง วธีิท่ีบุคคลใด
บุคคลหน่ึงน ามาใชส้ าหรับปฏิบติัการเพื่อสร้างมิตรและประยกุตเ์ทคนิคมาใชใ้นการ สร้างมิตร เพื่อให้
สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  การครองใจคนเป็นวธีิการท่ีบุคคลแสดงความสามารถเพื่อใหเ้กิดความรักใคร่ชอบพอ
ความร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยใชศิ้ลปะหรือศาสตร์ในความรู้ 
ความสามารถของตนมาบูรณาการผสมผสานใหเ้หมาะสมกบับุคคล เวลาและสถานการณ์ใหเ้ป็นท่ี
พอใจแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  ดงันั้นเทคนิคครองใจคนจึง หมายถึง การปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบรักใคร่ของบุคคล   
ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ดว้ย 
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3.   เทคนิควธิีการสร้างมติรและครองใจคน 
  มิตร หมายถึง ผูค้นท่ีบุคคลคบหาสมาคม สนทนาปราศรัยดว้ย มีการปฏิบติักิจกรรม
ร่วมกนั เพื่อผลประโยชน์อยา่งเดียวกนั คือ ไดรั้บความสุข ความสมหวงั ความรัก ความสงบสุข 
ตลอดจนมีความพอใจร่วมกนั (ทรงสิริ วชิิรานนทแ์ละคณะ,2551:144) 
  ส าหรับมิตรนั้นมีหลายประเภททั้งท่ีควรคบหา และไม่ควรคบหาสามารถแบ่งออกใหเ้ห็น
อยา่งชดัเจน คือ 

3.1  มิตรทีค่วรคบ หรือมิตรแท้ ไดแ้ก่ 
1)   มิตรมีอุปการะ  คอยคุม้ครองป้องกนัเพื่อนของตน ทั้งเป็นท่ีพึ่งของเพื่อนได้  และ

เพื่อนก็พึ่งได ้
                    - ป้องกนัเพื่อนผูป้ระมาท  
                    - ป้องกนัทรัพยส์มบติัของเพื่อนผูป้ระมาท  
                    - เม่ือมีภยัเป็นท่ีพึ่งพ  านกัได้ 
                    - เม่ือมีธุระ ช่วยออกทรัพยใ์หเ้กินกวา่ท่ีออกปาก  แมแ้ต่ชีวติเรายงัสละได ้
                         2)  มิตรร่วมสุขร่วมทุกข ์เพื่อนสนิทเหมือนญาติ ไวว้างใจกนั คอยช่วยเหลือเก้ือกลู 
                    - บอกความลบัแก่เพื่อน ต่างฝ่ายต่างเผยความลบัของตนแก่เพื่อน ถา้ความลบันั้นมี
จุดอ่อนหรือปมดอ้ยก็ช่วยกนัแกไ้ข และ เป็นการใหค้วามไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
                    - ปิดความลบัของเพื่อน ไม่ใหผู้อ่ื้นรู้ 
                    - ไม่ละทิ้งยามวบิติั  เม่ือเวลาท่ีเพื่อนตกทุกขไ์ดย้ากก็คอยช่วยเหลือไม่ละทิ้ง 
                    - แมชี้วติก็อาจสละแทนได ้ 
                        3)  มิตรแนะน าประโยชน์ เพื่อนท่ีคอยแนะน าแต่ในทางท่ีดี มีลกัษณะเหมือนครู 
                    - หา้มไม่ใหท้  าชัว่  
                    - แนะน าใหท้  าแต่ความดี 
                    - ใหฟั้งในส่ิงท่ียงัไม่เคยท า 
                    - บอกไปสู่อนาคตอนัสดใส ดว้ยการแสวงหาความรู้หรือปัญญา 
                         4)  มิตรมีความรักใคร่ ไดแ้ก่ เพื่อนประเภทสหาย มีลกัษณะส าคญั คือ 
                    - ทุกข ์ทุกข ์ดว้ย หรือ ไม่ยนิดีดว้ยความเส่ือมของเพื่อน 
                    - สุข สุข ดว้ย หรือ ยนิดีดว้ยความเจริญของเพื่อน 
                    - โตเ้ถียงผูท่ี้ติเตียนเพื่อน หมายถึง เม่ือเห็นคนอ่ืนติเตียนเพื่อนของเรา ไม่วา่ต่อ
หนา้และลบัหลงั ก็ช่วยพดูจาช้ีแจงใหเ้ขา้ใจซ่ึงกนัและกนั เพื่อนไม่ใหเ้พื่อนเสียหาย 

3.2  มิตรทีไ่ม่ควรคบ หรือมิตรเทยีม 
            1)  คนปอกลอก คนประเภทน้ีไม่ใช่มิตรแต่แสดงตวัวา่เป็นมิตร  ซ่ึงหวงัผลประโยชน์
จากคนท่ีคบดว้ย 
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                    - คิดเอาแต่ไดฝ่้ายเดียว  
                    - เป็นคนเสียใหน้อ้ย   แต่คิดเอาใหไ้ดม้าก   
                    - มีภยัเห็นแก่ตวัไม่ยอมช่วยเหลือใคร แต่เม่ือตนประสบปัญญาแลว้จึงมาแกลง้
แสดงตวัเป็นมิตร 
                    - เป็นคนคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตวั   
                         2)  คนดีแต่พดู  พดูในส่ิงท่ีไม่เป็นประโยชน์  
                    - เก็บของล่วงแลว้มาปราศรัย(พดู)  คือ พวกท่ีคอยเรียกร้องความสนใจ ส่วนใหญ่
แลว้จะเอาเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในอดีตมาพดู 
                    - อา้งเอาของท่ียงัไม่มีมาปราศรัย คือ พวกท่ีชอบพดูในเร่ืองของอนาคต  พดูใน 
ท านองการพยากรณ์ ท าตวัเป็นผูร้อบรู้  
                    - สงเคราะห์ดว้ยส่ิงท่ีหาประโยชน์มิได ้คือ ถา้ช่วยเหลือคนท่ีคบกนัอยูก่็จะ
ช่วยเหลือแบบเล่น ใหส่ิ้งท่ีไม่มีประโยชน์ 
                    - ออกปากพึ่งมิได ้ เม่ือเพื่อนตอ้งการพึ่งเพราะมีความเดือดร้อนบางอยา่ง  ก็บ่าย
เบ่ียงแบ่งรับแบ่งสู้ 
                         3)  คนหวัประจบ เป็นคนท่ีคอยตามใจเพื่อน ใหเ้พื่อนเป็นผูน้ าส่วนตนนั้นท าตวัเป็นผู ้
ตาม เพราะหวงัผลประโยชน์ไม่วา่ส่ิงใดก็ส่ิงหน่ึง 
                    - จะท าชัว่ก็เออออ 
                    - จะท าดีก็เออออ 
                    - ต่อหนา้วา่สรรเสริญ 
                    - ลบัหลงันินทาเพื่อน 
                         4)  คนชกัชวนในทางฉิบหาย คบเพื่อนเพื่ออาศยัเพื่อนเป็นเคร่ืองมือหาความสนุก  
เพลิดเพลิน 
                    - ชกัชวนใหด่ื้มน ้าเมาคือสุราและเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท  
                    - ชกัชวนเท่ียวกลางคืน 
 - ชกัชวนใหม้วัเมาในการเล่น 
 - ชกัชวนเล่นการพนนั 
  จะเห็นวา่ในการด าเนินชีวติของมนุษยต์อ้งมีเพื่อนหรือมิตรเก่ียวขอ้งดว้ย เหตุน้ีการ
เลือกคบเพื่อนจึงตอ้งวเิคราะห์ถึงชีวติในวนัขา้งหนา้วา่จะพบกบัความสุขความเจริญมาสู่ชีวติ หรือพบ
กบัความเส่ือมของชีวติข้ึนอยูก่บัมนุษยแ์ต่ละคนจะเลือก เน่ืองจากเวลาของคนเรามี 24 ชัว่โมง ในแต่
ละวนัจึงจ าเป็นตอ้งบริหารเวลาใหดี้ เลือกใชเ้วลากบัเพื่อนท่ีดีไม่ควรเสียเวลากบัเพื่อนเทียม ซ่ึงมีแต่จะ
น าความเส่ือมมาสู่ตวัเรา 
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 3.3  วธีิการผูกมิตรเพือ่การครองใจคน 
  1) ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองในทุก ๆ ดา้นใหเ้ป็นผูท่ี้น่าเคารพ น่าศรัทธา และน่า   
คบคา้สมาคม มีท่าทางสง่าผา่เผย 
  2) มีเจตคติท่ีดีต่อผูอ่ื้นเสมอ มองคนในแง่ดี ฝึกการมองในส่วนท่ีดีของผูอ่ื้นบา้ง อยา่มอง
แต่ความบกพร่องของผูอ่ื้น เพราะจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ตามมา 
  3) หมัน่พิจารณาในตวัเราเองวา่มีเพื่อน ๆ และคนรอบขา้งยอมรับเรามากนอ้ยเพียงใด 
แลว้รีบแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่องพร้อมกบัพฒันาส่วนท่ีดีใหดี้ยิง่ข้ึน 
  4 ) รู้จกัการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะโดยธรรมชาติคนมีความคลา้ยคลึงกนัในทุกๆ ดา้น 
เราจึงตอ้งตระหนกัเสมอวา่ส่ิงใดท่ีเราชอบ คนอ่ืนเขาก็ชอบ หรือส่ิงใดท่ีเราไม่ชอบคนอ่ืนเขาก็ไม่ชอบ
เหมือนกนั เป็นการป้องกนัมิใหเ้กิดความบาดหมางกนั 
  5 ) รู้จกัการมองโลกในแง่ดี มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล ซ่ึงจะท าใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้มีความคิด
ท่ีดีมีความคิดสร้างสรรค ์สามารถใหค้  าปรึกษาท่ีดีแก่ผูอ่ื้น อนัจะน ามาซ่ึงความเป็นมิตรกบัทุกคนทุก
ชนชั้น 
  6 ) ไม่สร้างความขดัแยง้กบัผูอ่ื้นผูใ้ด พยายามท าตนเป็นคนมีเหตุผล รู้จกักาลละเทศะเม่ือ
พบวา่จะมีเหตุการณ์อนัจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ใหห้ยดุพฤติกรรมนั้น ๆ เสียก่อน ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 
  7) ควรกล่าวค าท่ีแสดงความเป็นคนท่ีมีความรับผดิชอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
   - กล่าวค า ยนิดีด้วย กบัผูท่ี้ไดรั้บส่ิงดีในชีวติเป็นการแสดงมุทิตาจิตกบัผูอ่ื้น 
   - กล่าวค า ขอโทษ เม่ือกระท าผดิต่อผูอ่ื้น เป็นการแสดงมารยาทท่ีดี และช่วยลดความ
ขดัแยง้ 
   - กล่าวค า ไม่เป็นไร เม่ือมีผูท่ี้กล่าวค าขอโทษอนัเป็นการแสดงการใหอ้ภยั 
   - กล่าวค า ฉันผดิเอง เม่ือเรากระท าส่ิงท่ีผดิพลาดในการปฏิบติัหนา้ท่ี หรือส่ิงอนัท าให้
เกิดความเสียหายไม่วา่จะโดยส่วนตวั หรือส่วนรวมก็ตาม เป็นการแสดงความรับผดิชอบ 
  8 ) พดูคุยในส่ิงท่ีดีงาม กล่าวสรรเสริญ ชมเชยซ่ึงกนัและกนั ไม่พดูขดัคอผูอ่ื้น แมเ้ม่ือเกิด
ความเขา้ใจผดิ ควรหาโอกาสพดูคุยปรับความเขา้ใจดว้ยวธีิละมุนละม่อม 
  การท่ีเราจะครองใจคนได ้จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนิสัยสามญัของมนุษยท์ั้ง
ความเหมือน และความแตกต่างกนั เม่ือเรามีความเขา้ใจในจุดน้ีแลว้ เราก็จะไม่ท าในส่ิงท่ีไม่เหมาะสม
ออกไป นอกจากเขา้ใจนิสัยสามญัของมนุษยแ์ลว้ การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ก็เป็นส่ิงส าคญัไม่ยิง่หยอ่น
กวา่กนั เพราะการท่ีบุคคลตอ้งใชชี้วติอยูร่่วมกนัถา้มีความเขา้ใจกนั พร้อมท่ีจะใหค้วามสนิทสนมเป็น
มิตรต่อกนั จะเป็นการสร้างใหส้ังคมเกิดความเจริญรุ่งเรืองประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองไปดว้ย 
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 3.4  ประโยชน์ของการผูกมิตรและครองใจคน 
  การผกูมิตรและสามารถครองใจคนได ้ยอ่มใหป้ระโยชน์ส าหรับบุคคล และสังคมเป็น
อยา่งมาก เพราะการท่ีบุคคลในสังคมมีความสามคัคีปรองดองเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั เป็นเคร่ืองหมายบอก
วา่สังคมนั้นยอ่มมีความสงบสุข ส าหรับประโยชน์ท่ีไดรั้บสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
   1) เป็นท่ีช่ืนชอบยนิดีของ ผูอ่ื้นเพราะสามารถเขา้กบัคนอ่ืนไดดี้อยูท่ี่ไหนก็มีแต่คน     
ช่ืนชอบ 

   2 ) ประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน เพราะการท่ีเราเป็นท่ีช่ืนชอบของคนใน
หน่วยงาน หรือผูท่ี้เราไปติดต่อดว้ย ก็จะมีผลท าใหก้ารขอความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือจากเขาไดง่้าย 
แมมี้อุปสรรคก็สามารถแกไ้ขไดส้ าเร็จ งานก็จะบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   3 ) มีความสุข ความสมหวงั ประสบความส าเร็จในชีวติ 
 

4.   หลกัการส่ือสารเพือ่สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนั 
 4.1  ความหมายของการส่ือสาร 
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2546 (ราชบณัฑิตยสถาน,2546 :195) ใหค้  า
จ  ากดัความของค าวา่ “การส่ือสาร” วา่ วชิาการน าถอ้ยค า ขอ้ความหรือหนงัสือ เป็นตน้ จากบุคคลหน่ึง
หรือสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงหรืออีกสถานท่ีหน่ึง 
  โอภส์ แกว้จ าปา (2547 :1) กล่าววา่ “การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการท่ีมนุษยเ์ช่ือมโยง
ความนึกคิดและความรู้สึกใหถึ้งกนั เพื่อใหเ้กิดการตอบสนองในเชิงพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั” 
  วรัิช  สงวนวงศว์าน (2547 :115) ใหค้วามหมายวา่ “การส่ือสารคือการถ่ายโอน( Transfer 
and understanding of meaning) ดงันั้น การติดต่อส่ือสารจะประสบความส าเร็จก็ต่อเม่ือสามารถส่งผล
ต่อความหมายและผูรั้บเกิดความเขา้ใจถูกตอ้ง การส่ือสารอาจมีลกัษณะเป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคล
และเป็นเครือข่ายองคก์รหรือท่ีเรียนกนัโดยทัว่ไปวา่การติดต่อส่ือสารขององคก์ร”  
  ธิติภพ ชยธวชั (2548 :130) กล่าววา่ “การส่ือสารเป็นการส่งมอบสารสนเทศและส่งมี
ความหายต่างๆ จากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึง โดยการใชส้ัญลกัษณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับกนั หรือเป็นการ
แลกเปล่ียนสารสนเทศและการส่งมอบส่ิงท่ีมีความส าคญัต่างๆ” 
  วนัชยั มีชาติ (2548 :138 อา้งอิงมาจาก Judith R.Gordon and associates.1990:139) สรุปวา่ 
“การส่ือสารเป็นกระบวนการติดต่อส่งผา่นขอ้มูล ความคิด ความเขา้ใจ หรือความรู้สึกระหวา่งบุคคล 
ซ่ึงองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ ผูส่้งสาร สาร ส่ือ และผูรั้บสาร” 
 นงคราญ ดงเยน็และคณะ(2533) การส่ือสารองคก์ร. (Online) วนัท่ีสืบคน้ 12 มีนาคม 
2554 จาก http//www.comschool. 
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Site40.net/net/s8html ใหค้วามหมายของการส่ือสารในองคก์ร หมายถึง กระบวนการในการแลกเปล่ียน
ข่าวสารของหน่วยงานกบับุคลากรทุกระดบัภายในองคก์ร ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัภายใตส้ภาพแวดลอ้ม 
บรรยากาศขององคก์รและสังคม ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไปไดต้ามสถานการณ์ 

 จากความหมายของการส่ือสารท่ีกล่าวมา อาจสรุปไดว้า่ การส่ือสาร( Communication) 
หมายถึง “กระบวนการถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสาร และเร่ืองราวต่างๆ จากผูส่้งสารไปสู่ผูรั้บสารโดย
วธีิการใดวธีิการหน่ึง ในสภาพแวดลอ้มหน่ึงๆ จนเกิดการเรียนรู้ความหมายในส่ิงท่ีถ่ายทอดร่วมกนั
และตอบสนองต่อกนัไดต้รงตามเจตนาของทั้งสองฝ่าย ซ่ึงอาจจะมีลกัษณะเป็นการส่ือสารระหวา่ง
บุคคลและการส่ือสารขององคก์ร” 
  การส่ือสาร คือ การส่งข่าวสารขอ้มูลแนวความคิด ตลอดจนทศันคติจากบุคคลหน่ึงไปยงั
บุคคลหน่ึง การส่ือสารเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีมนุษยใ์ชใ้นการติดต่อกนัจะโดยการพดู การเขียน 
และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ซ่ึงถือไดว้า่มีความส าคญัต่อการสร้าง หรือตดัความสัมพนัธ์ตลอดจนการ
บริหารงานเป็นอยา่งยิง่ 
  การส่ือสารเป็นกระบวนการซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ 6 ขั้นตอน ท่ีท าใหก้ารส่ือสาร
สมบูรณ์ดงัแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่54 แผนภาพแสดงกระบวนการส่ือสาร (ทรงสิริ วชิิรานนท ์และคณะ, 2551:139) 
 

  จากแผนภาพสามารถอธิบายเป็น 6 ขั้นตอน คือ 
  1 )  ขั้นรวบรวมความคิด ( Ideation) เป็นระยะท่ีผูส่้งข่าวสารจะตอ้งมีแนวความคิดเทจ็จริง 
ความหมายหรือการกระทบบางอยา่งท่ีเป็นเน้ือหาของการส่ือสาร และเป็นพื้นฐานของข่าวสาร ขั้นตอน
น้ีเป็นระยะท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะขั้นอ่ืน ๆ จะไม่มีความหมายเลย ถา้ผูส่้งปราศจากข่าวสารท่ีจะส่งออกไป
รวมทั้งเป้าหมายท่ีผูส่้งมีไวใ้นใจแลว้วา่ส่งอะไร ส่งอยา่งไรเป้าหมายตอ้งชดัเจน เพื่อใหก้ารส่ือสารมี
ประสิทธิภาพ 

 ความคิด เขา้รหสั การส่งผา่นความคิด การรับความคิด การถอดรหสั การกระท า  

(Ideation) ( Encode)    ( Transmission)   ( Receiving)  ( Decoding)    ( Action) 
 

อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
 

การป้อนผลกลบั 
(Feed back) 
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  2 )  ขั้นเตรียมรหสั ( Encoding) หรือ การเขา้รหสัผูส่้งข่าวสารจะประมวลเน้ือหาสาระของ
ข่าวสาร และแสดงออกในรูปของการพดู การเขียน รูปภาพ จ านวนเลข กิริยา หรือพฤติกรรมอ่ืนๆ      
อนัจะมีผลใหก้ารส่ือสารสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพข้ึน 
  3 )  ระยะส่งผา่นข่าวสาร (Transmission) ขั้นน้ีเป็นการส่งเขา้รหสัแลว้โดยผา่นส่ือ หรือช่อง
ทางเดินของข่าวสารซ่ึงเลือกใช ้เช่น โดยการพดู ขั้นน้ีจะเป็นการกล่าวถอ้ยค าออกมาเป็นตน้ ข่าวสาร
บางอยา่งอาจส่งโดยใชส่ื้อหลายอยา่งก็ได ้ยิง่ถา้เป็นข่าวสารท่ีสลบัซบัซอ้นก็ใชว้ธีิบอกดว้ยปาก แลว้ยงั
ใชว้ธีิเขียนเพื่อใหแ้น่นอน 
  4 )  ระยะการรับข่าวสาร ( Receiving) เป็นระยะท่ีผูรั้บข่าวสารไดรั้บข่าวสารแลว้ ส่ิงส าคญั
ในขั้นน้ี คือ การเกิดความสนใจของผูรั้บนั้น ๆ ข่าวสารท่ีส่งผา่นกนัจะดอ้ยคุณค่าถา้ผูรั้บไม่ไดส้นใจ 
หรือพยายามท าความเขา้ใจ 
  5 )  ขั้นแปลความ (Decoding) ในระยะน้ีผูรั้บข่าวสารจะท าการเปล่ียนสัญลกัษณ์ท่ีไดรั้บนั้น
มาตีความหมายหรือ “ถอดรหสั” เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และมีการวเิคราะห์ความหมายนั้น ๆ ในการท า
ความเขา้ใจ และแปลความหมายนั้นเป็นกระบวนการท่ียุง่ยาก ความเขา้ใจเป็นกุญแจท่ีส าคญัในการแปล
ข่าวสารเพราะความหมายมิไดอ้ยูใ่นข่าวสาร แต่อยูใ่นจิตใจของผูรั้บ ผูส่้งตอ้งการใหผู้รั้บข่าวสารอยา่ง
หน่ึง แต่ผูรั้บอาจรับไม่ตรงกบัท่ีผูส่้งตอ้งการก็ได ้
  6 )  การตอบสนอง เม่ือผูรั้บไดแ้ปลข่าวสารแลว้ ก็จะมีพฤติกรรมตอบสนองข่าวสารท่ีส่ือ
อกมาโดยการแสดงออก ( Action) เป็นการกระท าท่ีมีรูปแบบต่าง ๆ เช่น อาจมีการซกัถามโตต้อบจดจ า
ข่าวสารนั้นไวเ้พื่อใชอ้า้งอิง ลงมือปฏิบติัตามค าสั่ง หรือแสดงความไม่เห็นดว้ย ซ่ึงการไม่เห็นดว้ยน้ีอาจ
เกิดข้ึนได ้แมว้า่ผูรั้บจะมีความเขา้ใจในข่าวสารนั้น ๆ 
  การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั เพราะท าใหเ้กิดการเขา้ใจและสามารถถ่ายโยงขอ้มูล
ต่อไประหวา่งผูส่้งกบัผูรั้บไดเ้กิดความเขา้ใจและปฏิบติัต่อกนัไดต้รงจุดมุ่งหมายของการส่ือสาร 
  4.2  ประโยชน์ของการติดต่อส่ือสาร 
  การติดต่อส่ือสารท่ีดี ช่วยก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งส่วนงานและส่วนตน คือ  
   1 )  ช่วยใหเ้กิดการประสานงานท่ีดี เพราะการส่ือสารมีหลายระดบั และหลายรูปแบบ 
ถา้เลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมจะช่วยใหเ้กิดความสะดวกในการท างาน และมีความเขา้ใจตรงกนั ท าใหก้าร
ประสานงานดียิง่ข้ึน 
   2 )  ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในการอยูร่่วมกนั ท างานร่วมกนั เกิดความสามคัคี 
   3 )  ช่วยใหก้ารปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงค ์
   4 )  ช่วยใหเ้กิดโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีความรู้เพิ่มเติม มีความทนัสมยัและทนัต่อ
เหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของโลก 
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 4.3   ประเภทของการติดต่อส่ือสาร 
  การแบ่งประเภทของการติดต่อส่ือสาร สามารถจ าแนกไดห้ลายแนวทาง (ทรงสิริ                
วชิิรานนท ์และคณะ,2550:120) ดงัน้ี 
   1 )  การแบ่งประเภทของการติดต่อส่ือสารโดยอาศยัการส่งขอ้มูลกลบั แบ่งการ
ติดต่อส่ือสารออกได ้2 ประเภท คือ 
        (1)  การติดต่อส่ือสารแบบทางเดียว การติดต่อชนิดน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือผูส่้งข่าวสาร
ท าการส่งข่าวไปยงัผูรั้บข่าวสารจะไม่มีการป้อนผลกลบัมาใหท้ราบ เม่ือใดท่ีไม่มีการส่งขอ้มูลยอ้น    
กลบัมา เราก็เรียกการติดต่อส่ือสารชนิดน้ีไดว้า่ เป็นการติดต่อส่ือสารแบบทางเดียว   
          ( 2)  การติดต่อส่ือสารแบบสองทาง  การติดต่อส่ือสารชนิดน้ีจะมีการป้อนผล
กลบั (Feed back) ทนัที จากผูรั้บข่าวสารไปยงัผูส่้งข่าวสาร การส่งผลกลบัเกิดข้ึนไดห้ลายแบบ เช่น ทาง
วาจา ขอ้เขียน อากปักิริยา ภาพ ตวัเลข ฯลฯ และเน่ืองจากการป้อนผลกลบัจะเกิดทนัที กระบวนการน้ีจึง
เป็นกระบวนการต่อเน่ือง ลกัษณะของการติดต่อส่ือสารประเภทน้ีช่วยใหค้วามเขา้ใจระหวา่งผูบ้ริหาร
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดการส่ือสารเป็นไปอยา่งมีระบบ 
   2 )  ประเภทของการติดต่อส่ือสาร ตามระดบัของการบงัคบับญัชา เป็นลกัษณะของการ
ติดต่อส่ือสารแบบเป็นทางการ เพราะการติดต่อส่ือสารแบบไม่เป็นทางการยอ่มไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน
(ทรงสิริ วชิิรานนท ์และคณะ,2551:142) อาจแบ่งออกได ้ดงัน้ี  
         ( 1)  การติดต่อส่ือสารจากผูบ้งัคบับญัชามายงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( Downward 
Communication) เป็นรูปแบบท่ีเห็นไดช้ดัและใชอ้ยูท่ ัว่ไป ข่าวสารหรือขอ้มูลในแต่ละบริษทั รู้จกักนั
โดยทัว่ไป คือ วารสารของบริษทั การประชุมใหญ่ จดหมายเวยีน คู่มือการท างาน นโยบายของบริษทั 
บนัทึก เอกสาร ค าสั่งรายงานประจ าปี วธีิการติดต่ออาจเป็นไดท้ั้งท่ีเป็นวาจา และเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรือาจจะรวมถึงการใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิค เช่น โทรทศัน์วงจรปิด วทิยติุดต่อภายใน โทรศพัท ์ฯลฯ 
        (2)  การติดต่อส่ือสารจากผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามายงัผูบ้งัคบับญัชา หรือระดบัสูง 
(Upward Communication) การติดต่อส่ือสารในลกัษณะน้ีมีความส าคญัอยู ่2 ประการ 

