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บทที่ 1
การพัฒนาตนเองสู่ จุดมุ่งหมาย การดาเนินชีวติ ทีด่ ี
การพัฒนา หมายถึง การทาให้ดีข้ ึน ดังที่สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต (2539 :124) ให้คา
จากัดความของ “การพัฒนา ” ว่า หมายถึง การทาให้ดีข้ ึน เจริ ญขึ้นหรื อเป็ นการเพิ่มคุณค่าของสิ่ ง
ต่างๆให้มีค่าสู งขึ้น การพัฒนาอาจพัฒนาจากสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมหรื อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ข้ ึนมาก็ได้
จากความหมายของการพัฒนาดังกล่าว “การพัฒนา” จึงเป็ นความพยายาม
ที่จะ
เปลี่ยนแปลงมนุษย์และสังคมให้ดีข้ ึนหรื อเจริ ญขึ้นอย่างมีเป้ าหมายด้วยวิธีการที่มีระบบ เพื่อขจัด
ความด้อยพัฒนาให้หมดไปจากสังคม ซึ่ งเป็ นการแก้ปัญหา และนาไปสู่ เป้ าหมายที่ดีกว่า
จุดประสงค์หลักของการพัฒนา อยูท่ ี่ “มนุษย์” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพ
ของมนุษย์ให้ดีข้ ึน เพื่อให้มนุษย์ได้รู้จกั นาความรู ้ความสามารถของตนไปพัฒนาสังคม และ
ประเทศอีกต่อหนึ่ง ดังนั้น ผูท้ ี่มีภาระหน้าที่สาคัญในการพัฒนาจึงได้แก่ประชาชนแต่ละคน
ใน
ครอบครัวทุกครอบครัว ชุมชน องค์กรของรัฐ องค์กรของเอกชน สื่ อมวลชน นักวิชาการ และ
ประชาชนทัว่ ไป เพื่อก้าวไปสู่ สังคมที่เป็ นสุ ข จึงขอกล่าวถึงสาระสาคัญในเนื้อหาของบทนี้ดงั นี้

1. การพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเอง เป็ นการพัฒนาความสามารถของตนเองให้มีศกั ยภาพ และมี สมรรถนะ
ของตนที่ทนั ต่อสภาพความจาเป็ นตามความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อให้ตนเองมี
ชีวติ ที่ดีข้ ึน ดังนั้น การที่จะพัฒนาตนองได้ ดี จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักการพัฒนา และมนุษย์
ทุกคนจะต้องพัฒนาคุณภาพชีวติ เพราะมนุษย์มีสังคมที่เกี่ยวเนื่องต่อกัน จึงจาเป็ นต้องพึ่งพาอาศัย
กันและกัน ดังนั้น คนทุกคนจึงมีการเปรี ยบเทียบตนเองกับคนอื่น ทั้งในความคิด ในการดาเนิน
ชีวติ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการแสดงออกของความ
เกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์ กัน ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และนามาปรับปรุ งพัฒนาตนเอง ให้มีบุคลิกภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ส่ งผลต่อ
การเจริ ญก้าวหน้าต่อไป
1.1. ความหมายของการพัฒนาตนเอง
คาว่า “การพัฒนาตนเอง”(Self-development) หมายถึง การกระทาเพื่อ ให้เกิด การเจริ ญ
ส่ วนตน ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน ด้วยความมุ่งมัน่ ปรารถนา และค่านิยมอันเป็ น
พฤติกรรมภายใน ซึ่ งส่ งผลต่อพฤติกรรมภายนอกด้านการกระทาที่ดี
การพัฒนาเป็ นกระบวนการอย่างหนึ่ง เพราะมีข้ นั ตอน และมีกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกันเป็ น
ลูกโซ่ นับตั้งแต่การศึกษาตนเอง การรู ้จกั ตนเอง การประเมินตนเอง เป็ นต้น
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สุ มน อมรวิวฒั น์ (2535
:138) ได้อธิ บายถึงคุณค่าของการรู ้จกั ตนเองว่า “ชีวติ ของเรานั้น
เมื่อพิจารณาวิเคราะห์ดูจะเห็นว่า การได้มาอยูแ่ ละรับรู ้สิ่งต่าง ๆ ทั้งที่ถือว่าเป็ นตัวตนเราเอง และผูค้ น
รวมทั้งโลกภายนอก ก็เมื่อชีวติ นี้เป็ นการอยู่ และการรับรู ้ก็ควรจะอยูใ่ ห้ดี และรู ้ให้ดี ทั้งนี้จะอยูอ่ ย่างดีก็
โดยรู ้ถูกต้อง ความรู ้ถูกต้องนั้นต้องเริ่ มต้นที่รู้ตวั เอง จะเรี ยนรู ้จกั ตนเองได้ดีก็โดยมีสติ หมัน่ เฝ้ าตาม
สังเกตตนเองไม่หยุดหย่อน ตามดูการเคลื่อนไหวในทุกขณะชีวติ ทั้งในด้านร่ างกาย และจิตใจ คนที่
ฉลาดจริ งนั้น จะรู ้จกั ตนเอง และรู ้เท่าทันความรู ้สึกนึกคิดในใจด้วย จะเคลื่อนไหวอย่างไรก็รู้ตวั พร้อม
ไม่หลงลืม หรื อประมาทขาดสติ เป็ นผูไ้ ม่พลั้งพลาดโดยง่าย การที่เราจะเป็ นเช่นนี้ได้น้ นั ต้องอาศัย
ความเพียรหมัน่ ฝึ กฝน กาหนดรู ้ตวั เองไว้ก่อน
ปราณี รามสู ต และจารัส ด้วงสุ วรรณ (2545:125-129) ได้กล่าวถึง หลักการพัฒนาตนเอง
แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 การตระหนักรู้ถึงความจาเป็ นในการปรับปรุ งตนเองเป็ นความต้องการใน
การที่จะพัฒนาตนเองเพื่อชีวติ ที่ประสบความสาเร็ จ คือ การพัฒนาตนเองในแง่ความรู ้และในทุกด้าน
ให้ดีข้ ึนมากที่สุด เท่าที่จะทาได้
ขั้นที่ 2 เป็ นขั้นการวิเคราะห์ตนเอง โดยการสังเกตตนเอง ประเมินตนเอง และสังเกต
พฤติกรรมของผูอ้ ื่น รวมทั้งเปรี ยบเทียบบุคลิกภาพที่สังคมต้องการ
ขั้นที่ 3 การวางแผนพัฒนาตนเองและการตั้งเป้ าหมาย
จากความหมายของการพัฒนาตนเองดังกล่าวสรุ ปได้วา่ คนเราจะมีความสุ ข และ
ดาเนินชีวติ ให้บรรลุเป้ าหมายของตนที่วางไว้ได้น้ นั ต้องมีการพัฒนาตนเอง ให้มีความก้าวหน้า ดีข้ ึน
เจริ ญขึ้นทั้งความประพฤติปฏิบตั ิ การศึกษา การประกอบอาชีพ การใช้ชีวติ ในครอบครัว และในสังคม
ดังนั้นหากตัวบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ก็จะเกิดผลดีเกี่ยวเนื่องกับทุกส่ วนที่เกี่ยวเนื่องกัน
ในสังคม
การพัฒนาตนเองมีองค์ประกอบที่เป็ นสาระสาคัญดังนี้
1) เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ( Knowledge) มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนแต่มามือเปล่าด้วยกัน
ทั้งนั้น แต่ภายหลังจากเกิดมาแล้ว มนุษย์จึงมีทรัพย์สมบัติติดตัว ทั้งสมบัติความรู ้ ทรัพย์สินเงินทอง
และชื่อเสี ยงเกียรติยศ
2) เพื่อเพิม่ พูนทักษะ และประสบการณ์ทกั ษะ (Skill) และประสบการณ์ ( Experience)
เกิดจากการฝึ ก และศึกษาดูงาน การอบรมเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในอาชีพที่มีอยูใ่ ห้
เจริ ญก้าวหน้าขึ้น ได้รับการยอมรับชื่นชมและศรัทธา
3) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรื อเจตคติ พฤติกรรม (
Behavior) และเจตคติ
(Attitude) ของมนุษย์จะเป็ นเช่นใด กระบวนการขัดเกลา และพัฒนาตนเองจะเป็ นเครื่ องบ่งชี้ที่สาคัญ
ที่สุด บุคคลที่มีการศึกษา และฝึ กฝนอบรมตนเป็ นประจา ย่อมได้เปรี ยบกว่าบุคคลทุกประเภทในสังคม
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การพัฒนาจึงเป็ นหัวใจสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึนของชีวติ มนุษย์
ด้วยองค์ประกอบของการเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจและการเพิ่มพูนทักษะความสามารถให้ตนเอง
ก้าวสู่ ความสาเร็ จในชีวติ
1.2 ความสาคัญของการพัฒนาตน
การพัฒนาตน มี ความสาคัญมาก นักพัฒนาต้องรู้จกั จุด เด่น และ จุด ด้อยของตนเองก่อน
การรู้ จุด เด่น ของตนเอง ก็เพื่อทางานที่เหมาะกับความสามารถของตน การรู ้
จุด ด้อยก็เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่ องของตน ฉะนั้น ความสาคัญในการพัฒนาตนเองพอประมวลได้ ดังนี้
1) มนุษย์ทุกคนพัฒนาตนเองได้
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต ,2541:19) ให้แนวคิดว่า “ความเชื่อในความเป็ นมนุษย์
ที่พฒั นาได้ หรื อเชื่อในความเป็ นมนุษย์วา่ เป็ นสัตว์ที่พฒั นาได้ จะทาให้เกิดจิตสานึกที่จะต้องฝึ กฝน
พัฒนาตนซึ่ งแสดงอาการออกมาเป็ นความอ่อนน้อมถ่อมตน อันบ่งชี้ถึงความเป็ นผูพ้ ร้อมที่จะฝึ กฝน
พัฒนาตน เพราะฝึ กฝนพัฒนาตนจะทาให้บุคคลมีท่าทีต่อประสบการณ์ท้ งั หลายอย่างที่เรี ยกว่า มองทุก
อย่างเป็ นการเรี ยนรู ้ที่จะนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตน
2) มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาไปสู่ ระดับการมีสัจการแห่งตนได้
มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาไปสู่ ระดับการมีสัจการแห่งตนได้ หมายถึง การเป็ น
ตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ มีความเป็ นอิสระสามารถคิด และกระทาการใด ๆ ตามมโนธรรม และ
อุดมการณ์อย่างแท้จริ ง ซึ่ งมาสโลว์ ( Maslow) ได้ระบุบุคคลที่เข้าถึงสัจการแห่งตนว่า มีคุณลักษณะ
ที่เป็ นผูส้ ามารถรับรู ้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็ นจริ ง มีความพร้อมที่จะยอมรับความเป็ นจริ ง
มีความสามารถแยกแยะปั ญหาส่ วนตน และมีความต้องการเป็ นส่ วนตัว เป็ นต้น

ภาพที่ 1 การเรี ยนรู้และพัฒนา
ที่มาของภาพ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=550814
(วันที่สืบค้น 20 มกราคม 2554)
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กระบวนการพัฒนา คนสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ นิสัยและพฤติกรรมทั้งภายใน
และภายนอก รวมทั้งสามารถพัฒนาตนให้เป็ นไปในทิศทางที่ตนและสังคมต้องการได้
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตนเองพอสรุ ปได้ดงั นี้
1
) ทาให้รู้และเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์ท้ งั ที่ปรากฏออกมาและไม่ปรากฏ
ออกมาให้เห็นได้ชดั เจนทั้งที่รู้ตวั และไม่รู้ตวั
2
) ทาให้รู้และเข้าใจพัฒนาการทางด้านสรี ระและภาวะทางจิตที่มีผลต่อการแสดง
พฤติกรรมของมนุษย์
3
) ทาให้รู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนาตนเองและวิธีปรับตัวของมนุษย์ การเผชิญ
ปั ญหา การแก้ปัญหา การพิจารณาสภาพของจิตใจ ทั้งในด้านการกระทาความรู ้สึกนึกคิด อารมณ์และ
แนวทางในการรักษาสุ ขภาพจิต
4
) ทาให้เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นที่อยูใ่ นสังคมได้ และสามารถรับรู ้และเข้าใจพฤติกรรม
ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้หลักการและแนวทางจิตวิทยามาเป็ นตัวกาหนด
5
) ทาให้รู้ศาสตร์ ประยุกต์พ้นื ฐานที่จะนาไปสู่ การปรับปรุ งพัฒนาพฤติกรรมของตนเอง
ให้เหมาะสม เพื่อดารงชีวติ และการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ขและประสบความสาเร็ จสู งสุ ดใน
สิ่ งที่ตอ้ งการ
6
) ทาให้ลดปั ญหาที่มีอยูใ่ ห้หมดไปและป้ องกันปั ญหาใหม่ ไม่ให้เกิดขึ้นหรื อไม่ให้เกิด
ปั ญหาเก่าซ้ าเพราะมีภูมิคุม้ กันตนเอง
7
) ทาให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์บางอย่างที่ตอ้ งการและอยูใ่ นวิสัยที่จะทาได้
ในเวลาที่กาหนด กระตุน้ พฤติกรรมใฝ่ สัมฤทธิ์ และมีวธิ ี การจัดการกับความเครี ยดความท้อแท้ให้มี
กาลังใจต่อสู ้ไป
8
) ทาให้มีเครื่ องมือที่มีคุณภาพสาหรับใช้ในการพัฒนาตนและสังคมสิ่ งแวดล้อมไป
ตลอดชีวติ
9
) ทาให้เข้าใจหลักการ เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่เป็ นกระบวนการในการพัฒนาตน
เพื่อนามาส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้และมีทกั ษะในการพัฒนาตนเองไปตลอดชีวติ
ประโยชน์ของการพัฒนาตนเองจะส่ งผลให้ตวั บุคคลมีการดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่าง
เต็มภาคภูมิ และมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมมีภาวะเข้มแข็งในจิตใจที่จะเผชิญกับปั ญหา
และสามารถแก้ปัญหาได้
1.3. ลักษณะบุคคลทีไ่ ด้ รับการพัฒนาแล้ ว
มนุษย์ทุกคนมีความเป็ นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ มีความเป็ นอิสระ สามารถคิด
และกระทาการใด ๆ ตามมโนธรรมและอุดมการณ์ของตน ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องมีการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวติ และในการดาเนินชีวติ ต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน คือ
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1) ด้านส่ วนตัว คือ ความสมบูรณ์ทางร่ างกาย สุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต สติปัญญา
และอารมณ์ เมื่อบุคคลผูน้ ้ นั รู ้ถึงจุดดี จุดด้อยของตนเองในด้านส่ วนตัวแล้ว สามารถพัฒนาตน
ปรับตนให้เป็ นที่ตอ้ งการของบุคคล สังคมรอบข้าง จะสามารถก้าวเดินไปสู่ จุดมุ่งหมายในชีวติ
ที่สมบูรณ์ได้
2) ด้านครอบครัว คือ การมีครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น ความ
สะดวกสบายภายในบ้าน ความเป็ นอยูท่ ี่ไม่ขาดแคลน สมาชิกในครอบครัวอยูอ่ ย่างมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน จะเป็ นพื้นฐานให้บุคคลดาเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
3) ด้านชีวติ การทางาน คือ การมีอาชีพ มีรายได้มนั่ คง ได้ประกอบอาชีพตาม
ความถนัดของตน มีความเจริ ญก้าวหน้า ได้รับการยอมรับจากผูร้ ่ วมงาน เป็ นคนเก่ง และเป็ นคนดี
ในองค์กร หน่วยงาน จะมีความภาคภูมิใจ และมีคุณค่าต่อการดาเนินชีวติ ของตน
4) ด้านชีวติ และสังคม คือ การมีเพื่อนสนิทที่รักใคร่ ต่อกันอย่างมาก เป็ นผูท้ ี่สังคม
ยอมรับอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ มีความเสี ยสละ เป็ นบุคคลที่มีประโยชน์และมีคุณค่า
ต่อสังคม จะก่อให้เกิดความสุ ข มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบและวิถีชีวติ แห่งตน
บุคคลที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข โดยมีองค์ประกอบ
ทางกายภาพ คือ เป็ นผูท้ ี่มีอนามัยดี ร่ างกายแข็งแรง เป็ นผูท้ ี่ไม่หวาดกลัวต่อผูอ้ ื่น และปั ญหาต่างๆ
ปฏิบตั ิตนได้เป็ นที่ตอ้ งใจหรื อมีเสน่ห์ และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง ซึ่ งทุกอย่างที่ปรากฏให้บุคคลอื่น
เห็นนั้น เป็ นผลมากจา กการได้รับการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ซึ่งมีนกั วิชาการได้ให้ขอ้ คิดแนวทางพัฒนา
ตัวตนของตนเองดังนี้
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2547
:68) กล่าวว่า การพัฒนาคนให้เป็ นมนุษย์
ที่สมบูรณ์เป็ นเนื้อเป็ นตัว เป็ นความหมายที่แท้จริ งของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็ นทั้งตัวการ และ
เป็ นเครื่ องมือสาหรับพัฒนาคือ เป็ นการพัฒนาตัวบุคคล ตัวการพัฒนาก็คือการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั ได้ทรงมีพระราชดารัส เนื่องในวัน
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ซึ่งพระองค์ทรงครบรอบการครองสิ ริราชสมบัติครบ 40 ปี เต็ม ในวันที่ 9
มิถุนายน 2539 ตอนหนึ่งว่า
... ในโอกาสพิเศษ ข้ าพเจ้ าจึงใคร่ ขอให้ ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี ้ ตลอดจน
ประชาชนชาวไทยทั่วหน้ า ได้ ตั้งความคิด จิตใจให้ แน่ วแน่ หนักแน่ น อยู่ในความซื่ อสัตย์ สุจริ ต และ
ความขยันหมัน่ เพียร ความเพียรที่ถกู ต้ องเป็ นธรรมและพึงประสงค์ นั้น คือความเพียรที่จะสร้ างสรรค์
ความดีความเจริ ญให้ เกิดขึน้ และระวังมิให้ เสื่ อมขึน้ ไปอย่ างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี ้ เป็ น
อุปการะอย่ างสาคัญกับการปฏิ บัติตนและปฏิ บัติงาน หากทุกคนในชาติจะได้ ตั้งตน ตั้งใจ อยู่ในความ
เพียรดังกล่ าว ประโยชน์ และความสุขก็จะเกิดขึน้ ทั้งแก่ ส่วนตัวและส่ วนรวม ประเทศชาติของเราก็จะ
รั กษาความเป็ นปกติมนั่ คง พร้ อมกับพัฒนาให้ เจริ ญรุ ดหน้ าไปดังปรารถนา ...” (ไทยรัฐ. 2542 : 18)
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จากพระ
ราชดารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่พระราชทานไว้ให้ขอ้ คิดถึง ว่า
บุคคลจะต้องเริ่ มต้นจากรู้ถึงการปฏิบตั ิตน พัฒนาตนเองให้พร้อมด้วยความรู้ ความคิด และการปฏิบตั ิ
ที่ถูกต้องเหมาะสม จะเกิดประโยชน์แก่ตน และประเทศชาติ ซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของสาราญ
จูช่วย(2548) ที่ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการรู ้จกั ตนเองต่อการเลือกสาขางานอาชีพของ
นักเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กทักษะการรู้จกั ตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการรู้จกั
ตนเองต่อการเลือกสาขางานอาชีพ พบว่า
ผูท้ ี่มีการพัฒนาตนเองจะเห็นถึงความแตกต่างในการดาเนินชีวติ ของตนเองอย่างเห็นได้
ชัดในด้านพฤติกรรมการแสดงออกและการดารงชีวติ ประจาวัน ซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบคนที่มีการพัฒนากับขาดการพัฒนา (สาราญ จูช่วย,2548:82)
คนทีม่ ีการพัฒนา
1. ดาเนินชีวติ อย่างสงบทาหน้าที่ของตน
ด้วยความภาคภูมิใจ พอใจในชีวติ และ
ผลงานของตน รักครอบครัว ญาติ พี่ น้อง
และท้องถิ่นเดิม
2. พยายามพึ่งตนเอง ช่วยตนเอง และนา
ตนเองตามควรแก่อตั ภาพเวลาประสบ
ความทุกข์ยาก ล้มเหลว ก็พยายามใหม่
และแก้ไขปั ญหาด้วยความสงบสุ ขมุ
รอบคอบ
3. ประหยัดเวลาแรงงานและทรัพย์สิน
ใช้ทรัพยากรเฉพาะที่จาเป็ นเพื่อความอยู่
รอดของชีวติ และทาคุณประโยชน์ให้แก่
หน่วยงาน สังคมมากกว่าค่าจ้างและ
ผลตอบแทน
4. เข้าใจชีวติ และการต่อสู ้ มีน้ าใจนักกีฬา

คนทีข่ าดการพัฒนา
1. ดาเนินชีวติ ด้วยความไม่ราบรื่ นทาหน้าที่ของตน
ด้วยความน้อยใจและท้อถอย มีความทุกข์ โกรธ
แค้นชีวติ พยายามเอาเปรี ยบคนอื่น ไม่พอใจใน
ครอบครัว รังเกียจญาติ พี่ น้อง ของตน
2. ไม่พ่ งึ ตนเอง คอยรอรับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น
คอยขอความเมตตาจากผูอ้ ื่น เมื่อประสบความ
ทุกข์ยาก ความพ่ายแพ้ก็โทษคนอื่น ๆ ทาลาย
ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม แก้ปัญหาด้วย
ความโกรธแค้น ใช้อาวุธและอานาจทาร้าย
ตนเองและคนอื่น
3. ฟุ่ มเฟื อย สุ รุ่ยสุ ร่าย ไม่ประหยัดแรงงานและ
เวลา ใช้ทรัพยากรของสังคมและหน่วยงานเกิน
กว่าค่าจ้างและผลตอบแทนที่ตนเองพึงจะได้รับ
เอาเปรี ยบสังคมทุกโอกาส
4. ไม่เข้าใจตนเอง ไม่เข้าในชีวติ

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า บุคคลที่มีการพัฒนาจะดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข ไม่สร้างปั ญหาให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม แต่คนที่ขาดการพัฒนาจะเป็ นภาระทาง
สังคม ที่สาคัญก่อให้เกิดปั ญหาการฆ่าตัวตาย ปั ญหาภาวะจิตเสื่ อมโทรม ปั ญหายาเสพติด ทาให้สังคม
ต้องรับภาระในการดูแลบุคคลเหล่านี้
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2. พฤติกรรมมนุษย์ กบั การพัฒนาตนเอง
ธรรมชาติของมนุษย์มีความจาเป็ นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน และมนุษย์โดยทัว่ ไป
มีความต้องการทางด้านสังคม เพื่อให้สังคมยอมรับ มนุษย์จึงให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการ
แสดงออกให้เป็ นที่พึงประสงค์ เพื่อให้การปฏิบตั ิการ อย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุเป้ าหมาย เกิดความรู ้
ความเข้าใจถูกต้อง จึงควรทาความเข้าใจเรื่ องของพฤติกรรมมนุษย์เป็ นเบื้องต้น (รัตติกรณ์ จงวิศาล ,
2551:129) ดังนี้
2.1 ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์
คาว่า “พฤติกรรม” ( Behavior) หมายถึง กริ ยาอาการที่มนุษย์ และสัตว์เดรัจฉานแสดง
ออกมาเป็ นกริ ยาอาการที่แสดงออกให้ผทู ้ ี่พบเห็นได้ทราบความหมายเพื่อการปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม หรื อกริ ยาอาการที่มนุษย์แสดงออกมา ซึ่ งอาจจะมาจากภายนอก หรื อภายในร่ างกาย
บุคคลอื่นจะมองเห็นหรื อไม่ก็ตาม ถือได้วา่ เป็ นพฤติกรรมทั้งสิ้ น พฤติกรรมมีท้ งั ที่พึงประสงค์ และไม่
พึงประสงค์ บุคคลสามารถปรับพฤติกรรมของตนเองให้เป็ นที่ชื่นชอบ และยอมรับของสังคมได้
โดยการพูด อาศัยการศึกษาเรี ยนรู ้ท้ งั ทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และหลักวิทยาศาสตร์
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 ( ราชบัณฑิตยสถาน ,2546 :580) ได้ให้
ความหมายไว้วา่ หมายถึง การกระทาหรื อ อาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู ้สึก
เพื่อตอบสนองสิ่ งเร้า
สงวน สุ ทธิเลิศอรุ ณ (2545:46) กล่าวว่า “พฤติกรรม” ( Behavior) หมายถึง การกระทา
หรื อการแสดงออกทางกาย วาจา และใจ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ทั้งทางตรง และทางอ้อมทั้ง ที่สังเกต
ได้ และสังเกตไม่ได้
ปราณี รามสู ตร และจารัส ด้วงสุ วรรณ (2545 :27) กล่าวว่า “พฤติกรรม” คือ การกระทา
ของบุคคลในทุกลักษณะทั้งที่เป็ นโดยธรรมชาติทางสรี ระ และที่จงใจกระทา ซึ่ งอาจจะรู ้ตวั หรื อไม่
รู ้ตวั และเป็ นการกระทาที่สังเกตได้ โดยอาจใช้ประสาทสัมผัสธรรมดา หรื อใช้เครื่ องมือช่วยการ
สังเกต
สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต (2543:2-3) ได้ให้ความหมายว่า “พฤติกรรม” หมายถึง สิ่ งที่บุคคล
กระทาแสดงออกมาตอบสนอง หรื อโต้ตอบสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่งที่สามารถ
สังเกตเห็นได้
จากความหมายดังกล่าว จะเห็นว่า พฤติกรรมของมนุษย์เป็ นการกระทา หรื อ
การแสดงออกของบุคคลที่มีความต้องการตอบรับสิ่ งที่มากระทบ เพื่อสนองให้เกิดการรับรู ้ถึง
สิ่ งที่ตวั บุคคลนั้นต้องการ อาจจะเป็ นทั้งด้านบวกและด้านลบ
รากฐานการเกิดพฤติกรรมมนุษย์
รากฐานทางชีววิทยา (Biological Foundation) ได้แก่
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1
) พันธุกรรม ( Heredity) คือ การถ่ายทอดคุณลักษณะทั้งหลายจากบิดา มารดา
ไปสู่ บุตรธิ ดา หรื อจากบรรพบุรุษไปสู่ ลูกหลาน
2
) สิ่ งแวดล้อม (Environment) ทั้งสิ่ งแวดล้อมภายใน และสิ่ งแวดล้อมภายนอก
(1) สิ่ งแวดล้อมภายใน ( Internal Environment) ได้แก่ สภาวะที่เด็กอยูใ่ นครรภ์
มารดา สภาพทางร่ างกายและจิตใจมีผลกระทบต่อเด็กอย่างมาก
(2) สิ่ งแวดล้อมภายนอก ( External Environment) ได้แก่สภาวะทางภูมิศาสตร์
สังคม วัฒนธรรม และเหตุการณ์รอบ ๆ ตัว
รากฐานอันเกิดจากระบวนการเรียนรู้ (Acquired Foundations) ได้ แก่
1
) ครอบครัว ครอบครัวมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาการของเด็ก เด็กได้รับการเลี้ยงดู
อบรมจากครอบครัว และได้รับการตอบสนองจากครอบครัวเป็ นอันดับแรก เด็กได้รับการอบรมสั่งสอน
ทาให้เขาเติบโตและเป็ นบุคคลที่มีคุณค่า ทั้งทางร่ างกาย และจิตใจ มีผลต่อการดารงชีวติ ในอนาคต
2) โรงเรี ยน บรรยากาศภายในโรงเรี ยน ครู อาจารย์ เพื่อนนักเรี ยน นันทนาการ ของ
โรงเรี ยนมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของเด็กเป็ นอย่างมาก
3
) สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ ถ้าสภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจของเด็ก
อยูใ่ นสภาพดี เด็กจะเจริ ญเติบโตเป็ นบุคคลที่มีบุคลิกภาพดี ในทางตรงกันข้าม ถ้าเด็กอยูใ่ นสภาพสังคม
เศรษฐกิจที่ต่ากว่ามาตรฐาน เด็กจะมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในรู ปแบบต่าง ๆ
4
) ศักดิ์ศรี และสถานภาพทางสังคม เด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่มีศกั ดิ์ศรี และสถานภาพ
ทางสังคมสู ง อาจจะเป็ นพลังผลักดันให้เด็กต้องมีพฤติกรรมให้ตรงกับศักดิ์ศรี และสถานภาพทางสังคม
ของตน
5
) พื้นฐานทางวัฒนธรรม รวมทั้งอุดมการณ์ทางสังคม ความเชื่อ และปทัสถานทาง
สังคม เด็กจะมีพฤติกรรมตามพื้นฐานทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น
กระบวนการทีท่ าให้ เกิดพฤติกรรม
1
) การเกิดพฤติกรรมต้องมีสาเหตุ (Behavior is caused) คือ การเกิดพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาของคนต้องมีสาเหตุมาจากการถูกกระตุน้ หรื อที่เรี ยกว่า สิ่ งเร้า (Stimulus) ซึ้ งมีลกั ษณะทั้งที่เป็ น
สิ่ งเร้าภายนอก (สิ่ งเร้าที่สามารถมองเห็น) และสิ่ งเร้าภายใน (สิ่ งเร้าที่ไม่สามารถมองเห็น) อันเป็ นสาเหตุ
ที่ทาให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ได้
2
) การเกิดพฤติกรรมต้องมีสิ่งจูงใจ ( Behavior is Motivated) คือ เมื่อคนเกิดความ
ต้องการนั้น ๆ จนกลายเป็ นแรงจูงใจทาให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ได้
3
) การเกิดพฤติกรรมย่อมมีจุดหมาย (Behavior is Directed หรื อ Goal Oriented) คือ การ
แสดงพฤติกรรมของคนแต่ละครั้งย่อมมีจุดมุ่งหมาย
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ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์
จากความหมายของพฤติกรรมมนุษย์ขา้ งต้น สามารถแบ่งประเภทของพฤติกรรมมนุษย์
ได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1
) พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็ นพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาแล้ว
ที่ผอู ้ ื่นสังเกตได้โดยใช้ประสาทสัมผัสหรื อใช้เครื่ องมือ พฤติกรรมภายนอกยังแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
(มานพ พบสุ ข,2550:213) คือ
พฤติกรรมภายนอกที่ไม่ตอ้ งอาศัยเครื่ องมือในการสังเกต คือ พฤติกรรมที่สามารถ
สังเกตได้ง่าย เช่น การเคลื่อนไหวของแขน ขา การแสดงออกของร่ างกาย การเต้นของหัวใจ เป็ นต้น
เรี ยกว่า พฤติกรรม โมลาร์ (Molar Behavior)
พฤติกรรมภายนอกที่ตอ้ งอาศัยเครื่ องมือในการสังเกต คือ พฤติกรรมที่เราไม่
สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เช่น การทางานของคลื่นสมองจะต้องใช้เครื่ องมือวัด พฤติกรรมประเภทนี้
เรี ยกว่า พฤติกรรมโมเลกุลล่า (Molecular Behavior)
2
) พฤติกรรมภายใน ( Covert Behavior) ได้แก่ พฤติกรรมที่เจ้าตัวเท่านั้นที่รับรู ้ เช่น
การได้ยนิ การเข้าใจ การรู ้สึกหิ ว ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่ถือว่าเป็ นพฤติกรรมภายในมี 4 ลักษณะ คือ
(1) พฤติกรรมที่เป็ นความรู้สึกจากการสัมผัส ( Sensitive) เช่น การเห็น การได้ยนิ
การได้กลิ่น การรู ้รส การสัมผัส และการมีความสุ ขใจ เป็ นต้น
(2) พฤติกรรมที่เป็ นการเข้าใจ หรื อ การตีความ (Interpreting) เช่น เมื่อเรามองตา
เพื่อนก็เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเพื่อนได้
(3) พฤติกรรมที่เป็ นความจา ( Remembering) เช่น เมื่อมีเสี ยงโทรศัพท์เรี ยกเข้ามา
เราอาจจาเสี ยงเรี ยกจากโทรศัพท์วา่ เป็ นของเพื่อนจากโทรศัพท์น้ นั ได้
(4) พฤติกรรมที่เป็ นความคิด ( Thinking) การคิดมีหลายชนิดอาจเป็ นการคิด
สร้างสรรค์ หรื อการคิดหาเหตุผลก็เป็ นได้
ในทางพุทธศาสนา ได้จาแนกพฤติกรรมของมนุษย์เป็ น 3 ประเภท คือ
1) กายกรรม เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกทางร่ างกาย ทั้งทางตรง และทางอ้อม ทางตรง
เช่น การเดิน ยืน นัง่ และการแสดงภาษาทางกาย เช่น ยักคิ้ว หลิ่วตา ทางอ้อม เช่น การยิม้ และกล่าว
ทักทาย
2
) ทางวจีกรรม เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกทางวาจา ทั้งทางตรง และทางอ้อม
ทางตรง เช่น การพูด การเจรจา ทางอ้อม เช่น พูดพร้อมจับมือ หรื อแสดงความเป็ นมิตร
3) ทางมโนกรรม เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงระดับจิตใจ ทั้งทางตรง และทางอ้อม
ทางตรง เช่น การมีจิตเป็ นสมาธิ การมีน้ าใจ ทางอ้อม เช่น การคิดถึงเพื่อนก็โทรศัพท์หรื อไปพบพร้อม
มีของฝากที่ถูกใจไปให้เพื่อน เป็ นต้น
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องค์ ประกอบพืน้ ฐานของพฤติกรรมมนุษย์
1
) ความต้องการที่จาเป็ น และไม่จาเป็ นเป็ นความต้องการใน 3 ลักษณะ คือ
(1)
ความต้องการทางกาย (Physical Needs) ซึ่ งเป็ นความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์ทุกคน
(2) ความต้องการทางใจ (Spiritual Needs) เป็ นความต้องการ ที่สูงกว่า และ
มีความละเอียดอ่อนมากกว่าความต้องการทางกาย
(3) ความต้องการทางสังคม ( Social Needs) เป็ นความต้องการที่ให้สังคมยอมรับ
และยกย่องในความสามารถของตนเอง
2
) การจูงใจ ( Motivation) เป็ นองค์ประกอบสาคัญของพฤติกรรม เพราะสามารถ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ตามทฤษฎีระบุเกี่ยวกับการจูงใจไว้ 3 ลักษณะ คือ
(1) แรงจูงใจใฝ่ อานาจ นิยมความก้าวร้าว ชอบเป็ นผูน้ า ถืออารมณ์ตนเป็ นใหญ่
(2) แรงจูงใจใฝ่ สัมพันธ์ ยึดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อัธยาศัยดี มองคนในแง่ดี
(3) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ต้องการประสบผลสาเร็ จ ยึดประสิ ทธิ ภาพงาน
3
) การรับรู้ (Perception) หมายถึง การแปล หรื อการตีความจากการสัมผัส โดยแปล
ความหมายจากการที่เคยรู ้จากประสบการณ์เดิม การรับรู ้จะทาให้เกิดการตัดสิ นใจแล้วแสดงอาการ
ตอบสนองตามการแปลความหมายนั้น ๆ เช่น เมื่อเราสัมผัสกับสิ่ งของต่าง ๆ แม้วา่ เราจะไม่ได้เห็น
สิ่ งของนั้น แต่ก็สามารถบอกชื่อของชิ้นนั้นได้ถูกต้อง เพราะเราเคยมีประสบการณ์เดิมต่อของนั้น
มาแล้ว
4) เจตคติ (Attitude) กาหนดความรู ้สึกนึกคิด ท่าที ตลอดจนแนวคิดและแนวทางปฏิบตั ิ
กาหนดทิศทางปฏิกิริยาของบุคคลที่มีต่อบุคคลสิ่ งของและสถานการณ์ซ่ ึ งมีองค์ประกอบ
ที่สาคัญ ๆ คือ ความรู้สึก ความรู้ และพฤติกรรม
5
) ค่านิยม (Values) เป็ นสิ่ งที่บุคคลยึดถือช่วยตัดสิ นใจในการเลือกกระทาสิ่ งต่าง ๆ
ที่บุคคลเลือกสรรว่าดี และถูกต้อง หรื ออาจกล่าวได้วา่ เป็ นสิ่ งที่สังคมให้การยอมรับ และถือเป็ นสิ่ ง
สาคัญ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ค่านิยมจะเป็ นสิ่ งที่ดีเสมอไป เพราะค่านิยมมิใช่คุณธรรม อย่างไรก็ตาม
ถ้าค่านิยมนั้น ๆ มีคุณธรรม ก็สามารถทาให้สังคมเจริ ญก้าวหน้าไปได้
6
) อารมณ์ ( Emotion) เป็ นความรู้สึกของบุคคล ซึ่งมีความผันแปรไปได้หลาย
ลักษณะ เช่น
( 1) อารมณ์พ้นื ฐาน ร่ าเริ ง โกรธ กลัว
( 2) อารมณ์ที่เกิดจากสัมผัสโดยตรง พอใจ ไม่พอใจ ตกใจ อยากรู ้
( 3) อารมณ์ที่เกิดจากการประเมินตนเอง ภาคภูมิใจ สานึกผิด ผิดหวัง
( 4) อารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่น รัก เกลียด ริ ษยา สงสาร หึ งหวง
( 5) อารมณ์สุนทรี ยภาพ ขบขัน ตลก ซาบซึ้ ง งอน หัวเราะ
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2.2 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์
1) ทฤษฎีหน้ าต่ างโจฮารี
โจเซฟ ลุฟท์ และ แฮรี่ อิงแฮม (
Joseph and harry lngham อ้างถึงใน ทรงสิ ริ วิชิรานนท์
และคณะ,2551:116) นักสังคมวิทยาชาวอเมริ กนั ได้เสนอแนวทางการศึกษาพฤติกรรมในขณะเผชิญหน้า
(Encountering) ไว้วา่ คนเรามีความตระหนักในตนเองเพียงใด มีการเปิ ดเผยตนเองเป็ นอย่างไร สาหรับ
การสัมพันธ์กบั คู่สนทนาที่จะก่อให้เกิดมิตรภาพ และความสุ ข โดยเขาทั้งสองได้ระบุวธิ ี สารวจพฤติกรรม
ด้วยการใช้ตารางสี่ เหลี่ยม เรี ยกว่า Johari Window โดยจัดทาเป็ นตารางสี่ เหลี่ยมจตุรัส และแบ่งพื้นที่
ภายในออกเป็ น 4 ส่ วน Q( uadrant) เท่า ๆ กันดังภาพ
ตนเอง

รู้

รู้

ไม่ ร้ ู

Public Area
บริเวณสาธารณะ

Blind Area
บริเวณจุดบอด

Secret Area
บริเวณปกปิ ด

Unknown Area
บริเวณต่ างไม่ ร้ ู
(จิตใต้ สานึก)

ผู้อนื่
ไม่ ร้ ู

ภาพที่ 2 พื้นที่ตามทฤษฎีหน้าต่างJohari (อ้างถึงใน ทรงสิ ริ วิชิรานนท์และคณะ,2551:117)
หน้าต่างของโจฮารี แบ่งส่ วนต่าง ๆ ตามคาอธิ บายดังนี้
(1)
บริ เวณเปิ ดเผย (Public or Open area) หมายถึง พฤติกรรม หรื อบุคลิกภาพ
ที่บุคคลเปิ ดเผยต่อผูอ้ ื่น และผูอ้ ื่นก็รับรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรม หรื อบุคลิกภาพของบุคคลนั้น เช่นกัน
เปรี ยบเหมือนการรู ้เขารู ้เรา ทาให้อยูร่ ่ วมกันกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
(2)
บริ เวณจุดบอด (Blind or bad Smell Area) หมายถึง พฤติกรรม หรื อบุคลิกภาพ
ที่เราแสดงออกโดยไม่รู้ตวั ว่าน่าเกลียด แต่ผอู ้ ื่นสังเกตเห็นเป็ นจุดบอดของเราเช่น เศษอาหารติดฟัน
มีกลิ่นปาก ชอบวิจารณ์คนอื่น เป็ นต้น
(3)
บริ เวณปกปิ ด (Hidden area) หมายถึง พฤติกรรม หรื อบุคลิกภาพที่ตนเองรู ้แต่
เก็บไว้เป็ นความลับ พยายามปกปิ ดไว้เพื่อให้สังคมยอมรับ เช่น เอาแต่ใจตนเอง ยึดความคิดตนเองเป็ น
ใหญ่ มีปมด้อย มีหนี้สิน หรื อสร้างภาพตรงกันข้ามกับความเป็ นจริ ง ทาให้คนอื่นเข้าใจผิด เป็ นต้น
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2)

ทฤษฎีบุคลิกภาพจิตวิเคราะห์ ของ ซิกมัน ฟรอยด์ (Sigmund Freud)
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์( Psychoanalysis) ของฟรอยด์ (Freud อ้างถึงในวิภาพร มาพ บสุ ข,2550:21)
อธิ บายว่าพฤติกรรมของมนุษย์ทุกอย่างเกิดจากแรงผลักดันของสัญชาตญาณ (
Instinct) ได้แก่
สัญชาตญาณทางเพศ (Sex drive) ซึ่ งมีผลผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาเพื่อความอยู่
รอด และสัญชาตญาณความก้าวร้าว (Aggressive drive) จะเป็ นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ในทางก้าวร้าว ทั้งที่เป็ นการก้าวร้าวต่อตนเอง และก้าวร้าวต่อผูอ้ ื่น พฤติกรรมดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างทางทฤษฎี 2 ประการ คือ
โครงสร้างทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ ( mind) ฟรอยด์ เปรี ยบเทียบจิตใจของคนมีสภาพ
คล้ายกับภูเขาน้ าแข็งที่ลอยอยูใ่ นมหาสมุทร มีส่วนที่อยูท่ ี่ผวิ น้ าซึ่ งเป็ นส่ วนน้อยเรี ยกว่า จิตสานึก
(Conscious) เป็ นที่สะสมองค์ประกอบของจิตอยูม่ ากมาย และได้ซึมซับไว้ในขณะที่อินทรี ยร์ ู ้ตวั ส่ วน
ที่เป็ นภาคสะสมของประสบการณ์ในอดีตถูกเก็บกดไว้ ซึ่ งยังไม่สามารถจะทาได้ในภาวะปกติ เรี ยกว่า
จิตใต้สานึก ( Unconscious) พลังจิตใต้สานึกมีหลายระดับ ระดับที่อยูต่ ้ืนๆ ซึ่ งบางตาราเรี ยกว่า จิตกึ่ง
สานึก (Preconscious mind) เป็ นช่วงขณะที่อยูใ่ นสภาวะเคลิบเคลิ้มกึ่งรู ้ตวั กับไม่รู้ตวั กล่าวคือสภาพ
ของจิตกึ่งสานึกจะอยูร่ ะหว่างจิตสานึกกับจิตใต้สานึก
พลังจิตใต้สานึก จิตกึ่งสานึก และจิตสานึก กระตุน้ ให้มนุษย์ประกอบพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา
พฤติกรรมบางอย่างถูกกระตุน้ โดยจิตสานึกเป็ นภาวะจิตกึ่งสานึก เช่น เผลอพูดออกไปแล้วมีสติรับรู ้
ภายหลังจึงเปลี่ยนคาพูดใหม่ พฤติกรรมบางอย่างเกิดจากการกระตุน้ ของจิตใต้สานึกเพียงอย่างเดียว
เป็ นการทาอะไรโดยไม่รู้สึกตัว เช่น บางคนทาร้ายผูอ้ ื่นโดยที่ตนเองไม่รู้ตวั แต่เป็ นเพราะอานาจ
ความแค้นที่ถูกเก็บกดฝังอยูภ่ ายใต้จิตสานึก
2.3 การรับรู้ ความสามารถของตนเอง
การรับรู้ความสามารถ ของตนเอง เป็ น ตัวแปรซึ่ งเกิดขึ้นทางด้านจิตที่มีผลต่อความ
พยายามในการกระทาให้ตนเองประสบความสาเร็ จตามที่มุ่งหวังไว้ ได้มีนกั การศึกษาให้ความหมาย
ของการรับรู ้ความสามารถของตนเองไว้ดงั นี้
แบนดู ร่ า (Bandura,1986:391,อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต ,2543 :57)ได้สรุ ป
ความหมายของการรับรู ้ความสามารถของตนเองว่าเป็ นความสามารถ ที่จะจัดการและดาเนินการ
กระทาพฤติกรรมให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
แฟรงค์ ปาจาเรส และ เอ็ม เดวิด มิลเลอร์(Frank Pajares and M. David Miller,1994: 194,
อ้างถึงใน กรรณิ การ์ จิตต์บรรเทา ,2539:12) ได้สรุ ปความหมายของการรับรู ้ความสามารถของตนว่า
เป็ นการตัดสิ นความสามารถที่บุคคลมีต่อตนเองในการแสดงพฤิตกรรมที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละ
สถานการณ์ ซึ่ งการรับรู ้ความสามารถนี้จะเกี่ยวข้องกับความเชื่อมัน่ ในตนเองของบุคคล
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ฐิติพฒั น์ สงบกาย (2533:17) ได้สรุ ปความหมายของการรับรู้ความสามารถของตน
เป็ นการตัดสิ นเกี่ยวกับความสามารถของตนเองว่า สามารถกระทาพฤติกรรมบางอย่างในสภาพการณ์
ที่เฉพาะเจาะจงได้หรื อไม่ดว้ ยทักษะที่ตนมีอยู่
กัญญวดี แสงงาม (2543 : 10-11) ได้สรุ ปความหมายของการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองว่า หมายถึง การที่บุคคลตัดสิ นเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง
จากความหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเอง ของนักการศึกษาดังกล่า วสรุ ปได้วา่
การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็ นความสามารถของบุคคลที่ดาเนินการกระทาพฤติกรรม ให้บรรลุ
เป้ าหมายด้วยความพยายามอดทนต่อความยากลาบาก และสามารถกระทาพฤติกรรมบาง อย่างใน
สภาพการณ์ที่เฉพาะเจาะจงให้ประสบผลสาเร็ จได้ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ มีความหมายสอดคล้องกับ
ความสามารถในการรู ้จกั ตนเอง ซึ่ งกล่าวไว้ขา้ งต้น
2 3.1 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
การรับรู ้ความสามารถของตนเอง มีพ้นื ฐานมาจากทฤษฎีปัญญาสังคม
(Social
Cognitive Theory) ของอัลเบิร์ต แบนดูร่า (Albert Bandura) ซึ่งเป็ นทฤษฎีที่ขยายมาจากทฤษฎีการ
เรี ยนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ซึ่ งมีแนวคิดพื้นฐานดังนี้ (Bandur,1986:390,อ้างถึงใน
สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต,2543:20)
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคมของแบนดูร่ากล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลเกิดจาก
การมี ปฏิ สัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันระหว่างองค์ประกอบ 3 ประการคือ พฤติกรรม องค์ประกอบของ
บุคคล และองค์ประกอบของสิ่ งแวดล้อม โดยองค์ประกอบทั้งสามนี้ต่างเป็ นตัวกาหนดซึ่ งกันและกัน
(Reciprocal Determinism)
P

B

E

B : พฤติกรรม (Behavior)
P : องค์ประกอบของบุคคล (Personal Factors)
E : องค์ประกอบของสิ่ งแวดล้อม (Environmental Factors)
ภาพที่ 3 การปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างองค์ประกอบ3 ประการ(Bandura,1986 : 390,อ้างถึงใน
สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต. 2543 : 56-59 )
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สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกนอกเหนือจากปฏิกริ ยาสะท้อน
เบื้องต้น (Elementary Reflex) แล้วยังเป็ นผลมาจากการเรี ยนรู้ทางสังคม ซึ่งจะเป็ นการเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงหรื ออ้อมก็ได้ พฤติกรรมใดทาแล้วได้ผลลัพธ์ทางบวก และพฤติกรรมใดกระทา
แล้วได้ผลลัพธ์ทางลบ การเรี ยนรู ้เงื่อนไขดังกล่าวทาให้บุคคลเลือกการกระทาพฤติกรรมที่ได้รับ
ผลลัพธ์ทางบวก และหลีกเลี่ยงการกระทาพฤติกรรมที่ได้รับผลลัพธ์ทางลบ
การรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อการตัดสิ นใจที่จะกระทาพฤติกรรมใดหรื อไม่ น้ นั
แบนดูร่า (Bandura. 1977 : 142, อ้างถึงใน สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต,2543:56-59) ได้เสนอว่า บุคคลจะ
กระทาพฤติกรรมใดหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั 2 ปัจจัย คือ
1) ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Efficacy Expectation) แบนดูร่า ได้ให้
ความหมายความคาดหวังในความสามารถของตนเองว่าเป็ นการประ เมิน ความสามารถของบุคคลว่า
สามารถ แสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่กาหนดไว้ได้ เพื่อนาไปสู่ ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เป็ นความคาดหวัง
ที่เกิดขึ้นก่อนการกระทา สาหรับความคาดหวังในความสามารถของตนเองนั้นแบนดูร่าได้เปลี่ยน มาใช้
คาว่าการรับรู ้ความสามารถของตน (Perceived Self –efficacy) แทนความหมายเดิมโดยในครั้งนี้ได้ให้คา
จากัดความว่า หมายถึง การที่บุคคลตัดสิ นใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการและ
ดาเนินการกระทาพฤติกรรมให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
2) ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น (Outcome Expectation) หมายถึง ความเชื่อ
ที่บุคคลประมาณค่าถึงพฤติกรรมเฉพาะอย่างที่ปฏิบตั ิ จะนาไปสู่ ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ เป็ นการ
คาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นที่สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ได้ทา แบนดูร่า ได้เสนอภาพแสดงความแตกต่าง
ระหว่างการรับรู ้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น ดังภาพประกอบ
บุคคล
(Person)

พฤติกรรม
(Behavior)

ความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเอง (Efficacy Expectation )
- ระดับ
- ความเข้ม
- การแผ่ขยาย

ภาพที่ 4

ผลที่เกิดขึ้น
(Outcome)

ความคาดหวังในผลทีจ่ ะเกิดขึน้
(Outcome Expectation)
- ทางกายภาพ
- ทางสังคม
- การประเมินตนเอง

ความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันระหว่างความคาดหวังในความสามารถของตน
และความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น (สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต. 2543 : 56-59,
อ้างอิงจาก Bandura. 1977 : 79)
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การรับรู้ความสามารถของตน เป็ นการตัดสิ น ถึงทักษะ ความสามารถของตนเองว่าจะ
สามารถทางานได้ในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็ นการตัดสิ นว่าผล
กรรมใดจะเกิดขึ้นจากการกระทาพฤติกรรมดังกล่าว ตัวอย่างเช่นนักกีฬามีความเชื่อว่าเขากระโดดได้
สู งถึง 6 ฟุต ความเชื่อดังกล่าวเป็ นการตัดสิ นความสามารถของตนเอง จากการได้รับการยอมรับจาก
สังคม การได้รางวัล การพึงพอใจในตนเองที่กระโดดได้สูงถึง 6 ฟุต เป็ นความคาดหวังผลที่จะเกิดแต่
จะต้องระวังความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของคาว่าผลที่เกิดขึ้น โดยผลที่เกิดขึ้นในที่น้ ีจะหมายถึง
ผลกรรมของการกระทาพฤติกรรมนั้น มิได้หมายถึงผลการกระทาแสดงถึงการกระ ทาพฤติกรรม
เพราะว่าผลที่แสดงถึงการกระทาพฤติกรรมนั้นจะพิจารณาว่าพฤติกรรมนั้นสามารถทาได้ตามการ
ตัดสิ นความสามารถของตนเองหรื อไม่ ซึ่งการจะกระโดดได้สูงถึง 6 ฟุตนั้น มิใช่เป็ นการคาดหวังผลที่
จะเกิดขึ้น ซึ่ งมุ่งที่ผลกรรมที่จะได้จากการกระทา
พฤติกรรมดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองและ การ คาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นนั้น มีความสัมพันธ์กนั มาก โดยที่
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง มีผลต่อการตัดสิ นใจที่จะกระทาพฤติกรรมของบุคคล ที่ได้แสดง
ไว้ในภาพดังนี้
ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้น

การรับรู้
ความสามารถ
ของตนเอง

ต่ำ

สู ง

ต่ำ

มีแนวโน้มที่จะ
ทำแน่นอน

มีแนวโน้มที่จะ
ไม่ทำ

สู ง

มีแนวโน้มที่จะ

มีแนวโน้มที่จะ
ทำแน่นอน

ไม่ทำ

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวัง
ในผลที่จะเกิดขึ้น (สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต,2539:59,อ้างอิงจาก Bandura.1977)
จากภาพแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู ้ความสามารถของตนเองกับความ
คาดหวัง เกี่ยวกับผลของการกระทาที่จะเกิดขึ้นได้วา่ ถ้าหากบุคคลมีการรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถ
ของตนเองสู งจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลของการกระทาที่จะเกิดขึ้นสู งเช่นกัน บุคคลก็มีแนวโน้มที่
จะกระทาพฤติกรรมนั้นแน่นอน ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคคลมีการรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถของ
ตนเองต่า และมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลการกระทาที่จะเกิดขึ้นต่าด้วย ก็มีแนวโน้มที่จะไม่กระทา
พฤติกรรมแน่นอน หรื อการรับรู ้ความสามารถของตนเองเป็ นไปในทางตรงกันข้ามกับความคาดหวัง
เกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น บุคคลก็มีแนวโน้มที่จะตัดสิ นใจไม่กระทาพฤติกรรมนั้น
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การที่บุคคลจะกระทาพฤติกรรมหนึ่งหรื อไม่น้ นั จะขึ้นอยูก่ บั ความคาดหวังว่าเมื่อกระทา
แล้วพฤติกรรมจะได้รับผลที่ตอ้ งการหรื อไม่ และการรับรู ้วา่ เขามีความสามารถที่จะกระทาพฤติกรรม
มากน้อยเพียงใด เนื่องจากมนุษย์เรี ยนรู ้วา่ การกระทาไหนนาไปสู่ ผลลัพธ์ใดแต่ความ สามารถของ
มนุษย์แต่ละคนที่จะกระทากิจกรรมต่างๆ มีขีดจากัดไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่นการสอบชิง ทุนไปศึกษา
ต่อต่างประเทศหรื อสอบแข่งขันศึกษาต่อ มีการรับรู ้วา่ ตนมีความสามารถไม่พอที่จะสอบได้ แนวโน้ม
ที่เขาจะไปสมัครสอบจะน้อยลง อาจจะตัดสิ นใจไม่ไปสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวังเป็ นการพลาด
โอกาสที่ตนเองจะได้สิ่งที่ปรารถนา นั้น ความมัน่ ใจในการตัดสิ นว่า ตนมีความสามารถแค่ไหน
เป็ นตัวชี้ให้เห็นว่าบุคคลพยายามทางานนั้นมากเพียงใด ถ้าเขาเชื่อว่าตนไม่มีความสามารถที่จะกระทา
กิจกรรมให้สาเร็ จได้จะเกิดความกลัว และพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมนั้นการรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองช่วยให้เกิดความไม่หวาดหวัน่ ล่วงหน้าในการทางานและทาให้เกิดความเพียรพยายาม
ไม่ทอ้ ถอยเมื่อพบอุปสรรค ยิง่ มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองมาก
จะยิง่ มีความพยายามและ
กระตือรื อร้นในการทางานมาก การที่บุคคลพยายามทางานในสถานการณ์ที่บีบ บังคับได้สาเร็ จ และได้
ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ จะเป็ นแรงเสริ มในการรับรู้ความสามารถของตนเอง และทาให้เกิดความกลัว
น้อยลงเมื่อประสบเหตุการณ์เช่นเดิม แต่ถา้ บุคคลเลิกล้มการทางานโดยง่าย จะทาให้การรับรู ้เกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเองต่า และเกิดความกลัวงานนั้นมากขึ้น (Bandura,1977:78- 80, อ้างถึงใน ศศิธร
พรไพริ นทร์ ,2541:25)
ขนิษฐา สุ วรรณนิตย์ (2533
: 5 - 11) ได้สรุ ปปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ความสามารถ
ของตนเองไว้ดงั นี้
1) การที่บุคคลทางานแล้วได้รับความสาเร็ จหลายครั้ งจะทาให้บุคคลรับรู ้วา่ ตน เองมี
ความสามารถ และพัฒนาเกี่ยวกับการรับรู ้ในความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยงั ทาให้
บุคคลมีความพยายามในการเรี ยนมากขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้ดีข้ ึน
2) การที่บุคคลมีประสบการณ์มาอย่างไร ก็จะทาให้บุคคลเกิดการรับรู ้เกี่ยวกับ
ความสามารถของตนเองที่บุคคลได้รับ เช่น จากการที่ครู เป็ นผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อ ผูเ้ รี ยน ดังนั้นจึงสามารถ
ที่จะพูดชักจูงให้ผเู้ รี ยนเกิดความเชื่อมัน่ ว่าตนเองมีความสามารถได้
3) ความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวในการเรี ยน ซึ่ งแสดงให้เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนว่ามีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ความสามารถของตน
4) ความวิตกกังวลจะมีผลต่อการพัฒนาความสามารถของบุคคล ผูท้ ี่มีความวิตกกังวล
ต่าจะเอาใจใส่ ต่องานที่ทา มีความพยายามและความอดทนในการทางาน จึงมีแนวโน้ม ที่จะทางานได้
สาเร็ จมากกว่าบุคคลที่มีความวิตกกังวลสู ง
5) การที่บุคคลสามารถทากิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรี ยนได้รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ
ได้ดีน้ นั มัก จะทากิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรี ยนได้สาเร็ จ ทาให้เขาคิดว่าตนเองมีความสามารถ และเกิด
ความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น
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6) การตั้งเป้ าหมายในการเรี ยน ซึ่ งถ้าผูเ้ รี ยนเป็ นผูต้ ้ งั เป้ าหมายด้วยตนเอง จะทาให้เกิด
แรงจูงใจ มีความพยายามที่จะกระทาพฤติกรรมให้บรรลุเป้ าหมายมากขึ้น และมีความเชื่อมัน่ ว่าตนเอง
มีความสามารถที่จะทาให้สาเร็ จได้
จากแนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษาดังกล่าว จะเห็นได้วา่ การรับรู ้ความสามารถของ ตน
คือการที่บุคคลตัดสิ นใจเกี่ยวกับความสามารถของตนที่จะจัดการ และดาเนินการกระทาพฤติกรรมให้
บรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และทาให้มีความเพียรพยายามมากขึ้นไม่ทอ้ ถอยเมื่อพบอุปสรรค
2.3.2 . พฤติกรรมของผูท้ ี่รู้จกั ตนเอง
ผูท้ ี่รู้จกั ตนเองจะมีการแสดงพฤติกรรม(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช,2539:32-33) ดังนี้
1) คนที่รู้จกั ตนเองตามสภาพที่เป็ นจริ ง จะสามารถแสดงพฤติกรรมที่เป็ นส่ วนเด่นของ
ตนเองมาใช้ประโยชน์ได้ท้ งั ต่อตนเอง ต่อ ส่ วนรวม และพร้อมที่จะปรับปรุ งแก้ไขจุดอ่อน หรื อ
ข้อบกพร่ องของตนให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ ึน
2) คนที่รู้จกั ตนเองจะเป็ นคนที่มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง เพราะตระหนักดีวา่ ตนมีส่วนดี
ที่ควรนาออกมาใช้ให้เป็ นประโยชน์เมื่อใด และถ้าไม่จาเป็ นก็จะไม่แสดงจุดอ่อนหรื อจุดด้อยของตน
ให้คนอื่นเห็นจนกว่าจะได้มีการปรับปรุ งจุดอ่อนหรื อส่ วนด้อยนั้นให้ดีข้ ึนเสี ยก่อน
3)
คนที่รู้จกั ตนเองจะพร้อมสาหรับการเป็ นผูน้ าและผูต้ าม เพราะถ้าอยูใ่ นสถานการณ์ที่ตน
สามารถแสดงจุดเด่นของตนได้ก็จะแสดงออกมาอย่างมีความเชื่อมัน่ แต่ถา้ อยูใ่ นสถานการณ์ที่ตนมี
จุดอ่อนหรื อส่ วนด้อย ก็สามารถทาใจให้โอนอ่อนผ่อนตามผูน้ าที่มีความสามารถดีกว่า ด้วยความเต็มใจ
เพราะตระหนักดีวา่ ทุกคนต่างมีท้ งั จุดเด่นและจุดด้อย และการมีจุดด้อยไม่ใช่สิ่งเสี ย หายกลับจะเป็ น
ผลดีเสี ยอีก ถ้าเรายอมรับจุดด้อยนั้นและพยายามปรับปรุ งแก้ไขให้ดีอยูเ่ สมอ
4) คนที่รู้จกั ตนเอง มีแนวโน้มว่า จะสามารถตัดสิ นใจเลือกอาชีพได้เหมาะกับความ
ถนัด ความต้องการ และความสนใจที่แท้จริ งของตนเองได้ เพราะรู ้ดีวา่ ตนมีความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานใด อย่างไร หรื อมากน้อยเพียงไร
5)
คนที่รู้จกั ตนเองมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็ จในการดาเนินชีวติ ได้มากกว่าคนที่ไม่
รู ้จกั ตนเอง เพราะสามารถทากิจกรรมต่างๆ ไปในทิศทางที่รู้วา่ เหมาะกับตนเองได้โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลาลองผิดลองถูก ทาให้มีเวลาที่จะปรับปรุ งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ดีข้ ึนเรื่ อยๆ โดยไม่ตอ้ ง
เริ่ มต้นใหม่
บังอร เสรี รัตน์ (2544 :18 –22)ได้กล่าวถึงลักษณะ ของบุคคลที่ รู้จกั ตนเองจะมีพฤติกรรม
ดังนี้
1) รู ้จกั จุดดีจุดด้อยของตนเอง นับถือตนเอง มัน่ ใจในตนเอง รักตนเอง
2) สามารถวางแผนการทางาน การทากิจกรรม และหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ได้เก่งที่สุด พัฒนาขึ้นเรื่ อยๆทั้งจุดดีและจุดด้อย
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3) มีวธิ ีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เหมาะสมและเตือนตนเองให้ทางานตามที่วางไว้ ให้
บรรลุเป้ าหมายได้
4) กระตุน้ ตนเองให้ต่อสู ้กบั อุปสรรคและอดทนต่อความยากลาบากกายและใจได้
สมโภชน์ เอี่ยมสุ ภาษิต (2543:57 - 61) ได้สรุ ปพฤติกรรมของผูท้ ี่รู้จกั ตนเองไว้ ดังนี้
1) มีความเชื่อมัน่ ในการกระทาของตนและมัน่ ใจว่าจะประสบความสาเร็ จได้ดี
2) ไม่หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา และมีความสามารถในการแก้ปัญหา
3) กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตัดสิ นใจ
4) กล้าเผชิญความเป็ นจริ ง รักความยุติธรรม มีความเป็ นผูน้ า
5) มีความรับผิดชอบสู ง มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
6) ไม่เชื่อผูอ้ ื่นโดยไร้เหตุผล
กมล สุ ดประเสริ ฐ (2540
:12) ได้สรุ ปลักษณะของบุคคลที่มีสติปัญญาด้านเข้าใจ ตนเองจะ
มีพฤติกรรมการแสดงออกดังนี้
1)
รู ้จกั ขอบเขตและการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสม
2)
แสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกในเรื่ องต่างๆ พอเหมาะ
3)
มีเป้ าหมายในการดาเนินชีวติ ที่แน่นอนและมีรูปแบบที่ถูกต้อง
4)
ทางานได้ดว้ ยตนเอง
5)
มีพฒั นาการในการเรี ยนรู้ และมีบุคลิกภาพที่ดี
6) สามารถทาความเข้าใจกับสิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นประสบการณ์ของชีวติ ตนเองเพื่อ
นามาใช้ในการปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาตนเองให้ดีข้ ึน
7) เข้าใจถึงความสาคัญของตนเองที่มีอิทธิ พล หรื อมีบทบาทและความสัมพันธ์ต่อ
บุคคลอื่น
กรรณิ การ์ จิตต์บรรเทา (2539:16) ได้สรุ ปพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลผูม้ ีการรับรู้
ความสามารถของตนเองว่า สามารถแสดงพฤติกรรมด้วยการกระทา และคาพูดที่เหมาะสมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรี ยน ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1) การกล้าแสดงออกได้แก่ การกล้าแสดงออกทางกาย ทางอารมณ์ ทางสังคมให้เห็น
ถึงความสามารถของตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าซักถามข้อสงสัย
2) การพึ่งตนเองได้แก่ การแก้ปัญหาด้วยความสามารถของตนเอง
3) การเป็ นตัวของตัวเองได้แก่ การมีเหตุผลไม่คล้อยตามผูอ้ ื่น มีการไตร่ ตรอง การ
ตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง
4) การมีความรับผิดชอบได้แก่ การปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน
การกล้ารับผิดชอบเมื่อกระทาผิด
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5) การมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้แก่ การมีมนุษยสัมพันธ์
กับคนอื่น การรู ้จกั ช่วยเหลือและร่ วมมือแก่หมู่คณะ การยอมรับสถานการณ์ใหม่ ๆ
เจ โยเดอร์ และดับบลิว พรอคเตอร์ ( J. Yoder and W. Proctor,1988:35,อ้างถึงใน ขนิษฐา
สุ วรรณนิตย์,2533 :15-18) ได้สรุ ปพฤติกรรมของบุคคลที่รับรู ้ความสามารถของตนเองไว้ดงั นี้
1) แสดงความคิดเห็นอย่างมัน่ ใจโดยปราศจากความเกรงกลัวผูใ้ ด
2) ยึดถือความเชื่อของตนเองอย่างมัน่ คง
3) เป็ นมิตรกับผูอ้ ื่นได้ง่าย
4) มีความคล่องตัวสู ง มีความกระตือรื อร้นอยูเ่ สมอ
5) ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
6) รับบทผูน้ าโดยปราศจากการลังเล
7) สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทนั ท่วงที
สาราญ จูช่วย (2548
:123) ศึกษาวิจยั การพัฒนาความสามารถในการรู้จกั ตนเอง ต่อการ
เลือกสาขางานอาชีพของนักเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กทักษะการรู้จกั ตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษา
ความสามารถในการรู ้จกั ตนเอง ต่อการเลือกสาขางานอาชีพของนักเรี ยนหลังได้รับการสอนโดยใช้
ชุดฝึ กทักษะการรู้จกั ตนเองเพื่อศึกษาพฤติกรรมนักเรี ยนที่มีความสามารถในการรู้จกั ตนเองใน
ระดับสู งและระดับต่า พบว่า
ผูท้ ี่มีความสามารถในการรู ้จกั ตนเองระดับสู งจะแสดงพฤติกรรม ดังนี้
1) มีพฤติกรรมแสดงความอดทนเมื่อเผชิญกับงานที่ยากลาบาก
2) มีพฤติกรรมรู ้เท่าทันอารมณ์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
3) มีพฤติกรรมยอมรับการถูกตาหนิการกล่าวโทษเมื่อทาผิดพลาด
4) มีพฤติกรรมความมัน่ ใจกล้าแสดงออกในงานที่ตนเองทาได้ดี
5) มีพฤติกรรมแสดงความรับผิดชอบต่องาน ไม่ทิ้งงาน อาสางาน
6) มีพฤติกรรมแสดงความสามารถในการวางแผนและลงมือปฏิบตั ิงานที่ได้รับ
มอบหมายได้เป็ นอย่างดี
7) มีพฤติกรรมแสดงความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองอย่าง
ชัดเจน
ผูท้ ี่มีความสามารถในการรู ้จกั ตนเองระดับต่าจะแสดงพฤติกรรม ดังนี้
1) มีพฤติกรรมแสดงออกได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งและลดลงในช่วงเวลา
ต่อมา
2) ไม่มีพฤติกรรมของความอดทนหรื อพยายามทาซ้ าใหม่
3) ไม่มีพฤติกรรมแสดงความกล้าตัดสิ นใจ กลัวความผิดและกลัวการถูกตาหนิ
4) จะมีพฤติกรรมท้อถอย เฉื่ อยชาและโทษตัวเองเมื่อทาได้ไม่เท่าคนอื่น