     - เป็นการส่งขอ้มูลกลบัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เม่ือผูบ้งัคบับญัชาท าการ
ติดต่อส่ือสารมาถึงพนกังาน จะท าใหผู้บ้ริหารทราบผลของการติดต่อของตน ท าการวเิคราะห์ และหาทาง
แกไ้ข การติดต่อส่ือสารของตนกบัพนกังานในหน่วยงาน การส่งขอ้มูลกลบัในกรณีน้ีจะท าใหท้ราบวา่
พนกังานไดรั้บข่าวสาร และเขา้ใจข่าวสารไดถู้กตอ้ง หรือไม่เพียงใด 

     - ถา้หากไม่มีกลไกในการติดต่อส่ือสารท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะสามารถถาม
ค าถามแสดงความไม่พอใจ ร้องทุกข ์หรืออกความเห็นเก่ียวกบันโยบาย และการด าเนินงานของบริษทัแลว้ 
ผูบ้ริหารยอ่มไม่สามารถทราบถึงปัญหาส าคญัต่าง ๆ ในหน่วยงานท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เม่ือทิ้งไวย้อ่มจะลุกลาม
เป็นเร่ืองใหญ่โตถึงขนาดเกิดการขดัแยง้อยา่งเปิดเผยในการท างานของพนกังาน หรือเกิดความแตกร้าวข้ึนใน
การท างาน วธีิการรับฟังค าร้องทุกขข์องพนกังานอาจท าได ้ดงัน้ี 
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          (1)  รับฟังดว้ยความเห็นใจ ใหโ้อกาสผูร้้องทุกขไ์ดร้้องทุกขจ์นเป็นท่ีพอใจ 
          (2)  รับฟังเร่ืองราวจากทุก ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
          (3)  พยายามใหผู้ร้้องทุกขเ์ขียนเร่ืองราวเสนอข้ึนมา การเขียนจะท าให้
ความรู้สึกรุนแรงของพนกังานลดลงไดบ้า้ง เพราะตอ้งเรียบเรียงค าพดูในการเขียน 
          (4)  อยา่ปล่อยเร่ืองราวร้องทุกขเ์อาไว ้ตอ้งตดัสินเร่ืองราว และพยายามให้
บรรดาพนกังานเห็นชอบดว้ยกบัการตดัสิน 
          (5)  ขอร้องใหพ้นกังานท าตามค าตดัสินของท่าน และติดตามดูวา่เขาไดท้  า
ตามท่ีสัญญาไวห้รือไม ่
   3)  การติดต่อส่ือสารในระดบัเดียวกนั ( Horizontal Communication) โดยทัว่ไปแลว้ใน
แผนภูมิขององคก์รมกัแสดงแต่การติดต่อส่ือสารแบบในแนวด่ิง คือ จากผูบ้งัคบับญัชาไปยงั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามายงัผูบ้งัคบับญัชา แต่ความจริงแลว้การติดต่อส่ือสารในธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมยงัสามารถเกิดแก่พนกังานระดบัเดียวกนั ดว้ยการติดต่อส่ือสารในระดบัเดียวกนัจะ
เกิดข้ึนในเวลาท่ีตอ้งการความร่วมมือกนัหรือการประสานงานกนัระหวา่งหน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงาน 
   การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตามปกติ วสิัยของมนุษยท่ี์ตอ้งมีความเก่ียวขอ้งไป
ถึงบุคคลอ่ืนตลอดจนสังคมท่ีแต่ละคนเก่ียวขอ้งอยูไ่ม่วา่จะท าส่ิงใดตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยใหบ้รรลุจุดประสงคน์ั้น โดยเฉพาะการส่ือสารท่ีสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัท่ีเกิดจากตวั
บุคคลผูส่้งสารและผูรั้บสารมีมนุษยส์ัมพนัธ์ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกของความเป็นมิตรจะท าใหก้าร
ส่ือสารเกิดผลส าเร็จแก่บุคคลทุกฝ่าย 
 มนุษยสัมพนัธ์กบัการส่ือสารในองค์กรทีม่ีประสิทธิภาพ 
   ระวีวรรณ ประกอบผล(2540 :134-140) ไดก้ล่าววา่ การส่ือสารใหเ้กิดความรวดเร็วและ
เท่ียงตรง ในยคุปัจจุบนัในบริษทัหรือองคก์รต่าง ก าลงัพฒันาเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสาร มีความกา้วหนา้
รวดเร็วทนัสมยั ทั้งน้ีก็เพื่อใหส่ิ้งน้ีมาช่วยพฒันางานหากระบบการส่ือสารในองคก์รมีประสิทธิภาพยงัช่วย
สร้างบรรยากาศการท างานและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีใหเ้กิดในหมู่คณะพนกังานและผูบ้ริหารดว้ย ดงันั้น การ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
   1)  รู้กระบวนการและขั้นตอนการส่ือสาร บุคคลในสถานท่ีประกอบการตอ้งรู้
กระบวนการและขั้นตอนเพื่อการส่ือสาร ดงัน้ี 
      -  ความตั้งใจท่ีจะส่ือสาร  
      -  มีความเขใ้จในสาระการส่ือสาร  
      -  มีการยอมรับในข่าวสาร  
   2)  ใชส่ื้อและภาษาธรรมดา  
   3)  ตอ้งพยายามเขา้ใจธรรมชาติของผูส่้งและผูรั้บการส่ือสาร  
   4)  ตอ้งพยายามเขา้ใจกิริยาท่าทาง  
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   5)  การพฒันาประสิทธิภาพการฟังท่ีดี  
   6)  ส่ือและเคร่ืองมือในการส่ือสารตอ้งดีและเอ้ืออ านวย  
   7)  ควรมีการวางแผนและเตรียมตวัท่ีดี  
   การส่ือสาร เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในการกระตุน้ใหเ้กิดการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลส าเร็จต่อตนเองและหน่วยงาน การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือการส่ือสารท่ีเขา้ใจ
ง่าย และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในระหวา่งการส่ือสาร 
 

5.  ความหมายและความส าคญัของการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
  ในความเป็นจริงการจูงใจเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับการท างาน ถา้มีแรงจูงใจท่ีมี
ประสิทธิภาพแลว้ กระบวนการท างานแมมี้อุปสรรคใด ๆ ก็สามารถผา่นพน้ไปได ้แต่ทั้งน้ีจะตอ้งอยู่
ภายใตเ้ง่ือนไข และนโยบายขององคก์ร 
 5.1  ความหมายของแรงจูงใจ 
      แรงจูงใจ ( Motivation) เป็นค ามาจากภาษาลาตินวา่ Movere ซ่ึงมีความหมายวา่ การ
เคล่ือนไหว ( to move) ซ่ึงเป็นเร่ืองของสภาวะท่ีเป็นพลงั ส่ิงกระตุน้ หรือส่ิงน าใหเ้กิดพฤติกรรม หรือ
การกระท าตามท่ีตอ้งการ(อา้งถึงในทรงสิริ วชิิรานนท ์ละคณะ,2555:148) 
      เดล เอส.บีช ( Dale S. Beach อา้งถึงในทรงสิริ  วชิิรานนท ์และคณะ ,2551:418) ใหค้  า
นิยามวา่ การจูงใจ หมายถึง ความเตม็ใจท่ีจะใหพ้ลงัเพื่อประสบความส าเร็จในเป้าหมาย และเป็นส่ิง   
ย ัว่ยใุหค้นไปถึงซ่ึงวตัถุประสงคท่ี์มีสัญญาเก่ียวกบัรางวลัท่ีจะไดรั้บ 
     กิลฟอร์ด และเกรย ์( John S. Guilford และ David E. Gray อา้งถึงใน มานพ พบสุข, 
2550:213) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจโดยแยกออกเป็นประเด็น ดงัน้ี 
   1 ) ดา้นสรีรวทิยา ไดแ้ก่ อารมณ์ แรงผลกัดนั แรงขบั จิตส านึก และความตอ้งการ 
   2 ) ดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ แรงกระตุน้ ความปรารถนา ความรู้สึก แรงบงัคบั ความพยายาม 
ท่ีจะคน้ใหพ้บ 
   3 ) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ความมุ่งหมาย ผลประโยชน์ ความตั้งใจ ทศันคติ เป้าหมาย 
คุณค่า 
  จากความหมายของแรงจูงใจขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีร่างกายถูก
กระตุน้ใหก้ระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการในส่ิงท่ีอยู ่ณ จุดหมายตามเหตุผลนั้น ๆ 
 5.2  องค์ประกอบของแรงจูงใจ  
   การท่ีจะเกิดการจูงใจไดจ้ะตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัท่ีส าคญั 4 ประการ ซ่ึงจะตอ้ง         
มีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั ดงัน้ี 
   1)  ขั้นความตอ้งการ  (needs stage)  ความตอ้งการเป็นสภาวะขาดสมดุลท่ีเกิดไดเ้ม่ือ
บุคคลขาดส่ิงท่ีจะท าใหส่้วนต่างๆ ภายในร่างกายท าหนา้ท่ีไปตามปกติ   ส่ิงท่ีอาจจะเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อ



216 

 

การด าเนินชีวติจึงท าใหเ้กิดแรงขบัและเกิดแรงกระตุน้  เช่น ความหิว   เม่ือบุคคลหิวบุคคลก็ตอ้ง
พยายามหาอาหาร   คนท่ีลดน ้าหนกัโดยการใชย้าลดความอว้น  ยาจะไปกดประสาทไม่ใหหิ้วแต่พอ
หลงัจากไม่ใชย้าลดน ้าหนกั  จะเห็นวา่คนท่ีลดน ้าหนกัโดยใชย้าจะกินอาหารชดเชยมากข้ึนและอาจจะ
กลบัมาอว้นใหม่อีก หรือเด็กเล็กท่ีไม่กินนมตอนป่วย แต่พอใหป่้วยเด็กจะเร่ิมกินนมมากข้ึนเพื่อชดเชย
ตอนท่ีป่วย   ความกระหายก็เป็นความตอ้งการอีกอยา่งท่ีเม่ือเกิดแลว้บุคคลตอ้งหาวธีิการเพื่อใหห้าย
กระหาย ความตอ้งการทางเพศและความตอ้งการการพกัผอ่นก็จดัเป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวติ  และไม่มีใครในโลกน้ีท่ีพยายามฝืนเพื่อไม่ใหต้นเองหลบั  มนุษยทุ์กคนตอ้งการการพกัผอ่น
ดว้ยกนัทั้งส้ิน 
   2)  ขั้นแรงขบั (drive  stage) หรือภาวะท่ีบุคคลถูกกระตุน้ใหเ้กิดแรงขบั เม่ือบุคคลเกิด
แรงขบัแลว้บุคคลจะน่ิงอยูเ่ฉยๆ ไม่ไดบุ้คคลอาจจะ รู้สึกไม่มีความสุข  กระวนกระวายใจ  ดงันั้นบุคคล
จะคิดคน้หาวธีิการท่ีท าใหต้นเองรู้สึกวา่ไดรั้บการตอบสนองจากความหิว  ความกระหาย                
ความตอ้งการทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนเพื่อผลกัดนัใหไ้ปสู่จุดหมายปลายทาง  ตามท่ีบุคคลตอ้งการ  เช่น เม่ือเรา
วิง่เหน่ือยๆ อากาศก็ร้อนจดั  ท าใหเ้ราเหน่ือยและคอแหง้อยากกินน ้า  ส่ิงท่ีเราตอ้งการบ าบดัความ
กระหายในช่วงเวลานั้นคือน ้า บุคคลจะพยายามทุกวธีิทางท่ีจะหาน ้ามาด่ืม 
   3)  ขั้นพฤติกรรม (behavior stage) เป็นขั้นท่ีเกิดแรงขบัอยา่งมากท่ีท าใหบุ้คคลเดินไป
หาน ้าด่ืม โดยการเดินเขา้ไปในร้านสะดวกซ้ือแลว้เปิดขวดด่ืมแลว้จึงเดินมาจ่ายสตางค์  หรือถา้ทนต่อ
ความกระหายน ้าไดก้็รีบเดินอยา่งรวดเร็วไปจ่ายสตางคแ์ลว้ยกน ้าด่ืมรวดเดียวหมดขวด                      
ช่ืนใจ  ความกระหายก็บรรเทาลง 
   4)  ขั้นลดแรงขบั(drive reduction stage) เป็นขั้นสุดทา้ยท่ีอินทรียไ์ดรั้บการตอบสนอง
คือ เม่ือหิวน ้า ไดด่ื้มน ้าเป็นขั้นท่ีบุคคลเกิดความพึงพอใจ ความตอ้งการต่างๆก็จะลดลง  ดงัแสดงใน
ตวัอยา่งเช่น   เวลาท่ีเราเร่ิมมีความรัก  ความรักเป็นความรู้สึกเสน่หาต่อบุคคลท่ีเราพึงพอใจและเม่ือ
ร่างกายเราถึงพร้อมดว้ยวยั   ดว้ยฐานะ ความรู้สึกๆดีๆ ท่ีมีใหก้บัคนอ่ืนเกิดข้ึน  แต่ดว้ยความไม่กลา้  
ความไม่แน่ใจวา่สาวเจา้จะรักเราหรือไม่ แต่ตวัเรานะรักเขาเขา้เตม็หวัใจ  เม่ือเกิดความรักความตอ้งการ
ความปรารถนาก็เกิด บุคคลจะพยายามหาทางท่ีจะไปสู่เป้าหมายโดยการตดัสินบอกรักสาวท่ีหมายปอง  
เช่นอาจตามรับตามส่ง  ซ้ือของขวญั พาไปเท่ียว แสดงบุคลิกท่ีดี  ใหส้าวเจา้เห็น ภาพท่ีดี เรียกวา่ขั้น
พฤติกรรม   ถา้สาวเจา้อิดเอ้ือนมากยิง่จะท าใหห้นุ่มนั้นถวลิหาแลมีความตอ้งการเอาชนะใจสาวเจา้ให้
มากข้ึน  ขั้นพฤติกรรมก็จะตอ้งเขม้ขน้ข้ึน เช่น  พยายามสอบใหไ้ดง้านดีๆพยายามสร้างตน              
สร้างฐานะ   เพื่อไปสู่เป้าหมายคือใหส้าวเจา้เห็นใจก็วา่ได้   “ไม่เห็นหนา้เจา้ก็ใหเ้ห็นหลงัคาก็จะ           
ยงัดี”  แต่เม่ือไรท่ีไดรั้บการตอบสนองจากสาวเจา้แลว้ท่ีจะมาเฝ้าทุกวนันั้นอยา่หมาย   ความตอ้งการ
ความปรารถนานั้นก็จะลดลง คงเหลือแต่ความรู้สึกดีๆ ในหวัใจท่ียงัผกูพนัและความรับผดิชอบท่ีท าให้
อยูใ่ชชี้วติคู่แบบไม่เส่ือมคลาย   เพราะมีส่ิงดีๆ และความรู้สึกท่ีดีๆ ใหแ้ก่กนั  ความรักก็จะประคองไป
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ยาวนาน  แต่ถา้ความรักท่ีเกิดข้ึนไดม้าง่ายๆ ก็จะไปง่ายๆ เช่นกนั  หนุ่มสาวควรใชธ้รรมชาติเร่ืองไว้
พิจารณา 
 5.3  ประเภทของแรงจูงใจ  
  สามารถแยกประเภทของแรงจูงใจได ้2 ประเภท  (ทรงสิริ วชิิรานนท ์และคณะ,            
2551:148) คือ 
   1) แรงจูงใจขั้นตน้ หรือแรงจูงใจปฐมภูมิ ( Primary motive) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจาก
ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย และเกิดข้ึนโดยไม่ตอ้งเรียนรู้ เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดกบัมนุษยทุ์กคน
เหมือนกนั เป็นแรงจูงใจท่ีมีบทบาทในการผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีจะท าใหร่้างกายมีสภาวะสมดุล 
แรงขบัประเภทน้ี ไดแ้ก่ การนอนหลบั การหลีกหนีความเจบ็ปวด ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการ
ทางเพศ เป็นตน้ 
   2) แรงจูงใจขั้นท่ีสอง หรือแรงจูงใจทุติยภูมิ ( Secondary motive) หรือเรียกวา่แรงจูงใจ
ทางสังคมก็ได ้เพราะเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมของคนในสังคมนัน่เอง อาจแยกเป็น 5 
ลกัษณะ คือ อ านาจ ความส าเร็จ การมีส่วนร่วม ความมัน่คง และสถานภาพ 
   -  อ านาจ (Power) คือ ความมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น การท่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ีควบคุมคนอ่ืนได้ 
   - ความส าเร็จ ( Achievement) คือ การท าใหดี้กวา่คนอ่ืน การท างานใหดี้กวา่เดิม          
หรือการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นยุง่ยากได ้
   - การมีส่วนร่วม ( Affiliation) การร่วมท างานกบับุคคลอ่ืนไดดี้ การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
การไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มและเป็นท่ีรักของคนอ่ืน 
   - ความมัน่คง ( Security) ไดแ้ก่ การมีการงานท่ีมัน่คง และมีสวสัดิการท่ีดี 
   - สถานภาพ ( Status) ไดแ้ก่ การไดท้  างานในต าแหน่งสูง ๆ การเป็นคนมีเกียรติของ
สังคม หรือการมีวตัถุนิยมตามท่ีสังคมยอมรับ เช่น มีรถราคาแพง เส้ือผา้มียีห่อ้ 
  ผลตอบแทนจากแรงจูงใจ คนเราจะไม่ท างานหากไม่ไดรั้บผลตอบแทน โดยจะท างานนอ้ย
หากผลตอบแทนจากการท างานต ่า และคนจะทุ่มเทใหก้บังานหากค่าตอบแทนดี ค่าตอบแทนจากการ
ท างานเป็นส่ิงท่ีแสดงวา่ ผลจากการท างานเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
   1 ) ผลตอบแทนภายนอก หรือรางวลัตอบแทนภายนอก ( Extrinsic reward) เป็นผลจาก
ค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากคนอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เงินเดือน การเล่ือนขั้น การไดรั้บรางวลั การไดรั้บค าชมเชย               
ใบประกาศเกียรติคุณ เป็นตน้ 
   2 ) ผลตอบแทนภายใน หรือรางวลัตอบแทนภายใน ( Intrinsic reward) เป็นผลตอบแทน    
ท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง ไดแ้ก่ ตวัเองมีความรู้มากข้ึน มีความสามารถมากข้ึน ตวัเองก็จะรู้สึก
ภาคภูมิใจกบัการท างาน หรือท าประโยชน์ใหก้บัส่วนรวม ผูบ้ริหารพยายามท่ีจะใหโ้อกาสผูป้ฏิบติังาน
เสริมพลงัตวัเอง ดว้ยการจูงใจจากภายใน เพราะรู้ดีถึงคุณค่าของรางวลัตอบแทนภายใน 
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  รางวลัตอบแทนทั้งภายนอก และภายใน หากใชอ้ยา่งเหมาะสมสามารถช่วยใหผู้บ้ริหาร
ประสบความส าเร็จในการท างานไดโ้ดยอาศยัการจูงใจ เป้าหมายการท างานท่ีดีจะตอ้งด าเนินไปสู่จุดท่ี
สอดคลอ้งกนัระหวา่งผลการปฏิบติังาน รางวลัตอบแทน และความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน 
 5.4  ความส าคัญของแรงจูงใจ 
  การจูงใจน้ีเป็นปัจจยัอนัส าคญัในการบริหารงานขององคก์ร เพราะการจูงใจจะช่วยบ าบดั
ความตอ้งการ ความจ าเป็น และความเดือนร้อนของงานในการปฏิบติังานได ้รวมถึงท าใหง้านลุล่วงจน
ประสบความส าเร็จ ฉะนั้น ผูเ้ป็นนกับริหาร หรือหวัหนา้งานควรเขา้ใจถึงความส าคญัของแรงจูงใจ 
ความส าคญัของการจูงใจมีดงัน้ี 
   1 ) เสริมสร้างใหเ้กิดก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคคลในองคก์ร และเกิดพลงัร่วมใน
การปฏิบติังาน 
   2 ) ส่งเสริมใหมี้ความสามคัคีในหมู่คณะผูป้ฏิบติังาน 
   3 ) ช่วยใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อองคก์ร และผูบ้งัคบับญัชา 
   4 ) ช่วยใหก้ารควบคุมการปฏิบติังานในองคก์รเป็นไปอยา่งมีระเบียบ มีวนิยั และ
ก่อใหเ้กิดศีลธรรมอนัดีงาม 
   5 ) ช่วยเสริมสร้างใหส้มาชิกในองคก์รเกิดความคิดท่ีจะสร้างสรรคใ์หอ้งคก์ารมีความ
เจริญกา้วหนา้ 
   6 ) ท าใหมี้ความเช่ือมัน่ในองคก์รท่ีตนปฏิบติังานอยู ่และมีความสุขกายสุขใจในการ
ปฏิบติังาน จึงท าใหผ้ลงานออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  

สรุปท้ายบท 
 การครองใจคนหรือการท าใหค้นรักนั้นเป็นศิลปะอยา่งหน่ึงในการด ารงชีวติ โดยเฉพาะการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัท่ีจะไดรั้บสัมพนัธภาพท่ีดีตามมา ซ่ึงตามธรรมชาติของมนุษยม์กัจะพอใจกบั
การปฏิสัมพนัธ์กบัผูท่ี้มีอธัยาศยัไมตรีดว้ย ดงันั้นการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัจึงเป็นบนัไดอีกขั้นหน่ึงท่ี
จะท าใหบุ้คคลประสบความส าเร็จและมิตรท่ีดีจะช่วยสนบัสนุนผลกัดนัใหก้า้วเดินไปสู่จุดหมายไดง่้าย
และเร็วข้ึน เพราะตามความเป็นอยูข่องมนุษยแ์ลว้ มนุษยไ์ม่อาจท างานคนเดียวได ้จ  าเป็นตอ้งอาศยัการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ีแรงจูงใจยงัเป็นการกระตุน้ใหม้นุษยมี์พฤติกรรมในการแสดงออก
หรือปฏิบติังานไดบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดง่้ายและรวดเร็วข้ึน 
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ค าถามท้ายบท 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้
  
 1.   ส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนมีธรรมชาติเหมือนกนัหมดในการอยูใ่นสังคม และตอ้งไดรั้บจากสังคม
ดา้นใดบา้ง 
 2.  การมีมิตรเป็นส่ิงท่ีส าคญัของมนุษยม์รการอยูร่่วมกนั ใหน้กัศึกษาอธิบายเทคนิคการสร้าง
มิตรมาพอเขา้ใจ 
 3. จงระบุประเภทมิตรท่ีควรคบหามาใหเ้ขา้ใจ  
 4.  จงระบุกระบวนการส่ือสารตามหลกัการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
 5.  จงระบุวธีิผกูมิตรจูงใจคนมาเป็นขอ้  ๆ
 6.  เทคนิคการครองใจคนตอ้งมีองคป์ระกอบใดบา้ง จงระบุเป็นขอ้ๆ  
 7.  แรงจูงใจ หมายถึงอะไร จงอธิบาย  
 8.  ใหน้กัศึกษาท าแบบประเมินบุคลิกภาพของนกัศึกษา เพื่อวเิคราะห์คุณลกัษณะของตนเอง  
 9.  เม่ือมีผูท้  าใหเ้ราโกรธ หรือไม่ท าตามความตอ้งการของเรา เราจะมีวธีิขจดัความโกรธและ
ความไม่พอใจออกจากตวัเองไดอ้ยา่งไร 
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แบบประเมนิบุคลกิภาพ ให้นักศึกษาวเิคราะห์บุคลกิภาพของตนเองว่าอยู่ในระดับใด 
โดยให้(เพือ่นสนิท 1 คน)เป็นผู้ประเมนิ 

ช่ือ .................................................................... สกุล ............................................................................. 
รหัสนักศึกษา ................................................................... สาขาวชิา ..................................................... 