20

จากข้อมูลดังกล่าวสรุ ปได้วา่ ลักษณะของผูท้ ี่รู้จกั ตนเอง
จะมีพฤติกรรม ที่นาส่ วนเด่นมาใช้
ให้เป็ นประโยชน์ได้ท้ งั ต่อตนเองและส่ วนรวม จะยอมรับจุดอ่อนและพยายาม ปรับปรุ งแก้ไข ให้ดีอยู่
เสมอ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง สามารถเป็ นผูน้ าเมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง มี
ความ
รับผิดชอบกล้ารับผิดเมื่อกระทาผิด รู้จกั ขอบเขตของการแสดงอารมณ์ สามารถวางแผนงานและหา
แนวทางพัฒนาตนเองให้เกิดผลสาเร็ จในชีวติ ของตนเองได้
ดังนั้นบุคคลผู ้ รู้จกั ตนเอง จะมีพฤติกรรมในการกล้าแสดงออก มีความคิดเป็ นตัวของ
ตัวเอง มีความรับผิดชอบ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถพึ่งตนเองได้ ไม่หลีกเลี่ยงสถานการณ์
ที่เป็ นปัญหา รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี
จึง สรุ ป ลักษณะ
พฤติกรรมของผูท้ ี่รู้จกั ตนเองในระดับสู งและระดับต่าได้ดงั นี้
พฤติกรรมของผู้ทมี่ ีความสามารถ
ในการรู้ จักตนเอง ในระดับสู ง
- รู ้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง
- รู้จุดดีจุดด้อยของตนเอง
- ยอมรับผลต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระทาของ
ตนเอง
- รู้ถึงความถนัดความสามารถของตนเอง
- มีความอดทนไม่ทอ้ ถอยสามารถแก้ปัญหา
ต่อสู ้อุปสรรค
- กระตุน้ ตนเองให้ใช้ความพยายามมากขึ้น
- มีความเข้มแข็งคงทนในความพยายาม
ต้องการความยุติธรรม

พฤติกรรมของผู้ทมี่ ีความสามารถ
ในการรู้ จักตนเอง ในระดับต่า
- มีปฏิกริ ยาทางอารมณ์ต่อตนเองในทางลบ
- ไม่รู้จกั จุดอ่อนและจุดแข็งของตน
- จากัดตนเองทาให้ขาดประสบการณ์ที่จะรับ
สิ่ งดีๆ
- ไม่มนั่ ใจและกระทาพฤติกรรมต่างๆ อย่าง
ไม่เต็มความสามารถ
- ไม่กล้าตัดสิ นใจ
- เชื่อว่าความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวในการ
กระทา เป็ นไปตามความเชื่อ คาทานาย
หรื อโชคชะตา

ภาพที่ 6 พฤติกรรมของผูท้ ี่มีความสามารถในการรู้จกั ตนเองในระดับสู ง และผูท้ ี่มีความสามารถ
ในการรู้จกั ตนเองในระดับต่า (สาราญ จูช่วย,2548:124)
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นถึงความแตกต่างของผูท้ ี่รู้จกั ตนเองในระดับสู งจะมีความอดทน
รู ้เท่าทันอารมณ์ตนเอง มีความมัน่ ใจในตนเอง มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและ
มีเหตุผลเมื่อแสดงพฤติกรรมสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดออกมาได้ชดั เจน ซึ่ งเปรี ยบเทียบกับผูท้ ี่มีความสามารถใน
การรู ้จกั ตนเองระดับต่าจะไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวตามที่ระบุขา้ งต้น
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3. คุณภาพชีวติ
เหตุที่ตอ้ งมีการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพราะสังคมแห่งการพึ่งพาเกี่ยวเนื่องกันของมนุษย์
เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้คนในสังคมมีความสุ ขจากการได้รับการยอมรับ ดีใจเมื่อได้รับการ
ชื่นชมพอใจเมื่อได้รับความรักความอบอุ่น เกิดความสุ ขทางใจส่ งผลให้ความสุ ขทางกายเกิดขึ้นใน
ชีวติ ประจาวัน
3.1 ความหมายและความสาคัญของคุณภาพชี วติ
คาว่า “คุณภาพชีวติ ” เป็ นคาที่ใช้กนั แพร่ หลายและมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
บุคคลแตกต่างไปคนละด้าน แต่โดยภาพรวมทุกกลุ่มต่างมีเป้ าประสงค์ที่เหมือนกันคือเพื่อให้
บุคคลในสังคมมีชีวติ ที่มีคุณภาพ มีความสุ ข ความสมบูรณ์ และมีการกินดีอยูด่ ี
ปัจจุบนั “คุณภาพชีวติ ” ได้รับการกาหนดให้เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นเป้ าหมายของการพัฒนาทุกด้าน ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ฯลฯ
ล้วนมุ่งไปสู่ การมีคุณภาพชีวติ ที่ดีของมนุษย์ในสังคม ด้วยเหตุน้ ีคานิยามความหมายของคุณภาพ
ชีวติ จึงได้รับการอธิ บายและตีความกันอย่างกว้างขวาง ดังที่นกั วิชาการได้อธิ บายความหมายไว้
ดังนี้ (สิ ปปนนท์ เกตุทตั ,2538 :21)
สมใจ ลักษณะ (2543
:85) กล่าวว่า การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง แก้ไข
สรรค์สร้างเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนาไปสู่ ความดี ความงาม ความเจริ ญในตนเอง
โดยมีความ
มุ่งหมายสู งสุ ดคือ การมีชีวติ ที่มีคุณภาพ
สงวน สุ ทธิเลิศอรุ ณ (2545
:159) กล่าวว่า คือการตั้งเป้ าหมายในชีวติ ให้มีความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน มีความเป็ นตัวตนที่สมบูรณ์ เนื่องมาจากการพัฒนาอยูเ่ สมอ
สิ ปปนนท์ เกตุทตั (2538
:20) ให้ความหมายคุณภาพชีวติ ไว้วา่ “ชีวติ ที่มีความสุ ข
ชีวติ ที่สามารถปรับตัวเองเข้ากับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้ ทั้งสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
สิ่ งแวดล้อมทางสังคม และสามารถปรับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตน โดยไม่เบียดเบียน
ผูอ้ ื่น”
จากคาจากัดความข้างต้นสรุ ปได้วา่ “คุณภาพชีวติ ” เป็ นชีวติ ที่มีความสุ ขทั้งร่ างกาย
จิตใจ ซึ่ งเป็ นผลจากการตอบสนองความต้องการทั้งภายใน และภายนอกที่เหมาะสมกั
บวิถีการ
ดารงอยูข่ องมนุษย์
คุณภาพชีวติ มีบทบาทสาคัญทั้งในด้านความผาสุ กของมนุษย์ในการดารงชีวติ และการ
สร้างผลงานที่มีคุณค่า เรื่ องความสุ ขและคุณภาพชีวติ ไม่ใช่เป็ นเรื่ องใหม่ ความสุ ขของชีวติ ได้มีการ
กล่าวกันมาตั้งแต่ยคุ อริ สโตเติล แต่ก็เป็ นความหมายในเชิง “จริ ยธรรม” ซึ่งเป็ นความหมายที่ได้รับ
อิทธิพลแนวความคิดของทางตะวันตก ในการให้ความหมายในเชิงระบบของ “ความสุ ข ” (สิ ปปนนท์
เกตุทตั ,2538:25)
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สานักงานข้าราชการพลเรื อน (2553 :3) ได้ช้ ีให้เห็นถึงแนวทางที่นาไปสู่ ความผาสุ กหรื อ
ที่เรี ยกว่า “Eudaimonia” ซึ่ งต่อมา ได้เปลี่ยนให้เป็ นคาศัพท์สมัยใหม่คือ “Happiness” และได้นามา
หลอมรวมเข้ากับความคิดของนักปรัชญาตะวันตก ในช่วงปี พ.ศ. 2483-2492 (ทศวรรษ 1940) รัฐบาล
ของประเทศทางตะวันตกได้พฒั นานโยบายในการเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ของประชาชน ตัวอย่างเช่น
ในปี พ.ศ. 2478 ดร.เอส.ปาร์คส คัดแมน รัฐมนตรี ผนู ้ บั ถือนิกายคริ สเตียนแองโกลอเมริ กนั ผูม้ ีชื่อเสี ยง
ได้ศึกษาความท้าทายของความสุ ขและค้นหา “ความสุ ข” ในมิติต่างๆ ของชีวติ ไม่วา่ จะเป็ นมิติทางด้าน
สุ ขภาพ การเมือง การทางานและค่าจ้าง ความรัก ชีวติ ประจาวัน
มิตรภาพ จินตนาการ ดนตรี
วรรณกรรม สวัสดิการสังคม ตลอดจนด้านศาสนา ซึ่ งเป็ นความสุ ขขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ตอ้ งการ
มาสโลว์ (Maslow) เป็ นนักทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่เสนอแนวคิด ถึงข้อสังเกตของเขาเกี่ยวกับความอยาก
รู ้อยากเห็นแต่กาเนิดของมนุษย์ ทฤษฎีของเขาคล้ายกับทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการหลายๆ ทฤษฎี
ซึ่ งทั้งหมดเน้นที่การเติบโตของมนุษย์ในระยะต่าง ๆ มาสโลว์ได้ทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์และได้พฒั นาทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (
Maslow’
Hierarchy of Needs Theory) ที่สรุ ปได้วา่ พฤติกรรมของมนุษย์มีรากฐานมาจากความต้องการ
ในเบื้องต้นมี 5 ระดับ เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นต้นแล้ว ก็จะมีความปรารถนา
ในขั้นสู งขึ้นไปตามลาดับ แต่ถา้ ความต้องการนั้นยังไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะเกิดความเครี ยด
นาไปสู่ แรงกระตุน้ ให้เกิดแรงขับเคลื่อน หาวิธีการ หรื อแสดงพฤติกรรมให้เห็นเด่นชัดที่นาไปสู่
ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ เพื่อลดความตึงเครี ยด หรื อตอบสนองความพึงพอใจนั้น โดยมีลาดับขั้นความ
ต้องการของมนุษย์ 5 ขั้นดังนี้ (สุ ชา จันทร์เอม,2544:45)

ภาพที่ 7 ลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Maslow’ Hierarchy of Needs Theory)
ที่มาของภาพ : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0 (วันที่สืบค้น 20 มกราคม 2554)
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ขั้นที่ 1 ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological Needs) ความต้องการพื้นฐาน เช่น
อาหาร น้ าดื่ม ที่พกั อาศัย ยารักษาโรค การพักผ่อนนอนหลับ อุณหภูมิที่เหมาะสม ความต้องการทาง
เพศ เป็ นต้น

ภาพที่ 8 ความต้องการทางด้านร่ างกาย
ที่มาภาพ : http://brd.ocsc.go.th/PublicQWL/?p=34
(วันที่สืบค้น 20 มกราคม 2554)
ขั้นที่ 2 ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety Needs) เช่น ความรู ้สึกมัน่ คง ปลอดภัย
ในการดารงชีวติ และการประกอบอาชีพมีงานที่มนั่ คง ได้รับบาเหน็จ บานาญ มีหลักประกันชีวติ
เป็ นต้น

ภาพที่ 9 ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย
ที่มาภาพ : http://www.moe.go.th, http://www.arayanewspaper.com/content(วันที่สืบค้น 20 มกราคม 2554)
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ขั้นที่
3 ความต้องการความรักและการเป็ นที่รัก (Love/ Belongingness Needs) เช่น การมี
ครอบครัว เพื่อน คนรัก การเป็ นสมาชิกหรื อมีความสัมพันธ์กบั คนอื่นในสังคม หรื อชุมชน การเป็ น
สมาชิกกลุ่ม สมาคมวิชาชีพ เป็ นต้น

ภาพที่ 10 ความต้องการความรักและการเป็ นที่รัก
ที่มาภาพ : http://www.learners.in.th/blogs/posts/467657
(วันที่สืบค้น 20 มกราคม 2554)
ขั้นที่ 4 ความต้องการการยอมรับ และยกย่อง (Esteem Needs) ความต้องการในขั้นนี้
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ระดับ คือ ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การได้รับความยอมรับนับถือ สถานภาพ การเป็ น
ที่สนใจ ศักดิ์ศรี การมีชื่อเสี ยง การมีอิทธิ พล เป็ นต้น นอกจากความต้องการขั้นพื้นฐานดังกล่าวแล้ว
ในระดับของความต้องการได้รับการยอมรับและการยกย่องนี้ ยังมีระดับความต้องการในระดับสู ง
ขึ้นไป ได้แก่ ความเชื่อมัน่ ในงาน สมรรถนะ ความสาเร็ จการเป็ นแบบอย่าง ความเป็ นอิสระ เป็ นต้น
ขั้นที่ 5 ความต้องการความสาเร็ จและการประจักษ์ในตน (Self Actualization Needs) เป็ น
ความต้องการในขั้นสู งสุ ดของพัฒนาการแห่งพฤติกรรมมนุษย์ โดยปกติความต้องการระดับนี้จะเกิดขึ้น
เมื่อมีความต้องการในระดับต้น เมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว เป็ นความต้องการที่จะเข้าใจตนเอง
ความสามารถที่จะบรรลุถึงศักยภาพที่สูงสุ ดของตนเอง Maslow อธิ บายความต้องการในข้อนี้วา่ “อะไร
ที่มนุษย์สามารถจะเป็ นได้เขาจะต้องเป็ นสิ่ งนั้น
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ภาพที่ 11 ความต้องการความสาเร็ จและการประจักษ์ในตน
ที่มาของภาพ : http://brd.ocsc.go.th/PublicQWL/?p=34
(วันที่สืบค้น 20 มกราคม 2554)
ตามหลักทฤษฎีของมาสโลว์ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการเป็ นพื้นฐาน เพื่อการก้าวไปสู่
การมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ซึ่งผูบ้ ริ หารองค์กรอาจใช้แนวคิดทฤษฎีของมาสโลว์ ในการพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองค์กร ควรทราบความต้องการของพนักงานว่ามี
ความต้องการอยูใ่ นลาดับขั้นใด แล้วจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่
แตกต่างกัน โดยความต้องการทั้ง 5 ระดับ/ขั้น ของมาสโลว์ จะแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ ความต้องการ
ลาดับต้น (Priority Needs) ประกอบด้วย ความต้องการด้านร่ างกาย และความต้องการความปลอดภัย
เช่น การจัดสถานที่ทางาน ชัว่ โมงการทางานที่เหมาะสม การจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการ ความมัน่ คง ความ
ปลอดภัยในการทางาน (สุ รีพร พึ่งพุทธคุณ,2550:54) เป็ นต้น
ส่ วนความต้องการในลาดับที่สูงกว่า (Higher-Order Needs) เป็ นความต้องการตอบสนอง
ภายในหรื อจิตใจ ประกอบด้วย ความต้องการทางสังคม ความต้องการเกียรติยศ และความต้องการให้
ความคิด ความฝันของตนเป็ นจริ ง เช่น หัวหน้าให้ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกน้อง ให้ขวัญกาลังใจจัด
กิจกรรมสันทนาการให้แก่พนักงาน ให้การยกย่องพนักงาน การเลื่อนตาแหน่ง การให้อิสระในการ
ตัดสิ นใจที่เกี่ยวกับการทางาน การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีความคิด
สร้างสรรค์ในการทางานร่ วมกัน เป็ นต้น
3.2 ความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชี วติ ระดับบุคคล
เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่ เป้ าหมายที่พึงปรารถนา บุคคลแต่ละคน
แต่ละครอบครัวจึงต้องมีการพัฒนาตนเอง ในด้านการศึกษา การมีแนวคิดเจตคติที่ดี การรู ้จกั บริ หาร
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ตนเอง การมีความเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น มีอาชีพ มีรายได้ที่พอเพียงต่อการดาเนินชีวติ มีคุณธรรมและ
ศีลธรรม ทุกคนในสังคมสามารถปฏิบตั ิได้เช่นนี้ก็เท่ากับว่า สามารถช่วยยกระดับทั้งตนเอง และสังคม
ให้มีคุณค่า มีความเจริ ญงอกงาม พัฒนาไปสู่ สังคมในอุดมคติ ปั ญหาต่าง ๆ ในสังคมจะลดลงหมดไป
ได้ เช่น ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหาโสเภณี ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหามลภาวะเป็ นพิษ
ฯลฯ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ จึงใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการที่จะพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพชีวติ
ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวติ ที่สูงขึ้น จนถึงระดับมาตรฐานที่สังคมต้องการ เพื่อช่วยให้สมาชิกทุก
คนในสังคมมีความกินดีอยูด่ ี มีความสุ ขสมบูรณ์
การพัฒนาตนเองถือว่าเป็ นความสาคัญมาก มนุษย์เราทุกคนต้องรู ้จกั ความเด่นและความ
ด้อยของตนเองก่อน การรู ้ความเด่นก็เพื่อทางานที่เหมาะสมกับความสามารถของตน การรู ้ความด้อยก็
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องของตน หลาย ๆ คน มักมองไม่เห็นความผิดพลาดของตน แต่จะมองเห็นความ
ผิดพลาดของผูอ้ ื่นได้ง่าย ซึ่ งความสาคัญของการพัฒนาตนเองไปได้ดีน้ นั ต้องอาศัยพื้นฐานความเชื่อ
และองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ดังที่มีผใู้ ห้ขอ้ ทัศนะดังนี้
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต. 2537
:2) ให้แนวคิดว่า “ความเชื่อในความเป็ นมนุษย์ที่
พัฒนาได้ หรื อเชื่อในความเป็ นมนุษย์วา่ เป็ นสัตว์ที่พฒั นาได้ จะทาให้เกิดจิตสานึกที่จะต้องฝึ กฝน
พัฒนาตนเองซึ่ งแสดงอาการออกด้วยการเป็ นผูท้ ี่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน อันชี้บ่งถึงความเป็ นผูพ้ ร้อม
ที่จะฝึ กฝนพัฒนาตนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ จิตสานึกในการศึกษาหรื อฝึ กฝนพัฒนาตน จะทาให้
บุคคลมีท่าทีต่อประสบการณ์ท้ งั หลายอย่างที่เรี ยกว่า มองทุกอย่างเป็ นการเรี ยนรู ้ที่จะ
นามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตน”
จากความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวติ ดังกล่าว จะเห็นว่ามนุษย์มีคุณลักษณะ
ที่สาคัญคือ ความสามารถที่พฒั นาได้ และเมื่อได้รับการพัฒนาแล้วจะมีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย และ
จิตใจ จะมีวถิ ีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดี และมีความสุ ขบนพื้นฐานความต้องการของมนุษย์
ดังนั้น
ประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวติ จึงสรุ ปได้ดงั นี้
1) การพัฒนาคุณภาพชีวติ ช่วยทาให้บุคคลดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมโดยมีแนวทางในการ
ดารง ชีวติ ที่ดีข้ ึน ซึ่ งจะส่ งผลให้สังคมมีความสงบสุ ขไปด้วย
2) การพัฒนาคุณภาพชีวติ กระตุน้ ให้บุคคลและสังคมเกิดความกระตือรื อร้นคิดที่จะ
ปรับปรุ งตนเอง สังคม และสิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ
3) การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทาให้บุคคลรู้จกั ใช้ปัญญา มีเหตุผล ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม
หลักจิตวิทยา หลักการบริ หาร เพื่อมาแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม
4) การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทาให้บุคคลและสังคมมีการอยูร่ ่ วมกันด้วยความสมานฉันท์
ช่วยลดปั ญหาความขัดแย้ง และปั ญหาสังคม
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5) การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทาให้บุคคล และสังคมที่มีความรู้ความเข้าใจอยูร่ ่ วมกันอย่าง
สันติสุข เกิดการร่ วมมือ ร่ วมใจ ในการส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมประเพณี และค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้นใน
สังคม

4. ชีวติ ทีม่ คี ุณภาพ
ชีวติ ที่มีคุณภาพ คือชีวติ ที่สามารถดาเนินภารกิจประจาวันด้วยความสุ ข ความพอใจ
กระตือรื อร้นมีเป้ าหมายที่มนั่ คง เดินไปสู่ เป้ าหมายได้ โดยมีพ้นื ฐานที่สาคัญดังนี้
1) มีองค์ประกอบพื้นฐานความต้องการของชีวติ ได้แก่
( 1) อาหาร หมายถึง อาหารที่จาเป็ นต่อสุ ขภาพ
( 2) ที่อยูอ่ าศัย ประกอบด้วย ห้อง และเครื่ องป้ องกันอันตรายต่าง ๆ
( 3) เสื้ อผ้า สาหรับสวมใส่ อย่างเหมาะสม
( 4) สุ ขภาพ หมายถึง การมีสุขภาพแข็งแรง
( 5) ความมัน่ คง และมีอิสระจากความไม่ถูกต้อง มีเศรษฐกิจที่ดี
2) ความพึงพอใจต่อตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม คือ ความรู ้สึกว่าชีวติ ของตน
มีการผสมผสานกลมกลืนกับสิ่ งต่าง ๆ อย่างดี คือ กลมกลืนกับความต้องการของตนกับ
ความสาเร็ จที่น่าจะเป็ นไปได้ ความราบรื่ นของครอบครัวโดยมีลกั ษณะดังนี้
(1) ค่านิยมที่เหมาะสมกลมกลืนกับสังคม วัฒนธรรมการเมือง และสิ่ งแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ
(
2) มีความสมดุลระหว่างความปรารถนา และความเป็ นไปได้ที่จะบรรลุถึง
ความปรารถนา
(
3) มีจุดมุ่งหมายของชีวติ เช่น มีแนวความคิดและหลักปรัชญาในการ
ดารงชีวติ
(
4) มีชีวติ กลมกลืนกับครอบครัวชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
จาก
ข้อมูล ดังกล่าวสรุ ป ได้ วา่ “ชีวติ ที่มีคุณภาพ ” หมายถึง ชีวติ ที่มีความสุ ขทั้งทาง
ร่ างกาย และจิตใจ อันเนื่องมาจากการได้รับการตอบสนอง
ความต้องการในด้านต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม มีความสุ ขทางกายได้แก่ การมีอาหาร เสื้ อผ้า ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องอานวยความ
สะดวกต่างๆ อย่างเหมาะสมกับสภาพ และฐานะของตน เกิดความสุ ขทางจิตใจได้แก่ การได้รับ
ความรักความอบอุ่น การยอมรับจากสังคม และความมัน่ คงทางจิตใจ
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5. ปรัชญาในการดาเนินชีวติ

(5)

การพิจารณาองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดคุณภาพชีวติ ควรต้องมีความ
เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ งของชีวติ โดยไม่สร้างความเดือดร้อนหรื อเบียดเบียนผูอ้ ื่นให้เกิด
ความทุกข์ ดังนั้นมนุษย์ทุกเพศทุกนาม ควรมุ่งแสวงหาสิ่ งที่เป็ นสาระสาคัญของชีวติ คือหลัก
ปรัชญาและคาสอนทางศาสนา เพราะหลักปรัชญานั้นจะให้โลกทัศน์อนั เปรี ยบเสมือนประทีป
ส่ องทางชีวติ มนุษย์ โดยสามารถสรุ ปหลักปรัชญาในการดารงชีวติ ที่ควรยึดถือตามหลักศาสนาได้
ดังต่อไปนี้
5.1 ปรัชญาในการดาเนินชี วติ ตามหลักของศาสนาพุทธ พุทธศาสนาได้กาหนดหลักการที่
เป็ นคาสอนสาคัญ คือโอวาทปาติโมกข์ อันประกอบด้วยการไม่ทาชัว่ (ศีล) การบาเพ็ญความดี
(สมาธิ ) การทาจิตใจให้ผอ่ งใส (ปัญญา) และคาสอนสาคัญที่อาจถือได้วา่ เป็ นหัวใจของพุทธ
ศาสนา คือ อริ ยสัจ 4 อันประกอบด้วย ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ซึ่ งทั้งสองปรัชญาตามหลักพุทธ
ศาสนานี้ สามารถเชื่อได้วา่ เป็ นแนวทางที่บุคคลสามารถยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิสาหรับควบคุม
ตนเอง และใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดารงชีวติ ได้ อันนาไปสู่ ความสาเร็ จในภายภาคหน้า
และเป็ นเครื่ องค้ าจุนการดารงชีวติ ของบุคคลได้เป็ นอย่างดี หลักธรรมของศาสนาที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ปัญหา (ทัศนีย ์ สงวนสัตย์ ,2540:35) สามารถพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้
อริยสั จ 4 คือ ความจริ งอันประเสริ ฐ 4 ประการได้แก่
1) ทุกข์ (Suffering) หมายถึง ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ซึ่ งเกิด
แก่จิตใจ และร่ างกายเป็ นครั้งคราว ความประจวบกับสิ่ งที่ไม่รัก ไม่ชอบ ความไม่สมหวัง กล่าวโดยย่อ
ความทุกข์เกิดขึ้นที่กาย และใจ ซึ่ งจาแนกได้ดงั นี้
(1) สภาวะทุกข์ หมายถึง ทุกข์ตามสภาพ ได้แก่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
(2)
ปกิณกทุกข์ หมายถึงทุกข์ขจรเป็ นทุกข์ที่เกิดขึ้นภายหลัง ได้แก่ ความเศร้าโศก
ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ การพลัดพรากจากสิ่ งที่รัก ความไม่สมปรารถนา ความคับแค้นใจ
(3)
นิพทั ธทุกข์ ทุกข์ประจาได้แก่ ความหนาว ร้อน หิวกระหาย ปวดอุจจาระ
ปวดปัสสาวะ
(4)
พยาธิ ทุกข์ ได้แก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วยในร่ างกาย เช่น โรคตา โรคหู จมูก ปาก
และผิวหนัง เป็ นต้น
สันดาปทุกข์ ทุกข์ที่เกิดจากความกระวนกระวายใจ ความเร่ าร้อนใจ เพราะถูก
กิเลส คือราคะ โทสะ และโมหะ
(6)
วิปริ ณามทุกข์ ความแปรปรวนเปลี่ยนไปจากสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้ว เช่น มีลาภ-เสื่ อม
ลาภ มียศ-เสื่ อมยศ มีสรรเสริ ญ-นินทา มีสุข-มีทุกข์
(7) วิบากทุกข์ ทุกข์ที่เกิดจากผลกรรม ทาให้ได้รับความร้อนใจ เช่น ถูกลงอาญา
ได้รับความหายนะ เป็ นต้น
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- อาหารปริ เยฎฐิทุกข์ ทุกข์ที่เกิดจากแสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีพ จะต้องมีการ
แข่งขัน ตัดรอนกัน หรื อหาไม่พอเลี้ยงชีพ เป็ นต้น
- วิวาทมุลกทุกข์ ทุกข์ที่เกิดจาการทะเลาะเบาะแว้งกัน สู ้คดีกนั รบกัน เป็ นต้น
- ทุกข์ขนั ธ์ ทุกข์รวมยอดหรื อกองทุกข์ คือ ทุกข์ซ่ ึ งเกิดจากขันธ์ 5 อันได้แก่
รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

ภาพที่ 12 การดับทุกข์ดว้ ยการสงบจิต
ที่มาของภาพ : http://www.chiangmaithailand.tht.in/aticle162.html
(วันที่สืบค้น 20 มกราคม 2554)
2) สมุทยั (The Cause of Suffering) หมายถึง เหตุที่ทาให้เกิดทุกข์ คือ ตัณหา หรื อ
ความอยาก อันประกอบด้วย
(1)
กามตัณหา หมายถึง ความอยากในรู ป รส กลิ่น เสี ยง ที่ตนยังไม่ได้สัมผัส หรื อ
ลิ้มลอง การตามใจตนเองโดยที่แท้ คือการตามใจตัณหาเป็ นความอยากของทางใจ ในโลกนี้ยงั ไม่
ต้องการให้ดบั หมด ต้องอาศัยความอยากสร้างโลก หรื อสร้างความเจริ ญให้แก่ตนเอง แต่ตอ้ งควบคุม
ความอยากให้มีขอบเขตพอควร เพื่อครองชีวติ เป็ นสุ ขไม่ก่อไฟเผาตัวเอง คือ การไม่ควบคุมตัณหา
(2)
ภวตัณหา คือ ความอยากมี อยากเป็ น อยากให้สิ่งที่ตนดารงอยูแ่ ล้วยังคงอยู่
ต่อไป และความต้องการที่เป็ นนามธรรม เช่น ชื่อเสี ยง อานาจ เป็ นต้น
(3)
วิภวตัณหา หมายถึง ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็ นในสิ่ งที่ตนเป็ นอยู่ มีความ
อยากให้ตวั เราพ้นจากภาวะที่ตนเป็ นอยู่ หรื อที่ประสบอยู่ ไม่อยากดารงชีวติ แบบที่ตนไม่ตอ้ งการ
3) นิโรธ (The Cessation of Suffering) หมายถึง ความดับทุกข์ เป็ นภาวะที่กิเลสตัณหา
ดับสนิท อันเป็ นผลของการสงบจิตใจ เมื่อทุกข์จะรู ้สาเหตุและดับด้วยสาเหตุแห่งทุกข์
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4) มรรค (The Way to the Cessation of Suffering) หมายถึง หนทางปฏิบตั ิให้ถึงความ
ดับทุกข์ประกอบด้วย
(1)
สัมมาทิฐิ (เห็นชอบ) คือ มีความเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือสาเหตุ และ
หนทางดับทุกข์ อะไรคือความดี ความชัว่ และเข้าใจกระบวนการที่เกิด และดับทุกข์
(2)
สัมมาสังกับปะ (ดาริ ชอบ) คือ ความคิดที่จะออกจากความรัก ความใคร่
ในรู ป รส กลิ่น เสี ยง และสัมผัส ดาริ ออกจากสิ่ งที่ผกู พันให้เป็ นทุกข์ ไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียน
(3) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) คือ พูดไพเราะไม่พดู ปด ไม่พดู ส่ อเสี ยด ไม่พดู คาหยาบ
(4) สัมมากัมมันตะ (ทาการงานชอบ) คือ การกระทาที่เป็ นกายสุ จริ ต ได้แก่ การไม่
ฆ่าสัตว์ ไม่ลกั ทรัพย์ และไม่ประพฤติผดิ ในกาม
(5)
สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) คือ ประกอบอาชีพสุ จริ ต ไม่ผดิ กฎหมาย และทาง
ธรรม ไม่ผดิ ศีล
(6) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) คือ ความพยายามระวังไม่ให้เกิดความชัว่
ละความชัว่ สดับความดี และรักษาความดีที่เกิดขึ้น
(7)
สัมมาสติ (ระลึกชอบ) คือ ทาจิตใจให้สงบ ปราศจากกิเลส
(8)
สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมัน่ ชอบ) คือความมัน่ คงของจิต การมีจิตแน่วแน่กบั
สิ่ งเดียว
มรรคมีองค์ 8 นี้ เมื่อประมวลแล้วได้แก่ ไตรสิ กขา คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา
5.2 ปรัชญาในการดาเนินชีวติ ตามหลักของคริสต์ ศาสนา เป็ นศาสนาประเภทเทวนิ ยม ที่เน้น
การเชื่อถือในพระเจ้า ที่สอนให้มนุษย์ปฏิบตั ิตามบัญญัติ 10 ประการ (ทัศนีย ์ สงวนสัตย์,2540: 38) คือ
1) อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา
2 ) อย่าทารู ปเคารพสาหรับตนหรื อกราบไหว้รูปเหล่านั้น
3) อย่าเอ่ยพระนามพระเจ้าโดยไม่เคารพ
4) จงระลึกถึงวันสปาโต และรักษาเป็ นวันบริ สุทธิ์
5) จงนับถือบิดา มารดาของตน
6) อย่าฆ่ามนุษย์
7) อย่าล่วงประเวณี ผวั เมียเขา
8) อย่าลักทรัพย์
9) อย่าเป็ นพยานเท็จ
10) อย่าโลภสิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นของเพื่อนบ้าน
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ศาสนาคริ สต์ มีวธิ ี ปฏิบตั ิพิธีกรรมในการแก้ปัญหาการดารงชีวติ ดังนี้
1) พิธีศีลมหาสนิท เป็ นพิธีที่ทาเพื่อระลึกถึงการเสี ยสละ พระกาย และพระโลหิต เพื่อ
ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาป อาจจะทาทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรื อปี ละครั้งก็ได้
2) พิธีสารภาพบาป ชาวคาทอลิกจะไปสารภาพบาปกับบาทหลวง ขอให้ปลดเปลื้อง
บาปนั้นให้
3) พิธีเจิมครั้งสุ ดท้าย กระทาแก่ผปู ้ ่ วย เป็ นการลดบาปโทษ โดยพรมน้ าศักดิ์สิทธิ์ ลง
บนส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
จากหลักธรรมของศาสนาคริ สต์ จะเห็นได้วา่ เป็ นศาสนาที่สอนให้มนุษย์เป็ นผูม้ ีสติ
มีหลักยึดถือที่แน่นอน เป็ นผูท้ ี่ดารงชีวติ โดยไม่ทาความเดือดร้อนให้แก่ผอู ้ ื่นและสังคม ด้วยการรัก
เพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

ภาพที่ 13 การเข้าโบสถ์ตามหลักคริ สต์ศาสนา
ที่มาของภาพ : http://www.arayanewspaper.com/content(วันที่สืบค้น 20 มกราคม 2554)
5.3 ปรัชญาในการดาเนินชีวติ ตามหลักของศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม เป็ นอีกศาสนาหนึ่ง ที่นบั ถือพระเจ้าองค์เดียวและเชื่อถือในเรื่ องวัน
สิ้ นโลก วันพิพากษาโดยมีปรัชญา คาสอนที่สาคัญที่สอนว่า “จงทาความดีเพราะสิ่ งนั้นเป็ นสิ่ งดี
จงละความชั่ว เพราะสิ่ งนั้นเป็ นสิ่ งชั่ว” และคาสอนในคัมภีร์อลั กุรอาน หลักธรรมสาคัญ ซึ่งชาว
มุสลิมยึดถือปฏิบตั ิเพื่อใช้ในการดารงชีวติ ในครอบครัวตามหลักศรัทธา และหลักปฏิบตั ิ 2 ประการ
(ทัศนีย ์ สงวนสัตย์,2540: 41-42) ได้แก่
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ภาพที่ 14 การถือศีลอดตามหลักศาสนา อิสลาม
ที่มาภาพ : http://www.muslimtoday.in.th/?modules=article&id=1237
(วันที่สืบค้น 20 มกราคม 2554)
1) หลักศรัทธา
(1)
ศรัทธาในพระผูเ้ ป็ นเจ้า มุสลิมถือว่าพระอัลเลาะห์เป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าพระองค์
เดียว และเข้าใจถึงหลักศรัทธาในพระอัลเลาะห์ เพราะสิ่ งนี้จะทาให้บุคคลผูท้ ี่ศรัทธาละเว้นไม่กระทา
ความชัว่ ทาแต่ความดี มีกาลังใจที่จะต่อสู ้หรื อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวติ ได้อย่างไม่สะทกสะท้าน
ถือเป็ นหัวใจของการเป็ นมุสลิมที่มีคุณภาพ
(2) ศรัทธาในบรรดา มลาอีกะฮ์วา่ มีจริ ง มลาอีกะฮ์ คือ ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าอันเป็ น
คนกลางระหว่างพระเจ้ากับศาสดา เป็ นพระวิญญาณที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้
(3) ศรัทธาในคัมภีร์อลั กุรอาน อันเป็ นคาสอนที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ โดย
ผ่านศาสดาบีมุฮมั มัด
(4) ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต ในคัมภีร์อลั กุรอานกล่าวถึง ศาสนทูตมีท้ งั หมด 25
ท่าน ท่านแรกคือ นบีอาดัม ท่านสุ ดท้ายคือนบีมุฮมั มัด มุสลิมต้องศรัทธาทั้งหมดเท่าเทียมกัน
(5) ศรัทธาในวันพิพากษา มุสลิมต้องเชื่อว่าโลกนี้ไม่จีรัง ต้องมีวนั แตกสลาย หรื อ
วันสิ้ นโลก ซึ่ งเรี ยกวันนั้นว่า เป็ นวันแห่งพิพากษา เป็ นวันที่มนุษย์ทุกคนจะถูกชาระ และทุกชีวติ จะอยู่
ชัว่ นิรันดร และบาปจะถูกล้อมรอบด้วยไฟนรก
(6) ศรัทธาต่อกฎกาหนดสภาวการณ์ เป็ นลิขิตที่พระเจ้าได้กาหนดให้แก่มนุษยชาติ
ซึ่ งไม่สามารถที่จะ ฝ่ าฝื นได้ เช่น การเกิด ชาติพนั ธุ์ สรี ระ การโคจรของระบบสุ ริยะจักรวาล และ
แกแลคซี่ ท้ งั มวล สภาพดินฟ้ าอากาศ เป็ นต้น
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2) หลักปฏิบตั ิ
(1) การปฏิบตั ิตน ชาวมุสลิมทุกคนต้องปฏิญาณยอมรับเป็ นพระเจ้าองค์เดียวของ
อัลเลาะห์ และยอมรับในความเป็ นศาสนทูตของท่าน นบีมุฮมั มัด โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า
ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ และแท้จริ งมุฮมั มัดเป็ นศาสนทูตของอัลเลาะห์
(2) การละหมาด เป็ นการแสดงความเคารพต่อองค์อลั เลาะห์ท้ งั ทางร่ างกาย และ
จิตใจ ในวันหนึ่ง ๆ มุสลิมต้องทาการละหมาด 5 เวลา คือ ย่ารุ่ ง กลางวัน เย็น พลบค่า กลางคืน โดยไม่
จากัดสถานที่แต่ถา้ มีเวลา ผูช้ ายควรไปมัสยิด เวลาทาละหมาดไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใดในโลก มุสลิมทุกคน ต้อง
หันไปทางทิศกิบละฮ์ที่เป็ นที่ต้ งั ของกะอบะฮ์ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย และก่อนทาการละหมาดชาว
มุสลิมต้องทาความสะอาดร่ างกาย การทาละหมาดถือว่าต้องสะอาดทั้งกาย และใจ การปฏิบตั ิละหมาด
เริ่ มเมื่ออายุได้ 10 ขวบจนถึงสิ้ นชีวติ ยกเว้นหญิงที่มีรอบเดือน
(3) การถือศีลอด หมายถึง การงดเว้นจากการบริ โภคอาหาร เครื่ องดื่มการร่ วม
สังวาส การรักษาอวัยวะทุกส่ วน ให้พนั จากการทาชัว่ ทั้งทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ตั้งแต่
เวลา พระอาทิตย์ข้ ึนจนถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดิน ทั้งนี้เพื่อฝึ กฝนชาวมุสลิมให้อยูใ่ นความสารวม
อดทน และเสี ยสละ การถือศีลอดต้องถือเป็ นเวลา 1 เดือน
อนึ่ง สาหรับหลักคุณธรรมของศาสนาอิสลามนอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้ใน
หลักธรรม
2 ประการ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ศาสนาอิสลามยังได้กาหนดเกี่ยวกับหลักคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ดารงชีวติ ในครอบครัวของชาวมุสลิมไว้อีกด้วย เช่น
1) ให้ทาดีต่อพ่อแม่ ได้แก่ การให้การเลี้ยงดู การพูดจาสุ ภาพ
2) การละจากความชัว่ ต่าง ๆ เช่น การเล่นการพนัน ดอกเบี้ย การเสพสิ่ งมึนเมา
การผิดประเวณี การฆ่าสิ่ งมีชีวติ อื่นๆ การคุมกาเนิด การประกอบอาชีพที่ผดิ ศีลธรรม การกักตุนสิ นค้า
3) การแต่งกาย สุ ภาพสตรี ตอ้ งแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย และสุ ภาพสตรี ต้องแต่งกาย
มิดชิด เปิ ดเฉพาะใบหน้าและข้อมือ

6. การสร้ างแนวคิด และเจตคติในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
6.1 ความหมายของแนวคิด
คา
ว่า “แนวความคิด” ( Concept) มีการใช้คาแทนหลากหลาย เช่น ความคิดรวบยอด
สังกัป หรื อแนวความคิดซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญต่อการแสดงออกของบุคคล แนวความคิดมีสัญลักษณ์เป็ น
นามธรรม เป็ นความสามารถในการจัดกลุ่ม หรื อแยกสัญลักษณ์ของคน สัตว์ สิ่ งของ เหตุการณ์ต่าง ๆ
เป็ นต้น ดังนั้นสามารถสรุ ปความหมายของแนวความคิดได้วา่ เป็ นการกาหนดความรู ้ ความเข้าใจ หรื อ
การแยกแยะสิ่ งต่าง ๆ ได้วา่ เป็ นอย่างไร หรื อคิดอะไร มีความแตกต่างจากสิ่ งอื่น ๆ อย่างไร โดยมี
ลักษณะธรรมชาติของแนวความคิด หรื อความคิดรวบยอด พอสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้ (ทรงสิ ริ วิชิรานนท์
และคณะ, 2551:29)
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6.2 ความหมายของเจตคติ
คาว่า “เจตคติ” หรื อ “ทัศนคติ” มีความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “ Attitude” ซึ่ง
มาจากคาว่า “Aptus” ในภาษาละตินที่มีความหมายถึง ความรู ้สึก หรื อความคิดเห็นต่อสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว
โดยพิจารณาในลักษณะของการตัดสิ นใจ หรื อให้คุณค่าแก่สิ่งต่าง ๆ ว่าชอบ หรื อไม่ชอบ เห็นด้วย
หรื อไม่เห็นด้วย ซึ่ งอาจแสดงออกด้วยการพูด การกระทา กริ ยา ท่าทางเป็ นต้น และสามารถทาการวัด
ได้ดว้ ยการให้บุคคลแสดงความคิดเห็นต่อสิ่ ง ต่าง ๆ นักวิชาการ และนักจิตวิทยาบางท่านเรี ยกเจตคติ
ว่า “ทัศนคติ” ซึ่ งสามารถกล่าวได้วา่ เจคติเป็ นผลจากประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้ของบุคคล มีผลทา
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในการตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อม หรื อสังคมแตกต่างกันในแต่ละบุคคล (นพ
มาศ อังพระ,2553 :305) จึงกล่าวได้วา่ เจตคติเป็ นส่ วนหนึ่งที่สาคัญอย่างยิง่ ที่จะส่ งผลให้บุคคลเลือก
และตัดสิ นใจแสดงพฤติกรรมออกมา โดยสามารถกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจ
เกี่ยวกับเจตคติ ดังนี้
6.3 วิธีสร้ างแนวคิดทีด่ ีในการดารงชีวติ
สังคมจะก้าวหน้าได้ก็ดว้ ยสมาชิกในสังคม มีแนวคิดที่ดี คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมาก
ว่าประโยชน์ส่วนตน รู ้จกั แยกแยะระหว่างสิ่ งดี สิ่ งเลว สิ่ งที่ควรกระทา สิ่ งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่พึงกระทา
รู ้จกั ถ่ายทอดความคิดดี ๆ การที่บุคคลมีคุณธรรม มีหลักธรรมทางศาสนาในการดารงชีวติ จะทาให้เป็ น
บุคคลที่มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ รู ้จกั เสี ยสละ มีความซื่ อสัตย์ ขยันหมัน่ เพียร การ
สร้างแนวความคิดที่ดีควรปลูกฝังเสริ มสร้างเพื่อการดาเนินชีวติ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมี
การดาเนินการ (วิวฒั น์ วิริยะกิจจา, 2547 : 32) ดังนี้
1) ผูป้ กครอง ควรอบรมบุตรหลานในปกครอง ตั้งแต่วยั เด็กให้มีการคิดดี พูดดี ทาดี
ตามแนวหลักธรรมศาสนา และผูป้ กครอง ต้องทาตัวให้เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน
2) ครู -อาจารย์ ควรอบรมนักเรี ยน นักศึกษา ตั้งแต่ในวัยเด็กให้มีการคิดดี พูดดี ทาดี
ตามแนวหลักธรรมทางศาสนา และครู -อาจารย์ ต้องทาตัวให้เป็ นแบบอย่างแก่นกั เรี ยน นักศึกษา
3) ผูน้ าสังคมและองค์กรต่าง ๆ มุ่งปฏิบตั ิดี เป็ นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นให้มีแนวคิดใน
การทาดี
4) สื่ อมวลชนทุกแขนง ควรนาเสนอข้อมูลข่าวสารในทางส่ งเสริ มแนวคิด
ทางจริ ยธรรม และคุณธรรมที่ดีให้แก่เยาวชน และบุคคลในสังคมให้เห็นและปฏิบตั ิตาม
5) การกระตุน้ ให้อ่านหนังสื อดี ๆ ที่จะสอนให้เกิดแนวความคิดและแนวปฏิบตั ิที่ดี
6) สถาบันการปกครอง ต้องสนับสนุนส่ งเสริ มให้เยาวชนได้รู้หลักการดารงชีวติ ที่ดี
7) สถาบันศาสนา ต้องเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพในการฝึ กอบรมหลักศาสนา หลักการ
ดารงชีวติ และการวางเป้ าหมายในชีวติ เพื่อสร้างแนวความคิดที่ดีในการดารงชีวติ อย่างมีคุณธรรม
8) บุคคลแต่ละคนควรจะตระหนัก รู ้จกั คิด ไตร่ ตรอง โดยใช้ปัญญาวิเคราะห์
คิดเปรี ยบเทียบ ถึงตัวอย่างแห่งการทาความดีของบุคคล พร้อมที่จะปฏิบตั ิตามแนวคิดที่ดี ที่ได้รับการ
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อบรมมาจากครอบครัว สถานศึกษา สื่ อมวลชน รัฐ และสถาบันศาสนา เพื่อสร้างแนวความคิดที่ดีนาไปสู่
การปฏิบตั ิต่อไป
6.4 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการสร้ างเจตคติ
1) วัฒนธรรม มีอิทธิ พลต่อชีวติ ของบุคคลทุกๆคน ตั้งแต่เกิดมาจนกระทัง่ ตาย
วัฒนธรรมเริ่ มจากครอบครัว โรงเรี ยน วัด สถาบันอื่น ๆ ในสังคม วิทยุ สื่ อมวลชนต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อการ
สร้างเจตคติท้ งั สิ้ น เช่น คนไทยนับถือผูส้ ู งอายุเมื่อพบกัน แม้ไม่รู้จกั ก็เรี ยก ลุง ป้ า น้า อา เป็ นต้น
2) ครอบครัว เป็ นสถาบันแรกที่อบรมเด็กให้เรี ยนรู ้การสมาคมต่าง ๆ จึงมีอิทธิ พลมาก
ที่สุดในการสร้างทัศนคติให้แก่เด็ก ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติในการดาเนินชีวติ ให้แก่บุตรของตนทั้งนี้
เพราะเด็กมักเลียนแบบ และเชื่อฟังพ่อ แม่ อยูแ่ ล้ว
3) กลุ่มเพื่อน เด็กที่จากบิดา มารดามาอยูก่ บั กลุ่มเพื่อนตั้งแต่เล็ก ๆ จะได้รับอิทธิ พลจาก
กลุ่มเพื่อนมากทีเดียว ทั้งนี้เพราะเด็กต้องการการยอมรับจากเพื่อน ต้องการคาแนะนา และการช่วยเหลือ
จากเพื่อนฝูง นัน่ คือเด็กต้องการมีมิตรนัน่ เอง
4) บุคลิกภาพ มีอิทธิ พลต่อทัศนคติเป็ นอย่างมากเหมือนกับคนที่ชอบออกสังคม
คนที่หนีสังคม คนที่ชอบเด่น หรื อคนที่อ่อนน้อม จะมีทศั นคติไม่เหมือนกัน
6.5 วิธีสร้ างเจตคติทดี่ ีในการดารงชีวติ
วิวฒั น์ วิริยะกิจจา (2547
:33) กล่าวว่าการสร้างเจตคติที่ดีในการดารงชีวติ เพื่อให้บุคคลมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมจนสามารถมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีหลักการสาคัญดังนี้
1) บุคคลต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู ้ใหม่ แนวคิดใหม่ และทักษะใหม่ๆ รวมทั้ง
พัฒนาภาพพจน์ คุณค่า รู ปร่ าง หน้าตา จิตใจ อารมณ์ ความรู ้ บุคลิกที่ดีของตนเองอยูเ่ สมอ
2) ผูป้ กครอง บิดา มารดา ต้องอบรมสั่งสอน ชี้แนะบุตรหลานด้วยเหตุผล ถึงหลักการ
ปฏิบตั ิตน ตามแนวทางของศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม เพื่อเป็ นการปูพ้นื ฐาน
บุคลิกภาพ พฤติกรรม และแนวคิด เจตคติที่ดีต่อการดารงชีวติ
3) ครู -อาจารย์ ควรอบรมสัง่ สอนนักเรี ยน นักศึกษา ด้วยหลักเหตุผล และหลักแห่ง
ศีลธรรมอันดีงาม เพื่อให้มีแนวทางการดาเนินชีวติ อย่างมีคุณภาพ เช่นการประหยัดอดออม
ขยันขันแข็ง อดทน มีความสุ ภาพอ่อนโยน เมตตากรุ ณา เป็ นต้น
4) การคบหาสมาคมกับเพื่อนดี จะมีผลต่อการสร้างเจตคติที่ดีเพราะจะได้
แนวความคิด และแนวทางการปฏิบตั ิตนที่ดี มาเป็ นแบบอย่างในการดารงชีวติ
5) ต้องพยายามใช้สิ่งเร้า หรื อสิ่ งแวดล้อม จูงใจให้บุคคลหันมาประพฤติปฏิบตั ิในสิ่ ง
ที่ดี และมีประโยชน์ต่อการดารงชีวติ จนเคยชินเป็ นนิสัย
จากแนวคิด และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการสร้างเจตคติในการดารงชีวติ จะเห็นว่า
สังคมจะมีความสุ ขได้ก็ดว้ ยบุคคลในสังคมให้ความสาคัญ ร่ วมมือร่ วมใจในการปลูกฝัง
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แนวความคิดที่ดี โดยเริ่ มจากครอบครัว สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และสังคม
อยูร่ ่ วมกัน ให้มีแนวคิดที่ดีบนพื้นฐานเดียวกัน

ชุมชนที่

7. หลักปรัชญาในการดารงชีวติ
หลักปรัชญาในการดารงชีวติ ของบุคคลส่ วนใหญ่มีรากฐานมาจากหลักธรรมคาสอน
ในศาสนาต่างๆ จากสุ ภาษิตและคาพังเพย การยึดหลักปรัชญาชีวติ ที่เหมาะสมจะต้องมีความ
สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งของมนุษย์ จึงจะทาให้ผยู ้ ดึ ถือและปฏิบตั ิเกิดความมัน่ ใจ และมี
ความสุ ขใจอันจะเป็ นผลทาให้ชีวติ ได้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ปรากฎ ตามตารางดังนี้
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบหัวข้อปรัชญา กับหลักการปฏิบตั ิตน(ทรงสิ ริ วิธิวรานนท์ และคณะ,2551:50)
หัวข้ อปรัชญา
1) ตนแลเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน

2) ซื่ อกินไม่หมดคดกินไม่นาน

3) ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่

1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
5)

ข้ อปฏิบัติ
ขยันมัน่ เพียรในการทากิจทั้งปวง
มีความพอใจ ความตั้งใจ และเอาใจใส่ ในการทากิจ
ทั้งปวงด้วยตนเอง
หมัน่ เก็บออมทรัพย์ ใช้จ่ายทรัพย์ดว้ ยความ รอบคอบ
ไม่โลภเอาของคนอื่นมาเป็ นของตน
ตั้งมัน่ ในความสัตย์สุจริ ต
ไม่คิดคดต่อผูอ้ ื่น
ไม่ล่อลวงโป้ ปด
ข่มใจไม่ให้ใคร่ ดีต่อสมบัติผอู ้ ื่น

1) รักษาศีลเป็ นประจา
2) ปฏิบตั ิธรรม
3) ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และสัตว์ตามกาลัง
ความสามารถ
4) ทาทานและหมัน่ รักษาจิตให้บริ สุทธิ์
5) หมัน่ ตรวจสอบตนเองด้วยเหตุผลทุกวันว่า ทาสิ่ งไม่ดี
ทางกาย วาจา และใจ และพร้อมที่จะปรับปรุ งแก้ไข

จากหลักปรัชญาดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ อับราฮัม ลินคอล์น ( Abraham
Lincoln (อ้างถึงใน วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2554 :15) กล่าวว่า คนทุกคนต้องการเรี ยนรู ้ แต่ก็ตอ้ งการความ
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สนุกสนานในการเรี ยนรู ้น้ นั ด้วย โดยมีปรัชญา และหลักปฏิบตั ิเป็ นที่ยดึ เหนี่ยว เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ การ
มีชีวติ ที่มีคุณภาพ ปราศจากปัญหาและมีความสงบสุ ข มีคุณสมบัติ 4 ด้านคือ
1) ด้านปั ญญา คือ การรู ้จกั เหตุและผล รู ้จกั แยกแยะรับผิดชอบชัว่ ดี รู ้จกั สิ่ งที่ควร
กระทาและไม่ควรกระทา มีความฉลาดที่จะคิดแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และรู ้เท่าทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงทั้งหลาย
2) ด้านจิตใจ คือ มีความเจริ ญด้านคุณธรรมได้แก่ มีความละอายต่อการกระทาผิด
รู ้จกั ควบคุมตนเอง มีความหนักแน่นที่จะเป็ นประโยชน์สาหรับหน้าที่การงานและการดารงชีวติ
3) ด้านสังคม คือ มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามทั้งในการทางานและการอยูร่ ่ วมกันใน
องค์กรและสังคม รู ้จกั การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันโดยไม่เห็นแก่ตวั รู ้จกั สิ ทธิ และหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่จะมีต่อผูอ้ ื่น ต่อสังคม และมวลมนุษยชาติ มีความเคารพในสิ ทธิ และเสรี ภาพของผูอ้ ื่นตาม
ระบอบประชาธิปไตย
4) ด้านร่ างกาย คือ การรู ้จกั ดูแลสุ ขภาพอนามัยร่ างกายของตัวเองและสมาชิก
ในครอบครัว มีพฒั นาการทางกาย มีความสามารถและทักษะที่จะประกอบการงานและอาชีพได้

8. จุดยืนในชีวติ
จุดยืนมีผลต่อการสื่ อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และแนวทางการแก้ปัญหาที่บุคคลประสบ
จุดยืนในชีวติ มีพ้นื ฐานมาจากการรู ้จกั และเข้าใจตนเอง ความรู ้สึกที่บุคคลมีต่อตนเอง และที่มีกบั คนอื่น
ด้วยเหตุน้ ีจึงกล่าวได้วา่ มนุษย์จะมีจุดยืน ในชีวติ แบบใดย่อมขึ้นอยูก่ บั การอบรมเลี้ยงดูที่เขาได้รับตั้งแต่
เด็ก เบอร์ น แบ่งจุดยืน ในชีวติ (Life Position) เป็ น 4 ประเภท ดังนี้ (ทรงสิ ริ วิชิรานนท์ และคณะ,
2551:118) เป็ นแบบแผนชีวติ ของบุคคลในสังคม ซึ่ งเป็ นแบบแผนชีวติ ในสังคม ดังนี้
1 ) ฉันไม่ดี – เธอดี (I’m not O.K – You’re O.K) เป็ นแบบแผนชีวติ ที่บุคคลรู ้สึกว่า
ตนเองต่าต้อย เก่งสู ้คนอื่นไม่ได้ จึงต้องการคนปกป้ องคุม้ ครอง ขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง เป็ นคนที่
เก็บกด มีแนวโน้มที่จะแยกตัวออกจากผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ
2 ) ฉันดี – เธอไม่ดี (I’m O.K – You’re not O.K) เป็ นแบบแผนชีวติ ที่บุคคลรู ้สึกว่าคน
อื่นผิด ทาไม่ได้ ทาไม่ดี ส่ วนตนเองเก่งและดี บุคคลพวกนี้ไม่สนใจใคร ชอบอวดอ้างยกตนข่มท่าน
ไม่ยอมแพ้ หลงตัวเอง ชอบอยูใ่ นแวดวงของผูท้ ี่ดอ้ ยกว่า ชอบเป็ นผูน้ าในทีม
3
) ฉันไม่ดี – เธอไม่ดี (I’m not O.K – You’re not O.K) เป็ นแบบแผนชีวติ ที่บุคคล
รู ้สึกว่าตนเองนั้นสิ้ นหวัง ไร้คุณค่า ไร้ความดี และไม่ยอมรับในผูอ้ ื่น ชีวติ มีแต่ความผิดหวัง รู ้สึกท้อแท้
มองไม่เห็นทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น ผลสุ ดท้ายอาจทาร้ายตนเอง
4
) ฉันดี – เธอดี (I’m O.K – You’re O.K) เป็ นแบบแผนชีวติ บุคคลเห็นคุณค่าทั้ง
ตนเอง และผูอ้ ื่น ยอมรับเข้าใจตนเอง และผูอ้ ื่น เป็ นลักษณะของผูม้ ีสุขภาพจิตที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อ
บุคคลอื่น บุคคลที่มีลกั ษณะเช่นนี้มกั จะเลือกสภาวะความเป็ นผูใ้ หญ่ในการติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
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สามารถช่วยเหลือแนะนาหรื อขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น มองโลกในแง่ดี เปิ ดเผยการเอาใจใส่ ระหว่าง
บุคคล (Strokes)
มนุษย์ไม่ชอบอยูโ่ ดดเดี่ยวเดียวดาย จาเป็ นต้องมีเพื่อน และมีการเข้าสังคม พบปะพูดคุย
เจรจา สนทนา ปรึ กษาหารื อ นัดหมาย ติดต่องาน และทาสัญญา เป็ นต้น พฤติกรรมดังกล่าวจะใช้การ
ติดต่อสื่ อความหมาย เพื่อให้เกิดการรับรู ้ ความรู ้สึก อารมณ์ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ค่านิยม และ
เจตคติ ความสนใจของแต่ละฝ่ าย อันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจซึ่ งกันและกันได้ จะนามาซึ่ งความสาเร็ จ
และความสงบสุ ข ตามนัยของความหมายการมีมนุษยสัมพันธ์ร่วมกัน