ข้อ คุณลกัษณะของตนเอง 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1 มีสติปัญญาดี      
2 เป็นคนพดูจาไพเราะสุภาพ      
3 มีกริยาท่าทางเหมาะสม      
4 รูปร่างหนา้ตาสวย หล่อ      
5 มีบุคลิกแสดงความคิดเป็นเหตุเป็นผล      
6 มีความรู้รอบตวั      
7 มีความสามารถในการยอมรับตนเองตามสภาพจริง      
8 เป็นคนมีน ้าใจ      
9 เป็นคนมีความอดทน      

10 มีความเช่ือมัน่ในตนเอง      
11 รู้จกัควบคุมอารมณ์      
12 ใหเ้กียรติผูอ่ื้น      
13 ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น      
14 เป็นคนเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น      
15 เป็นตวัของตวัเอง      
16 อยากรู้อยากเห็นทุกเร่ือง      
17 เครียดง่าย      
18 หวัน่ไหวกบัเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ      
19 ชอบเป็นผูน้ ามากกวา่ผูต้าม      
20 ถือเอาความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่      

หมายเหตุ :  ระดบัคะแนน 20-25  อยูใ่นเกณฑดี์มาก  
  ระดบัคะแนน 15-19  อยูใ่นเกณฑม์าก  
  ระดบัคะแนน 10-14  อยูใ่นเกณฑป์านกลาง 
  ระดบัคะแนน 5-9  อยูใ่นเกณฑน์อ้ย  
  ระดบัคะแนน 1-4  อยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง 



บทที ่8  
กลยุทธ์การ สร้างความส าเร็จให้แก่ตนเอง  

 
  “ผูท่ี้จะสร้างความส าเร็จในการงานและมีชีวติท่ีแน่นอนนั้น ควรมีคุณสมบติัประกอบ
พร้อมกนัอยา่งนอ้ย 5 ประการคือ ประการแรก ควรจะตอ้งมีความสุจริต ความมีใจจริง มีความ
อุตสาหะอดทน และความเสียสละเมตตาเป็นพื้นฐานของจิตใจ ประการท่ีสอง ควรจะตอ้งมีวชิาการ
ความรู้ท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า ช านาญ พร้อมทั้งมีฝีมือหรือความสามารถในเชิงปฏิบติั เป็นเคร่ืองมือส าหรับ
ประกอบการ ประการท่ีสาม ควรจะตอ้งมีสติ ความย ั้งคิด และวจิารณญาณอนัถ่ีถว้นรอบคอบ เป็น
เคร่ืองควบคุมก ากบัใหด้ าเนินไปไดโ้ดยถูกตอ้งเท่ียงตรงตามทิศทาง ประการท่ีส่ีจะตอ้งมีความรอบรู้ 
มีความสามารถประสานงานประสานประโยชน์กบัผูอ่ื้นอยา่งกวา้งขวาง เป็นเคร่ืองส่งเสริมใหท้ างาน
ไดค้ล่องตวัและกา้วหนา้ และประการท่ีหา้ซ่ึงส าคญัท่ีสุดจะตอ้งมีความฉลาดรู้ในเหตุในผลใน
ความผดิถูกชัว่ดี ในความพอเหมาะพอสม ซ่ึงเป็นเคร่ืองตดัสินและสั่งการปฏิบติังานทั้งมวลใหเ้ป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ” 
  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานในพิธีพระราชทาน
ปริญญาแก่บณัฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2531 (อา้งถึงในพรชยั มงคลวนิช
และคณะ,2550:23) 
  ขออญัเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีพระราชทานแนว
ทางการด าเนินชีวติ และการปฏิบติังาน ใหส้ามารถสร้างความส าเร็จไดอ้ยา่งเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อ
น ามาเป็นขอ้คิดในการปฏิบติัตน เพราะความส าเร็จจะเกิดข้ึนไดน้ั้น ก็อยูท่ี่ตวับุคคลผูน้ั้นท่ีจะเลือก
แนวทางใหแ้ก่ตนดว้ยวธีิใด อาจกล่าวไดว้า่หากผูใ้ดสามารถปฏิบติัไดแ้ลว้ยอ่มน ามาซ่ึงความสุขใน
การท างานและการด าเนินชีวติ 
 
1.  เทคนิคการสร้างความส าเร็จให้แก่ตนเอง 
   การสร้างความส าเร็จใหแ้ก่ตนเอง  ถา้ยดึถือตามหลกัการบริหารโดยทัว่ไปแลว้                
ก็หมายถึงการท าใหง้านต่างๆ ท่ีตนไดต้ั้งเป้าหมายไวใ้หเ้สร็จลุล่วงไปดว้ยดี  โดยทัว่ไปเป้าหมายของ
คนเรานั้นมกัจะตั้งเป้าหมายความส าเร็จ ใหแ้ก่จนเอง (เสฐียรพงษ ์วรรณปก ,2546:64-65) จึงควรท า
ความเขา้ใจและศึกษาเร่ืองต่อไปน้ี 
   1)  ความส าเร็จในเร่ืองส่วนตวั  ซ่ึงไดแ้ก่ความส าเร็จในดา้นการศึกษาในดา้น ความ
ตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บตอบสนองความตอ้งการทั้ง 5 ขั้นของ Maslow 
   2)  ความส าเร็จในดา้นหนา้ท่ีการงาน  ซ่ึงไดแ้ก่การประสบความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงาน เป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูบ้งัคบับญัชา 
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   3) ความส าเร็จในชีวติครอบครัว  ซ่ึงไดแ้ก่การมีคู่ครองท่ีดีมีบุตรท่ีดีและมีสภาพ
ครอบครัวท่ีดีพร้อม 
  การท่ีเราจะมีความส าเร็จตามเป้าหมายทั้ง 3 ประการท่ีตั้งไว ้ก็ตอ้งใชห้ลกัการบริหารเขา้
มาประยกุตใ์ช ้ซ่ึงไดแ้ก่กระบวนการบริหารทั้ง 5 ประการตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ คือ  การวางแผน     
การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน  การสั่งการและการประสานงานและการควบคุม (เสฐียรพงษ ์     
วรรณปก,2533:64-65) ซ่ึงจะไดก้ล่าวขยายความ ไดด้งัน้ี 
   1)  การวางแผน  ทุกคนตอ้งมีการวางแผนตั้งแต่เร่ิมตน้ นัน่คือ  การวางแผนในดา้น
การศึกษาวา่จะศึกษาทางดา้นใดโดยพิจารณาจากสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน  
สภาพแวดลอ้มภายนอกหมายความวา่ หลงัจากท่ีเราส าเร็จการศึกษาแลว้  มีงานรองรับมากนอ้ยแค่
ไหน สถานศึกษาท่ีเราจะเขา้ศึกษาต่อมีท่ีไหนบา้ง  การเดินทางสะดวกมากนอ้ยแค่ไหน ส่วน
สภาพแวดลอ้มภายใน หมายถึง ความสามารถของตวัเราเองวา่มีความสามารถท่ีจะเรียนส าเร็จหรือไม่  
ทุนท่ีจะใชใ้นการศึกษามีพอท่ีจะเรียนต่อไดส้ าเร็จหรือไม่   หรือความถนดัของตวัเราเองนั้นชอบทาง
สายท่ีเราจะศึกษาหรือไม่ซ่ึงเป็นการวางแผนระยะยาว  ส่วนการวางแผนระยะสั้นนั้นหลงัจากท่ีเราได้
เขา้ศึกษาตามท่ีเราวางแผนไวแ้ลว้  เราจะวางแผนการเรียนแต่ละปีเป็นอยา่งไร วางแผนการเรียน          
แต่ละวนั 
  อยา่งไรในดา้นของการวางแผนทางดา้นการงาน  โดยเราควรจะวางแผนก่อนท่ีจะส าเร็จ
การศึกษาวา่เราจะท างานในหน่วยงานแบบใด ท างานในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของเอกชน  ในหน่วยงานของเอกชนก็ควรจะวางแผนไวล่้วงหนา้วา่จะท างานในธุรกิจประเภทใด
ธุรกิจ  อุตสาหกรรม พาณิชยก์รรม หรือสถาบนัการเงิน  เพื่อจะไดเ้ตรียมตวัไดถู้กตอ้งตามความ
ตอ้งการของหน่วยงาน ในดา้นของการวางแผนทางดา้นครอบครัว ควรจะวางแผนในดา้นการมี
ครอบครัวเม่ือใด วางแผนการจดัซ้ือทรัพยสิ์น ตลอดจนการวางแผนการใชจ่้ายเงิน เช่น  จะแบ่งรายได้
ออกเป็นก่ีส่วนเพื่อเก็บสะสม ใชจ่้ายในส่วนท่ีจ าเป็น  และใชจ่้ายในส่วนเพื่อความเพลิดเพลินพกัผอ่น
หยอ่นใจ ความสะดวกสบาย  จะเห็นไดว้า่ในชีวติของคนเราถา้เราสามารถวางแผนชีวติไดดี้เราก็จะ
ประสบความส าเร็จทั้งดา้นส่วนตวั หนา้ท่ีการงาน ตลอดจนครอบครัวในท่ีสุด 
   2)  ดา้นการจดัองคก์าร ความจริงชีวติของคนเราก็เหมือนองคก์ารธุรกิจ  เน่ืองดว้ยเรา
เองมีงานท่ีจะตอ้งท าหลายดา้นเช่นกนั เช่น งานเก่ียวกบัการศึกษา  งานเก่ียวกบัการช่วยเหลือทางบา้น
หรืองานอดิเรก เราก็ควรจะตอ้งจดัการแบ่งงานต่าง ๆ  และแบ่งเวลาใหต้ามความส าคญัของงาน เช่น 
จะหาเวลาช่วงใดส าหรับการศึกษา  ใหเ้วลาช่วงใดแค่ไหนส าหรับช่วยเหลืองานทางบา้น  และใหเ้วลา
ช่วงใดแค่ไหนส าหรับงานอดิเรก  ซ่ึงก็เท่าวา่เราจดัการแบ่งเวลาใหส้ าหรับการท างานแต่ละอยา่งไว้
อยา่งมีแผน และเม่ือเราไดท้  างานแลว้การจดัการเก่ียวกบัการท างานในหนา้ท่ีและงานส่วนตวัก็ถือวา่
เป็นการจดัการเร่ืองของเรา  เรามกัจะไดย้นิผูท่ี้ท  างานบางคนบ่นเป็นประจ าวา่  ไม่มีเวลา  มีงาน          
ท่ีจะตอ้งท าเยอะ  บางคนตอ้งน างานท่ีท างานมาท าท่ีบา้น นัน่เป็นเพราะวา่  ไม่สามารถจดัการเก่ียวกบั
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การแบ่งเวลาและแยกแยะงานไดถู้กท าใหมี้ปัญหาทั้งทางบา้นและท่ีท างาน  ตวัอยา่งอีกตวัอยา่งหน่ึง    
ท่ีจะเห็นไดช้ดัเจนในการจดัองคก์ารในครอบครัวเราเอง  ในกรณีท่ีเราเป็นหวัหนา้ครอบครัวและมี
สมาชิกหลายคน  ถา้เรารู้จกัแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหแ้ต่ละคนท า  ตามหลกัการจดัองคก์ารแลว้ก็
จะท าใหง้านส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  ไม่เป็นภาระของคนใดคนหน่ึงหรืองานไปหนกัอยูท่ี่คนใดคนหน่ึง
เรามกัจะพบเห็นกนับ่อยวา่ บางบา้นแม่บา้นท างานหนกัตวัเป็นเกลียว ในขณะท่ีสมาชิกบางคนไม่ตอ้ง
ท าอะไรเลย นัน่เป็นเพราะวา่หวัหนา้ครอบครัวไม่รู้จกัมอบหมายงานใหท้ านัน่เอง  ในขณะท่ีบางบา้น
หวัหนา้ครอบครัวแบ่งภาระหนา้ท่ีใหแ้ต่ละคนท า  ซ่ึงแต่ละคนมีความรับผดิชอบไปคนละอยา่งงานก็
ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
   3)  การจดัคนเขา้ท างาน ตามหลกัท่ีเราไดศึ้กษามาแลว้วา่ การจดัคนเขา้ท างานนั้นยดึ
หลกั “Put the right man on the right job” ในชีวติครอบครัวของเรา   เราก็สามารถจดัสมาชิกใน
ครอบครัวใหเ้หมาะสมกบังานไดเ้ช่นกนั  เช่น หวัหนา้ครอบครัว  มอบหมายหนา้ท่ีในการรดน ้าตน้ไม้
ใหก้บัลูกชาย มอบหมายหนา้ท่ีในการลา้งจานใหก้บัลูกสาว และหนา้ท่ีในการท ากบัขา้วใหก้บัแม่บา้น
และหวัหนา้ครอบครัวมีหนา้ท่ีหารายได ้ซ่ึงในการจดัสมาชิกในครอบครัวใหรั้บผดิชอบท างานหนา้ท่ี
ต่าง ๆ ก็เท่ากบัการจดับุคคลเขา้ท างาน ตามหลกัของการจดัการเช่นกนั 
   4)  การสั่งการและการประสานงาน มนุษยทุ์กคนจะอยูค่นเดียวในโลกไม่ได้  จะตอ้ง
อยูร่่วมกบับุคคลอ่ืน  ฉะนั้นความจ าเป็นในการเป็นผูน้ าการส่ือสารจึงจ าเป็นตอ้งมี  แมว้า่ไม่ไดเ้ป็น
องคก์ารธุรกิจหรือหน่วยงานรัฐบาลก็ตาม  เช่นตวัเราเม่ือเป็นผูน้ าของครอบครัว ตอ้งมีความ
รับผดิชอบ  ก็จะตอ้งเป็นผูส้ั่งการและประสานงาน การสั่งการและการประสานงานท่ีดี  ก็จะตอ้งมี
ความเป็นผูน้ า และมีทกัษะในการส่ือสารท่ีดี  เพราะถา้เราเป็นหวัหนา้ครอบครัวแต่ขาดความเป็นผูน้ า
ท่ีดี ก็ไม่สามารถจะสั่งใครใหท้ าอะไรได้  หรือถา้ไม่มีทกัษะในการส่ือสารการสั่งการและการ
ประสานงานก็จะไม่ประสบความส าเร็จเช่นกนั 
   5)  การควบคุม องคก์ารธุรกิจจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายจะตอ้งมีการ
ควบคุม ในชีวติคนเราก็เช่นกนั ถา้ขาดการควบคุม  ก็เปรียบเสมือนเรือท่ีไม่มีหางเสือ  การควบคุมน้ียงั
รวมถึงการควบคุมตนเองใหด้ าเนินชีวติตามแผนท่ีเราวางไวต้อนแรก โดยเปรียบเทียบระหวา่ง
แผนการท่ีวางไวก้บัผลท่ีสามารถท าได ้นอกจากน้ีการควบคุมยงัหมายถึงการควบคุมทางดา้นใชเ้งิน 
การใชเ้วลา ของตนเองวา่เป็นไปตามท่ีเราวางแผนไวห้รือไม่ 
  จะเห็นไดว้า่  การสร้างความส าเร็จใหต้นเอง ตามท่ีกล่าวมา  ถา้เราสามารถท าไดถึ้งแมว้า่
จะไม่ทุก กระบวนการ  แต่ถา้เรารู้จกัประยกุต์ กลยทุธ์ดงักล่าวมา ใชก้็จะสามารถท าใหชี้วติของเรา
ประสบความส าเร็จ และมีความสุขในชีวติส่วนตวั ชีวติการท างาน และชีวติครอบครัวตลอดไป 
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2.  การสร้างสัมพนัธภาพทีด่ี 
                   เอมอร กฤษณะรังสรรค์  (2550 :120) ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบั การสร้างและคงไวซ่ึ้ง
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้นวา่จะเกิดบรรลุผลได ้ตอ้งอาศยัคุณลกัษณะท่ีส าคญัของบุคคล ในการยอมรับ 
และส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  และนอกจากน้ี ปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ ทกัษะการสร้าง
สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น  อนัไดแ้ก่ การเปิดเผยตนเอง การไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และการส่ือสารความ
เขา้ใจ 
                  คุณลกัษณะส าคญัของบุคคลในการสร้างสัมพนัธภาพ (Relationship or Rapport)
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง คน 2 คน จะเป็นสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั  ตอ้งอาศยัคุณลกัษณะภายในหรือ
ทศันคติของบุคคลท่ีส าคญับางประการ ไดแ้ก่ 

1) การยอมรับและใหเ้กียรติ หมายถึง การยอมรับลกัษณะส่วนตวัหรือลกัษณะเฉพาะ
ของบุคคลตามท่ีเขาเป็น ใหเ้กียรติและเคารพ ในคุณค่าของบุคคล มีความเป็นมิตร และความอบอุ่นใจ
แก่ผูอ่ื้น 

2)  การเขา้ใจสาระและความรู้สึก หมายถึง การเขา้ใจในเน้ือหาสาระของส่ิงท่ีส่ือสาร
ระหวา่งกนั และเขา้ใจใน  ความรู้สึกของผูอ่ื้นเสมือนเรา เป็นตวัเขา  ซ่ึงในสัมพนัธภาพท่ีขาดความ
เขา้ใจความรู้สึกซ่ึงกนัและกนั สัมพนัธภาพนั้นไม่สามารถด าเนินไป ถึงขั้นท่ีลึกซ้ึงได ้

3)  การจริงใจ หมายถึง  การไม่เสแสร้งในการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก และ
ทศันคติของตนเอง 
                   คุณลกัษณะของบุคคล 3 ประการน้ี  จะส่งผลต่อสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลไดม้ากนอ้ย
เพียงใดนั้น  ไม่ใช่เพียงแต่มีคุณลกัษณะเช่นน้ีอยูภ่ายในเท่านั้น ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึง คือ  
ความสามารถในการส่ือหรือแสดงออกถึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีออกมาใหผู้อ่ื้นรับรู้ดว้ย                         
ซ่ึงความสามารถในการแสดงออก หรือการส่ือสารใหผู้อ่ื้นทราบถึงคุณลกัษณะส าคญัเหล่าน้ี  เรียกวา่ 
ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งบุคคล 
  การสร้างความส าเร็จใหแ้ก่ตนเอง มีความส าคญัต่อการด ารงชีวติอยูใ่นสังคมโดยเฉพาะ
การมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น  เป็นส่ิงจ าเป็นในการมีชีวติอยูข่องมนุษย์  มนุษยแ์ต่ละคนถูก         
หล่อหลอมจากประสบการณ์ใหมี้ความคิด ความเช่ือ ทศันคติ  และค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการ
เช่ือม ความสัมพนัธ์ระหวา่งคน 2 คน จึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อสัมพนัธภาพ
ท่ีมีระหวา่งกนั เพื่อบุคคลทั้งสองฝ่าย จะไดป้ระสบความส าเร็จในการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 
  คุณค่าของสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลบุคคลเรียนรู้จกัตนเองไดจ้ากการมีความสัมพนัธ์
กบัผูอ่ื้น จากสัมพนัธภาพน้ี  บุคคลจะไดรู้้จุดเด่น และจุดดอ้ยของตนเอง รู้และเขา้ใจถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  รวมทั้งเรียนรู้ความเป็นจริงของโลก โดยสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งบุคคล  จะช่วยให้
การเรียนรู้เป็นไปโดยไม่บิดเบือน  มีการยอมรับและเขา้ใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งท่ีเป็นจริง  ดงันั้น
สัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งบุคคล จึงเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะน าบุคคลไปสู่การพฒันาเอกลกัษณ์ของ
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ตนเอง การมีความรู้สึกวา่ชีวติมีความหมายและมีคุณค่า  และการมีสุขภาพจิตท่ีดีและสามารถพฒันา
ตนใหไ้ปถึงศกัยภาพสูงสุดของตนได ้แต่บุคคลท่ีไม่สามารถสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้นได ้จะรู้สึก
อา้งวา้ง โดดเด่ียว  เกิดความรู้สึกวา่ชีวติไร้ความหมาย และน าไปสู่ความรู้สึกซึมเศร้า และทอ้แทใ้น
ชีวติ และการมีพฤติกรรม ท่ีเป็นปัญหาได ้เช่น พฤติกรรมแยกตวัจากสังคม การติดยาเสพติด เป็นตน้ 
 

3.  การบริหารเวลา   
   การบริหารเวลาเป็นเทคนิคและวธีิการท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีความส าคญัมากข้ึนใน
ภาวะท่ีสังคมเจริญกา้วหนา้ทางวตัถุตลอดจนถึงจุดสูงสุด มีการแข่งขนักนัในทางเศรษฐกิจอยา่งสูง ท า
ใหก้ารด าเนินชีวติปัจจุบนัตอ้งเร่งรีบ ท าใหผู้ค้นมีเวลาปฏิบติัภารกิจอยา่งจ ากดั เวลาจึงมีความส าคญั
ต่อการด าเนินชีวติ (สมคิด บางโม,2551:342) 
   มีค  ากล่าววา่เวลาคือชีวติ เปรียบเสมือนสายน ้าท่ีไม่ไหลยอ้นกลบั มีแต่จะผา่นเลยไปทุก
วนัๆ  การปล่อยใหเ้วลาผา่นไป โดยไม่ไดท้  าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ก็เหมือนกบัการปล่อยใหมี้ชีวติ       
สูญเปล่าและไร้คุณค่า เวลาจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับทุกคน 
   ชีวติคนเรานั้นสั้นยาวแตกต่างกนัไป ไม่มีใครก าหนด หลายคนตอ้งเสียใจกบัการท่ีใช้
เวลาท่ีผา่นมาอยา่งไร้ค่า เสียดายวา่เวลาท่ีผา่นมาน่าจะท าอะไรไดม้ากกวา่น้ี อยากจะหมุนเวลากลบัไป
อีกคร้ังแลว้เร่ิมตน้ชีวติใหม่ แต่นัน่เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้
   ณ วนัน้ี เราจึงควรคิดวา่ จะใชเ้วลาท่ีเหลืออยูอ่ยา่งไร จะด าเนินชีวติในวนัน้ี และแต่ละ
วนัอยา่งไร ในการชดเชยเวลาท่ีสูญเสียไปแลว้ เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งพบกบัความเสียใจกบัการใชชี้วติอยา่ง
สูญเปล่าเหมือนเช่นท่ีผา่นมา 
   เวลาเป็นส่ิงมีค่าควรใชใ้หเ้ป็นเวลาเหมือนกระแสน ้าไม่เคยคอยใคร เวลาผา่นมาแลว้ผา่น
เลยไป ไม่มีใครหยดุย ั้งไวไ้ด ้เวลาท่ีเสียไปแลว้เอากลบัคืนมาอีกไม่ได ้เวลาก็เหมือนกบัเงิน อาจใชจ่้าย
ไปอยา่งเสียหายไร้ค่า หรือน าไปเป็นทุนสร้างเน้ือสร้างตวั ทุกคนมีเวลาเท่ากนัในแต่ละวนั ต่างกนัท่ีวา่
ใครใชอ้ยา่งไร ดงันั้น การบริหารเวลา จึงหมายถึงกระบวนการท่ีท างานโดยใชเ้วลานอ้ยท่ีสุด แต่ให้
ไดผ้ลมากท่ีสุด 
  เวลา  จึง เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดส าหรับทุกคน เพราะเวลาเปรียบเสมือนสายน ้าท่ีไม่ไหล
ยอ้นกลบั มีแต่จะผา่นเลยไปทุก ๆ วนั การปล่อยเวลาผา่นไป โดยไม่ไดท้  าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ก็
เหมือนกบัการปล่อยใหมี้ชีวติอยา่งสูญเปล่า และไร้คุณค่าคนเราไม่มีใครก าหนดเวลาได ้หลายคนตอ้ง
เสียใจกบัการท่ีใชเ้วลาผา่นมาอยา่งไร้ค่า เราจึงควรคิด บริหารการ ใชเ้วลา เพื่อจะได้ ใชเ้วลาไดอ้ยา่ง
คุม้ค่าท่ีสุดไม่ 
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    3.1  สาเหตุทีท่ าให้คนเสียเวลา 
  หากทุกคนลงมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามล าดบัความส าคญัท่ีก าหนดไวย้อ่มจะบรรลุ
เป้าหมายของชีวติกนัทุกคน แต่ปัญหาคือ มกัท าอยา่งท่ีตั้งใจไวไ้ม่ได ้ดว้ยอุปสรรคต่างๆ จึงท าให้
เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ดว้ยสาเหตุต่างๆ ดงัน้ี 
   การเสียเวลา (Wasting time) หมายถึง การกระท าบางส่ิงบางอยา่งท่ีไม่ส าคญั ในเม่ือมีส่ิง
อ่ืนท่ีส าคญัมากกวา่ ในชีวติประจ าวนัของคนเรามกัใชเ้วลาไม่ค่อยคุม้ค่า การพิจารณาความส าคญัของ
งานนั้นดูไดจ้ากเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องงาน (สมคิด บางโม,2551:343) 
  การท่ีบุคคลไม่สามารถบริหารเวลา หรือควบคุมตนเองในการใชเ้วลาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม จดัวา่เป็นบุคคลท่ีไม่มีวนิยัในตนเอง อนัมีสาเหตุดงัน้ี 
      1) มีนิสัยการใชเ้วลาไม่เหมาะสม รวมทั้งการใชเ้วลาท างานท่ีไม่ส าคญัแทนท่ีจะใช้
เวลากบังานเร่งด่วนและจ าเป็น 
      2) เนน้ในรายละเอียดปลีกยอ่ยมากเกินไป แทนท่ีจะดูผลของงานในภาพรวม 
      3) การไม่รู้จกัปฏิเสธ เกรงใจ ไม่กลา้ปฏิเสธท าใหเ้สียเวลาท าบางส่ิงบางอยา่งโดยไม่
จ  าเป็น 
      4) เกิดจากการชอบผลดัวนัประกนัพรุ่ง ไม่ตรงต่อเวลา 
      5) การพยายามท างานหลาย ๆ อยา่งในเวลาเดียวกนัท าใหเ้กิดผลของงานท่ีไม่ส าเร็จ            
สักอยา่งเดียว 
      6) ขาดการมีวนิยัในตวัเองในเร่ืองการควบคุมเวลา 
      7) ขาดการวางแผนในการใชเ้วลา 
      8) ปล่อยงานท่ีตนไม่ชอบคา้งอยู ่
      9) ไม่มีการก าหนดเส้นตายใหก้บัตนเอง 
          10) วติกกงัวลขาดความเช่ือมัน่ 
    3.2   เทคนิคการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ 
  ลองส ารวจพฤติกรรมของตนเองและใชเ้ทคนิคการบริหารเวลาท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี        
แลว้จะพบวา่เวลาท่ีสูญเปล่าไปกบัส่ิงไม่มีค่าหรือไร้สาระจะกลบัคืนมาได ้และอาจส่งผลใหก้าร
ด าเนินชีวติของตนเองมีคุณภาพสูงข้ึน โดยสามารถปฏิบติัดงัน้ี 
      1) จดัล าดบัความส าคญัของงานในการท างานใด ๆ ก็ตาม ควรค านึงถึงความส าคญั 
และความเร่งด่วนของงาน 
      2) การวางแผนการใชเ้วลา การบริหารเวลาใหไ้ดผ้ลจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการวาง
แผนการใชเ้วลาก่อนเสมอ การวางแผน หมายถึง การตดัสินใจในปัจจุบนั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอนาคต 
การวางแผนการใชเ้วลา และส่ิงใดควรตอ้งท าไวล่้วงหนา้ โดยมีหลกัการดงัน้ี 
         (1) ตอ้งท าอยา่งจริงจงั และจะตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง 
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         (2) ตอ้งมีการก าหนดเป้าหมาย หรือจุดประสงคท่ี์ตอ้งการอยา่งชดัเจน 
         (3) มีการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งท าโดยแยกแยะความส าคญัก่อนหลงั     
ใหไ้ด ้
         (4) ตอ้งเขียนออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร มิใช่เพียงแต่คิดอยูใ่นสมองแลว้เลือน
หายไปในท่ีสุด 
         (5) ตอ้งวางแผนการใชเ้วลาอยา่งเป็นระบบ และการปฏิบติัตามแผนอยา่งจริงจงั 

 
4.  การสร้างความสุขในการท างาน 
 ชุดา  จิตพิทกัษ ์(2542 :15) เช่ือวา่เม่ือคนทุกคนกา้วเขา้สู่ช่วงวยัของการท างานแลว้ แต่ละ
คนยอ่มมีความตอ้งการและความคาดหวงัใหง้านของตนประสบผลส าเร็จ โดยจะมีแนวทางและวธีิการ
ในการสร้างความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานท่ีแตกต่างกนัไป บางคนชอบเอาใจและหาวธีิการต่าง ๆ เพื่อ
สร้างความพึงพอใจจากหวัหนา้งาน  เพราะคิดวา่หวัหนา้งานสามารถสนบัสนุนความส าเร็จท่ีเกิดข้ึน
ใหก้บัตนเองได้  แต่บางคนประสบความส าเร็จไดจ้ากการสนบัสนุนของทีมงานโดยพยายามท าทุก
วถีิทางใหส้มาชิกในทีมรักใคร่ เพื่อวา่จะไดส้นบัสนุนใหต้นเองประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน
ตามท่ีมุ่งหวงัไว ้ส าหรับบางคนเช่ือไสยศาสตร์ อาศยัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิช่วย และก็ยงัมีอีกหลายต่อหลายคนท่ีมี
ความตอ้งการและความมุ่งหวงัท่ีจะใหห้นา้ท่ีการงานของตนประสบความส าเร็จดว้ยความสามารถและ
ฝีมือของตวัเอง จะเป็นส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจท่ีสุดในชีวติ ดงันั้นในส่วนน้ีจึงขอน าเสนอเทคนิคและวธีิการ
เพื่อการสร้างความส าเร็จในการท างานตามหลกัของ " D-E-V-E-L-O-P " ดงัน้ี 
 D Development  ไม่หยดุย ั้งการพฒันา  
 E Endurance  มุ่งเนน้ความอดทน 
 V Versatile  หลากหลายความสามารถ  
 E Energetic  กระตือรือร้นอยูเ่สมอ  
 L Love  รักงานท่ีท า  
 O Organizing  จดัการเป็นเลิศ  
 P Positive Thinking   คิดแต่ทางบวก   
 Development : ไม่หยุดยั้งการพฒันา  ผูท่ี้จะประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานได้
จะตอ้งเป็นคนท่ีมีหวัใจของการพฒันาอยูเ่สมอ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองบุคลิกลกัษณะ พฤติกรรม หรือแมแ้ต่
วธีิการท างาน  โดยตอ้งเป็นผูท่ี้มีการส ารวจและประเมินความสามารถของตนเองอยูต่ลอดเวลา  คอย
ตรวจสอบวา่เรามีจุดแขง็และจุดบกพร่องในดา้นใดบา้งและพยายามท่ีจะหาทางพฒันาจุดแขง็และ
ปรับปรุงจุดบกพร่องของตนใหดี้ข้ึน  เช่น ถา้ไม่เก่งภาษาองักฤษ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งน ามาใชใ้นการท างาน 
ก็ควรขวนขวายหาโอกาสท่ีจะเรียนเพิ่มเติม  นอกจากน้ียงัตอ้งเป็นคนท่ีไม่ยดึติดกบัวธีิการหรือ
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ขั้นตอนการท างานแบบเดิม ๆ  โดยควรจะหาเทคนิคและแนวทางใหม่ ๆ  เพื่อพฒันาการท างานของ
ตนเองใหดี้ข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึนอยูเ่สมอ  

Endurance : มุ่งเน้นความอดทน ความอดทนเป็นพลงัของความส าเร็จ อดทนต่อค าพดู 
อดทนต่อพฤติกรรมการดูหม่ินหรือสบประมาท  อดทนต่อความเครียดในการท างาน คนบางคน
ลาออกจากท่ีท างานเพราะเจอหวัหนา้งานพดูจารุนแรง  หรือเพียงแค่ถูกต่อวา่ต่อหนา้ท่ีประชุมเท่านั้น 
การลาออกจากงานบ่อย ๆ นั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ดี  เพราะเวลาไปสมคัรงานท่ี ใด เขาอาจจะมองวา่เป็นคนไม่
มีความอดทนเลยก็เป็นได้  (เสียประวติัการท างาน)  หากตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเลวร้ายหรือไม่
ปรารถนา  ขอเพียงแต่ใหคุ้ณมีความอดทนและอดกลั้นเขา้ไว ้แลว้จะสามารถเผชิญกบัปัญหาต่างๆ    
ไดส้ าเร็จ  

Versatile : หลากหลายความสามารถ  หลาย ๆ องคก์รยอ่มตอ้งการคนท่ีมีความรู้  และ
ความสามารถใหเ้ขา้มาพฒันาและปรับปรุงองคก์รใหดี้ข้ึน ขอใหล้องคิดดูวา่ถา้เป็นเจา้ของบริษทั  เรา
ตอ้งการ ไดค้นท่ีสามารถท างานไดห้ลาย ๆ อยา่ง หรือท าไดเ้ฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึงแน่นอนคง
ตอ้งการไดค้นท่ีมีความสามารถท างานไดห้ลากหลาย  ไม่ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
พิเศษ ซ่ึงบางคนท่ีหลีกเล่ียงงาน กลวัวา่จะตอ้งท างานมากกวา่คนอ่ืน ไม่อยากใหใ้ครเอาเปรียบ  ไม่เคย
อาสาท่ีจะท างานนอกเหนือจากงานท่ีรับผดิชอบ แน่นอนวา่คนกลุ่มน้ีไม่มีทางท่ีจะไดรั้บ
ความกา้วหนา้และความส าเร็จในชีวติการท างานไดเ้ลย ดีไม่ดีกลุ่มคนเหล่าน้ีอาจจะเป็นกลุ่มคนแรก   
ท่ีถูกพิจารณาใหอ้อกจากงานก่อนก็เป็นได ้(หากองคก์รตอ้งเผชิญกบัสภาวะการเงินท่ีถดถอย)  

Energetic : กระตือรือร้นอยู่เสมอ  ความส าเร็จต่าง  ๆ ยอ่มเกิดข้ึนไดถ้า้มีความ
กระตือรือร้น และมีความต่ืนตวัท่ีจะแสวงความรู้ใหม่ ๆ การรับฟังขอ้มูลข่าวสาร ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  พร้อมทั้งมีความมุ่งมัน่ท่ีจะแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคใหป้ระสบผลส าเร็จ  ส่วนใหญ่
คนท่ีมีความกระตือรือร้นจะเป็นคนท่ีชอบลองผดิลองถูก  มาท างานก่อนเวลาเสมอเพื่อหาโอกาส
คน้ควา้ขอ้มูลและหาความรู้เพิ่มเติม  พยายามท่ีจะใหง้านเสร็จก่อนหรือตรงตามเวลาท่ีก าหนด            
ซ่ึงแตกต่างจากคนท่ีขาดความกระตือรือร้น  โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีไม่อยากใหว้นัท างานมาถึง      
รอคอยเวลาเลิกงานหรือเสร็จส้ินสัปดาห์การท างาน ท างานเฉ่ือย  ไม่สนใจรับฟังขอ้มูลข่าวสารใด ๆ 
เลย ขอเพียงใหง้านของตนเองเสร็จเท่านั้นเพื่อท่ีจะไดก้ลบับา้นหรือไปท่ีไหน ๆ  ตามท่ีใจปรารถนา              
ซ่ึงท านายไดเ้ลยวา่  บุคคลเหล่านั้นไม่มีทางหรือมีโอกาสนอ้ยมากในการไดรั้บความส าเร็จและ
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  

Love : รักงานทีท่ า  ขอใหต้ระหนกัไวเ้สมอวา่  “คนเราไม่สามารถเลือกเกิดได ้แต่เรา
สามารถเลือกท่ีจะรักงานท่ีท าอยูไ่ด”้ พบวา่ในยคุสมยัน้ีการเลือกงานท่ีรักมีโอกาสเกิดข้ึนนอ้ยกวา่การ
ท่ีจะเลือกรักงานท่ีท า  ดงันั้น “หากไม่สามารถเลือกงานท่ีรักได ้คุณก็ควรเลือกท่ีจะรักงานท่ีคุณท า ” 
เพราะความรู้สึกน้ีเองจะส่งผลใหคุ้ณมีความสุขกบังาน ขอใหล้องถามตวัเองวา่รักงานท่ีท าอยูห่รือไม่  
แลว้ตนเอง มีพฤติกรรมอยา่งไร หากมีความรู้สึกวา่ไม่รักงานท่ีท าอยูเ่ลย  และผลงานท่ีเกิดข้ึนเป็น
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อยา่งไรบา้ง บางคนเบ่ือหน่ายกบัชีวติ ท างานแบบเชา้ชามเยน็ชาม ไม่มีเป้าหมายในการท างาน ซ่ึงยอ่ม
แน่นอนวา่คุณคงไม่ประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของคุณเลย พื้นฐานของความส าเร็จอยูท่ี่
ความรักในส่ิงนั้น  เม่ือมีความรัก จะมีความสุขกบังานท่ีท า ซ่ึงจะท าใหพ้ยายามหาวธีิการต่าง ๆ        
เพื่อเพิ่มมูลค่าของงานท่ีท าอยูต่ลอดเวลา  และนัน่จะส่งผลใหรู้้จกัวางแผนชีวติและเป้าหมาย
ความส าเร็จในการท างาน 

Organizing : จัดการเป็นเลศิ การจดัการงานท่ีดี จะท าใหรู้้วา่ควรจะท าอะไรก่อนและ
หลงับา้ง  สามารถจดัสรรเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประสิทธิภาพไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  การ
จดัการจะเป็นส่ิงผลกัดนัใหต้อ้งวางแผนและเป้าหมายการท างานอยูเ่สมอ  ทั้งน้ีเคยส ารวจตวัเองบา้ง
หรือไม่วา่  มีความสับสนและไม่สามารถท างานไดเ้สร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ บา้งหรือไม่ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีเองจะเป็นเคร่ืองบ่งบอกวา่คุณขาดประสิทธิภาพในการจดัการงาน  ไม่สามารถบริหาร
ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีใหเ้กิดประสิทธิผลได ้ 

Positive Thinking : คิดแต่ทางบวก ความคิดทางบวกจะเป็นส่ิงท่ีช่วยท าใหม้องโลกใน
แง่ดี มีก าลงัใจและพลงัท่ีจะท างานต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ระสบผลส าเร็จ  คนท่ีมีความคิด
ทางบวกจะเป็นคนท่ีสนุกและมีความสุขกบังานท่ีท า  แสวงหาโอกาสท่ีจะช่วยเหลือและสนบัสนุน
ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ ส าหรับผูท่ี้มีความคิดในดา้นลบอยูต่ลอดเวลา  จะเป็นผูท่ี้หมกมุ่นอยูแ่ต่กบัปัญหา      
ชอบโทษตวัเองและคนรอบขา้งอยูเ่สมอ  ขาดความคิดท่ีจะพฒันาตนเองและงานท่ีท า ในท่ีสุดผลงาน
ท่ีไดรั้บยอ่มขาดประสิทธิภาพ  
 ดงันั้นหากตอ้งการท่ีจะเป็นผูห้น่ึงท่ีประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน  คุณควร
ประยกุตใ์ชห้ลกัของการ “D-E-V-E-L-O-P“ (ไม่หยดุย ั้งการพฒันา มุ่งเนน้ความอดทน หลากหลาย
ความสามารถ  กระตือรือร้นอยูเ่สมอ รักงานท่ีท า จดัการเป็นเลิศ คิดแต่ทางบวก ) กล่าวโดยรวมก็คือ 
พฒันาตนเองอยูเ่สมอทั้งในดา้นความคิด ความรู้ จิตใจ  และการกระท า  และจะส่งผลใหมี้
ความกา้วหนา้และประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีการงานอยา่งท่ีตั้งใจ และมุ่งหวงัไว ้
  วธีิ การลดความเครียดในการท างาน 
  แนวโนม้ของการท างานของในภาครัฐและภาคเอกชนของทุกหน่วยงานยอ่มเกิดภาวะ    
ท่ีพบกบัมรสุมท่ีเป็นปัจจยัภายนอกมากระทบ  เช่น การประสบปัญหาภาวะน ้ามนัแพง  ปัญหาของภยั
ธรรมชาติ  และปัจจยัทางดา้นการเมืองท่ีผลกระทบต่อประชาชนคนไทยซ่ึงส่งผลใหม้ากระทบถึง
การเมืองภายในบริษทัดว้ยเช่นกนั  ผลกระทบดงักล่าวยอ่มส่งผลใหเ้กิดความเครียดในการท างานได้
เช่นกนัปัจจยัท่ีพุง่เป้ามาท่ีผูบ้ริหารเป็นอนัดบัแรกวา่  จะน าพาองคก์ารใหมี้ความอยูร่อดอยา่งไร        
จากปัญหาสภาวะน ้ามนัแพง  ค าตอบคงไม่พน้  2 วธีิ  คือ  การเพิ่มยอดขายใหม้ากข้ึน  กบัการลด
ค่าใชจ่้ายต่างๆลงเพื่อใหอ้งคก์ารมีความอยูร่อดได ้
  ผูบ้ริหารก็ไดว้างกลยทุธ์เพื่อใหอ้งคก์ารผา่นพน้กบัวกิฤติท่ีเกิดข้ึนโดยการใชเ้คร่ืองมือ    
ท่ีเป็นท่ียอมรับของการบริหารจดัการเขา้มาใชเ้ช่น  BSC Competency TQM และCRM ซ่ึงเคร่ืองมือ
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ดงักล่าวขา้งตน้ยอ่มมีวธีิการระบบและตวัช้ีวดัท่ีแตกต่างกนัออกไป  จากท่ีพนกังานเคยอยูก่นัแบบ     
สุขสบาย  โดยไม่ตอ้งมีใครมาคอยก ากบัดูแลตรวจสอบขอ้มูลเป็นประจ าทุกเดือน  ทุกไตรมาส          
เม่ือผูบ้ริหารไดน้ าเคร่ืองมือต่างๆมาใช้  แต่ไม่ไดศึ้กษาความพร้อมของคนไทยท่ีเคยสุขสบายมา      
ก่อนวา่ จะยอมรับเคร่ืองมือนั้นไดห้รือไม่ จึงท าใหเ้คร่ืองมือดงักล่าวมาใชใ้นเมืองไทยไม่ค่อยประสบ
ความส าเร็จเท่าไรนกั มกัจะถูกต่อตา้นจากพนกังานหรือไม่ก็ท  าใหพ้นกังานท่ีเป็นคนเก่ง( Talent) ของ
องคก์ารออกจากบริษทั  เพราะวา่ระบบท่ีน ามาใชไ้ม่มีความยติุธรรมพอ  มีแต่เอ้ืออ านวยใหก้บัพวก
พอ้งซ่ึงเป็นคนหมู่มากในองคก์าร  เป็นผูกุ้มอ านาจเชิงบริหารเสียเอง  ค่านิยมท่ีดีๆเร่ิมเปล่ียนไป  คนท่ี
ท างานหนกัมกัไม่ไดถู้กเหลียวแลจากผูบ้ริหาร  เพราะวา่ผูบ้ริหารท่ีถูกแต่งตั้งมาจากคนท่ีไม่ไดท้  างาน
อยา่งแทจ้ริง  มองระบบไม่ออก  ถา้คนไหนท างานเกินหนา้เกิน  ก็จะถูกเพง่เล็งจากผูบ้ริหารท่ีมีคน
ใกลชิ้ดคอยใหข้อ้มูลท่ีผดิๆอยูต่ลอดเวลา ถา้ผูบ้ริหารท่ีฟังความขา้งเดียว  หรือฟังจากบุคคลเหล่าน้ีทุก
วนั ก็อาจจะมีสิทธิเอนเอียงมายงัผูท่ี้ใหข้อ้มูล  ซ่ึงจะท าใหต้ดัสินใจในการบริหารคนท่ีผดิพลาดได้  
เช่นกนั  การน าเคร่ืองมือท่ีดีๆ  มาใชใ้นช่วงแรก  เม่ือระบบยงัไม่เขา้ท่ีและยงัไม่ลงตวั  ไม่สามารถให้
โทษแก่ผูก้ระท าความผดิได ้การบริหารคนควรจะเนน้ใหรั้กษาคนดีเอาไวก่้อน  เพื่อเป็นการสร้างขวญั
ก าลงัใหก้บัพนกังานท่ีท าดีเอาไวใ้นองคก์าร  จะเห็นไดว้า่ท่ีกล่าวมาทั้งหมด  เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อพนกังาน ถา้จะนบัรวมถึงปัจจยัภายในเขา้มาอีก ซ่ึงจะท าใหเ้กิดแรงกดดนัในการท างาน
เพิ่มมากข้ึนเป็นทวคูีณ  ในวธีิการแกไ้ขในเบ้ืองตน้  เราคงไปแกท่ี้ปัจจยัทั้งสองปัจจยัไม่ได้  ตอ้งใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการแกไ้ขส่ิงท่ีท าไดใ้นทนัที  ไม่ตอ้งใชพ้ละก าลงั  เวลา และอุปกรณ์เลย  ก็คือ
การแกไ้ขปรับปรุงท่ีตวัเราเองก่อน โดยสามารถปฏิบติัตนเองใหพ้น้จากความเครียดดงัน้ี  
  1)  การแกปั้ญหาอยา่งถูกวธีิ การท างานยอ่มมีปัญหาเป็นธรรมดาอยา่แกปั้ญหาโดยการ
ใชอ้ารมณ์จะท าใหเ้ครียดมากข้ึน  ควรเร่ิมตน้แกปั้ญหาท่ีสาเหตุ  เรียนรู้ท่ีจะแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม
เพราะเม่ือแกปั้ญหาไดก้็จะสบายใจหายเครียด 
  2)  การบริหารเวลาอยา่งเหมาะสม  จะช่วยใหก้ารท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีเวลา
เหลือส าหรับการพกัผอ่นและครอบครัว  ท าใหเ้ครียดนอ้ยลง  ควรทบทวนดูวา่ใชเ้วลาแต่ละวนัไปกบั
เร่ืองใดบา้ง  เพื่อการจดัแบ่งเวลาใหเ้หมาะสม  ทั้งการท างานสังสรรคค์รอบครัวและการพกัผอ่น       
ลองสังเกตเพื่อนร่วมงานท่ีบริหารเวลาไดดี้ และลองท าตามดูอาจช่วยในการบริหารเวลาของตนเองได ้
  3) การปรับเปล่ียนความคิดส่วนหน่ึงมาจากความคิดของเรา  ถา้เรารู้จกัปรับเปล่ียน
ความคิดในแง่มุมใหม ่จะช่วยใหเ้ครียดนอ้ยลง ถา้รู้สึกตวัเองคิดมากหาทางออกไม่ได้  ควรหยดุคิดสัก
พกัคิด ใหย้ดืหยุน่มากข้ึนกวา่เดิม คิดอยา่งมีเหตุผล คิดอยา่งท่ีคนอ่ืนคิด และคิดถึงคนอ่ืนบา้ง 
  4)  การพกัผอ่นหยอ่นใจหลงัเลิกงานแลว้  ควรไดพ้กัผอ่นหยอ่นใจบา้ง  เพื่อผอ่นคลาย
จิตใจท าใหพ้ร้อมท่ีจะกลบัไปท างานอยา่งมีประสิทธิภาพกิจกรรมพกัผอ่นหยอ่นใจมีอยูม่ากมาย      
ควรเลือกตรงขา้มกบังานประจ า  เช่น  งานประจ านัง่โตะ๊ทั้งวนั  ยามวา่งควรท ากิจกรรมกลางแจง้
เคล่ือนไหวร่างกาย หรืองานประจ าเป็นผูใ้หบ้ริการ ยามวา่งควรใหผู้อ่ื้นบริการเราบา้ง 
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  5)  การรู้จกัยนืยนัสิทธิของตน  ความเครียดอาจเกิดจากการยอมอ่อนขอ้เกรงใจผูอ่ื้นมาก
เกินไป รู้จกัยนืยนัสิทธิของตนเองบา้ง  จะท าใหเ้ป็นตวัของตวัเอง  และเป็นเกรงใจต่อผูอ่ื้น  สิทธิท่ีควร
รักษาคือสิทธิท่ีจะปฏิเสธอยา่งมีเหตุผล  สิทธิท่ีจะท างานด่วนของตนใหเ้สร็จก่อน  สิทธิท่ีจะไต่ถาม
เพราะความไม่เขา้ใจ สิทธิเปล่ียนใจเม่ือไดข้อ้มูลใหม่ 
  6)  การสร้างเขม้แขง็ทางจิตใจ  จิตเป็นนาย  กายเป็นบ่าว  จิตใจท่ีเขม้แขง็จะช่วยให้
เอาชนะความเครียดได้  การสร้างเขม้แขง็ทางจิตใจโดยสร้างความเช่ือมัน่ใหต้นเอง  พฒันาปรับปรุง
ตวัเองเขา้ใจชีวติ วา่ไม่มีอะไรแน่นอน  ไม่ยดึติดกบัอดีตหรือกงัวลกบัอนาคตมากเกินไป  อยา่ลืมสร้าง
ความอบอุ่นในครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นก าลงัใจท่ีส าคญัในการต่อสู้กบัอุปสรรค 
  7)  การสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน  การท่ีผูร่้วมงานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั
ร่วมมือกนัในการท างาน  จะท าใหเ้กิดความอบอุ่น  มีก าลงัใจ  และสนุกสนานกบังานมากกวา่การ
ท างานโดยล าพงั  การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน  สามารถท าไดโ้ดยเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่
เสมอ 
  8)  การแสดงอารมณ์อยา่งเหมาะสม  การเก็บอารมณ์ท่ีไม่ดีเอาไว้  และการแสดงอารมณ์
ท่ีไม่เหมาะสม  ท าใหเ้กิดความเครียด  ควรฝึกควบคุมอารมณ์  คิดก่อนท า  ท าอยา่งเหมาะสม  จะไดไ้ม่
เกิดปัญหาภายหลงั  เม่ืออารมณ์ดีควรแสดงออกดว้ยการยิม้  พดูเล่น  ฮมัเพลงเพื่อใหค้นใกลชิ้ดรู้สึกดี
ดว้ย หากอารมณ์ไม่ดีให้หลบจากสถานการณ์และหายใจลึกๆ  ไตร่ตรองผลท่ีจะตามมา  จะท าใหมี้สติ  
เครียดนอ้ยลง 
  9)  การออกก าลงักายเม่ือรู้สึกเครียดจากการท างาน  การออกก าลงักายจนเหน่ือยและ
เหง่ือออก  จะช่วยคลายเครียดได้  หลงัเลิกงานหรือในวนัหยดุ  ควรออกก าลงักายหรือเล่นกีฬากบักลุ่ม
เพื่อน จะรู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินยิง่ข้ึน การช่วยกนัท างานบา้นในวนัหยดุ  ก็ถือวา่เป็นการออก
ก าลงักายท่ีดี และช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
  10)  การพดูอยา่งสร้างสรรคจ์ะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  สวสัดี  ขอโทษ
ขอบคุณ เป็นประโยคท่ีควรพดูติดปาก  แสดงถึงการมีมรรยาทและเป็นเสน่ห์แก่ผูพ้ดู  หมัน่พดูชมเชย
ไต่ถามทุกขสุ์ขใหก้ าลงัใจประสานความเขา้ใจ เพื่อลดความขดัแยง้ในการท างาน  จะช่วยตดัปัญหาลด
ความเครียด 
 