9. การสร้ างความเชื่อมัน่ ในตนเอง
การดาเนินชีวติ ในสังคมปั จจุบนั นี้ การสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ตนเองจะเป็ นบันได
ขั้นหนึ่งที่ผลักดันให้บุคคลผูน้ ้ นั ก้าวไปสู่ ความสาเร็ จได้ ดังนั้น วิธีการสร้างความเชื่อมัน่ ในตนเองได้ดี
นั้นควรเริ่ มดังนี้
1) ขจัดทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองออกไปก่อน อย่าตั้งคาถาม ถามตัวเองว่า ทาไม
ไม่เก่งเหมือนคนอื่น
2) อย่า นาตัวเองไปเปรี ยบเทียบกับคนอื่นเด็ดขาด ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเรี ยน เรื่ องงาน
หรื อทักษะต่าง ๆ เพราะหน้าตาคนเรายังเกิดมาไม่เหมือนกัน
3) ลองพูดคุยถึงเรื่ องเพื่อน ๆ หรื อเรื่ องความรักให้คนอื่นฟัง ฝึ กฝนการเล่าเรื่ อง
พูดคุย แบบค่อยเป็ นค่อยไป คิดเสมอว่าเราต้องการแก้ไขปั ญหาความไม่กล้าแสดงออก จงหัดที่จะ
แสดงออกมาบ้าง ไม่ชา้ ก็จะค่อย ๆ ดีข้ ึนเอง
4) ไม่มีใครเหมาะสมหรื อดีพร้อมไปทุกอย่าง แม้แต่คนที่มนั่ ใจมากที่สุด ก็สามารถ
ขาดความมัน่ ใจได้ง่าย ๆ คนที่ไม่มีความมัน่ ใจก็สามารถกลับมาเป็ นคนที่มีความมัน่ ใจได้อีกครั้ง
เหมือนกัน
5) ระบุความสามารถของเราในด้านที่คิดว่าเด่นกว่าคนอื่น ๆ หรื อลองพยายามที่จะ
ค้นพบสิ่ งที่คุณเป็ นหนึ่ง ในด้านใดด้านหนึ่ง หรื ออาจเน้นที่พรสวรรค์ที่เรามีอยูแ่ ล้ว จงเรี ยนรู ้ที่จะนา
ความภาคภูมิใจในตัวเองออกมา ให้เครดิตตัวเองเพื่อความสาเร็ จ
6) ขอบคุณสิ่ งที่เรามีอยูแ่ ล้ว แม้วา่ บางครั้งอาจจะไม่มนั่ คง และความไม่แน่นอนใน
ตนเอง หรื อมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ลองคิดทบทวนความต้องการทางอารมณ์ ยอมรับสิ่ งที่คุณมีอยู่
สามารถต่อสู ้กบั ความรู ้สึกของตัวเองได้
7) หัดมองโลกในแง่บวกเข้าไว้ แม้วา่ บางครั้งเราอาจจะขัดใจหรื อเข้าใจผิดกับคนอื่น
แต่ให้เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ รักคนอื่นเหมือนรักตัวเอง และพูดในแง่บวกเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ในอนาคตของเรา
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8) การยอมรับคาตาหนิติเตียนของคนอื่น เพราะการได้รับคาตาหนิติเตียนเป็ นส่ วน
สาคัญที่จะช่วยให้เราปรับปรุ งตัวเองให้ดีข้ ึน
9) มองผ่านในกระจก และยิม้ ให้แก่ตวั เอง เพราะหน้า
ตาของเราเป็ นสิ่ งแรกที่
จะแสดงออกว่าเรามีความมัน่ ใจในตัวเองแค่ไหน
10) แกล้งทาเป็ นว่าเรามัน่ ใจในตัวเองบ่อย ๆ ทาให้คนอื่นมองมารู ้สึกว่า เราเป็ นคน
มัน่ ใจแล้วตัวเราเองก็จะเชื่อมัน่ ในตัวเองได้

สรุปท้ ายบท
คาว่า “การพัฒนาตนเอง” (
Self – development) หมายถึง การกระทาเพื่อการเจริ ญส่ วน
ตนซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน พระพุทธศาสนาถือว่า บรรดามนุษย์ท้ งั หลายเป็ นผู ้
ประเสริ ฐสุ ดผ่านการฝึ กฝนดีแล้ว แสดงให้เห็นว่ามนุษย์หรื อสัตว์ที่มีการศึกษา ฝึ กฝนดีแล้วประเสริ ฐ
แม้ยงิ่ กว่าเทวดาและพระพรหม และยังยืนยันในศักยภาพสู งสุ ดของมนุษย์วา่ “มนุษย์เป็ นสัตว์ที่ฝึกได้”
ถ้ามนุษย์ไม่พฒั นาตนไม่ฝึกตนแล้วก็จะเป็ นสัตว์ที่ต่าทรามที่สุด สัตว์อื่นพัฒนาได้แค่เป็ นละครสัตว์จึง
เข้าลักษณะที่วา่ “มนุษย์จะพัฒนาการไปตามที่ตวั เองคิด คิดเช่นไรเป็ นเช่นนั้น คิดว่าทาได้ก็ทาได้ แต่ถา้
คิดว่าแพ้ก็จะแพ้ต้ งั แต่คิดและแพ้ตลอดไป ขึ้นอยูก่ บั ว่าเราต้องการสิ่ งใดให้กบั ชีวติ ”
ปรัชญาเป็ นการดารงชีวติ ของบุคคลส่ วนใหญ่มีรากฐานจากหลักธรรมคาสอนในศาสนา
ทุกศาสนา จากสุ ภาษิตและคาพังเพย หากบุคคลสามารถยึดหลักปรัชญาได้สอดคล้องกับสภาพเป็ นจริ ง
ของชีวติ ก็ยอ่ มจะทาให้ผยู ้ ดึ ถือผูป้ ฏิบตั ิเกิดความสุ ขใจมัน่ ใจ ในการดารงชีวติ ที่ดีและสามารถบรรลุ
เป้ าหมายชีวติ ที่ตนเองมุ่งหวังได้เป็ นอย่างดี
“

ฝูงชนกาเนิดคล้ าย คลึงกัน
ใหญ่ ย่อมเพศผิวพรรณ แผกบ้ าง
ความรู้ อาจเรี ยน ทันกันหมด
เว้ นแต่ ชั่วดีกระด้ าง ห่ อนแก้ ฤาไหว”
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
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คาถามท้ ายบท
จงตอบคาถามต่ อไปนี้
1. การพัฒนาตนเองมีความสาคัญและมีความจาเป็ นต่อการดาเนินชีวติ ของนักศึกษาอย่างไรบ้าง
จงอธิบายเป็ นข้อ ๆ
2.
ผูท้ ี่พฒั นาแล้วมีลกั ษณะการดาเนินชีวติ ที่ส่งผลดีต่อสังคมอย่างไร
3.
จงระบุพฤติกรรมของบุคคลที่เป็ นความต้องการของสังคม
4.
จงอธิ บายหลักปรัชญาการดาเนินชีวติ ตามหลักศาสนาที่นกั ศึกษานับถืออยู่
5. ให้นกั ศึกษาวิเคราะห์จุดดี จุดด้อยของตนเอง และ
แสดงเจตนาทีจ่ ะพัฒนาจุดดีของตนให้ดีข้ ึน
ด้วยวิธีใด พร้อมทั้งจะปรับปรุ งแก้ไขจุดด้อยของตัวนักศึกษาอย่างไรบ้าง จงอธิ บาย
6.
จงอธิบายลักษณะพฤติกรรมของผูท้ ี่รู้จกั ตนเองในระดับสู ง และระดับต่า
7. นักศึกษามีวธิ ี สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ตนเองอย่างไรบ้าง จงอธิ บายเป็ นข้อ ๆ

บทที่ 2
คุณภาพชีวติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“...... ในการพัฒนาประเทศนั้น จําเป็ นต้องทําตามลําดับขั้น เริ่ มด้วยการสร้าง
พื้นฐานคือความมีกิน พอใช้ ของประชาชน ส่ วนใหญ่เป็ นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วธิ ี การและใช้
อุปกรณ์ที่ประหยัด ระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อ ได้พ้นื ฐานมัน่ คงพอควร และปฏิบตั ิได้
แล้ว จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริ ม ความเจริ ญ และฐานะทางเศรษฐกิจ ขั้นที่สูงขึ้น โดยลําดับต่อไป หากมุ่ง
แต่จะทุ่มเท สร้างเสริ มความเจริ ญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็ วแต่ประการเดียว โดย
ไม่ให้
แผนปฏิบตั ิการสัมพันธ์กบั สภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิด
ความไม่สมดุลในเรื่ องต่างๆขึ้น ซึ่ งอาจกลายเป็ นความยุง่ ยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่
อารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปั ญหาเศรษฐกิจอย่างรุ นแรงในเวลานี้ .... ..”
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ในพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2517 (ณัฐพงศ์ ทองภักดี,2554 :24)
จากพระ
บรมราโชวาท ข้างต้น จะเห็นได้วา่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล
มองเห็นความเป็ นไปของประเทศไทยใน
อนาคตว่า ถ้าคนไทยยังใช้ชีวติ แบบไม่ระมัดระวัง มุ่งแต่พฒั นาความเจริ ญทางวัตถุอย่างเดียว
ต้องเกิดปั ญหาในอนาคตอย่างแน่นอน ดังนั้น เพื่อเป็ นการเตรี ยมการ และดําเนินชีวติ
ให้ถูกต้อง
เหมาะสม และเป็ นการถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน พสกนิกรชาวไทยจึงควรดําเนิน
ชีวติ อย่างพอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พรชัย มงคลวณิ ช และคณะ,2550 :10)

1. รู ปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 ความสาคัญ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน สามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่โลภ
มาก และไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น
เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ การแลกเปลี่ยนร่ วมมือช่วยเหลือกัน เพื่อทําให้
ส่ วนรวมได้รับประโยชน์ และนําไปสู่ การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริ ญอย่างยัง่ ยืน
เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การบริ หารจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะดินและนํ้าที่มีอยูจ่ าํ กัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อให้เกษตรกรสามารถดําเนินชีวติ อยูไ่ ด้อย่างพอเพียง โดยเน้นการพึ่งตนเองให้
มากที่สุด สาเหตุที่เรี ยก “ทฤษฎีใหม่” (ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ,2551:3) นั้นเนื่องจาก
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1) มีการบริ หารและจัดแบ่งที่ดินออกเป็ นสัดส่ วนที่ชดั เจน เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
เกษตรกร ซึ่ งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน
2) มีการคํานวณ โดยหลักวิชาการเกี่ยวกับปริ มาณนํ้าที่จะเก็บกักให้พียงพอต่อการ
เพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมตลอดปี

ภาพที่ 15 เกษตรทฤษฎีใหม่
ที่มาของภาพ http://www.kasetporpeang.com/porpeang_theory.htm
(วันที่สืบค้น 25 กุมภาพันธ์ 2554)
3) มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่
ทฤษฎีใหม่ ข้นั ที่ 1
เป็ นการทําการเกษตรที่มีระบบการผลิตที่สามารถเลี้ยงตนเองใน
ระดับที่ประหยัด และสามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยเริ่ มจากการแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นพื้นที่สระนํ้าเพื่อเก็บกักนํ้าฝนไว้ใช้ในไร่ นา
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
ส่ วนที่ 2 เป็ นพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อใช้สาํ หรับการบริ โภคในครัวเรื อนให้เพียงพอ
ส่ วนที่ 3
เป็ นพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น พืชไร่ และอื่น ๆ เพื่อเป็ นอาหารและยา
สําหรับบริ โภคในครัวเรื อน เหลือจึงจําหน่ายเป็ นรายได้
ส่ วนที่ 4 เป็ นพื้นที่อยูอ่ าศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรื อน
ทฤษฎีใหม่ ข้นั ที่ 2
เป็ นการรวมพลังของเกษตรกรในรู ปกลุ่มหรื อสหกรณ์ร่วมกัน
ดําเนินการในการผลิต การตลาด การเป็ นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา โดยได้รับความ
ร่ วมมือจากภาครัฐ และเอกชน
ทฤษฎีใหม่ ข้นั ที่ 3
เป็ นการประสานเพื่อจัดหาทุนและแหล่งเงินมาช่วยในการลงทุนและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ โดยได้รับประโยชน์ร่วมกัน

43

ดังนั้น การที่จะ
เลือกเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน และเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า
ในการส่ งเสริ มเกษตรกรให้เป็ นรู ปธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละชุมชน จะต้องมีความเข้าใจและยึดหลักการในการบริ หาร
จัดการตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 เพื่อ จัดการที่ดิน และนํ้าเพื่อการเกษตรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
1.2 เปรียบเทียบเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่
ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกร เป็ นเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบได้กบั ทฤษฎีใหม่ข้ นั ที่ 1
ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กร เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า
ซึ่ งครอบคลุมทฤษฎีใหม่ข้ นั ที่ 2
ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ ประสาน ซึ่งครอบคลุม
ทฤษฎีใหม่ข้ นั ที่ 3
จะเห็นได้วา่ บุคคลในทุกอาชีพมีความเกี่ยวข้องกันในด้านการดําเนินชีวติ การพัฒนา
ไปสู่ ความมัน่ คงและยัง่ ยืนต้องมีแนวทางการปฏิบตั ิตามหลักปรัชญา โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่จะสร้างเสริ มแนวคิดในการดําเนินชีวติ ความเป็ นอยูใ่ ห้มีความสุ ขความพอดีที่อยูใ่ นสังคม
ได้ทุกกระแสความเปลี่ยนแปลง

2. ความสาคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานแนว
พระราชดําริ ช้ ีแนะแนวทางการดําเนินชีวติ แก่พสกนิกรชาวไทยมายาวนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น
และสามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และความเปลี่ยนแปลง
สภาวะการณ์ต่างๆของประเทศ
“เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญาสําหรับแนวทางการดํารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนของประชาชน
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ในการบริ หารและพัฒนาประเทศ โดย
เน้นให้ดาํ เนินไปในสายกลาง เพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวฒั น์ ความหมายของความพอเพียง
ครอบคลุมถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็ นที่จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี
พอในระดับที่จะช่วยลดผลการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการนําวิชาการ
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและดําเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปั ญญา และความรอบ
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ครอบ เพื่อให้เกิดสมดุลและยัง่ ยืน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้างขวางในทุกด้าน
ได้เป็ นอย่างดี” (ประดินนั ท์ อุปรมัย,2551:27)
การพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยยดึ หลักการปฏิบตั ิที่เรี ยกว่า 3 ห่วง 2 เงื่อนไขดงั นี้
3 ห่ วง ประกอบด้วย
1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่นอ้ ยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น เช่น การผลิตและการบริ โภคที่อยูใ่ นระดับพอประมาณ
ไม่เอารัดเอา
เปรี ยบผูอ้ ื่น
2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
3) มีระบบภูมิคุม้ กันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่ า
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
2. เงื่อนไข ประกอบด้วย
1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบที่จะนําความรู ้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบตั ิ
2) เงื่อนไขคุณธรรม จะต้องเสริ มสร้างประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรมมี
ความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวติ ไม่โลภและไม่ตระหนี่
แนวทางปฏิบตั ิ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุล และยัง่ ยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ความรู ้และเทคโนโลยี ที่สามารถเชื่อมโยงแนวความคิด ดังภาพต่อไปนี้
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ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีภูมคิ ้ มุ กัน
ในตัวทีด่ ี

มีเหตุผล

เงือ่ นไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงือ่ นไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย์ สุ จริต ขยัน อดทน แบ่ งปัน)
นาสู่

ชีวติ / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้ อม
สมดุล / มัน่ คง / ยัง่ ยืน/

ภาพที่ 16 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวปฏิบตั ิ
ที่มาของภาพ : (พรชัย มงคลวนิชและคณะ,2550:12)

3. การประยุกต์ ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง มีการพิจารณาจากความสามารถในการพึ่งตนเองเป็ นหลัก
ที่เน้นความสมดุลทั้ง 3 คุณลักษณะ คือ พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุม้ กันมาประกอบการ
ตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ เป็ นขั้นเป็ นตอนรอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอดีพอเหมาะ
พอควร และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั้น ต้องคํานึงถึงองค์ประกอบ
ครอบคลุม ทั้ง 5 ประการ คือ
1) ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง ฝึ กตนเองได้ มีจิตสํานึกที่ดี เอื้ออาทร และนึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็ นหลัก
2) ด้านสังคม มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู ้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
และชุมชน รู ้จกั ผนึกกําลัง มีกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากรากฐานที่มนั่ คงแข็งแรง
3) ด้านเศรษฐกิจ ดํารงชีวติ อยูอ่ ย่างพอดี พอมี พอกิน สมควรตามอัตภาพ และฐานะของ
ตนประกอบอาชีพสุ จริ ต (สัมมาอาชีวะ) ด้วยความขยันหมัน่ เพียร อดทน ใช้ชีวติ เรี ยบง่าย โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น มีรายได้สมดุลกับรายจ่าย รู ้จกั การใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างมี
เหตุผลเท่าที่จาํ เป็ น ประหยัด รู ้จกั เก็บออมเงินและแบ่งปั นผูอ้ ื่น
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4) ด้านเทคโนโลยี รู ้จกั ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและ
ภูมินิเวศ พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมรู ้จกั ใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ
สามารถเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดความยัง่ ยืนสู งสุ ด
นอกจากนี้แล้วการพิจารณาความรู ้คู่คุณธรรม มีการศึกษาเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบตั ิจริ ง) ในวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวติ ใช้สติปัญญา
ในการตัดสิ นใจต่างๆ อย่างรอบรู ้ รอบคอบ และมีเหตุผลที่จะนําความรู ้ต่าง ๆ เหล่านั้นมาปรับใช้อย่างมี
ขั้นตอนและระมัดระวังในการปฏิบตั ิ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความเพียร
ความอดทน และใช้สติปัญญาอย่างชาญฉลาดในการดําเนินชีวติ ในทางสายกลาง
ซึ่งเป็ นองค์ประกอบของ
การดําเนินชีวติ ที่ดีโดยเสริ มสร้างคุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนํามาปฏิบตั ิ มี 4 ประการ คือ
ประกา รที่ 1 การรักษาความสัตย์ ความจริ งใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบตั ิ แต่สิ่งที่เป็ น
ประโยชน์และเป็ นธรรม
ประการที่ 2 การรู ้จกั ข่มใจตนเอง ฝึ กใจตนเองให้ประพฤติปฏิบตั ิอยูใ่ นสัจจะความดี
ประการที่ 3
ความอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริ ตไม่
ว่าด้วยเหตุประการใด
ประการที่ 4
การรู ้จกั ละวางความชัว่ ความทุจริ ต และรู ้จกั สละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบํารุ งให้เจริ ญงอกงามขึ้นโดย
ทัว่ กันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบงั เกิดความสุ ข ความร่ มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุ งพัฒนาให้
มัน่ คง ก้าวหน้าต่อไปได้ดงั ประสงค์

4. การประยุกต์ ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวติ
ตามที่ได้กล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ พระราชดําริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่
เป็ นเรื่ องของ “เศรษฐกิจ” หรื อ “ทฤษฏีทางเศรษฐกิจ” แต่เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวติ และการ
ตัดสิ นใจ ที่สามารถประยุกต์ใช้กบั การดํารงชีวติ ได้ทุกระดับตั้งแต่ปัจเจกบุคคล ครอบครัวชุมชน
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคธุ รกิจ ประเทศชาติ ตลอดจนโลกทั้งโลก
ในระดับที่ง่ายที่สุด คือ เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวติ ประจําวันของคนทุกคน ส่ วนใน
ระดับที่ซบั ซ้อนกว่านั้นคือ ใช้ในการประกาศพันธกิจของประเทศ แนวทางดังกล่าวมีความหมายว่า
วิชาเศรษฐศาสตร์ (หรื อ วิชาสังคมศาสตร์อื่นๆ) ไม่ควรถูกแยกออกมาจากเรื่ องพื้นฐานที่มีความสําคัญ
ยิง่ ในทางญาณวิทยา และจริ ยธรรมนัน่ คือ เรื่ องของการตอบคําถามว่า “เรารู ้ และเข้าใจเรื่ องต่างๆ ได้
อย่างไร” และ “เราจะมีพฤติกรรมแบบใดต่อเนื่องนั้น ๆ” โดยขอยกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สะท้อนถึงคุณภาพชีวติ ของคนในสังคม(สนอง ปัจโจปการี , 2553: 293) ดังนี้
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4.1 เศรษฐกิจพอเพียงกับศาสนา
เนื่องจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในสังคมที่มีชาวพุทธเป็ นคนส่ วนใหญ่ จึงเป็ น
เรื่ องปกติ ที่จะมีพุทธธรรมเป็ นพื้นฐาน และมีการใช้คาํ ที่มีอยูใ่ นพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ คําว่า
“ทางสายกลาง” แนวคิดดังกล่าวไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผลผลิตของพุทธธรรมแต่เพียงเท่านั้น
ในประเทศไทยผูท้ ี่สนับสนุนแนวคิดนี้มีจาํ นวนมาก ทั้งที่เป็ นชาวพุทธ ชุมชน ชาวมุสลิม และนักบวช
ในนิกายคาทอลิกได้ให้การสนับสนุนแนวคิดนี้ดว้ ยเช่นกัน
ศาสนาส่ วนใหญ่สอนว่า ความโลภ และการเห็นแก่ตวั เป็ นบาปพร้อมทั้งยกย่องว่า
การให้และการแบ่งปั น รวมถึงความเมตตากรุ ณาว่าเป็ นเครื่ องมือในการทําลายความชัว่ ร้ายในจิตใจ
ศาสนาอิสลามกําหนดให้ผทู ้ ี่เป็ นอิสลามิกชนถือเป็ นหน้าที่ ที่จะต้องให้ทานในขณะเดียวกันทุกศาสนา
เน้นการมีวนิ ยั ในตนเอง ศาสนาคริ สต์ยงั คงให้ความสําคัญต่อการใช้ชีวติ แบบนักบวช ส่ วนการถือศีล
อดในฤดูรอมฎอน เป็ นการเตือนสติไม่ให้เห็นแก่ตนเอง ศาสนาฮินดูส่งเสริ มให้ทุกคนอดกลั้นต่อกิเลส
ในระดับต่าง ๆ เริ่ มจากการอดอาหารในระยะสั้นไปจนถึงการหลุดพ้นจากโลกียสุ ข
ศาสนาสอนให้มีการยกย่องความมีวนิ ยั ในตนเอง เป็ นการเตือนสติถึงอันตรายจากความ
โลภ และการเอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่นในศาสนาต่าง ๆ ล้วนมีคาํ สอน และความเคลื่อนไหวในการ
ประนาม บริ โภคนิยม สิ่ งเหล่านี้มีพ้นื ฐานคุณธรรมในเรื่ องการมีวนิ ยั ในตนเองและการให้ทุกศาสนา
เชื่อว่า อุดมการณ์ของการมีวนิ ยั ในตัวเอง หรื อการควบคุมตนเอง เป็ นรากฐานของกระบวนการที่จะ
นําไปสู่ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น ทั้งในทางวัตถุ และจิตวิญญาณ
ศาสนาสอนให้รู้จกั ความประหยัด ในขณะที่สังคมไทยเริ่ มเกิดภาวะเศรษฐกิจ ทําให้คน
ไทยทุกคนปรับตัวปรับใจให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็ นอยู่ ทั้งความแปรปรวนจากนํ้ามันแพง ค่าครอง
ชีพที่สูงขึ้น ความเป็ นคนมีระเบียบวินยั ในการจับจ่ายใช้สอยเงินทอง ด้วยความเคร่ งครัดในวินยั
จากการอบรมทางศาสนาทําให้ทุกคนมีการครองชีวติ อย่างมีความสุ ข ตามกระแสพระราชดํารัสหลัก
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมีพระราชดํารัสแก่ผเู ้ ข้าเฝ้ าฯ ถวายพระ
พรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ตอนหนึ่งว่า
“การใช้ จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็ นหลักประกันความสมบูรณ์ พูนสุขของผู้ประหยัด
เอง และครอบครั ว ช่ วยป้ องกันความขาดแคลนในวันข้ างหน้ า การประหยัดดังกล่ าวนีจ้ ะเป็ นผลดี ไม่
แก่ ผ้ ปู ระหยัดเท่ านั้น ยังจะเป็ นประโยชน์ แก่ ประเทศชาติด้วย”
ในฐานะที่คนไทยส่ วนใหญ่เป็ นชาวพุทธ ควรนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน ซึ่ งคุณธรรมเหล่านั้นสามารถช่วยแก้ไขปั ญหาชีวติ ได้อย่างแท้จริ ง
คุณธรรมอีกข้อหนึ่งในทิฎฐธัมมิกตั ประโยชน์ที่ควรนํามาใช้ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปั จจุบนั คือ
“การประหยัด” (สนอง ปัจโจปการี ,2553:292)
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คําว่า “ประหยัด” มีความหมาย ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2546
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 517) ให้ความหมายไว้วา่ ยับยั้ง ระมัดระวัง เช่น ประหยัดปากประหยัดคํา
ประหยัดพลังงาน ใช้จ่ายแต่พอสมควรแก่ฐานะ
การดําเนินชีวติ ตามหลัก “สมชีวติ ” ได้แก่ การรู ้จกั เลี้ยงชีวติ แต่พอดีให้มีความสุ ขได้
โดยไม่สุรุ่ยสุ ร่ายฟุ่ มเฟื อย
สําหรับลักษณะการประหยัดนั้น อาจารย์เส ฐี ยรพงษ์ วรรณปก (2545 : 25) ได้แยก
ออกเป็ น 5 ประการ ประกอบด้วย ประหยัดกิน ประหยัดใช้ ประหยัดกาย ประหยัดวาจา และประหยัดใจ
1) ประหยัด “กิน”
เรื่ องกินเป็ นเรื่ องใหญ่สาํ หรับคนเรา บางคนถือว่า เรื่ องกินเป็ นเรื่ องสําคัญดัง
คํากล่าวที่วา่ “กองทัพต้องเดินด้วยท้อง” หมายความว่า จะทํางานอะไรก็แล้วแต่ตอ้ งกินให้อิ่มเสี ยก่อน
กองทัพจริ ง ๆ ก็เช่นกัน การส่ งกําลังบํารุ งโดยเฉพาะเรื่ องอาหารการกิน ถือว่าเป็ นภารกิจสําคัญ
สมัยก่อน เราเรี ยกกองเสบียง กองเสบียงนี้หากถูกข้าศึกทําลายโอกาสพ่ายแพ้จะมีมากทีเดียว เรา
จึงต้องรู ้จกั ประมาณในการบริ โภคด้วยการกินแต่พอดี กินเพื่อบรรเทาความหิ ว มิใช่กินเพื่อสนองตอบ
ความอยากของตนเอง
2) ประหยัด “ใช้”
การประหยัดใช้ หมายถึง การประหยัดของใช้ในบ้าน หรื อของใช้ส่วนตัว หากเรา
มีวธิ ี การใด ๆ ก็ตามที่จะใช้ของนั้นให้นานที่สุด เราก็จะประหยัดเงินได้อีกทางหนึ่ง ในต่างประเทศเขา
ใช้ระบบรี ไซเคิล เอาของที่ใช้แล้วมาทําให้เป็ นประโยชน์ ซึ่ งช่วยประหยัดเงินได้มาก ในบ้าน เราอาจ
ไม่ตอ้ งทําถึงขนาดนั้น เพียงแต่ใช้ให้คุม้ ค่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ของเราทรงเป็ นตัวอย่างใน
เรื่ องการใช้สิ่งของให้คุม้ ค่า เช่น การใช้ฉลองพระบาท (รองเท้า) ที่พอเหมาะพอควร ไม่ใช้หลายคู่
แต่ละคู่ใช้จนขาดจึงยอมเปลี่ยน
3) ประหยัด “กาย”
ประหยัดกาย ได้แก่ การไม่แสดงพฤติกรรมทางกายในทางที่เป็ นอกุศล เช่น การ
ไม่ฆ่า การไม่เบียดเบียน การไม่ถือเอาสิ่ งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ไม่ประพฤติผดิ ในกามารมณ์ ตลอดจน
การควบคุมการแสดงพฤติกรรมที่เป็ นอกุศล เป็ นต้น
4) ประหยัด “วาจา”
ประหยัด “วาจา” ได้แก่ การไม่พดู ในสิ่ งที่ไม่ก่อให้เกิดผลดี และเป็ นประโยชน์ต่อ
ทุกคน เช่น การพูดคําหยาบ การพูดส่ อเสี ยดให้แตกกัน การพูดเพ้อเจ้อหาสาระไม่ได้ เป็ นต้น
5) ประหยัด “ใจ”
ประหยัด “ใจ” ได้แก่ การที่ใจมีสมาธิ ไม่คิดโลภมาก ไม่ทะยานอยาก ไม่คิด
อาฆาตพยาบาทการประหยัดใจ เมื่อจิตใจงดงาม จิตใจมีสันโดษ ยินดีตามที่ได้ พอใจตามที่มี เราก็มี
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ความสุ ขมากขึ้นกว่าเดิม ที่เรามีความทุกข์ใจ ไม่ค่อยสบายใจ เพราะเราไม่ประหยัดใจ ปล่อยใจไปตาม
อารมณ์ที่น่าปรารถนา หรื อตามความอยาก เราจะพบกับความทุกข์ ความเดือดร้อนใจแน่นอน
เพราะฉะนั้น หากต้องการให้ชีวติ ของเรามีความสุ ข ความมีคุณธรรมข้อสันโดษยินดี
ตามที่ได้ พอใจตามที่มี หรื อรู ้จกั พอ ไม่ยนิ ดี ไม่ปรารถนาในสิ่ งที่เกินความสามารถของเรา คนที่ไม่
รู ้จกั พอจะไม่รู้จกั คําว่า “รวย” คิดแต่วา่ เรายังจนอยูร่ ่ าํ ไป ทําให้ตอ้ งดิ้นรน แสวงหาต่อไปไม่มีสิ้นสุ ด
ผลที่ได้รับคือ ตนเองเดือดร้อน ลําบาก ไม่พบความสุ ขสักที อยากพบกับความสุ ขต้องรู ้จกั พอ ถ้าไม่
รู ้จกั พอจะพบแต่ความทุกข์ ความเดือดร้อนใจตลอดไป
อยากรวยต้องรู ้จกั พอ และประหยัดอดออม บางคนทํามาหากินขยันขันแข็ง แต่ไม่
ประหยัดอดออม หามาได้เท่าไรก็ใช้หมด อย่างนี้คงไม่มีโอกาสรวย ลักษณะการประหยัดนั้นมิใช่วา่
รัดเข็มขัดจนไม่ยอมซื้ ออะไรกินเลย เราต้องประหยัดในสิ่ งที่ควรประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยเกินพอดี
หรื อเกินความต้องการ การใช้จ่ายควรพิจารณาว่าอะไรควรซื้ อ ซื้ อแต่สิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้น ควรแบ่ง
ส่ วนในการใช้จ่ายให้ดี อะไรควรซื้ อ อะไรควรเก็บ ส่ วนที่ตอ้ งซื้ อก็ซ้ื อ ส่ วนที่ตอ้ งเก็บก็เก็บ สุ นทรภู่
กวีเอกของไทยเขียนบทกลอนสอนใจเรื่ องของการประหยัดไว้ ดังนี้วา่
“ มีสลึงพึงควรบรรจบให้ ครบบาท
อย่ าให้ ขาดสิ่ งของต้ องประสงค์
มีน้อยใช้ น้อยค่ อยบรรจง
อย่ าจ่ ายลงให้ มากจะยากนาน
ไม่ ควรซื ้ออย่ าไปพิไรซื ้อ
ให้ เป็ นมือ้ เป็ นคราวทั้งคาวหวาน
ยามพ่ อแม่ แก่ เฒ่ าชรากาล
เลีย้ งดูท่านอย่ าให้ อดรั นทดใจ”
จะเห็นว่าในยุคปั จจุบนั การดําเนินชีวติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเรื่ อง
สําคัญ โดยเฉพาะการประหยัดในการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ เพื่อสร้างฐานชีวติ ให้อยูใ่ นสังคมได้
อย่างมีความสุ ข นําไปสู่ การมีคุณภาพชีวติ ที่ดีต่อไป
4.2 เศรษฐกิจพอเพียงกับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ความเสื่ อมโทรม และลดลงอย่างรวดเร็ วของทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์
ของประเทศในช่วงเวลาเพียงครึ่ งศตวรรษ เป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนของการไม่ใช้หลักของความ
พอประมาณ และความรอบคอบ มีเหตุผล ตลอดจนความจําเป็ นที่ตอ้ งมีภูมิคุม้ กัน ปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ที่แสดงถึงวิกฤตการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมของโลก ซึ่ งมีมากขึ้น และถี่ข้ ึนเรื่ อย ๆ สะท้อนให้เห็นถึงการ
พัฒนาที่ขาดหลัก “ความพอเพียง” ในระดับโลกเช่นเดียวกัน ซึ่ งสิ่ งแวดล้อมเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญ
สําหรับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ฐานทรัพยากรที่มนั่ คง คือ พื้นฐานสําคัญของการ
พึ่งตนเอง คําถามคือ การจัดการสิ่ งแวดล้อมแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้นทําอย่างไร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงริ เริ่ มโครงการเพื่ออนุรักษ์
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมหลายโครงการ เพื่อแก้ปัญหาการพังทลายของหน้าดิน ทรงสาธิ ตการปลูกหญ้า
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แฝก ทรงแนะ วิธีที่ดีที่สุดในการฟื้ นฟูป่าก็คือ การปล่อยให้ป่าฟื้ นตัวตามธรรมชาติ ทรงรณรงค์สร้าง
ฝายนํ้าล้นเป็ นระยะ ตามแม่น้ าํ ลําธารเพื่อกักเก็บนํ้าแก่พ้นื ที่เกษตรกรรม จ่ายนํ้าให้ไร่ นา และเป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์ปลา เป็ นต้น (สนอง ปัจโจปการี ,2553:295)
โครงการทุกโครงการที่พระองค์ทรงริ เริ่ มมีลกั ษณะที่เหมือนกันบางประการได้แก่
ความเรี ยบง่าย ใช้เทคนิควิธีและทรัพยากรที่มีอยูแ่ ล้วตามธรรมชาติ โดยออกแบบให้มีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม และธรรมชาติดว้ ยการไม่สร้างปั ญหาใหม่ ๆ ในระบบนิเวศ ทุกโครงการเน้นหลักความ
ประหยัด ปฏิบตั ิง่าย และมีความยัง่ ยืน ส่ งผลสะท้อนกลับให้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ าและ
สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ
เศรษฐกิจพอเพียงจึงใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมได้ภายใต้
หลักการสําคัญ 3 ประการคือ ความพอประมาณ ความรอบคอบ มีเหตุผล และความระมัดระวังต่อ
ความเสี่ ยง

ภาพที่ 17 ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ที่มาของภาพ http://www.dnp.go.th/development/conservation.htm
(วันที่สืบค้น 20 มกราคม 2554)

ภาพที่ 18 ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกทางแก้ปัญหาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มาของภาพ http://203.172.141.237/simaho/index.php?name=knowledge&file
(วันที่สืบค้น 20 มกราคม 2554)
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ภาพที่ 19 ผลกระทบ ในระบบนิเวศ ทางแก้ปัญหาที่ยงั่ ยืน
ที่มาของภาพhttp://www.learners.in.th/blogs/posts/501087
(วันที่สืบค้น 20 มกราคม 2554)
ตลอดเวลาที่ผา่ นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงห่วงใย
พสกนิกรของพระองค์อย่างยิง่ สังเกตเห็นได้จากพระราชดํารัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
ทุกปี และกระแสพระราชดํารัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีฉลองสิ ริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี ณ พระที่นงั่ อนันตสมาคมในวันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2549 ทรงเตือนสติคนไทย ดังข้อความ
ตอนหนึ่งว่า
“คุณธรรมซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของความรัก ความสามัคคีที่ทาํ ให้คนไทยสามารถร่ วมมือร่ วมใจ
รักษา และพัฒนาชาติบา้ นเมืองให้เจริ ญรุ่ งเรื องสื บต่อกันมาได้ตลอดรอดฝั่ง” มี 4 ประการ
ประการแรก
การที่ทุกคนคิด พูด ทําด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริ ญต่อกัน
ประการที่สอง การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน และสร้าง
ประโยชน์ให้แก่กนั ให้งานที่ทาํ สําเร็ จผลทั้งแก่ตนเอง แก่ผอู ้ ื่น และแก่ประเทศชาติ
ประการที่สาม การที่ทุกคนประพฤติปฏิบตั ิตนอยูใ่ นความสุ จริ ตในกฎกติกา และใน
ระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน
ประการที่สี่
การที่ต่างคนต่างพยายามทําความคิดเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรง และ
มัน่ คงอยูใ่ นเหตุผล
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่ น
ลูกเสื อชาวบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2522 ความว่า
(พรชัย มงคลวนิช และ
คณะ,2550:25)
“ ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิง่ ที่จะเห็นชาวไทยมีความสุ ขถ้วนหน้ากันด้วยการให้
คือ ให้ความรัก ความเมตตากัน ให้น้ าํ ใจไมตรี กนั ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน ให้การสังเคราะห์
อนุเคราะห์กนั โดยมุ่งดี มุ่งเจริ ญต่อกัน ด้วยความบริ สุทธิ์ และจริ งใจ...” ทรงชี้ให้รู้จกั ทําดี เพื่อความดี
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ทําด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ ทรงอุปมาเหมือนกับการปิ ดทองหลังพระ (พระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริ ญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ 24 กรกฎาคม 2506) ความว่า “ คนโดยมาก
ไม่ชอบปิ ดทองหลังพระนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถา้ ทุกคนพากันปิ ดทองแต่ขา้ งหน้า ไม่มีใคร
ปิ ดทองหลังพระเลย พระจะเป็ นพระที่สมบูรณ์ไปไม่ได้” (พรชัย มงคลวนิช และคณะ, 2550: 28-29)
ทุกคนควรน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ ในสภาพ
สังคมสิ่ งแวดล้อม ตามธรรมชาติที่ตอ้ งเผือ่ แผ่อาศัยเกื้อกูลกันให้คนสามารถปรับตัวอยูใ่ นธรรมชาติได้
และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถเป็ นเกราะห่อหุ ม้ วิถีชีวติ มนุษย์ให้อยูอ่ ย่างมีความสุ ข และมัน่ คงดัง
พระราชดํารัสที่วา่
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นเหมือนรากฐานของชีวติ รากฐานความมัน่ คงของแผ่นดิน
เปรี ยบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรื อน ตัวอาคารนัน่ เอง สิ่ งก่อสร้างจะมัน่ คงได้ก็อยูท่ ี่เสาเข็ม
แต่คนส่ วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มที่เป็ นที่รองรับ และลืมเสาเข็มเสี ยด้วยซํ้าไป (พรชัย มงคลวนิช และ
คณะ, 2550: 24)
4.3 ความพอเพียงกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ในช่วงที่ผา่ นมา ประเทศไทยได้มีการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอย่างรอบคอบ
รัดกุม บนพื้นฐานของการรักษาวินยั การเงิน การคลัง และภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ โดยมี
กฎหมายจํากัดเพดานสู งสุ ดในการกูย้ มื ของรัฐบาลมาเป็ นเวลาช้านาน อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายของ
ครึ่ งศตวรรษที่ 20 ความเข้มแข็งของการบริ หารเศรษฐกิจตามแนวทางนี้ที่ได้ถูกบัน่ ทอนลงจากการที่
ภาคเอกชนมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด การเปิ ดเสรี ทางการเงินภายใต้การไหลเวียนอย่างเสรี
ของกระแสเงินทุนโลก ซึ่ งสุ ดท้ายนําไปสู่ การประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในปี พ.ศ. 2540 และ
วิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศ ซึ่ งภายใต้วกิ ฤตดังกล่าว แนวคิดเรื่ องการสร้างภูมิคุม้ กันภัยทาง
เศรษฐกิจ ภายใต้กรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้กลายเป็ นแนวคิดสําคัญในการที่จะใช้
ปรับปรุ งกรอบบริ หารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาค
ระบบใหม่ในการบริ หารเศรษฐกิจของประเทศมีองค์ประกอบหลายด้าน ด้านแรกคือ
การนําระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวมาใช้ ซึ่ งได้ช่วยให้ค่าเงินบาทสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้
ตามปั จจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และตามกลไกตลาด โดยธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามที่จะจํากัด
การเข้าแทรกแซงในตลาดดังกล่าวไว้เพียงการดูแลไม่ให้ค่าเงินมีความผันผวนจนเกินไปเท่านั้น แนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็ นกรอบในการสร้างภูมิคุม้ กันภัยในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่ได้ทาํ ไปแล้วเหล่านี้ ประเทศไทยจึงสามารถฟื้ นฟูความเชื่อถือ
เกี่ยวกับการบริ หารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของประเทศให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งภายใต้กรอบปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
ด้านที่ 1 เนื่องจากหนี้ต่างประเทศเป็ นปั จจัยสําคัญปั จจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดวิกฤตใน
ปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลจึงได้ดาํ เนินการเพื่อให้ยอดหนี้ต่างประเทศลดลง ตลอดจนดําเนินการเพื่อเพิ่มเงิน
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สํารองระหว่างประเทศ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่จะใช้ดูแลเสถียรภาพด้านต่างประเทศ ให้เพิ่มขึ้นสู่
ระดับสู งสุ ดเป็ นประวัติการณ์
ด้านที่ 2 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นาํ Inflation Targeting หรื อ การกําหนด
เป้ าหมายเงินเฟ้ อมาเป็ นกรอบในการดําเนินนโยบายการเงินตั้งแต่ปี 2543 โดยมีเป้ าหมายเงินเฟ้ อ
พื้นฐานในระยะ 2 ปี ข้างหน้า เป็ นกรอบในการกําหนดนโยบายดอกเบี้ย
ด้านที่ 3 การกําหนดเกณฑ์การคลังใหม่ โดยรักษาหนี้สาธารณะไว้ไม่ให้เกินร้อยละ
50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( GDP) ดูแลภาระหนี้ภาครัฐให้ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
งบประมาณดูแลงบลงทุนภาครัฐให้มีสัดส่ วนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณโดยรวม ตลอดจน
การที่จะกลับไปสู่ การจัดทํางบประมาณสมดุลภายในปี 2548-2549

ภาพที่ 20 ระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ที่มาของภาพhttp://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1024
(วันที่สืบค้น 25 กุมภาพันธ์ 2554)
4.4 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาวิถีชีวติ และชุ มชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงเน้นยํ้าแนวทางแก้ไขด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ปวงชนชาวไทยรอดพ้นจากวิกฤตกาล และสามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง และยัง่ ยืน ภายใต้
กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวฒั น์ โดยสรุ ปสาระสําคัญได้วา่ ความหมายของคําว่า
“เศรษฐกิจพอเพียง” มิได้หมายความถึงด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว หากแต่หมายรวมถึงความเป็ นอยู่
และการปฏิบตั ิตนของประชาชน โดยยึดหลักทางสายกลาง (มัชฌิมาปฎิปทาน) และการพึ่งตนเอง อีกทั้ง
การยึดมัน่ ในหลักคุณธรรม เพื่อการพัฒนาและบริ หารประเทศชาติในทุกๆระดับทั้งระดับชุมชน ตลอด
จนถึงระดับรัฐ
หากวิเคราะห์ถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จะเห็นว่ามีความสอดคล้องตามหลักสัปปุริสธรรม 7
ซึ่งสามารถจําแนกออกเป็ น 3 ส่ วนดังต่อไปนี้

54

ส่ วนที่ 1 รู ้เหตุ รู ้ผล อันหมายถึงความมีเหตุมีผล ว่าด้วยเรื่ องของความรอบรู ้ และ
การมีสติปัญญาเกี่ยวกับสาเหตุและปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่ของวิชาการ กฎหมาย ความเชื่อ
ประเพณี ตลอดจนเรื่ องของผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอีกด้วย
ส่ วนที่ 2 รู ้ตน รู ้ประมาณ อันหมายถึง ความพอประมาณว่าด้วยเรื่ องของการสร้าง
ภาวะความสมดุล ปั จจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกซึ่ งก็หมายความถึงความพอเหมาะตาม
สภาพของตน และความพอควรตามสภาพ หรื อสถานการณ์ในขณะนั้น
ส่ วนที่ 3 รู ้กาลรู ้บุคคล รู ้ชุมชน อันหมายถึง การมีภูมิคุม้ กันที่ดี ว่าด้วยเรื่ องของ
ความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความสําคัญ และต้องไม่ละเลยต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น หากแต่
ต้องรู ้เท่าทัน และต้องเตรี ยมความพร้อม เพือ่ รองรับ กับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

ภาพที่ 21 การใช้ชีวติ อย่างพอเหมาะพอควร
ที่มาของภาพ http//www.goodfoodgoodlife.in.th/healthy-family-detail.aspx?
(วันที่สืบค้น 25 กุมภาพันธ์ 2554)
“ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็ นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีพอสมควร จากผลกระทบทั้งภายใน และภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัย ความ
รอบรู ้ ความรอบคอบ ความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ดําเนินชีวติ ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันต้องเสริ มพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ
นักทฤษฎี และนักธุ รกิจในทุกระดับ ให้มีจิตสํานึกในคุณธรรมความซื่ อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบ
รู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุสังคม สิ่ งแวดล้อม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงพระราชทานแนวคิดนี้เพื่อใช้ปรับทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยเป็ นครั้งแรก (ทรงวิทย์ แก้วศรี , 2533: 45) โดยมีขอ้ ความตอนหนึ่งว่า
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“......การพัฒนาประเทศจําเป็ นต้องทําตามลําดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมี
พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วธิ ี การและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด
แต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พ้นื ฐานมัน่ คงพอสมควร และปฏิบตั ิได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริ มความ
เจริ ญ และฐานะเศรษฐกิจนั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเท สร้างความเจริ ญยกเศรษฐกิจ
ขึ้นให้รวดเร็ วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบตั ิการสัมพันธ์กบั สภาวะของประเทศ และของ
ประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่ องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่ งอาจกลายเป็ นความยุง่ ยาก
ล้มเหลวได้ในที่สุด”
นอกจากนี้พระองค์ทรงมีพระมหากรุ ณาธิ คุณอธิ บายขยายความว่า “......ความพอเพียงนี้
ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่ เอง อย่างนั้นมากเกินไปแต่วา่
ในหมู่บา้ น หรื อในอําเภอจะต้องมีความพอเพียง พอสมควรบางสิ่ งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความ
ต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ตอ้ งเสี ยค่าขนส่ งมากนัก อย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัยจริ ง อาจจะล้าสมัย คนอื่นเขาต้องการมี เศรษฐกิจที่ตอ้ งมีการแลกเปลี่ยน
เรี ยกว่า เป็ นเศรษฐกิจการค้า ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู ้สึกว่าไม่หรู หรา แต่เมืองไทยเป็ น
ประเทศที่มีบุญอยูว่ า่ ผลิตให้พอเพียงได้ ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนไปทําให้กลับเป็ นเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง ไม่ตอ้ งทั้งหมด แม้แต่ครึ่ งก็ไม่ตอ้ ง อาจจะสักเศษหนึ่งส่ วนสี่ ก็จะสามารถอยูไ่ ด้ การแก้ไข
อาจจะต้องใช้เวลาไม่ใช่ง่าย ๆ โดยมากคนก็ใจร้อน เพราะเดือนร้อน แต่วา่ ถ้าทําตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถ
ที่จะแก้ไขได้”
ในทํานองเดียวกัน พระองค์ทรงตรัสถึงความพอเพียงอีกว่า “พอเพียง คือ ไม่เบียดเบียน”
ความพอเพียงนี้ อาจจะมีความหรู หราก็ได้ แต่วา่ ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ
พูดจาก็พอเพียงทําอะไรก็พอเพียงปฏิบตั ิก็พอเพียง
โลภน้อย คือ พอเพียง คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภ
น้อยก็เบียดเบียนผูอ้ ื่นน้อย “ความพอเพียงในความคิดก็คือ แสดงความคิดของตัว ความเห็นของตัว
และปล่อยให้อีกคนพูดบ้าง และมาพิจารณาว่าที่เขาพูดกับเราพูดอันไหนพอเพียง อันไหนเข้าเรื่ อง
ถ้าไม่เข้าเรื่ องก็แก้ไข เพราะว่าถ้าพูดกันโดยไม่รู้เรื่ องก็จะกลายเป็ นทะเลาะกัน......” (พระราชดารั สของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 4 ธันวาคม 2541)
ในหลวงทรงเน้นยํ้าว่าพอเพียง คือ ไม่โลภมาก ไม่เบียดเบียน “คนเราถ้าพอใจในความ
ต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้
ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่โลภอย่างมาก คนเรา ก็
อยูเ่ ป็ นสุ ข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรู หราก็ได้ แต่วา่ ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้
พอประมาณตามอัตภาพด้วยการพูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็ ให้มีความพอเพียงในการปฏิบตั ิก็พอเพียง”
(พิพฒั น์ ยอดพฤติการ, มปป: 23)
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามเศรษฐกิจพอเพียง และแนวปฏิบตั ิของ
ทฤษฎีใหม่ เป็ นแนวทางการพัฒนาที่นาํ ไปสู่ ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับต่าง ๆ อย่างเป็ น
ขั้นเป็ นตอน ลดความเสี่ ยงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ อาศัยความพอประมาณและ
ความมีเหตุผล สร้างภูมิคุม้ กันที่ดี มีความรู ้ ความเพียร และความอดทน สติ และปั ญญาการช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกัน และความสามัคคี
เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฏีใหม่ โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นกรอบ
แนวคิดที่ช้ ีบอกหลักการ และแนวทางปฏิบตั ิของทฤษฎีใหม่ ในขณะที่แนวพระราชดําริ เกี่ยวกับทฤษฎี
ใหม่หรื อเกษตรทฤษฏีใหม่ เป็ นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็ นขั้นตอน เป็ นตัวอย่างการใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมเฉพาะในพื้นที่ ที่เหมาะสม

5. วิธีการพัฒนาชีวติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แต่ละ
บุคคลมีชีวติ แตกต่างกันไปตามแบบแผนของสังคมที่สลับซับซ้อน เปลี่ยนแปลง
และพัฒนาตลอดเวลา แต่ทุกคนก็ยงั มีความต้องการที่ประสบความสําเร็ จในชีวติ โดยเฉพาะคนไทย
ที่อยูใ่ นประเทศไทยนั้น มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงชี้แนะและมอบแนวทางในการ
ดํารงชีวติ ในทางสายกลางที่สมดุล คือ มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุม้ กันภายใต้เงื่อนไขของ
ความรู ้และคุณธรรม ที่เรี ยกว่า เศรษฐกิจพอเพียง ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนเกี่ยวข้องทั้งเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองการปกครอง และอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นความจําเป็ นพื้นฐานที่แต่ละ
คนมีระดับความต้องการไม่เท่ากัน เพราะแต่ละคนย่อมมีโอกาสของการพัฒนาการที่แตกต่างออกไป
เช่น ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ การสร้างรายได้ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เป็ นต้น
ในขณะเดียวกันด้านสังคมเริ่ มต้นจากการดํารงชีวติ จะมองถึงความสามารถในการพึ่งตนเองความ
ร่ วมมือของคนในครอบครัวและคนรอบข้าง สมาชิกในสังคมยอมรับ มีความมัน่ คงในการดํารงชีวติ
เป็ นต้น ดังนั้น การพัฒนาชีวติ ควรดําเนินการดังนี้
1) ค้นหาความต้องการของตนเองให้พบว่า มีความต้องการอะไร มีเป้ าหมายในการ
ดําเนินชีวติ อย่างไร เช่น ต้องการมีชีวติ ที่มีอนาคตก้าวหน้า มีความเป็ นอิสระ มีเวลาเพื่อครอบครัวและ
สังคมมีทรัพย์สินเพียงพอ มีความสุ ข หลุดพ้นจากความยากลําบาก
2) วิเคราะห์ขอ้ มูลของตนเองและครอบครัว ซึ่งจะทําให้รู้สถานภาพ รู้สาเหตุของปัญหา
รู ้ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รู ้ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม โดยคํานึงถึงองค์ประกอบที่สาํ คัญ ดังนี้
( 1) ศักยภาพของตนเอง เช่น ความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญ (ทักษะ) ชื่อเสี ยง
ประสบการณ์ ความมัน่ คง ความก้าวหน้า สภาพทางการเงิน การสร้างรายได้การใช้จ่าย การออม
คุณธรรม และศีลธรรม
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(2) ศักยภาพของครอบครัว เช่น วิถีการดํารงชีวติ ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว
ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี คุณภาพชีวติ ของคนในครอบครัวฐานะทางสังคม
ฐานะทางการเงิน ที่เป็ นทรัพย์สินและหนี้สินของครัวเรื อน รายได้ รายจ่าย ของครัวเรื อน
3) วางแผนการดําเนินชีวติ มีแนวทางการปฏิบตั ิดงั นี้
( 1) พัฒนาตนเอง ให้มีการเรี ยนรู ้ต่อเนื่อง (ใฝ่ เรี ยนรู้) สร้างวินยั กับตนเอง โดยเฉพาะ
วินยั ทางการเงิน
( 2) สร้างนิสัยที่มีความคิดก้าวหน้ามุ่งมัน่ ในเป้ าหมายชีวติ หมัน่ พิจารณาความคิด
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาเป็ นระบบโดยใช้ความรู ้ (ที่รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคม และครอบครัว
( 3) หมัน่ บริ หารจิตใจให้มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต รักชาติ เสี ยสละ สามัคคี มีความ
เที่ยงธรรม และมีศีลธรรม
( 4) ควบคุมจิตใจให้ตนเองประพฤติในสิ่ งที่ดีงาม สร้างสรรค์ ความเจริ ญรุ่ งเรื อทัง้ งแก่
ตนเองและประเทศชาติ
( 5) พัฒนาจิตใจ ให้ลด ละ เลิก อบายมุข กิเลส ตัณหา ความโกรธ ความหลง
( 6) เสริ มสร้างและฟื้ นฟูความรู ้และคุณธรรมของตนเองและครอบครัว เช่น เข้ารับการ
ฝึ กอบรม ฝึ กทักษะ ในวิชาการต่าง ๆ หรื อวิชาชีพ หมัน่ ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่ องอย่างสมํ่าเสมอ
( 7) ปรับทัศนคติในเชิงบวก และมีความเป็ นไปได้

ภาพที่ 22 เกษตรกรบัญชีครัวเรื อน
ที่มาของภาพ http://www.ipmthailand.org/th/FarmerFieldSchools/05_principles_of_IPM.htm
(วันที่สืบค้น 25 กุมภาพันธ์ 2554)
4) จดบันทึกและทําบัญชีรับ – จ่าย
5) สรุ ปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว โดยพิจารณาจากประเด็นหลักสําคัญดังนี้
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(1) ร่ างกายมีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง
(2) อารมณ์ตอ้ งไม่เครี ยด มีเหตุมีผล มีความเชื่อมัน่ มีระบบ การคิดเป็ นระบบเป็ น
ขั้นเป็ นตอน มีแรงจูงใจ กล้าคิดกล้าทํา ไม่ทอ้ ถอย หรื อหมดกําลังใจ เมื่อประสบปั ญหาในชีวติ
(3) สิ่ งเหล่านี้ให้ลด ละ เลิก ได้แก่ รถป้ ายแดง เงินพลาสติก โทรศัพท์มือถือ สถาน
เริ งรมย์ เหล้า บุหรี่ การพนัน

6. ต้ นแบบการดาเนินชีวติ อย่ างมีความสุ ข
ท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ(2548 :14) บอกแหล่งที่มาของความสุ ข
โดยทัว่ ไปว่า “ความสุ ขที่แท้มีอยูแ่ ต่ในการงาน การงานคือการปฏิบตั ิหน้าที่และหน้าที่ คือ การปฏิบตั ิ
ธรรมะ”
ท่านยํ้าไว้เสมอว่า ธรรมะ เพียงคําเดียวมีความหมายหลายประการ แต่ประการที่สาํ คัญที่สุด
นั้น ธรรมะ คือ หน้าที่ ที่มนุษย์จะต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ ทุกขั้นทุกตอนแห่ง
วิวฒั นาการของ ธรรมชาติ เพื่อความมีชีวติ อยูอ่ ย่างผาสุ ก ทั้งโดยส่ วนตัว และส่ วนรวม หรื อทั้งโลก
ท่านพุทธทาสยังได้ให้นิยามของความสุ ขเป็ นบทดอกสร้อยสักวาไว้วา่

ภาพที่ 23 ความสุ ขของชีวติ
ที่มาของภาพhttp://variety.teenee.com/saladharm/45960.html
,http://www.forrunnersmag.com/webboard/viewtopic.php?topicid=9105
(วันที่สืบค้น 25 กุมภาพันธ์ 2555)
ท่านพุทธทาสภิกขุ (2548
:15) กล่าวไว้วา่ “....เราอาจจะทําชีวติ แบบหนึ่งให้เต็มไปด้วย
ความสุ ขสนุกสนาน ไม่มีความทุกข์เลยก็ได้ ถ้าเราเข้าใจเรื่ องของเหตุปัจจัยรู ้จกั ทําจิตใจ โดยมีธรรมะ
ในพระพุทธศาสนามาทําจิตใจของเราจนอยูใ่ นสภาพที่เฉลียวฉลาดแจ่มแจ้ง รู ้จกั สิ่ งทั้งปวงตามที่เป็ น
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จริ ง ไม่ยดึ ถืออะไรไว้เป็ นของหนักนํามาเป็ นความทุกข์ให้กบั ชีวติ เรื่ องที่เขาถือว่าเป็ นความทุกข์ เราก็
เห็นว่ามันเช่นนั้นเองแต่ทาํ จิตให้เห็นว่าชีวติ นี้ งานนี้ หน้าที่น้ ี ดีแล้ว ประเสริ ฐแล้ว เราก็พอใจ เราจึงทํา
มาหากินอยูด่ ว้ ยความพอใจในการทํางานที่ทาํ เป็ นสุ ขที่ได้กระทํา ถ้าเราพอใจ ....”