5.  การด าเนินชีวติให้เป็นสุข  
   ความสุขเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ เป็นการมองชีวติ มองตวัเอง และมองผูอ่ื้น ดงันั้น
ความสุขจึงเกิดข้ึนไดก้บัคนทุกชั้นไม่วา่ ผูดี้ มัง่มี หรือยากจน คนท่ีมีความสุข คือคนท่ีมีความสมหวงั  
เป็นคนท่ีสามารถประกอบกิจการงานประสบความส าเร็จตามความปรารถนา  มีร่างกายแขง็แรง
ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็  ไม่มีอารมณ์ขุ่นมวัหรือวติกกงัวล  มีอารมณ์มัน่คง  มีความอดทนและ             
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มีความสามารถต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ ได ้เป็นคนท่ียอมรับความจริงในชีวติท าตวัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม ผูท่ี้ตอ้งการมีความสุขในชีวติของตนจึงควรปฏิบติัดงัน้ี  
    1)  พยายามรักษาสุขภาพทางกายใหแ้ขง็แรงอยูเ่สมอ มนุษยทุ์กคนจะมีสุขภาพทาง
กายและสุขภาพทางจิตท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั คนท่ีมีร่างกายแขง็แรง สุขภาพดี ยอ่มมีจิตใจ   
ร่าเริง สนุกสนาน ตรงกนัขา้มกบัคนท่ีไม่แขง็แรง ยอ่มเจบ็ป่วยเสมอ  ท าใหมี้อารมณ์หงุดหงิด ร าคาญ
ใจ ดงันั้นเราจึงควรรักษาร่างกายใหแ้ขง็แรงอยูเ่สมอโดยการรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ มีการ
พกัผอ่นเพียงพอ  รักษาความสะอาดของร่างกาย ตลอดจนหมัน่ออกก าลงักายอยูเ่สมอ   
    2)   รู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริง ควรส ารวจตวัเองวา่ เป็นคนอยา่งไร มีความสามารถทาง
ใด แค่ไหน  มีความสนใจและตอ้งการส่ิงใด มีอะไรเป็นขอ้ดีและขอ้เสีย พยายามหาทางแกไ้ข
ขอ้บกพร่องและส่งเสริมส่วนท่ีดี จะท าใหเ้ราตั้งเป้าหมายของชีวติไดเ้หมาะสมกบัความเป็นจริง 
ตลอดจนมีโอกาสพบกบัความส าเร็จและความสมหวงัไดม้าก   
     3)  ตอ้งกลา้เผชิญกบัความกลวัและความกงัวลใจต่างๆ เราควรตั้งความหวงัไวเ้สมอ 
แมเ้วลาท่ีตกต ่าก็อยา่ทอดอาลยั จงคิดหวงัเสมอวา่เราจะไม่อยูใ่นสภาพเช่นน้ีตลอดไป สักวนัหน่ึงเรา
อาจจะดีข้ึนได ้เม่ือรู้สึกกลวัอะไรตอ้งพยายามคน้หาความจริงวา่ส่ิงนั้นคืออะไร อยา่ปล่อยจิตใจให้
หวาดกลวัโดยไม่มีเหตุผล   
    4)  ไม่ควรเก็บกดอารมณ์ท่ีตึงเครียด เป็นผูมี้อารมณ์ขนัอยูเ่สมอ การมีอารมณ์ขนัช่วย
ใหมี้อารมณ์ผอ่นคลาย   ควรหาทางระบายอารมณ์ท่ีขุ่นมวัหรือไม่สบายใจ โดยหาทางออกในส่ิงท่ี
สังคมยอมรับและเป็นไปในทางท่ีพึงปรารถนา   
    5)  ยอมรับขอ้บกพร่องและขอ้ผดิพลาดของตนเอง การรู้จกัตนเอง และเขา้ใจผูอ่ื้น
อยา่งแทจ้ริง  จะช่วยใหเ้รายอมรับขอ้บกพร่อง หรือความผดิพลาดของตนเอง และใหอ้ภยัในความ
ผดิพลาดของผูอ่ื้นได ้  
    6)  ตอ้งรู้จกัพอใจในส่ิงท่ีตนท าอยู ่การรู้จกัพอใจในงานหรือส่ิงท่ีตนท าอยูจ่ะท าให้
บุคคลนั้นเกิดอารมณ์สนุก ไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย ท าใหชี้วติน่าสนใจ มีความกระตือรือร้นในการท างาน   
มีก าลงัใจเขม้แขง็ในการต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ มีความตอ้งการพอเหมาะพอควรและมีความยดืหยุน่ได ้   
มีเหตุผล  รู้จกัความพอดีเก่ียวกบัความตอ้งการความปรารถนา ความทะเยอทะยาน ควรมีความคิด
ใฝ่ฝันท่ีใกลเ้คียงกบัความสามารถและความเป็นจริง  จะช่วยใหเ้ราวางแผนต่างๆ ไวเ้ป็นระยะๆ เพื่อ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได ้  
    7)  การยอมรับสภาพของตวัเองโดยไม่เปรียบเทียบกบัคนอ่ืน เพราะการเปรียบเทียบ
จะท าใหเ้ราเกิดความนอ้ยเน้ือต ่าใจวา่ ท าไมเราจึงไม่โชคดีอยา่งคนอ่ืน แต่เราอาจไม่ทราบวา่คนอ่ืนเขา
ก็มีความทุกขเ์หมือนกนั   
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    8)  การยดึคติวา่  จะเป็นผูใ้หม้ากกวา่ผูรั้บ การท าส่ิงใดใหใ้ครโดยหวงัผลตอบแทน 
ยอ่มจะท าใหผ้ดิหวงัไดม้ากเพราะมวัแต่กงัวลอยูว่า่เราจะไดรั้บอะไรเป็นการตอบแทนหรือไม่ มาก
นอ้ยเพียงใด  เม่ือไม่ไดรั้บตามท่ีตนคาดหวงัก็จะผดิหวงัท าใหไ้ม่มีความสุข คิดวา่ตนไม่ไดรั้บความ 
อยติุธรรมอยูเ่สมอ   
    9)  จงตระหนกัวา่เวลาเป็นยารักษาความเจบ็ปวด เม่ือพลาดหวงัหรือผดิหวงั จง
อดทนและมีความหวงัต่อไป  ไม่ควรใชว้ธีิถอยหนีหรือหลีกเล่ียงปัญหาโดยการท าลายตวัเอง ตอ้งนึก
ไวเ้สมอวา่ ถา้เราปล่อยใหเ้วลาผา่นไปนานเท่าไหร่ก็ตามความเจบ็ปวดต่าง ๆ จะค่อย ๆ ลดนอ้ยลง
และหายไปในท่ีสุด  
  ความส าคญัในการด าเนินชีวติของมนุษยอ์ยูท่ี่ตวัเราเป็นอนัดบัแรก สุขภาพและความ
พร้อมจากตวัเองเท่านั้นท่ีจะเป็นเกราะป้องกนัใหต้วัเรากา้วเดินไปอยา่งมัน่ใจ และเกิดความส าเร็จใน
เป้าหมายชีวติท่ีตั้งไว ้
 

6.  การสมคัรงาน 
 6.1  การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน  
 การสมคัรงานเหมือนกบัการไปเสนอขายสินคา้ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งเตรียมตวัใหดี้ และการ
เตรียมตวัก่อนสมคัรงานเป็นส่ิงจ าเป็น จะตอ้งเร่ิมตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา ซ่ึงในแต่ละปี แต่ละสถาบนั
จะมีผูจ้บการศึกษาทัว่ประเทศ รวมกนัแลว้ประมาณแสน ๆ คน และรวมกบัผูท่ี้ตกคา้งจากปีก่อนๆ    
ท่ียงัไม่ไดง้านท ามีอีก จ านวนมาก และความเช่ือท่ีวา่เรียนเก่งหรือเรียนดีแลว้จะหางานง่ายนั้นอาจจะ
ไม่เป็นจริงเสมอไป ซ่ึงในยคุปัจจุบนัการรับคนเขา้ท างานในทุกวนัน้ีจะพิจารณา ส่ิงอ่ืนๆ 
ประกอบดว้ย เช่น บุคลิกภาพ ความคล่องตวั ความอดทน ความเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบ เป็นตน้ 
การเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ ในการหางานท าหรือสมคัรงาน จึงเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีดี 
และควรท า เขา้ท านองท่ีวา่ "ฟอร์มดี มีชยัไปกวา่คร่ึง" ซ่ึงการไปหางานหรือการไปสมคัรงานเปรียบ 
เสมือนกบัคุณเป็นเซลลแ์มน หรือเซลลว์แูมน ท่ีจ  าเป็นจะตอ้งเตรียมความพร้อมในการสมคัรงาน โดย
จ าเป็นจะตอ้งมีเทคนิค วธีิการต่างๆ ท่ีท าใหผู้ซ้ื้อ สินคา้ (นายจา้ง) พร้อมท่ีอยากจะไดสิ้นคา้ (ตวัคุณ) 
เอาไว ้ถา้คุณท าได ้โอกาสท่ีคุณจะประสบความส าเร็จในการหางานท ามีมาก ดงันั้นถา้ท่านเป็นผูห้น่ึง
ท่ีไม่ตอ้งการตกอยูใ่นสถานการณ์วา่ "ตกงาน" ก่อนหางานท า ควรเตรียมความพร้อมดงัน้ี  
       1)  ค้นพบตัวเองให้ชัดเจน  ท าไมจึงตอ้งมีการรู้จกัตนเอง ก็เพราะการหางานคือการ 
"ขาย" ตนเองชนิดหน่ึง เป็นการเสนอขายความรู้ ความสามารถของตวัเราเองใหแ้ก่บริษทั  หรือองคก์ร
ใด องคก์รหน่ึงนัน่เอง ใครขายเก่งหรือมีศิลป ะในการขาย สามารถท าใหผู้ซ้ื้อเกิดความรู้สึกอยากได ้
"สินคา้"  ชนิดน้ีก็จะไดง้านไปท า    แต่การท่ีจะขายของอะไรไดน้ั้นเราจ าเป็นจะตอ้งรู้คุณภาพสินคา้
เสียก่อน (รู้จกัตวัเราเอง) เราจึงจะขายใหใ้ครเขาได ้ถา้เราไม่รู้แมก้ระทัง่สินคา้นั้นมี คุณภาพอยา่งไร    
มีจุดเด่นอะไร อยูต่รงไหน ใชแ้ลว้ไดป้ระโยชน์อะไร ใครเขาจะมาซ้ือ (นายจา้ง)  ดงันั้น การสมคัรงาน   
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ก็เช่นกนั ถา้คุณไม่รู้แมก้ระทัง่วา่ในตวั เรามีจุดเด่น ความรู้  ความสามารถ ฯลฯ หรือพดูง่าย ๆ วา่เก่ง
ทางดา้นไหน และจะไปโนม้นา้ว ใหค้นอ่ืนเขามาช่ืนชม และตอ้งการไดอ้ยา่งไร 

 ขั้นตอนตอนแห่งค้นพบตัวเอง  
             (1) การค้นหาทกัษะ ( Skills) เป็นความสามารถท่ีตอ้งมีและเป็นรากฐานในการ

ท างานทุกชนิด  ไม่มีงานชนิดไหนท่ีไม่ตอ้งใชท้กัษะ (สุรีพร พึ่งพุทธคุณ,2550 :154) โดยทกัษะ         
จะแบ่งไดเ้ป็น 3 แบบ คือ 

  ก. ทกัษะท่ีเกิดจากการเรียนรู้ เช่น ทกัษะในการขบัรถ พดูภาษาต่างประเทศ 
  ข . ทกัษะท่ีติดตวัท่ีติดตวัเรามาและสามารถพฒันาใหดี้ข้ึนได ้เช่น การวาดรูป       

ร้องเพลง 
  ค . ทกัษะท่ีไดจ้ากส่ิงแวดลอ้มไม่วา่จะเป็นบา้น ท่ีท างาน โรงเรียน เช่น ทกัษะการ

เขา้กลุ่มเพื่อน  ทกัษะการเป็นผูน้ าซ่ึงในงานแต่ละชนิดเม่ือจ าแนกหนา้ท่ีของงานออกแลว้จะตอ้ง
ประกอบดว้ย กิจกรรมหลายอยา่ง ซ่ึงแต่ละกิจกรรมก็จะประกอบไปดว้ยทกัษะมากมาย เช่น อาชีพครู     
มีกิจกรรมทางดา้นการสอน การบริหาร คน้ควา้ ทกัษะมีทั้งการพดู การออกค าสั่ง การฟัง การแสดงออก 
และการเขียน เป็นตน้  

             (2) การส ารวจจุดเด่นของตนเอง   จุดเด่นของบุคคลมีผลต่อการหางานมากพอๆ 
กบัทกัษะ จุดเด่นน้ีเป็นลกัษณะทางบุคลิกภาพท่ีทุกคนมี  งานทุกชนิดตอ้งการคนท่ีมีบุคลิกบางอยา่ง    
ท่ีเด่นเป็นเฉพาะ เช่น งานประชาสัมพนัธ์  ควรมีบุคลิกภาพท่ีเขา้กบัคนง่าย รู้จกัจดัการเก่ียวกบัคน 
หรือพนกังานบญัชี ก็ควรมีบุคลิกภาพท่ีละเอียดรอบคอบ เป็นตน้  

             (3)  ส ารวจความสัมฤทธ์ิผลทัว่ไป   ความสัมฤทธ์ิผลน้ีคือ เป็นความรู้สึก
ประทบัใจความส าเร็จไม่วา่จะเกิดจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม โดยใหนึ้กถึงส่ิงท่ีท าแลว้ส าเร็จ และ
ประทบัใจเหล่านั้นมาสัก 4-5 เร่ือง และเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นผลสัมฤทธ์ิของ เรา และน ามาเขียนเป็น
ผลสรุปน้ีเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลไวเ้ป็นองคป์ระกอบในการสมคัรงาน  
                      (4) ส ารวจความชอบและไม่ชอบ   เป็นขั้นตอนของการลองกลบัไปคิดทบทวน
ใหม่อีกคร้ังถึงประสบการณ์สมยัอยูโ่รงเรียน หรือมหาวทิยาลยั หรือช่วงชีวติท่ีผา่นมามีอะไรท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงเหล่านั้นท่ีชอบและไม่ชอบใจบา้งไหม เช่น เราอาจจะจ าครูท่ี ต าหนิอยา่งขาดเหตุผล คุณแม่       
ท่ีเคร่งครัดและเจา้ระเบียบ เพื่อนท่ีเจา้อารมณ์ ขอใหจ้  าบุคลิกลกัษณะของบุคคลท่ี เราไม่ชอบน้ีไวด้ว้ย 
จะไดรู้้วา่บุคคลประเภทใดท่ีอยูด่ว้ยแลว้ไม่มีความสุข 

             (5) ส ารวจขีดจ ากดั   คนเราทุกคนไม่มีความสมบูรณ์ดีพร้อมไปเสียทุกอยา่ง      
ทุกคนตอ้งมีขอ้บกพร่อง  ซ่ึงมนัอาจเป็นจุดอ่อนท่ียงัแฝงอยูใ่นบุคลิกภาพในปัจจุบนั จุดอ่อนท่ีจะเป็น
ส่ิงขดัขวางท าใหไ้ม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  โดยจะตอ้งพยายามท าความรู้จกักบัทุก ดา้นของ
บุคลิกตนเองอยา่งแทจ้ริง และน ามาเป็นจุดแกไ้ข ปรับปรุง หรือเป็นขอ้ควรระวงั เพื่อจะไปสู่เป้าหมาย
แห่งความส าเร็จได ้เช่น เราอาจเป็นคนท่ีมีความคิดอ่านท่ีดีสมยัอยูโ่รงเรียนมธัยม แต่ มกัไม่กลา้แสดง
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ตวัหรือแสดงความคิดเห็นใหป้รากฏ ท าใหค้นอ่ืนรับหนา้ท่ีแทนไป  แสดงวา่มีจุดอ่อน คือ ขาดความ
กลา้ หรือไม่มีลกัษณะเป็นผูน้ า ก็น า จุดอ่อนขอ้น้ีไปปรับปรุงและพฒันา หรือถา้ไม่ สามารถท าได้ จะ
เป็นผูน้ าก็ตอ้งหางานในต าแหน่งท่ีไม่ตอ้งแสดงความเป็นผูน้ าดงักล่าว  

             (6) ส ารวจค่านิยม  ค่านิยม คือส่ิงท่ีเรายดึถือวา่ ดี งาม สมควรปฏิบติั เช่น ค่านิยม
เร่ืองความซ่ือสัตย ์ความมัน่คง ความปลอดภยั ความเสียสละ ซ่ึงถา้คิดแต่เพียงวา่ขอใหไ้ดง้าน โดยไม่
ตระหนกัถึงค่านิยมของตวัเองและธรรมชาติของงาน การท างานนั้นก็จะไม่ไดรั้บความสุขกบัการ
ท างาน และท าใหต้อ้งเขา้ๆ ออกๆ หางาน ใหม่อยูต่ลอดเวลา ดงันั้น การรู้จกัค่านิยมของตวัเองจึงเป็น
หวัใจส าคญัอีกดา้นหน่ึงในการท างานเพื่อความสุขของชีวติ  
             (7) ส ารวจความสัมพนัธ์ทีม่ีต่อบุคคลอืน่   การท างานทุกชนิดตอ้งสัมพนัธ์กบัคน  
จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัแต่ละต าแหน่งงาน ดงันั้น ส่ิงท่ีคุณตอ้งเขา้ใจคือ  เราตอ้งอยูก่บัคนไปตลอด
ชีวติ  การเขา้ใจความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนั จึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการอยูร่่วมกนัในสังคม และท างานดว้ยกนั
ในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ  
                  (8) ส ารวจส่ิงแวดล้อมในการท างาน  ส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีน้ีก็คือ สถานท่ีตั้ง
ของหน่วยงาน เช่น ใกล้ -ไกล การคมนาคม ต่างจงัหวดั หรือกรุงเทพฯ สภาพมลภาวะต่างๆ ลกัษณะ
งาน ซ่ึงจะตอ้งมีความยดืหยุน่พอท่ีจะปรับความตอ้งการใหเ้ขา้กบัส่ิงต่างๆ รอบตวัไดต้ามสมควร  

             (9)  ความต้องการเกีย่วกบัเงินเดือน  ไม่วา่ผูส้มคัรงานจะมีประสบการณ์หรือไม่
มีประสบการณ์ก็ตาม การเรียกร้องเงินเดือนเท่าใดนั้น ควรจะตอ้งไปท าการคน้ควา้วา่โดยทัว่ๆ ไป 
บุคคลท่ีจบการศึกษา ในระดบัเดียวกนัหรือผูท่ี้ทางบริษทัรับเขา้มาในต าแหน่งท่ีคลา้ยกั นไดรั้บ
เงินเดือนประมาณเท่าใด ซ่ึงส่วนใหญ่ ถา้เป็นงานราชการเงินเดือนจะตอ้งเป็นไปตามวฒิุท่ีทางการ
ก าหนด ไม่มีการต่อรอง แต่ถา้เป็นบริษทัเอกชนหรือรัฐวสิาหกิจอาจมีอตัราการจ่ายเงินท่ีต่างกนั
ออกไปข้ึนอยูก่บัขนาด ความมัน่คงของบริษทั และระบบการบริหารของบริษทั  
              2) การติดตามข่าวสาร 

         ส่ิงท่ีคนหางานจะตอ้งตระหนกัก่อนส่ิงอ่ืนใดก็คือ  จะตอ้งมีความกระตือรือร้น
ขวนขวายหาข่าวสารดว้ยความสนใจอยา่งจริงจงั  เพราะช่วงเวลาของการโฆษณารับสมคัรงานของแต่
ละองคก์รลว้นมีระยะเวลาจ ากดั บางองคก์รก็จะระบุวนัหมดเขตรับสมคัรเอาไว ้ท าใหเ้ม่ือวนัเวลาผา่น
ไปโอกาสในการสมคัรงานแลว้ ไดรั้บการคดัเลือกไปสัมภาษณ์ยอ่มนอ้ยลงดว้ย  เน่ืองจากในแต่ละปีมี
บณัฑิตจบใหม่จากสถานศึกษาท่ีผลิตออกมาอยา่ง ต่อเน่ือง  ดว้ยเหตุน้ี เราจึงตอ้งขวนขวายท่ีจะหา
ขอ้มูลข่าวสารการรับสมคัรงานใหม้ากท่ีสุด  

          เม่ือไดข้่าวสารการรับสมคัรงานและคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะสมคัรได ้รวมทั้ง รู้สึก
พอใจท่ีจะท างานในต าแหน่งนั้น ๆ ก็ควรจะสมคัรใหเ้ร็วท่ีสุด เท่าท่ีจะท าไดไ้ม่มีเหตุผลอะไรท่ีตอ้งรอ      
ทั้ง ๆ ท่ีมีความพร้อมในเร่ืองเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการสมคัรงานตามท่ีระบุไว ้ตรงกนั
ขา้มกลบัเป็นผลดีเสียอีก เพราะองคก์รท่ีรับสมคัรงานจะเห็นความกระตือรือร้น ความมุ่งมัน่ และ



236 
 

ความตอ้งการท างานอยา่งชดัเจน ส่งผลใหผู้รั้บสมคัรพึงพอใจ ท่ีใหค้วามสนใจกบัองคก์รนั้นมากกวา่
ผูส้มคัรรายอ่ืน ๆ ท่ีรอจนเกือบหมดเขตรับสมคัรแลว้จึงค่อยไปสมคัร นอกจากนั้น การส่งใบสมคัรไป
ตั้งแต่เน่ิน ๆ ท าใหมี้ขอ้ไดเ้ปรียบกวา่คนอ่ืนในกรณีท่ีส่งใบสมคัรไปทางไปรษณียแ์ลว้เกิดความล่าชา้
ก็อาจเป็นไปไดว้า่ ใบสมคัรงานหรือจดหมายสมคัรงานของไปถึงท่ีหมายภายหลงัหมดเขตรับสมคัร
งาน โอกาสท่ีจะไดง้านก็จะลดลงตามไปดว้ย  
          คนเราถา้ท างาน ในส านกังาน เราจะตอ้งใชเ้วลาท างานอยูใ่น ส านกังาน ถึงวนัละ      
7 - 8 ชัว่โมง เพราะฉะนั้นก็ควรจะสมคัรงานดว้ยจดหมายสมคัรงานหรือกรอกแบบฟอร์มการสมคัร
งานและส่งใบสมคัรงานใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ยชัว่โมงละ 1 หน่วยงาน หรือวนัละ  7 - 8  หน่วยงานใน
ต าแหน่งงานท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น  และมัน่ใจวา่พอใจจะท างานในต าแหน่งนั้นๆ ถา้ไดรั้บการ
คดัเลือก  
                     ถา้ท าแบบน้ีได ้โอกาสท่ีจะไดง้านยอ่มมีสูงกวา่คนท่ีสมคัรงานนาน ๆ คร้ังหน่ึง 
แลว้ก็คอยอยูเ่ฉยๆ จนกวา่จะรู้วา่ไม่มีหวงัเสียแลว้ จึงค่อยลุกข้ึน แสวงหาข่าวสารรับสมคัรงาน แลว้ก็
เร่ิมหาหลกัฐานใหม่ ส่งใบสมคัรหรือจดหมายสมคัรงานไปอีกคร้ังแลว้ก็รอคอยการเรียกไปสัมภาษณ์        
เราจะตอ้งไม่ลืมวา่ คู่แข่งมี จ านวนมากข้ึนทุกวนั และ ตอ้งไม่ลืมวา่คู่แข่งขนัจ านวนมาก  มีคุณสมบติั
ทุกอยา่งเหมือนท่ีเราตามเอกสารหลกัฐานดว้ยกนัทั้งนั้น  
                     ดงันั้นในระหวา่งท่ีก าลงัหางานท า จึงควรมีเอกสารท่ีใชส้ าหรับการสมคัรงานไว้
ใหพ้ร้อมและท าส าเนาเอาไวห้ลาย ๆ ชุด จะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลาหาหลกัฐาน ถา้ขยนัแสวงหาแหล่งรับ
สมคัรงานไดม้ากกวา่คนอ่ืน ๆ เช่น ออกสมคัรงานใหไ้ดว้นัละ 4-5แห่งเท่านั้น โอกาสท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในการหางานก็มีมากยิง่ข้ึน 

      3)  มองหาแหล่งงาน 
         โดยทัว่ ๆ ไป หนทางท่ีจะเร่ิมมองหาแหล่งงานไดน้ั้นมีหลายวธีิ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในจุดท่ีส่ือมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงน้ีไม่ใช่เร่ืองยาก  ท่ีจะหาขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ร             
ท่ีเปิดรับสมคัรงาน ซ่ึงคุณอาจจะเลือกดูไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ เหล่าน้ี คือ 

 (1) ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือส่ิงพิมพท์ั้งรายวนัและรายสัปดาห์ เป็นส่ือท่ีคนตอ้งการหางาน
ท ามกัจะมองหาเป็นอนัดบัแรกโดยส่ือดงักล่าวอาจจะมาในรูปของนิตยสาร  รายสัปดาห์ท่ีลงข่าวสาร
เก่ียวกบัการรับสมคัรงานโดยเฉพาะ เช่น นิตยสารงานวนัน้ี  Smart Job หางานหาง่าย หรือมาในรูป
ของหนงัสือพิมพท่ี์ลงโฆษณารับสมคัรงานโดยเฉพาะ  เช่น หนงัสือพิมพแ์หล่งงาน งานทัว่ไทย 
นอกจากน้ียงัมีในรูปแบบของ Section Classified ท่ีแทรกอยูใ่นหนงัสือพิมพร์ายวนั เช่น โลกวนัน้ี  
The Nation Bangkok Post เป็นตน้ โดยส่ือเหล่าน้ีจะมีข่าวสารเก่ียวกบัการ เปิดรับสมคัรงานใหม่ๆ       
อยูเ่สมอ ซ่ึงนอกจากโฆษณา รับสมคัรงานแลว้ ยงัมีบทความต่างๆท่ีใหค้วามรู้เก่ียวขอ้งกบัการสมคัร
งานท่ีน่าสนใจอีกดว้ย 
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           (2) ส่ืออินเทอร์เน็ต ในโลกยคุปัจจุบนั  ส่ืออินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่ง
มากในการหางาน โดยผูส้มคัรงานสามารถเขา้ไปคน้หาต าแหน่งงานท่ีตอ้งการได ้จากเวบ็ไซตห์างาน
ต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่จ  านวนมากมาย นอกจากจะไดป้ริมาณต าแหน่งงานท่ีมากแลว้  เวบ็ไซตเ์หล่าน้ียงัให้
ประโยชน์ในเร่ืองอ่ืน ๆ อีกเช่น มีบทความเก่ียวกบัเทคนิคการสมคัรงาน มีค าแนะน าเก่ียวกบัการเขียน
ใบสมคัร และ Resume แถมยงัส่งใบสมคัรและ Resume ไปใหก้บัองคก์รทางอีเมลไ์ดท้นัทีอีกดว้ย  
นบัวา่เป็นวธีิการท่ีสะดวกและไดผ้ลดีไม่แพว้ธีิการอ่ืนเลยแต่ก็มีขอ้เสียอยูบ่า้งวา่ในประเทศไทยนั้น
ช่องทางของ  ส่ือทางอินเทอร์เน็ตยงัไม่ใช่ส่ือหลกัท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  การสมคัรงานทางเวบ็ไซต์
นั้นจึงมีขอ้จ ากดัท่ีวา่ขอ้มูลของคุณอาจไปไม่ถึงผูรั้บสมคัร  เพราะวา่บางบริษทัแมว้า่จะลงรับสมคัร
ทางอินเทอร์เน็ต แต่อาจจะไม่ไดน้ าขอ้มูลของผูท่ี้สมคัรงานทางอินเ ทอร์เน็ตมาพิจารณา  หรือบางคร้ัง
ก็มีความผดิพลาดทางเทคนิค ท าใหใ้บสมคัรไม่สามารถส่งไปถึงผูรั้บปลายทางได ้แต่อยา่งไรก็ดีส่ือ
อินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นส่ิงท่ีมีคุณประโยชน์อยา่งมากในยคุปัจจุบนั  
                4) ติดต่อผา่นทางส านกังานจดัหางาน  ซ่ึงมีวธีิการสมคัรงานทั้ง 2 แบบ คือ 

 - แบบตั้งรับอยูท่ี่ส านกังาน โดยมีต าแหน่งงานวา่งไวใ้หดู้  หรือลงทะเบียนไว ้
พร้อมทั้งมี นายจา้งมาขอคดัรายช่ือ และเรียกตวัสัมภาษณ์ในภายหลงั 

 - แบบเชิงรุกนอกสถานท่ี  โดยมีการจดั "วนันดัพบแรงงาน" ซ่ึงขอ้ดีของการจดั
วนันดัพบแรงงานคือ  สามารถยืน่ใบสมคัรกบันายจา้งไดโ้ดยตรง และมีการสัมภาษณ์พดูคุย  ศึกษา
บุคลิกภาพและความสามารถ ท าใหส้ามารถแสดงคุณสมบติัไดเ้ตม็ท่ี  ท าใหมี้โอกาสไดง้านท่ีเร็วกวา่
วธีิอ่ืนๆซ่ึงสามารถใชบ้ริการของกรมการจดัหางานไดท้ัว่ประเทศ  โดยในกรุงเทพฯ มีท่ีส่วนกลาง    
E-Job Center และ 10 เขตพื้นท่ีบริการ  ส่วนต่างจงัหวดัติดต่อไดท่ี้ส านกังานจดัหางานจงัหวดัทัว่
ประเทศ  

          (1) หน่วยจดัหางานของมหาวทิยาลยั  แทบทุกมหาวทิยาลยั จะมีหน่วยงานจดัหางาน
ท่ีสังกดัอยูใ่นกองกิจการนิสิต นกัศึกษา ซ่ึงหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวักลางหาแหล่งงานใหนิ้สิต 
นกัศึกษาทั้งในระหวา่งฤดูร้อน และเม่ือส าเร็จการศึกษา  

          (2) ส านกังาน ก.พ. ส าหรับงานทางดา้นเป็นขา้ราชการ 
          (3) ถามจากญาติมิตร ตอ้งประกาศใหพ้ี่นอ้ง ญาติมิตร เพื่อนฝงูทุกคนรู้ใหท้ัว่ไปวา่  

"คุณก าลงัตอ้งการงาน" และถา้เขารู้วา่ท่ีไหนก าลงัเปิดรับสมคัร เขาก็จะไดแ้จง้ใหท้ราบโดยด่วน  
          (4) WALK IN คือ การเขา้ไปสมคัรงานในองคก์ารท่ีสนใจโดยตรง โดยไม่สนใจวา่

องคก์รนั้นจะเปิดรับพนกังานหรือไม่ วธีิการน้ีอาจเป็นทางเลือก ท่ีใชไ้ดใ้นบางโอกาส ในกรณีท่ีมีความ
ตอ้งการท างานในองคก์รนั้นจริง  ๆเพราะวา่องคก์รนั้นมีช่ือเสียง มีความมัน่คง สวสัดิการดี หรือเป็นคน
ท่ีมีโอกาสเลือกงานไดม้ากกวา่คนอ่ืน เพราะไม่เดือดร้อนเร่ืองเงิน  แต่ก็มีขอ้เสียท่ีวา่ใบสมคัรอาจจะ
ไม่ไดรั้บการพิจารณา ถา้องคก์รนั้นๆ มีนโยบายท่ีจะไม่รับคนในต าแหน่งท่ีสมคัรเป็นเวลานาน แต่ก็มี
ขอ้ดีคือ ถา้ไดรั้บคดัเลือกใหม้าสอบขอ้เขียนและสัมภาษณ์งาน แลว้ผา่นการพิจารณา ก็จะไดท้  างานใน
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ต าแหน่งและองคก์รท่ีตอ้งการจริง ๆ แต่การ WALK IN น้ีในความเป็นจริงอาจเป็นทางเลือกท่ีไม่ประสบ
ผลส าเร็จมากนกั  

ดงันั้น  ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการหางานอยา่งมีประสิทธิภาพสรุปไดด้งัน้ี 
 1. การวเิคราะห์เก่ียวกบัตนเอง  

  1.1 ยอ้นไปดูทกัษะตวัเราเองและเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  และน ามาดูวา่
คุณสมบติัต่างๆ นั้น สามารถใชไ้ดม้ากในงานชนิดใดบา้ง 

  1.2 เม่ือเลือกอาชีพไดต้รงทกัษะและคุณสมบติัของตนแลว้ตอ้งมาพิจารณาวา่ 
   - ตอ้งการท างานกบัหน่วยงานใด (รัฐบาล เอกชน รัฐวสิาหกิจ) ขนาดอะไร 
(ใหญ่ กลาง เล็ก) 

  - สถาบนัตั้งใหม่หรือด าเนินกิจการมานานแลว้ 
  - มีความกา้วหนา้ (เร็ว หรือชา้) 
  - สถานท่ีตั้ง (อยูใ่นเมือง ต่างจงัหวดั) 

 2. การวเิคราะห์หน่วยงานท่ีคุณสนใจ 
  ส่ิงท่ีทุกคนควรรู้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาเก่ียวกบับริษทัเหล่านั้นก่อน

การกา้วไปสู่ขั้นตอนสมคัรงานคือ 
   - ความมัน่คงของบริษทั 
   - สวสัดิการและรายได ้
   - ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
   - บรรยากาศของการท างาน 
   - ค่านิยมและเป้าหมายในการท างาน 
   - ความกา้วหนา้  

            ทุกคนจะเห็นแลว้วา่ การศึกษาเก่ียวกบับริษทัท่ีคุณสนใจสมคัรเป็นส่ิงจ าเป็น
อยา่งยิง่ในการไดง้าน เป็นกระบวนการท่ีจะตอ้งคน้ควา้สืบหาขอ้มูลใหไ้ดม้ากท่ีสุดไม่นอ้ยไปกวา่การ
วเิคราะห์ตนเอง ก่อนท่ีจะตกลงใจสมคัรงาน 
 6.2  การเตรียมตัวเพือ่ไปสมัครงาน 
 การไปสมคัรงานเขา้ท างานในท่ีต่างๆ ไม่วา่จะเป็นบริษทัเล็กๆ หรือบริษทัใหญ่ๆ และ
ไม่วา่จะเป็นงานแนวไหนก็ตาม  จะงานราชการ งานเอกชน งานรัฐวสิาหกิจ ฯลฯ  ผูไ้ปสมคัรงาน        
ก็ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆดา้น เพื่อความมัน่ใจของผูส้มคัรงาน และมีส่วนช่วยใหบ้ริษทัท่ี
เราไปท าการสมคัรนั้นตดัสินใจเลือกผูส้มคัรงานเขา้ร่วมท างานดว้ย ยกตวัอยา่ง เช่น 

  1) หากตอ้งไปสมคัรงานแต่เชา้ก็ควรรีบเขา้นอน และท าใจใหส้บาย อยา่กงัวลมาก
จนท าใหน้อนไม่หลบั และท่ีส าคญัตอ้งไปใหต้รงต่อเวลานดัหมาย 
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  2) การแต่งกาย ควรแต่งกายใหถู้กตอ้ง เหมาะสม สุภาพ ถูกตอ้งตามกาลเทศะของ
สถานท่ี และหนา้ท่ีของงานท่ีไปสมคัร 

  3) การตดัผม โกนหนวด เครา ตดัเล็บ ตอ้งท าใหดู้สะอาดสะอา้น เรียบร้อย 
  4) การพดูจา ควรหดัพดูจาใหสุ้ภาพ มีสัมมาคาระ และชดัถอ้ยชดัค า พดูจาฉะฉาน 

ตอบไดต้รงประเด็น 
  5) เตรียมเอกสารต่างๆใหเ้รียบร้อย ไม่วา่จะเป็น เอกสารการเรียนจบ ใบปริญญาบตัร 

ส าเนาบตัรต่างๆ เช่น บตัรประชาชน ใบขบัข่ี ส าเนาทะเบียนบา้น ใบขอเปล่ียนช่ือ 
  6) เตรียมส่ิงท่ีจะน าไปเสนอ เช่น presentation หรือ portfolio 
  7) เตรียมสภาพร่างกายใหพ้ร้อม หลีกเล่ียงอาหารท่ีเกิดความเส่ียงท่ีท าใหเ้กิดอาการ

ทอ้งเสีย พกัผอ่นใหเ้พียงพอ ท าจิตใจใหส้บาย ยิม้แยม้ แจ่มใส 
   8) ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางใหดี้ วา่บริษทัท่ีเราจะไปสมคัรงานนั้นอยูต่รงไหน 

และใชเ้วลาเดินทางนานเท่าไร ใชเ้ส้นทางไหน รถอะไรผา่นบา้ง 
  9) ศึกษารายละเอียด ประวติั ความเป็นมา ใหท้ราบถึงวา่บริษทัท่ีเราจะไปสมคัรงาน

นั้น ประกอบธุรกิจ หรือกิจการ เก่ียวกบัอะไร 
  10) สอบถามขอ้ตกลงในการเขา้ท างานใหช้ดัเจน ไม่วา่จะเป็น เร่ืองเงินเดือน เวลาใน

การเขา้งาน และงานท่ีจะไดรั้บมอบหมาย 
   11) ไหวพ้ระก่อนออกจากบา้น ไหวพ้อ่ แม่ ขอพรท่าน ไหวเ้จา้ท่ีเจา้ทาง ศาลพระภูมิ 

ของบริษทัท่ีเราจะไปสมคัรงานเพื่อเป็นสิริมงคล และเสริมก าลงัใจ 
  ทั้งหมดเป็นตวัอยา่ง การเตรียมตวั และเตรียมใจ และเตรียมความพร้อมในการไปสมคัร
งาน แต่จะไดรั้บเขา้ท างานในบริษทัท่ีไปสมคัรไหมนั้น ยงัมีปัจจยัอ่ืนอีกมากมายท่ีเป็นตวัก าหนด เช่น 
ความรู้ ความสามารถ คู่แข่ง  และความเหมาะสมตามคุณสมบติัท่ีหน่วยงานตอ้งการ  
  

สรุปท้ายบท 
 

 การน า หลกัการสร้างความส าเร็จใหแ้ก่ตนเองมาพฒันาตน ใหเ้ป็นผูท่ี้มีคุณภาพชีวติท่ีดี         
ซ่ึงประกอบไปดว้ยคุณภาพชีวติท่ีดีในดา้นสุขภาพ ร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรง ดา้นคุณภาพจิตเป่ียม
ดว้ยคุณธรรม ดา้นสติปัญญารู้เท่าทนัโลก และชีวติ และดา้นสังคมดีมีความสุข  จะท าใหก้ารด าเนิน
ชีวติในสังคมราบร่ืน สามารถแกปั้ญหาต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  นอกจากน้ีบุคคลยงัไดรั้บประโยชน์จาก
การฝึกคุณธรรมใหใ้จบริสุทธ์ิ พร้อมตั้งมัน่แห่งการเรียนรู้ในทกัษะความสามารถเพื่อการประกอบ
วชิาชีพต่อไป 
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ค าถามท้ายบท 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้
 1.  นกัศึกษามีวธีิการสร้างความส าเร็จใหแ้ก่ตนเอง อยา่งไรบา้ง 
 2 .  นกัศึกษามีวธีิการคน้หาทกัษะความสามารถของตนเองโดยวธีิใดบา้ง จงระบุมาเป็นขอ้ ๆ 
 3.  การบริหารเวลา มีความส าคญัต่อการด ารงชีวติของนกัศึกษาอยา่งไร 
 4.  นกัศึกษามีหลกัการบริหารเวลาของตนเองอยา่งไรบา้ง 
 5.  นกัศึกษาปฏิบติัตนอยา่งไรบา้ง จึงเกิดความสุขในการท างาน จงอธิบายเป็นขอ้ๆ 
 6.  ช่องทางการมองหาแหล่งงานควรศึกษาทางช่องทางใดบา้ง 
 7.  นกัศึกษามีวธีิการเตรียมพร้อมในการสมคัรงานอยา่งไรบา้ง จงอธิบายเป็นขอ้ ๆ 
 8.  นกัศึกษามีวธีิลดความเครียดใหแ้ก่ตนเองอยา่งไรบา้ง เม่ือไดรั้บงานมอบหมาย หรือตอ้ง
ปฏิบติักิจกรรมท่ีมากเกินควร 
 



บทที ่9  
การพฒันาคุณภาพของคนในสังคมและชุมชน  

 
 ค  าวา่ “พฒันา ” ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไม่เหมือนกบั ค าวา่ “พฒันา ” ของ
คนทัว่ไป ดัง่ท่ีทรงวทิย ์แกว้ศรี กล่าววา่ โดยมากทางราชการถา้พดูถึงการพฒันาจะตอ้งนึกถึง
เคร่ืองไม ้เคร่ืองมือ เทคโนโลย ีแต่พระเจา้อยูห่วันั้น ถา้พดูถึงการพฒันา ตามความหมายของ
ท่านคือ พยายามใหร้าษฎรหรือประชาชนช่วยตนเอง และเปล่ียนระดบัของตวัเองมาทีละนอ้ยๆ  
 น่ีคือความหมายของค าวา่ “พฒันา ” ของพระเจา้อยูห่วัของเรา ท่านไม่เคยท่ีจะเร่งรัด
ใหเ้กิดอะไรเติบโตดัง่ปาฏิหารย ์ท่านตระหนกัวา่ประชาชนตอ้งเติบโตอยา่งมีขั้นตอน ตอ้งค่อยๆ
สนบัสนุน และค่อยๆ เขยบิฐานะของเขาข้ึนมา ทรงค่อยๆ เสริม ค่อยๆ สร้าง จากประชาชนเล็กๆ  
ตามหมู่บา้นต่างๆ ท่ีมีความยากจนแร้นแคน้ ท่านเสด็จเยีย่มเยอืนและใหแ้นวทางด าเนินการ
โครงการต่างๆ ค่อยๆ พฒันาจากความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเป็นหลกั และน าลงสู่การปฏิบติั
เพื่อความสุขของพสกนิกรชาวไทย (ทรงวทิย ์แกว้ศรี,2533:179-181)  
 

1.  คุณภาพของคนในสังคม  
 สัญญา สัญญาววิฒัน์ (มปป :38-45) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะประชากรท่ีมีคุณภาพจดัได้
วา่เป็นผูท่ี้มีวฒิุภาวะ ( mature) ตั้งแต่ระดบัพื้นฐาน จนถึงชั้นท่ีเรียกได้ วา่เป็นผูเ้จริญหรือมี  
คุณภาพดี ตามแนวความคิดของท่านผูรู้้ชาวองักฤษ ช่ือ T.R. Batten นั้น มีลกัษณะส าคญั              
5 ประการ คือ  
  1) เป็นผูท่ี้ร้จกัใชค้วามคิดอยา่งมีจุดหมายปลายทาง คือเป็นผูท่ี้รู้จกัใชค้วามคิด
และสมองอยา่งมีวตัถุประสงค ์มีเหตุผลตามหลกัวทิยาศาสตร์ แบบกระบวนการ คือ มีโครงร่าง
ในการขบคิด เช่นเม่ือจะคิดถึงเร่ืองการประชุมก็ควรมีล าดบัขั้นตอนของการเสนอปัญหา         
การแยกประเภทปัญหา การจดัล าดบัปัญหา การหาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางการ
แกปั้ญหานั้นๆ  
      2) เป็นผูท่ี้สามารถคาดการณ์ภายหนา้ได ้คือ สามารถคาดคะเนไดว้า่เหตุการณ์
ขา้งหนา้จะเป็นอยา่งไรโดยอาศยัขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฎอยู ่และอาศยัหลกัวทิยาศาสตร์ความรู้     
ดา้นต่างๆ ตลอดจนประสบการณ์ท่ีผา่นมาเป็นเคร่ืองก าหนดการคาดหมายนั้นๆ  
  3) เป็นผูท่ี้สามารถด าเนินกิจการท่ียุง่ยากสลบัซบัซอ้นได ้เน่ืองจากสังคม
สมยัใหม่นั้นมีความยุง่ยากและสลบัซบัซอ้นมากข้ึนทุกที ผูท่ี้มีคุณภาพดีจ าตอ้งมีคุณสมบติัขอ้น้ี
เป็นอยา่งยิง่ เพราะจะท าใหมี้ความสามารถวางแนวทางปฏิบติัหนา้ท่ีของตนไดส้ าเร็จ ทั้งน้ีโดย
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การอาศยัความรู้ ความชดัเจน อาศยัประสบการณ์ ตลอดจนการฝึกอบรมอยา่งดีมาเป็นเคร่ือง
ประกอบในการด าเนินการท่ียุง่ยากน้ีใหไ้ดผ้ลส าเร็จ  
  4) เป็นผูท่ี้มีความยนิดีท่ีจะรับฟังและพยายามท าความเขา้ใจความคิดเห็นและ
ความสนใจของผูอ่ื้นได ้ผูท่ี้เจริญมีคุณภาพดีจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ มีประสบการณ์ในชีวติพบเห็น
โลกและผา่นชีวติมาก จนท าใหส้ามารถรู้ไดแ้น่วา่ตนเองนั้นมิไดเ้ป็นผูว้เิศษเพียงคนเดียว คน
อ่ืนๆ ก็มีความรู้ความคิดเหมือนตนหรือดีกวา่ตนก็มี ผูท่ี้จะมีลกัษณะดงักล่าวไดจ้ะตอ้งเป็นผูซ่ึ้ง
ประกอบดว้ยคุณสมบติัยอ่ยเหล่าน้ี คือ  
      (1) มีพื้นฐานความรู้สามญัและความช านาญในดา้นครอบครัว สังคม ศาสนา 
อนามยั วฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองพอสมควร  
      (2) มีประสบการณ์ในชีวติพอสมควร คือมีอายพุอท่ีจะไดพ้บไดเ้ห็น และ
ประพฤติปฏิบติักิจกรรมของสังคมมาแลว้พอสมควร  
      (3) มีความมัน่คงทางจิตใจ เป็นคนใจคอเยอืกเยน็ ไม่ยนิดีต่อการสรรเสริญ 
ไม่หว ัน่ไหวต่อค าติฉินจนเกินควร มีความอดกลั้นต่อสภาวะอารมณ์ผูอ่ื้น และท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ
เป็นผูท่ี้ยอมรับผดิชอบในการกระท าของตน  
  5) เป็นผูมี้ความช านิช านาญในการติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ของตน คือ จะตอ้งมีความรู้ดา้นสังคมวทิยา วฒันธรรม จิตวทิยา มนุษยสัมพนัธ์ และจริยศาสตร์ 
นอกเหนือไปจากความรู้และทกัษะดา้นอ่ืนๆ และเป็นผูท่ี้ไดรั้บการฝึกฝนใหป้ฏิบติัหรือมี
ประสบการณ์ผา่นมาเป็นเวลานานพอสมควร  
 จากขอ้มูลเบ้ืองตน้จะเห็นวา่คุณภาพของคนในสังคมไทย ตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัคือ 
รู้จกัคิด มีความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์ขา้งหนา้ ด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมท่ียุง่ยาก ซบัซอ้น
ไดอ้ยา่งไม่มีปัญหา และมีความสามารถเขา้ใจความคิดเห็นของผูอ่ื้นไดซ่ึ้งเป็นคุณสมบติัเบ้ืองตน้ของ
ค าวา่ คุณภาพของคนในสังคม 
 นอกจากน้ียงัตอ้งตระหนกัถึงคุณสมบติัขั้นพื้นฐานใหมี้อยูใ่นตวัตน อีก 5 ขอ้คือ ความ
รับผดิชอบ ความเสมอตน้เสมอปลาย ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความพยายามพึ่งตนเอง และ ความ
ซ่ือสัตย ์อนัเป็นคุณลกัษณะส าคญัของค าวา่ คนมีคุณภาพ 
 คุณสมบติัทั้ง 5 ขอ้ดงักล่าวนั้นเหมาะสมกบัประเทศท่ีพฒันาในระดบัซ่ึงจดัไดว้า่เป็น
ประเทศท่ีเจริญแลว้ เช่น องักฤษ และสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ทั้งน้ีเพราะประชากรในประเทศเหล่านั้น
มีส่ิงประกอบอ่ืนๆ เป็นฐานอยูแ่ลว้ เช่น มีระบบสังคมท่ีไดอ้บรมสั่งสอนใหส้มาชิกในสังคมเห็น
คุณค่าและปฏิบติัตามกนัมาตั้งแต่เล็กๆ ส าหรับสังคมไทยซ่ึงเป็นประเทศก าลงัพฒันานั้นสมควรท่ีคน
ในสังคมจะตอ้งมีคุณสมบติัขอ้อ่ืนๆ อนัเป็นบนัไดขั้นพื้นฐาน เพื่อท่ีจะมุ่งไปสู่คุณสมบติัทั้ง 5 ขอ้      
ท่ีกล่าวแลว้ ซ่ึงสมบติัขั้นพื้นฐานมีอยู ่5ประการเช่นกนั (ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ,มปป:24-25) ไดแ้ก่ 
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  1) มีความรับผดิชอบ ( responsibility) คือ มีความผกูพนัต่อหนา้ท่ีของตนพยายาม  
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีเหตุผลและมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งดีท่ีสุด องคป์ระกอบท่ีจะก่อ
ใหผู้น้ั้นมีความรับผดิชอบสูง ไดแ้ก่ 
      (1) ความขยนัหมัน่เพียร ผูมี้ความรับผดิชอบจะมีความขยนัหมัน่เพียรอยูใ่นระดบั
หน่ึงซ่ึงเพียงพอท่ีจะท างานส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี นอกจากนั้นจะตอ้งมีความพยายามท่ีจะปรับปรุงงาน
ใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิมอีกดว้ย 
      (2) ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน จะตอ้งมีความระมดัระวงั ละเอียด 
ไม่เผอเรอ และคิดหนา้คิดหลงัอยา่งพอควร 
      (3) ความสามารถและความรอบรู้ ผูมี้ความรับผดิชอบไดน้ั้นจะตอ้งมีพื้นความรู้
พอควร และหมัน่ฝึกฝนภายหลงัจากท่ีไดป้ฏิบติังานมาเป็นเวลานานพอควร 
      (4) ความเอาใจใส่และความจริงจงั จะตอ้งเป็นผูมี้ความเอาใจใส่ต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มีความตั้งใจใหง้านส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี มีความจริงจงัและจดจ่อต่องานพอควร 
      (5) มีความฝักใฝ่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ ผูมี้ความรับผดิชอบนอกจาก
ปฏิบติังานใหไ้ดดี้ท่ีสุดแลว้ ยงัตอ้งพยายามปรับปรุงงานของตนใหดี้ยิง่ข้ึนไปอีกเพื่อประโยชน์ของ
งานและการขยายของเขตของงาน 
      2)มีความเสมอตน้เสมอปลาย (uniformity) หรือมีความสม ่าเสมอ คือ ด าเนินการ
ทุกอยา่งถูกตอ้งตามก าหนด  มีม าตรฐานในการกระท า  และมีความคงเส้นคงวา ผูท่ี้มีลกัษณะ
ดงักล่าวไดจ้ะตอ้งมีความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีจะตอ้งกระท าอยา่งเพียงพอ และตอ้งมีการวางแผน
สนบัสนุนการกระท านั้นๆ นอกจากนั้นยงัจะตอ้งเอาใจใส่ฝึกฝนใหท้ าไดดี้และถูกตอ้งมาก
กวา่เดิมอีกดว้ย  
  3) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง (self-confidence) คือ ไม่สะทกสะทา้นหรือละอาย   
ท่ีจะกระท าการอนัท่ีเห็นวา่ดีและถูกตอ้ง แมว้า่คนอ่ืนๆ จะเห็นวา่ไม่คู่ควรท่ีจะท า เช่น มีความ
เช่ือมัน่พอท่ีจะไปเป็นคนรับจา้งตดัหรือตกแต่งสนามหญา้ในเวลาท่ีโรงเรียนปิดภาคเรียน หรือ
สมคัรเป็นคนขบัรถโดยสารแมว้า่จะจบระดบัปริญญาตรี โดยไม่หว ัน่วติกต่อสายตาของคนอ่ืนๆ 
ถา้หากสังคมใดมีประชากรท่ีไร้คุณสมบติัในขอ้น้ีเสียแลว้ ถึงแมจ้ะมีคุณสมบติัขอ้อ่ืนๆ ก็จะท า
ใหก้ารพฒันาประเทศเป็นไปไดย้ากกวา่ท่ีคาดมากนกั  
  4) มีความพยายามพึ่งตนเอง (self-reliance) คือ เป็นผูท่ี้คิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง
มากท่ีสุด หากพยายามจนสุดความสามารถแลว้ยงัไม่ไดผ้ลดีข้ึน จึงขอความช่วยเหลือจากผูท่ี้รู้
หรือผูท่ี้มีประสบการณ์มากกวา่ เท่ากบัเป็นการเรียนรู้ถึงปัญหา เรียนรู้ถึงวธีิแกไ้ขปัญหาดว้ย
ตนเอง ท าใหมี้โอกาสเพิ่มพนูความรู้ความฉลาดมากข้ึนกวา่เดิม และก่อใหเ้กิดความมุมานะความ
พากเพียรพยายามและอดทน  
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  5) ความซ่ื อสัตย ์ (honesty) ต่อตนเองและผูอ่ื้นท่ีอยูร่อบๆ รวมไปถึงต่อสังคมดว้ย   
คือ กลา้รับวา่ผดิเม่ือท าผดิ มองเห็นคุณค่าของเวลา มีความตรงต่อเวลา ปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ี       
อยา่งถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผน ไม่เห็นแก่พรรคพวก และอามิสสินจา้ง โดยยดึหลกัความดีไวเ้ป็น
คุณธรรมประจ าใจ สังคมใดท่ีประชากรมีความซ่ือสัตย ์สังคมนั้นจะมีอตัราคอร์รัปชัน่ลดนอ้ยลง
หรือไม่มีเลยในท่ีสุด         