ภาพที่ 24 การงาน
ที่มาของภาพ http://www.oknation.net/blog/bai-tong/2009/07/21/entry-2
(วันที่สืบค้น 25 กุมภาพันธ์ 2554)
ท่านพุทธทาสภิกขุ (2531
:29) อธิ บายไว้วา่ ชีวติ ใครๆ ก็เหมือนกัน ถ้ารู ้จกั จัดรู ้จกั ทํา
ทําความเพลิดเพลินให้เกิดขึ้นในการกระทําก็จะไม่มีความทุกข์ ถ้าผิดหวังบ้างในบางกรณี ก็มีสติคิด
ได้วา่ เป็ นเช่นนั้นเอง จะต้องไปทุกข์กบั ชีวติ ทําไม เพราะทุกสิ่ งทุกอย่างมีเหตุปัจจัย มีสาเหตุต่าง ๆ
ที่ทาํ ให้เกิดขึ้นอย่างนั้น พอยิง่ เหนื่อยยากลําบากก็ยงิ่ เห็นด้วย สติวา่ ก็เป็ นอย่างนี้เอง รู ้จกั เพ่งแต่ในแง่ดี
เอาผลที่ได้เป็ นกําลังใจ มีจุดหมายปลายทางอยูเ่ สมอ แล้วก็ทาํ งานเพื่องานด้วยความสุ ข อย่างนี้ก็สนุก
กับชีวติ อยูใ่ นโลกใบนี้ได้อย่างสวยงาม
แต่วา่ คนทัว่ ไปเขาไม่คิดอย่างนี้ เขาว่าเวลาทํางานเหน็ดเหนื่อย ลําบากยากเข็ญที่เป็ นอย่าง
นี้ เพราะไม่รู้จกั ปรับปรุ งจิตใจให้ชอบงานที่ทาํ นัน่ เอง นี่ก็แปลก มีที่ไหนกัน คนไม่รักไม่ชอบงานที่ทาํ
แล้วจะทํางานให้ดีได้อย่างไร ถ้าทําไม่ดีก็เป็ นตัวขัดขวางความเจริ ญในหน้าที่การงานอย่างแน่นอน
ดูอย่างผีเสื้ อตัวน้อย ทํามาหากินด้วยการเที่ยวสู บนํ้าหวานในดอกไม้ มันช่วยให้ธรรมชาติดาํ รงและ
สื บสาน ทําให้ธรรมชาติสวยงามไม่มีความทุกข์เลย คนเราก็สามารถทําได้อย่างผีเสื้ อเหมือนกัน
ทํางานด้วยความสนุกสนาน ทํางานในหน้าที่โดยไม่เป็ นทุกข์ ไม่ไปแบกทุกข์เอาไว้ ทําอย่างไรล่ะ
อยูท่ ี่ใจเท่านั้นแหละ คือต้องรู ้จกั ปรับปรุ งจิตใจของตนเอง อย่างผีเสื้ อตัวน้อยมันเป็ นไปเองตาม
ธรรมชาติ แต่คนเรามีจิตใจ ต้องรู ้จกั ปรับปรุ งจิตใจให้เข้มแข็ง กล้าเผชิญกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในทุก ๆ วัน
ตัวอย่างเช่น เราเป็ นลูกจ้างซักผ้า
ล้างจาน เราก็ทาํ ไปเรื่ อย ๆ โดยไม่ตอ้ งมีตวั ตนที่จะน้อย
อกน้อยใจ หรื อเสี ยใจในโชควาสนาของตัวเอง ตามการปรุ งแต่งทางความคิดของจิตใจที่ยงั ไม่ฉลาด
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ขึ้นมาให้กลายเป็ นความไม่สบายใจ เป็ นความทุกข์ร้อน แต่ถา้ สามารถปรับใจปรับความคิดได้วา่
งานที่ทาํ อยูน่ ้ นั ดีแล้ว เรากําลังทําหน้าที่เพื่อทําให้เสื้ อผ้าสะอาด เจ้าของเขาจะได้นาํ เอาไปสวมใส่ หรื อ
เรากําลังทําให้จานชาม สะอาด คนเขาจะได้นาํ ไปใส่ อาหารกินบ้าง อย่างนี้เขาเรี ยกว่า ฉลาด รู ้จกั คิด
เป็ นให้ไปในทางดี เรื่ องนี้สาํ หรับคนที่ยงั ยึดติดอยากได้บุญสะสมบุญอยู่ ก็สามารถจะคิดได้อีกทาง
หนึ่งว่า งานอย่างนี้แหละ เป็ นงานช่วยเหลือคนอื่น ทําให้คนอื่นเป็ นสุ ข งานที่รับใช้คนอื่น ได้บุญ
ทั้งนั้นแหละ ถ้าคิดอย่างนี้ก็ได้บุญทันที ตรงที่มนั ช่วยให้เราสบายใจขึ้นในบัดนั้นเดี๋ยวนั้นที่คิดได้
แล้วกําลังใจก็มา เราก็จะสนุกกับการซักผ้าล้างจานโดยไม่ทุกข์ร้อนอะไรอีกเลย
วิธีคิดแบบนี้นาํ ไปใช้ได้กบั ทุกงาน ทุกอย่างที่มีในโลก งานหุ งข้าวทําอาหาร ถูเรื อน
กวาดบ้าน กวาดถนน เป็ นเสมียน ข้าราชการ ทํางานในบริ ษทั ฯลฯ ทําอย่างนี้กนั ได้ท้ งั นั้น คือทําได้
ด้วยความฉลาด ขอให้คิดว่า เป็ นศิลปะแห่งความสนุกสนานในการทํางาน เป็ นธรรมะอย่างหนึ่ง
ที่จะเป็ นพื้นฐานของการดํารงชีวติ ที่เป็ นสุ ข
คนส่ วนใหญ่ไม่เป็ นอย่างนั้น ไปปรุ งแต่งต่อเติมว่า งานอย่างนั้นอย่างนี้ เป็ นงานไพร่ งาน
ชั้นตํ่า เสี ยศักดิ์ศรี ไม่พอใจ ก็ไปปรุ งแต่งคิดกันอย่างนั้น ก็เลยทําไม่ได้ ไม่อยากทํา หาเรื่ องไม่ทาํ ถ้าเรา
จะถือให้ตรงตามความเป็ นจริ งว่า ไม่มีอะไรที่เป็ นเรื่ องไพร่ เรื่ องชั้นตํ่า ถ้าเป็ นงาน ก็จะช่วยหล่อเลี้ยงชีวติ
ได้เหมือนกันหมด เรื่ องนี้อยูท่ ี่จิตใจของเราเท่านั้น ถ้าเราฉลาดพอ ก็สร้างความพอใจขึ้นมาได้ในการ
ทํางานทุกชนิด ที่ไม่ใช่เรื่ องบาปอกุศล เป็ นเรื่ องที่ถูกต้อง
แต่ถา้ เราไม่มีปัญญาจะทํา
อะไร ให้สูงไปกว่านั้น เราก็ตอ้ งยินดี เราค่อย ๆ ทวีปัญญา
ความสามารถของเราที่จะทํางานที่ดีกว่านั้น สู งกว่านั้น ในระหว่างนี้ เราก็ตอ้ งทําด้วยความพอใจ ด้วย
ความสมัครใจทั้งหมดทั้งสิ้ น แล้วมุ่งมัน่ ปรับปรุ งพัฒนาความสามารถของตนเอง สร้างเหตุปัจจัยขึ้น
ใหม่ให้พร้อม เราก็จะประสบความสําเร็ จ โดยมองให้เห็นว่างานทุกชนิดล้วนเป็ นสวรรค์ของเราทั้งสิ้ น
ถ้าทุกคนถือหลักกันอย่างนี้ในสังคม บ้านเมืองก็จะไม่มีใครทําผิด ทําชัว่ หรื อเป็ น
อันธพาล ไม่มีใครว่างงาน จะมีแต่คนที่มีงานทํา และทํางานกันอย่างสนุกสนาน เป็ นสุ ขในการทํางาน
ด้วยกันทุกคน ถึงเหน็ดเหนื่อยก็นอน หายเหนื่อยก็ทาํ งาน เมื่อนอนก็เป็ นสุ ข พักผ่อนก็เป็ นสุ ข ทํางาน
ก็เป็ นสุ ข มีความสุ ขอยูใ่ นทุกอิริยาบถ
ท่านเจ้าประคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ครั้ง เมื่อดํารงสมณศักดิ์ เป็ น ที่
พระธรรมปิ ฏก เขียนไว้ในหนังสื อ ธรรมนูญชีวติ (2543 :41) ได้กล่าวไว้ วา่ บุคคลผูค้ รองเรื อน หรื อ
คฤหัสถ์ มีความปรารถนาในความสุ ขแบบชาวบ้านที่เรี ยกว่า สุ ขของคฤหัสถ์ (กามโภคีสุข) 4 ประการ
ด้วยกัน ได้แก่
อัตถิสุข
: สุ ขเกิดจากความมีทรัพย์ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มและอุ่นใจว่าตนมีโภคทรัพย์
ที่ได้มาด้วยนํ้าพักนํ้าแรง ความขยันหมัน่ เพียรของตน และโดยชอบธรรม
โภคสุ ข
: สุ ขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจว่าตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มา
โดยชอบนั้น เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงผูท้ ี่ควรเลี้ยง และบําเพ็ญคุณประโยชน์
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อนณสุ ข
: สุ ขเกิดจากความไม่เป็ นหนี้ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจว่าตนเป็ นไทย ไม่เป็ น
หนี้สินติดค้างใคร
อนวัชชสุ ข
: สุ ขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจว่าตนมีความ
ประพฤติสุจริ ต ไม่บกพร่ องเสี ยหาย ใครติเตียนไม่ได้ ทั้งทางกาย วาจา และทางใจ ซึ่ งความสุ ขชนิดนี้
มีค่ามากที่สุด
ความสุ ขอย่างปุถุชนธรรมดาโดยแท้จริ งแล้วหาได้ไม่ยาก อยูไ่ ม่ไกลจากตัวเอง แต่คน
ส่ วนมากหาไม่พบ เพราะจริ ง ๆ แล้ว ภาวะที่เรี ยกว่า “สุ ข” และสิ่ งที่เรี ยกว่า “ความสุ ข” นั้น เป็ นสภาวะ
ที่เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของผูค้ นนั้น ๆ รู ้สึกได้เอง ไม่มีคนอื่นมาบอกได้
พระไพศาล วิสาโล (โพสต์ทูเดย์ 29 ต.ค
,2548:A7) อธิบายถึงสุ ขสภาวะในการทํางานจะ
เกิดขึ้นได้หรื อไม่อย่างไรนั้น อยูท่ ี่ตวั ของคนทํางานนั้นให้ความหมายและมองเห็นคุณค่าของงานที่ทาํ
ในระดับใด ท่านกล่าวไว้วา่
“......เราจะทํางานอย่างมีความสุ ขหรื อไม่ ไม่ได้อยูท่ ี่วา่ เป็ นงานอะไรเท่านั้น แต่อยูท่ ี่วา่
เราทํางานนั้นอย่างไรด้วย อันที่จริ ง หากยกเว้นงานบางอย่าง (เช่นงานมิจฉาอาชีวะแล้ว) กล่าวได้เลย
ว่า ทํางานอะไรไม่สาํ คัญเท่ากับว่าทํางานอย่างไร นัน่ คือทํางานโดยให้ความหมายแก่งานนั้นอย่างไร
หรื อมองว่างานนั้นมีคุณค่าอย่างไร
คุณค่าของงานนั้นไม่ได้วดั ที่ปริ มาณของเงินเดือน หรื อจํานวนลูกน้อง แต่อยูท่ ี่ประโยชน์
ต่อสังคม หรื อประโยชน์ทางจิตใจเป็ นสําคัญ ซึ่ งเป็ นมิติที่คนจํานวนไม่นอ้ ยมองข้ามไป เพราะทุกวันนี้
เรามักเอาปริ มาณตัวเลขเป็ นที่ต้ งั คนที่ได้เงินเดือนน้อยจึงรู ้สึกว่าทํางานที่ไม่มีคุณค่า หรื ออยูใ่ น
ตําแหน่งที่ไม่สาํ คัญ ผลก็คือไม่มีความสุ ข ทํางานอย่างซังกะตาย ส่ วนคนที่ได้เงินเดือนมาก แม้ทีแรก
จะรู ้สึกว่าตนทํางานสําคัญ แต่เนื่องจากมองว่าเป็ นแค่อาชีพหนึ่งไม่ได้เห็นคุณค่ามากไปกว่านั้น ไม่ชา้
ไม่นานก็จะทําเพียงแค่คอยวันสิ้ นเดือนเท่านั้น
ความสุ ขนั้นเราสามารถหาได้ทุกขณะ รวมทั้งจากขณะที่กาํ ลังทํางานโดยไม่ตอ้ งรอว่าให้
ถึงวันหยุดเสี ยก่อน เงินเดือนออกเสี ยก่อน หรื อได้ไปเที่ยวเสี ยก่อน จึงจะมีความสุ ขได้ สําหรับผูท้ ี่
ทํางานเพื่อปรารถนาความสําเร็ จจากงานก็เช่นกัน ก็ไม่จาํ เป็ นต้องรอให้งานเสร็ จ หรื อสําเร็ จเสี ยก่อน
จึงจะมีความสุ ขได้ การรอคอยเช่นนั้นเท่ากับเป็ นการฝากความสุ ขไว้กบั อนาคต ไม่ต่างจากการคอย
นํ้าบ่อหน้า
ถ้า
นํา จิตใจไปจดจ่อกับอนาคต ไม่วา่ จะเป็ นจุดหมายข้างหน้าหรื อความสําเร็ จของงาน
จิตใจก็ทุกข์ง่าย เพราะถูกความวิตกกังวลและความเร่ งรี บครอบงํา มิหนําซํ้าอาจเกิดความท้อแท้ตามมา
หากจุดหมายหรื อความสําเร็ จยังอยูอ่ ีกไกล
การทํางานโดยใส่ ใจแต่ละขณะและมุ่งทําแต่ละวินาทีให้ดีที่สุดนั้น จะช่วยให้ใจ
หลุดพ้น
จากความเร่ งร้อน ความกังวล และความท้อแท้ การจดจ่อได้ต่อเนื่อง จิตก็จะเป็ นสมาธิ เกิดความสุ ข
และความเพลิดเพลินในงาน แม้งานยังไม่เสร็ จเลยก็ตาม จะทําเช่นนั้นได้ตอ้ งมีสติ หรื อความรู ้ตวั
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เพราะถ้าเผลอเมื่อไรใจก็จะแวบไปยังอดีตหรื อไม่ก็อนาคตเอาความผิดพลาดที่ผา่ นมาแล้ว มารบกวน
ใจ หรื อไม่ก็ห่วงกังวลกับอุปสรรคหรื อผลที่จะออกมา แต่ถา้ มีสติก็จะรู ้ทนั ความรู ้สึกนึกคิดดังกล่าวได้
และดึงจิตกลับมาสู่ งานที่กาํ ลังทําในปั จจุบนั ถ้าทําได้ต่อเนื่องก็จะมีสมาธิ แน่วแน่กบั งาน จนอาจไม่
รู ้สึกเหนื่อยเลยก็ได้
การมีสติรักษาใจให้อยูก่ บั งานอย่างต่อเนื่อง ไม่วอกแวก และไม่ห่วงกังวลกับผลงาน ซึ่ ง
คอยอยูข่ า้ งหน้า ทํางานด้วยท่าทีแบบนี้ไม่เพียงทําให้งานออกมาดีเท่านั้น หากยังช่วยบ่มเพาะจิตใจของ
เราให้มีสมาธิ และสติเพิ่มพูนขึ้นโดยมีความสุ ขเป็ นผลพลอยได้ อานิสงส์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนี้ทาํ ให้
การทํางานด้วยดี แบบนี้เป็ นการปฏิบตั ิธรรมไปในตัว
เราไม่ได้สร้างงานฝ่ ายเดียว งานก็สามารถสร้างเราได้ดว้ ย งานจะสร้างเราให้เป็ นคนแบบ
ใด อยูท่ ี่วา่ เราทํางานนั้นอย่างไร ด้วยมุมมองอย่างไร และด้วยการวางใจแบบไหน ถ้าเราเห็นคุณค่าของ
งาน และทําอย่างมีสติ งานนั้นก็จะบันดาลใจให้เป็ นสุ ข และมีชีวติ ที่ดีงามควรค่าแก่การดํารงอยู.่ ...
สุ มน อมรวิวฒั น์
(2545 :25) อธิ บายว่า ....จิตวิญญาณนั้นประกอบด้วยจิตใจ ความรัก
ความผูกพัน ความตระหนัก และสํานึกในคุณค่า หน้าที่ ความสงบสุ ข พอเพียง มีชีวติ ชีวา ไม่เห็นแก่
ตัว คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน ซึ่ งสภาวะของจิตใจเช่นนี้เกิดขึ้นได้จากการฝึ กฝนอบรม
ตนอย่างต่อเนื่องยาวนาน และแนะนําว่าการเสริ มสร้างสุ ขภาพของคน และสังคมต้องคํานึงถึงสุ ขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ คือการฝึ กฝนและพัฒนาจิตให้ลดความเห็นแก่ตวั รักเพื่อนมนุษย์ และลดความขัดแย้ง
ด้วยปัญญา สติสัมปชัญญะเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ควบคุมมิให้จิตใจคับแคบ และตกตํ่า เป็ นปัจจัยที่
ยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้นจนเป็ นอิสระ ก้าวพ้นจากความยากที่ไร้ขอบเขต และความ
หวาดกลัว
ประเวศ วะสี (2545
:24) กล่าวถึงสภาวะที่เรี ยกว่า สุ ข : Happiness นั้น เกี่ยวพันกับสิ่ งที่
เรี ยกว่า จิตวิวฒั น์ เป็ นสภาวะของจิตที่ใหญ่ จิตที่ไม่คบั แคบที่เกิดจาก “ชีวติ ที่มีอิสรภาพหลุดออกไป
จากโครงสร้างต่าง ๆ ที่กดทับเรามากแค่ไหนก็จะยิง่ พบกับความสุ ขมากเท่านั้น และสามารถเป็ น
ความสุ ขแบบฉับพลัน (Instant Happiness) ได้อีกด้วย”
วิธาน ฐานะวุฑฒ์ (มติชนรายวัน, 15 ต.ค. 2548
:9) อธิ บายว่า “จิตอิสระเป็ นคุณลักษณะ
ของอิสรภาพด้านใน ที่บ่งบอกถึงการมีอิสรภาพที่แท้จริ งในชีวติ ที่ดูได้จาก ความสามารถในการเลือก
ทําในสิ่ งที่อยากทํา (ที่ไม่ใช่การทําอะไรตามใจตัวฝ่ ายเดียว) ว่ามีมากน้อยแค่ไหน การมีอิสรภาพด้าน
ใดมากเท่าไรเราจะรู ้สึกเบาสบายที่ไหล่ท้ งั สองข้างของเรามากขึ้นเท่านั้น เพราะเราไม่ตอ้ งแบกโลก
เอาไว้ท้ งั หมด เราเพียงแต่ทาํ หน้าที่ของเราตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์ และเรารู ้วา่ เราเลือกที่
จะทําแบบนั้นโดยรับผิดชอบต่อสิ่ งที่กระทําลงไปอย่างเต็มที่
การมีอิสรภาพ ช่วยให้เราเห็นโอกาสใหม่ ๆ มากมาย มองเห็นถึงความเป็ นไปได้หลายๆ
อย่างได้เองจนสามารถไว้ใจชีวติ ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข
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ยิง่ เรามีอิสรภาพด้านใดมากเท่าไร เราก็ยงิ่ มีการเรี ยนรู ้ มีความคิดสร้างสรรค์ได้มาก
เท่านั้น เราจึงมีทางเลือกมากมาย
ประการสําคัญ จิตอิสระ หรื อ อิสรภาพด้านใด สามารถช่วยให้เรารู ้สึกมีพลัง มีความสดชื่น
และมีความสุ ขมากขึ้น เพราะมองเห็นโอกาสและทางเลือกที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย
เมื่อพิเคราะห์จากแนวคิดที่ยกมาข้างต้นแล้ว อิสรภาพเป็ นสภาวะที่เกี่ยวโยงกับ ความสุ ข
อย่างแน่นหนา เมื่อใดเรารู ้สึกว่ามีอิสระไม่กดดัน ไม่เร่ งรี บ ไม่ลุกลี้ลุกลนที่จะต้องทําอะไรที่ไม่อยาก
ทํา และได้ทาํ อะไรที่เราชอบ เราอยากทํา แต่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรื อเบียดเบียนทั้งแก่ตนเอง
ผูอ้ ื่น สัตว์อื่น สิ่ งอื่น เมื่อนั้น เราก็มีความสุ ข ไม่เครี ยด ไม่หงุดหงิด ไม่โกรธ ไม่เกลียดอะไร ๆ สภาวะ
เช่นนี้เป็ นอิสรภาพและความสุ ขพื้น ๆ ที่ใครก็มีได้หากใฝ่ หา และถ้าได้กระทําให้เกิดสภาวะอย่างนี้ซ้ าํ
แล้วซํ้าอีก ทําบ่อย ๆ จนเป็ นปกติธรรมดา เราก็จะมีความสุ ขที่ต่อเนื่องยาวนาน นี่เป็ นเรื่ องของ
ปั จเจกชนที่ดูเหมือนว่าเป็ นเรื่ องตัวใครตัวมัน ไม่เกี่ยวข้องกับใครอื่น แต่ความจริ งไม่ได้เป็ นเรื่ อง
เฉพาะตนเฉพาะคน เป็ นเรื่ องเกี่ยวข้องกับคนอื่น สัตว์อื่น สิ่ งอื่นทั้งหมด เพราะการที่คนหนึ่งคนใด
กระทําอย่างมีอิสรภาพแล้วไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ้ ื่น สัตว์อื่น สิ่ งอื่นนั้นแหละเกี่ยวข้องกับ
คนอื่น สัตว์อื่น สิ่ งอื่น เพราะเป็ นการกระทําที่เป็ นคุณไม่ทาํ ให้คนอื่น สัตว์อื่น สิ่ งอื่นเดือดร้อนแล้วจะ
ไม่เกี่ยวข้องได้อย่างไร การเกิดสุ ขสภาวะส่ วนตนแบบนี้ก็ก่อให้เกิดสุ ขสภาวะแก่ส่วนรวมได้ใน
ขณะเดียวกัน ดังนั้นก็ถือได้วา่ กระบวนการสร้างความสุ ขส่ วนตนความสุ ขส่ วนบุคคลที่อยูใ่ นกลุ่มคน
หรื อชุมชนก็เป็ นกระบวนการเดียวกันกับการสร้างความสุ ขให้แก่ชุมชนที่สังกัดไปโดยปริ ยาย

7. วิธีการสร้ างแนวคิด และเจตคติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ถือเป็ นเรื่ องสําคัญ เนื่องจากมีบุคคลจํานวนไม่
น้อยเข้าใจว่าเป็ นเรื่ องของกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเท่านั้น แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว
“เศรษฐกิจพอเพียง” สามารถนํามาใช้ได้ทุกอาชีพ และทุกคนให้ดาํ เนินชีวติ ด้วยความพอประมาณตาม
สถานภาพ ใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจ มีภูมิคุม้ กัน ไม่เกิดความเดือดร้อน ทั้งตนเอง และผูอ้ ื่น แต่เนื่อง
ด้วยประชากรของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ รายละเอียดต่าง ๆ จึงเป็ นเรื่ อง
ของการเกษตร โดยเฉพาะเรื่ องของทฤษฎีใหม่ ซึ่ งเป็ นวิธีการที่พฒั นาด้านการเกษตรที่ใช้ประโยชน์
ของที่มีอยูจ่ าํ กัด ให้มีประสิ ทธิ ภาพ พึ่งพาตนเองได้ นําไปสู่ ความพอเพียง อันเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กัน
ให้แก่ตนเองได้ดี ดังนั้น การน้อมนําพระราชดําริ มาสร้างแนวคิด และเจตคติที่ได้ หรื อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ให้มีคุณภาพสามารถยืนบนขาของตนเอง โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาผูอ้ ื่น จึงเป็ นเรื่ องที่ควรยึดถือ และ
สามารถกระทําได้ดงั นี้
1) ทําความเข้าใจในองค์ประกอบ หรื อคุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงว่า ความ
พอประมาณนั้นไม่ใช่ไม่ซ้ื อ ไม่ใช้ แต่สามารถใช้ได้โดยให้เหมาะสมกับฐานะความเป็ นอยูข่ องแต่ละคน
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เวลาจะตัดสิ นใจซื้ อ หรื อใช้จ่ายแต่ละครั้งต้องมีเหตุผลคิดก่อนทํา มองการณ์ไกล และเมื่อเรารู ้จกั
พอประมาณ มีเหตุผลแล้วก็จะเกิดภูมิคุม้ กันในการดํารงชีวติ
2) สร้างจิตสํานึกในแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นการปลูกฝังให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติของคนให้เห็นคุณค่าในความรู ้จกั พอ ไม่ฟุ้งเฟ้ อ ไม่โลภมาก รู ้จกั คิดวิเคราะห์ มีความ
เพียรพยายาม และมีหลักธรรมประจําใจ มีความศรัทธาในแนวทางดําเนินชีวติ ในแนวนี้ ถ้ามีการขยายผล
ออกไปได้มาก บุคคลหันมายึดถือและปฏิบตั ิกนั เป็ นส่ วนใหญ่ ก็จะเกิดความก้าวหน้าแก้ปัญหาการมี
หนี้สินของชุมชนได้อย่างแน่นอน
3) ศึกษาตัวอย่างของผลปฏิบตั ิตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง แล้วพยายามให้
มีผลเป็ นรู ปธรรมในสาขาไม่วา่ จะเป็ นทางด้านเกษตรกรรม หรื อสาขาอื่นๆ ให้มีความหลากหลาย
แล้วนํามาประยุกต์กบั ตนเอง และชุมชนให้เกิดประสิ ทธิ ภาพอย่างเหมาะสม
4) นักเรี ยนนักศึกษาก็เป็ นกําลังสําคัญในการที่จะให้ความสําคัญกับแนว ของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยศึกษาค้าคว้าเพื่อเรี ยนรู ้ และสร้างความเข้าใจให้กบั ตนเอง เพื่อเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดี
ทั้งตนเอง แนะนําหาทางพัฒนาแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละคนแต่ละครอบครัว
ในชุมชนและประเทศชาติต่อไป

สรุปท้ ายบท
การพัฒนามีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาคนในสังคมที่นาํ มาสู่ ระดับประเทศดังพบ
ได้ในสังคมที่มีความมัน่ คงและยัง่ ยืนในนานาประเทศ เพราะการพัฒนาคน เป็ นกระบวนการพัฒนา
มนุษย์ให้เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีทกั ษะขีดความสามารถที่จาํ เป็ นให้กบั สังคม การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จะนําไปสู่ ความสามารถในการสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็ นเงื่อนไขสําคัญใน
การสร้างภูมิคุม้ กันและนําพาไปสู่ การพัฒนาบนพื้นฐานของความมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป ดังนั้นเพื่อให้
ทรัพยากรมนุษย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคมในระยะยาว จึงเป็ น
สิ่ งจําเป็ นที่จะต้องนําหลักการดําเนินงานที่ดีมาประยุกต์ใช้ ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรง
รับสั่งไว้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศถูกละเลย
สถาบันครอบครัวไม่ได้รับความสําคัญ การศึกษาไม่มีการพัฒนาปรับปรุ ง และสังคมขาดการคํ้าจุน
ด้านศีลธรรม ประเทศไทยก็จะเป็ นสังคมที่ขาดคุณค่า เปราะบาง และสามารถล่มสลายได้อย่างง่ายดาย
ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์
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คาถามท้ ายบท
จงตอบคาถามต่ อไปนี้
1. คําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” คืออะไร จงอธิบาย
2.
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
หลักพิจารณากี่ส่วน อะไรบ้าง
3.
นักศึกษามีวธิ ี ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินชีวติ ของตนเองอย่างไรบ้าง
จงอธิบายมาเป็ นข้อ ๆ
4.
นักศึกษาจะใช้วธิ ี “พอเพียง” ในการดําเนินชีวติ ประจําวันอย่างไรบ้างจงอธิ บาย
5.
การดําเนินชีวติ ในสังคมไทยอาจจะต้องประสบปัญหาอุปสรรค หลายด้าน จงระบุวธิ ีการ
แก้ปัญหาให้แก่ตนองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นข้อๆ
6. นักศึกษาดําเนินชีวติ ของตนเองให้มีความสุ ขได้ภายใต้เงื่อนไขปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เงื่อนไขใดจงอธิบายเป็ นแผนความคิดMind
( Map)
7. จงยกตัวอย่างการใช้ชีวติ แบบพอเพียงตามหลักพุทธศาสนา มาเป็ นข้อๆ
8. จงยกตัวอย่างการใช้ชีวติ กับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็ นข้อๆ

แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 3
หัวข้ อเรื่อง

สถานภาพ บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคคลในสั งคม

เนือ้ หา
1. สถานภาพ
2. ประเภทของสถานภาพ
3. ความขัดแย้งของสถานภาพ
4. บทบาท
5. ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
6. วินยั ในตนเอง
7. ค่านิยมในสังคม
8. ปัญหาสังคม
9. จิตสาธารณะต่อสังคมและประเทศชาติ
10. สรุ ปท้ายบท

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เมื่อนักศึกษาได้ เรียนบทนีแ้ ล้วนักศึกษาสามารถ
1. บอกความหมายความสาคัญของสถานภาพของบุคคลในสังคมได้
2. ระบุประเภทของสถานภาพของบุคคลได้
3. อธิบายสาเหตุความขัดแย้งของสถานภาพได้
4. ระบุบทบาทของตนเองได้
5. ระบุภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้
6. ระบุการมีวนิ ยั ในตนเองได้
7. ระบุค่านิยมในสังคมได้
8. อธิบายลักษณะปัญหาสังคมได้
9. อธิ บายคุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตสาธารณะต่อสังคมและประเทศชาติได้

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอน
1.1 แบบบรรยาย
1.2 แบบยกตัวอย่างเป็ นกรณี ศึกษา
1.3 แบบอภิปรายกลุ่มย่อย
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2. กิจกรรมการสอน
2.1 ผูส้ อนใช้ โปรแกรม Power Point อธิ บายเนื้อหาตาม สถานภาพ บทบาท
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลในสังคม
2.2 ผูส้ อนใช้กรณี ตวั อย่างจากข่าว เหตุการณ์ในสังคม เป็ นกรณี ศึกษาให้นกั ศึกษา
วิเคราะห์
2.3 ให้นกั ศึกษาวิเคราะห์ สถานภาพบทบาท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ตนเองขณะอยูใ่ นครอบครัวและสถาบันการศึกษา
2.4 เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น
2.5 แบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-7 คน ผูส้ อนมอบหมายงานให้นกั ศึกษา กรณี ศึกษา การ
วิเคราะห์ปัญหาของสังคมไทย ภาระหน้าที่ของนักศึกษาในการดาเนินชีวติ ไม่ให้เกิดปั ญหาในสังคมไทย
ให้แต่ละกลุ่มเลือกกลุ่มละ 1 ปั ญหา เพื่อวิเคราะห์และนาเสนอร่ วมกัน

สื่ อการเรียนการสอน
1
. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม รหัสวิชา
001-004 ในบทเรี ยน สถานภาพ และภาระหน้าที่ต่อการพัฒนาของบุคคลในสังคม
2
. ตาราการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
3.
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากข่าว เหตุการณ์ ในสังคมปั จจุบนั จากหนังสื อพิมพ์ และ
อินเทอร์เน็ต

การวัดและประเมินผล
2
3.

1. สังเกตจากความคิดการแสดงเหตุผลของนักศึกษา
. พิจารณาจากการนาเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมกัน
พิจารณาการตอบคาถามท้ายบทเรี ยน

บทที่ 3
สถานภาพ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ของบุคคลในสั งคม
การถือกาเนิดมาของบุคคลย่อมมีสถานภาพติดตัวมา
ตั้งแต่กาเนิด และเมื่อเติบโตอยู่
ในสังคมจะมีสถานภาพที่เปลี่ยนไป ซึ่ งในแต่ละสถานภาพย่อมมีการแสดงออกตาม
สถานภาพ
บทบาทหน้าที่ ที่พึงปฏิบตั ิแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามบุคคลในสังคมอาจมีสถานภาพ
บทบาท
และหน้าที่หลายอย่างในเวลาเดียวกัน ขึ้นอยูก่ บั สถานภาพในขณะนั้น ดังนั้น ภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบจึงได้รับการกาหนดโดยสถานภาพที่ตนได้รับในขณะนั้นเป็ นสาคัญ

1. สถานภาพ
1.1 ความหมายของสถานภาพ
สถานภาพ
(Status) คือ ตาแหน่งของบุคคลในสังคมหรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทุกสังคม
หรื อกลุ่มคนย่อมมีตาแหน่ง หน้าที่ และบุคคลคนเดียวอาจดารงตาแหน่งหลายตาแหน่ง เช่น นาย ก.
เป็ นลูกชายของพ่อ เป็ นนักศึกษา เป็ นสมาชิกของชมรม เป็ นต้น
สถานภาพจึงเป็ นตาแหน่งหรื อฐานะบุคคลที่ได้รับจากการเป็ นสมาชิกของสังคม เป็ น
ตัวกาหนดว่าเราแตกต่างจากบุคคลอื่นอย่างไร มีสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น
อย่างไร สถานภาพจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ โดยเฉพาะในสังคมเชิงซ้อน ( Complex Society) บุคคล
สามารถดาเนินการติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นได้ โดยไม่รู้จกั หรื อคุน้ เคยกันมาก่อน เพราะสถานภาพ
กาหนดว่าเราจะต้องปฏิบตั ิต่อเขาอย่างไร จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับตนเอง และผูอ้ ื่น มีการ
ติดต่อสื่ อสารสัมพันธภาพทางสังคมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ(สุ พตั รา สุ ภาพ,2538:26)
สถานภาพจึงเป็ นตาแหน่งหรื อฐานะของบุคคลที่ได้รับจากการเป็ นสมาชิกของ
สังคม เป็ นตัวกาหนดว่าเราแตกต่างจากบุคคลอื่นอย่างไร สถานภาพจึงมีความสาคัญต่อการใช้ชีวติ ใน
สังคม

2. ประเภทของสถานภาพ
สถานภาพแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
(สุ พตั รา สุ ภาพ,2540:24) คือ
2.1 สถานภาพทีไ่ ด้ มาโดยกาเนิด (Ascribed Status) คือ การที่บุคคลได้รับสถานภาพ
นั้นๆ มาโดยอัตโนมัติ อันมีรากฐานจากการถือกาเนิด ได้แก่
1
) สถานภาพทางเครื อญาติ ( Kinship Status) คือ การมีความผูกพันโดยทาง
ครอบครัวการเป็ นลูก เป็ น พี่ ป้ า น้า อา
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2
) สถานภาพทางเพศ (Sex Status) การที่ถือกาเนิดมาเป็ นเพศใดก็ตามก็ยอ่ มได้รับ
สถานภาพตามเพศนั้นๆ และบุคคลย่อมมีการแสดงออกที่ต่างกันไปตามเพศ
3
) สถานภาพทางอายุ (Age Status) บุคคลได้รับสถานภาพตามเกณฑ์อายุของตน
เช่น อายุ 18 ปี บริ บูรณ์ จึงจะบรรลุนิติภาวะ ย่อมมีสิทธิ หน้าที่ต่างจากผูท้ ี่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
4
) สถานภาพทางเชื้อชาติ (Race Status) บุคคลที่เกิดมาจากเชื้อชาติใดก็ยอ่ มได้รับ
สถานะภาพเชื้อชาติน้ นั เช่น เชื้อชาติไทย เชื้อชาติจีน เชื้อชาติองั กฤษ เป็ นต้น
5
) สถานภาพตามถิ่นกาเนิด (Regional Status) บุคคลที่เกิดมาในท้องถิ่นภูมิภาคใด
ย่อมได้รับสถานภาพ ตามความเป็ นอยู่ ว่าเป็ นคนท้องถิ่นหรื อภูมิภาคนั้นๆ เช่น คนที่เกิดมาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยได้รับสถานภาพเป็ นชาวอีสาน เป็ นต้น
6
) สถานภาพทางระดับชั้นสังคม (Class Status) บุคคลที่เกิดมาในครอบครัววงศ์
ตระกูลชั้นสู ง ย่อมได้รับสถานภาพเป็ นคนชั้นสู ง และได้รับโอกาสทางสังคมที่ดี เช่น การศึกษา ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ
2. 2 สถานภาพทีไ่ ด้ มาด้ วยความสามารถ (Achievement of Status) หรื อด้วยการ
กระทา เป็ นสถานภาพที่ได้มาภายหลัง โดยการกระทาของตน อันเนื่องมาจากความสามารถหรื อ
ความสาเร็ จได้แก่
1
) สถานภาพทางการสมรส (Marital Status) บุคคลจะได้รับสถานภาพของการ
เป็ นสามี ภรรยาได้ต่อเมื่อภายหลังที่ได้ทาการสมรสแล้วเท่านั้น
2
) สถานภาพทางบิดา มารดา (Parental Status) บุคคลจะได้รับสถานภาพความเป็ น
บิดา มารดาได้ก็ต่อเมื่อมีบุตร
3
) สถานภาพทางการศึกษา (Educational Status) บุคคลจะได้รับวุฒิทางการศึกษา
ได้เป็ นบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบณั ฑิต ก็ต่อเมื่อต้องสาเร็ จการศึกษาตามคุณวุฒิน้ นั ๆ
4
) สถานภาพทางอาชีพ ( Occupational Status) บุคคลมีโอกาสได้แข่งขันในด้าน
ของความสามารถในการประกอบอาชีพ และเมื่อประกอบอาชีพใดก็ยอ่ มได้รับสถานภาพทางอาชีพ
นั้นๆ เช่น เป็ นอาจารย์ แพทย์ ทนายความ วิศวกร เภสัชกร เป็ นต้น
5) สถานภาพทางการเมือง (Political Status) บุคคลที่สนใจและเข้าไปเกี่ยวข้องมี
หน้าที่อยูใ่ นวงการเมืองย่อมได้รับสถานภาพทางการเมือง ที่สาคัญตามตาแหน่งต่าง ๆ เช่น การเป็ น
สมาชิกพรรค สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร โฆษกพรรค เป็ นต้น

3. ความขัดแย้ งของสถานภาพ
การที่บุคคลมีสถานภาพสองอย่างในขณะเดียวกัน และเกิดความขัดแย้งกัน สถานภาพ
(Status Conflict) การจะปฏิบตั ิตามสถานภาพหนึ่งก็จะเป็ นการขัดกับอีกสถานภาพหนึ่ง เช่น การที่
นักศึกษาเป็ นคนดี ขยันหมัน่ เพียร ตั้งใจเรี ยน ในขณะเดียวกันก็ยอ่ มมีเพื่อน มีสังคม ซึ่ งเพื่อนอาจเกเร
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เหลวไหล ชักชวนหรื อชักนาไปสู่ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หนีเรี ยน นักศึกษาบางคนอาจทาตัวไม่
ถูกต้อง เป็ นต้น
บุคคลที่เกิดมาในช่วงชีวติ หนึ่ง จะมีสถานภาพหลายสถานภาพตามช่วงเวลาของชีวติ
ซึ่ งเป็ นผลให้ปรับตัวยากและอาจต้องใช้ระยะเวลา เช่น การเปลี่ยนสถานภาพทางการสมรส ทางอาชีพ
เป็ นต้น บุคคลต้องมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดารงชีวติ การปฏิบตั ิตนตามสถานภาพใหม่ ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังที่ Robert Bierstedd. (ทรงศิริ วิชิรานนท์ และคณะ,2551 :38-40) ได้กล่าวไว้วา่
“สถานภาพเป็ นกุญแจที่ทาให้เข้าใจกิจกรรม พฤติกรรมต่าง ๆ ของคนที่อยูใ่ นสังคม”
ความขัดแย้งในสถานภาพ หมายถึง เจ้าของบทบาทไม่สามารถจะทาหน้าที่ของตนได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องมาจากสาเหตุสาคัญ 3 ประการคือ
1) บุคคลไม่เข้าใจบทบาทของตนในสถานภาพนั้นอย่างเพียงพอ เมื่อบุคคลไม่เข้าใจ
บทบาทของตน ย่อมทาให้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ไม่เป็ นไปตามที่สังคมคาดหวังไว้ เช่น นักศึกษามี
ภาระหน้าที่ ที่จะต้องตัดสิ นใจและตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยน แสวงหาความรู ้ ไม่ควรใช้เวลาว่างก่อการทะเลาะ
วิวาทหรื อกระทาการซึ่งทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของสถาบันการศึกษา
2
) การมีสถานภาพหลายสถานภาพในเวลาเดียวกัน เมื่อบุคคลมีหลายสถานภาพในเวลา
เดียวกัน ทาให้เกิดบทบาทหลายบทบาทที่ตอ้ งปฏิบตั ิในเวลาเดียวกัน จึงเป็ นเหตุให้บุคคลสับสน เกิด
ความตึงเครี ยดกับการตัดสิ นใจเลือกปฏิบตั ิตามบทบาทใดก่อนจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น
3
) บุคคลจงใจไม่ปฏิบตั ิตามบทบาทของตน การที่บุคคลไม่ปฏิบตั ิตามบทบาทของตน
เป็ นเพราะความเคยชินที่ได้กระทาพฤติกรรมแบบนั้นอยูต่ ลอดเวลา โดยไม่ได้รับการว่ากล่าวตักเตือน
จากสังคม หรื อเกิดนิสัยรักความสะดวกสบาย โดยไม่สนใจถึงความถูกต้องเหมาะสมของตน เช่น
ประชาชนชอบเดินข้ามถนนโดยไม่ใช้ทางม้าลายหรื อสะพานลอยเป็ นต้น
การกาหนดสถานภาพ
บุคคลจะถูกกาหนด สถานภาพ หรื อตาแหน่งสู งหรื อต่า ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบการ
กาหนดสถานภาพทางสังคม โดยแบ่งเป็ น 5 ลักษณะ ดังนี้
1
) เพศ (Sex) เพศเป็ นตัวกาหนดสถานภาพระหว่างชาย หรื อหญิง โดยเฉพาะสังคมไทย
กาหนดสถานภาพระหว่างเพศชาย และเพศหญิงไว้แตกต่างกันตามสภาพสังคม
2
) อายุ (Age) เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น มีความรู ้ ความชานาญ และประสบการณ์มากขึ้น
บุคคลอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ หรื อปรับเปลี่ยนตาแหน่ง หรื อการที่ร่างกายบุคคล
เปลี่ยนแปลงจากวัยเด็ก มาสู่ วยั รุ่ น ไปสู่ วยั ผูใ้ หญ่ และวัยชรา การเปลี่ยนแปลงของอายุยอ่ มส่ งผลต่อ
ลักษณะการทางาน และส่ งผลต่อการกาหนดตาแหน่งหรื อสถานภาพด้วย
3) อานาจหน้าที่ ( Authority) คือความสามารถที่จะใช้อิทธิ พลกาหนดความประพฤติ
ของบุคคลอื่น หากมีขนาด และปริ มาณอานาจมากขึ้นเท่าไรบุคคลยิง่ จะใช้อิทธิ พลต่อบุคคลอื่นมาก
เท่านั้น

42
4) ฐานะทางเศรษฐกิจ ( Wealth) หมายถึง ขนาด และปริ มาณของความร่ ารวยจะเป็ น
ตัวกาหนดสถานภาพของบุคคล สังคมปั จจุบนั ยกย่องบุคคลที่มีทรัพย์สินเงินทองมากจะมีสถานภาพเป็ น
บุคคลชั้นสู ง บุคคลใดมีทรัพย์สินเงินทองน้อย สถานภาพของบุคคลนั้นจะอยูใ่ นสถานภาพด้อยลง
5
) ระดับการศึกษา (Degree of Education) ระดับการศึกษาจะเป็ นตัวกาหนดสถานภาพ
เช่นคนที่เรี ยนสู งมีปริ ญญาจะได้รับการยกย่องว่าสถานภาพสู ง

4. บทบาท
4.1 ความหมายของบทบาท
คาว่า “บทบาท” หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบตั ิตามสถานภาพ บทบาทเป็ นพฤติกรรม
ที่สังคมกาหนด เป็ น การทาตามหน้าที่ ที่กาหนดไว้ดว้ ยการปฏิบตั ิตามสิ ทธิ หน้าที่ของสถานภาพที่
บุคคลดารงอยูใ่ ห้เป็ นไปตามสังคมที่คาดหวัง เช่น เป็ นลูกต้องเชื่อฟังเคารพบิดา มารดา เป็ นครู อาจารย์ ย่อมมีหน้าที่ตอ้ งสั่งสอนอบรมลูกศิษย์(ราชบัณฑิตยสถาน,2546:602)
4.2 ประเภทของบทบาท
“ บทบาท ” หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมที่ถูกกาหนดโดยฐานะตาแหน่งและ
เปรี ยบเทียบ "บทบาท" และ "ตาแหน่ง" เป็ นเสมือนหนึ่ง เหรี ยญสลึง กล่าวคือด้านหนึ่งเป็ น “ตาแหน่ง”
คือ เป็ นผลรวมของสิ ทธิ หน้าที่ แต่อีกด้านหนึ่งเป็ น "บทบาท" คือเป็ นการประพฤติตามสิ ทธิและหน้าที่
นั้น และยังได้แบ่งบทบาท ออกดังนี้(ฑิตยา สุ วรรณะชฎ,2530:4)
1) บทบาทตามอุดมคติ ( ideal role) หรื อบทบาทที่ผดู ้ ารงตาแหน่งทางสังคมจะ
ปฏิบตั ิหรื อไม่ก็ได้
2) บทบาทที่ปฏิบตั ิจริ ง (actual role) หรื อบทบาทที่ผดู ้ ารงตาแหน่งทางสังคม จะต้อง
ปฏิบตั ิจริ ง และยังได้กล่าวไว้วา่ "บทบาทที่ปฏิบตั ิจริ ง"นี้ เป็ นผลรวมของบทบาทตามอุดมคติบุคลิกภาพ
ของผูด้ ารงตาแหน่งอารมณ์ขณะแสดงบทบาทและอุปกรณ์ของผูด้ ารงตาแหน่งที่มีอยูป่ ฏิกิริยา ของผู้ ที่
เกี่ยวข้อง
4.3 กระบวนการแสดงบทบาท
การที่บุคคลจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทที่ถูกกาหนดไว้ได้ดีหรื อไม่น้ นั
ย่อมขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบดังต่อไปนี้คือลินตัน (Linton อ้างถึงใน สุ ภา สกุลเงิน. 2545:14-15)
1) ลักษณะเฉพาะของสังคมหรื อชุมชน
2) วัฒนธรรม ประเพณี และความปรารถนาของสังคมที่เกี่ยวข้อง
3)
บุคลิกภาพและความจาเป็ นของบทบาท องค์ประกอบที่กล่าวมานี้จะทาให้
บุคคลแสดงถึงบทบาทตามนัยสิ ทธิหน้าที่และ ตามสถานภาพของตน

43
4.4 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการแสดงบทบาท
แนวคิด การแสดงบทบาท ในเรื่ องมโนทัศน์ของทฤษฎีบทบาทหน้าที่ตาแหน่งใด
ตาแหน่งหนึ่ง ได้ถูกคาดหวังจากสังคมรอบด้าน เช่น จากผูอ้ ยูใ่ นตาแหน่งอื่น ๆ รอบตัว (ผูร้ ่ วมงาน)
รวมทั้งตัวเราเองด้วย สิ่ งเหล่านี้เกิดจากกระบวนการซึ่ งเรี ยกว่า “กระบวนการทาง สังคม” ถ้าความ
คาดหวัง จากทุกฝ่ ายไม่ตรงกันและ ผูด้ ารงตาแหน่งอยูใ่ น บทบาท ไม่สามารถปรับให้มีความพอดีจะ
เกิดปั ญหาต่อต้านขัดแย้งในบทบาทหรื อความล้มเหลวในบทบาทได้ และผลที่ตามมาคือความล้มเหลว
ของงาน ดังนั้น การแสดงบทบาทของบุคคลตามตาแหน่งหน้าที่จะเป็ นไปได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
เพียงใดขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่างและที่สาคัญ ได้แก่(บุญสม พิมพ์หนู,2540:26)
1) ความเข้าใจในบทบาทที่ตนต้องแสดง หรื อปฏิบตั ิ
2) ประสบการณ์ของผูท้ ี่แสดงบทบาท
3) บุคลิกภาพของผูท้ ี่แสดงบทบาทนั้น

5. ภาระหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
5.1 ความหมายของภาระหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
ภาระ หมายถึง หน้าที่ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ส่ วนหน้าที่ หมายถึง กิจที่ตอ้ งทาตามสถานภาพ
รวมความแล้วภาระหน้าที่ หมายถึง กิจหรื อสิ่ งที่ตอ้ งประพฤติปฏิบตั ิตามสถานภาพของบุคคลที่มีอยูใ่ น
ขณะนั้น เช่น ครู มีภาระหน้าที่สอนหนังสื อให้แก่นกั เรี ยน (วิภาพร มาพบสุ ข,2550
:121)
ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับผล ทั้งผลดีและไม่ดีในกิจการที่ตนได้ทาลงไป
หรื ออยูใ่ นความควบคุมดูแลของตนไม่ตอ้ งให้ใครคอยว่ากล่าวตักเตือน (วิภาพร มาพบสุ ข,2550
:122)
5.2 ประเภทของภาระหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ความเข้าใจในเรื่ องของภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเป็ นเรื่ องสาคัญยิง่ บุคคลพึง
แสดงความรับผิดชอบของตนให้เป็ นที่ประจักษ์แก่สายตาผูอ้ ื่น เพื่อจะทาให้บุคคลนั้นได้ชื่อว่า เป็ นผูท้ ี่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบโดย แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ (มานพ พบสุ ข,2550
:122)
1) ภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเอง คือ การที่บุคคลรับรู ้และปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ใช้ชีวติ อย่างระมัดระวัง รู ้จกั รักษาสุ ขภาพ
(2) มีความเพียรพยายาม มุมานะ ไม่ทอ้ ถอยต่ออุปสรรคที่เข้ามา
(3) มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีเหตุผล
(4) มีน้ าใจ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อบุคคลในครอบครัว เพื่อนร่ วมงานและมีจิตสาธารณะ
2) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อครอบครัว ครอบครัวเป็ นสถาบันที่สาคัญ
เป็ นพื้นฐานของสังคม มีส่วนร่ วมในปั ญหาสังคม ถ้าครอบครัวมีความสุ ข สมาชิกรู ้จกั หน้าที่และความ
รับผิดชอบ ย่อมส่ งผลให้สังคมมีความสุ ข ดังนั้นบุคคลพึงมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว คือ
(1) ไม่ประพฤติตนที่จะนามาซึ่ งความเดือดร้อนเสี ยหายต่อครอบครัว
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(2) เคารพเชื่อฟัง ปฏิบตั ิตามคาสั่งสอนของบิดา มารดา
(3) ช่วยเหลือภาระกิจของครอบครัว
3) ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติ การอยูร่ ่ วมกันกับบุคคลอื่นได้
อย่างราบรื่ น จาเป็ นต้องเข้าใจระเบียบแบบแผนของสังคม กล่าวคือ
(1) ต้องไม่ทาการใดๆ ที่นามาซึ่ งความเสี ยหายแก่ส่วนรวม
(2) ปฏิบตั ิตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
(3) ธารงไว้ซ่ ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์

6. วินัยในตนเอง
6.1 ความหมายและความสาคัญของวินัยในตนเอง
มนุษย์เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้ นั ปั จจัยที่
สาคัญประการหนึ่งคือ วินยั เพราะการอยูร่ ่ วมกันในสังคม จาเป็ นต้องอาศัยวินยั เพื่อช่วยให้เกิดความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
วินยั ในตนเอง หรื อ “วินยั แห่งตน” ( Self-discipline) หมายถึง ความสามารถใน
การบังคับควบคุมอารมณ์หรื อพฤติกรรมของบุคคลด้วยอานาจภายในของบุคคลนั้นๆ เพื่อให้
พฤติกรรมเป็ นไปตามที่มุ่งหวัง
การที่ประเทศหนึ่งๆจะพัฒนา หรื อมีความเจริ ญก้าวหน้าได้มากน้อยเพียงไร
นอกจากจะต้องอาศัยปั จจัยที่เป็ นเงื่อนไขสาคัญหลายประการประกอบเข้าด้วยกันแล้ว คุณภาพของคน
หรื อประชากรของประเทศนั้นๆ นับว่า เป็ นปั จจัยพื้นฐานที่สาคัญยิง่ โดยเฉพาะคุณภาพของคนในส่ วนที่
เกี่ยวกับ “ความมีวนิ ยั ” ความสาคัญของวินยั ต่อการพัฒนาประเทศนั้น อาจแยกประเด็นพิจารณาได้
4 ด้านดังนี้
1) ด้านครอบครัว การที่สมาชิกในครอบครัวมีวนิ ยั ไม่วา่ จะเป็ นวินยั ภายนอก
หรื อภายในตนเอง ย่อมก่อให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อมัน่ ระหว่างสมาชิก ทาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ภายในครอบครัว
2) ด้านสังคม เมื่อกลุ่มคนในสังคมมีการรักษาระเบียบวินยั เคารพกฎเกณฑ์ของ
สังคมร่ วมกัน เช่น การช่วยกันรักษาสาธารณสมบัติ การเคารพและไม่ล่วงเกินสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
การปฏิบตั ิตามประเพณี แบบแผนปฏิบตั ิของสังคม ก็จะทาให้การดาเนินชีวติ อยูร่ ่ วมกันของบุคคลใน
สังคมเป็ นไปอย่างสงบสุ ข
3) ด้านเศรษฐกิจ ในสภาพสังคมไทยปั จจุบนั ที่มีการดาเนินงานทางภาคธุ รกิจ
อย่างรวดเร็ ว โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารเป็ นเครื่ องมือ เวลาจึงเป็ นทรัพยากรที่สาคัญยิง่ ซึ่ งผูด้ าเนินการ
ทางธุ รกิจจะต้องรักษาและใช้ให้เกิดประโยชน์คุม้ ค่าที่สุด ดังนั้น การมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา จึงเป็ น
สิ่ งจาเป็ นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
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4) ด้านการเมือง การที่ประชาชนในสังคมไทยมีความเคารพยอมรับความคิดเห็น
ของบุคคลอื่นที่แตกต่างไปจากตนและตระหนักในสิ ทธิ หน้าที่ของตนในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิ ปไตยในฐานะประชาชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการบริ หารราชการแผ่นดินด้วยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ตของนักการเมืองฝ่ ายรัฐบาลและการหมัน่ ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะรัฐบาลอย่างใกล้ชิด
ด้วยความตระหนักในหน้าที่ของพรรคฝ่ ายค้านอย่างแท้จริ ง สิ่ งเหล่านี้เป็ นวินยั ในตนเองที่สาคัญที่จะ
ช่วยให้การพัฒนาทางการเมืองของประเทศเป็ นไปได้โดยง่าย
แนวทางการเสริ มสร้างวินยั ให้เกิดขึ้นกับบุคคลในสังคมไทย สามารถดาเนินการได้
หลายกรณี ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะวินยั และกลุ่มบุคคลเป้ าหมายที่ตอ้ งการเสริ มสร้าง โดยแบ่งกลุ่มเป้ าหมาย
เป็ น 2 กลุ่มดังนี้
1) กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน
(1) สนับสนุนและส่ งเสริ มให้ผปู ้ กครองเด็กและเยาวชน ตระหนักเห็นความสาคัญ
ในคุณค่าของการมีวนิ ยั
(2) รณรงค์ให้สถาบันครอบครัว ตระหนักในบทบาทที่มีต่อการเสริ มสร้างวินยั ที่
พึงประสงค์ให้แก่สมาชิกในครอบครัว
(3) สนับสนุนและกระตุน้ ให้สถาบันครอบครัวหรื อผูป้ กครองมีการอบรม
ถ่ายทอดวินยั ที่พึงประสงค์แก่สมาชิกผูเ้ ยาว์ในครอบครัว
(4) รณรงค์การเสริ มสร้างวินยั ที่พึงประสงค์ให้แก่เด็กและเยาวชนโดยผ่านทาง
สื่ อมวลชน
(5) ให้มีการจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับวินยั ที่พึงประสงค์ให้สถาบันการศึกษา
ระดับและประเภทต่างๆ
(6) ให้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวินยั ที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ตามวัยต่างๆของเด็กและเยาวชน
2) กลุ่มเป้าหมายเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐและเอกชน
(1) ปรับปรุ งกฎหมาย ระเบียบของหน่วยงานบางประการให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
(2) ประสานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีการดาเนินการ
ปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎหมายของหน่วยงาน องค์กรนั้นๆ
(3) กระตุน้ สนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน กาหนดเลือก
ระเบียบหรื อวินยั บางประการ เพื่อปฏิบตั ิโดยให้มีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัวของหน่วยงาน องค์กรนั้นๆ
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7. ค่ านิยมในสั งคม
ค่านิยม (
Values) เป็ นผลสื บเนื่องมาจากวัฒนธรรมประเพณี ที่ยดึ ถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมา
นอกจากนั้นยังเป็ นผลสื บเนื่องมาจากค่านิยมที่สังคมนั้นๆ ยึดถือปฏิบตั ิเพราะค่านิยมเป็ นตัวกาหนดหรื อ
ผลักดันให้บุคคลประพฤติปฏิบตั ิท้ งั ต่อตนเองและสังคม
ประเภทของค่ านิยม
ค่านิยมในสังคมสัมพันธ์กบั สิ่ งที่ทาให้มนุษย์ ในสังคมอยูร่ อด และสัมพันธ์กบั มาตรฐาน
ที่จะนามาใช้ในการแก้ปัญหาจึงมีนกั วิชาการได้ให้ความสาคัญไว้ดงั นี้(สุ พตั รา สุ ภาพ,2540:15)
(1) ค่านิยมส่ วนบุคคล หมายถึง การตัดสิ นใจเลือกในสิ่ งที่ตนต้องการ
(2) ค่านิยมของสังคม หมายถึง การที่สมาชิกของสังคมส่ วนใหญ่ มีความนิยมในสิ่ งที่
คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้อาจสื บเนื่องมาจากการที่คนเรานับถือศาสนาเดียวกัน จึงทาให้เกิดความคิดเห็นต่อ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งไปในทิศทางเดียวกันเรี ยกว่า “ค่านิยมร่ วม” (Shared Value)
ลักษณะค่ านิยมของสั งคมไทย
วิถีชีวติ ของคนไทยถูกแบ่งแยกตามท้องถิ่นที่อยูอ่ าศัยใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ
ชนบทกับลักษณะความเป็ นอยูใ่ นเมืองหลวง จึงเกิดความแตกต่างในด้านวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ ของ
วัฒนธรรมในสังคม ประเพณี และค่านิยมของ 2 กลุ่มชนที่มีลกั ษณะแตกต่างหรื อสอดคล้องกันตามแต่
สภาพสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมจึงเป็ นส่ วนที่สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาต้อง
ปลูกฝังให้บุคคลในสังคมมีแนวทางการดาเนินชีวติ ที่ดี
ค่านิยมเป็ นพื้นฐานที่ บ่ง บอกให้เข้าใจพฤติกรรมของคน เพราะเป็ นที่ยอมรับกันว่า
พฤติกรรมที่แสดงออกของคนเรานั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั ความคิดทั้งสิ้ น ฉะนั้นควรปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง
เหมาะสมให้แก่คนได้ ได้แก่
ตารางที่ 4 ค่านิยมที่ควรปลูกฝังสู่ ลกั ษณะการปฏิบตั ิ(สนอง ปัจโจปการี ,2553:132)
หัวข้ อ
1. ด้านจริ ยธรรม

2. ด้านปฏิบตั ิตนให้เหมาะสม

ลักษณะปฏิบัติ
1. ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่
2. การเป็ นผูม้ ีคุณธรรมนามาซึ่งความดี
3. คาสัง่ สอนของศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ
เป็ นที่พ่ ึงได้
1. พูดดีเป็ นศรี แก่ตน
2. การแต่งตัวสุ ภาพเรี ยบร้อยเป็ นเครื่ องบ่งบอก
สภาวะความเป็ นมนุษย์
3. ตนเองเป็ นที่พ่ ึงของตน
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
หัวข้ อ
3. ด้านสุ นทรี ยภาพ

4. ด้านเศรษฐกิจ

5. ด้านสังคม

6. ด้านศาสนา

7. ด้านการเมือง

ลักษณะปฏิบัติ
1. ดนตรี ทาให้จิตใจละเมียดละไม
2. การแสดงออกและความชื่นชนศิลปะเป็ น
เครื่ องบอกระดับจิตใจ
3. ศิลปะและดนตรี นาสันติสุขมาสู่ โลก
1. ไทยทาไทยใช้ไทยเจริ ญ
2. นกน้อยทารังน้อยแต่พอตัว
3. การประหยัดเป็ นการสร้างอนาคต
1. สังคมจะสงบสุ ขเมื่อรายได้ของประชาชนทั้ง
ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และคนกลางไม่แตกต่าง
2. สมาชิกในสังคมได้รับผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรชุมชนเท่าเทียมกัน
3. สังคมจะสงบสุ ขได้เมื่อสมาชิกมีคุณธรรม
1. ศาสนาเป็ นเครื่ องชาระจิตใจให้สะอาด
2. ศาสนาเป็ นเครื่ องค้ าจุนโลก
3. ศาสนาทาคนให้เป็ นมนุษย์
1. คนไทยต้องนิยมการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข

หากทุกคนปฏิบตั ิตามค่านิยมดังกล่าวข้างต้น ความตั้งใจย่อมจะช่วยให้ตนเอง ครอบครัว
และสังคมมีค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่ งจะช่วยให้คุณภาพชีวติ ดีข้ ึนทั้งในระดับบุคคลและ
ระดับสังคม

8. ปัญหาสั งคม
ปั ญหาสังคมที่เกิดขึ้นนั้น ส่ วนใหญ่มนุษย์เป็ นผูส้ ร้าง หรื อกาหนดขึ้น แต่ก็มีบางปั ญหา
ซึ่ งเกิดขึ้นจากสภาพธรรมชาติ ดังนั้นจึงสามารถแยกที่มาของปั ญหาสังคมได้ดงั นี้
1
) ปั ญหาสังคมที่เกิดจากมนุษย์ จากการที่ผคู ้ นในสังคมนั้นสร้างขึ้น ปั ญหาสังคม
ที่เกิดจากมนุษย์ เช่น ปั ญหาโสเภณี ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุ ขภาพจิต ปัญหาความยากจน ปัญหา
สงคราม เป็ นต้น
2
) ปั ญหาสังคมมนุษย์ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ทางสังคม โดยทัว่ ไปแล้วสภาพ
ธรรมชาติมกั จะเป็ นสาเหตุทางอ้อม หรื อเป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดปั ญหาสังคมมากกว่าที่จะเป็ นสาเหตุ
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โดยตรงของปั ญหาสังคม เช่น ความแห้งแล้ง ทาให้เกิดปั ญหาความยากจน ปั ญหาอพยพ ย้ายถิ่นฐาน
ปัญหาทางการเมืองการปกครอง เป็ นต้น
3
) ปั ญหาสังคมที่เกิดจากสภาพธรรมชาติ ปั ญหาสังคมบางปั ญหามีสาเหตุมาจากทั้ง
มนุษย์ และธรรมชาติ เช่น ปั ญหาน้ าท่วม อาจเกิดจากฝนตกหนัก ประกอบกับมีผคู ้ นสร้างสิ่ งกีด
ขวางทางระบายน้ า (สร้างเขื่อนกั้นน้ า) ทาให้น้ าท่วมบริ เวณที่ดินทามาหากินของผูค้ นที่อยูเ่ หนือเขื่อน
ทีม่ าของปัญหาสั งคม
ปั ญหาสังคมที่เกิดขึ้นนั้น ส่ วนใหญ่มนุษย์เป็ นผูส้ ร้าง หรื อกาหนดขึ้น แต่ก็มีบาง
ปั ญหาซึ่ งเกิดขึ้นจากสภาพธรรมชาติ ดังนั้น จึงสามารถแยกที่มาของปั ญหาสังคมได้ดงั นี้
1) ปั ญหาสังคมที่เกิดจากมนุษย์ จากการที่ผคู ้ นในสังคมนั้นสร้างขึ้น หรื อกาหนด
ขึ้น เนื่องจากความผิดปกติในองค์ประกอบของร่ างกาย เช่น โครโมโซมเพศผิดปกติ ต่อมไร้ท่อทางาน
ผิดปกติ ความคิด ความเชื่อของมนุษย์บางประการที่อาจก่อให้เกิดปั ญหาได้ เช่น เชื่อว่าการตายเพื่อ
พระเจ้าจะได้บุญอย่างยิง่ ตัวอย่างของปั ญหาสังคมที่เกิดจากมนุษย์ เช่น ปั ญหาโสเภณี ปั ญหา
สุ ขภาพจิต ปัญหาสงคราม เป็ นต้น
2) ปั ญหาสังคมมนุษย์ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม โดยทัว่ ไปแล้วสภาพธรรมชาติ
มักจะเป็ นสาเหตุทางอ้อม หรื อเป็ นปั จจัยที่จะก่อให้เกิดปั ญหาสังคมมากกว่าที่จะเป็ นสาเหตุโดยตรง
ของปั ญหาสังคม เช่น ความแห้งแล้ง ทาให้เกิดปั ญหาความยากจน ปั ญหาอพยพปั ญหาทางการเมือง
การปกครอง เป็ นต้น
3) ปั ญหาสังคมที่เกิดจากมนุษย์ และสภาพธรรมชาติ ปั ญหาสังคมบางปั ญหามี
สาเหตุมาจากทั้งมนุษย์ และธรรมชาติ เช่น ปั ญหาน้ าท่วม อาจเกิดจากฝนตกหนัก ประกอบกับมีผคู ้ น
สร้างสิ่ งกีดขวางทางระบายน้ า (สร้างเขื่อนกั้นน้ า) ทาให้น้ าท่วมบริ เวณที่ดินทามาหากินของผูค้ นที่อยู่
เหนือเขื่อน
ปั ญหาสังคม ปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง มักจะไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเท่านั้น
เช่น ถ้าเราจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปั ญหายาเสพติด จะพบว่าปั ญหานี้อาจเกิดจากขาดความรักความ
อบอุ่นจากครอบครัว และอาจเกิดจากบริ เวณที่อยูอ่ าศัยมีโรงยาฝิ่ น เป็ นต้น จึงทาให้เกิดปั ญหาสังคม
ขึ้นมา

9. จิตสาธารณะต่ อสั งคมและประเทศชาติ
บุคคลผูม้ ีจิตสาธารณะจะมีลกั ษณะสาคัญ ดังนี้
1) การมีจิตบริ การ หมายถึง การมีความพร้อมและเต็มใจที่จะดาเนินการหรื อเป็ นธุระ
ให้งานต่างๆ ลุล่วงไปอย่างเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ
2) การมีจิตอาสา หมายถึง การช่วยเหลือผูอ้ ื่นในสังคมที่ได้รับความเดือดร้อน
ด้อยโอกาสทางสังคม ขาดที่พ่ ึง ประสบกับความยากลาบาก ด้วยความห่วงใยและจริ งใจ
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3) การมีจิตเอื้ออาทร หมายถึง ความเป็ นผูท้ ี่มีน้ าใจแก่ผอู ้ ื่น รู ้จกั แบ่งปั นผูอ้ ื่น ไม่วา่ จะ
เป็ นทางกาย ทางใจ และทางทรัพย์
4) การมีจิตความรับผิดชอบ หมายถึง การกระทาใดๆ ของตนเองต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสี ยหายต่อส่ วนรวม และมีบทบาท
ช่วยเหลือสังคมในการรักษาประโยชน์ของส่ วนรวม เพื่อแก้ปัญหา สร้างสรรค์สังคม ซึ่ งถือว่าเป็ น
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
แนวทางในการปฏิบัติตนให้ เป็ นผู้มีจิตสาธารณะ
การสร้างจิตสาธารณะเป็ นความรับผิดชอบในตนเอง
แม้วา่ จะได้รับการอบรมสั่ง
สอนมาก็ตาม หากใจตนเองไม่ยอมรับ จิตสาธารณะก็จะไม่เกิด นอกจากจิตสาธารณะจะขึ้นอยูก่ บั
จิตใจของตนเองแล้ว การสร้างจิตสาธารณะยังมีแนวทางในการปฏิบตั ิหลายประการ หากปฏิบตั ิได้จะ
เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมซึ่ งแนวทางในการปฏิบตั ิตนเป็ นผูม้ ีจิตสาธารณะ มีดงั นี้
1) การมีวนิ ัยในตนเอง การมีวนิ ยั ในตนเองหมายถึง การกระทาของบุคคลที่ถูกต้อง
ตามกฎเกณฑ์ที่สังคมกาหนดไว้ ด้วยการตระหนักถึงสิ ทธิ เสรี ภาพ และหน้าที่ของตนเอง รวมถึงมี
ความรับผิดชอบและมีส่วนร่ วมในสังคมด้วย เช่น การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริ ต การไม่ฝ่าฝื นกฎ
จราจร เป็ นต้น
2) การให้ ความสาคัญต่ อสิ่ งแวดล้อม ในฐานะที่เราเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม เราต้องมี
ความรับผิดชอบในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมทั้งใกล้และไกลตัว ให้อยูใ่ นสภาพที่ดีเท่าที่
โอกาสจะอานวยให้ เช่น การรักษาความสะอาด ของชุมชน ถนนหนทาง ตลอดจนภูมิประเทศ
ภูมิอากาศให้สะอาดบริ สุทธิ์ ไม่ให้เกิดมลภาวะเป็ นพิษ
3) การตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในสั งคมหากมีปัญหาเกิดขึ้นในสังคม ให้ถือว่าเป็ น
ปั ญหาของตนเองที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องช่วยกันแก้ไข เช่น การดาเนินการกับโรงงานที่ปล่อย
ของเสี ยลงสู่ แม่น้ าโดยไม่มีการสร้างบ่อพักน้ าทิ้งก่อนการทาลายสาธารณสมบัติของส่ วนรวม การ
ลักลอบตัดต้นไม้ในที่สาธารณะของชุมชน เป็ นต้น
4) การยึดหลักธรรมของศาสนาทีน่ ับถือในการดาเนินชีวติ ทุกศาสนาต่างมีหลักธรรม
คาสอนที่ช่วยสร้างจิตใจของคนให้กระทาดี ไม่เบียดเบียนกัน มีใจเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่แก่กนั มีความเมตตา
อาทรต่อกันเห็นแก่ผอู ้ ื่นเสมือนเห็นแก่ตนเอง ซึ่ งทุกหลักธรรมคาสอนของทุกๆ ศาสนาล้วนแต่มี
คุณประโยชน์ต่อผูก้ ระทาทั้งสิ้ น หากเราปฏิบตั ิดว้ ยความเข้าใจที่ถูกต้อง นอกจากจะทาให้ตนเองมี
ความสุ ขแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย
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สรุปท้ ายบท
สังคมที่ประกอบไปด้วยบุคคลที่รู้จกั
สถานภาพภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และวินยั ของตนเอง
จะเป็ นพื้นฐานในการทาให้สังคมนั้นมีความสงบสุ ข ด้วยบุคคลสังคม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั
ต่อกัน ส่ งผลต่อครอบครัว บุคคลในครอบครัวให้มีความสุ ขทั้งทางร่ างกายและจิตใจ เกิดความเข้มแข็ง
ในตนเอง นามาซึ่งการประพฤติปฏิบตั ิที่ถูกต้องเหมาะสมในสังคม สังคมสามารถสร้างความแข็งแกร่ ง
ให้สังคมและประเทศชาติให้มนั่ คงด้วยคน เป็ นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญยิง่
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คาถามท้ ายบทที่ 3
จงตอบคาถามต่ อไปนี้
1. นักศึกษามีสถานภาพปัจจุบนั ในครอบครัว
และเครื อญาติ อย่างไร จงสร้างผังความคิด
เชื่อมโยงให้ชดั เจน
2.
สถานภาพของนักศึกษา ณ ปั จจุบนั ในวิทยาลัยเป็ นอย่างไร และนักศึกษามีหน้าที่อะไรบ้าง
3.
คนในสังคมไม่ ปฏิ บัติตนตามสถานภาพและภาระหน้าที่ของตน ด้วยสาเหตุใด
4. หน้าที่ของเยาวชนต้องปฏิบตั ิต่อประเทศชาติอย่างไรบ้าง
5. นักศึกษาสร้างวินยั ในตนเองให้เกิดเป็ นพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างไรบ้าง จงบอกเป็ นข้อ ๆ
6. ค่านิยมในสังคมไทยที่ควรยกย่องมีอะไรบ้าง จงอธิ บายเป็ นข้อ ๆ
7.
จงอธิบายสาเหตุของการเกิดปั ญหาสังคมจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
จากความไร้ระเบียบวินยั และขาดจิตสานึกของมนุษย์
8. การมีจิตสาธารณะต่อตนเองเป็ นผลดีต่อนักศึกษาในการอยูใ่ นสังคมร่ วมกันได้อย่างไร
9. นักศึกษามีส่วนช่วยต่อต้านคอรัปชัน่ ได้อย่างไรบ้าง

แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 4
หัวข้ อเรื่อง สั งคมและ วัฒนธรรมประเพณี การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสั งคม
และสิ่ งแวดล้อม
เนือ้ หา
1. สังคม
2. วัฒนธรรมในสังคมไทย
3. วัฒนธรรมการสื่ อสารของประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซี ยน
4. ประเพณี
5. ปั จจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย
6. ความสัมพันธ์ของกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม
7. วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน กรณี ศึกษาชุมชนบางขนุน
8. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม
9. สรุ ปท้ายบท

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อนักศึกษาได้ เรียนบทนีแ้ ล้วนักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของสังคมไทย และการอยูร่ ่ วมในสังคมได้
2. อธิบายวัฒนธรรมในสังคมไทยได้
3. อธิ บายวัฒนธรรมการสื่ อสารของประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซี ยนได้
4. บอกความหมายความสําคัญของประเพณี ได้
5. บอกปั จจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในสังคมได้
6. บอกความสําคัญของกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมได้
7. อธิ บายวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในชุมชนบางขนุนได้
8. อธิ บายการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมสิ่ งแวดล้อมได้

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอน
1.1 แบบบรรยาย
1.2 แบบอภิปราย
1.3 แบบบทบาทสมมุติ
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2. กิจกรรมการสอน
2.1 ผูส้ อนใช้โปรแกรม Power Point อธิ บายเนื้อหาตามแนวทฤษฎี
2
.2 เมื่อรับฟังบรรยายแล้วผูส้ อนฝึ กให้นกั ศึกษาเก็บข้อมูลวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคน
ในชุมชนและค้นคว้าข้อมูลวัฒนธรรมประเพณี ในชุมชน จากการศึกษาข้อมูลบุคคลต้นแบบในชุมชน
และสรุ ปข้อมูลวัฒนธรรมประเพณี ด้ งั เดิมของคนในชุมชนต่างๆ โดยใช้กรณี ศึกษาชุมชนบางขนุน
ชุมชนบางขุนกอง
2.3 ให้นกั ศึกษานําข้อมูลจากการสังเกต การศึกษาค้นคว้า มาแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
ในรู ปแบบอภิปรายกลุ่มตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
2.4 ดําเนินกิจกรรมกลุ่มต่อจากบทเรี ยนที่แล้ว แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ5-7 คนศึกษา
ข้อมูล วัฒนธรรมประเพณี พ้นื ฐานในการใช้ภาษาพูดทักทาย การแต่งกาย วิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซี ยน

สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม รหัสวิชา 001-004
ในบทเรี ยน สังคมและ วัฒนธรรมประเพณี การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม
2. ตําราพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
3. ระบบสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
4. บุคคลต้นแบบในชุมชน

การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2. พิจารณาทักษะความสามารถในการศึกษาข้อมูลของนักศึกษาในรู ปแบบการ
อภิปรายในกิจกรรมกลุ่ม
3. เก็บคะแนนจากการแสดงบทบาทสมมุติและการอภิปรายกลุ่มย่อย
4. เก็บคะแนนจากคําถามท้ายบทเรี ยน

บทที่ 4
สั งคมและ วัฒนธรรมประเพณี การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
มนุษย์กบั สังคมมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ดังที่อริ สโตเติล
ปรัชญาเมธี ชาวกรี กโบราณ ได้กล่าวไว้วา่ “มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม” ( Man is a Social Animal) จะเจริ ญหรื อ
เสื่ อมขึ้นอยูก่ บั สถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันทางการศึกษา สถาบันศาสนา และ
สถาบันการปกครอง สถาบันสังคมเกิดขึ้นจากความจําเป็ นของมนุษย์ เพราะธรรมชาติมนุษย์ตอ้ งพึ่งพา
อาศัยกันและกัน มนุษย์จึงดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข

1. สั งคม
1.1 ความหมายของสั งคม
คําว่า “สังคม” หมายถึง กลุ่มคนที่มาอยูร่ วมกันโดยยอมรับแบบแผนและกฎเกณฑ์ของ
กลุ่มร่ วมกันในการดําเนินชีวติ มีองค์ประกอบและหน้าที่หลายประการที่จะทําให้สังคมดํารงอยูไ่ ด้ดว้ ย
การกระทําต่อกัน ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน(สุ พตั รา สุ ภาพ,2546:25)
คําว่า “สังคมไทย” (
Thai Society) เป็ นสังคมผสมผสานระหว่างสังคมเกษตรกรรม สังคม
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยยึดมัน่ ในสถาบันหลัก 3 สถาบัน คือ สถาบันชาติ( NationalI Institution)
สถาบันพระพุทธศาสนา (Buddhist Institution) และสถาบันพระมหากษัตริ ย(์ King Institution)โดย
สังคมไทยแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. สังคมชนบท (
Rural Society) หมายถึง สังคมที่ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางเกษตรกรรม เช่น ทํานา ทําสวน ทําไร่ เลี้ยงสัตว์ และทําการประมง เป็ นต้น
2. สังคมเมือง (
Urban Society) หมายถึง สังคมที่ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ
หลากหลาย และมีถิ่นฐานอยูใ่ นเขตเมือง มีลกั ษณะประชากรที่หนาแน่นมากกว่าสังคมชนบท อาชีพหลัก
ของสังคมเมืองคือการค้าขาย ทําอุตสาหกรรม และรับราชการ เป็ นต้น
สังคม คือ กลุ่มคนที่มาอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน มีความสัมพันธ์ต่อกัน มีวฒั นธรรม
เดียวกันที่มาจากครอบครัว จนถึงประเทศชาติเป็ นสําคัญ องค์ประกอบของสังคมประกอบด้วย
1) ประชากร 2) ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ 3) มีความผูกพันด้วยปั จจัยใดปั จจัยหนึ่ง ได้แก่ เชื้อชาติ
ศาสนา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม นอกจากนี้ยงั สามารถแบ่งตามกลุ่มของสังคมศาสตร์ ได้ดงั นี้
(มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช,2539:409)
1) การมีอาณาบริ เวณที่แน่นอน หมายถึง เมื่อคนมาอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม จะต้องมี
ดินแดนหรื ออาณาบริ เวณเป็ นของตนเอง
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2) การอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม หมายถึง ลักษณะการดํารงชีวติ ของมนุษย์ในฐานะที่เป็ น
สัตว์สังคม เพื่อประโยชน์แห่งการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
3) การรู ้วา่ ใครเป็ นพวกของตนหรื อใครไม่ใช่พวกของตน หมายถึง สมาชิกของสังคม
เดียวกัน สามารถที่จะทราบได้วา่ ใครเป็ นพวกเดียวกับตน และใครไม่ใช่พวกเดียวกับตน
4) การมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กนั หมายถึง การที่บุคคลมาอยูร่ วมกัน
จําเป็ นต้องมีสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กนั ถ้าบุคคลใดก็ตามแม้จะมีอาณาบริ เวณอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
แต่ถา้ ไม่มีความสัมพันธ์หรื อปฏิสัมพันธ์กนั จะเรี ยกว่าสังคมไม่ได้
5) มีการแบ่งหน้าที่ทาํ งานอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ
(Division of Labour) หมายถึง
มีการจัดสรรภารกิจให้สมาชิกทําตามความรู ้ความสามารถและความถนัดอย่างเป็ นระบบและเป็ นทีม

2. วัฒนธรรมในสั งคมไทย
2.1 ความหมายของวัฒนธรรม
คําว่า “วัฒนธรรม” เป็ นคําสมาสระหว่างภาษาบาลี กับภาษาสันสกฤต กล่าวคือคํา
ว่า “วัฒน” มาจากคําบาลีวา่ “วฑฺฒน” ซึ่ งแปลว่า เจริ ญ งอกงาม (สุ พตั รา สุ ภาพ,2538:10)
ส่ วนคําว่า “ธรรม” มาจากภาษาสันสกฤตว่า ธรฺ ม วัฒนธรรมเขียนตามรู ปภาษาบาลี
ได้วา่ “วฑฺฒนธมฺ ม” หมายถึง ความดี ถ้าแปลตามรากศัพท์ได้ความหมายว่า สภาพอันเป็ นความเจริ ญ
งอกงาม หรื อลักษณะที่แสดงความเจริ ญงอกงาม ซึ่งเป็ นคําที่ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิป
พงศ์ประพันธ์ได้ทรงบัญญัติข้ ึนใช้แทนคําว่า “ Culture” ในภาษาอังกฤ ษ(พัทยา สายหู,2543 :15)
วัฒนธรรมจึงหมายถึง ลักษณะที่แสดงความเจริ ญงอกงามของหมู่คณะที่ประพฤติปฏิบตั ิสืบทอดกันมา
จนเป็ นมรดกทางสังคม จากชุมชนรุ่ นหนึ่งไปสู่ ชุมชนอีกรุ่ นหนึ่ง วัฒนธรรมจึงมีลกั ษณะที่สาํ คัญคือ
1
) วัฒนธรรมเป็ นความคิดร่ วม (Shared ideas) และเป็ นค่านิยมทางสังคม
2) วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่มนุษย์เรี ยนรู ้ (Culture is Learned)
3) วัฒนธรรมมีพ้นื ฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์ (Symbol)
4) วัฒนธรรม คือกระบวนการที่มนุษย์กาํ หนดนิยามความหมายให้กบั ชีวติ และสิ่ งต่าง ๆ
ที่อยูร่ อบตัวเรา
5) วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่ไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวอยูต่ ลอดเวลา
6
) วัฒนธรรมทําหน้าที่ควบคุมสังคม
7
) วัฒนธรรมทําให้เกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม
8
) วัฒนธรรมเป็ นปั จจัยสร้าง หรื อหล่อหลอมบุคลิกภาพทางสังคมให้กบั สมาชิก
ทําให้สมาชิกในสังคมมีแบบแผนพฤติกรรมเฉพาะของตน
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2.2 ทีม่ าของวัฒนธรรม
เมื่อมนุษย์ได้ต้ งั หลักฐานอยูเ่ ป็ นหลักแหล่งแล้ว มนุษย์พยายามที่จะเอาชนะ
ธรรมชาติ เพื่อที่จะมีชีวติ อย่างมัน่ คงและมีความสุ ข ตลอดเวลาที่ผา่ นมา มนุษย์พยายามที่จะตอบสนอง
ความจําเป็ นของตน ดังนี้
1. ความจําเป็ นที่จะต้องหาเลี้ยงชีพ หาอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย
2. ความจําเป็ นที่จะต้องมีระบบการปกครอง
3. ความจําเป็ นในการจัดระบบสังคม
4. ความจําเป็ นในการแสวงหาความรู้และการศึกษา
5. ความจําเป็ นในการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
6. ความจําเป็ นที่จะต้องมีศาสนาและความเชื่อ
จึงกล่าวได้วา่ ความอ่อนแอทางจิตใจของมนุษย์ทาํ ให้ศาสนาและความเชื่อเป็ นสิ่ งที่มนุษย์
จะขาดเสี ยมิได้ มนุษย์ตอ้ งการที่พ่ ึงหรื อเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ย วให้มีความมัน่ คงแก่ชีวติ จิตใจของตน
เมื่อมนุษย์เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติก็พยายามแสวงหาเหตุผลที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านั้น
เมื่อได้คาํ ตอบตามที่ตนต้องการก็มกั จะยึดถือในขั้นต้น กลายเป็ นความเชื่อส่ วนบุคคล
สังคมมนุษย์สมัยแรก ๆ นับถือภูตผีปีศาจ เคารพบูชาอํานาจหรื อสิ่ งต่างๆ ในธรรมชาติ
เช่น ต้นไม้ ภูเขา ดิน นํ้า ลม พระจันทร์ และพระอาทิตย์ เป็ นต้น และจะนับถือพระเจ้าหลายองค์ซ่ ึ งคิดว่า
สิ งสถิต อยูใ่ นธรรมชาติ ต่อมา มนุษย์มีพฒั นาการมากขึ้นจึงเลิกนับถือพระเจ้าหลายองค์หนั มานับถือ
บูชาสิ่ งเดียว หรื อพระเจ้าองค์เดียว เช่น พระพุทธศาสนา คริ สต์ศาสนา และศาสนาอิสลาม เป็ นต้น
2.3
ประเภทของวัฒนธรรม นักสังคมวิทยาแบ่งวัฒนธรรมออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ
คือ(สุ พตั รา สุ ภาพ,2546:29)
ประเภทที่ 1
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกันทางด้านวัตถุ ( Material Culture) วัฒนธรรม
ประเภทนี้เน้นสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม ได้แก่ สิ่ งของ หรื อวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สถาปั ตยกรรม เครื่ องมือ
อาคาร บ้านเรื อน สิ่ งก่อสร้าง เป็ นต้น
ประเภทที่ 2
วัฒนธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุ ( Non-material Culture) วัฒนธรรม
ประเภทนี้ไม่เน้นสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม แต่เน้นความเป็ นนามธรรม ( Abstract) เช่น ภาษาพูด ความคิด
ค่านิยม ประเพณี ความเชื่อทางศาสนา ลัทธิ การเมือง เป็ นต้น
วัฒนธรรม ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา เมื่อมีการประดิษฐ์หรื อค้นพบ
สิ่ งใหม่ วิธีใหม่ ที่ใช้แก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่า ย่อมทําให้สมาชิกของ
สังคมเกิดความนิยม และในที่สุดอาจเลิกใช้วฒั นธรรมเดิม การจะรักษาวัฒนธรรมเดิมไว้ได้จึงต้อง
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง หรื อ
พัฒนาวัฒนธรรมนั้นให้เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพตามยุคสมั
ย
(เอี่ยม ทองดี,2548:150)
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2.4

วัฒนธรรมหลักของสั งคมไทย
คําว่า “วัฒนธรรมหลัก” หมายถึง วัฒนธรรมที่เป็ นหลักของชาติ หรื อประจําชาติ ซึ่งเรา
ต้องรักษา ส่ งเสริ มให้ดาํ รงอยูค่ ู่กบั ชาติไทย เพื่อให้เป็ นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ และเป็ น
สัญลักษณ์ของชาติไทย วัฒนธรรมหลักของสังคมพอประมวลได้ ดังนี้
1
) พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั โดยมีวดั เป็ นสถานที่อบรมจิตใจ มีพระสงฆ์เป็ นผูส้ งั่ สอนศีลธรรมแก่ประชาชน
พระพุทธศาสนาเป็ นรากฐานหรื อเป็ นบ่อเกิดของวัฒนธรรมไทย ขณะเดียวกันชาวพุทธสามารถอยู่
ร่ วมกับคนที่นบั ถือศาสนาอื่นได้อย่างปกติ ไม่มีการกดขี่ข่มเหง หรื อทําร้ายผูน้ บั ถือศาสนาอื่น เพราะเรา
เป็ นคนไทยด้วยกัน
2
) สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ประเทศไทยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขมาทุกสมัย ทรง
เป็ นผูน้ าํ ในการเสริ มสร้างความเจริ ญรุ่ งเรื อง เป็ นมิ่งขวัญและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทัว่ ทั้ง
ประเทศ ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะพระองค์ทรงนําหลักทศพิธราชธรรมมาบริ หารประเทศชาติ สมดังพระปฐม
บรมราโชวาทที่ตรัสว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
3
) ภาษาไทย พ่อขุนรามคําแหงมหาราชแห่งราชอาณาจักรสุ โขทัย ทรงประดิษฐ์
อักษรไทยขึ้นใช้ในปี พ.ศ. 1826 โดยปรับประยุกต์จากอักษรขอมโบราณ ภาษาไทยจึงเป็ นสิ่ งที่คนไทย
ภาคภูมิใจที่มีอกั ษรประจําชาติ และมีภาษาไทยเป็ นของตนเอง
4
) ประเพณี ไทย เป็ นเครื่ องแสดงวิถีชีวติ และจิตใจของคนไทยทั้งในอดีต และปั จจุบนั
ซึ่ งส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องพระพุทธศาสนา และมีคติธรรมแฝงอยูด่ ว้ ย เช่น ประเพณี เกี่ยวกับการเกิด การ
แต่งงาน ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี ลอยกระทง การทําบุญขึ้นบ้านใหม่ ประเพณี การบวช เป็ นต้น
5
) มารยาทไทย คนไทยมีมารยาทสุ ภาพเรี ยบร้อย รู ้จกั เคารพต่อผูท้ ี่ควรเคารพ อ่อนน้อม
ต่อผูท้ ี่ควรอ่อนน้อม ซึ่ งแสดงออกได้หลายวิธี เช่น การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ การกราบบิดามารดา
ครู อาจารย์ และผูท้ ี่ควรเคารพ การเคารพต่อชาติ ศาสนา การแสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริ ย ์ และพระ
บรมวงศานุวงศ์
6
) จิตใจโอบอ้อมอารี แบบไทย คนไทยได้รับการอบรมตามหลักพระพุทธศาสนาให้
เป็ นคนมีจิตใจโอบอ้อมอารี ต่อคนทัว่ ไป โดยไม่เลือกชาติ ศาสนา คนไทยเป็ นผูท้ ี่มีความกตัญํูกตเวที
ต่อผูม้ ีพระคุณ เคารพเชื่อฟังบิดามารดา ครู อาจารย์ เป็ นต้น จนได้รับการขนานนามว่า “สยามเมืองยิม้ ”
หรื อประเทศไทยเป็ นประเทศแห่งผ้ากาสาวพัสตร์
7
) ศิลปกรรมไทย หมายถึงงานศิลปะต่าง ๆ ที่ช่างศิลป์ ไทยสร้างขึ้นเป็ นเครื่ องแสดงถึง
วัฒนธรรมที่สมบูรณ์ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสร้างสมไว้ให้ อันเป็ นเหมือนกระจกเงา
สะท้อนวิวฒั นาการของกลุ่มชนบ้านเมือง ชีวติ ความเป็ นอยู่ ความเชื่อ ความเจริ ญในเทคโนโลยี
และอื่น ๆ ทั้งยังเป็ นเครื่ องสร้างความภาคภูมิใจแก่คนไทย เช่น นาฏศิลป์ ไทย ดนตรี ไทย มวยไทย
เป็ นต้น
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8
) สถาปั ตยกรรมไทย ได้แก่ ปราสาทราชวัง วัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร เจดีย ์ ตลอดจน
บ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัย โดยเฉพาะบ้านทรงไทยนั้นมีลกั ษณะสวยงามโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่
เหมือนใคร สิ่ งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอันสู งส่ งของชาติ
9) วรรณคดีไทย วรรณกรรมเป็ นสิ่ งแสดงถึงความเจริ ญทางจิตใจ อารมณ์ ความรู ้สึก
ของคนไทยที่แสดงออกมาเป็ นตัวหนังสื อ เมื่ออ่านแล้วเกิดความสะเทือนใจ มีความรู ้สึกนึกคิดไป
ในทางที่ดีงาม เพราะงานเขียนเหล่านี้มกั แฝงคติเตือนใจไว้ดว้ ย โดยมากเป็ นคําสอนทางพระพุทธศาสนา
เช่น ไตรภูมิพระร่ วง พระมาลัยคําหลวง มหาชาติคาํ หลวง และสมุทรโฆษคําฉันท์ เป็ นต้น
2.5
การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมปรากฏในสังคมไทยได้ผา่ นการผสมผสานหล่อหลอมมาเป็ นเวลาหลาย
พันปี กว่าจะมีรูปแบบดังที่ปรากฏในปั จจุบนั และยังจะต้องเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกในอนาคต อย่างไรก็
ตามในอดีตกาล ปั จจัยสําคัญที่มีอิทธิ พลต่อรู ปแบบของวัฒนธรรมมีหลายประการดังนี้
1)
การอพยพย้ายถิ่นฐานกลายเป็ นดินแดนที่มีชนพื้นเมืองหลายกลุ่มหลายเผ่าพันธุ์
อาศัยมาแต่ด้ งั เดิม ซึ่ งกลุ่มชนต่างๆ ได้ขยายเผ่าพันธุ์ พัฒนาขึ้นเป็ นสังคมที่มีหวั หน้าปกครอง มีเขตแดน
เป็ นของตนเองจนพัฒนาเป็ นแว่นแคว้นที่มีวฒั นธรรมเป็ นของตนเอง
2)
การอยูใ่ นเส้นทางเดินเรื อระหว่างตะวันตกและตะวันออกมีลกั ษณะต่างซี กโลก
ที่เกี่ยวพันกัน พวกพ่อค้าชาวจีน อินเดีย อาหรับ แล่นเรื อมาค้าขาย นอกจากนั้นยังมีบรรดาพ่อค้า และ
นักปราชญ์ นักผจญภัย ตลอดจนกลุ่มผูล้ ้ ีภยั ทางการเมืองเข้ามาตั้งหลักแหล่งในภูมิภาคนี้อีกด้วย

3. วัฒนธรรมการสื่ อสารของประเทศเพือ่ นบ้ านกลุ่มอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มีจุดเริ่ มต้นขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสา หรื อ Association of South
East Asia ขึ้น เพื่อการร่ วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดาํ เนินการได้เพียง 2 ปี ก็ตอ้ ง
หยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่าง ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย
จนกระทัง่ ต่อมามีการฟื้ นฟูสัมพันธภาพระหว่างประเทศขึ้น จึงได้มีการแสวงหาลู่ทาง
จัดตั้งองค์การความร่ วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้"
และพันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัฐบาล
จอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนาม "ปฏิญญากรุ งเทพ" ที่พระราชวังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8
สิ งหาคม พ.ศ. 2510 จาก ปฏิญญาอาเซียน ซึ่ งลงนามโดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศของ
ประเทศสมาชิกก่อตั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ทุกประที่อยูใ่ นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ยกเว้น ติมอร์ -เลสเต้
ความประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอาเซี ยนขึ้นมา เกิดจากความต้องการสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มนั่ คง (เพื่อที่ผปู ้ กครองของประเทศสมาชิกจะสามารถมุ่งความสนใจไปที่การสร้างประเทศ)
ความกลัวต่อการแพร่ ขยายของลัทธิ คอมมิวนิสต์ ความศรัทธาหรื อความเชื่อถือต่อมหาอํานาจภายนอก
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เสื่ อมถอยลงในช่วงพุทธทศวรรษ 2500 รวมไปถึงความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
การจัดตั้งกลุ่มอาเซี ยนมีวตั ถุประสงค์ต่างกับการจัดตั้งสหภาพยุโรป เนื่องจากกลุ่มอาเซี ยนถูกสร้างขึ้น
เพื่อสนับสนุนความเป็ นชาตินิยม(กระทรวงต่างประเทศ,)
ข้อมูลพื้นฐานในการติดต่อสื่ อสารของประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซี ยน
1) ประเทศบรู ไน ดารุ สซาลาม (Brunei Darussalam) เมืองหลวง : บันดาร์เสรี เบกา
วัน ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็ นภาษาราชการ รองลงมาเป็ นอังกฤษและจีน
2) ประเทศ กัมพูชา ( Cambodia) เมืองหลวง : กรุ งพนมเปญ ภาษา : ภาษาเขมร
เป็ นภาษาราชการ รองลงมาเป็ นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน
3) ประเทศ อินโดนีเซีย ( Indonesi) เมืองหลวง:จาการ์ตา ภาษา:ภาษาอินโดนีเซีย
เป็ นภาษาราชการ
4) ประเทศ ลาว (Laos) เมืองหลวง:นครหลวงเวียงจันทร์ ภาษา:ภาษาลาว เป็ นภาษา
ราชการ
5) มาเลเซีย ( Malaysia) เมืองหลวง:กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ภาษา: ภาษามาเลย์ เป็ นภาษา
ราชการ รองลงมาเป็ นอังกฤษและจีน
6) พม่า (Myanmar) เมืองหลวง : เนปี ดอ ( Naypyidaw) ภาษา: ภาษาพม่า เป็ นภาษา
ราชการ
7) ฟิ ลิปปิ นส์(Philippines)เมืองหลวง:กรุ งมะนิลาภาษา:ภาษาฟิ ลิปิโนและภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาราชการ รองลงมาเป็ น สเปน จีนฮกเกี้ยน จีนแต้จิ๋ว ฟิ ลิปปิ นส์ มีภาษาประจํา
ชาติคือภาษาตากาล็อก
8) สิ งคโปร์ (Singapore) เมืองหลวง : สิ งคโปร์ ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็ นภาษาราชการ
รองลงมาคือจีนกลาง
9) เวียดนาม ( Vietnam) เมืองหลวง : กรุ งฮานอย ภาษา : ภาษาเวียดนาม เป็ นภาษา
ราชการ
10) ประเทศไทย (Thailand) เมืองหลวง: กรุ งเทพมหานคร ภาษา: ภาษาไทย เป็ นภาษา
ราชการ

4. ประเพณี
4.1
ความหมายความสาคัญและประเภทของประเพณี
“
ประเพณี ” หมายถึง ระเบียบแบบแผนในการประพฤติปฏิบตั ิที่คนส่ วนใหญ่เห็นว่าดี เห็น
ว่าถูกต้องเป็ นที่ยอมรับของคนส่ วนใหญ่ในสังคม และมีการปฏิบตั ิสืบต่อ ๆ กันมา เช่น ประเพณี การเกิด
การหมั้นหมาย การสมรส การตาย การบวช การขึ้นบ้านใหม่
(ราชบัณฑิตยสถาน,2546 :663)
ประเพณี แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
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1) จารี ตประเพณี หรื อกฎศีลธรรม ( Mores) คือสิ่ งที่คนในสังคมยึดถือ และปฏิบตั ิตาม
ซึ่ งเกี่ยวข้องกับเรื่ องของศีลธรรม คุณธรรมที่ดีงาม ผูใ้ ดฝ่ าฝื นไม่กระทําตามจะได้รับการประนาม
จากสังคม เช่น เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าลง ลูกหลานจะต้องเลี้ยงดู ถ้าลูกคนใดไม่เลี้ยงดูพอ่ แม่ สังคมจะถือว่า
เป็ นลูกอกตัญํู เป็ นต้น
2) ขนบประเพณี (Tradition) คือสิ่ งที่คนในสังคมประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผน
ที่สังคมได้กาํ หนดไว้ท้ งั ทางตรง และทางอ้อม
3) ธรรมเนียมประเพณี ( Convention) คือสิ่ งที่คนในสังคมประพฤติปฏิบตั ิกนั โดยทัว่ ไป
จนเกิดเป็ นความเคยชิน แต่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบตั ิเพราะไม่มีกฎหมายบังคับไว้ ส่ วนมากเป็ น
เรื่ องเกี่ยวกับมารยาทโดยทัว่ ไปเช่น การแต่งกาย การเดิน การนัง่ การรับประทานอาหาร เป็ นต้น หาก
ผูใ้ ดละเลยไม่ปฏิบตั ิตามประเพณี น้ ีจะถูกสังคมติเตียนว่า เป็ นคนไม่มีมารยาท
4.2 อิทธิพลของวัฒนธรรม และประเพณีทมี่ ีต่อบุคคลและสั งคม
จากความหมาย และประเภทของวัฒนธรรม และประเพณี ทําให้ได้ขอ้ สรุ ปถึงอิทธิพล
ของวัฒนธรรม และประเพณี ที่มีต่อบุคคลและสังคม ดังนี้
1
) วัฒนธรรมและประเพณี เป็ นสิ่ งที่แสดงถึงความเจริ ญของสังคมนั้น ๆ เช่น ประเทศ
ที่มีความเจริ ญจะมีภาษาประจําชาติของคนทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาสัญลักษณ์ ภาษามีความสําคัญ
ต่อบุคคลและสังคม กล่าวคือ ภาษาสามารถใช้เป็ นสื่ อกลางสําหรับถ่ายทอดสิ่ งที่มนุษย์คิดออกมาเป็ น
คําพูดทําให้คนอื่นเข้าใจ ภาษาจึงเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงความมีวฒั นธรรม
2
) วัฒนธรรม และประเพณี มีผลต่อการศึกษาความแตกต่างของสังคม เพราะ
วัฒนธรรม และประเพณี ในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน เช่น ชาวไทยและชาวตะวันตกมีวทิ ยาการ
คนละแบบกัน สนใจศิลปะคนละชนิดกัน รับประทานอาหารต่างชนิดกัน มีวธิ ี การพักผ่อนต่างกัน
การละเล่น การแต่งกาย และการดําเนินชีวติ ประจําวันแตกต่างกัน การศึกษาความแตกต่างเหล่านั้นจะช่วย
ให้บุคคลในสังคมหนึ่งที่มาอยูอ่ ีกสังคมหนึ่งสามารถปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมกับสังคมที่ตนต้องมาอาศัยอยู่
ได้ถูกต้องเหมาะสมกับสังคมนั้น ๆ
3
) วัฒนธรรมและประเพณี มีผลต่อการเลือกอาชีพของคนในสังคม เช่น วัฒนธรรม
ไทยชอบให้บุตรหลานประกอบอาชีพรับราชการ ส่ วนวัฒนธรรมชาวจีน ชอบให้บุตรหลานประกอบอาชีพ
ค้าขาย และทําธุ รกิจ เป็ นต้น
4
) วัฒนธรรม และประเพณี มีผลต่อแบบแผนการดําเนินชีวติ เช่น มีผลต่อ
แนวความคิด เจตคติ และค่านิยมของคนในสังคม เพราะบุคคลมีแนวโน้มจะปฏิบตั ิตามวัฒนธรรม และ
ประเพณี ของสังคมนั้นเพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับ อาทิ การเคารพกฎ กติกา ระเบียบที่สังคมกําหนด
ขึ้นมาให้ใช้ร่วมกัน หากสมาชิกคนใดไม่ปฏิบตั ิตามจะรู ้สึกเคอะเขิน มีความละอาย ไม่กล้าเข้าสังคม และ
ยังได้รับการตําหนิ จากสมาชิกคนอื่น ๆ ที่อยูร่ ่ วมสังคมเดียวกัน แต่ถา้ สามารถปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมก็สามารถเข้าสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ และยังได้รับการยกย่องจากสมาชิกคนอื่น ๆในสังคมด้วย
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สําหรับการดําเนินชีวติ ที่ดีงามเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านกิจกรรมทางสังคม มารยาท และการสมาคม
ในชีวติ ประจําวันจะกล่าวรายละเอียดในบทต่อไป

5. ปัจจัยทีก่ ่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทางสั งคมและวัฒนธรรมในสั งคมไทย
การเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมในสังคมไทย ประกอบด้วยปั จจัยต่าง ๆ ดังนี้
1)
เทคโนโลยี คือ เครื่ องมือช่วยอํานวยความสะดวกให้สมาชิกในสังคมตลอดจน
ตอบสนองความต้องการของสังคม ทําให้ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชนเปลี่ยนแปลงไป
2)
อุดมการณ์ คือ สิ่ งที่กระตุน้ ให้บุคคลในสังคมเกิดความพยายามที่จะปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงสังคมให้บรรลุจุดหมายดัง่ อุดมการณ์ที่วางไว้ เช่น อุดมการณ์ประชาธิ ปไตยมีจุดมุ่งหมาย
ให้ทุกคนรู้จกั การปกครองระบบประชาธิปไตย ตลอดจนรู้จกั สิ ทธิหน้าที่ ที่พึงปฏิบตั ิ เพื่อรักษาการ
ปกครองระบอบประชาธิ ปไตยให้ยงั่ ยืนและมัน่ คง
3)
การแข่งขัน คือ แรงกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม
ผลสื บเนื่องจากการแข่งขันทําให้เกิดความขัดแย้ง เช่น ความขัดแย้งในเรื่ องราคาสิ นค้าระหว่างพ่อค้าแม่คา้ กับประชาชนผูซ้ ้ื อสิ นค้า ความขัดแย้งกันเรื่ องเขตปั นดินแดนระหว่างประเทศ เป็ นต้น
4)
การเมือง การเมืองมีบทบาทสําคัญอย่างมาก เนื่องจากฝ่ ายการเมืองมีหน้าที่ในการ
กําหนดระเบียบแบบแผนตลอดจนกฎหมา ย มาตรการและวิธีการต่าง ๆ ของประเทศชาติท้ งั หมด บาง
มาตรการก็สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างมาก แต่บางครั้งสร้างความวุน่ วาย
5)
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจมีส่วนช่วยส่ งเสริ มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมาก เช่น ใน
สมัยโบราณเราใช้ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ ผลิตสิ นค้ามาเพื่อบริ โภค ต่อมา เราได้มีการค้าติดต่อกับ
ต่างประเทศ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพเป็ นแบบเงินตรา จึงต้องเร่ งการผลิต
เพื่อส่ งออก เมื่อเป็ นเช่นนี้ประชาชนต้องเปลี่ยนแนวทางการดําเนินชีวติ ตามไปด้วย
6)
ความกดดันทางโครงสร้างภายใน เกิดจากความกดดันต่าง ๆ ที่เป็ นสิ่ งเร้าทางสังคม
ที่มีต่อประชาชนอย่างรุ นแรง ทําให้ประชาชนหาทางออกในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

6. ความสั มพันธ์ ของกระบวนการทางสั งคมและวัฒนธรรม
สังคมและวัฒนธรรมเป็ นส่ วนสําคัญของความเป็ นมนุษย์ เป็ นสองสิ่ งที่แยกออกจากกัน
ไม่ได้ และมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันอย่างลึกซึ้ ง ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมก็เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการทางสังคมและจิตใจของมนุษย์ วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่ช่วยประสานและผูกมัดไว้ในสังคม
เดียวกัน เป็ นสิ่ งที่ช่วยทําให้โครงสร้างของสังคมคงอยู่ เพราะเป็ นการเสริ มสร้างความผูกพันทางจิตใจ
ของคนหลาย ๆ คนเข้าไว้ดว้ ยกัน กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมจึงก่อให้เกิด ผลต่อบุคคลใน
สังคม 2 ประการดังนี้
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1) ผลของกระบวนการทางสั งคมและวัฒนธรรมเชิงบวก
(1)
ทําให้มนุษย์ในแต่ละสังคมเกิดการเรี ยนรู ้ ปรับตัวให้อยูใ่ นสังคมนั้นได้
(2)
ทําให้มนุษย์ในสังคมเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ เพื่อที่จะนําความรู ้ที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนกับมนุษย์ดว้ ยกันเองในสังคมมาพัฒนาตนเอง
(3)
ทําให้มนุษย์ในสังคมเกิดประสบการณ์ในการที่ได้มีการปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกัน
และกัน
(4)
ทําให้วถิ ีชีวติ ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น วัฒนธรรมการ
ดํารงชีวติ ของมนุษย์ในสังคมปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไปเป็ นอย่างมาก
(5)
ทําให้แบบแผนทางวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงใน
ความคิด
2)
ผลของกระบวนการทางสั งคมและวัฒนธรรมเชิงลบ
(1)
ทําให้เกิดความไม่เป็ นระเบียบของสังคม
(2)
ทําให้เกิดปั ญหาสังคมขึ้นได้
(3)
ทําให้วถิ ีชีวติ แบบดั้งเดิมในสังคมถูกทอดทิ้ง
(4)
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมบางอย่างของคนในสังคม เช่น
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ และปริ มาณการก่ออาชญากรรม การหย่าร้าง การประท้วง พฤติกรรมการบริ โภค

7. วัฒนธรรมท้ องถิ่นของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบางขนุน
7.1 ความหมายและความสาคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็ นมาของชุ มชนบางขนุน
คําว่า “ท้องถิ่น” หมายถึง พื้นที่และขอบเขตที่ชุมชน หมู่บา้ น เมือง มีการพบปะสังสรรค์
กันทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม จนปรากฏรู ปแบบทางวัฒนธรรมที่เหมือนกัน และแตกต่าง
กันไปจากชุมชน หมู่บา้ น และเมือง ในท้องถิ่นอื่น
เอี่ยม ทองดี (สรณา อนุสรณ์ทรางกูร,2550 :9) ได้ให้ความหมายวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้วา่
เป็ นสิ่ งต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรื อกระทําขึ้นเพื่อใช้ในวิถีชีวติ หรื อการดํารงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยภูมิ
ปั ญญา เงื่อนไข แรงจูงใจ แบบแผน พฤติกรรม องค์กร ประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ น
เครื่ องมือร้อยรัดจัดการระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ และมนุษย์กบั ธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ของตน ซึ่ งจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มเวลา สถานที่
วัฒนธรรมท้องถิ่น จึงหมายรวมถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่ งเป็ นวัตถุ เพื่อสนอง
ต่อความต้องการของมนุษย์ และได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุ งจากการเรี ยนรู ้ของพฤติกรรมที่มนุษย์ได้รับ
การถ่ายทอด สื บต่อกันมาในด้านความเชื่อ ค่านิยมและแบบแผนประเพณี ความรู ้สึก ความประพฤติและ
กิริยาอาการ หรื อการกระทําของมนุษย์ จนมีการยอมรับปฏิบตั ิกนั มาเป็ นวิธีการ และมีการอบรม
ถ่ายทอดไปสู่ สมาชิกรุ่ นต่อมาเพื่อปรับปรุ งให้เข้ากับสภาพสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์
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สําราญ จูช่วย(2554
:36) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ องการดําเนินชีวติ ของคนในชุมชนบางขนุน
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการดําเนินชีวติ ของคนใน
ชุมชนบางขนุนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่นและการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่น พบข้อมูลที่น่าศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินชีวติ ของคนในชุมชนบาง
ขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่นดังนี้
ประวัติชุมชนบางขนุนอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ความเป็ นมาของตําบลบางขนุน ไม่มีหลักฐานว่ามีประวัติความเป็ นมาอย่างไร
การสอบถามจากผูส้ ู งอายุ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในอดีตและปั จจุบนั ก็เพียงแต่ให้คาํ ตอบว่า ได้ทาํ มาหากิน
และอยูท่ ี่บางขนุนมาแต่ครั้งปู่ ย่าตายาย (จารุ วรรณ พุม่ สงวน,2554 :สัมภาษณ์) หลักฐานที่พอจะเห็น
ความเป็ นมาของตําบลบางขนุน ได้แก่การศึกษาโบราณวัตถุที่วดั บางขนุนซึ่ งกรมศิลปากรได้ตรวจสอบ
และบันทึกไว้วา่ เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยอยุธยา มีการบูรณะต่อเติมในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น
(ภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี,2543:24)
การศึกษาจากหลักฐานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ สามารถศึกษา ค้นคว้าได้แก่ เอกสารลักษณะทาง
โบราณคดี ประกอบกับคําบอกเล่าต่าง ๆ ดังกล่าว จึงพอสันนิษฐานได้วา่ ตําบลบางขนุนคงเป็ นชุมชน
ที่อยูอ่ าศัยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และคงมีความ อุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร เจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นที่รู้จกั ของ
สาธารณชนทัว่ ไป ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น ด้วยลักษณะพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติจึงมีผคู ้ น
เข้าไปอยูอ่ าศัยทํามาหากินทางด้านการเกษตร มีผลผ ลิ ตก็แลกเปลี่ยนกันและกัน สภาพการดําเนินชีวติ
เช่นนี้ทาํ ให้มีการติดต่อกับผูค้ นในที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก กอรปกับมีความเจริ ญเข้าถึงในชุมชน
โดยรอบในปั จจุบนั ทําให้ชุมชนบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีความเจริ ญอย่างรวดเร็ ว
ในปี พ.ศ. 2307 สมัยกรุ งศรี อยุธยา เมืองนนทบุรีเป็ นพื้นที่รองรับการอพยพหนีภยั สงคราม
ของชาวกรุ งศรี อยุธยาเมื่อครั้งรบกับพม่า รวมถึงเป็ นจุดยุทธภูมิในการสู ้รบระหว่างอังกฤษกับพม่า บริ เวณ
ค่ายพม่าที่วดั เขมา ทําให้วดั วาอารามต้องถูกทิ้งร้าง ประชาชนอพยพทิ้งบ้านเรื อนหนีภยั สงครามข้ามฝั่ง
แม่น้ าํ เจ้าพระยาเข้าไปหลบซ่อนอยูบ่ า้ นสวนในชุมชนบางขนุน ชุมชนวัดโบสถ์บน และชุมชนบางม่วง
เป็ นจํานวนมาก เมื่อสงครามยุติลง บางกลุ่มเดินทางกลับบ้าง บางกลุ่มไม่กลับ อาศัยพื้นที่ทาํ มาหากินตั้งแต่
ชุมชนบางขนุนเรี ยบริ มคลองบางกอกน้อยตอนบนเป็ นแนวยาว โดยจับจองพื้นที่ริมคลองเป็ นที่ต้ งั
บ้านเรื อน จึงมีการสื บทอดวัฒนธรรมหลากหลายอย่างมาจากชาวกรุ งศรี อยุธยา (ชาวเมืองนนทบุรีเรี ยกกรุ ง
ศรี อยุธยาว่าเมืองบน) ที่พบเห็นเป็ นศิลปกรรมทางด้านการสร้างวัด เช่น วัดบางขวาง วัดบางขนุน
วัดปรางค์หลวง ฯลฯ การเล่นดนตรี ไทย การฟ้ อนรํา การทําตะลุ่ม ชุมชนบางขนุน เป็ นย่านชุมชนที่
หนาแน่น มีลกั ษณะเป็ นบ้านสวนมีบา้ นเรื อนเรี ยงรายไปตามบริ เวณริ มฝั่งแม่น้ าํ อ้อม และคลองสาขาต่าง
ๆ ได้แก่ วัดแก้วฟ้ า บ้านธาตุ บ้านบางขุนกอง บ้านบางขนุน บ้านบางสี ทอง ตามตํานานกล่าวว่าเป็ นชุมชน
ที่ต้ งั มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทอง
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7.2 ลักษณะการดาเนินชี วติ ของคนในชุ มชนบางขนุนภายใต้ การเปลีย่ นแปลงของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
วัฒนธรรมท้องถิ่นด้านวัตถุ
1) การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม ไฟฟ้ า และแสงสว่าง
ชุมชนบางขนุนมีความเปลี่ยนแปลงด้านการคมนาคมที่เข้ามาในหมู่บา้ นอย่าง
รวดเร็ ว ทั้งการตัดถนนใหม่ จากถนนสายใหญ่ระหว่างจังหวัดใกล้เคียง และทางเข้าหมู่บา้ นตั้งแต่ปี พ.ศ.
2540 ซึ่ งนับเป็ นผลดีจากนโยบายของรัฐบาล ทําให้ชุมชนเจริ ญขึ้น ไปมาหาสู่ กนั ได้สะดวกมากขึ้น
ส่ งผลให้ชาวบ้านปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวติ ของตนเองใหม่ ด้วยการหาซื้ อรถยนต์ส่วนตัว หรื อ
รถจักรยานยนต์ และเริ่ มมีไฟฟ้ าเข้ามาในชุมชน ชาวบ้านมีการซื้ ออุปกรณ์เครื่ องอํานวยความสะดวกใช้
ในครัวเรื อน อาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นในชุมชน เช่น อาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์ ขายวัสดุอุปกรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ธุ รกิจโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมไหลเข้ามาตั้งประกอบการ ทําให้ชาวบ้านมีรายได้
จากการทํางานเป็ นลูกจ้างในโรงงานกันมากขึ้น
จะเห็นว่า จากการที่ความเจริ ญทางด้านคมนาคม ไฟฟ้ า แสงสว่างซึ่ งจัดเป็ น
สาธารณูปโภคที่สร้างความเจริ ญอย่างรวดเร็ วในทุก ๆ ด้าน ที่ตามมา ทําให้ลกั ษณะแนวทางการดําเนิน
ชีวติ ของคนในชุมชน เปลี่ยนไป เริ่ มใช้ของฟุ่ มเฟื อยมากขึ้น มีการแต่งกายเหมือนคนเมือง เนื่องจากการ
คมนาคมมีอิทธิ พลต่อการดําเนินชีวติ ของคนในชุมชนมีการปรับตัวให้ทนั สมัยขึ้น ทั้งการบริ โภควัตถุ
นิยม การแต่งกาย การใช้ภาษาพูดที่เลียนแบบ สื่ อโฆษณา ละครทีวี คนในชุมชนบางขนุน มีการดําเนิน
ชีวติ ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นผลกระทบมาจากการพัฒนาการทางสังคมที่ผา่ นมาทางสื่ อวิทยุ
โทรทัศน์ การคมนาคม หรื อที่เรี ยกว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นทางด้านวัตถุที่เปลี่ยนไป
2) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และเครื่ องมือเครื่ องใช้
ชุมชนบางขนุนมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวติ แบบดั้งเดิมมาเป็ นสมัยใหม่ ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านวัตถุ ด้วยเทคโนโลยีเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่เข้ามาใหม่ ๆ เช่น
รถไถนา เครื่ องพ่นยาปราบศัตรู พืช ทําให้อาชีพดั้งเดิมทางการเกษตรที่ยดึ หลักหมุนเวียนทางธรรมชาติ
ถูกลดบทบาทลง หันมาใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชทางการเกษตรรู ปแบบใหม่ การเร่ งผลผลิตให้ผลไม้
ทางการเกษตรออกดอกออกผลนอกฤดูกาล เพื่อมุ่งรายได้ที่สูงขึ้น ทําให้รสชาติด้ งั เดิมของผลไม้ที่มี
ชื่อเสี ยงของบางขนุนถูกลดบทบาทความนิยมและเสื่ อมความน่าเชื่อถือลง อาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชน
ถูกเปลี่ยนบทบาท ผูช้ าํ นาญการเรื่ องหมอชาวบ้าน ด้านสมุนไพร หมอดู หมอไสยศาสตร์ ต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการประกอบอาชีพให้ทนั ต่อสังคมที่เปลี่ยนไป การทําสมุนไพรด้วยวิธีการต้มที่เรี ยกว่า
“หม้อยา” ต้องปรับกระบวนการทําในรู ปแบบแคปซูลเม็ด เครื่ องจักรรุ่ นใหม่ ๆ ในการเกษตรเช่น เครื่ อง
เรื อยนต์ เครื่ องพ่นยาศัตรู พืช ถูกนํามาใช้ในการเกษตร การดําเนินชีวติ แบบเรี ยบง่ายที่มีเรื อพายขายของ
ในลําคลองของชุมชนถูกเปลี่ยนสภาพเป็ นเรื อเครื่ องยนต์ที่ส่งเสี ยงดัง ส่ งกลิ่นท่อไอเสี ยนํ้ามันจาก
เครื่ องยนต์ทาํ ลายสายนํ้าที่เคยใสสะอาดเปลี่ยนสภาพลง และตลิ่งในลําคลองพังทลาย บ้านเรื อนริ ม
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คลองทรุ ดโทรมลง ลูกหลานในชุมชนรุ่ นใหม่ซึมซับวัฒนธรรมด้านวัตถุเข้ามาใช้แบบใหม่ ๆ คนรุ่ น
ใหม่ละเลยที่จะสื บทอดอาชีพเกษตรกรดั้งเดิมของบรรพบุรุษ อาชีพการปลูกผลไม้เริ่ มให้ผลผลิตน้อยลง
รายได้ต่อครอบครัวลดลง ต้องหันไปหาอาชีพอื่นนอกชุมชน และด้วยปุ๋ ย ยาฆ่าแมลงสารเคมีต่าง ๆ
ส่ งผลกระทบต่อนํ้าและดินในชุมชนที่เสื่ อมสภาพ ไม่สามารถทําการเกษตรที่สร้างชื่อด้านผลไม้ได้ดี
เหมือนสมัยก่อน คนรุ่ นใหม่จึงเดินทางออกไปทํางานนอกชุมชน รับวัฒนธรรมประเพณี ภายนอกเข้ามา
เปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวติ แบบเรี ยบง่าย และเงียบสงบแบบพึ่งพาตนเองให้เปลี่ยนไป สภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติของบางขนุนดั้งเดิมจึงถูกเลือนหายไป
สภาพแวดล้อมในชุมชนบางขนุนเริ่ มเสื่ อมโทรมและรุ นแรงขึ้น เมื่อปี 2554 สภาพนํ้า
ท่วม และลมฟ้ าอากาศที่ผดิ ปกติ สภาพปั ญหาเรื่ องการเวนคืนที่ดิน ชาวบ้านมีการแบ่งมรดกที่ดินเป็ น
แปลงเล็กแปลงน้อยให้แก่ลูกหลาน ซึ่ งไม่สามารถทําการเกษตรได้ การขายที่ดินจึงมีแนวโน้มสู งขึ้น
เรื่ อย ๆ ระบบของทางราชการที่ก่อสร้างปรับปรุ งถนนหนทางอย่างไม่หยุดยั้ง ทําลายพื้นที่การเกษตร
ของชาวบ้าน การมีที่ดินและบ้านเพื่ออยูอ่ าศัยทํามาหากินชัว่ ลูกชัว่ หลานมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
เป็ นการซื้ อขายเพื่อเก็งกําไรให้ได้มูลค่าเพิ่ม ผูค้ นแปลกหน้าเริ่ มไหลเข้ามาอยูใ่ นชุมชน เกิดภัยสังคมมาก
ขึ้นทุกวัน

ภาพที่ 5 สภาพนํ้าท่วมในชุมชนบางขนุน ปี พ.ศ. 2554
จะเห็นว่าการคงอยูข่ องวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านวัตถุจะมีอยูใ่ นหมู่ผสู ้ ู งอายุระหว่าง 60 ปี
ขึ้นไป และด้วยความที่บรรพบุรุษในชุมชนอบรมสั่งสอนลูกหลานให้รักท้องถิ่นบ้านเกิดของตน จึงมี
ลูกหลานบางส่ วนเกรงผูใ้ หญ่อยูบ่ า้ ง ปั ญหาของเด็กวัยรุ่ นทะเลาะวิวาทกันเองจึงยังไม่เกิดขึ้นอย่างรุ นแรง
ซึ่ งกลุ่มผูส้ ู งอายุจะมีความเป็ นห่วงเมื่อพวกตนหมดสมัยของกลุ่มผูส้ ู งอายุลง ความเชื่อและการปฏิบตั ิที่
คล้อยตามวัฒนธรรมดั้งเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็ นการปฏิบตั ิตามแบบสังคมเมืองเหมือนในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง
ผูส้ ู งอายุทุกคนในหมู่บา้ นไม่ตอ้ งการให้เกิดความสู ญหายไปของวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน
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ภาพที่ 6 สภาพพื้นที่สวนหลังนํ้าลดที่กลุ่มคนดั้งเดิมพยามปลูกทุเรี ยนที่เคยสร้างชื่อเสี ยง
ของบางขนุนขึ้นมาใหม่
3)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
จากการที่ชุมชนบางขนุนมีความเจริ ญทางด้านสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เข้ามาเกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ของคนในชุมชนต่อคนต่อครอบครัว ด้วย
อาชีพการเกษตรจากบรรพบุรุษดั้งเดิมถูกเปลี่ยนไป เกิดอาชีพทางการเกษตรด้านอื่น เช่น เพาะชํากล้าไม้
เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จัดตั้งกลุ่มแม่บา้ นผลิตสิ นค้าของดีในชุมชนในรู ป ( OTOP) เพื่อเพิ่มรายได้
ให้สูงขึ้นในครอบครัว จากการเกษตรดั้งเดิม ซึ่ งปั จจุบนั ชาวบ้านในชุมชนบางขนุนมีรายได้หลายทาง
ต่อครอบครัว เช่น รายได้ประจําจากผลผลิตในสวน ซึ่ งอาจจะน้อยกว่าอดีตแต่มีรายได้เสริ มจากการขาย
วัตถุดิบจัดทํา ( OTOP) ของตําบลเช่น กล้วยเพื่อส่ งกลุ่มแม่บา้ นในตําบลทํากล้วยอบเนย กล้วยฉาบขึ้น
ชื่อของตําบลบางขนุน และบางครอบครัวลูกหลานไปประกอบอาชีพตามบริ ษทั ภาคธุ รกิจอุตสาหกรรม
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรอบ ๆ ชุมชน บางครอบครัวก็ออกไปค้าขายนอกชุมชนกันมากขึ้น ทําให้
สังคมที่เรี ยบง่ายเงียบสงบของคนในชุมชนเปลี่ยนไป ครอบครัวที่มีความผูกพันและเครื อญาติที่ใกล้ชิด
สนิทสนมกันเริ่ มห่างเหิ นความสัมพันธ์ ระบบสังคมสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวพันให้เด็กและเยาชนในแต่ละ
ครอบครัวมีกลุ่มเพื่อนนอกชุมชนมีการเข้าสังคมกับภายนอกมากขึ้น คนในชุมชนที่ถูกสั่งสอนให้
ช่วยเหลือกันเริ่ มขาดความเสี ยสละช่วยเหลือกัน ครอบครัวเดี่ยวเริ่ มเกิดมากขึ้น เมื่อแต่งงานจะย้ายออก
จากบ้านของพ่อแม่มาปลูกหรื อซื้ อบ้านจัดสรรอยู่ วัฒนธรรมดั้งเดิมที่เคยปฏิบตั ิในการปลูกบ้านอยูใ่ น
พื้นที่ของพ่อแม่รวมกันเป็ นเครื อญาติถูกเลือนหายไปจากการปฏิบตั ิของคนในชุมชน
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านจิตใจ
เมื่อพิจารณาตามแนวคิดวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านจิตใจ พบว่าความเชื่อและประเพณี ใน
พุทธศาสนาเป็ นพื้นฐานทางสังคมที่ทาํ ให้คนในชุมชนบางขนุน ดําเนินชีวติ อยูร่ ่ วมกันได้อย่างสงบสุ ข
จากความเชื่อดังกล่าว สามารถนํามาเป็ นเครื่ องมือในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และแสดงให้เห็น
ถึงคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนบางขนุนโดยจําแนกออกได้ดงั นี้
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1) การเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อเรื่ องศาสนา พบว่า คนในชุมชนบางขนุนมีความ
ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างเคร่ งครัด ประเพณี ด้ งั เดิมถูกสั่งสอนมาถึงลูกหลานยุคปั จจุบนั คือ การสร้าง
บ้านเรื อนต้องหาฤกษ์ยกเสาเอก การทําบุญขึ้นบ้านใหม่จะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริ ญพระพุทธมนต์ในวัน
พระ วันสําคัญต่าง ๆ คนในชุมชนจะมาทําบุญที่วดั และวัดบางขนุนยังเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนใน
ชุมชนที่ยงั รักษาประเพณี ด้ งั เดิมในการทําบุญต้องใส่ อาหารคาวหวานลงในกระทงใบตองสด ด้วยยึดถือ
ความเป็ นชาวสวนดั้งเดิมที่มีสวนกล้วย จึงใช้ใบตองเป็ นกระทงใส่ อาหารถวายพระ และการทําบุญทุก
บ้านจะเตรี ยมอาหารให้มีปริ มาณเป็ น 2 เท่า เมื่อใส่ บาตรแล้วจะแบ่งปั น แลกเปลี่ยนอาหารระหว่างกัน
ทําให้เกิดความรักความสามัคคีในความเป็ นกลุ่มเดียวกัน สะท้อนให้เห็นการสื บทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น
การอยูร่ ่ วมกันตามวิถีชีวติ ความเป็ นอยูใ่ นอดีต ที่มีการนําของสวนไปแลกของซึ่ งกันและกัน

ภาพที่ 7 การใช้กระทงใบตองสด เป็ นภาชนะใส่ อาหาร
ในการทําบุญที่วดั บางขนุน
(ถ่ายเมื่อ 17 พฤษภาคม 2554)
การทําบุญตักบาตรทุกเช้ายังเป็ นวิถีชีวติ ดั้งเดิมที่สืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั ด้วยการสร้าง
บ้านเรื อนริ มนํ้า ทุกเช้าชาวบ้านจะนําอาหารมาใส่ บาตรที่ศาลาท่านํ้าหน้าบ้านของตน หรื อบริ เวณหน้า
บ้านริ มทางที่พระเดินผ่าน สิ่ งเหล่านี้ยงั เป็ นวิถีชีวติ ที่เห็นอยูจ่ นถึงปั จจุบนั
2) การเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อเรื่ องวิญญาณอํานาจเหนือธรรมชาติ
คนในชุมชนบางขนุนมีความเชื่อที่สาํ คัญคือ นับถือคนดี และให้ความสําคัญต่อบรรพบุรุษ
การเคารพเชื่อฟัง พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็ นความเชื่อในการอบรมสั่งสอนที่สืบทอดกันมาจากอดีต โดยมี
แนวคิดพื้นฐานที่วา่ วิญญาณของบรรพบุรุษจะคุม้ ครองดูแลลูกหลาน เมื่อบรรพบุรุษถึงแก่กรรมลง
ลูกหลานจะบําเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนา เมื่อเสร็ จสิ้ นพิธีการจะนํากระดูกของบรรพบุรุษเก็บใส่ โกศ
มาตั้งบูชาที่บา้ น ซึ่ งปั จจุบนั นี้ยงั มีให้เห็นอยูแ่ ละจะนํากระดูกของบรรพบุรุษไปทําบุญในเทศกาลเดือน
10 และเทศกาลสงกรานต์ที่เรี ยกว่าบังสุ กุลกระดูกบรรพบุรุษที่วดั เป็ นประเพณี ปฏิบตั ิเรื่ อยมาซึ่ งมี
ลักษณะความเชื่อของคนในชุมชนสรุ ปได้ ดังนี้
(1) ความเชื่อเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คนในชุมชนมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ ของ
พระพุทธรู ป พระประธานในโบสถ์ การบนบานศาลกล่าวขอให้ประสบผลสําเร็ จในพืชผลที่ปลูกยังเป็ น
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ที่ยดึ เหนี่ยวและพบว่า ความเชื่อในเรื่ องการทําเกษตรประเด็นที่สาํ คัญ คือ เมื่อบนบานศาลกล่าวให้
พืชผลออกดอกออกผลแล้ว เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลได้รุ่นแรกของผลไม้น้ นั ๆ จะนําไปแก้บนในรู ปแบบ
ของสลากภัตร หรื อจัดเป็ นชลอมสวยงามนําไปถวายพระผูใ้ หญ่ในวัดที่ตนนับถือ
(2) ความเชื่อเรื่ องผีเรื่ องพระภูมิเจ้าที่เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ พบว่าคนในชุมชนบางขนุนทุก
บ้านจะเชื่อเรื่ องผีบา้ น ผีเรื อนคุม้ ครองคนในบ้านเวลาจะออกนอกบ้าน หรื อกลับเข้าบ้านจะไหว้พระภูมิ
เจ้าที่หรื อผีบา้ น ผีเรื อน การเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดว้ ยการนําอาหารจัดใส่ ถาดเล็ก ๆ ถวายพระภูมิเจ้าที่
จะทําให้สบายใจ ประกอบการงานไม่ติดขัด ทําสิ่ งใดก็มกั จะราบรื่ น ซึ่ งความเชื่อนี้ยงั มีสืบทอดอยูใ่ น
ชุมชนบางขนุน
(3) ความเชื่อเรื่ องวิญญาณบรรพบุรุษ คนในชุมชนบางขนุนถูกอบรมสัง่ สอนให้นบั
ถือบรรพบุรุษ เชื่อถือในวิญญาณบรรพบุรุษจะคุม้ ครองลูกหลาน ดังนั้น การกราบไหว้กระดูกของบรรพ
บุรุษ และการทําบุญกรวดนํ้าอุทิศส่ วนกุศลเมื่อบรรพบุรุษล่วงลับไปแล้ว ถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่ทุกบ้าน
ต้องปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
(4) ประเพณี ที่สาํ คัญของคนในชุมชนบางขนุน เป็ นการสื บทอดมาไม่เปลี่ยนแปลง
ของคนในชุมชนบางขนุน คือประเพณี สงกรานต์ ในอดีตคนในตําบลบางขนุนจะหยุดงานการเกษตร
และงานอื่น ๆ เป็ นเวลา 3 วัน เพื่อไปวัดทําบุญ อุทิศส่ วนกุศลให้บรรพบุรุษ โดยมีวดั บางขนุนเป็ นศูนย์
รวมจิตใจในการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา ประเพณี ที่เด่นคือ จะมีการสร้างพระประธานหรื อสร้าง
ถาวรวัตถุ อื่น ๆ ถวายพระ จะปฏิบตั ิกนั ในวันเริ่ มต้นของวันสงกรานต์ ส่ วนวันที่ 2 จะเป็ นการทําบุญ
อุทิศส่ วนกุศลให้บรรพบุรุษ และวันที่ 3 จะมีกิจกรรมสนุกสนานรื่ นเริ งสรงนํ้าพระ และผูส้ ู งอายุใน
ชุมชน ด้วยเป็ นการจัดตามนโยบายของรัฐบาล ทางวัดจึงเปลี่ยนลักษณะพิธีกรรม โดยปรับศาสนา และ
ความเชื่อให้สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม แต่เป็ นที่น่าเสี ยดายที่ท้ งั พิธีกรรมจับสลากภัตร และผ้าป่ าต้นไม้ ถูก
ลดความสําคัญลงด้วยมีการเปลี่ยนรู ปแบบเป็ นพิธีกรรมที่หลากหลายมากขึ้นทําให้ความเชื่อลดน้อยลง

ภาพที่ 8 ประเพณี วนั สงกรานต์ของคนในชุมชนบางขนุน ข้อมูลองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางขนุน
(ถ่ายเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2554)

69
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า การดําเนินชีวติ ของคนในชุมชนบางขนุนภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น มี 3 แบบ คือ แบบดั้งเดิม แบบผสมผสาน และมีวฒั นธรรมท้องถิ่นแบบใหม่ ๆ
ทําให้การดําเนินชีวติ ของคนในชุมชนแตกต่างกันออกไปในแต่ละรู ปแบบตามลักษณะวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่ปรากฏซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
1) แบบดั้งเดิม เป็ นผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่มีวถิ ีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่มนั่ คงในด้านการรักถิ่น
ฐาน วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็ นกลุ่มบุคคลที่พยายามสื บทอดมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนให้
ยัง่ ยืน เช่น วัฒนธรรมการแต่งกายที่สอนลูกหลานที่เป็ นสตรี นุ่งผ้าถุง เสื้ อสุ ภาพมิดชิดไปทําบุญ บุตรหลาน
ที่เป็ นบุรุษให้นุ่งกางเกงขาก๊วย เสื้ อป่ านผ้าสี ขาวไปวัดทําบุญ และรักษาประเพณี การถวายอาหารพระด้วย
กระทงใบตองตามประเพณี ด้ งั เดิมและยังมีเหลือให้เห็นที่เดียวที่วดั บางขนุนที่สืบทอดชาติพนั ธุ์ด้ งั เดิมที่
อพยพมาจากกรุ งศรี อยุธยา(เสงี่ยม คล้ายยา,2554:สัมภาษณ์) ซึ่งเป็ นแบบฉบับการทําบุญด้วยกระทงใบตอง
สดไม่ใช้ภาชนะตามแบบสมัยใหม่ มีความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและพบว่ากลุ่มชนกลุ่มนี้ไม่
คล้อยตามการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมรู ปแบบใหม่ๆ ได้ง่าย
2) ลักษณะแบบผสมผสาน เป็ นผูท้ ี่มีอายุ 41 ปี
– 59 ปี มีลกั ษณะความเป็ นอยูแ่ บบเก่าและ
แบบใหม่ผสมผสานกัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางด้านวัตถุ เช่น อุปกรณ์การทําการเกษตรใช้แบบใหม่
ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ และสารเคมีต่าง ๆ ให้ความสําคัญกับช่องทางการสื่ อสารทั้งอินเทอร์ เน็ต ทีวี โทรศัพท์ และ
มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ ว แต่มีความมัน่ คงในด้านความเชื่อ
วัฒนธรรมประเพณี ด้ งั เดิมที่คนกลุ่มนี้มีความยึดมัน่ ถือมัน่ ในคําสั่งสอนของบรรพบุรุษ รักในท้องถิ่น
ผูกพันกับวัด ปฏิบตั ิพิธีกรรมต่างๆ ตามแนวพุทธศาสนาดั้งเดิมไว้อย่างเต็มใจและเหมาะสม ซึ่ งลักษณะ
กลุ่มชนนี้ เป็ นกลุ่มที่มีความสําคัญต่อการสร้างแนวความคิดในการดําเนินชีวติ ให้รักและหวงแหน
วัฒนธรรมดั้งเดิมสู่ รุ่นต่อไป
3) ลักษณะแบบใหม่ เป็ นผูท้ ี่มีอายุ 15 ปี
– 40 ปี มีการดําเนินชีวติ แบบสังคมเมือง มีการ
บริ โภควัตถุนิยมมากขึ้นทั้งการแต่งกาย การใช้ภาษาพูดเลียนแบบสื่ อโฆษณา มีแนวคิดในการประกอบ
อาชีพอื่นมากกว่าการทําการเกษตรสวนผลไม้ เหมือนบรรพบุรุษ พอใจในอาชีพรับราชการ รับจ้าง
บริ ษทั เอกชน ค้าขาย และด้วยสังคมเมืองที่แพร่ กระจายเข้ามาในชุมชนอย่างรวดเร็ วคนกลุ่มนี้จึงมีแนวคิด
ในการขยายผืนดินการเกษตรดั้งเดิมของบรรพบุรุษเพื่อสร้างบ้านที่อยูอ่ าศัยแบบใหม่ และมีความเชื่อเรื่ อง
กฎเกณฑ์ ค่านิยม และบรรทัดฐานทางสังคมของชุมชนลดน้อยลง แต่มีจุดเด่นที่น่ายกย่องและเป็ น
แบบอย่าง คือคนกลุ่มนี้ยงั มีความเกรงกลัวผูใ้ หญ่ในชุมชน มีความรัก ความสามัคคีในกลุ่มด้วยกัน ไม่
ทะเลาะวิวาทกันเอง ลักษณะของกลุ่มคนในลักษณะแบบใหม่เป็ นกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวติ ได้
ง่ายที่สุด จึงต้องให้ความสําคัญในการปลูกฝังแนวความคิด วิถีปฏิบตั ิในการดําเนินชีวติ ให้รักใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมของตนไว้
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จากข้อมูลดังกล่าว เป็ นตัวอย่างของกลุ่มชนที่มีการดําเนินชีวติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและสังคมปั จจุบนั ในหลายลักษณะ ซึ่ งแต่ละลักษณะจะมีคุณภาพชีวติ และความสุ ขใน
ชีวติ ที่อยูบ่ นพื้นฐานของความภาคภูมิใจ พอใจในการปฏิบตั ิ ซึ่ งสอดคล้องกับความสําคัญของ
กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลในเชิงบวกที่ทาํ ให้มนุษย์ในสังคมเกิดการเรี ยนรู ้ ปรับตัวอยูใ่ น
สังคมนั้นได้ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้ที่จาํ นําความรู ้ กับมนุษย์ดว้ ยกันเองในสังคมมาพัฒนาตนเอง
และมีผลต่อกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมเชิงลบในด้านที่ทาํ ให้วถิ ีชีวติ แบบดั้งเดิมในสังคมถูกทอดทิ้ง
ไปและมีวถิ ีชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม

8. การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
สังคมที่มีคุณภาพและคุณภาพของชีวติ มีความสัมพันธ์กนั อย่างแยกไม่ออก โดยปกติ
สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติจะมีการปรับตัวให้เกิดความสมดุลอยูเ่ สมอ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวล
มนุษยชาติ แต่เมื่อสังคมเจริ ญก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ความไม่เข้าใจ ความโลภของมนุษย์
ทําให้ธรรมชาติเสี ยความสมดุลไป เช่น ป่ าไม้ถูกทําลายหมดไป สภาพอากาศเปลี่ยนไป ส่ งผลต่อความ
เป็ นอยูข่ องคนในสังคม ความสําคัญของการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมจึงจําเป็ นต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของบุคคล
การพัฒนา
สั งคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคม จากระดับหนึ่งไปสู่ อีกระดับ
หนึ่ง ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นดีข้ ึน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น
สั งคม หมายถึง กลุ่มคนที่อยูร่ วมกัน มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน โดยยอมรับแบบแผน
หรื อวิธีการหรื อกฎเกณฑ์ของกลุ่มร่ วมกันในการดําเนินชีวติ แบบเดียวกันหรื อคล้อยตามกัน
สิ่ งแวดล้อม หมายถึง สรรพสิ่ งที่ปรากฏขึ้น ล้อมรอบอีกสิ่ งหนึ่ง และมีความสัมพันธ์ต่อ
กัน สิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เช่น ป่ าไม้ ภูเขา แผ่นดิน และ
สิ่ งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นทางสังคม ได้แก่ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี กฎหมาย มารยาท ศิลปะ
สถาปัตยกรรม (สนอง ปัจโจปการี ,2553:35)
การสร้างวัฒนธรรมรักษาสิ่ งแวดล้อมสู่ การปฏิบตั ิของคนในสังคม สามารถทําได้
หลายวิธี ดังนี้
1) การพัฒนาคุณภาพประชาชน
โดยสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชา โดยสามารถทําได้ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบ
โรงเรี ยนและสถาบันการศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรี ยนผ่านสื่ อสารมวลชนต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็ นในการอนุรักษ์ เกิดความรักและหวงแหน
ส่ งผลให้เกิดความร่ วมมืออย่างจริ งจัง
2) การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่ วมมือทั้งทางด้านพลัง
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กาย พลังใจ พลังความคิด ด้วยจิตสํานึกในความมีคุณค่าของสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเรา เช่น
กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของนักเรี ยน นักศึกษา ในโรงเรี ยนและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ มูลนิธิคุม้ ครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบ
นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสี เขียว เป็ นต้น
3) ส่ งเสริ มให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้
คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเสื่ อมโทรม เพื่อประโยชน์ในการดํารงชีวติ ในท้องถิ่นของตน
การประสานงานเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้ อง คุม้ ครอง ฟื้ นฟูการใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
4) ส่ งเสริ มการศึกษาวิจยั ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เช่น การใช้ความรู ้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาจัดการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ให้มีการประหยัดพลังงาน
มากขึ้น การค้นคว้าวิจยั วิธีการจัดการ การปรับปรุ ง พัฒนาสิ่ งแวดล้อมให้มีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน
5) การกําหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล
ในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่ งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
สรุ ปท้ ายบท
วัฒนธรรม หมายถึง สิ่ งที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ข้ ึนมาทั้งหมดเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดํารงชีวติ อยูใ่ นโลกนี้ รวมทั้งข้อบังคับความประพฤติต่าง ๆ ขนบธรรมเนียม ค่านิยม และความเชื่อที่มี
การยอมรับปฏิบตั ิกนั มาเป็ นแบบแผนจากคนรุ่ นหนึ่งไปสู่ อีกรุ่ นหนึ่ง ส่ วนกระบาวนการทางสังคม
หมายถึง การกระทําใด ๆ ก็ตามที่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งขึ้นอย่างมีระเบียบขั้นตอน
เป็ นระบบและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงขั้นตอนสุ ดท้ายคือความสําเร็ จ
ทั้งในทางที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์
ในปั จจุบนั นี้วฒั นธรรมตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยอย่างมาก และคนไทยไม่ค่อยได้
พิจารณาเลือกเฉพาะส่ วนที่ดี และเป็ นประโยชน์มาใช้ในสังคมไทย ทําให้สังคมไทยในปั จจุบนั เกิด
ความสับสนทางด้านค่านิยม และวัฒนธรรมของตนเอง หากสังคมไทยเลือกรับวัฒนธรรมจากภายนอก
มาเสริ มวัฒนธรรมของตน และมีการปฏิบตั ิตามพฤติกรรม อุดมคติก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
และเมื่อมีการยอมและประพฤติปฏิบตั ิเป็ นการกระทําของมนุษย์ร่วมกันจนเป็ นแบบแผนปฏิบตั ิที่เป็ น
ประเพณี ก็จะเกิดการถ่ายทอดไปสู่ สมาชิกรุ่ นต่อมาและมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสังคม
เทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อมในยุคต่อๆ ไป
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คาถามท้ ายบทที่ 4
จงตอบคาถามต่ อไปนี้
1. สังคมที่มีคุณภาพต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง
2. นักศึกษามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม และสิ่ งแวดล้อมด้วยวิธีใด
3. จงอธิ บายประเพณี ที่นกั ศึกษาเชื่อถือ และเกิดความศรัทธาในการปฏิบตั ิตาม และส่ งผลต่อ
รู ปแบบการดําเนินชีวติ แก่นกั ศึกษาอย่างไรบ้างจงระบุเป็ นข้อ ๆ
4. วัฒนธรรมแสดงออกทางด้านใดบ้างจงอธิบาย
5. จงระบุประเภทของวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ดา้ นวัตถุ มีอะไรบ้าง จงอธิ บาย
6
. ลักษณะของวัฒนธรรมชาวบ้านเกิดจากสิ่ งใดเป็ นปั จจัยสําคัญที่สุด จงอธิ บาย
7. วัฒนธรรมหลวงเป็ นวัฒนธรรมที่มีลกั ษณะเด่นอย่างไร จงระบุเป็ นข้อ ๆ
8. กระบวนการของสังคม และวัฒนธรรม
เชิงบวก ส่ งผลดีต่อมนุษย์ในสังคมอย่างไร
9. วัฒนธรรมท้องถิ่นด้านจิตใจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและการทําบุญของคนในชุมชนบาง
ขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีลกั ษณะเด่นและเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนบางขนุนมีอะไรบ้าง

บทที่ 5
มารยาททางสั งคม
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีวฒั นธรรมที่แสดงถึงความเจริ ญ
งอกงาม เช่นเดียวกับสังคมของประเทศต่างๆ การมีชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างสงบสุ ขได้ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ระเบียบแบบแผนและศีลธรรมอันดีงามของการอยูร่ ่ วมกันในสังคม มารยาทเป็ นระเบียบแบบแผนการ
ประพฤติที่ดีงาม อันแสดงถึงพฤติกรรม ที่แสดงออกอย่างเหมาะสม ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ประจาชาติ
ที่งดงาม ทุกคนจึงควรแสดงอิริยาบทที่ถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ และเวลา ด้วยความ สุ ภาพ
เรี ยบร้อย รวมทั้งการแต่งกาย ให้เหมาะสมตามโอกาสอันควร แม้ในปั จจุบนั สังคมไทยก้าวเข้าสู่ สังคม
แห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะได้รับอิทธิ พลจากอารยธรรมตะวันตก อย่างมากก็ตาม แต่ การเรี ยนรู้เพื่อ
อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี ไทยให้ดารงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ทุกคนต้องเรี ยนรู ้และรักษาไว้
โดยเฉพาะเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรี ยน โดยเหตุที่มนุษย์เราไม่สามารถอยูล่ าพังคนเดียวในโลกได้ ต้อง
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นไม่มากก็นอ้ ย ด้วยเหตุน้ ี จึงต้องมีกฎกติกากาหนดแบบแผนในการอยูร่ ่ วมกัน
ซึ่ งทุกชาติทุกประเทศต่างก็มีแบบอย่างทางวัฒนธรรมที่เรี ยกกันว่า มารยาททางสังคมทั้งสิ้ น เพียงแต่
รายละเอียดอาจจะแตกต่างกันบ้าง อย่างไรก็ดี ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัจจุบนั อาจทาให้คน
สมัยนี้หนั ไปพึ่งพาสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ และมีปฏิสัมพันธ์กบั คนอื่นน้อยลง อันเป็ นเหตุให้
ละเลยหรื อเพิกเฉยต่อมารยาทที่พึงมีต่อกันในบทนี้จึงนาเสนอมารยาททางสังคมที่สาคัญต่อการดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน(สุ ดา ภิรมย์แก้ว,2554:17) ดังนี้
การแสดงออกของมารยาทตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทยเป็ นสิ่ งที่ประชาชนชาวไทยได้รับ
การอบรมสั่งสอน และปฏิบตั ิสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล แสดงให้เห็นถึงความเป็ นเอกลักษณ์
ของชาติหรื อเป็ นวัฒนธรรมประจาชาติไทยที่ควรอนุรักษ์ให้ยงั่ ยืนต่อไป
ความหมายของ มารยาทและการสมาคม
มารยาทหรือมรรยาท คือ พฤติกรรมที่แสดงออกทางกิริยาวาจา และความประพฤติ
ที่สังคมยอมรับว่าถูกต้อง ดีงาม มารยาทเป็ นหลักของการประพฤติปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคมหรื อมวลชน (ฉัทนิช อัศวนนท์,2545:1)
ความหมายของ “การสมาคม”
การสมาคม หรือสมาคม คือ การรวมกลุ่มของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาร่ วมทา
กิจกรรมเดียวกัน เช่น การมาเรี ยน มาประชุม ร่ วมเล่นกีฬา ไปท่องเที่ยวกัน หรื อเพื่อวัตถุประสงค์
เดียวกัน
มารยาทและการสมาคมตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทยแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ มารยาททาง
วาจา และมารยาททางกาย
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มารยาททางวาจา หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ แสดงออกทางคาพูดที่สุภาพเรี ยบร้อย
ถูกกาลเทศะ มีประโยชน์ต่อผูพ้ ดู คู่สนทนา และบุคคลทัว่ ไป
มารยาททางกาย หมายถึง กิริยาการแสดงออกที่เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและ
สถานที่
มารยาทและสมาคมที่นกั ศึกษาควรเรี ยนรู้เพื่อเสริ มบุคลิกภาพตามมาตรฐานการดารงชีวติ
ที่ดีมี 10 ประเภท (งามพิศ สัตย์สงวน,2544:125) คือ
มารยาททางสังคมมีดงั นี้
1.
มารยาทในการแต่งกาย
2.
มารยาทในการรับประทานอาหาร
3. มารยาทการใช้รถและเรื อประจาทาง
4. มารยาทในการชมและเล่นกีฬา
5. มารยาทการแนะนาให้รู้จกั กัน
6. มารยาทในการต้อนรับแขก
7. มารยาทในการฟังและสนทนา
8. มารยาทในการประชุม
9. มารยาทในการเข้าสังคม
10. มารยาทในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม

1. มารยาทในการแต่ งกาย
มารยาททางสังคมที่นกั ศึกษาควรรู ้และปฏิบตั ิโดยเฉพาะในเรื่ องการแต่งกายซึ่ งแสดงถึง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยใจคอ จิตใจ รสนิยม
ตลอดจนการศึกษาและฐานะของแต่ละบุคคลได้เป็ นอย่างดี การแต่งกายจึงเป็ นมารยาททางสังคมที่คน
ส่ วนมากยึดถือและปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ของสังคมนั้นๆ สาหรับการแต่งกายที่ถูกต้องมีหลักอยู่ 3
ประการได้แก่
1) ความสะอาด เริ่ มต้นจากการอาบน้ าทาความสะอาดร่ างกายให้ทวั่ ทุกส่ วนนับตั้งแต่
ผม ปาก ฟัน หน้าตา มือ แขน ลาตัว ขา และเท้า เล็บมือ เล็บเท้า เป็ นต้น สิ่ งที่ตอ้ งเอาใจใส่ เป็ นพิเศษคือ
กลิ่นตัว บางคนอาจใช้น้ าหอมฉี ดประพรมทัว่ ร่ างกายซึ่ งไม่ถูกต้องเพราะเหงื่อที่หมักหมมเก่ากับใหม่
จะทาให้เกิดกลิ่นที่ทาให้คนที่สนทนาติดต่อด้วยรังเกียจเป็ นอย่างยิง่ นอกจากนี้เครื่ องแต่งกายได้แก่
เสื้ อผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครื่ องประดับ กระเป๋ าถือต้องสะอาดหมดจด
2) ความสุ ภาพเรี ยบร้อย หมายถึงเครื่ องแต่งกายต้องอยูใ่ นลักษณะสุ ภาพเรี ยบร้อย
ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เช่น เสื้ อผ้าไม่รุ่มร่ ามหรื อรัดตัวแนบเนื้อ ไม่ใช้สีฉูดฉาดแบบเสื้ อนาสมัยล้ า
หน้าความนิยมหรื อล้าสมัยมากเกินไป เสื้ อผ้าสาหรับการใส่ ไปทางาน ต้องเป็ นชุดเรี ยบๆ ซึ่ งจะช่วย
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เสริ มบุคลิกภาพได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งเครื่ องประดับ กระเป๋ าถือต้องสอดรับกับชุดที่สวมใส่ ถุงน่อง
รองเท้า ต้องสะอาด
3) ความถูกต้องตามกาลเทศะ คาว่า การแต่งกายให้ถูกกาล คือ การเลือกแต่งกายให้
ถูกต้องเหมาะสมกับเวลา สมัยนิยม วัยของผูส้ วมใส่ ลักษณะงาน ส่ วนการแต่งกายให้ถูกเทศะ
หมายถึงการแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานที่ที่ตอ้ งไปงาน เช่น นักศึกษา การแต่งกายไปเรี ยน
ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาชายและหญิงต้องแต่งเครื่ องแบบของมหาวิทยาลัย ในกรณี การแต่งกายไป
ทางาน ควรแต่งกายให้สุภาพ ชายสวมกางเกงสากลสี เข้ม สี เทาเป็ นส่ วนใหญ่ เสื้ อเชิ้ตแขนสั้นหรื อ
แขนยาวมักเป็ นสี ขาวหรื อสี พ้นื จางๆ อาจผูกหรื อไม่ผกู เนกไทก็ได้ หรื ออาจสวมชุดพระราชทาน
สี ต่างๆให้เหมาะกับฐานะ วัยหรื ออาชีพของตน นอกจากนี้ชายยังมีชุดทางานที่เรี ยกว่าชุด ซาฟารี
สาหรับหญิงที่ไปทางานแต่งกายตามแบบสากลนิยม
กล่าวคือ เป็ นชุดกระโปรงเสื้ อติดกัน
เสื้ อกระโปรงแยกกัน รู ปแบบและรู ปทรงเรี ยบๆ แต่ดูดี สี สันและลวดลายของผ้ามักจะเป็ นสี เรี ยบๆ
มองดูสุภาพเรี ยบร้อย เสริ มสร้างบุคลิกให้ดูน่าเชื่อถือ ในกรณี การแต่งกายในงานพิธีการต่างๆ ต้อง
ศึกษารายละเอียดของหมายกาหนดการของงานพิธีการนั้นๆเพื่อจะได้แต่งกายได้ถูกต้องตามลักษณะ
ของงาน ส่ วนงานราตรี สโมสร ชายแต่งกายชุดแบล๊คไท ตามหมายกาหนดการ หญิงใช้แต่งสากลนิยม
กรณี ไปงานพระราชพิธีหรื อรัฐพิธีให้แต่งเครื่ องแบบเต็มยศหรื อครึ่ งยศตามหมายกาหนดการนั้ นๆ
อย่างไรก็ตามไม่วา่ ท่านจะประกอบอาชีพประเภทใด การแต่งกายที่ถูกต้องมีส่วนช่วยเสริ มให้
บุคลิกภาพของท่านมองดูดีและน่าเชื่อถือเสมอ

2. มารยาทในการรับประทานอาหาร
มารยาทในการรับประทานอาหาร หมายถึง การรับประทานอาหารที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับ
สังคมนอกบ้าน ถึงแม้การรับประทานอาหารภายในครอบครัวจะมีมารยาทอยูแ่ ล้ว แต่ก็ยงั แคบกว่าการ
ปฏิบตั ิในงานสังคมการรับประทานอาหารที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับสังคม เช่น การเลี้ยงในงานรื่ นเริ ง หรื อ
ในงานมงคลของญาติมิตร หรื อผูใ้ หญ่ที่เคารพนับถือ แต่มิได้หมายถึงการเลี้ยงที่เป็ นพิธีการ
การเลี้ยงอาหารในสังคมอาจใช้การนัง่ ล้อมโต๊ะ หรื อล้อมวงกับพื้นก็ได้ สุ ดแต่ความ
สะดวก หรื อความสนิทสนมของผูไ้ ปร่ วมงาน การเลี้ยงแบบนี้ไม่ค่อยพิถีพิถนั ในเรื่ องการจัดอาหาร
และเครื่ องใช้มากนัก ส่ วนมากจะคานึงความสะดวกหรื อความสนิทสนมเป็ นสาคัญ การจัดเลี้ยงอาจจัด
แบบบุฟเฟต์ กล่าวคือ เป็ นการจัดอาหารหรื อเครื่ องใช้เช่น จาน ช้อน ส้อม ไว้บนโต๊ะให้แขกเป็ นผูต้ กั
อาหารเอง แล้วนามานัง่ รับประทานกับพื้นหรื อเก้าอี้ก็ได้ หรื ออาจจัดเลี้ยงอาหารจีนโดยให้ร้านจัด
อาหาร โดยมีผรู้ ับประทานเป็ นโต๊ะ โต๊ะละ 10 คน ตามที่นิยมกันในสมัยก็ได้ นอกจากนี้ยงั มีการเลี้ยง
แบบปิ กนิก คือ การนัดพบ ณ ที่ใดที่หนึ่งแล้วนาอาหารคนละหนึ่งอย่าง หรื อสองอย่าง ไปรับประทาน
ร่ วมกัน
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การนั่งโต๊ ะรับประทานอาหาร เป็ นการเลี้ยงอาหารในสังคมที่นิยมกันมาก เราจาเป็ นต้อง
มีมารยาทดังนี้คือ
1) นัง่ ตัวตรงเสมอ อย่านัง่ พิงพนักเก้าอี้ปล่อยอารมณ์ตามสบาย หรื อนัง่ โยกเก้าอี้ ไม่นงั่
เท้าศอกบนโต๊ะอาหาร ไม่เท้าแขนและไม่ควรนัง่ ก่อนสุ ภาพสตรี หรื อก่อนที่เจ้าภาพจะเชิญให้นงั่
2)
เวลารับประทานอาหารต้องรับประทาน อาหารอย่างระมัดระวังไม่ทาให้เลอะเทอะ
มูมมาม ควรหุ บปากเวลาเคี้ยวอาหารเพื่อระวังมิให้มีเสี ยงดังหรื อพูดคุยขณะมีอาหารเต็มปากและอย่าจิม้
ฟันที่โต๊ะอาหารแม้จะมีไม้จิ้มฟันไว้ที่โต๊ะก็ตาม
3) ใช้เครื่ องใช้ ในการรับประทานอาหารที่เป็ นส่ วนของตนเท่านั้น ถ้าเป็ นอาหารไทย
ต้องใช้ชอ้ นกลางตักอาหารที่เป็ นของกลาง
4) ต้องรอให้ผอู ้ าวุโสกว่านัง่ ก่อนจึงค่อยนัง่ และผูม้ ีอาวุโสกว่าเริ่ มรับประทานจึงค่อย
รับประทานอาหาร
การใช้ ผ้าเช็ดมือ
1) เมื่อเข้านัง่ โต๊ะอาหารก่อนจะรับประทาน อาหาร ควรหยิบผ้าเช็ดมือปูที่ตกั ก่อนดื่ม
น้ าควรใช้ผา้ เช็ดมือเช็ดปากก่อนทุกครั้ง เพื่อกันมิให้แก้วเป็ นคราบดื่มเสร็ จแล้วเช็ดอีกครั้ง
2)
วิธีเช็ดปาก เช็ดโดยซับพลิกผ้าเช็ดมือทางด้านใน ซับที่ริมที่ฝีปากไม่ยกขึ้นทั้งผืน
เมื่อเช็ดแล้วคราบรอยริ มฝี ปากจะอยูท่ างด้านในไม่เป็ นที่น่ารังเกียจ
3) ไม่ตอ้ งใช้ผา้ เช็ดมือ เช็ดช้อน ส้อม จาน ชาม เมื่อใช้ผา้ เช็ดมือเสร็ จแล้วไม่ตอ้ งพับ
วางไว้บนโต๊ะทางซ้ายมือของตน
4)
ระหว่างรับประทานอาหารถ้ามีความจาเป็ นต้องลุกไปจากโต๊ะ ควรวางผ้าเช็ดมือไว้
ที่เก้าอี้ แล้วกล่าวคาขอโทษเสี ยก่อนที่จะลุกไป
การใช้ ช้อน ส้ อม มีด แก้วนา้
1) การรับประทานอาหารแบบไทย ถือช้อนด้วยมือขวา และส้อมด้วยมือซ้าย แต่ถา้
เป็ นการรับประทานที่ใช้ส้อมอย่างเดียว ต้องถือส้อมด้วยมือขวา
2) การรับประทานอาหารแบบฝรั่งที่ตอ้ งใช้มีดกับส้อม ถือมีดด้วยมือขวา ถือส้อมด้วย
มือซ้าย ส่ วนขนมปั งอยูท่ างซ้าย ควรใช้มือบิให้พอดีคาถือขนมปั งด้วยมือซ้าย ทาเนยแล้วจึงนาใส่ ปาก
3) หากมี
น้ าซุ ป หรื อน้ าแกง จะรับประทานจากข้างช้อนและอย่าให้มีเสี ยงดัง เวลาตัก
จะตักจากริ มนอกในถ้วยซุปเข้าไปหาด้านใน
4)
การใช้มีด ให้ระมัดระวังว่า มีดมีไว้สาหรับตัดอาหารเท่านั้น จะนาไปจิ้มอาหารเข้า
ปากไม่ได้
5) การหยิบแก้วน้ าหรื อแก้วเหล้า ควรหยิบด้วยมือขวา
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การดื่มนา้ ชาหรือกาแฟ
1) อย่าทิ้งช้อนไว้ในถ้วยชาหรื อกาแฟและไม่ควรใช้ชอ้ นนั้นตักกาแฟหรื อชาเข้าปาก
2) ควรดื่มช้า ๆ ระวังไม่ดื่มให้มีเสี ยง ควรมีการเว้นระยะบ้าง ไม่ควรดื่มรวดเดียวหมด
และไม่ดื่มในขณะที่ยงั มีอาหารในปาก และไม่ทิ้งรอยลิปสติกไว้ที่ถว้ ยกาแฟ
มารยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตก มารยาทและการรับประทานอาหาร
แบบตะวันตก มีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
1)
จานขนมปั ง ซึ่ งจะจัดไว้ทางซ้ายมือ แก้วน้ าอยูท่ างด้านขวามือ ไม่ควรหยิบผิด
เพราะจะเป็ นของผูอ้ ื่น
2) ให้
ถือมีดมือขวาตัดอาหาร และถือส้อมมือซ้ายจิ้มอาหารเข้าปาก ต้องคว่าส้อม
อย่าเอามีดตักอาหารเข้าปากเป็ นอันขาด ควรตัดอาหารให้มีขนาดพอดีคาไม่ใหญ่เกินไป
3)
เมื่อนัง่ เรี ยบร้อยแล้วควรหยิบผ้าเช็ดมือปูไว้บนตัก ช้อนซุ ปจะอยูด่ า้ นขวามือ เวลา
ตักซุ ปจะตักออกจากตัว และถ้าร้อนเกินไปก็ไม่ควรเป่ าอาหาร
(ควรรอดูจงั หวะให้ซุปพออุ่นๆ
จึงรับประทาน)
4)
การนัง่ โต๊ะรับประทานอาหาร ควรนัง่ หลังตรง ข้อศอกไม่วางบนโต๊ะ ขณะที่
รับประทานอาหาร อย่ากางข้อศอก ควรจะแนบกับลาตัว
5)
การหยิบเครื่ องมือที่ใช้ในการรับประทานอาหาร ควรเริ่ มหยิบอุปกรณ์ที่วางเรี ยง
ไว้นอกสุ ดเข้าหาในสุ ดเรื่ อยไปจนหมดรายการอาหาร
6)
กรณี ที่ทาเครื่ องมือ รับประทานอาหาร หล่นจากโต๊ะ ไม่ตอ้ งเก็บ ปล่อยให้เป็ น
หน้าที่ของพนักงานบริ การและ ในขณะที่นงั่ โต๊ะอาหารเมื่อพนักงานนาอาหารมาเสิ ร์ฟ ควรจะเอียงตัว
เล็กน้อย เพื่อพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ได้สะดวก
7)
กรณี ที่หยุดเว้นช่วงในขณะรับประทานอาหาร ควรวางมีดและส้อมไว้บนจาน
อุปกรณ์เครื่ องใช้ที่วางไว้บนโต๊ะอาหารไม่ควรจับเล่น หรื อเคลื่อนที่ในระหว่างรับประทานอาหารและ
เครื่ องดื่ม
8)
ในกรณี เครื่ องดื่มที่จดั แก้ววางไว้บนโต๊ะ เช่น แก้วไวน์ขาว แก้วไวน์แดง หรื อแก้ว
แชมเปญ เป็ นต้น ถ้าหากไม่ตอ้ งการดื่มเครื่ องดื่มชนิดใดก็ให้คว่าแก้วนั้นไว้ ซึ่ งพนักงานบริ การจะ
ทราบว่าไม่ตอ้ งการเครื่ องดื่มชนิดนั้นจะได้ไม่ตอ้ งเสิ ร์ฟ
การจับ แก้วไวน์ แก้วแชมเปญ ควรจับ
ที่กา้ นแก้ว
9)
จะใช้มือหยิบรับประทานอาหารได้เมื่ออาหารชิ้นเล็กไม่สะดวกที่จะใช้ส้อมจิม้
เช่น มันกรอบ ขากบ ซี่ โครงแกะ เป็ นต้น
10) ระหว่างรับประทานอาหารไม่ควรอ่านหนังสื อ เว้นแต่จะเป็ นเมนูอาหารหรื อ
รายการเครื่ องดื่ม และไม่ควรทาลิปสติกบนโต๊ะอาหารหลังจากรับประทานอาหารเรี ยบร้อยแล้ว
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11) อย่าเสนออาหารในจานให้ผอู ้ ื่น หรื อขออาหารจากจานผูอ้ ื่น
12) การสนทนาในขณะรับประทานอาหาร ควรเป็ นเรื่ องสนุกสนานไม่ใช่เรื่ องเครี ยด
เศร้า หรื อสกปรก
13) เมื่อลุกไปเข้าห้องน้ า ควรวางผ้าเช็ดมือไว้บนเบาะเก้าอี้ หรื อพาดไว้บนที่วางแขน
ถ้าจะลุกไปจากโต๊ะอาหารเลย ควรวางผ้าเช็ดมือไว้บนโต๊ะด้านซ้ายโดยไม่ตอ้ งพับ

3. มารยาทในการใช้ รถและเรือประจาทาง มีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
ควรขึ้นหรื อลงอย่างมีระเบียบ ไม่ย้อื แย่งกัน ควรให้คนในรถลงเสี ยก่อนจึงขึ้น หรื อให้
คนในเรื อขึ้นก่อนแล้วจึงลง เมื่อเห็นรถหรื อเรื อมีคนแน่นควรรอไปคันหรื อลาหลัง ควรสละที่นงั่ ให้แก่
เด็ก พระภิกษุ สตรี มีครรภ์ และคนชราและผูท้ ี่ได้รับการเอื้อเฟื้ อ ควรกล่าวคาขอบคุณแก่ผทู ้ ี่เสี ยสละ
ที่นงั่ ให้ ไม่ควรนัง่ กินที่ของผูอ้ ื่น ไม่ส่งเสี ยงดัง ไม่สูบบุหรี่ ไม่นาของขบเคี้ยวมารับประทานในรถ
หรื อในเรื อประจาทาง ขณะที่รถหรื อเรื อประจาทางแน่นมาก อาจมีการเบียดเสี ยดล่วงเกินกันโดยไม่
เจตนาบ้างควรให้อภัยต่อกัน

4. มารยาทในการชมและเล่นกีฬา
มารยาทในการชมและเล่นกีฬา มีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
สาหรับผู้เล่ นกีฬา ควรปฏิบตั ิดว้ ยการ แต่งกายให้เหมาะสมกับประเภทของกีฬา ผูเ้ ล่น
ต้องเคารพกติกา และคาตัดสิ นของกรรมการอย่างเคร่ งครัด เมื่อมีการกระทบกระทัง่ เกิดขึ้น ต้องไม่
แสดงอารมณ์ หรื อโต้แย้งคาตัดสิ น เมื่อเล่นผิด หรื อเกิดความรุ นแรง ควรโค้งศีรษะแสดงอาการ
ขอโทษและควรแสดงน้ าใจนักกีฬาตลอดเวลาที่เล่น
สาหรับผู้ชมกีฬา ควรปฎิบตั ิ ด้วยการ แต่งกายสุ ภาพ แสดงความชื่นชมยินดีดว้ ยการ
ปรบมือแสดงความยินดีกบั ผูเ้ ล่นทุกฝ่ ายขณะเข้าสู่ สนาม ไม่ควร ส่ งเสี ยงรบกวนผูเ้ ล่น หรื อเย้ยหยันคู่
แข่งขัน หรื อเจ้าหน้าที่ ผูช้ มควรเชียร์ อย่างมีระเบียบ หากมีการตัดสิ นผิดพลาด ไม่ควรแสดงอารมณ์ไม่
เหมาะสม เพราะผูต้ ดั สิ นจะดาเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม

5. มารยาทในการแนะนาให้ รู้ จักกัน หลักปฏิบตั ิในการแนะนา มีดงั นี้
1) แนะนาฝ่ ายชายให้รู้จกั กับฝ่ ายหญิง
2) พาผูอ้ าวุโสน้อยไปรู้จกั ผูอ้ าวุโสมาก
3) พาหญิงโสดไปรู ้จกั กับหญิงที่แต่งงานแล้ว
4) บางกรณี ตอ้ งพาหญิงไปรู ้จกั กับชาย เพราะ
( 1) ชายเป็ นพระภิกษุ สามเณร นักบวช
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( 2) ชายมียศสู งกว่าหญิงมาก
5) ถ้าแนะนาคน คนเดียวให้รู้จกั กับอีกหลายคนต้องแนะนาคนที่อยูใ่ กล้ก่อนเป็ น
ลาดับไป
6) ต้องแนะนาคนที่มาทีหลังต่อคนที่มาก่อน
7) อย่าแนะนากันเป็ นหมู่คณะ เพราะจะไม่ช่วยให้แขกได้รู้จกั กันดี
การแนะนาให้รู้จกั กันนั้น เรื่ องการเอ่ยชื่อใครก่อนหรื อหลังถือว่ามีความสาคัญ ควร
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง ดังนี้
( 1) ต้องเอ่ยชื่อผูม้ ีอาวุโสก่อน (ทั้งสองเพศ)
( 2) ระหว่างชายหนุ่มและหญิงสาว ให้เอ่ยชื่อหญิงสาวก่อน
(3 ) ถ้าแนะนาให้รู้จกั กันระหว่างเจ้าภาพกับแขกที่ไม่รู้จกั เจ้าภาพต้องเอ่ยชื่อ
เจ้าภาพก่อน
( 4) ถ้าพาคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่ง ต้องกล่าวชื่อคนที่ท่านพาไปนั้นทีหลัง
( 5) ถ้าชายกับชาย หรื อหญิงกับหญิงที่มีอายุเท่ากัน จะแนะนาชื่อใครก่อนก็ได้

6. มารยาทในการต้ อนรับแขก
มารยาทในการต้อนรับแขกมีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
1) แสดงความยินดีที่แขกมาเยีย่ มเยียน ผูเ้ ป็ นเจ้าของบ้านหรื อเจ้าของงานต้อง แต่งกาย
ให้เรี ยบร้อย และแสดงกิริยายิม้ แย้มแจ่มใส แม้จะมีอารมณ์ไม่ดี ก็ตอ้ งปรับอารมณ์ทนั ที และทักทาย
แขกด้วยถ้อยคาสุ ภาพอ่อนหวาน
2) เชิญแขกนัง่ ในที่อนั ควร จัดหาเครื่ องดื่มมาให้โดยจัดเป็ นแก้ว ไม่ควรส่ งให้แขกดื่ม
ทั้งขวด
3)
ไม่ควรถามแขกว่ามีธุระอะไร แต่รอให้ฝ่ายแขกเป็ นผูพ้ ดู ธุ ระในการมาหา ก่อนและ
ควรทักทายแขกให้ทวั่ ถึง
4)
ไม่ควรดุด่าว่าคนในบ้าน เมื่อถึงเวลาอาหารควรเชิญแขก รับประทานอาหาร ด้วย
ขณะกาลังสนทนากับแขกไม่ควรมองนาฬิกา หากมีธุระจริ ง ๆ ควรบอกแขกตรง ๆ และเมื่อแขกลา
กลับควรเดินไปส่ งถึงประตูบา้ น
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7. มารยาทในการฟังและสนทนา
มารยาทของการฟังที่ดีมีดงั นี้
1) มองหน้าผูพ้ ดู ตลอดเวลาอย่าเหม่อมองไปทางอื่น แสดงท่าที ที่สนใจฟัง โดยมี
ปฏิกิริยาตอบรับการฟัง
2)
อย่าหันไปมาอยูเ่ รื่ อย ๆ อย่าเคลื่อนไหวมือไปมา หรื อจับทรงผม หรื อเสื้ อผ้า
ตลอดเวลา
3)
อย่าเปิ ดหนังสื อหรื อแม้แต่ดูรูปภาพขณะมีผกู ้ าลังพูดด้วย และไม่ควรแสดง สี หน้า
ไม่พอใจเรื่ องที่กาลังฟัง
หลักในการสนทนาที่ดีมีดงั นี้
( 1) แสดงอาการยิม้ แย้มขณะกาลังสนทนา เปล่งเสี ยงพูดชัดถ้อยชัดคา ไม่พดู เร็ ว
หรื อช้าเกินไป ไม่พดู พลางหัวเราะพลาง สนทนาเรื่ องที่ท้ งั สองฝ่ ายสนใจ ไม่ใช่คุยแต่เรื่ องของตนเอง
(2 ) อย่าพูดคนเดียว เปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื่นพูดบ้าง อย่าพูดโอ้อวด หรื อยกตนข่มท่าน
ไม่นินทาว่าร้ายคนอื่น
(3 ) รู ้จกั ชมเชยคนอื่นด้วยใจจริ ง กล่าวถึงส่ วนดีของเขา ไม่กล่าวถึงส่ วนไม่ดีของ
เขาและควรมีอารมณ์ขนั ในขณะสนทนาบ้าง

8. มารยาทในการประชุม
1)

ผูเ้ ข้าประชุมควรมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) เข้าห้องประชุมให้ตรงเวลา ขณะเข้าร่ วมประชุม เมื่อต้องการแสดงความ
คิดเห็นควรยกมือ เมื่อประธานอนุญาตจึงควรลุกขึ้นพูด อย่ายืนพูดก่อนประธานอนุญาต
หาก
จาเป็ นต้องออกจากห้องประชุมก่อนเวลาเลิก ให้ทาความเคารพประธานก่อนไม่วา่ ประธานจะเห็น
หรื อไม่
(2) แสดง
กิริยา ท่าทาง และถ้อยคา ควรสุ ภาพนอบน้อมในขณะประชุม และ
ไม่ควรพูดคุยกับผูน้ งั่ ข้างเคียงขณะประชุม ในขณะมีผกู ้ าลังพูด

9. มารยาทในการเข้ าสั งคม
1) มารยาทการเดิน
( 1) การเดินตามลาพัง ให้เดินด้วยกิริยาสุ ภาพ หลังตรง ระมัดระวังการก้าวขาให้
ช่วงก้าวไม่ยาวหรื อสั้นเกินไป แกว่งแขนพองาม การเดินกับผูใ้ หญ่ ให้เดินเยื้องไปทางซ้ายข้างหลัง
ผูใ้ หญ่ระยะห่าง 1-2 ฟุต การเดินอยูใ่ นลักษณะสารวม เมื่อมีการสนทนาให้มือประสานกัน
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ภาพที่ 32 การเดินตามหลังผูใ้ หญ่
ที่มาของภาพ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554)

ภาพที่ 33 การสนทนากับผูใ้ หญ่
ที่มาของภาพ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554)
(2) การเดินเข้าสู่ ที่ประชุม ในกรณี เดินเข้าไปนัง่ เก้าอี้ ควรเดินอย่างสุ ภาพเดินก้มตัว
เล็กน้อยเมื่อผ่านผูท้ ี่นงั่ อยูก่ ่อน ถ้าผูน้ งั่ มีอาวุโสมากให้คอ้ มตัวมาก อย่าลากเก้าอี้ หรื อโยกเก้าอี้จนเกิด
เสี ยงดัง
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ในกรณี เดินเข้าไปนัง่ กับพื้น ควรเดินอย่างสุ ภาพ ก้มตัวโดยระมัดระวังมิให้เสื้ อผ้า หรื อ
ส่ วนใดของร่ างกายไปกระทบผูอ้ ื่น ถ้าผ่านในระยะใกล้ให้ใช้การเดินเข่า
2) มารยาทในการแสดงความเคารพ
(1) การกราบ
การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ใช้แสดงความเคารพพระภิกษุ พระพุทธรู ป
หรื อพระรัตนตรัยให้กราบ 3 ครั้ง
การกราบบุคคลผูอ้ าวุโส และบุคคลทัว่ ไป กราบเพียง 1 ครั้งไม่แบมือ
การกราบพระพุทธรู ปและพระภิกษุสงฆ์
การกราบพระพุทธรู ปและพระภิกษุสงฆ์
ผูป้ ฏิบตั ิเป็ นบุคคลทัว่ ไป ให้ใช้วธิ ีการกราบแบบ
เบญจางค ประดิษฐ์ เป็ นการกราบโดยใช้อวัยวะทั้ง 5 คือ เข่าทั้งสอง ฝ่ ามือทั้งสอง และหน้าผาก สัมผัส
กับพื้น วิธีกราบมี 3 จังหวะ ดังนี้
จังหวะที่ 1 เรี ยกว่า อัญชลี ยกมือขึ้นในท่าประนมมือ
จังหวะที่ 2
เรี ยกว่า วันทนา หรื อวันทา ยกมือขึ้นไหว้ตามระดับที่ 1 การไหว้พระ
จังหวะที่ 3
เรี ยกว่า อภิวาท ทอดมือทั้งสองลงพร้อม ๆ กัน ให้มือและแขนทั้งสอง
การนั่งเตรียมกราบ
ชาย นัง่ คุกเข่าปลายเท้าตั้ง นัง่ ลงบนส้นเท้า มือทั้งสองวางคว่าเหนือเข่าทั้งสองข้างนัง่ ชิด
กัน (ท่าเทพบุตร)
หญิง นัง่ คุกเข่าปลายเท้าราบ นัง่ บนส้นเท้า มือทั้งสองวางคว่าเหนือเข่าทั้งสองข้างนัง่
ชิดกัน (ท่าเทพธิ ดา)

ภาพที่ 34 ท่านัง่ เตรี ยมกราบ
ที่มาของภาพ : ศูนย์วฒั นธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554)
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จังหวะที่ 1 “อัญชลี” ยกมือขึ้นในท่าประนมมือ

ภาพที่ 35 การกราบจังหวะที่ 1 “อัญชลี”
ที่มาของภาพ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554)
จังหวะที่ 2 “วันทา” หรือ “วันทนา” ยกมือขึ้นไหว้ตามระดับที่ 1 การไหว้พระ แล้ว
ยกมือขึ้นพร้อมค้อมศีรษะลงให้หวั แม่มือจรดระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้แนบส่ วนบนของหน้าผาก

ภาพที่ 36 การกราบจังหวะที่ 2 “วันทา”
ที่มาของภาพ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554)
จังหวะที่ 3 “อภิวาท” ทอดมือทั้งสองลงพร้อม ๆ กันให้มือและแขนทั้งสองข้างราบกับ
พื้น คว่ามือห่างกันเล็กน้อยพอให้หน้าผากจรดพื้นระหว่างมือทั้งสอง

150

ภาพที่ 37 การกราบจังหวะที่ 3 “อภิวาท”
ที่มาของภาพ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554)
ข้อควรสังเกต ขณะหมอบกราบกับพื้น ชายให้ขอ้ ศอกทั้งสองต่อกับหัวเข่าทั้งสอง
ส่ วนฝ่ ายหญิงให้ขอ้ ศอกทั้งสองคล่อมเข่า เมื่อจะกราบให้ประนมมือก้มศีรษะลงหน้าผากแตะส่ วนบน
ของมือที่ประนม เมื่อกราบแล้วนัง่ ในท่าหมอบเฝ้ าอีกครั้ง แล้วนัง่ ในท่าพับเพียบตามเดิม
(2) การไหว้
(2.1)
การไหว้พระสงฆ์ ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการไหว้พระรัตนตรัยรวมทั้ง
ปูชนียสถานสาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในกรณี ที่ไม่สามารถไหว้แบบเบญจางคประดิษฐ์
ได้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
ชาย ยืนแล้วค้อมตัวลงให้ต่าพร้อมกับยกมือขึ้นประนมไหว้ (ระดับที่ 1) ระหว่าง
อกให้ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผาก ทาเพียงครั้งเดียว แล้วลดมือลงตามเดิม เสร็ จพิธีไหว้
หญิง ยืนแล้วย่อเข่าลงให้ต่า โดยถอยเท้าข้างหนึ่งข้างใดตามถนัดพร้อมยกมือขึ้น
ไหว้ (ระดับที่ 1) โดยให้ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผาก
ในการ ไหว้พระให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลง ให้หวั แม่มือจรด
หว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้แนบส่ วนบนของหน้าผาก
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ภาพที่ 38 การไหว้พระสงฆ์
ที่มาของภาพ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554)
(2.2) ไหว้บิดา มารดา ครู อาจารย์ ให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อม
ศีรษะลง ให้หวั แม่มือจรดปลายจมูก ปลายนิ้วชี้แนบระหว่างคิ้ว

ภาพที่ 39 การไหว้บิดา มารดา ครู อาจารย์
ที่มาของภาพ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554)
(2.3) ไหว้ผเู ้ คารพทัว่ ๆ ไป ให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลง ให้
หัวแม่มือจรดปลายคาง ปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูก
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ภาพที่ 40 การไหว้ผทู้ ี่เคารพโดยทัว่ ไป
ที่มาของภาพ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554)
(2.4) ไหว้ผทู ้ ี่เสมอกัน จะใช้แสดงความเคารพผูท้ ี่มีอายุเท่ากัน หรื อเพื่อนกัน
ได้ดว้ ย โดยยืนตรงไหว้ไม่ตอ้ งค้อมศีรษะ

ภาพที่ 41 การไหว้บุคคลเสมอกัน
ที่มาของภาพ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554)
3) การถวายความเคารพพระมหากษัตริ ย ์ และพระบรมราชินี
(1) การถวายคานับ
ชาย ถ้าอยูใ่ นเครื่ องแบบ ทาความเคารพตามระเบียบของเครื่ องแบบยืนตรง มือแนบข้าง
เท้าแยกพองาม โดยค้อมตัวต่าพอสมควร
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ภาพที่ 42 การถวายคานับ
ที่มาของภาพ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554)
หญิง แสดงความเคารพโดยการถอนสายบัว ซึ่งมี 2 แบบ คือ
- แบบสากลนิยม ยืนตรง หันหน้าไปทางที่ประทับ วาดเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหลัง
เล็กน้อยตามถนัดพร้อมกับย่อตัวลงลาตัวตรง หน้าตรงสายตาทอดลง ปล่อยแขนทั้งสองข้างแล้วยืนตรง

ภาพที่ 43 การถวายความเคารพแบบสากลนิยม
ที่มาของภาพ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554)
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- แบบพระราชนิยม ยืนตรง หันหน้าไปทางที่ประทับ วาดเท้าไปข้างใดข้างหนึ่งไป
ข้างหลังเล็กน้อยตามถนัดพร้อมกับย่อตัวลง ขณะที่วาดเท้าให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นวางประสานกันบน
หน้าขาเหนือเข่า ค้อมตัวเล็กน้อยทอดสายตาลง แล้วยืนขึ้นในลักษณะเดิม

ภาพที่ 44 การถวายความเคารพแบบพระราชนิยม
ที่มาของภาพ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554)
(

2) การถวายบังคม
การถวายบังคมเป็ นราชประเพณี ถวายความเคารพพระมหากษัตริ ยใ์ นงานพระราชพิธี
สาคัญทั้งชาย และหญิง มือทั้งสองข้างวางคว่าเหนือเข่าทั้งสองข้าง ชายนัง่ แยกเข่าได้เล็กน้อย หญิงนัง่
เข่าชิด ถวายบังคมแบ่งเป็ น 3 จังหวะดังนี้
จังหวะที่ 1 ยกมือขึ้นประนมระหว่างอก ปลายนิ้วตั้งขึ้นต่ากว่าคางเล็กน้อย แขนแนบ
ลาตัวไม่กางศอกพองาม ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผาก มือทั้งสองไม่แยกจากกัน เงยหน้าขึ้นเล็กน้อย
จังหวะที่ 2 ทอดมือที่ประนมลงพร้อมค้อมตัวเล็กน้อย สายตามองหัวแม่มือแล้ววาดมือ
พร้อมเอนตัวไปข้างหลัง
จังหวะที่ 3 วาดมือที่ประนมลงพร้อมค้อมตัวลงมาอยูใ่ นจังหวะที่ 1 ทาสามจังหวะให้
ครบ 3 ครั้ง แล้วจึงลดมือลงวางคว่าเหนือเข่าทั้งสองข้าง การถวายบังคมนี้จะใช้กรณี ที่ชายกับหญิงไป
ถวายบังคมร่ วมกัน ถ้าเป็ นหญิงหรื อกลุ่มหญิงล้วนให้ใช้วธิ ี หมอบกราบ
3) การเข้ าพบผู้ใหญ่
(1) การเข้าพบผูใ้ หญ่ขณะที่กาลังยืนให้เดินอย่างสุ ภาพเข้าไปใกล้พอควร (ไหว้
ระดับที่ 2) และยืนสารวมเมื่อมีการเจรจาประสานมือ
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ภาพที่ 45 การนัง่ รอสนทนากับผูใ้ หญ่ (นัง่ เก้าอี้)
ที่มาของภาพ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554)
(2) การเข้าพบผูใ้ หญ่ขณะผูใ้ หญ่นงั่ เก้าอี้ ให้เดินอย่างสุ ภาพ เมื่อใกล้ผใู ้ หญ่แล้วจึง
ไหว้ (ไหว้ระดับที่ 2) และนัง่ เก้าอี้แบบนัง่ ต่อหน้าผูใ้ หญ่

ภาพที่ 46 การนัง่ สนทนากับผูใ้ หญ่ (นัง่ เก้าอี้)
ที่มาของภาพ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554)

ภาพที่ 47 การรอพบผูใ้ หญ่ (นัง่ กับพื้น)
ที่มาของภาพ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554)
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ภาพที่ 48 การนัง่ ต่อหน้าผูใ้ หญ่ (นัง่ กับพื้น)
ที่มาของภาพ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554)
(3) การเข้าพบผูใ้ หญ่ที่นงั่ อยูก่ บั พื้น ให้เดินอย่างสุ ภาพเข้าไปในระยะพอควร แล้ว
เดินเข่าไม่แกว่งแขน นัง่ พับเพียบเก็บเท้า ถ้าเป็ นผูอ้ าวุโสน้อยใช้ไหว้แล้วนัง่ แบบนัง่ ต่อหน้าผูใ้ หญ่
ถ้าเป็ นผูอ้ าวุโสมากใช้กราบแล้วนัง่ ลงศอกหรื อหมอบ
4) การส่ งและรับของจากผู้ใหญ่
การส่ งและรับของจากผูใ้ หญ่มีวธิ ี ปฏิบตั ิดงั นี้
( 1) เมื่อผูส้ ่ งนัง่ เก้าอี้ ผูร้ ับเดินเข้าไปใกล้ ย่อตัวและลงเข่าข้างหนึ่งส่ งของให้แล้วไหว้
เมื่อผูส้ ่ งยืน ให้เดินเข้าไประยะใกล้พอควร ย่อตัวลงส่ งของให้แล้วไหว้
(2)
เมื่อผูส้ ่ งของ และผูร้ ับของนัง่ เก้าอี้ดว้ ยกัน ส่ งของให้อย่างสุ ภาพ อย่าส่ งของ
ข้ามผูอ้ ื่น
(3) เมื่อผูร้ ับนัง่ กับพื้น ให้เดินเข้าไปในระยะพอสมควร แล้วนัง่ พับเพียบ เก็บ
ปลายเท้า หรื อเดินเข้าไปใกล้พอควร แล้วเดินเข่าไปนัง่ ส่ งของให้ ไหว้หรื อวางของลงไหว้ก่อนจึงส่ ง
ของให้แล้วไหว้อีกครั้งหนึ่ง ถ้าผูร้ ับเป็ นผูอ้ าวุโสมาก เมื่อผูส้ ่ งเข้าไปใกล้แล้วควรนัง่ วางของทางขวา
มือเหนือเข่าเล็กน้อยแล้วกราบผูใ้ หญ่ 1 ครั้ง ส่ งของให้ผใู ้ หญ่ ถ้าผูใ้ หญ่สนทนาด้วย ก็ให้นงั่ ลักษณะ
สารวม เมื่อจะลากลับกราบอีก 1 ครั้ง ถอยโดยวิธีเดินเข่าห่างจากผูใ้ หญ่พอประมาณ ลุกขึ้นยืนหันกลับ
(4) การรับของจากผูใ้ หญ่ มีวธิ ี ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการส่ งของให้ผใู ้ หญ่ แต่จะต้อง
ทาความเคารพก่อนรับของทุกครั้ง การแสดงความเคารพนั้นจะใช้ไหว้หรื อกราบแล้วแต่อาวุโสของ
ผูใ้ ห้ และสถานที่น้ นั ๆ ดังตัวอย่างการรับของจากผูใ้ หญ่
5) การเฝ้ าทูลละอองธุลพี ระบาท
( 1) เฝ้ าฯ เมื่อเสด็จพระราชดาเนิน เมื่อเสด็จพระราชดาเนินผ่านจะเป็ นโดยประทับ
ยานพาหนะ หรื อเสด็จพระราชดาเนินก็ตาม จะต้องถวายความเคารพ การถวายความเคารพจะกระทา

157

โดยวิธีใดสุ ดแต่ผเู ้ ฝ้ าฯ เฝ้ าโดยการนัง่ หรื อยืน สถานที่เป็ นที่ที่จดั ไว้ หรื อเป็ นถนน ผูเ้ ฝ้ าฯ เลือกถวาย
ความเคารพตามความเหมาะสม ดังนี้
(1.1) เสด็จพระราชดาเนินโดยลาดพระบาท ประเพณี ไทยนิยมการนัง่ เฝ้ าฯ แต่
จะยืน เฝ้ าฯ ก็ได้ แต่ตอ้ งห่างจากลาดพระบาทพอสมควร ถ้ายืนเฝ้ าฯ เมื่อเสด็จพระราชดาเนินผ่านให้
ถวายความเคารพตามเพศ ถ้านัง่ เฝ้ าฯ ให้ผเู ้ ฝ้ าฯ หมอบกราบแล้วหมอบอยูจ่ นเสด็จผ่านไปแล้วจึงลุกขึ้น
นัง่ หรื อจะเพียงแต่กราบเมื่อเสด็จผ่านเท่านั้นก็ได้
(1. 2) เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์ ให้ยนื ตรงถอนสายบัวถวายคานับ
วันทยาหัตถ์ กราบหรื อไหว้ ตามความเหมาะสมของสถานที่และการแต่งกาย
( 2) เฝ้ าฯ ในงานที่นงั่ เก้าอี้หรื อยืนเฝ้ าฯ เมื่อเสด็จพระราชดาเนินมาถึง ผูเ้ ฝ้ าฯ ลุกขึ้น
ยืนหันไปทางพระองค์ (ชาย) ถวายคานับ (หญิง) ถอนสายบัว
( 3) ถ้าเป็ นงานเฝ้ าฯ ในพิธีการ ผูเ้ ฝ้ าฯ ต้องถวายความเคารพก่อนที่พระองค์จะ
ประทับพระราชอาสน์ เมื่อพระองค์ท่านประทับพระราชอาสน์แล้ว ให้ถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่ง
แล้วจึงนัง่ ในงานเฝ้ าฯ เมื่อจะลุกไปจากที่หรื อนัง่ ลงจะต้องถวายความเคารพทุกครั้ง

ภาพที่ 49 การนัง่ รอเฝ้ ารับเสด็จพระราชดาเนินผ่าน
ที่มาของภาพ: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ถ่ายเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554)
(
4) เข้าเฝ้ าฯ เพื่อรับพระราชทานของ (ถ้าเป็ นของเล็ก รับด้วยมือขวา ถ้าเป็ นของ
ใหญ่รับด้วยมือทั้งสองข้าง โดยยกมือขึ้นเกือบจะพร้อมกับมือที่เอางาน) ซึ่ งมีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
(4.1) ถวายคานับตามเพศ
(4. 2) เดินเข้าไปใกล้พอสมควร
(4. 3) ย่อเข่าซ้าย ตั้งเข่าขวา หรื อก้าวเท้าขวาไป 1 ก้าว
(4. 4) เอางาน
(4. 5) รับพระราชทานของ
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(4. 6) ลุกขึ้นถอยหลังหนึ่งก้าว แล้วถวายคานับตามเพศ
(4. 7) เดินถอยหลังประมาณ 3 ก้าว แล้วถวายคานับตามเพศ
(4. 8) เดินตามปกติ
การ “เอางาน” เป็ นการกระทาที่แสดงการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และพระบรมราชินีนาถ มีวธิ ปฏิ
ี บตั ดิ งั นี้
- ยกมือขวาขึ้นไปข้างหน้าให้เฉี ยงจากตัวประมาณ 45 องศา
- นิ้วมือชิด กระดกปลายมือขึ้น แล้วกลับที่เดิมเร็ ว ๆ 1 ครั้ง
- หลังจากลดปลายมือลงที่เดิมแล้วจึงแบมือรับพระราชทานของ
(5) เข้าเฝ้ าฯ ทูลเกล้าถวายของ มีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
(5. 1) ของที่จะทูลเกล้าฯ ถวายจะต้องวางบนพาน
(5. 2) ถวายความเคารพตามเพศ
(5. 3) เดินเข้าไปใกล้พอสมควร
(5. 4) ย่อเข้าซ้าย ตั้งเข่าขวา
(5. 5) ทูลเกล้าฯ ถวายโดยยกพานที่คอพานด้วยมือทั้งสองข้าง และน้อมตัว
เล็กน้อย
(5. 6) ลุกขึ้นถอยหลังครึ่ งก้าว แล้วถวายความเคารพ
(5. 7) เดินถอยหลังประมาณ 3 ก้าว แล้วถวายความเคารพ
(5. 8) เดินตามปกติ

10. มารยาทในการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสั งคม
สังคมได้มีการกาหนดรู ปแบบแผนในการดาเนินชีวติ ของกลุ่มสังคม ในการอยูร่ ่ วมกัน
นอกจากจะต้องเข้าใจในสถานภาพบทบาทหน้าที่ของตนแล้ว มนุษย์ตอ้ งเข้าใจวัฒนธรรมประเพณี อนั
เป็ นแบบแผนของสังคมนั้นด้วย เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ หรื อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ทางสังคมที่ตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ด้อย่างถูกต้องเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ส่ วนรวม
และสังคม (สุ พตั รา สุ ภาพ,2540:35)
ความหมายของ “กิจกรรมทางสั งคม”
กิจกรรมทางสั งคม หมายถึง สิ่ งต่างๆ ที่จดั ให้มีข้ ึนโดยมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ประเพณี และศาสนาที่ยดึ ถือเป็ นหลักปฏิบตั ิสืบทอดกันมาช้านาน ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความเจริ ญ
งอกงาม การมีระเบียบวินยั ความสามัคคี และการมีศีลธรรมอันดีงามของประชาชนในประเทศ
กิจกรรมทางสังคมโดยทัว่ ๆ ไปแบ่งเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
1) กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับพิธีกรรมทางศาสนา
(1) การถวายของแด่พระภิกษุสงฆ์
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การถวายของแด่พระภิกษุสงฆ์ หมายถึง การประเคนของโดยส่ งให้ตามวิธีการ
ทางพระวินยั ถ้าเป็ นของพอยกได้ใช้สองมือยกแล้ว ประเคนในระยะหัตถบาส (ระยะห่างประมาณ 1
ฟุต) ถ้าเป็ นของใหญ่เกินกว่าที่จะยกได้ เช่น รถ เรื อ ก็ไม่ตอ้ งยก เพียงกล่าวคาถวาย หรื อถวายเอกสาร
ประกอบสิ่ งของนั้นก็พอแล้ว

ภาพที่ 50 การถวายของแด่พระภิกษุสงฆ์
ที่มาของภาพ http://www.culture.go.th.knowledge/stotuaction/action.html.
(สื บค้นวันที่ 22 มกราคม 2554)
วิธีถวายของแด่พระภิกษุสงฆ์ ชายและหญิงปฏิบตั ิดงั นี้
(1.
1) ถ้าพระสงฆ์นงั่ กับพื้นให้ถือของเดินเข่าเข้าไปในระยะหัตถบาส แล้วยก
ของขึ้นประเคน ชายจะประเคนของแด่พระสงฆ์ในลักษณะมือต่อมือได้เลย ส่ วนหญิงจะต้องวางบนผ้า
ที่พระสงฆ์ทอดมาเรี ยกว่า ผ้ากราบ จะให้ไหว้หรื อกราบแล้วแต่กาลเทศะ ถอยออกโดยวิธีเดินเข่าเมื่อ
ห่างพอประมาณค่อย ๆ ลุกขึ้นหันตัวกลับ
(1. 2) ในกรณี พระสงฆ์นงั่ บนเก้าอี้ หรื อาสนสงฆ์ ไม่ตอ้ งเดินเข่า แต่เข้าไปให้ได้
ระยะ หัตถบาส และประเคนตามวิธีดงั กล่าวข้างต้น ถ้ามีของหลายอย่างควรประเคนทีละอย่าง แต่ถา้ มี
ถาด หรื อภาชนะใส่ ไว้แล้วก็ประเคนทั้งถาดหรื อภาชนะได้
(2) การรับของจากพระภิกษุสงฆ์ การรับของจากพระภิกษุสงฆ์ ชายและหญิงปฏิบตั ิ
ดังนี้
(2. 1) ก่อนรับของให้เข้าไปใกล้ในระยะพอสมควร แล้วแสดงความเคารพจะกราบ
หรื อไหว้ตามความเหมาะสม
(2. 2) ในกรณี เป็ นของเบา ชายยืน่ มือขวารับของถ้าเป็ นของหนักยืน่ มือทั้งสองรับ
แล้วถอยกลับ ส่ วนหญิงพระจะวางของไว้ตรงหน้า ของเบาให้เอื้อมมือขวาไปหยิบด้วยอาการนอบน้อม
สารวม ของหนักให้ยนื่ มือทั้งสองข้างรับแล้วถอยกลับ
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ภาพที่ 51 การรับของจากพระภิกษุสงฆ์
ที่มาของภาพ ที่มาของภาพ http://www.culture.go.th.knowledge/stotuaction/action.html.
(สื บค้นวันที่ 22 มกราคม 2554)
(3) การถวายสังฆทาน
สังฆทาน คือ ทานที่ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมิได้เจาะจงว่าจะถวายพระรู ป ใดรู ป
หนึ่งโดยเฉพาะ ถือกันว่าสังฆทานเป็ นทานที่ให้อานิสงส์มาก มีวธิ ี ปฏิบตั ิดงั นี้
(กรมการศาสนา,
2550:15)
(3.1) ไปนิมนต์กบั เจ้าอาวาส หรื อพระภิกษุผมู ้ ีหน้าที่นิมนต์พระในวัดขอให้
นิมนต์พระสงฆ์เพื่อไปรับสังฆทานตามจานวนที่ตอ้ งการ โดยระบุวนั เวลา สถานที่ให้แน่นอน หรื อจะ
นิมนต์พระสงฆ์ขณะออกบิณฑบาตก็ได้
(3.2) เมื่อพระมาถึงพร้อมแล้ว จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรู ปกราบพระพุทธรู ป
เสร็ จแล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์กราบ 3 ครั้ง (กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์) แล้วอาราธนาศีล และ
รับศีล
คาว่า “อาราธนา” แปลว่า ยินดี เป็ นคาที่ใช้ติดต่อเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ หมายความว่า ขอร้อง
ให้ท่านกรุ ณาทาอย่างนั้นอย่างนี้ เช่น อาราธนาไปสวดมนต์ อาราธนาศีล เท่ากับขอร้องให้ท่าน ให้ศีล
คาว่า อาราธนาศีล 5 มีดงั นี้ (กรมการศาสนา, 2550:1)
เริ่มด้ วยบทนมัสการพระรัตนตรัย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธะสะ (นะโม 3 จบ)(ข้าพเจ้าขอนอบ
น้อมนมัสการสมเด็จพระผูม้ ีพระภาคเจ้าผูเ้ ป็ นพระอรหันต์ พระองค์น3้ นั ครั( ้ ง)
คาอาราธนาศีล 5 หรือ คาขอศีล 5
มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะธายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามะ
(ท่านผูเ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 พร้อมกับสรณะ 3)
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ทุติยมั ปิ มะยังภันเตวิสุงวิสุง รักขะนะธายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญศีจะลานิยาจามะ
(ท่านผูเ้ จริ ญ แม้นในวาระที่ 2 ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 พร้อมกับสรณะ 3)
ตะติยมั ปิ มะยังภันเตวิสุงวิสุง รักขะนะธายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญศีจะลานิยาจามะ
(ท่านผูเ้ จริ ญ แม้นในวาระที่ 3 ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 พร้อมกับสรณะ 3)
(
3.3) รับศีลแล้วกราบ 3 ครั้งให้นาเครื่ องที่จะถวายสังฆทานนั้นวางเรี ยงไว้
ตรงหน้าพระสงฆ์ นัง่ ยกมือประนม (ไหว้ระดับที่ 1) กล่าวนาถวาย ดังนี้
“ข้าแต่พระสงฆ์ผเู ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริ วารเหล่านี้
แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอภิกษุสงฆ์จงรับ ภัตตาหารกับทั้งบริ วารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชน์และความสุ ข แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย สิ้ นกาลนานเทอญ”
(3.
4) เมื่อกล่าวคาถวายจบ พระจะรับว่า “สาธุ ” ขึ้นพร้อมกันแล้วจึงประเคนของ
ประเคนเสร็ จแล้ว พระจะอนุโมทนาด้วยบท ยถา และสัพพี พอท่านเริ่ มว่า ยถา... ผูถ้ วายเริ่ มกรวดน้ า
พระว่าสัพพี... ให้รินน้ าให้หมด แล้วนัง่ ประนมมือรับพรไปจนจบ แล้วกราบ 3 ครั้ง เป็ นอันเสร็ จพิธี
ถวายสังฆทาน
(4) การถวายผ้าอาบน้ าฝน
ผ้าอาบน้ าฝน คือ ผ้าอาบน้ าที่ถวายพระในเทศกาลก่อนเข้าพรรษา ผ้าอาบ
น้ าฝนเทียบได้กบั ผ้าขาวม้าของฆราวาส พระพุทธเจ้าประทานอนุญาตพิเศษให้พระสงฆ์รับผ้าอาบ
น้ าฝนได้เฉพาะในฤดูฝน โดยให้ถวายตั้งแต่วนั แรม 1 ค่า เดือน 7 ถึงวันแรม 1 ค่า เดือน 8 หรื อวันขึ้น
15 ค่าเดือน 8 ซึ่ งเป็ นระยะเวลาก่อนเข้าพรรษา 1 เดือน
พิธีถวายผ้าอาบน้ าฝน ปฏิบตั ิดงั นี้
(4. 1) ผูถ้ วายนาผ้าอาบน้ าฝน และของบริ วาร เช่น ธูปเทียน สบู่ ร่ ม ยาสี ฟัน ฯลฯ
นามารวมไว้ที่ประชุมสงฆ์ ซึ่ งจะเป็ นในอุโบสถ หรื อศาลาการเปรี ยญก็ได้
(4. 2) เมื่อพระสงฆ์ลงประชุมเรี ยบร้อยแล้ว ผูเ้ ป็ นหัวหน้าจะกล่าวนาตั้งนโม 3
จบ แล้วกล่าวคาถวาย ดังนี้
อิมานิ มย ภนฺ เต วสฺ สิกสาฎกานิ , โอโฌชยาม, สาธุโน ภนฺ เต สงฺ โต, อิมานิ, วสฺ สิกสาฏิกา
นิ, ปฏิคคณฺ หาตุ, อมฺ หาก, ทีฆรตฺ ธ หิตาย สุ ขาย
คาแปล ข้าแต่พระสงฆ์ผเู ้ จริ ญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าอาบน้ าฝนเหล่านี้
แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ าฝนเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุ ข
แก่ขา้ พเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ
(5) การตักบาตร
การตักบาตร คือ การนาข้าว และกับข้าวใส่ ลงในบาตรของภิกษุสามเณร จะตักเป็ น
ประจาวันทุกวัน หรื อเฉพาะวันพระ หรื อวันใดวันหนึ่งแล้วแต่กาลังทรัพย์ และกาลังศรัทธา การตัก
บาตรมีวธิ ี ปฏิบตั ิ ดังนี้
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(5.