 

2. วถิีชีวติชุมชน 
วถีิชีวติชุมชนเป็นแนวทางการด าเนินชีวติของสมาชิกส่วนใหญ่ในแต่ละชุมชน               

ท่ีพิจารณาไดจ้าก   บทบาทท่ีสมาชิกแสดงออกมา  ตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  ทั้งในระดบัปัจเจก
บุคคล สถาบนั องคก์ร และชุมชน   โครงสร้างและหนา้ท่ีของสมาชิก  ยอ่มเป็นไปตามความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิก  และระหวา่งสถาบนั  องคก์ร และชุมชน  ท่ีจะมีเป้าหมายการอยูร่่วมกนัอยา่งอยา่งสันติ
ซ่ึงในบทน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะชุมชน และการด าเนินชีวติของคนในชุมชนเพื่อเรียนรู้ถึงชีวติความ
เป็นอยูข่องคนในชุมชนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

 2.1 ความหมายของชุมชน 
 สุริชยั  หวนัแกว้ (254 7:17) ใหค้วามหมายวา่ ชุมชน หมายถึง “กลุ่มชนซ่ึงรวมตวัอยู่
โดยความรู้สึกผกูพนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั จะโดยอาศยัหลกัผกูพนัในทางเช้ือชาติเผา่พนัธ์ุ 
ศาสนาเดียวกนัก็ตามท่ีท าใหแ้ต่ละบุคคลมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคมนั้น ๆ” 
 กาญจนา  แกว้เทพ (2530 :5) อธิบายไวว้า่ ชุมชน  “มีปัจจยัอนัเป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็น     
3 ประการ คือ บริเวณชุมชน ประชาชน และระบบความสัมพนัธ์ของประชาชน”  
 ความหมายของชุมชน ( Community) ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนหรือบริเวณท่ีกลุ่มคนนั้นๆ  
อยูร่วมกนัไดท้ั้งๆ ท่ีแต่ละคนมีความแตกต่างกนั หรือความหลากหลายในชุมชนนั้น เช่น ความแตกต่าง
กนัในดา้นความตอ้งการ เช้ือชาติ ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือ 
เป็นตน้ 
 สัญญา สัญญาววิฒัน์ (2546:6) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ชุมชนหมายถึง องคก์รทางสังคมอยา่ง
หน่ึงท่ีมีอาณาเขตครอบคลุมทอ้งถ่ินหน่ึงท่ีปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความตอ้งการพื้นฐานส่วนใหญ่
และสามารถแกไ้ขปัญหาส่วนใหญ่ ในชุมชนของตนเองได้ 
 ยวุฒัน์ วฒิุเมธี (2536:3) ใหค้วามหมายไวว้า่ ชุมชนหมายถึง พื้นท่ีอนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ
คนและหมายความถึงกลุ่มคนของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีนั้นโดยมีความสมคัรใจ                       
มีวตัถุประสงค ์เป้าหมายและจุดหมายในการท่ีจะอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  
 ประเวศ วะสี (2541:13) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ชุมชนหมายถึง การท่ีคนจ านวนหน่ึง    
มีวตัถุประสงคร่์วมกนั มีความเอ้ืออาทรต่อกนั มีความพยายามท าอะไรร่วมกนั มีการเรียนรู้ร่วมกนัใน
การกระท า ซ่ึงรวมถึงการติดต่อส่ือสารกนั 
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 ชุมชนจึงมีความหมายรวมถึงจ านวนพื้นท่ีอาณาเขตภูมิศาสตร์ มีประชากรท่ีแสดง
ออกเป็นกริยาโตต้อบกนัทั้งในทางบวกและลบ มีสัมพนัธภาพกบัสังคมอ่ืนๆ มีกฎเกณฑคุ์มการ
ประพฤติปฏิบติัเป็นของตนเอง มีสถาบนัทางสังคมและวฒันธรรมท่ีสามารถตอบสนองความจ าเป็น
พื้นฐานของสมาชิกเป็นของตวัเอง เช่น สถาบนัเศรษฐกิจ การปกครอง ครอบครัว เครือญาติ 
การศึกษา ศาสนา และนนัทนาการ เป็นตน้ รวมถึงเป็นไดท้ั้งชุมชนชนบทและชุมชนเมือง 
 2 .2 ความหมายของวถิีชีวติ 
          วถีิชีวติ หมายถึงการด าเนินชีวติ ของบุคคล โดยมีลกัษณะของพฤติกรรมใน
ชีวติประจ าวนัจะเป็นตวับ่งบอกถึงการกระท าส่ิงต่างๆ เช่น การเขา้สังคม การบริโภค การหาความ
บนัเทิง การแต่งตวั การพกัผอ่นหยอ่นใจ การ รับประทาน  กิจ กรรม ทางสังคม การกระท าตาม
แบบอยา่งของคนในสังคม ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนหรือแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
อุปนิสัย แนวคิด  ทศันคติ รสนิยม ค่านิยมทางศีลธรรมฐานะทางเศรษฐกิจท่ีสัมพนัธ์กบัการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั(ส าราญ จูช่วย,2552:8)  
 จากค าจ ากดัความดงักล่าวสรุปไดว้า่ วถีิชีวติ ชุมชนคือคนท่ีมาอยูร่่วมกนัโดยมี
ความสัมพนัธ์และความผกูพนักนั มีวถีิชีวติความเป็นอยูใ่นชีวติประจ าวนัตามการเขา้สังคม  สามารถ
ท ากิจกรรมใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนัได ้ และมีลกัษณะความเป็นอยูใ่นชีวติประจ าวนัท่ีเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนัมีขอบเขตของพื้นท่ีอยูอ่าศยัเดียวกนั และมกัจะท ากิจกรรมร่วมกนัดว้ยความสมคัรใจ            
  

3.  ประเภทของชุมชน 
  เกณฑ์การจัดแบ่งชุมชน 
 การจดัแบ่งชุมชนมีหลากหลายโดยจดัตามเกณฑไ์ด ้10 ประเด็น (เอ่ียม ทองดี,2542 :25) 
ดงัน้ี    
  1) ท่ีตั้ง เช่น จดัแบ่งเป็นชุมชนท่ีอยูภ่ายในเขตเทศบาล หรือ อยูภ่ายนอกเขตเทศบาล 
หรือจดัแบ่งเป็นชุมชนท่ีอยูติ่ดชายแดน 
  2 ) ลกัษณะพื้นท่ี เช่น ชุมชนท่ีมีลกัษณะพื้นท่ีเป็นเกาะอยูบ่นภูเขา หรือชุมชนท่ีมี
ลกัษณะพื้นท่ีเส่ือมโทรม 
  3 ) จ านวนประชากร หรือความหนาแน่นของประชาชน เช่น ชุมชนเมืองบางแห่งได้
ก าหนดไวว้า่จะตอ้งมีความหนาแน่นของประชากรท่ีอาศยัอยูร่วมกนัไม่นอ้ย 20,000 คนข้ึนไป 
  4 ) การประกอบอาชีพของประชาชน เช่น ชุมชนในชนบท ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  5 ) ลกัษณะของประชากร เช่น ชุมชนท่ีประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสต ์หรือ
ศาสนาอิสลาม หรือชุมชนท่ีประชากรส่วนใหญ่ละลดเลิกอบายมุข 
  6 ) วถีิการด ารงชีวติ เช่น ชุมชนในชนบทด ารงชีวติอยา่งเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย 
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  7 ) เหตุผลทางประวติัศาสตร์ เช่น ชุมชนท่ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่า หรือชุมชนท่ีเคย
ประกอบอาชีพดั้งเดิม เช่น ทอผา้ ป้ันถว้ยชาม 
  8 ) ความเป็นศูนยก์ลางของกิจกรรม เช่น ชุมชนท่ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ และ
วฒันธรรม 
  9 ) ลกัษณะทางกายภาพ เช่น ชุมชนท่ีเกิดจากการสร้างถาวรวตัถุ ตึกรามบา้นช่อง 
    10) กฎหมาย  เช่น ชุมชนท่ีเกิดข้ึนโดยกฎบทบญัญติัของกฎหมาย ซ่ึงบญัญติัใหเ้ป็น
เมืองหลวง หรือเมืองอุตสาหกรรม 
 เกณฑก์ารจดัแบ่งชุมชนท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี อาจก าหนดไวอ้ยา่งเป็นทางการ เช่น เกิดจาก
บทกฎหมาย หรือก าหนดไวอ้ยา่งไม่เป็นทางการ เช่น เกิดตามความเคยชินของประชาชน หรือการ
ยดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาก็ได ้
 ส าหรับประเทศไทยจดัแบ่งตามท่ีตั้งโดยพิจารณาจากเขตเทศบาล และเขตสุขาภิบาล   
เป็นหลกั ดงัเช่นชุมชนท่ีอยูภ่ายในเขตเทศบาล และเขตสุขาภิบาล ถือวา่เป็นชุมชนเมือง ส่วนชุมชนท่ี
อยูน่อกเขตเทศบาล และสุขาภิบาลถือเป็นชุมชนชนบท 
 ลกัษณะชุมชน จ าแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ชุมชนเมือง ( urban community) และ
ชุมชนชนบท (rural community)  (เอ่ียม ทองดี,2542:32)    
            3.1. ชุมชนเมือง  หมายถึง ชุมชนท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศบาล หรือสุขาภิบาล ประชาชนอาศยัอยู่
อยา่งหนาแน่น ลกัษณะของชุมชนเมืองท่ีชดัเจนมีดงัน้ี 
     1) เป็นเขตท่ีมีลกัษณะเป็นศูนยก์ลางของกิจกรรมดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง เป็นศูนยก์ลางการประกอบธุรกิจ การคา้ การศึกษา การเมือง การปกครอง และการ
บริหาร เป็นตน้ 
     2) เป็นเขตท่ีอยูอ่าศยัของผูมี้ฐานะทางเศรษฐกิจสูง หรือยา่นคนรวย เช่น เขตสีลมเขต
กรุงเทพมหานคร 
     3) มีเขตท่ีเป็นบา้นเรือนของประชาชนยากจน คือ เป็นบา้นเรือนหลงัเล็ก ๆ ปลูกสร้าง
พอใหคุ้ม้กนัแดดกนัฝนได ้ประชาชนอยูก่นัอยา่งหนาแน่นมาก เรียกกนัวา่ชุมชนแออดัหรือสลมั เช่น 
เขตคลองเตย ของกรุงเทพมหานคร 
     4) เป็นเขตท่ีประชาชนมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งห่าง ๆ ไม่สนิทสนม ไม่จริงใจ และไม่
ถาวร เช่นน้ีเป็นความสัมพนัธ์แบบทุติยภูมิ ( secaondary relationship) เช่น ความสัมพนัธ์กนัในหนา้ท่ี
การงานระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบัชา พอ่คา้กบัลูกคา้ หรือนายจา้งกบัลูกจา้ง 
     5) มีเขตเมืองเก่าซ่ึงมีถนนแคบ และบา้นเรือนตั้งอยูก่นัอยา่งแออดั เช่น เขตพระนคร 
ของกรุงเทพมหานคร 
     6) เป็นเขตท่ีมีความหลากหลายในชุมชน เช่น เป็นท่ีอยูอ่าศยัของผูท่ี้อพยพยา้ยถ่ินท่ีอยู่
มาจากหลายส่วนของประเทศรวมทั้งมาจากต่างประเทศดว้ย 
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     7) เป็นเขตท่ีมีความแตกต่างดา้นการด ารงชีวติ เช่น มีอาชีพแตกต่างกนั และมีการแบ่ง
งานกนัท าตามความช านาญเฉพาะดา้น เช่น ประกอบอาชีพรับราชการ เป็นนกัวชิาการ นกัธุรกิจ 
พอ่คา้ และผูใ้ชแ้รงงาน 
     8) เป็นเขตท่ีมีการท างานร่วมกนั หรือผลิตร่วมกนั และงานท่ีท ามีลกัษณะสัมพนัธ์กนั 
เช่น ท างานในบริษทัหรือโรงงานเดียวกนั และแมจ้ะต่างแผนกกนั แต่ละแผนกก็มีความสัมพนัธ์กนั 
     9) เป็นเขตท่ีมีปัญหาดา้นความปลอดภยั เช่น เป็นแหล่งอาชญากรรม แหล่งรวม
อบายมุข หรือสถานเริงรมย ์
                     10) เป็นเขตท่ีมีปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่น มลพิษทางอากาศ เสียง 
            3.2  ชุมชนชนบท หมายถึง ชุมชนท่ีตั้งอยูภ่ายนอกเขตเทศบาล หรือสุขาภิบาล ประชาชนอาศยั
อยูอ่ยา่งไม่หนาแน่น ส าหรับลกัษณะของชุมชนชนบทท่ีส าคญั เช่น 
     1) ประชาชนภายในชุมชนชนบทมีความเป็นอยูอ่ยา่งเป็นกนัเอง มีความคุน้เคย     
สนิทสนม และจริงใจต่อกนั อนัเป็นความสัมพนัธ์กนัแบบปฐมภูมิ (primary relationship) 
     2) ประชาชนในชุมชนชนบทมีความรักและผกูพนักบัขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วฒันธรรมมากกวา่ประชาชนในชุมชนเมือง เช่น จะไปท าบุญท าทานเป็นประจ า 
     3) ถึงแมว้า่ความหนาแน่นของประชากรในชุมชนชนบทจะมีไม่มากเม่ือเทียบกบั
ชุมชนเมือง แต่จ านวนสมาชิกในครอบครัวมีมากกวา่ในชุมชนเมือง 
     4)  อาชีพของประชาชนในชุมชนชนบทส่วนใหญ่จะผกูพนัอยูก่บัธรรมชาติ            
โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรม เล้ียงสัตว ์อีกทั้งการประกอบอาชีพเป็นไปในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 

4.  ภาระหน้าทีข่องชุมชน 
 ภาระหนา้ท่ีของชุมชนท่ีมีต่อประชาชนในชุมชนนั้น มีอยา่งนอ้ย 10 ประการ ดงัน้ี 
  1) การตอบสนองและใหบ้ริการขั้นตน้แก่สมาชิกในชุมชน หมายถึง การใหบ้ริการ
ขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวติของสมาชิกในชุมชนใหด้ าเนินไปไดด้ว้ยดีมีความสุข เช่น 
การใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข การศึกษา และศิลปวฒันธรรม เป็นตน้ 
  2) การจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกเบ้ืองตน้แก่สมาชิกในชุมชน นอกจากหนา้ท่ี
การใหบ้ริการขา้งตน้แลว้ ชุมชนยงัมีหนา้ท่ีจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกใหส้มาชิกในชุมชนไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวติอยูเ่ป็นตน้วา่จดัใหมี้ถนน น ้าประปา 
ไฟฟ้า หรือโทรศพัท ์
  3) การจดัใหมี้การรักษาคุม้ครองสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกในชุมชนทั้งในดา้นร่างกาย 
และทรัพยสิ์น เป็นธรรมดาท่ีในแต่ละชุมชนยอ่มมีคนดี และคนไม่ดีปะปนกนั ดงันั้น เพื่อป้องกนัมิให้
คนดีถูกคนไม่ดีข่มเหงรังแก จึงจ าเป็นตอ้งมีการจดับริการใหแ้ก่สมาชิกในชุมชนในดา้นการรักษา
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คุม้ครองสวสัดิการ เช่น สถานีต ารวจ มีการอ านวยความยติุธรรม รวมทั้งมีระบบป้องกนัตนเองของ
สมาชิกในชุมชน เป็นตน้วา่ มีหน่วยรักษาความปลอดภยั หรือมียามประจ าหมู่บา้น 
  4) การดูแลควบคุมสวสัดิภาพของสมาชิกในชุมชน หมายถึง มาตรการทั้งหลายท่ีจะ
ช่วยใหส้ถาบนั และองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อรักษาและคุม้ครองสวสัดิภาพทั้งร่างกายและทรัพยสิ์นของ
สมาชิกในชุมชนใหค้งอยูแ่ละปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นธรรมเพื่อความสงบสุข และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 
  5 ) การสร้างความอบอุ่น มัน่คง ปลอดภยัใหแ้ก่สมาชิกในชุมชน หมายถึง การท่ี
ประชาชนมารวมกนัอยูใ่นชุมชนท่ีมีกฎระเบียบ และกฎหมาย ยอ่มมีส่วนส าคญัท าใหส้มาชิกใน
ชุมชนเกิดความอบอุ่น มัน่คง และปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
  6) การจดัใหมี้หน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการสนบัสนุนส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนไดมี้การช่วยเหลือตนเอง และปกครองตนเองไดต้ามระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมากษตัริยเ์ป็นประมุข เช่น ในชุมชนเมืองมีเทศบาล ขณะท่ีชุมชน ชนบทมีองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล เป็นตน้ 
  7) การปลูกฝังค่านิยมท่ีเหมาะสมใหแ้ก่สมาชิกในชุมชน ค่านิยม หมายถึง ส่ิงท่ี
ประชาชนในชุมชนหน่ึงเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีมีค่าควรแก่การยดึถือ ยกยอ่ง หรือปฏิบติัตามเม่ือเป็นเช่นน้ี 
ชุมชนจึงมีหนา้ท่ีจะตอ้งปลูกฝังค่านิยมท่ีสมควรใหแ้ก่สมาชิก เช่น การก่อใหเ้กิดความภูมิใจท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชน มีการปลูกฝังค่านิยมใหรั้กชาติ และพระมหากษตัริย ์เป็นตน้ 
  8) การปลูกฝังใหชุ้มชนมีจิตส านึกหรือจิตวญิญาณเพื่อส่วนรวม นอกเหนือจาก
ภารกิจหนา้ท่ีของชุมชนในการรักษากฎหมาย การอ านวยความยติุธรรม การอ านวยความสะดวก และ
การใหบ้ริการแก่ประชาชนแลว้ ชุมชนยงัมีภารกิจหนา้ท่ี ท่ีจะตอ้งปลูกฝังดา้นจิตใจ โดยเฉพาะเร่ือง
ความซ่ือสัตยสุ์จริต การเสียสละเพื่อส่วนรวม และการเขา้มามีส่วนร่วมในชุมชนดว้ย 
  9) การควบคุม ดูแล อนุรักษ ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยใช้
อยา่งประหยดั คุม้ค่า และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
    10) การส่งเสริมภูมิปัญญาและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเพื่อธ ารงสภาพของชุมชน 
และรักษาส่ิงท่ีดีงามของชุมชนไว ้
 

5.  รูปแบบการด าเนินชีวติของคนในชุมชน   
 การศึกษาความเป็นอยู ่ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ตอ้งศึกษาถึงรูปแบบในการด าเนิน
ชีวติ เน่ืองจากรูปแบบการด าเนินชีวติเป็นตวัช้ีใหเ้ห็นถึงลกัษณะกิจกรรมความสนใจ และอธิบาย
ลกัษณะทางจิตวทิยาของกลุ่มคนไดอ้ยา่งละเอียด และแม่นย  ากวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์        
และรู้ถึงขอ้มูลของคุณภาพชีวติของคนในชุมชนไดช้ดัเจนกวา่ ซ่ึงค าวา่ “รูปแบบ” มีผูใ้หค้วามหมาย
ไวด้งัน้ี 
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 สมจิตร  ลว้นจ าเริญ (2532 :39) รูปแบบการด าเนินชีวติ ( Lifestyles) หมายถึง การท่ีกลุ่ม
ชนไดใ้ชชี้วติดว้ยการใชเ้วลาท ากิจกรรม การใชจ่้ายเงินในการด ารงชีวติ  รูปแบบการด าเนินชีวติมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคลิกภาพ ส่ิงจูงใจ ครอบครัว  กลุ่มอา้งอิง  ชั้นทางสังคม  ประเพณีและวฒันธรรม 
ทั้งน้ีเพราะวา่คนเราเกิดมาจะตอ้งใชชี้วติท่ีสัมผสักบัส่ิงต่างๆ ภายนอกตวั ประกอบกบัการใชชี้วติท่ี
ไดรั้บอิทธิพลมาจากความเป็นบุคลิกภาพของตนเองท่ีผลกัดนัใหเ้กิดรูปแบบการด าเนินชีวติของตน
ข้ึนมา ดงันั้นรูปแบบการด าเนินชีวติของแต่ละคนจึงสามารถมีความแตกต่างกนัออกไปได ้สอดคลอ้ง
กบั (Assael,1995) ท่ีนิยามวา่รูปแบบการด าเนินชีวตินั้นก็คือลกัษณะของความเป็นอยูท่ี่แสดงถึงการ
ใชเ้วลาของแต่ละคนวา่เป็นอยา่งไร ( Activities) การใหค้วามสนใจกบัสภาพแวดลอ้มรอบตวั 
(Interests) และความคิดเห็นท่ีมีต่อตวัเองและส่ิงรอบขา้ง ( Opinions) ความสัมพนัธ์ในกลุ่มชนการ
คิดเห็นและการกระท าตามแบบอยา่ง ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ีคือลกัษณะทางจิตวทิยา ( Psychological 
Characteristics)  
 ขวญัใจ  เกียรติศกัด์ิสาคร (2541:16) ไดอ้ธิบาย รูปแบบการด าเนินชีวติ หมายถึงรูปแบบ
เฉพาะของกิจกรรมในแต่ละวนัท่ีแสดงถึงความเป็นกลุ่ม เป็นตวัตนของคนๆ นั้น  โดยท่ีรูปแบบการ
ด าเนินชีวติของแต่ละบุคคลเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่มีใครเหมือน คนแต่ละคนจะเลือกท าในส่ิงท่ีแตกต่าง
จากคนอ่ืนๆ ซ่ึงก็อาจจะมีใครคนอ่ืนๆ ท าในส่ิงเหล่าน้ีเหมือนกนัก็เป็นไปได ้จึงมีคนจ านวนหน่ึงท่ีมี
รูปแบบการด าเนินชีวติท่ีเหมือนกนัและต่างกนั 
 ดารา  ทีปะปาล  (2542:168-178) ไดอ้ธิบายวา่ รูปแบบการด าเนินชีวติ หมายถึงปัจจยัท่ี
แสดงถึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวติ ( Lifestyle) มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัคุณค่าและ
บุคลิกภาพบุคคลท่ีเป็นจุดสนใจ การด าเนินชีวติในลกัษณะคลา้ยๆ กนั มีเกณฑท์างสังคมรองรับโดย
ไม่มีใครบงัคบั ซ่ึงปัจจุบนัเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดคือ “รูปแบบการด าเนินชีวติ ” (Lifestyle) 
ท่ีจะท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมการใชชี้วติ พฤติกรรมการกินการเท่ียว การพดูคุย และความชอบ
หรือไม่ชอบในส่ิงต่างๆ รอบตวั 
 จากความหมายดงักล่าว จะเห็นวา่รูปแบบการด าเนินชีวติมีความส าคญัต่อการรวมกลุ่ม
ภายในสังคมเดียวกนั และมีลกัษณะการด าเนินชีวติท่ีคลา้ยคลึงกนั ภายใตว้ฒันธรรมเดียวกนั 
ก่อใหเ้กิดเป็นกลุ่มชน มีความสัมพนัธ์เกิดเป็นระบบเครือญาติอยูด่ว้ยกนัอยา่งสงบสุข มีวถีิการด าเนิน
ชีวติท่ีคลา้ยกนัและมีคุณภาพชีวติท่ีดี ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจ าวนั ตามวถีิชีวติของชุมชน
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ตัวอย่างรูปแบบการด าเนินชีวติของคนในชุมชน  กรณศึีกษาชุมชนบางขนุน 
                    การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติ มีความส าคญัอยา่งมากในการศึกษาความเป็นอยู่
ของบุคคล  กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เน่ืองจากรูปแบบการด าเนินชีวติเป็นตวัช้ีใหเ้ห็นถึงลกัษณะ กิจกรรม 
ความสนใจ และอธิบายลกัษณะทางจิตวทิยาของกลุ่มคนไดอ้ยา่งละเอียด และแม่นย  ากวา่ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ผลจากการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติ ของบุคคล  จะช่วยอธิบายใหน้กัการตลาด 
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นกัการศึกษาเขา้ใจถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายไดดี้ยิง่ข้ึน และสามารถน าขอ้มูลท่ีได ้ไปใชใ้นการ
วางแผนการจดัการศึกษา การด าเนินกิจกรรม และการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงในปัจจุบนัการ
ศึกษาวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติ สามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะคือ การศึกษาในลกัษณะกวา้งๆ 
ถึงพฤติกรรมการใชชี้วติ และการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติควบคู่ไปกบัการศึกษาลกัษณะความ
เป็นอยูท่างสังคม รวมไปถึงพฤติกรรมการอยูร่่วมกนั  (สุมาลี  เหลืองด ารงกิจ ,2543: 131) เพื่อน าผลท่ี
ไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นการวางแผนการจดักิจกรรมวฒันธรรมความเป็นอยูร่่วมกนั การศึกษา
ทางดา้นวชิาการและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์(ส าราญ จูช่วย,2552:12) 
 
 
 

 
ภาพที ่55 รูปแบบการด าเนินชีวติ 

 ท่ีมา : (Del l, Hawkins; Roger j, Best and Kenneth A. Coney, Consumer Behavior : Building Marketing Strategy, 
7th ed (Boston : McGraw-Hill, 1998, p. 434. อา้งถึงใน ดารา ทีปะปาล. 2542: 168-178.) 
 