1) ถอดรองเท้าก่อนตักบาตร ยกเว้นอยูใ่ นเครื่ องแบบ หรื อแต่งกายใน

ชุดสากล
(5. 2) ก่อนตักบาตรนิยมตั้งจิตอธิ ษฐาน โดยถือขันข้าวด้วยมือทั้งสอง นัง่ แบบ
กระหย่ง ยกขันข้าวเสมอหน้าผากพร้อมกับกล่าวคาอธิ ษฐานว่า “ทานที่ขา้ พเจ้าให้ดีแล้ว ขอจงเป็ น
เครื่ องนามาซึ่ งความสิ้ นไปแห่งอาสวกิเลสเทอญ”
(5. 3) เมื่ออธิ ษฐานแล้ว ลุกขึ้นยืนตักข้าวใส่ บาตรอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้ขา้ ว
หก หยิบของอื่น ๆ เช่น กับข้าว ขนม วางลงในบาตรพระทีละชิ้น ถ้าต้องการจะถวายดอกไม้ธูปเทียน
ชายให้ส่งถวายกับมือพระ หญิงรอให้พระปิ ดฝาบาตรก่อนแล้วจึงวางดอกไม้ธูปเทียนไว้บนฝาบาตร
(5. 4) พนมมือไหว้พระภิกษุหลังจากตักบาตรเรี ยบร้อยแล้ว และกรวดน้ าอุทิศ
ส่ วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษหรื อผูท้ ี่ล่วงลับไปแล้ว
วิธีกรวดนา้
ให้ใช้น้ าสะอาด ใส่ ภาชนะไว้พอสมควร มือขวาจับภาชนะน้ า มือซ้ายประคองริ นน้ า
ไม่ให้ขาดสาย แล้วว่าบทกรวดน้ าในใจว่า “อิท เม ญาติ น โหตุ สุ ขิตาโหนฺ ตุ ญาตโย” แปลว่า ขอบุญนี้
จงสาเร็ จแก่ญาติท้ งั หลายของข้าพเจ้า ขอญาติท้ งั หลาย จงเป็ นสุ ข ๆ เถิด แล้วประนมมือรับพรจากพระ
ส่ วนน้ าที่กรวดเสร็ จแล้วให้นาไปเทลงดิน หรื อไปรดโคนต้นไม้ใหญ่นอกบ้าน ห้ามเทลงกระโถน
เพราะน้ าที่กรวดเป็ นสักขีพยานในการทาบุญ ถือว่าเป็ นของสู ง
2) กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับพิธีการทางสั งคม
กิจกรรมสาคัญที่จดั เป็ นพิธีการทางสังคม ได้แก่
(1)
ประเพณี การบวช
คาว่า “บวช” หมายถึงการเว้นชัว่ คือ เว้นจากสิ่ งไม่ดีไม่งามทั้งหมด การบวช
มี 2 อย่าง บวชเณร และบวชพระ
การบวชเณร ผูบ้ วชต้องมีอายุอย่างน้อย 7 ปี มีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็ นพระอุปัชฌาย์
การบวชไม่จาเป็ นต้องมีพระอันดับ และไม่จากัดสถานที่บวช
การบวชพระ ผูบ้ วชต้องมีอายุ 20 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป ไม่เป็ นโรค 5 โรค คือ โรคเรื้ อน
ฝี กลาก วัณโรค และลมบ้าหมู คนที่ไม่สมควรจะได้บวชลักษณะอื่น ๆ อีกคือ คนเคยต้องปาราชิก กะเทย
คนฆ่าบิดามารดา คนพิการ เป็ นใบ้ หูหนวก ตาบอด ฯลฯ
การบวชตามประเพณี ไทย ถือว่าเป็ นงานมงคล ผูท้ ี่ได้รับเชิญไปร่ วมงานบวช ถือว่าเป็ น
การไปร่ วมทาบุญกุศล จึงควรปฏิบตั ิดงั นี้
(1. 1) แต่งกายให้เหมาะสม สุ ภาพ เรี ยบร้อย
(1. 2) ไปถึงงานก่อนเวลา หรื อตรงเวลา
(1. 3) เมื่อไปถึงงานควรไปพบและทาความเคารพเจ้าภาพ
(1. 4) ร่ วมทาบุญกับเจ้าภาพตามอัตภาพของตน
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(1. 5) นัง่ ในที่เหมาะสม ไม่ควรพูดคุยเสี ยงดัง
(1. 6) ไม่ดื่มสุ ราหรื อของมึนเมา
(1. 7) สาหรับเจ้าภาพ ควรต้อนรับแขกด้วยอาการยิม้ แย้มแจ่มใส
(1. 8) เมื่อกลับ ควรลาเจ้าภาพก่อน
(2) ประเพณี การแต่งงาน
ตามประเพณี อนั ดีงามของไทย การแต่งงานจะเกิดขึ้นเมื่อบ่าวสาวได้ตกลงยินยอม
ว่าจะอยูก่ ินร่ วมกันฉันสามีภรรยา ยอมปฏิบตั ิตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี และกฎหมายที่ใช้บงั คับอยู่
ในสังคมนั้น จากผลทางกฎหมายจะทาให้ท้ งั คู่เกิดสิ ทธิ และหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบตั ิและรับผิดชอบร่ วมกัน
จะอยูค่ รองรักกันร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขในบทบาทที่ถูกต้องตามประเพณี นิยม และตามบทบัญญัติกฎหมาย
เมื่อกาหนดวันที่จะจัดพิธีการแต่งงานเรี ยบร้อยแล้ว คู่บ่าวสาวควรไปแจกบัตรเชิญด้วย
ตนเอง เพื่อเป็ นการให้เกียรติ และความเคารพต่อแขกรับเชิญ ในการเชิญแขกผูใ้ หญ่ควรมีพานสาหรับวาง
บัตรเชิญ และควรไปเชิญด้วยตนเอง การจ่าหน้าซองบัตรเชิญ ควรเขียนด้วยลายมือบรรจง ระบุชื่อนามสกุล
ให้ถูกต้อง สาหรับผูไ้ ด้รับเชิญแล้ว ควรไปร่ วมงานเพื่อเป็ นเกียรติแก่เจ้าภาพ และควรปฏิบตั ิตนดังนี้
(2. 1) ควรแต่งกายให้สุภาพตามสากลนิยม และเหมาะสมกับลักษณะของงาน
ถ้าในบัตรเชิญกาหนดการแต่งกายก็แต่งกายตามที่กาหนด ถ้าไม่มีการกาหนดก็ควรพิจารณาแต่งกาย
ให้สุภาพเรี ยบร้อย ไปถึงงานให้ตรงเวลา หรื อก่อนเวลาเล็กน้อยที่กาหนดในบัตรเชิญ เมื่อไปถึงงาน
ควรหาโอกาสไปพบ และทาความเคารพเจ้าภาพก่อนแล้วจึงไปร่ วมสนทนากับผูอ้ ื่น
ควรนัง่ ใน
ที่เหมาะสม ไม่นงั่ ข้างหน้าผูใ้ หญ่
(2.2) เมื่อเดินเข้าห้องพิธี ผ่านโต๊ะหมู่บูชา ให้ยกมือไหว้พระก่อน การหลัง่ น้ า
พระพุทธมนต์แก่คู่บ่าวสาว ต้องให้ผอู ้ าวุโสเข้าไปก่อน และกล่าวให้ศีลให้พร ขณะหลัง่ น้ าพระ
พุทธมนต์ คู่บ่าวสาวรับพรด้วยการกระดกมือที่ประนม พร้อมกับก้มศีรษะลงเล็กน้อย เมื่อรับน้ าพระ
พุทธมนต์แล้ว
(2.3) ช่วยทาบุญแก่เจ้าภาพตามอัตภาพของตน
(2.4) การรับประทานอาหาร ปฏิบตั ิตามมารยาทในการรับประทานอาหารแต่ละ
แบบ เช่น เลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟต์ แบบค็อกเทล แบบโต๊ะจีน และไม่พดู คุยส่ งเสี ยงดัง หรื อสู บบุหรี่
ขณะที่ผใู ้ หญ่ข้ ึนไปกล่าวอวยพร
(2.5) ควรหยิบของชาร่ วยเพียงชิ้นเดียว เมื่อกลับควรกล่าวลาเจ้าภาพก่อน
(3) ประเพณี การทาบุญเลี้ยงพระ
การทาบุญเลี้ยงพระ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คื อ การทาบุญงานมงคล และ
การทาบุญงานอวมงคล
(3. 1) การทาบุญงานมงคล ได้แก่ การทาบุญเลี้ยงพระเพื่อความสุ ขความเจริ ญใน
โอกาสต่าง ๆ เช่น ทาบุญขึ้นบ้านใหม่ ทาบุญงานแต่งงาน ทาบุญงานวัดเกิด เป็ นต้น
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(3. 2) การทาบุญงานอวมงคล ได้แก่ การทาบุญในโอกาสที่มีเหตุไม่ดีไม่เป็ น
มงคล เช่น การทาบุญอุทิศส่ วนกุศลให้แก่ผตู ้ าย เป็ นต้น
การทาบุญงานมงคล มีระเบียบพิธี ดังนี้
อาราธนาพระสงฆ์มาเจริ ญพระพุทธมนต์ เตรี ยมที่ต้ งั พระพุทธรู ปพร้อม
ทั้งเครื่ องบูชา โดยตั้งพระพุทธรู ปไปทางทิศตะวันออกหรื อทิศเหนื อ ตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน วงด้ายสายสิ ญจน์ จัดอาสนะ (ที่สาหรับพระนัง่ ) ให้จดั ตามจานวนพระสงฆ์ที่นิมนต์
มา ตั้งภาชนะสาหรับทาน้ ามนต์ ต้อนรับพร จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชา อาราธนาศีลและรับศีล จุดเทียน
น้ ามนต์ (นิยมใช้เทียนสี ขาว)
- ประเคนภัตตาหาร ถวายภัตตาหารบูชาพระพุทธรู ป ถวายไทยธรรมแด่
พระภิกษุสงฆ์ กรวดน้ าอุทิศส่ วนกุศล ประพรมน้ าพุทธมนต์ ส่ งพระภิกษุสงฆ์
การทาบุญงานอวมงคล มีระเบียบพิธี ดังนี้
- พิธีงานศ พ เป็ นพิธีงานเรี ยงลาดับ ได้แก่ การอาบน้ าศพ งานเผาศพ
งานฝังศพ และงานลอยอังคาร การเคารพศพ เช่น การวางดอกไม้หน้าศพ จุดธูปเทียน
การทาบุญ 7 วัน 50 วัน หรื อ 100 วัน เป็ นการทาบุญเฉพาะของเจ้าภาพ
ซึ่งเจ้าภาพจะเชิญแขกหรื อไม่เชิญก็ได้ ถ้าจะจัดการฝังศพวันใด ณ ที่ใด เจ้าภาพจะออกบัตรเชิญไปยัง
แขกต่าง ๆ และเจ้าภาพจะจัดการรับแขก ณ ที่น้ นั ถ้าเป็ นการเผาศพ เจ้าภาพจะออกบัตรเชิญโดยการ
กาหนดวัน เวลา และสถานที่เผาศพ โดยเจ้าภาพจัดการรับแขก ณ ที่นนั่ การเผาศพ งานเก็บอัฐิ และ
งานฉลองอัฐิ ตลอดจนงานลอยอังคารเป็ นงานเฉพาะของเจ้าภาพ
(4) ประเพณี งานศพ
งานศพเป็ นงานเศร้าโศก ผูท้ ี่ไปงานศพไม่วา่ จะเป็ นการรดน้ าศพ สวดศพ
เผาศพ ทาบุญครบรอบ 7 วัน 50 วัน หรื อ 100 วัน พึงปฏิบตั ิดงั นี้
การแต่ งกาย ถ้าเป็ นงานศพที่ระบุการแต่งกายก็แต่งกายตามที่ระบุไว้ในบัตร
เชิญ และถ้าเป็ นงานศพที่ไม่ระบุการแต่งกายให้แต่งชุดไว้ทุกข์แบบเรี ยบร้อยสุ ภาพ
การรดนา้ ศพ มีวธิ ี ปฏิบตั ิดงั นี้
ก. เมื่อไปถึงงานต้องเข้าไปแสดงความเสี ยใจกับเจ้าภาพก่อน
ข. ในพิธีรดน้ าศพ ควรกราบพระพุทธรู ปในห้องพิธีก่อนจึงเข้าไปรดน้ าศพ
โดยเรี ยงตามลาดับอาวุโส
ค. ก่อนรดน้ าศพต้องคารวะศพก่อน ในกรณี ศพเป็ นพระภิกษุควรกราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง แล้วรดน้ าหอม หรื อน้ าอบโดยเทลงบนฝ่ ามือ เสร็ จแล้วให้กราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ์อีก 3 ครั้ง ถ้าศพบุคคลธรรมดาให้คารวะโดยโค้งคานับ หรื อนัง่ คุกเข่าน้อมตัวยกมือ
ไหว้ แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่ ที่จดั และเมื่อรดน้ าเสร็ จแล้วคารวะอีกหนึ่งครั้ง
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การสวดศพ มีวธิ ี ปฏิบตั ิดงั นี้
ก. เมื่อไปถึงงาน แสดงความเคารพเจ้าภาพ และควรนาพวงหรี ด หรื อ
พวงมาลัยดอกไม้สดไปมอบให้เจ้าภาพเพื่อวางหน้าศพ ซึ่ งเป็ นเครื่ องหมายที่แสดงความเสี ยใจร่ วมกับ
เจ้าภาพ
ข. ควรกราบพระพุทธรู ปก่อนแล้วจึงไปเคารพศพโดยใช้ธูป 1 ดอก ถ้าเป็ นศพ
พระใช้กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ศพผูอ้ าวุโสใช้กราบ 1 ครั้งแบบตั้งมือ (ไม่แบมือ) ศพเด็กใช้นงั่
พับเพียบในลักษณะสารวมมือประสาน ควรสารวมกิริยา มารยาทในขณะพระสวด ไม่เศร้าโศกมาก
เกินไป หรื อแสดงกิริยารื่ นเริ งพูดคุยเสี ยงดัง หรื อสู บบุหรี่ รบกวนคนข้างเคียง
ค. นกรณี ที่แขกเป็ นเจ้าภาพสวดศพจะต้องเป็ นผูจ้ ุดธูปเทียนบูชาพระ และเป็ น
ผูถ้ วายเครื่ องปัจจัยไทยทานด้วยตนเอง
ง. ก่อนกลับ ควรกล่าวลาเจ้าภาพก่อน
การเผาศพ มีวธิ ี ปฏิบตั ิดงั นี้
ก. ผูท้ ี่ได้รับเชิญเป็ นประธานในพิธีตอ้ งไปถึงก่อนเวลา เมื่อเข้าไปในบริ เวณ
เมรุ ซึ่ งมีศพตั้งอยู่ ชายควรคานับ หญิงควรน้อมตัวไหว้แล้วจึงเข้าไปนัง่ ในที่ ที่เจ้าภาพจัดไว้ให้ใน
ท่าสงบ เมื่อประธานในพิธีจุดไฟประชุมเพลิงทุกคนลุกขึ้นอย่างสงบเพื่อแสดงความเคารพเมื่อ
ประธานลงจากเมรุ จึงทยอยกันขึ้นไปเผา โดยเรี ยงลาดับอาวุโส
ข. นาดอกไม้จนั ทน์ไปวางไว้บนเชิงตะกอนเพื่อเป็ นการขอขมาศพก่อนและ
หลังวางดอกไม้จนั ทน์ให้ทาความเคารพศพแล้วจึงลงจากเมรุ
ค. ก่อนกลับควรลาเจ้าภาพ
(5) ประเพณี การทอดกฐินและทอดผ้าป่ า
คาว่า “กฐิน” เป็ นภาษาบาลี แปลว่า ไม้สะดึง ในสมัยก่อนการตัดเย็บไตรจีวร
เป็ นเรื่ องใหญ่เนื่องจากไม่มีเครื่ องทุ่นแรง เช่น จักรเย็บผ้า และไม่มีร้านขายผ้าสาเร็ จรู ป การทาจีวร
สบง หรื อสังฆาฎิแต่ละผืนต้องอาศัยพระสงฆ์หลาย ๆ รู ป ช่วยกันทาโดยขึงผ้ากับไม้สะดึงให้ตึงก่อน
แล้วจึงตัดเย็บ ดังนั้นผ้ากฐินก็คือผ้าที่สาเร็ จขึ้นได้เพราะอาศัยไม้สะดึง และถึงแม้ในปั จจุบนั การทาไตร
จีวรจะไม่ตอ้ งอาศัยไม้สะดึงแล้วก็ตาม แต่ชื่อของผ้าชนิดนี้ก็ยงั คงเรี ยกว่า ผ้ากฐิน อยูอ่ ย่างเดิม
คาว่า “ทอดกฐิน” หมายถึง การนาผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างน้อย
5 รู ป โดยมิได้ต้ งั ใจ จะถวาย ให้แก่พระ รู ปใดรู ปหนึ่ง สุ ดแท้แต่พระสงฆ์ท่านจะมอบหมายกันเอง
(กรมการศาสนา,2550:25)
ประเพณี การทอดกฐิน มีหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
(5. 1) กาหนดระยะเวลาทอดกฐิน เริ่ มตั้งแต่วนั แรม 1 ค่า เดือน 11 ถึงวันขึ้น
15 ค่า เดือน 12 จะทอดก่อน หรื อหลังจากนี้ไม่ได้ ส่ วนจะเป็ นวัดใดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ขึ้นอยู่
กับความสะดวกของเจ้าภาพ และทางวัด
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(5. 2) วัดหนึ่งๆ จะรับการทอดกฐินได้เพียงครั้งเดียวต่อปี เท่านั้น
(5. 3) วัดที่จะรับกฐิน จะต้องมีพระภิกษุสงฆ์อยูจ่ าพรรษาในวัดนั้นตลอด
3 เดือน โดยไม่ขาดพรรษา และผ้ากฐินจะถวายแก่พระสงฆ์ที่จาวัดอยูต่ ลอดพรรษาเท่านั้น
(5. 4) ผูเ้ ป็ นเจ้าภาพทอดกฐินจะเป็ นบรรพชิต หรื อฆราวาสเพศใดๆ ก็ได้
ถ้าเป็ นบรรพชิต ต้องเป็ นบรรพชิตต่างวัดกัน
( 5.5) เครื่ องกฐินประกอบด้วย ผ้ากฐิน เครื่ องบริ วารกฐิน เช่น ภาชนะสาหรับ
เก็บน้ า โต๊ะ ตู ้ จาน ชาม ช้อน เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า ยาประจาบ้าน ฯลฯ
(5. 6) การถวายกฐิน นิยมนาผ้ากฐินและบริ วารไปจัดเตรี ยมไว้ที่อุโบสถ หรื อ
ศาลาการเปรี ยญซึ่ งใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธี เมื่อพระสงฆ์นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย แล้วกลับมานัง่ ยังที่จดั ไว้ จากนั้นพิธีกรกล่าวคาอาราธนา และร่ วมกันรับศีล
(5. 7) เจ้าภาพถวายผ้ากฐิน โดยยกผ้าไตรวางบนแขนทั้ง 2 นัง่ คุกเข่าประนมมือ
หันไปทางพระพุทธรู ป กล่าวคาบูชาพระรัตนตรัยตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นหันหน้ามาทางพระสงฆ์กล่าว
คาถวายผ้ากฐิน แล้วนาไตรกฐินประเคนให้แก่พระภิกษุรูปใดรู ปหนึ่งหรื อจะวางไว้ตรงหน้าท่านเฉย ๆ
ก็ได้ ต่อจากนั้นผูม้ าร่ วมพิธีช่วยกันถวายเครื่ องบริ วารแด่พระภิกษุสงฆ์ทุกรู ป พระสงฆ์จะสวด
อนุโมทนา
(5. 8) เจ้าภาพ และผูร้ ่ วมงานกรวดน้ าอุทิศผลบุญแก่สรรพสัตว์ร่วมโลก เป็ นอัน
เสร็ จพิธี
(6) การทอดผ้าป่ า
ผ้าป่ าหมายถึง ผ้าไม่มีเจ้าของ วางทิ้งอยูต่ ามป่ า ป่ าช้า หรื อพาดอยูต่ ามกิ่งไม้
ประเพณี ทอดผ้าป่ ามีมาแต่ครั้งพุทธกาลมีหลักการปฏิบตั ิดงั นี้
(6. 1) การทอดผ้าป่ าไม่จากัดเวลา ทอดได้ตลอดปี และจะทอดกี่ครั้งก็ได้ แต่ตอ้ ง
มีผา้ บังสุ กุลอย่างน้อย 1 ผืน
(6. 2) เครื่ องบริ ขารอื่น ๆ ที่จะนามาทอดจะต้องไม่ขดั กับพระธรรมวินยั เช่น การ
ทอดผ้าป่ าหนังสื อ
(6. 3) การทอดผ้าป่ าเป็ นสังฆทานไม่เจาะจงว่าจะเป็ นภิกษุสงฆ์รูปใดจะเป็ นผูร้ ับ
(6. 4) การทอดผ้าป่ าจะทาเป็ นส่ วนตัวหรื อรวมกันหลายคนเป็ นผ้าป่ าสามัคคีก็ได้
โดยร่ วมกันตัดกิ่งไม้ นาไปปั กที่ศาลาการเปรี ยญ หรื อกุฏิ แล้ววางผ้าบังสุ กุลตลอดจนเครื่ องบริ วารอื่น ๆ
วางไว้บนกิ่งไม้
(6. 5) การทาพิธีทอดผ้าป่ า จะทาบนศาลาการเปรี ยญ หรื อกุฏิ โดยเจ้าภาพจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วกล่าวคาถวายผ้าป่ าเมื่อกล่าวคาถวายผ้าป่ าแล้วเป็ นอันเสร็ จพิธีเจ้าภาพ
เดินทางกลับได้
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(7) ประเพณี การรดน้ าผูใ้ หญ่
ประเพณี รดน้ าผูใ้ หญ่เป็ นประเพณี ที่ดีงามและเก่าแก่ของคนไทย นิยมทากันในวัน
สงกรานต์ วันขึ้นปี ใหม่ วันครบรอบวันเกิด 60 ปี 72 ปี 84 ปี การรดน้ าเป็ นการแสดงความเคารพ
เทิดทูนให้ความสาคัญแก่ผอู ้ าวุโส (งามพิศ สัตย์สงวน,2544:25)
การปฏิบตั ิตนในการไปรดน้ าผูใ้ หญ่ มีดงั นี้
(7.
1) ผูร้ ดน้ ามีอาวุโสน้อยกว่าผูร้ ับน้ า
(7.
2) แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย เพื่อแสดงความเคารพผูใ้ หญ่
(7.
3) ควรนาน้ าอบไทยไปรดน้ า และอาจมีของขวัญวางบนพานเพื่อมอบแด่
ผูใ้ หญ่ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้านุ่ง ฯลฯ
(7.
4) ถ้าผูใ้ หญ่นงั่ เก้าอี้ ผูร้ ดน้ าควรคุกเข่า และทาความเคารพผูใ้ หญ่ดว้ ยการ
ไหว้ 1 ครั้งก่อนนาน้ าอบจากพานมารดบนมือผูใ้ หญ่แล้วน้อมรับคาอวยพร
(7.
5) ขณะรับพรจากผูใ้ หญ่ควรประนมมือ เสร็ จจากการรับพรจึงไหว้อีก 1
ครั้ง แล้วจึงยืน่ ของขวัญให้ผใู ้ หญ่รับไป และไหว้อีก 1 ครั้ง ก่อนลากลับ
(7.
6) ถ้าผูใ้ หญ่นงั่ กับพื้น ผูร้ ดน้ าควรนัง่ พับเพียบใช้วธิ ี หมอบกราบ 1 ครั้งแบบ
ตั้งมือ
(8) งานเลี้ยงสังสรรค์
งานเลี้ยงสังสรรค์เป็ นงานที่จดั ขึ้นในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานวัน
เกิด งานทาบุญขึ้นบ้านใหม่ หลังจากเสร็ จพิธีจะมีการรับประทานอาหารร่ วมกัน ซึ่ งจะมีการเลี้ยง
อาหารกันหลายรู ปแบบมีท้ งั การเลี้ยงอาหารแบบไทย การเลี้ยงอาหารแบบจีน และการเลี้ยงอาหาร
แบบตะวันตก เพื่อการวางตนได้เหมาะสม ควรศึกษาทาความเข้าใจงานเลี้ยงลักษณะต่างๆ ดังนี้
(งานพิศ สัตย์สงวน,2538:35)
การเลีย้ งอาหารแบบไทย การเลี้ยงอาหารแบบไทยอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละ
วัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ซึ่ งมีลกั ษณะดังนี้
ก. การนัง่ กับพื้น และจัดสารับเป็ นรายบุคคล
การเลี้ยงแบบนี้นบั ว่าสิ้ นเปลืองมาก เพราะอาหารสารับหนึ่ง ๆ ต้องมีอาหาร
คาว หวานหลายอย่าง อย่างละ 1 ที่ หรื ออาจแยกเป็ นสารับคาว 1 สารับ อาหารหวาน 1 สารับ อาหาร
ที่จดั ลงสารับต้องตักให้พอดี ถ้าตักน้อยไปจะไม่น่าดู การเลี้ยงอาหารในลักษณะนี้นิยมจัดในงานเลี้ยง
พระตามต่างจังหวัด และในพระราชฐาน
ข. การนัง่ กับพื้นรวมกันเป็ นวง
การเลี้ยงแบบนี้เป็ นที่นิยมของประชาชนมาก เพราะไม่ตอ้ งลาบากในการหา
โต๊ะ เก้าอี้ เพียงแต่ถูพ้นื ให้สะอาดหรื อปูเสื่ อก็พอ แต่ไม่ควรจัดให้วงกว้างจนเกินไปเพราะจะตักอาหาร
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ไม่ถึง ในชาม อาหารควรมีชอ้ นกลางเพื่อใช้ตกั อาหาร และแต่ละคนจะมีจานเฉพาะตัว 1 จาน อาหาร
ที่จดั ในวงหนึ่ง ๆ มักจะมีอย่างละ 1 ที่ เมื่อเสร็ จจากการรับประทานอาหารคาวแล้วให้ยกอาหารที่เหลือ
ออกไป แล้วนาอาหารหวานมาตั้งแทน
ค. การเลี้ยงอาหารแบบนัง่ โต๊ะ
งานเลี้ยงอาหารแบบนี้นิยมจัดกันในหมู่คนจีนแต่คนไทยจานวนมากก็รับเอา
วัฒนธรรมแบบนี้มาใช้จดั งานในโอกาสต่าง ๆ เช่น การจัดงานแต่งงาน การพบปะสังสรรค์ งานคล้าย
วันเกิด เป็ นต้น หลักในการปฏิบตั ิสาหรับการเลี้ยงอาหารแบบจีน มีดงั นี้
- จัดให้นงั่ โต๊ะกลมเป็ นโต๊ะๆ ประมาณ 6-10 คน อาหารที่เสิ ร์ฟจะเสิ ร์ฟเป็ นจานๆ
อาหารชนิดแรกทีละอย่าง อย่างละ 1 ที่เท่านั้น ซึ่ งทุกคนต้องรับประทาน ถ้าเสิ ร์ฟอาหารจานต่อไปคน
เสิ ร์ฟจะถอนอาหารจานเดิมทันที เป็ นอย่างนี้จนจบรายการอาหารประมาณ 8-10 อย่าง
- ขณะรับประทานอาหารจะใช้ตะเกียบในการหยิบอาหารแทนช้อน และใช้ชอ้ น
ในถ้วยใบเล็กตักน้ าแกง ดังนั้นบนโต๊ะจะมีถว้ ยใบเล็ก ช้อน และตะเกียบประจาแต่ละที่นงั่
- หลังจากใช้ตะเกียบหยิบอาหาร ให้วางตะเกียบพาดไว้กบั ปากชามส่ วนตัว
การเลีย้ งอาหารแบบตะวันตก
ปั จจุบนั ประชาชนชาวไทยมีการติดต่อคบหาสมาคมกับ
ชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวตะวันตกจานวนมาก เช่น มีการติดต่อในด้านธุ รกิจอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การไปฝึ กอบรม การไปดูงานในต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ
เป็ นต้น เพื่อการวางตนได้อย่างเหมาะสม จึงควรทาความเข้าใจ และรู ้จกั งานเลี้ยงอาหารแบบตะวันตก
ในรู ปแบบต่าง ๆ ดังนี้
ก. การเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟต์ (Buffet)
การเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟต์เป็ นการเลี้ยงที่นิยมกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้ามี
แขกตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป เพราะเป็ นการเลี้ยงที่สะดวกสบายสาหรับผูเ้ ชิญ และผูร้ ับเชิญ มีหลักการ
ปฏิบตั ิดงั นี้
- จัดอาหารคาวหวานไว้บนโต๊ะ วางช้อน ส้อม จานไว้หวั โ ต๊ะ เมื่อจะตัก
อาหารจะต้องหยิบจานก่อน และเดินตักอาหารที่ตอ้ งการไปเรื่ อยๆ เป็ นแถวต่อกันไปแล้วนาอาหาร
ที่ตกั ไปนัง่ รับประทานยังโต๊ะที่จดั ไว้ให้นงั่
- ตักอาหารแต่พอรับประทาน ถ้ายังไม่อิ่มก็ไปตักอีกได้ จะตักกี่ครั้งก็ไม่ถือ
เป็ นการผิดมารยาทแต่อย่างใด และต้องเข้าแถวตามลาดับก่อนหลังไม่เบียดเสี ยดหรื อแย่งกันตักอาหาร
- ไม่ตอ้ งหยิบจานให้ผอู ้ ื่น งานเลี้ยงแบบนี้ทุกคนต้องช่วยตัวเองอยูแ่ ล้ว
- เมื่อรับประทานเสร็ จแล้ว และเสร็ จสิ้ นพิธีในงานต้องหาทางขอบคุณ
เจ้าภาพก่อนกลับ
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ข. การเลี้ยงอาหารแบบค็อกเทล (Cocktail)
การเลี้ยงอาหารแบบค็อกเทลนิยมจัดเลี้ยงเกี่ยวกับการต้อนรับชาวต่างประเทศ
ที่แวะมาเยีย่ มเยียน หรื อเลี้ยงเนื่องในวันสาคัญ ๆ วันมงคลสมรส งานพบปะสังสรรค์ เป็ นต้น
มีหลักการปฏิบตั ิ ดังนี้
- กาหนดเวลาเลี้ยงอาหารตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. อาหารที่จดั
เลี้ยงเป็ นอาหารเบา ๆ ทั้งคาว และหวาน ซึ่ งเน้นไปทางอาหารประเภทเครื่ องดื่ม เช่น เหล้า เบียร์
น้ าอัดลม และกับแกล้ม (ออเดิร์ฟ) เท่านั้น ภาชนะที่ใช้นอ้ ยมาก ไม่ตอ้ งมีชอ้ น ส้อม หรื อมีดแต่อย่าง
ใด เพราะอาหารคาวและหวานจะจัดไว้เป็ นโต๊ะ อาหารจัดเป็ นคา ๆ มีไม้เสี ยบไว้สะดวกแก่การ
รับประทานมาก
- แขกที่มาร่ วมงานไม่มีการนัง่ โต๊ะเหมือนงานเลี้ยงอื่น ๆ ต้องใช้วธิ ี เดินไป
เดินมาพร้อมกับรับประทานอาหารไปด้วยเพื่อพูดคุยกันตามอัธยาศัย การเสิ ร์ฟเครื่ องดื่มจะมีผถู ้ ือมา
เสิ ร์ฟโดยมีเครื่ องดื่มหลายชนิดอยูใ่ นถาดให้เลือกหยิบตามใจชอบ
- เมื่อได้รับเครื่ องดื่ม และจิบเครื่ องดื่มแล้วจะเดินไปหยิบอาหารว่างที่จดั ไว้
บนโต๊ะตรงกลางห้อง อาหาร จะมีไม้เสี ยบเป็ นคา ๆ เพื่อสะดวกแก่การรับประทาน เมื่อรับประทาน
เสร็ จอย่าทิ้งไม้ลงบนพื้นเป็ นอันขาด การหยิบออเดิร์ฟรับประทานครั้งละ 1 ไม้เท่านั้น และควรเดินไป
เรื่ อยๆ วนรอบโต๊ะจนพอใจ

สรุปท้ ายบท
มารยาทไทยเป็ นวัฒนธรรมประจาชาติประการหนึ่งที่ชาวไทยทั้งหลายควรจะสื บทอดมรดก
นี้ไว้ เพื่อแสดงถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ และยังเป็ นเสน่ห์อย่างยิง่ แก่ผปู ้ ฏิบตั ิเอง จึงถือเป็ นเรื่ อง
ที่นกั ศึกษาที่กาลังอยูใ่ นวัยที่เตรี ยมตัวสู่ สังคมการทางาน ควรทาความเข้าใจ ศึกษาเรี ยนรู ้ และฝึ ก
ปฏิบตั ิเพื่อมีกริ ยา มารยาทที่งดงาม เหมาะสมกับการใช้ชีวติ ในองค์กร หน่วยงาน ดังนั้น การทาความ
เข้าใจและการปฏิบตั ิตนที่ถูกต้องเหมาะสม จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะช่วยให้คนไทยอยูใ่ นสังคมร่ วมกัน
ภายใต้กฎเกณฑ์ทางสังคมที่สะท้อนในรู ปแบบจารี ตประเพณี ที่สวยงาม ส่ งผลให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
มีเอกลักษณ์ของความเป็ นชาติไทยด้วย
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คาถามท้ ายบท
จงตอบคาถามต่ อไปนี้
1. จงอธิ บายความหมายของคาต่อไปนี้
1.1 กิจกรรมทางสังคม
1.2 มารยาท
1.3 การสมาคม
2. จงระบุวธิ ี ปฏิบตั ิตนตามกิจกรรมทางสังคมต่อไปนี้
2.1 การไหว้พระสงฆ์
2.2 การถวายของแด่พระภิกษุสงฆ์
3. จงอธิบายหลักปฏิบตั ิ
ตนในการรับประทานอาหารแบบนัง่ โต๊ะ
4. จงอธิ บายมารยาทในการแนะนาบุคคลให้รู้จกั กัน
5.
จงบอกมารยาทในการชมกีฬา
6. จงบอกมารยาทในการดื่มน้ าชากาแฟ
7. การไหว้เป็ นการแสดงความเคารพและเป็ นวัฒนธรรมอันดีงาม การไหว้บิดา มารดา
มีอะไรบ้าง และไหว้อย่างไรจงอธิ บาย
8. ความรู้เรื่ องมารยาทและการสมาคมมีประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวติ นักศึกษาด้าน
ใดบ้าง จงอธิบาย

บทที่ 6
การทางานเป็ นทีมทีส่ ่ งผลต่ อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
การ
ทางานในองค์กร หรื อหน่วยงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ สิ่ งที่ผบู ้ ริ หารทุกหน่วยงานต้องให้
ความสาคัญ คือ การทางานร่ วมกันของบุคลากรในองค์กร ที่ตอ้ งทางานร่ วมกันในลักษณะทีม งาน มนุษย์
ในสังคมไม่สามารถอยูค่ นเดียวได้ วิถีชีวติ ความเป็ นอยูต่ อ้ งพึ่งพาอาศัยผูอ้ ื่น เพราะธรรมชาติของมนุษย์จะมี
ความสามารถแตกต่างกัน การทางานร่ วมกันที่เรี ยกว่า “ทีมงาน” จึงมีความสาคัญ ทีมที่ดีจะสร้าง
ประสิ ทธิภาพในการทางานทาให้องค์กรพัฒนาก้าวไปสู่ ความสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายได้

1. ความหมายของทีม
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์(2549:2) ทีม (Team) ความหมายโดยทัว่ ไปคือ บุคคลที่ทางานร่ วมกัน
มีการประสานงานระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้วยการรวมตัวกันพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อให้งาน
สาเร็ จ ทีมงาน หมายถึง กลุ่มจานวนมากมีทกั ษะที่เสริ มกัน มาทางานร่ วมกันโดยมีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน
มีเป้ าหมายของผลงานและความรับผิดชอบ
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (25 49:2) ให้ความหมายว่า ทีม หมายถึง บุคลที่ทางานร่ วมกัน
โดยเป็ น ที่รวมของบุคคลหลายฝ่ าย หลายหน้าที่ซ่ ึ งจาเป็ นจะต้องอาศัยความร่ วมมือ ร่ วมใจกัน
(Collaboration) ทางานให้ประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
สุ รีพร พึ่งพุทธคุณ (2550:60) นิยามความหมายทีมคือ กลุ่มบุคคลที่ประสานกันในกลุ่ม
ทางานร่ วมกัน รวมตัวกัน ต้องพึ่งพาอาศัยกันใกล้ชิดสนิทสนม ผูกพันกัน มีความพยายามในการทางานให้
สาเร็ จร่ วมกัน
จากคาจากัดความข้างต้น
สรุ ปได้วา่ ทีม คือ การรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่มีเป้ าหมาย
ร่ วมกันในการทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งร่ วมกัน ด้วยความผูกพันที่ลึกซึ้ งจากการร่ วมคิดปฏิบตั ิดว้ ยความเต็มใจเพื่อ
ความสาเร็ จลุล่วงของงาน

2. ความสาคัญของการทางานเป็ นทีม
ความสาคัญของการรวมตัวเพื่อทางานเป็ นทีมด้วยกันนั้น เป็ นเพราะความเชื่อที่วา่ มนุษย์
แต่ละคนมีความรู ้ ความสามารถแตกต่างกัน อีกทั้งความรู ้ ความสามารถและศักยภาพในตัวบุคคลมี
ขอบเขตที่จากัด จึงต้องมีการรวมกันเพื่อนาจุดดี จุดเด่น ความรู ้ และความสามารถที่แตกต่างกันใน
ส่ วนที่ดีที่สุดของแต่ละคนมารวมกันทางานให้บรรลุเป้ าหมายของทีม ซึ่ งมีความสาคัญดังนี้
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) เพื่อร่ วมกันแก้ปัญหา
) เพือ่ ผลประโยชน์ท้ งั ส่ วนบุคคล และส่ วนรวม
) เพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตใจ คือ
(1) ความต้องการใฝ่ สัมพันธ์
(2) ความต้องการความปลอดภัย
(3) ความต้องการยกย่องนับถือ
(4) ความต้องการพัฒนาตนเอง
) การจัดระบบในการทางาน ได้แก่ การจัดทาสิ่ งต่อไปนี้
(1) กาหนดวัตถุประสงค์ และวางเป้ าหมาย
(2) กาหนดหลักเกณฑ์ หรื อข้อตกลงในการทางาน
(3) เตรี ยมทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
5) ขั้นตอนการทางานอย่างเป็ นระบบ มีระเบียบ ได้แก่การปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ทาความเข้าใจกับจุดมุ่งหมาย กระบวนการ หรื อปั ญหาร่ วมกัน
(2) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์งาน
(3) อธิ บาย และแสวงหาวิธีการจัดการ หรื อแก้ไข
(4) ตัดสิ นใจร่ วมกันในการเลือกวิธีการที่ดีที่สุด
(5) วางแผน และกาหนดบทบาทหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
(6) กาหนดวิธีการติดตาม และประเมินผลทุกระยะ
ขั้นตอนการทางานเป็ นทีมสามารถสรุ ปเป็ นแผนผังได้ดงั นี้
จัดระบบการทางาน
ประเมินผล ปรับปรุ ง

ขั้นตอนดาเนินงาน

และพัฒนา

อย่างเป็ นระบบ
ลงมือทางาน

ภาพที่ 52 ขั้นตอนการทางานเป็ นทีม (ทรงสิ ริ วิชิรานนท์ และคณะ, 2551:28)
การประเมินผล ปรับปรุ ง และพัฒนา เป็ นสิ่ งสะท้อนให้เห็นผลการดาเนินงานเพื่อ
ปรับปรุ งเมื่อพบข้อบกพร่ อง และพัฒนาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้มากขึ้น
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2.1 การทางานเป็ นทีมช่ วยทาให้ เกิดพลังกลุ่ม
สมาชิกในทีมต้องมีการประสาน
และรวม พลังร่ วมกัน โดยนาความรู ้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญของทุกคนในทีมออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน หรื อการตัดสิ นใจแก้ไข
ปั ญหาต่าง ๆ ของทีม ซึ่ งจะก่อให้เกิดพลังของทีมที่เหนือกว่าผลงาน หรื อความรู ้ของบุคคลแต่ละคนที่
เรี ยกว่าเกิด Assembly Effect Bonuses ทาให้การทากิจกรรมของทีมประสบความสาเร็ จ และช่วย
พัฒนาความรู ้ สมรรถภาพของทีมให้เกิดขึ้น(วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์,2549:14)
การรวมพลังกลุ่ม มีผลงานมากกว่างานส่ วนบุคคลแต่ละคนรวมกัน เนื่องจากการ
ผสมผสานความรู ้ เพื่อทางานร่ วมกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นการคัดสรรประสบการณ์ และความรู ้ของแต่ละ
คน ด้วยเหตุน้ ีเอง พลังของกลุ่มที่เกิดขึ้นจึงเป็ นปรากฏการณ์ที่คดั สรรแล้ว จึงมีคุณค่ามากกว่าการนา
ประสบการณ์ของแต่ละคนมารวมกัน แต่ไม่ได้มีการผสมผสานประสบการณ์ร่วมกันทางาน
อาจกล่าวได้วา่ พลังงานจากการประสานพลังของสมาชิกของกลุ่มทั้งหมดจะมีมากกว่า
การนาความรู ้ ความสามารถที่แต่ละคนมีมารวมกัน
ตัวอย่าง ผลของการเรี ยนรู ้และทางานเป็ นทีมที่มกั พบได้เสมอ คือ การแข่งขันกีฬา ซึ่ งจะ
พบว่านอกจากความสามารถส่ วนบุคคล อันได้แก่ ทักษะ และเทคนิคของผูร้ ่ วมทีมแต่ละคนแล้ว หาก
ทีมสามารถเล่น “เข้าขา” กันได้ดี จะทาให้การแข่งขันครั้งนั้นได้ผลดีเยีย่ ม สิ่ งนี้เป็ นผลมาจากการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันของทีมทั้งทีม
เมื่อใดก็ตามที่ผลรวมที่ได้รับจากสมาชิกทุกคนในทีมมีมากกว่าผลรวมที่เกิดจากผูเ้ ล่น
กีฬา หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละคน เราจะเรี ยกว่า ได้เกิดพลังของกลุ่ม ( Synergy) ขึ้น ในทีมที่มีการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน สมาชิกแต่ละคนไม่จาเป็ นต้องสละประโยชน์ หรื อเป้ าหมายส่ วนตัว หรื อไม่ตอ้ งอุทิศกาลัง
เพื่อวิสัยทัศน์ของทีม เพราะการมีวสิ ัยทัศน์ร่วมกัน ( Shared Vision) นั้น สมาชิกทุกคนไม่จาเป็ นต้อง
เห็นพ้องตกลงตามกันหมด แต่สิ่งที่สาคัญ คือ สมาชิกทุกคนต้องเปิ ดเผยความคิดเห็นของตนเอง และ
ใช้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้นมาช่วยสร้างความเข้าใจ และเพิ่มสมรรถนะในการทางาน
การทางานเป็ นทีม เป็ นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่มารวมตัวกันในการทา
กิจกรรมร่ วมกัน เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์ หรื อตรงตามความต้องการของกลุ่ม
นัน่ เอง โดยการร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจ มีความสามัคคีกนั และต้องมีการบริ หารจัดการในการทางานเป็ น
ทีมให้ดี และมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่วยให้ทีมสามารถทางานออกมาได้เป็ นอย่างดี
กล่าวคือ ทีมสามารถร่ วมกันทางานให้บรรลุผลของงานที่ทาร่ วมกัตนามจุดมุ่งหมาย
2.2 องค์ ประกอบทีส่ าคัญของการทางานเป็ นทีม
องค์ประกอบที่สาคัญของการเป็ นทีมมี 4 ด้านได้แก่ ผูน้ า( Leader) จะต้องมีคุณลักษณะ
ที่ดี (Good Leader) และมีความเป็ นผูน้ า (Leadership) คือ ฉลาด มีลกั ษณะเป็ นผูใ้ หญ่ มีเหตุผล มี
แรงจูงใจ ใฝ่ สัมฤทธิ์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับสมาชิกหรื อเพื่อนร่ วมงานได้ดี มีความเป็ นกันเอง
มีน้ าใจ มีความเสี ยสละ และยึดหลักของมนุษยสัมพันธ์ สมาชิก( Member) ควรมีคุณลักษณะมีความ
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เต็มใจในการทางาน มีทกั ษะในการทางาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี งาน (Task) ทีมงานจะต้องจัดสรรงาน
ได้ลงตัว คือ กาหนดเป้ าหมายของงานให้ชดั เจน กาหนดวัน เวลาการปฏิบตั ิงานหรื อกาหนดงานแล้ว
เสร็ จ วันเวลาได้แน่นอน ระบบ( System) ผูน้ าจะต้องจัดระบบงานให้ดี คือ กาหนดเป้ าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ของงานให้ชดั เจน แบ่งงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดระบบบริ หารงานแบบ
จัดการคุณภาพรวม จัดให้มีการประชุมตามวัน เวบา มีระบบการประเมินที่ดี นอกจากนี้แล้วผูร้ ่ วมทีมที่
ดีตอ้ งมีองค์ประกอบในการทางานร่ วมกันคือ(ประดินนั ท์ อุปรมัย,2551:8)
1) มีเป้ าหมายร่ วมกัน
สมาชิกทุกคนในทีมจะต้องมีเป้ าหมาย กล่าวคือ มีการรับรู ้ ทราบถึง แนวความคิด
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ คือ การมุ่งให้ทุกคนในทีมช่วยกัน ร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจกันดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ให้ประสบความสาเร็ จตรงตามเป้ าหมาย
2) การยอมรับนับถือกัน
การรวมกลุ่มกันทางานเป็ นทีมภายใต้ความเชื่อที่วา่ ทุกคนในทีมมีความรู ้
ความสามารถแตกต่างกัน และหวังว่าหากได้มีการนาความแตกต่างของทุกคนในทีมมาใช้น่าจะทาให้
งานของทีม หรื องานกลุ่มนั้นมีคุณภาพดี คือ เป็ นงานที่สามารถดึงเอาศักยภาพ หรื อความสามารถของ
ทุกๆ คนที่มีอยูม่ าใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่องานส่ วนรวม โดยมีการยอมรับดังนี้
(1)
คนแต่ละคนมีความรู ้ความสามารถไม่เหมือนกัน
(2)
ยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์ ได้แก่ ความแตกต่างทางความคิด
อารมณ์ ความรู้สึก ความเข้าใจ
(3) ยอมรับในศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ ที่ตอ้ งการเอาใจใส่
3) ความร่ วมมือพร้อมใจในการทางาน
ทุกคนในทีมล้วนมีความสาคัญเท่าเทียมกันหมด งานกลุ่มของเรามิอาจทาสาเร็ จ
ได้เพียงลาพังแค่ความสามารถของคน คนเดียวเท่านั้น หากต้องอาศัยความร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจของ
สมาชิกทุก ๆ คนในการระดมความคิด ช่วยกันแสดงความคิดเห็นอันจะเป็ นประโยชน์ในการวาง
แนวทางการทางานร่ วมกัน
4) แบ่งงานกันทาตามความรู ้ความสามารถ
การแบ่งงานกันทา งานถือเป็ นหัวใจสาคัญของการทางานเป็ นทีม ฉะนั้นการแบ่ง
งานกันทาควรยึดหลักการแบ่งตามความรู ้ ความสามารถ และความพึงพอใจ การมอบหมายงานจึง
ขึ้นอยูก่ บั ความรู ้ความสามารถที่บุคคลนั้น ๆ มีอยูใ่ นตัว ผูน้ าทีมควรเป็ นผูร้ ู ้จกั คุน้ เคยกับสมาชิก เพื่อ
จะได้รู้วา่ ใครเป็ นอย่างไร ใครชอบงานแบบไหน ใครถนัดทางานประเภทใด เพื่อที่ได้มอบหมายงาน
และหน้าที่ความรับผิดชอบได้ตรงตามความรู ้ความสามารถของบุคคลผูน้ ้ นั
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5) ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบถือเป็ นหัวใจสาคัญอีกประการหนึ่งของการทางานร่ วมกัน เพราะ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน หมายถึงความสาเร็ จของทีม สมาชิกในทีมจะต้องรู ้จกั บทบาทหน้าที่
ของตนเองต่อกลุ่มสมาชิกโดยรวม และยังต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
6) ความเข้าใจซึ่ งกันและกัน ความผูกพันต่อกัน
ความเข้าใจซึ่ งกันและกัน ช่วยให้สมาชิกในทีมมีความผูกพันกัน เข้าใจกัน เรี ยนรู ้
ความแตกต่างกันและกัน จะช่วยให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
2.3 ลักษณะทีมทีด่ ี
คนทุกคนล้วนมีความสาคัญ งานของทีมก็เช่นกัน ต้องอาศัยความร่ วมมือ ร่ วมใจของ
สมาชิกทุกๆ คน ระดมความคิด ช่วยกันแสดงความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์และบรรลุวตั ถุประสงค์
ต้องมีทีมงานที่แข็งแกร่ ง หรื อลักษณะทีมที่ดี จึงมีนกั วิชาการให้ความสาคัญของลักษณะทีมที่ดี ดังนี้
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์(2549
:31) ให้ความสาคัญของทีมงานที่ดีตอ้ งมีลกั ษณะดังนี้
1) มีเป้ าหมายที่ทุกคนรู ้และเข้าใจ ในเป้ าหมายของทีมรวมทั้งจะต้องทุ่มเทความ
พยายามให้บรรลุผลสาเร็ จ เป้ าหมายนับเป็ นเรื่ องสาคัญ แม้กระทัง่ สาหรับคนที่ทางานตามลาพังก็ตาม
ยิง่ เมื่อต้องทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นแล้ว เป้ าหมายยิง่ เป็ นสิ่ งที่จาเป็ น เพราะจะทาให้พฒั นาการของทีมดี
“มีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน”
2) การแสดงออก สมาชิกในทีมงานแต่ละคนมีสิทธิ์ จะแสดงออกได้อย่างเสรี อีกทั้ง
แต่ละคนมีสิทธิ ที่จะได้รับฟังและตบสนองอย่างเข้าใจกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน การทา
เช่นนี้ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจเรื่ องราวต่างๆ ได้อย่างทะลุปรุ โปร่ ง
3) ความคิดเห็นที่สอดคล้อง มีประสิ ทธิภาพ ต้องหาแนวทางทาให้สมาชิกในทีมงาน
มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันเป็ นเอกฉันท์ รวมทั้งต้องทดสอบทีมงาน พยายามลงมติให้ได้ขอ้ สรุ ปที่
ดีที่สุดสาหรับการปฏิบตั ิงาน โดยไม่สร้างความกดดันให้สมาชิก
4) ความไว้วางใจ สมาชิกในทีมจะต้องไว้วางใจซึ่ งกันและกัน สามารถเล่าเรื่ องต่างๆ
ได้อย่างสบายใจ เพื่อให้เพื่อร่ วมทีมได้ทราบรายละเอียดที่ไม่ควรเปิ ดเผย ให้คนนอกทีมได้รับฟัง และ
แต่ละคนยังมีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
อุทยั
บุญประเสริ ฐ (2539 :15) ได้อธิบายถึงพลังและความสามารถของทีมที่ดีตอ้ งมี
องค์ประกอบในการบริ หารจัดการทีมดังนี้
1) ควรกาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการแบ่งงานกันทาตามความรู ้
ความสามารถที่แต่ละบุคคลมีความถนัด มีความเชี่ยวชาญตามความพึงพอใจในการทางานเป็ นกลุ่ม
หรื อเป็ นทีมนั้นจาเป็ นต้องกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ และเป็ นที่ยอมรับกันในทุกองค์กรว่าการทางาน
จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งที่สุด หากสมาชิกของกลุ่มมีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็น การแก้ปัญหา
และอุปสรรคร่ วมกัน
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2) จานวนสมาชิกในทีมต้องมีจานวนพอเหมาะ ไม่ควรมีมากจนเกินไป เนื่องจาก
ขนาดของกลุ่มที่ใหญ่มากขึ้นเท่าใด ความผูกพันภายในกลุ่มจะยิง่ ลดน้อยลงมาเท่านั้น โดยทัว่ ไป
ทีมงานจะมีสมาชิก 3-7 คน มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ทกั ษะประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกันได้อย่างทัว่ ถึง
การทางานเป็ นทีมอาจแบ่งขนาดของกลุ่มที่ทางานได้ดงั นี้คือ กลุ่มขนาดเล็กมีสมาชิกประมาณ 1-5 คน
กลุ่มขนาดกลางมีสมาชิกประมาณ 7-8 คน และกลุ่มขนาดใหญ่มีสมาชิกประมาณ 11-15 คน
3) มีการกาหนดระยะเวลา ( Time and Deadlines) มีการศึกษาวิจยั จนได้ขอ้ สรุ ปว่า
พฤติกรรมในการทางานของบุคคลจะขยันขันแข็งทางานอย่างเต็มที่ ขึ้นอยูก่ บั การกาหนดระยะเวลาขีด
เส้นตายให้งานสาเร็ จ ดังนั้นในการทางานร่ วมกัน ควรมีการกาหนดขอบเขต หรื อระยะเวลาให้แน่ชดั
เพื่อเป็ นกรอบหรื อแนวทางในการทากิจกรรมร่ วมกันอย่างมีเป้ าหมายที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
4) ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการเรี ยนรู ้เป็ นทีม
และผลงานของทีม กล่าวคือ สามารถจัดการแก้ปัญหาในทีมได้ดี การเรี ยนรู ้ในทีมและผลของทีมจะ
ประสบความสาเร็ จสู งเช่นเดียวกัน
5) การเรี ยนรู ้เป็ นทีม จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น
(Interpersonal Understanding) และช่วยส่ งเสริ มให้เกิดทักษะในการแก้ปัญหา (
Proactively in
Problem Solving) ด้วยเหตุน้ ีสมาชิกในทีมจึงจาเป็ นต้องมีการเปิ ดใจเรี ยนรู ้ที่จะเข้าใจเพื่อนในฐานะ
สมาชิกของกลุ่มที่เป็ นส่ วนหนึ่งของทีม โดยสร้างความคุน้ เคยให้มีความใกล้ชิดสนิทสนมต่อกัน เพื่อ
จะได้เกิดความรัก ความผูกพัน มีความรู ้สึกเข้าใจเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนาไปสู่ ความสามัคคี
ร่ วมแรงร่ วมใจกันทางาน
จะเห็นว่า การทางานเป็ นทีมมีความสาคัญในทุกองค์กร การทางานเป็ นทีมเป็ รสิ่ งจาเป็ น
สาหรับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธผลของการบริ หารงาน การทางานเป็ นทีมมีบทบาท
ที่นาไปสู่ ความสาเร็ จของงานที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็ นอย่างดี เพื่อสนอง
ความสาเร็ จได้อย่างแท้จริ ง