       จะเห็นวา่การด าเนินชีวติท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบการด าเนินชีวติ ท่ีถูกก าหนดดว้ยปัจจยั
ต่างๆ ประกอบดว้ย ประสบการณ์ท่ีผา่นมา ( Past Experience) ลกัษณะบางอยา่งท่ี ติดมาตั้งแต่ก าเนิด 
(Innate Characteristics) และสถานการณ์ในปัจจุบนั (Current Situation) ส่ิงดงักล่าวเหล่าน้ีจะมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการแสดงออกและแนวคิด ซ่ึงทุกคนจะมีรูปแบบการด าเนินชีวติเป็นของตนเอง และจะ
ไดรั้บการปรับปรุง ขดัเกลาโดยผา่นการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ( Social Interaction) ทางครอบครัว      
ความเป็นอยูข่องชุมชน ไปตามขั้นตอนของวงจรชีวติ  

-  ลกัษณะของ
ประชากรศาสตร์ 
-  วฒันธรรมยอ่ย 
-  ชั้นของสงัคม 

-  แรงจูงใจ 
-  บุคลิกภาพ 

-  อารมณ์ 

-  ค่านิยม 

-  วงจรชีวติของครัวเรือน 

-  วฒันธรรม 

-  ประสบการณ์ในอดีต 

เรามีชีวติอยูอ่ยา่งไร 
-  กิจกรรม 

-  ความสนใจ 
-  ชอบ/ไม่ชอบ 

-  ทศันคติ 
-  การบริโภค 
-  ความคาดหวงั 
-  ความรู้สึก 

การปฏิบติั 
-  อยา่งไร 
-  เม่ือไหร่ 
-  ท่ีไหน 

-  อะไร 
-  กบัใคร 
การแสดงออก 
-  ท่ีไหน 

-  กบัใคร 
-  อยา่งไร 
-  เม่ือไร 
-  อะไร 

ตวัก าหนดแบบ 
การด าเนินชีวติ 

(Lifestyle Determinants) 

รูปแบบการด าเนินชีวติ 
 

(Life Style) 

ผลกระทบต่อพฤติกรรม 
(Impact on Behavior) 
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      จากแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวจะเห็นวา่รูปแบบการด าเนินชีวติมีความส าคญัต่อการจดั
การศึกษา  การจดักิจกรรมและการพฒันาพฤติกรรมการอยูร่่วมกนัเพราะลกัษณะรูปแบบการด าเนิน
ชีวติของคนแต่ละคนจะเหมือนกนัหรือต่างกนัไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บักฎเกณฑข์องสังคมท่ีปฏิบติัร่วมกนั
ดว้ยความสมคัรใจทั้งแนวความคิดและวธีิปฏิบติั 

      ส าราญ จูช่วย (2552 : 14) ไดศึ้กษารูปแบบการด าเนินชีวติของคนในชุมชนบางขนุน 
อ าเภอบางกรวยจงัหวดันนทบุรี โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวติของคนใน
ชุมชนและศึกษาการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นวฒันธรรม
ของคนในชุมชนบางขนุน อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ในอดีตกบัปัจจุบนั  (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 -

พ.ศ.2551)  จากขอ้มูลน ามาเป็นตวัอยา่งกรณีศึกษาถึงลกัษณะรูปแบบการด าเนินชีวติของคนในชุมชน 
ไดด้งัน้ี 

1) โครงสร้างพื้นฐานทางประชากรศาสตร์ของคนในชุมชนบางขนุนเป็นเพศหญิง 
มากกวา่เพศชายและมีอายรุะหวา่ง 45 ปี ถึง 55 ปี มีระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาถึง
มธัยมศึกษาตอนปลายเป็นส่วนใหญ่ โดยรวมแลว้ยงัเป็นคนในพื้นท่ีดั้งเดิมและประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 

2) รูปแบบการด าเนินชีวติของคนในชุมชนบางขนุนมีลกัษณะดงัน้ี   
(1) การด าเนินชีวติดา้นเศรษฐกิจ ลกัษณะครัวเรือนในชุมชนบางขนุนร้อยละ 

28.00 มีรายไดต่้อครอบครัวเดือนละ 16,000 บาท – 20,000 บาท  
(2) รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นสังคม  คนในชุมชนบางขนุนมีความภาคภูมิใจใน

ประวติัทอ้งถ่ินดั้งเดิมท่ีตนอยูอ่าศยัมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั และพบวา่ทุกครอบครัวมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในชุมชน มีความสามคัคีและช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ลกัษณะความเป็นอยูใ่นแต่
ละครอบครัวยงัคงยดึหลกัชีวติท่ีเรียบง่ายแบบชนบท ตกตอนเยน็จะรับประทานอาหารร่วมกนั 
ปรึกษาหารือกนั และในวนัหยดุจะพาครอบครัวไปพกัผอ่นต่างจงัหวดั เยีย่มญาติผูใ้หญ่ หรือไปวดัใน
แหล่งชุมชนท่ีตนอยูอ่าศยั  

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที ่56 การรวมกลุ่มแม่บา้นในจดัท าสินคา้ One Thumbon One Product 
(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2551) 
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 (3) รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มใน ชุมชนยงัคง
สภาพความร่มร่ืนเช่นเดียวกบัในอดีต อาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร 
ท าสวนผลไม ้และเพาะพนัธ์ุไม้จ  าหน่าย ดินน ้ายงัมีความอุดมสมบูรณ์ใหผ้ลผลิตทางการเกษตรดี 
สภาพภูมิประเทศเอ้ืออ านวยต่อการปลูกผลไม ้มีบรรยายกาศท่ีร่มร่ืนและสวยงาม  การคมนาคม
ทางรถ ยงัตอ้งพึ่งพารถยนตส่์วนตวัมากกวา่รถสาธารณะ คนในชุมชนบางขนุนดั้งเดิมหรือท่ียา้ย
เขา้มาอยูจ่ะผกูพนักบัทอ้งถ่ินท่ีเกิดท่ีอาศยัเป็นส่วนใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่57 ความร่มร่ืนในอาชีพการเกษตรของคนในชุมชนบางขนุน 

(ถ่ายเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2551) 
 

(4) รูปแบบการด าเนินชีวติดา้นวฒันธรรม   คนในชุมชนบางขนุนมีวฒันธรรม
ประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาตามแบบอยา่งของคนในชุมชนดั้งเดิมยงัรักษาแนวคิดการอบรมสั่งสอนและ
วฒันธรรมความเป็นอยู ่ตามรูปแบบคนในชนบท เช่ือในเร่ืองของศาสนา หลกัการครองตนและยดึถือ
ค าสั่งสอนของบรรพบุรุษเป็นแบบอยา่ง ครอบครัวท่ีประสบความส าเร็จมกัมีรูปแบบในการด าเนิน
ชีวติตาม รุ่นปู่  รุ่นยา่ รุ่นตา รุ่นยาย หรือผูน้ าชุมชน ทุกครอบครัวจะสอนใหส้มาชิกในครอบครัว เช่ือ
ฟังค าสั่งสอนของผูใ้หญ่ และสอนใหป้ระพฤติปฎิบติัตนตามความเช่ือและวฒันธรรมประเพณีตาม
แบบอยา่งปฎิบติัของชุมชน 

 

 

  

 

 

 

 
 

ภาพที ่58 วถีิชีวติชุมชนท่ีพึ่งพาอาศยักนั 
                                           (ถ่ายเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2551) 
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      จากผลการศึกษาดงักล่าว จะเห็นวา่ รูปแบบการด าเนินชีวติมีประโยชน์ต่อการศึกษา
ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน ครอบครัวและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นคุณภาพชีวติของบุคคล    
มีความเก่ียวเน่ืองและสัมพนัธ์กนัทุกดา้น เม่ือมนุษยด์ ารงชีวติอยูใ่นสังคมเดียวกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากคน
ในชุมชนบางขนุนท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวติตามบรรพบุรุษ และมีครอบครัวท่ีประสบความส าเร็จ
ด าเนินชีวติอยูใ่นชุมชนไดอ้ยา่งมีความสุข มีคุณภาพชีวติท่ีดีและพร้อมท่ีจะเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่คนใน
ชุมชนรุ่นต่อๆ ไป 
 

6.  ปรัชญาในการพฒันาการด าเนินชีวติ 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั ไดท้รงมีพระราชด ารัสในพระราชพิธี
บวงสรวงสมเด็จพระบรมมหากษตัริยร์าชเจา้ ณ ทอ้งสนามหลวง เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 5 เมษายน 
พุทธศกัราช 2525 โดยพระองคใ์หข้อ้คิดทางดา้นคุณธรรมไวว้า่ “...คุณธรรมท่ีทุกคนควรจะศึกษาและ
นอ้มน ามาปฏิบติั (พรชยั มงคลวนิช และคณะ,2550) มีอยู ่4 ประการ คือ 
  1 ) การรักษาความสัตย ์ : ความจริงใจต่อตนเองท่ีจะประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์และเป็นธรรม สัจจะเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติร่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคม การมี
สัจจะมีความซ่ือสัตยต่์อกนัจะท าใหค้นเราอยูร่่วมกนัไดด้ว้ยความสุข ความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 
  2 ) การรู้จกัข่มใจตนเอง : ฝึกฝนตนเองใหป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่นความสัตยค์วามดีนั้น 
เป็นการบงัคบัใจ การยบัย ั้งชัง่ใจ การฝึกตนเองไม่ใหโ้กรธเคืองคิดอาฆาตพยาบาทจองเวร  ไม่ใหห้ลง    
งมงาย การปรับปรุงตวัเองใหเ้หมาะสมกบัภาวะและฐานะของตน การอดออมถนอมน ้าใจกนั การไม่
ปล่อยใจไปตามอารมณ์ 
  3 ) การอดทน-อดกลั้น : และอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัตยสุ์จริต ไม่วา่จะดว้ย
เหตุประการใด เป็นการอดทนต่อความยากล าบากความตรากตร า ความเจบ็ใจท่ีเกิดจากอ านาจกิเลส      
อนัเน่ืองมาจากโลภะ โทสะ และโมหะ 
  4 ) การรู้จกัละวางความชัว่ : ความทุจริต และรู้จกัสละประโยชน์ส่วนนอ้ยของตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง ความเสียสละ ตดัใจไม่ห่วงใยในส่ิงของนั้น ๆ ละทิ้งอารมณ์ท่ีไม่น่า
ปรารถนา ท่ีเกิดจากการกระท าล่วงเกินของคนอ่ืน ท าใหเ้กิดความขดัใจ ความไม่พอใจ ความไม่ถูกใจ 
ความไม่ชอบใจ ใหห้ลุดพน้ไปจากจิตใจของตน”  
 นอกจากการด าเนินชีวติท่ีตอ้งมีคุณธรรมในการด าเนินชีวติเพื่อใหอ้ยูใ่นวถีิแห่งความ
เป็นมนุษยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์แบบแลว้ ในบทน้ีจะขอนอ้มน าขอ้ความบางตอนในพระบรม
ราโชวาทและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เป็นขอ้คิด
น าไปสู่การปฏิบติัตนใหแ้ก่นกัศึกษาต่อไป 

ตั้งแต่ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองราชย ์จากอดีต
จนถึงปัจจุบนัพระองค์ ทรงมีพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสกบัปวงชนชาวไทยนานบัประการ
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เพื่อใหทุ้กคนไดป้ระพฤติปฏิบติัตน เป็นคนดีของสังคมและพระองคย์งัทรงเป็นตวัอยา่งท่ีดี ใหแ้ก่
ประชาชนชาวไทยในทุกๆดา้น 

ขอใหน้กัศึกษา ใส่ใจและสนใจน าพระราชด ารัส  และพระบรมราโชวาทของพระองค์  
มาปฏิบติัในชีวติประจ าวนัของนกัศึกษา   ทั้งดา้นความคิด  ดา้นการงาน ครอบครัว และการใชชี้วติ   
จะท าใหชี้วติของนกัศึกษาดีข้ึน สามารถด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส ของพระองคท่ี์มอบใหแ้ก่ คนไทย ในหลากหลาย
เร่ืองนั้น ลว้นแลว้แต่มีคติสอนใจ  ซ่ึงจะขอยกตวัอยา่ง พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส             
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  เก่ียวกบัการปฏิบติัตนเป็นคนดีและการใชชี้วติในสังคม         
(อารยา สิงห์สวสัด์ิ ,2552 ).การด าเนินชีวิต .(Online).วนัท่ีสืบคน้  12  มีนาคม  2554  สืบคน้จาก                              
http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/12578  
 พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสท่ีใหข้อ้คิดในการด าเนินชีวติ 
 ...ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะตอ้งรักษามารยาทอนัดีงาม ส าหรับสุภาพชน รู้จกัสัม มา
คารวะ ไม่แขง็กระดา้ง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ส่วนรวม...” 

 ความตอนหน่ึง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วนัท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖  

 
   “…ประเพณีทั้งหลายยอ่มมีประโยชน์ในการด าเนินชีวติของคนแต่ละคน เรามีประเพณี
ของชาติไทยเป็นสมบติั เราควรยนิดีอยา่งยิง่และช่วยกนัส่งเสริมรักษาไวเ้พื่อความเจริญกา้วหนา้ของ
ประเทศ...”  
   ความตอนหน่ึง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร  

ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
วนัท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓  

 
  “…ความรู้จกัอดทนและอดกลั้น ไม่ยอมตวัยอมใจใหวู้ว่ามไปตามเหตุการณ์ตามอคติ
และอารมณ์ท่ีชอบใจ หรือไม่ชอบใจนั้น ท าใหเ้กิดมีการย ั้งคิดและธรรมดาคนเรา เม่ือย ั้งคิดไดแ้ลว้ 
ยอ่มมีโอกาสท่ีจะพิจารณาเร่ืองท่ีท า ค  าท่ีพดู ทบทวนดูใหม่ไดอี้กค ารบหน่ึง การพิจารณาทบทวนเร่ือง
ใดๆใหม่ ยอ่มจะช่วยใหม้องเห็นละเอียดชดัเจนข้ึน ท าใหเ้กิดความเขา้ใจอนักระจ่างสวา่งไสวข้ึน...”  

 ความตอนหน่ึง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วนัท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๕๑๖  
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 “…ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเกิดท่ีเป็นอยูแ่ก่เราในวนัน้ี ยอ่มมีตน้เร่ืองมาก่อน ตน้เร่ืองนั้นคือเหตุ 
ส่ิงท่ีไดรั้บคือผล และผลท่ีท่านมีความรู้อยูข่ณะน้ี จะเป็นเหตุใหเ้กิดผลอยา่งอ่ืนต่อไปอีก ดงันั้นท่ีพดู
กนัวา่ใหพ้ิจารณาเหตุผลใหดี้นั้น กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ ใหพ้ิจารณาการกระท าหรือ กรรมของตนใหดี้
นัน่เอง...” 
      ความตอนหน่ึงในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร  

ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วนัท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙  
   
 “…การท าความดีนั้น ส าคญัท่ีสุดอยูท่ี่ตวัเอง ผูอ่ื้นไม่ส าคญัและไม่มีความจ าเป็นอนัใด    
ท่ีจะตอ้งเป็นห่วงหรือตอ้งรอคอยเขาดว้ย เม่ือไดล้งมือลงแรงกระท าแลว้ถึงแมจ้ะไม่มีใครร่วมมือดว้ย
หรือไม่ก็ตาม ผลดีท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนแน่นอน…”  

ความตอนหน่ึง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์วนัท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐  

    
 “…ความบงัคบัตนเองนั้นเกิดข้ึนไดจ้ากความรู้สึกระลึกไดว้า่ อะไรเป็นอะไรหรือ      
เรียกสั้นๆ วา่ สติ กล่าวคือ ก่อนท่ีบุคคลจะท า จะพดู หรือแมแ้ต่จะคิดเร่ืองต่างๆ สติหรือความรู้สึก
ระลึกไดน้ั้นจะท าใหห้ยดุคิดวา่ ส่ิงท่ีจะท านั้นผดิชอบชัว่ดีอยา่งไร จะมีผลเสียหายหรือจะเป็น
ประโยชน์อยา่งไรต่อไปในระยะยาว…”  
    ความตอนหน่ึง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 

ของมหาวทิยาลยัรามค าแหง วนัท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๐  
   

 “…การด าเนินชีวติท่ีดีจะตอ้งปรับปรุงตวัตลอดเวลา การปรับปรุงตวัจะตอ้งมีความเพียร
และความอดทนเป็นท่ีตั้ง ถา้คนเราไม่หมัน่เพียร ไม่มีความอดทนก็อาจจะทอ้ใจไปโดยง่าย เม่ือทอ้ใจ
ไปแลว้ไม่มีทางท่ีจะมีชีวติเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ...” 
              ความตอนหน่ึง ในพระราชด ารัส พระราชทานแก่ครูและนกัเรียนในโรงเรียนจิตรลดา 
                                      วนัท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓   
   
 “…ความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอยา่ง เด็กๆ จึงตอ้งฝึกฝน อบรมใหเ้กิด
มีข้ึนในตนเองเพื่อจดัไดเ้ติบโตข้ึนเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวติท่ีสะอาด ท่ีเจริญมัน่คง…”  
    ความตอนหน่ึง ในพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ ์ 
 ในหนงัสือวนัเด็ก ประจ าปี ๒๕๓๑  
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 “…อาจมีส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ท่ีจะใชไ้ปไดช้ัว่คราว คุณภาพอาจไม่ค่อยดีนกั ทุกส่ิงทุกอยา่งไม่
มีอะไรท่ีดีร้อยเปอร์เซ็นต ์แต่วา่ตอ้งใชอ้ะไรท่ีพอใชไ้ดไ้ป ไม่อยา่งนั้นไม่มีวนัท่ีจะมีชีวติรอดได.้..”  
   ความตอนหน่ึง ในพระราชด ารัสเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  

วนัท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๓๔  
  

  “…ประเทศไทยจะสามารถพน้วกิฤตการณ์ไดดี้กวา่หลายประเทศ เพราะแผน่ดินน้ียงั
เหมาะสมกบัความเป็นอยูไ่ด ้อยา่งท่ีเคยพดูมาหลายปีแลว้วา่ ภูมิประเทศยงั ”ให้” คือความเหมาะสม 
แต่ความเป็นอยูต่อ้งไม่ฟุ้งเฟ้อ ตอ้งอยูอ่ยา่งประหยดั และตอ้งไปในทางท่ีถูกตอ้ง...” 
   ความตอนหน่ึง ในพระราชด ารัสเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  

            วนัท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๔๐  
  
 “…การกูเ้งินท่ีน ามาใชใ้นส่ิงท่ีไม่ท ารายไดน้ั้นไม่ได ้อนัน้ีเป็นขอ้ส าคญั เพราะวา่ถา้กู้
เงินและท าใหมี้รายได ้ก็เท่ากบัจะใชห้น้ีได ้ไม่ตอ้งติดหน้ี ไม่ตอ้งเดือดร้อน ไม่ตอ้งเสียเกียรติ…”  
    ความตอนหน่ึง ในพระราชด ารัสเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  

วนัท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๔๐  
   

 “…คนเราเม่ือมีความสามารถท่ีดีเป็นทุนรอนอยู ่ก็จะไม่มีวนัอบัจน ยอ่มหาทางสร้างตวั
สร้างฐานะใหก้า้วหนา้ไดเ้สมอ ขอ้ส าคญัในการสร้างตวัฐานะนั้น จะตอ้งถือหลกัค่อยเป็นค่อยไปดว้ย
ความรอบคอบ ระมดัระวงั และความพอเหมาะพอดี ไม่ท าเกินฐานะและก าลงั หรือท าดว้ยความเร่ง
รีบ...” 
    ความตอนหน่ึง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 

ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น วนัท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๔๐  
  
  “…คนเราถา้พอใจในความตอ้งการ ก็มีความโลภนอ้ย เม่ือมีความโลภนอ้ยก็เบียดเบียน
คนอ่ืนนอ้ย ถา้ทุกประเทศมีความคิด อนัน้ีไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดวา่ท าอะไรตอ้งพอเพียง 
หมายความวา่ พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอยา่งมาก คนเราก็อยูเ่ป็นสุข...” 
   ความตอนหน่ึง ในพระราชด ารัสเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  

วนัท่ี ๔ ธนัวาคม ๒๕๔๑  
 

  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 (ราชบณัฑิตยสถาน,2546 : 595) อธิบาย
ความหมายไวว้า่ “พระบรมราโชวาท” คือ โอวาท ค าสั่งสอนหรือค าช้ีแนะ เช่น พระบรมราโชวาทใน
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การพระราชทานปริญญา ส่วนค าวา่ “พระราชด ารัส” หมายถึง ค าพดูของพระมหากษตัริย ์ซ่ึงได้
พระราชทานไวใ้หค้น กลุ่มบุคคล ในโอกาสหรือวาระต่างๆ กนัไป 
 ทุกขอ้ความแต่ละตอนในพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ   
พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ใหข้อ้คิดเตือนสติใหทุ้กคนด าเนินชีวติดว้ยความไม่ประมาท 
ตั้งมัน่ในความดี เห็นความส าคญัของการพฒันาตนเองใหมี้ชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งสงบสุข 
  

สรุปท้ายบท 
 ชีวติท่ีมีคุณภาพเป็นชีวติท่ีตอ้งฝึกฝนตนเองหรือพฒันาตนทั้งวธีิคิด การประพฤติปฏิบติั

ตนใหอ้ยูใ่นสังคม ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ตามวฒันธรรมประเพณีของสังคม ในชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ
และฝึกตนเองใหมี้ความรู้ความสามารถ เพื่อประกอบอาชีพการงานด ารงตนใหเ้ป็นผูมี้คุณค่าในสังคม 
มีชีวติประจ าวนัในรูปแบบการด าเนินชีวติตามวถีิของประชากรของชาติ ท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความสมดุลของ
การพฒันาประเทศโดยรวมท่ีแสดงผลของศกัยภาพคุณภาพชีวติของประชากรในชาติ 
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ค าถามท้ายบท 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้
 
 1. ใหน้กัศึกษาระบุรูปแบบการด าเนินชีวติของนกัศึกษาท่ีสามารถกา้วไปสู่ความส าเร็จตามความ
คาดหวงัของนกัศึกษา 
 2.  ลกัษณะชุมชนท่ีนกัศึกษาอยู ่มีความเขม้แขง็ในดา้นใดบา้ง และมีกิจกรรมภายใตว้ฒันธรรม 
ประเพณีเดียวกนัอยา่งไรบา้ง 
 3.  ก่อนส าเร็จการศึกษา นกัศึกษามีวธีิศึกษาตน้แบบของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จดว้ยวธีิ
ใดบา้ง 
 4.  นกัศึกษามีแนวคิดปฏิบติังานอยา่งไรใหป้ระสบความส าเร็จ จงอธิบายมาเป็นขอ้ ๆ  
 5.  นกัศึกษามีรูปแบบการด าเนินชีวติของตนเองท่ีโดดเด่นเป็นตวัอยา่งแก่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งไรบา้ง    
จงอธิบาย 5-8 บรรทดั 
 6.  จงระบุวธีิด าเนินชีวติของตนเองใหมี้ความสุขมา 5 ขอ้  
 7.  ใหน้กัศึกษาอธิบายวธีิการด าเนินชีวติของตนเอง โดยยดึพระบรมราโชวาท และพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ตอนใดตอนหน่ึงท่ีนกัศึกษายดึเป็นหลกั
ปฏิบติัตน 
 8.  นกัศึกษามีส่วนร่วมเขา้ไปช่วยชุมชนท่ีตนอาศยัอยูไ่ดอ้ยา่งไร และจะเขา้ไปพบชุมชนดว้ย    
วธีิใด 
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