3. การพัฒนาตนเองในการเป็ นผู้นา ผู้ตามทีด่ ี
เมื่อรวมกลุ่มกันทางานแล้ว จะต้องมีการเลือกสมาชิกในทีมเพื่อทาหน้าที่บทบาทของ
ตนเอง โดยจะต้องมีการเลือกหัวหน้ากลุ่ม หรื อรองหัวหน้ากลุ่ม มีเลขากลุ่ม ที่เหลือคือสมาชิกกลุ่ม คาว่า
“ผูน้ า” (Leadership) คือ บุคคลที่ทาให้องค์กรประสบความก้าวหน้า และบรรลุความสาเร็ จโดยเป็ นผูท้ ี่มี
บทบาท แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา นอกจากนี้ยงั มีคาที่ใกล้เคียงกัน คือ
คาว่า “ความเป็ นผูน้ า” หมายถึง ความสามารถที่จูงใจให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิตามให้บรรลุตามเป้ าหมาย
ที่วางไว้
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3.1 การพัฒนาตนเองในการเป็ นผู้นาทีด่ ี
1) ความหมายของผู้นา
มีผใู ้ ห้ความหมายของผูน้ าดังต่อไปนี้
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2549 :106) ผูน้ า ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “ Leader” คือบุคคล
ที่ได้รับตาแหน่งเป็ นหัวหน้าของกลุ่มหรื อสานักงาน
กิติ ตยัคคานนท์ (
2546:215) ผูน้ า คือ ผูท้ ี่มีศิลปะที่สามารถมีอิทธิพลเหนือคนอื่น
และแนะนาบุคคลเหล่านั้น โดยได้รับความไว้วางใจ และเชื่อใจอย่างเต็มที่พร้อมทั้งให้ความเคารพนับ
ถือ ให้ความร่ วมมือ และมีความมัน่ ใจในตัวผูน้ าอย่างจริ งจัง
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (25
49:110) ได้อธิ บายความหมายของคาว่า “ผูน้ า” ไว้ดงั นี้
ผูน้ า คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง หรื อได้รับการยกย่องขึ้นเป็ นหัวหน้า และเป็ น
ผูต้ ดั สิ นใจ เนื่องจากเป็ นผูม้ ีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา และจะพาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
หรื อหมู่ชนไปในทางดี หรื อทางชัว่ ได้
ผูน้ า คือ ผูท้ ี่มีความรู้เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง อันเป็ นที่ตอ้ งการในการดาเนินงานของ
กลุ่ม และสามารถใช้ความรู ้น้ นั ช่วยให้กลุ่มบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
ผูน้ าทากิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างอิทธิ พลต่อผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา เพื่อก่อให้เกิด
ความหมายในการดาเนินงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ โดยอาศัยคน หรื อผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ดังนั้น
ผูน้ าจะต้องเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่มีความสาคัญ 2 อย่างคือ 1 งาน ( Task) 2 ความสัมพันธ์ กับ
บุคคล (Relationship)
ดังนั้น ผูน้ า หมายถึง บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ และเป็ นผูท้ ี่
สามารถนาทีมหรื อกลุ่มไปสู่ จุดหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยความไว้วางใจ เชื่อถือจาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและบุคคลรอบข้าง
2) คุณลักษณะของความเป็ นผู้นา (ทรงสิ ริ วิชิรานนท์ และคณะ,2551:101)
โดยการนาคาว่า “Leadership” มาอธิ บาย ดังนี้
L = Love ผูน้ าต้องมีความรักบุคคลอื่น ความรักจะช่วยให้ผนู ้ ามี
ความกล้า และพร้อมที่จะเสี่ ยงในการตัดสิ นใจทาเพื่อ
ผูอ้ ื่นได้ปรารถนาให้ผอู้ ื่นมีความสุ ข
E = Education, Experience - ผูน้ าต้องเป็ นผูม้ ีการศึกษา และมีประสบการณ์เพียงพอ
แก่การเป็ นผูน้ า ยิง่ ศึกษามากเท่าไรยิง่ แก้ไขสถานการณ์
ได้มาก
A = Authority ผูร้ ู้จกั ใช้อานาจ
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D = Decisiveness -

ผูน้ าต้องกล้าที่จะตัดสิ นใจ หรื อกล้าที่จะเผชิญกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ
E = Education
- ผูน้ าคือ ผูท้ มี่ ีความรู้ ได้รับการศึกษาอบรม
R = Responsibility ผูน้ าต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อภารกิจที่ตอ้ งทา
ให้เสร็ จ และต่อผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา
S = Sincerity Sacrifice ผูน้ าต้องรู้จกั เสี ยสละเพื่อผูอ้ ื่นด้วยความจริ งใจ และเต็มใจ
H = Honesty Harmonize - ผูน้ าต้องซื่ อสัตย์ต่อหน้าที่ และต่อผูอ้ ื่น ตลอดจน
สามารถสร้างความสามัคคีกลมเกลียว และประสานงาน
จนเกิดความเป็ นปึ กแผ่นทั้งด้านการงาน และด้านบุคคล
I = Intellectual Capacity - ผูน้ าต้องเป็ นผูม้ ีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบ
มีปฏิภาณไหวพริ บ และมองการณ์ไกล
P = Personality -

ผูน้ าคือผูท้ ี่สามารถทาให้คนอื่นเชื่อถือและไว้วางใจได้

3.2
ประเภทของผู้นา(Types of Leaders)
บุคคลจาเป็ นต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็ นผูน้ า และคุณสมบัติของผูน้ าเพื่อศึกษา
วิเคราะห์ถึงความแตกต่างของผูน้ าในหลายๆ ประการ ทั้งในด้านการกาหนดทิศทางและการเข้าร่ วม
ของพนักงานเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี การศึกษาบทบาทและประเภทของผูน้ าจึงมีความจาเป็ น
เพื่อให้เกิดความตระหนักรู ้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม จึงแบ่งประเภทของผูน้ าตามที่มีผใู ้ ห้
ทัศนะในการแบ่งประเภทของผูน้ าไว้ดงั นี้
ก. แบ่ งตามลักษณะการปฏิบัติงาน
อุทยั บุญประเสริ ฐ (
2539:12) แบ่งประเภทผูน้ าจากลักษณะ และวิธีปฏิบตั ิงานเป็ น
3 ประเภท คือ
(1) ผูน้ าตามกฎหมาย (Legal Leader) หมายถึง ผูน้ า หรื อหัวหน้าที่เป็ นไปตาม
กฎหมาย หรื อตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร โดยกฎหมายจะกาหนดคุณสมบัติของแต่ละตาแหน่ง
เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิ บดี หัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก ผูจ้ ดั การ เป็ นต้น
(2) ผูน้ าที่มีลกั ษณะเฉพาะบุคคล (Charistic Leader) เป็ นผูน้ าที่มีคุณสมบัติพิเศษมี
บุคลิกลักษณะ หรื อความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เช่นนักกีฬาที่ได้รับการยกย่องให้เป็ นหัวหน้าทีม
หรื อผูน้ าในการเรี ยกร้องต่อสู ้ เช่น ฮิตเลอร์ ฯลฯ เป็ นต้น
(3) ผูน้ าในลักษณะที่เป็ นสัญลักษณ์ (Symbolic Leader) ผูน้ าที่อยูใ่ นตาแหน่งอัน
ควรยกย่อง และเป็ นสัญลักษณ์ของคนทั้งหลายตามธรรมเนียมประเพณี หรื อศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชน เช่น พระมหากษัตริ ย ์ สุ ลต่าน เป็ นต้น
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ข. แบ่ งตามลักษณะของผู้นา
Keith Davis (อ้างถึงในวราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ 2549:16) แบ่งตามลักษณะของผูน้ า
3 ประเภท คือ
(1)
ผูน้ าแบบเผด็จการ ( Autocratic Leader) เป็ นผูน้ าแบบเผด็จการ หรื อ
อัตตาธิ ปไตย โดยยึดถือตัวเองเป็ นสาคัญ ทุกสิ่ งทุกอย่างจะมาจากตัวเองไม่วา่ จะเป็ นการตัดสิ นการแก้
ปั ญหาและการวินิจฉัยสัง่ งาน
(2) ผูน้ าแบบเสรี (Laissez – faire Leader) ผูน้ าแบบไม่ใช้อานาจบังคับบัญชา คอย
แต่ลงนามให้เรื่ องผ่านไป ไม่มีวตั ถุประสงค์ที่แน่นอน ไม่คานึงถึงหลักการ และเหตุผล หรื อกฎระเบียบ
ขององค์กร
(3) ผูน้ าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) เป็ นแบบรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น เปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาแสดงความคิดเห็น ยึดถือความคิดของกลุ่ม สามารถแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ทาให้เกิดการเปลี่ยนความคิดเห็น มีลกั ษณะการทางานเป็ นทีม จึงทาให้สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อเป้ าหมายของหน่วยงาน
ค. แบ่ งตามลักษณะของพฤติกรรม
John C. Flanagan (อ้างถึงใน วิภาพร มาพบสุ ข ,2550:277) ศึกษาพฤติกรรมของผูน้ า
แล้วแบ่งตามลักษณะของพฤติกรรมได้ 3 ประเภท คือ
(
1) ผูน้ าที่มุ่งแต่งานเป็ นสาคัญ (Single Leadership Pattern) ประสิ ทธิภาพของการ
บังคับบัญชาอยูท่ ี่งาน การวางแผน และการวินิจฉัยสัง่ งาน รวมทั้งการแบ่งงานไปปฏิบตั ิโดยวิธีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสาเร็ จบรรลุผลตามเป้ าหมาย ผูน้ าแบบนี้มี
ลักษณะคล้ายเผด็จการ
(
2) ผูน้ าที่ตระหนักถึงผลงาน และความพอใจของทุกฝ่ าย ( Leadership Sharting
Leader) โดยคิดว่าประสิ ทธิ ภาพของงานจะเกิดได้ ต้องอาศัยความพึงพอใจของแต่ละคน ( Individual
Satisfaction) โดยให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการวางแผน (Planning) แม้กระทัง่ การวินิจฉัยสัง่ งานร่ วมกัน
รับผิดชอบในผลสาเร็ จ ผูน้ าแบบนี้มีลกั ษณะเป็ นประชาธิ ปไตย
(3) ผูน้ าที่เน้นการให้คุณให้โทษ (Leadership reinfacement Pattern) ผูน้ าประเภทนี้
เน้นประสิ ทธิ ภาพการทางานสู ง ประสิ ทธิ ภาพของงานจะเกิดขึ้น โดยได้ค่าตอบแทนสิ นจ้างรางวัลการให้
2 ขั้น สิ่ งล่อใจเป็ นตัวกระตุน้ ให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพสู ง ถ้าไม่ทาก็จะได้ผลร้าย เป็ นต้น
4) หน้ าทีข่ องผู้นา มีดังนี้
(1) สร้างความสัมพันธ์พ้นื ฐาน ความสัมพันธ์ที่ดีจะนาไปสู่ การร่ วมมือในกลุ่ม
และมีให้คาแนะนางาน การรับรู ้ทกั ษะต่างๆ ในการทางาน
(2) พัฒนาคน และเสริ มสร้างบุคลากรให้มีความรู้ และสนใจในงาน
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(3) วางแผนการติดต่อสื่ อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
(
4) ส่ งเสริ ม หรื อกระตุน้ ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ
จูงใจให้ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และแก้ไขปั ญหาข้อขัดแย้งระหว่างบุคคล
ดังนั้น ผู้นาจึงมีความสาคัญ ดังนี้
( 1) ผูน้ ามีอิทธิ พลต่อการพัฒนา ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงกลุ่ม ซึ่ งอาจจะทาให้
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน หรื อเสื่ อมลง และมีผลต่อ การสร้างความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก เจตคติ
และค่านิยมของกลุ่ม
(2)
ผูน้ ามีอิทธิ พลต่อการสร้างเสริ ม หรื อบัน่ ทอนมนุษยสัมพันธ์ของกลุ่ม หากนา
กลุ่มได้ดี ก็อาจส่ งผลให้กลุ่มเหนียวแน่น
(3)
ผูน้ ามีอิทธิ พลต่อการนาพาการปฏิบตั ิงานของกลุ่มให้บรรลุเป้ าหมายของกลุ่ม
และเป้ าหมายส่ วนบุคคลช่วยให้สาเร็ จไปด้วยกัน
และยัง มีอิทธิ พลต่อการบูรณาการ หรื อการ
ผสมผสานเป้ าหมายของกลุ่ม และเป้ าหมายส่ วนบุคคล ช่วยให้สาเร็ จไปด้วยกัน
(4)
ผูน้ ามีอิทธิ พลต่อการเพิ่ม หรื อลดขวัญกาลังใจของผูต้ ามได้
(5)
ผูน้ ามีความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร หรื อหน่วยงาน ช่วยให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี และมี ผูน้ ามีบทบาทสาคัญต่อนโยบาย ต่อการตัดสิ นใจ
ต่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ
กล่าวได้วา่ ลักษณะของหัวหน้า หรื อผูน้ าทีมที่ดี ต้องเป็ นที่ยอมรับนับถือของสมาชิกใน
ทีมด้วยความจริ งใจ เปิ ดเผย ซื่ อสัตย์ เป็ นกันเอง มีความสามารถและประสบการณ์สูง สามารถนาการ
ประชุมได้ ไม่ผกู ขาดการเป็ นหัวหน้า หรื อผูน้ า
และ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ทีม เสมอ
มีความสามารถบริ หารจัดการกับความขัดแย้งได้เป็ นอย่างดี
3.3 การพัฒนาตนเองเป็ นผู้ตามทีด่ ี
ความสาคัญของการพัฒนาทีมคือ การทาให้บุคคลที่ทางานร่ วมกันในรู ปแบบต่างๆ
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งจะขาดไม่ได้ คือ สมาชิกทีม Kelly (วิภาพร มาพบสุ ข ,2550:178)
ได้แบ่งลักษณะผูต้ ามออกเป็ น 5 ประเภทคือ
1)
ผูต้ ามแบบซ่อนความคิด ผูต้ ามประเภทนี้มีลกั ษณะยอมตามแม้ไม่เห็นด้วย
มีความคิดช่างวิเคราะห์แต่ไม่คา้ น ไม่นา เข้าทานอง “คมในฝัก” แต่ไม่นาความคมมาใช้ประโยชน์
2)
ผูต้ ามแบบทาตาม ผูต้ ามประเภทนี้จะเข้าลักษณะแบบ “แกะ” คือเดินตามต้อยๆ
ดังคาพังเพยว่า “ชี้นกเป็ นนก ชี้ไม้เป็ นไม้”
3)
ผูต้ ามแบบคล้อยตาม ผูต้ ามประเภทนี้จะสนับสนุนผูน้ าแม้จะมีความคิดไม่ตรง
กับผูน้ า แต่ก็ไม่แสดงออก พวกนี้จะแสดงออกคล้ายแกะ แต่มีชีวติ ชีวามากกว่า คือเอาใจใส่ สนับสนุน
แสดงความคิดเห็นด้วย เข้าทานองที่วา่ “นายว่าขี้ขา้ พลอย”
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4)
ผูต้ ามแบบเอาตัวรอด ผูต้ ามประเภทนี้จะปรับตัวเก่งมาก เข้าทานองที่วา่
“ปลอดภัยไว้ก่อนพ่อสอนไว้” “รู้หลบเป็ นปี ก รู้หลีกเป็ นหาง”
5)
ผูต้ ามแบบมีประสิ ทธิ ภาพ ผูต้ ามประเภทนี้จะมีความคิดเป็ นของตนเอง เป็ นคน
ช่างวิเคราะห์ กล้าแสดงออก มักรับบทบาทเป็ นนักเริ่ มต้น นักเสี่ ยง นักแก้ปัญหา มักเป็ นที่ยอมรับของ
ผูน้ า และเพื่อนร่ วมงาน
ทรงสิ ริ วิชิรานนท์ และคณะ(2551
:108) กล่าวถึงผูต้ าม ต้องมีศิลปในการเป็ นผูต้ าม
เพราะ ผูต้ ามคือบุคคลที่เป็ นสมาชิกของกลุ่มหรื อทีม มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามคาสั่งหรื อคาร้องขอของผูน้ า
ในกลุ่มหรื อทีมนั้นๆ จึงต้องมีศิลปของการเป็ นผูต้ ามที่มีคุณภาพตามหลักสาคัญดังนี้
1) มีความรับผิดชอบ โดยทางานให้สาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ผนู ้ าไว้วางใจ
ไม่ตอ้ งคอยเร่ งรัด หรื อควบคุมตลอดเวลาและมีเวลาในการวางแผนงานด้านอื่นๆได้
2) มีความสามารถในการรับรู ้ สามารถสื่ อสารข้อมูล รับรู ้ข่าวสารทั้งต่อผูน้ าและ
เพื่อนร่ วมงาน มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน รับรู ้ถึงธรรมชาติ
ความสามารถและศักยภาพต่างๆ ของเพื่อนร่ วมงานตลอดจนภูมิหลังเกี่ยวกับการทางาน เพื่อสามารถ
ปรับตัวในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
3) มีความสามรถในการสื่ อสารกับบุคคลต่างๆ นับแต่ผนู ้ าขององค์กร เพื่อนร่ วมงาน
และบุคคลทัว่ ไป ที่มาติดต่อกับหน่วยงานหรื อองค์กรเพื่อความสัมพันธ์อนั ดี เกิดความเข้าใจ มีความ
สามัคคีในกลุ่ม
ผูต้ ามมีความสาคัญต่อองค์กรและหน่วยงานเพราะผูต้ ามคือผูป้ ฏิบตั ิงานตามคาสั่งให้
สาเร็ จลุล่วง ดังนั้นความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ และผูต้ าม
ต้องยอมรับ ให้เกียรติ ให้ความเคารพยาเกรงต่อผูน้ า มีการประพฤติปฏิบตั ิต่อผูน้ าและเพื่อนร่ วมงาน
ด้วยความเหมาะสมทั้งในด้านส่ วนตัวและหน้าที่การงาน
3.4 พัฒนาตนเองเป็ นสมาชิกทีมทีด่ ี
การทางานเป็ นทีมที่ดี สมาชิกทุกคนต้องมีความสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคี และ
มีเป้ าหมายในความสาเร็ จของงานในทีมร่ วมกัน สมาชิกทุกคนรู ้ถึงจุดเด่น จุดด้อยของเพื่อนร่ วมทีม
ให้การรับรู ้ยอมรับ และให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน บุคคลผูร้ ่ วมทีมจึงต้องรับรู ้หน้าที่ของตนในขณะอยูใ่ น
ทีม และพัฒนาตนเองให้เป็ นสมาชิกของทีมที่ดีดงั นี้
หน้าที่ของสมาชิกทีมที่ดี กล่าวคือ รู ้เป้ าหมายของการทางาน มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ของตนเป็ นอย่างดี มีทกั ษะการติดต่อสื่ อสาร รู ้จกั ฟัง รู ้จกั พูด และสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็ น
ประโยชน์ต่อกลุ่ม มีการยอมรับ นับถือ เคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่น อีกทั้งเป็ นผูเ้ สี ยสละ อดทน
สามัคคี มีวนิ ยั ในตนเอง
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หน้าที่ของเลขานุการที่ดี กล่าวคือ สามารถจับประเด็นการพูดปรึ กษาหารื อของกลุ่มได้ดี
สามารถสรุ ปผลการประชุม และทารายงานให้สมาชิกทราบได้ มีความรู้ และประสบการณ์ในการ
เสนอรายงานอย่างมีแบบแผน
การทางานเป็ นทีม เป็ นการปรับประสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่มารวมตัวกันในการ
ทากิจกรรมในบางครั้งสมาชิกอาจมีความแตกต่างในมุมมองความคิดเห็นที่ไม่เหมือนในกลุ่มใหญ่ เรา
เรี ยกความคิดของสมา ชิ กคนกลุ่มน้อย กลุ่มนี้อาจก่อกวนการทางานเป็ นทีม ในลักษณะไม่ให้ความ
ร่ วมมือในการทางาน หรื อทางานในลักษณะไม่เต็มใจ ไม่ต้ งั ใจ มีการออมแรง กินแรงเพื่อนๆ คนอื่น
เราเรี ยกคนในลักษณะนี้ไม่ทุ่มเทให้แก่ทีมอย่างเต็มที่ ( Social Loafing) หรื อเรี ยกพวกฉกฉวยเอาแต่
ผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ งลงแรง หรื อร่ วมมือในการทางานเป็ นพวกแอบแฝง หรื อ อาจเรี ยกว่าพวก
กาฝาก ( Free rider) กล่าวคือ คนพวกนี้มกั จะทางานน้อยลงกว่าเมื่อตนเองต้องทางานเพียงลาพัง
ซึ่ งส่ งผลเสี ยต่อกลุ่มเป็ นพวกกินแรงเพื่อน
จะเห็นได้วา่ การทางานเป็ นทีม เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินกิจกรรมภายใน
องค์กร องค์กรทุกองค์กรต้องประกอบด้วยหน่วยงานเล็ก ๆ มีสมาชิกทางานกันเป็ นทีม จึงจะเกิด
ประสิ ทธิ ภาพสู่ การบริ หารงานในระดับใหญ่ขององค์กร ฉะนั้นตัวบุคคลแต่ละคนจึงมีความสาคัญต่อ
การพัฒนาในทุกด้าน ที่จะทาให้องค์กรก้าวไปสู่ สัมฤทธิ ผล หรื อเป้ าหมายในการดาเนินงานที่ต้ งั ไว้

4. หลักการสร้ างมนุษยสั มพันธ์ ในทีม
มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อเกี่ยวข้องกันระหว่างบุคคลเพื่อให้เกิดความรักใคร่ ชอบ
พอ ความร่ วมมือร่ วมใจในการทากิจกรรมให้บรรลุเป้ าหมาย จึงอาจกล่าวได้วา่ มนุษยสัมพันธ์มีลกั ษณะ
เป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ที่เป็ นศาสตร์ เพราะมีเนื้อหาที่จะต้องศึกษามีหลักการและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง
มากมาย และที่เป็ นศิลป์ เพราะต้องนาความรู ้น้ นั ๆ มาปรับใช้อย่างมีศิลปะ มิใช่นามาใช้ง่ายๆ ตรงๆ
เสมอไป แต่จะต้องบูรณาการผสมผสานให้เหมาะสมกับบุคคล เวลา ตลอดจนสถานการณ์เป็ นที่พอใจแก่
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หลักของจิตวิทยามนุษยสัมพันธ์เริ่ มที่ชีวติ ในวัยเด็ก โดยบุคคลในครอบครัวจะต้องเป็ น
แบบอย่างที่ดี เด็กจะเลียนแบบ และเมื่อโตขึ้นก็จะมีผลต่อพฤติกรรม และบุคลิกภาพเพราะได้มีส่วนร่ วม
ในการทากิจกรรมต่างๆ
4.1 ความสาคัญของมนุษยสั มพันธ์
จะเห็นได้วา่ มนุษยสัมพันธ์น้ นั เป็ นเรื่ องของการช่วยเหลือผูกมิตร หยิบยืน่ ไมตรี กบั ผูอ้ ื่นทา
ให้เกิดความรู ้สึกพอใจ เกิดความรู ้สึกนึกรักใคร่ มีพฤติกรรมการกระทาที่ดีต่อกัน มนุษยสัมพันธ์จึงมี
ความสาคัญมากต่อชีวติ และความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ ซึ่ งความสาคัญของมนุษยสัมพันธ์ที่มีรายละเอียด
ดังนี้
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1
) มนุษยสัมพันธ์มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวติ มนุษยสัมพันธ์ช่วยให้การติดต่อของ
มนุษย์เป็ นไปในลักษณะที่ดีต่อกัน ทาให้เกิดความพอใจ รักใคร่ ศรัทธา สามัคคี และนาไปสู่ ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน ร่ วมมือร่ วมใจในการทางานร่ วมกันเป็ นอย่างดี
2
) คุณภาพชีวติ ทั้งระดับบุคคล และระดับสังคม บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีจะทาสิ่ งใด
มักจะประสบความสาเร็ จได้ตามที่ตอ้ งการ ส่ งผลให้ชีวติ มีความสุ ขทั้งร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ความสุ ขของสังคมจะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่ง มาจากการที่บุคคลในสังคมต่างมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดย
การร่ วมมือกันช่วยเหลือกัน มีความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีเมตตากรุ ณา รู ้จกั ช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีความซื่ อสัตย์ จริ งใจต่อกัน พูดดีทาดีต่อกัน
3)
มนุษยสัมพันธ์มีความสาคัญต่อการบริ หารงาน การบริ หารงานจะประสบผลสาเร็ จ
ได้ยอ่ มต้องอาศัยหลักมนุษยสัมพันธ์ซ่ ึ งจะส่ งผลให้หน่วยงานเจริ ญก้าวหน้า
4)
มนุษยสัมพันธ์มีความสาคัญต่อการสร้างมิตร และการครองใจคน หลักสาคัญ
ประการหนึ่งในการสร้างมิตร และการครองใจคนคือ การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อกันได้แก่ การมีน้ าใจต่อกัน
มีความซื่ อสัตย์ รู ้จกั ควบคุมอารมณ์ เจรจาไพเราะ รู ้จกั ยกย่องชมเชย เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ช่วยเหลือกัน และการ
พึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันได้ หากปฏิบตั ิเช่นนี้ได้ยอ่ มจะสร้างมิตร และครองใจคนได้
การสร้ างมนุษยสั มพันธ์ ตามพืน้ ฐานวัฒนธรรมไทย
1) รู ้จกั หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีความกล้าหาญที่จะรับผิดไม่ปัดความผิดให้ผอู ้ ื่น
2
) เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น เป็ นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น
โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตัว และรักษาผลประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม โดยเฉพาะ
ส่ วนรวมในสาธารณสมบัติ
3)
พัฒนาปรับปรุ งคุณภาพของตนให้มีคุณค่าในสังคม โดยปรับปรุ งทั้งทางด้านร่ างกาย
จิตใจ สติปัญญา ตลอดจนความสามารถในทุก ๆ ด้าน
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีหลัก หรื อเทคนิคในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ทาได้
ง่าย และทุกคนสามารถปฏิบตั ิได้ในเวลาอันรวดเร็ วอีก 5 ขั้นตอน คือ
(1) ยิม้ แย้ม (เราจงยิม้ แย้มอยูเ่ สมอ)
(2)
แจ่มใส (จงมีอารมณ์ที่แจ่มใสอยูเ่ ป็ นนิตย์)
(3)
ตั้งใจสนทนา (แสดงความสนใจในการสนทนากับผูอ้ ื่น)
(4)
เจรจาไพเราะ (จงเจรจาด้วยถ้อยคาที่ไพเราะเสนาะโสต)
(5)
สงเคราะห์เกื้อกูล (จงให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลที่เกี่ยวข้อง)
4.2 ปัจจัยทีค่ วรพิจารณาในการสร้ างมนุษยสั มพันธ์ ในทีม
1) เข้าใจตนเอง พยายามมองตนเองด้วยความยุติธรรม ว่าตนเองเป็ นใคร มีสิทธิ
หน้าที่ และความรับผิดชอบอะไรบ้าง หาจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง โดยพยายามพัฒนาจุดเด่นของ
ตนเอง หรื อนามาใช้ให้เป็ นความสามารถพิเศษของเรา และพยายามแก้ไขปรับปรุ งจุดด้อยให้ได้
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2)
เข้าใจผูอ้ ื่น โดยนาความรู้ในเรื่ องของนิสัยสามัญมนุษย์มาเป็ นแนวทางใน
การศึกษาผูอ้ ื่น คานึงถึงความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ยอมรับความเป็ นเขา และพยายามปรับตัวให้เข้ากันให้ได้
ดังคากล่าวที่วา่ ต้องเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
3)
เข้าใจสังคม ศึกษาความเป็ นไปของสังคมรอบตัวว่าเป็ นอย่างไร แล้วพยายาม
ปฏิบตั ิตามที่สังคมนั้น ๆ ต้องการ ซึ่ งในแต่ละสังคมอาจแตกต่างกันไปตามวิถีชีวติ วัฒนธรรม
ประเพณี
4)
เข้าใจลักษณะโครงสร้างของหมู่คณะ ศึกษาลักษณะการปฏิบตั ิงานของหมู่คณะ
ตลอดจนความเป็ นไป เพื่อที่เราจะได้ปรับตัวให้คล้อยตามได้โดยความเต็มใจ เป็ นการสร้างความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
5)
เข้าใจหลักการ และวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ศึกษาวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดี และเห็นคุณค่าของการสร้างมิตร สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ ื่นมากกว่าความ
พอใจของตนเพียงฝ่ ายเดียว โดยต้องรู ้จกั เลือกวิธีการที่เหมาะสมทั้งตัวบุคคล และสถานการณ์แวดล้อม
4.3 วิธีสร้ างมนุษยสั มพันธ์
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการอยูร่ ่ วมกัน หมายถึง การสร้างมนุษยสัมพันธ์กบั คนที่เราต้อง
อยูร่ ่ วมกันนาน ๆ ใกล้ชิดสนิทสนมกันเช่น อยูห่ อพักเดียวกัน อยูบ่ า้ นใกล้กนั อยูท่ ี่ทางานเดียวกัน
เรี ยนที่เดียวกัน จึงสรุ ปวิธีการดังนี้
1)
สร้างความเป็ นกันเอง ถ้าหากเราเป็ นกันเองกับบุคคลอื่น เขาก็จะมีความรู ้สึกเป็ น
กันเองด้วย และจะอยูร่ ่ วมกัน ทางานร่ วมกันด้วยความสบายใจ เพราะเขาจะมีทศั นคติที่ดีต่อเรา และ
มีความมัน่ ใจที่จะพูดคุย ขอร้อง หรื อขอความช่วยเหลือจากเรา
2)
พูดจาด้วยความสุ ภาพอ่อนโยน การพูดจาสุ ภาพอ่อนโยนจะทาให้ผอู ้ ื่นสบายใจ
ควรใช้คาขอร้อง ขอบคุณ ขอโทษ ให้เป็ นอุปนิสัยหลักในการเจรจาสื่ อสารจะทาให้เกิดมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีตามมาได้
3)
แสดงความร่ าเริ ง แจ่มใส มีชีวติ ชีวา การที่เราแสดงความร่ าเริ งแจ่มใส ทาให้คนที่อยู่
ใกล้ หรื อคนที่พบเห็นเกิดความสบายใจ โดยแสดงกริ ยาดังนี้
(1)
ยิม้ เมื่อพบปะกับผูอ้ ื่น หรื อหัวเราะเมื่อมีเรื่ องแปลก ๆ ขาขัน
(2)
ร้องเพลงหรื อฮัมเพลงเบา ๆ ขณะทางาน
(3)
มีอารมณ์ขนั มองเรื่ องใหญ่เป็ นเรื่ องเล็ก บางครั้งก็เล่าเรื่ องขาขันให้เพื่อนฟัง
(4)
พร้อมที่จะยิม้ รับปั ญหา ไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์คนอื่นในแง่ลบ และไม่ทะเลาะวิวาท
กับผูอ้ ื่น
4
) ไม่เอาเปรี ยบผูท้ ี่อยูด่ ว้ ยกันจนเกินไป การอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข ต้องไม่เอา
เปรี ยบซึ่ งกันและกัน รู ้จกั รับและให้ ในอัตราส่ วนที่ใกล้เคียงกัน เช่นเมื่อได้รับของฝากจากผูอ้ ื่น เราก็ตอ้ ง
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ยืน่ ไมตรี ตอบด้วยการแบ่งปั นกัน หรื อร่ วมกันจ่ายในการใช้ของหรื อรับประทานอาหารร่ วมกัน จะทาให้
ทุกคน สบายใจ
5
) แสดงน้ าใจด้วยการให้ความช่วยเหลือกันโดยไม่ตอ้ งขอร้อง
6
) ดูแลเอาใจใส่ ยามเพื่อนเจ็บไข้ได้ป่วย
7
) เป็ นที่ปรับทุกข์ของเพื่อนได้ คือจะต้องเป็ นที่ไว้วางใจ เก็บความลับแสดงความเห็น
ใจ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรื อเยาะเย้ยความผิดพลาดของเพื่อน
8
) เมื่อทาผิดต้องยอมรับผิด และพร้อมที่จะแก้ไข
9
) มีความอดทนต่อความบกพร่ องของเพื่อนบางอย่างเช่น เพื่อนเจ้าอารมณ์ ขี้บ่น เพื่อน
เฉยชา ต้องคิดถึงส่ วนดีส่วนเสี ยของทุกคน
10) แสดงความจริ งใจต่อกัน ไว้วางใจซึ่ งกันและกัน เมื่อมีเรื่ องเดือดร้อน หรื อเป็ นเรื่ อง
ส่ วนตัวก็ตอ้ งเปิ ดเผย และไว้วางใจที่จะเล่าให้ฟัง
4.4
ปัจจัยทีก่ าหนดความชอบพอกันของมนุษย์ ในสั งคม
องค์ประกอบที่ช่วยให้มนุษย์มีความชอบพอกันเป็ นการส่ วนตัวนั้น แต่ละบุคคลจะมีความ
พอใจ มีความชอบใจในการสร้างสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นแตกต่างกัน แต่โดยทัว่ ไปมีองค์ประกอบที่ช่วย
สนับสนุน ช่วยส่ งเสริ มให้คนมีความรักใคร่ ชอบพอต่อกัน ดังนี้
1
) ความงาม ผูท้ ี่หน้าตาดี มีความสวย หล่อ หรื อน่ารัก มักเป็ นที่ชื่นชอบของบุคคล
ทัว่ ไป แม้จะมีคากล่าวแต่โบราณมากมายที่ให้ความสาคัญของความสวยงามน้อยกว่าความดี หรื อ
คุณสมบัติอื่น ๆ ของบุคคลก็ตาม แต่คนที่เกิดมารู ปร่ างหน้าตาดี สวย หล่อ น่ารัก ก็มกั จะเป็ นที่รัก ที่ชอบ
พอเป็ นที่น่าเอ็นดูตอ้ งตาต้องใจแก่ผพู ้ บเห็น หากว่าถ้ารู ปร่ างหน้าตาสวย หล่อดี แต่มีนิสัยไม่น่ารัก ความ
สวยงาม ความหล่อนั้นอาจหมดคุณค่าไปได้ในทันที
2
) ความเก่ง คนทัว่ ไปมักชื่นชอบนิยมคนเก่ง หรื อคนที่มีความสามารถไม่วา่ จะเป็ น
เรี ยนเก่ง ทางานเก่ง หรื อมีความเก่ง และความสามารถเฉพาะตัวด้านใดด้านหนึ่ง ย่อมจะได้รับการชื่นชม
และยอมรับจากผูอ้ ื่น
3
) ความดี เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญมาก เพราะความดีน้ นั เป็ นเสน่ห์ดึงดูดใจทาให้
คนชื่นชอบ นิยมในตัวเรา ความดีที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อนั ดี เช่น การมีมธุ รสวาจา คือ การใช้คาพูด
ที่อ่อนหวาน ไพเราะ และสุ ภาพ จะทาให้คนเกิดความรู ้สึกชอบประทับใจ พึงพอใจเมื่อสนทนาด้วย
สามารถผูกใจผูอ้ ื่นได้ ความเอื้อเฟื้ อเป็ นสิ่ งที่สามารถมัดใจ หรื อครองใจคนได้เป็ นอย่างดี เพราะเป็ น
การแสดงออกซึ่ งความเป็ นผูม้ ีน้ าใจ และมีมิตรไมตรี ต่อผูอ้ ื่น การทาตนเป็ นประโยชน์ ไม่เอารัดเอา
เปรี ยบผูอ้ ื่น มีความเสี ยสละ อดทน รู ้จกั ข่มใจตนเอง
4) ความคล้ายคลึงกัน คนโดยทัว่ ไปมักจะชอบพอกับคนที่มีความรู ้สึกนึกคิดเกี่ยวกับ
สิ่ งต่างๆ คล้ายๆ กัน ดังคากล่าวที่มกั ได้ยนิ อยูเ่ สมอว่า “ถูกคอกัน” และ “ทัศนคติตรงกัน” เพราะ
มีความรู ้สึกเป็ นพรรคพวกกัน มีบางสิ่ งบางอย่างเกี่ยวข้องกัน
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5
) ความตรงกันข้าม จากผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ี่มีลกั ษณะตรงกันข้ามบางประการจะมี
ความชอบพอกัน เช่น คนช่างพูดกับคนเงียบขรึ ม คนเจ้ากี้เจ้าการกับคนเฉื่ อยเฉย คนเรี ยบร้อย กับคนไม่
เรี ยบร้อยฯลฯ มักชอบพอกันดี อาจเป็ นเพราะอีกฝ่ ายหนึ่งมาช่วยเติมเต็มในสิ่ งที่หลาย ๆ สิ่ งที่อีกฝ่ ายไม่มี
จากข้อมูลดังกล่าว สรุ ปได้วา่ การที่มนุษย์มีความแตกต่างกันแต่มนุษย์ตอ้ งอยูร่ ่ วมกัน
จึงต้องปรับปรุ งตนเองให้เป็ นที่ชอบพอของบุคคลในสังคม เพื่อให้เกิดการยอมรับและดาเนินชีวติ อยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีความสุ ข

5. จริยธรรมในการทางาน
ในการประกอบกิจการงานใดก็ตาม เราทุกคนไม่ควรจะคิดมุ่งหวังแต่ประโยชน์ของ
ตนเองฝ่ ายเดียว ควรมีคุณธรรม จริ ยธรรมเป็ นแนวทางในการทางาน เพื่อประโยชน์สุข ไม่ก่อให้เกิด
ปั ญหาในการทางาน โดยทัว่ ไปแล้ว บุคคลที่เกี่ยวข้องในการทางานทุกหน่วยงานส่ วนใหญ่จะ
เกี่ยวข้องกับผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ับบริ การ ดังนั้น การทางานร่ วมกับ
บุคคลดังกล่าวนั้น สมควรอย่างยิง่ ที่ควรจะปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบของตนเอง
มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต ซื่อตรง มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการทางาน
5.1 ความหมายของจริยธรรม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2546 (ราชบัณฑิตยสถาน,2546:452) ได้บญั ญัติ
ความหมายของศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจริ ยธรรมไว้ดงั นี้
“จริ ย” หมายถึง ความประพฤติ หรื อกิริยาที่ควรประพฤติ
“ธรรม” หมายถึง คุณความดี คาสัง่ สอนในศาสนา หลักประพฤติปฏิบตั ิในศาสนา
ความยุติธรรม ความถูกต้อง
“จริ ยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
“คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดี
“ศีลธรรม” หมายถึง ความประพฤติที่ดีที่ชอบ ธรรมในระดับศีล ศีลและธรรม
จริ ยธรรม หมายถึง ข้อที่ควรประพฤติปฏิบตั ิ เป็ นหลักธรรมทางใจที่ควบคุมพฤติกรรม
ความประพฤติที่ดีที่ชอบที่ถูกที่ควร เป็ นเรื่ องของความรู ้สึกในการพัฒนาตนเองที่มุ่งหมายให้คนใน
สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข ดารงชีวติ อยูอ่ ย่างบริ บูรณ์เปี่ ยมไปด้วยความดี ทั้งกาย วาจา และใจ
จริ ยธรรม จึงเป็ นเรื่ องเกี่ยวข้องกับความประพฤติ การกระทา และความคิดที่ถูกต้องดี
งาม รวมถึงการทาหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เว้นในสิ่ งที่ควรละเว้นมีการดารงชีวติ อย่างฉลาด
ด้วยสติ และปั ญญา รู ้เหตุ รู ้ผล รู ้กาลเทศะ กระทาทุกอย่างด้วยความรอบคอบ เสี ยสละอุทิศตน มุ่งมัน่
และ บากบัน่
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สุ รพล ไกรสราวุฒิ(2551
:2) ให้ความหมายของคาว่า “จริ ยธรรม ” คือสภาพความ
ประพฤติ หรื อพฤติกรรมการแสดงออกที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ศาสตราจารย์ระวี ภาวิไล ยังให้
ความสัมพันธ์ของคุณธรรม จริ ยธรรม มีความเกี่ยวข้องกันตามนัยของความหมายดังนี้
ก. คุณธรรม เป็ นหลักประกันความสุ ข ความเจริ ญ ความมัน่ คงของชีวติ และสังคม
ที่แท้จริ งและยัง่ ยืน และเป็ นรากฐานของจริ ยธรรมที่เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกมา
ข. หากมีแต่คุณธรรม คุณค่าและคุณประโยชน์จะเกิดขึ้นเฉพาะแก่ตนเองหรื อเกิดขึ้น
ในวงแคบ
ค. จริ ยธรรมที่ไม่มีคุณธรรมเป็ นรากฐาน ย่อมเป็ นจริ ยธรรมที่มีลกั ษณะจอมปลอม
หรื อหลอกลวง ไม่สามารถวางใจได้สนิทและไม่ยงั่ ยืน
จริ ยธรรมและคุณธรรมจึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่มนุษย์ทุกคนจะเป็ นคนที่สมบูรณ์ได้ตอ้ ง
มีจริ ยธรรมและคุณธรรมเป็ นหลักในการดาเนินชีวติ แห่งตน และการที่มนุษย์ทุกคนเมื่อสาเร็ จ
การศึกษาถึงวัยอันควรในการประกอบอาชีพได้น้ นั พื้นฐานทางด้านจิตใจ ความประพฤติที่พร้อมด้วย
จริ ยธรรมและคุณธรรมในตัวตนที่ถูกขัดเกลาและส่ งเสริ มตั้งแต่วยั เด็กเป็ นต้นมา คือเป็ นเรื่ องสาคัญยิง่
ดังนั้นก่อนที่นกั ศึกษาจะก้าวเข้าสู่ การประกอบอาชีพ จึงควรทาความเข้าใจกับหลักแนวคิดการพัฒนา
มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ (ตามหลักพุทธธรรม) ดังนี้
มนุษย์เป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่จาเป็ นต้องฝึ กฝน (สุ รพล ไกรสราวุฒิ,2551
:3) ดังนี้
มีนกั ปราชญ์และท่านผูร้ ู ้บางท่าน ชี้แนะว่า คากล่าวที่ได้ยนิ กันโดยทัว่ ไปที่วา่
“มนุษย์
เป็ นสัตว์ประเสริ ฐ ” ซึ่ งคนส่ วนใหญ่มกั เข้าใจว่า พอได้ถือกาเนิดขึ้นมาเป็ นมนุษย์เท่านั้น ก็จดั ว่าเป็ น
สัตว์ที่ประเสริ ฐ เลิศ หรื อวิเศษแล้วโดยทันที เป็ นคากล่าวที่ยงั ไม่ถูกต้องเสี ยทีเดียว และยังอาจทาให้
มองข้ามหรื อละเลยอะไรบางสิ่ งที่มีความสาคัญและจาเป็ นยิง่ ได้
ในหลักพุทธศาสนา มีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่า
“ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺโสสิ ” แปลว่า “ในหมู่
มนุษย์ คนประเสริฐ คือคนทีฝ่ ึ กแล้ ว ” ซึ่ งให้ความหมายที่รัดกุมยิง่ ขึ้นว่า มนุษย์มีความจาเป็ นที่จะต้อง
ได้รับการฝึ กฝน และเพราะการฝึ กฝนนี้เอง จึงทาให้มนุษย์กลายเป็ นผูป้ ระเสริ ฐ เลิศ หรื อวิเศษ ไม่ใช่
เพียงเพราะการได้เกิดเป็ นมนุษย์เท่านั้น
มนุษย์เมื่อเปรี ยบเทียบกับสัตว์อื่นๆ ในแง่ที่หากปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติแล้ว
ไม่สามารถสู ้สัตว์อื่นๆ ได้เลย สัตว์อื่นๆ นั้น ส่ วนใหญ่เมื่อเกิดมาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทนั ที
เดินได้ รู ้จกั หากิน รู ้จกั หลบหลีกหนีภยั และศัตรู และยังมีความสามารถที่ติดมาอย่างที่เรี ยกว่า
สันชาตญาณโดยไม่ตอ้ งมีใครสอน ชนิดที่เหนือกว่าความสามารถของมนุษย์ในหลายๆ อย่าง
แต่ในธรรมชาติมนุษย์มีศกั ยภาพที่เฉพาะและโดดเด่นมากอันหนึ่งที่ไม่มีในสัตว์อื่น หรื อ
มีก็นอ้ ยมาก คือ “ความสามารถในการฝึ กฝน” ซึ่งเป็ นศักยภาพที่พิเศษและสาคัญมาก
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ในสัตว์อื่นๆ เนื่องจากไม่มีศกั ยภาพอันนี้ จึงทาให้มีความสามารถจากัดเพียงเท่าที่
ธรรมชาติหรื อสัญชาตญาณให้มา ไม่สามารถฝึ กฝนให้มีความสามารถพิเศษหรื อแปลกออกไปได้
มากนัก
มนุษย์ในแง่ของสัญชาตญาณ อาจจะสู ้สัตว์อื่นไม่ได้ก็จริ ง แต่ก็ได้เปรี ยบในแง่ที่มี
“ความสามารถในการฝึ กฝน ” ได้มากและอย่างไม่มีขีดจากัด และด้วยศักยภาพนี้เองที่ทาให้มนุษย์
สามารถพัฒนาความสามารถไปไดไกลกว่าสัตว์อื่นอย่างประมาณมิได้ ในทางตรงข้ามหากมนุษย์
ไม่ได้รับการฝึ กฝน มนุษย์ก็อาจจะกลายเป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่แย่ที่สุด อ่อนแอที่สุด และมีปัญหามากที่สุด
ดังนั้นมนุษย์จึงเป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่จาเป็ นต้องได้รับการฝึ กฝน และด้วยการฝึ กฝนนี้เอง
จึงสามารถพัฒนามนุษย์ให้ประเสริ ฐ เลิศ หรื อวิเศษได้
5.2 ความสาคัญของจริยธรรมกับการทางาน
หากบุคคลมีเพียงความรู ้ แต่ไม่มีคุณธรรม จริ ยธรรมเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยว
จิตใจ ในการ
ดาเนินการต่างๆ ก็อาจสร้างปั ญหาให้กบั ผูอ้ ื่นได้ เพราะจะนาความเก่ง ความเป็ นคนมีความรู ้ไปใช้ในทาง
ที่ผดิ ธรรมนองครองธรรม เบียดเบียนผูอ้ ื่น เอารัดเอาเปรี ยบคนที่ดอ้ ยโอกาสกว่า ดังนั้น เรื่ องของ
คุณธรรม จริ ยธรรม จึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับทุกคน ทุกหมู่เหล่า และทุกอาชีพ ควรจะยึดถือไว้
ปฏิบตั ิตนในการทางานทั้งหลาย เพื่อสังคมของเราจึงจะอยูร่ อดสงบสุ ขได้ ดังคากล่าวที่วา่ ...
ถึงสู งศักดิ์ อัครฐาน สั กปานใด
ถึงวิไล เลิศฟ้ า สง่ าศรี
ถึงฉลาด กาจกล้ า ปัญญาดี
ถ้ าไม่ มี คุณธรรม ก็ต่าคน
พลอากาศตรี หม่ อมหลวง สุ ปรี ชา กมลาศน์
(อ้างถึงในวราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2549:151)
จริ ยธรรมจึงเป็ นเครื่ องชี้วดั ความเจริ ญ ความเสื่ อมของสังคม เพราะหัวใจของการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน คือ การพัฒนาที่เหนือกว่าความเจริ ญทางวัตถุ มุ่งพัฒนายกระดับจิตใจเพื่อสร้างรากฐานของการ
อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
ในปั จจุบนั จะพบได้วา่ ผูค้ นเริ่ มมีความเสื่ อมถอยทางด้านคุณธรรม และจริ ยธรรมเป็ นอย่าง
มาก กล่าวคือ เกือบทุกวัน ทุกเวลา ทุกนาที ชีวติ เต็มไปด้วยการแก่งแย่งแข่งขัน ชิงดี ชิงเด่น ก่อให้เกิด
เป็ นภาวะตึงเครี ยดเป็ นความกดดัน ทาให้คนเรามีแนวโน้มที่จะเห็นแก่ตวั มาก คิดแต่ผลประโยชน์
ส่ วนตน
คนที่คิดถึงแต่ตนเอง ย่อมคิดถึงคนอื่นน้อยลงด้วย เพราะมัวแต่ครุ่ นคิดถึงแต่เรื่ องราวของ
ตนเองที่มุ่งเน้นความสาคัญโดยเฉพาะคือ ผลประโยชน์สูงสุ ดที่ตนเองพึงจะได้มา กล่าวคือ ต้องการได้มา
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ด้วยการแลกเปลี่ยน หรื อ ยินยอมเสี ยทรัพย์ เสี ยทรัพยากรในการลงทุนให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้
แต่ตอ้ งการคืนกลับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เรี ยกว่า“จ่ ายให้ น้อย แต่ รับให้ มากทีส่ ุ ด”
จึงขอยกตัวอย่าง ทัศนะของนักวิชาการที่ให้ขอ้ คิดในการทางานไว้ดงั นี้
จริยธรรมในการทางาน (ศิริพงษ์ มะโนรส, 2554:2)
“การทางานเป็ นสิ่ งสาคัญในการใช้ชีวติ ของมนุษย์
ตามธรรมชาติ การมีงานก็
หมายถึงการมีเงินและตามมาด้วยเกียรติยศ มีความภูมิใจ ยิง่ ถ้างานนั้นเป็ นงานที่ได้ช่วยเหลือผูอ้ ื่น เช่น
นักดับเพลิง ตารวจ ทหาร เป็ นต้น เป็ นงานที่ได้ท้ งั เงิน และ ความรู ้สึกอิ่มใจที่ได้ช่วยเหลือผูอ้ ื่น แต่ถา้
งานนั้นเป็ นงานที่ทุจริ ต ยักยอก ฉ้อโกง ปล้นฆ่า งานนั้นก็จะนามาซึ่ งความหายนะ ติดคุกติดตะราง
หรื ออาจจะต้องเสี ยชีวติ ให้กบั งานที่ทุจริ ตนั้น
ขึ้นชื่อว่า“งาน”ต้องมีความยากลาบากมีความเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่ายในตัวของมันเอง
ด้วยเพราะฉะนั้นคนทางานจึงต้องมีใจทุ่มเทให้กบั งาน ทาด้วยความตั้งใจ ทางานของตัวเองให้ดีสุด
ความสามารถ บางครั้งปริ มาณงานอาจมีมากน้อยไม่เท่ากัน ก็ตอ้ งแบ่งเวลาให้ดี เพื่อให้งานออกมาดี
เพราะถ้าทางานแบบขอไปที ทาไม่เต็มที่ ก็เหมือนกับทุบหม้อข้าวตัวเอง การทางานจึงต้องอาศัยหลัก
จริ ยธรรมในการควบคุม อบรมสั่งสอนใจ ว่าค่าของคนอยูท่ ี่ผลของงาน ผลงานออกมาดี ถึงไม่มีคาชม
แต่ผลงานที่มนั ก็มีคุณค่าในตัวของมันเอง คนที่ได้เห็นผลงานก็รู้ได้วา่ ผลงานที่ดีเป็ นอย่างไร นอกจาก
ผลงานแล้ว การประพฤติตนก็สาคัญ การมีสัมมาคารวะ เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ไม่อิจฉาริ ษยากัน ไม่กลัน่ แกล้งกัน จะทาให้มีบรรยากาศที่ดีในการทางาน กลมเกลียวสามัคคีกนั ในหมู่
คณะ ซึ่ งต้องใช้ความอดกลั้นในการแสดงอารมณ์กบั เพื่อนฝูง จะโกรธ จะโมโห ก็ตอ้ งกักเก็บไว้
เพราะการระเบิดอารมณ์โกรธเพียงครั้งเดียว นามาซึ่ งผลเสี ยมากมาย ดังคากล่าวที่วา่ ” ก่อนที่เปล่งวาจา
ใดออกไป ผูพ้ ดู เป็ นเจ้านาย คาพูด แต่เมื่อใดก็ตามที่คาพูดได้หลุดออกจากปากของผูพ้ ดู แล้ว คาพูดจะ
เป็ นเจ้านายของผูพ้ ดู ”
การตรงต่อเวลาก็สาคัญ การตรงต่อเวลาแสดงให้เห็นถึง การให้เกียรติกบั งาน ว่างานที่เรา
ทานั้นมีค่ามีความหมาย ไม่วา่ จะเป็ นงานเล็กงานใหญ่ เงินน้อยเงินมาก ก็ควรเข้าทางานให้ตรงเวลา
เป็ นการฝึ กลักษณะนิสัยเริ่ มต้นที่ดีในการทางาน”
จะเห็นได้วา่ การจะทาสิ่ งใดให้ประสบความสาเร็ จได้น้ นั ต้องใช้ความอดทน ความตั้งใจ
การข่มใจไม่ให้ประพฤติในสิ่ งที่ผดิ ซึ่ งการมีจริ ยธรรมในการทางาน จะทาผูป้ ฏิบตั ิงาน ทางานแบบมี
หลักการ มีอุดมการณ์ มีความภูมิใจในการทางาน ภูมิใจกับผลงานที่ออกมา ได้ทางานให้กบั หน่วยงาน
อย่างพอเหมาะพอควร เพราะว่า ผลงานและการกระทาเป็ นเหมือนกระจกสะท้อนตัวบุคคล การตั้งใจ
ทางาน ทุ่มเทให้กบั งาน ความดีที่ปรากฏก็ไม่ได้สูญหายไปไหนเลย มันก็จะกลับเข้ามาสู่ ตวั บุคคลนั้น
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.3 คุณธรรมสี่ ประการเพือ่ การทางานทีด่ ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้พระราชทานพระราชดารัส
เกี่ยวกับคุณธรรม 4 ประการแก่ขา้ ราชการ และประชาชนในคราวสมโภชน์กรุ งรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี และ
ในวโรกาสฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ซึ่งสามารถนามาใช้เป็ นแนวทางใน
การทางานได้เป็ นอย่างดี(สนอง ปัจโจปการี ,2553:472) ดังนี้
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในคราวสมโภชน์
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี
คุณธรรมประการแรก คือ การรักษาความสัจจะ ความจริ งใจต่อตัวเอง รู ้จกั สละ
ประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบตั ิแต่สิ่งที่เป็ น
ประโยชน์และเป็ นธรรม
คุณธรรมประการทีส่ อง คือ การรู ้จกั ข่มใจตนเอง ฝึ กใจตนเองให้ประพฤติปฏิบตั ิอยูใ่ น
ความสัจจะความดีน้ นั
คุณธรรมประการทีส่ าม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์
สุ จริ ตไม่วา่ จะด้วยเหตุประการใด
คุณธรรมประการทีส่ ี่ คือ การรู ้จกั ละวางความชัว่ ความทุจริ ต และรู ้จกั เสี ยสละ
ประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาส
ฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี
คุณธรรมสี่ ประการที่สามารถนามาปรับใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่การงาน
ตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในทุกสาขาอาชีพได้เป็ นอย่างดี ดังนี้
... คุณธรรมเป็ นที่ตั้งของความรั ก ความสามัคคี ที่ทาให้ คนไทยเราสามารถร่ วมมือร่ วมใจ
กันรั กษา และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ เจริ ญรุ่ งเรื องสื บต่ อกันมาได้ ตลอดรอดฝั่ งคุณธรรมสี่ ประการ
ดังนี ้
ประการแรก คือ การที่ทุกคน คิด พูด ทา ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริ ญต่อกัน
ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสาน
ประโยชน์กนั ให้งานที่ทาสาเร็ จผลทั้งแก่ตน แก่ผอู ้ ื่น และแก่ประเทศชาติ
ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติ ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นความสุ จริ ต ในกฎกติกา และใน
ระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน
ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทาความคิด ความเห็นของตนให้ถูกต้อง
เที่ยงตรง และมัน่ คงอยูใ่ นเหตุในผล
คุณธรรม 4 ประการนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการทางานได้ อันจะช่วยให้เราทุก
คนมีโอกาสที่จะปรับปรุ งพัฒนาตนเองให้มนั่ คงก้าวหน้าในการทางาน และการดาเนินชีวติ
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ให้เจริ ญก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยเป้ าหมายของชีวติ นั้น คนจะต้องรู ้จกั บังคับควบคุมตนเอง
ไม่ยอมตามใจกิเลส ไม่ยอมตามใจความอยาก ไม่ยอมแสวงหาความสุ ขสาราญ แต่ตอ้ งตั้งใจทางานให้
มากที่สุด ด้วยความขยันหมัน่ เพียร ประหยัดอดออม มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต และผลที่ได้จากการทางาน
นั้นจะต้องสะสมเก็บออมมาใช้เป็ นทุนในการสร้างสม โภคทรัพย์ต่อไป และน้อมนาพระราชดารัส
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เป็ นแนวคิดในการปฏิบตั ิตน เพื่อเดินสู่ เส้นทางแห่งความสาเร็ จ
แห่งตน
5.4 คุณลักษณะจริยธรรมในสั งคมไทย
ในสังคมไทยยอมรับกันว่า คุณลักษณะดังต่อไปนี้เป็ นจริ ยธรรมที่ดีงาม ที่เราทุกคนควร
นาไปเป็ นแนวทางในการทางาน และการดาเนินชีวติ ประจาวัน ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์
ความมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที การรักษาระเบียบวินยั การเสี ยสละ ความสามัคคี ความประหยัด
ความยุติธรรม ความอุตสาหะ ความเมตตากรุ ณา
ทิพาวดี เมฆสรรค์ (2543:4) ได้ให้ขอ้ คิดเกี่ยวกับจริ ยธรรมในการทางานหลักง่าย ๆ เพียง 3
ข้อเท่านั้น ดังนี้

ซื่อสัตย์

มีวนิ ัย

ใส่ ใจ
สิ่งแวดล้ อม
มม

ภาพที่ 53 ความสัมพันธ์ของคาว่า “ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม”
ความสัมพันธ์ของคาว่า ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม อธิ บายไว้ดงั นี้
ซื่อสัตย์... ซื่อสัตย์งานที่ทา / หน่วยงาน / เพื่อนร่ วมงาน / ลูกค้า / ผูร้ ่ วมทุน /

1)
พนักงาน
2)
มีวนิ ยั ... มีการฝึ กอบรมเพื่อควบคุมตนเอง ความประพฤติ หรื อความเป็ นระเบียบ
และประสิ ทธิ ภาพเป็ นผูท้ ี่มีแบบแผนความประพฤติที่ดีงาม เป็ นผูม้ ีสติในการทางาน มุ่งมัน่ ในการ
กระทาแต่สิ่งดีงาม
3)
ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม... คานึงถึงผลกระทบต่อกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง และไม่ก่อความ
เดือดร้อนต่อสังคมโดยรวม
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การมีความรู ้เพียงอย่างเดียวยังไม่พอ หากแต่ควรจะมีคุณธรรมคอยกากับมิให้เรา
ทั้งหลายนาความรู ้ที่มีไปก่อความยุง่ ยาก สร้างปั ญหา และก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง ผูอ้ ื่น และ
สังคมโดยรวม เราจึงควรมีความรู ้คู่คุณธรรม และขอฝากข้อคิดด้วยบทประพันธ์ของท่านศาสตราจารย์
กิติคุณ อาไพสุ จริ ตกุล (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2549:173) ที่กล่าวไว้วา่
“เมื่อความรู้ ยอดเยีย่ ม สู งเทียมเมฆ
แต่คุณธรรม ต่าเฉก ยอดหญ้านัน่
อาจเสกสร้าง มิจฉา สารพัน
ด้วยจิตอัน ไร้อาย ในโลกา
แม้คุณธรรม สู งเยีย่ ม ถึงเทียมเมฆ
แต่ความรู ้ ต่าเฉก เช่นยอดหญ้า
ย่อมเป็ นเหยือ่ ทรชน จนอุรา
ด้วยปั ญญา อ่อนด้อย น่าน้อยใจ
หากความรู ้ สู งล้ า คุณธรรมเลิศ
แสนประเสริ ฐ กอปรกิจ วินิจฉัย
จะพัฒนา ประชาราษฎร์ ทั้งชาติไทย
ต้องฝึ กให้ ความรู ้ คู่คุณธรรม”
ในการทางานในทุกอาชีพ เราทุกคนควรมีหลักคุณธรรม จริ ยธรรมประจาตน เพื่อเป็ น
หลัก ใช้เป็ นแนวในการทางานให้อยูใ่ นความถูกต้องเหมาะสม ไม่ทุจริ ต มีความซื่ อสัตย์ในการทางาน
มุ่งทางานให้ประสบความสาเร็ จ ซึ่ งการที่จะประสบความสาเร็ จดังกล่าวได้น้ นั ต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลายด้าน บางคนกล่าวว่า ต้องเป็ นทั้งเก่ง และเฮง ไม่วา่ จะเป็ นอะไร จะทาแบบไหนก็ตาม เราควรที่
จะมีคุณธรรม มีความโปร่ งใส ตั้งอยูบ่ นฐานคิดที่วา่ เป็ นคนดี คนเก่ง กล่าวคือ ควรจะต้องมีความรอบ
รู ้ ควบคู่คุณธรรม ยึดถือ จริ ยธรรมทางธุ รกิจ กล่าวคือ ไม่คิดคดโกง หลอกลวงผูห้ นึ่งผูใ้ ด มีความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีจิตสานึกต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม ชาติบา้ นเมืองสังคมจึงจะสงบสุ ขได้ตลอดไป

6. จรรยาบรรณวิชาชีพ
6.1 ความหมายจรรยาบรรณ
กระทรวงศึกษาธิการ(2523
:61-70) ได้อธิ บายถึงคาว่า “จรรยาบรรณ” ไว้ดงั นี้
จรรยาบรรณ เป็ นคาสมาส มาจากคาว่า จรรยา กับ บรรณ
จรรยา หมายถึง ความประพฤติ หรื อกิริยาความประพฤติ
บรรณ หมายถึง หนังสื อ
ดังนั้น จรรยาบรรณ หมายถึง หนังสื อที่แสดงความประพฤติ หรื อกิริยาความประพฤติ
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สุ รพล ไกรสราวุฒิ (2551
:2) ให้ความหมายจรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติ หรื อ
พฤติกรรมการแสดงออกที่พึงประสงค์ ซึ่ งอาจจะเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ได้ และเน้นไปใน
เรื่ องของการประกอบอาชีพ การงาน หรื อเป็ นเรื่ องเฉพาะในแต่ละวิชาชีพ ที่จะกาหนดขึ้นให้รู้วา่ อะไรที่
ทาได้ อะไรที่ควรทา อะไรที่ไม่ควรทา เพื่อให้การประกอบวิชาชีพเป็ นไปด้วยดี มีศกั ดิ์ศรี เป็ นที่ยอมรับ
และเชื่อถือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผปู ้ ระกอบวิชาชีพแต่ละแขนง
กาหนดเพื่อรักษา และส่ งเสริ มเกียรติคุณชื่อเสี ยง และฐานะของสมาชิก และวงวิชาชีพนั้น ซึ่ งเขียนเป็ น
ลายลักษณ์หรื อไม่ก็ได้ บางทีเรี ยกกันสั้น ๆ ว่าจรรยาบรรณบ้าง จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพบ้าง
หรื อจรรยาบรรณวิชาชีพบ้าง ซึ่งใช้สาหรับควบคุมความประพฤติ และเป็ นแนวปฏิบตั ิสาหรับบุคคลใน
วิชาชีพหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะเท่านั้น
6.2 หลักของจรรยาบรรณวิชาชีพ
ศิริพงษ์ มะโนรส (2554:3) ให้ความหมายของ จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง การประกอบ
อาชีพที่สุจริ ต มีความซื่ อสัตย์ต่ออาชีพ โดยยึดหลักคุณธรรมและการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ ไม่ดูถูก
อาชีพตน หลักของจรรยาบรรณวิชาชีพจึงประกอบไปด้วย
1) ความรักความศรัทธาในอาชีพ
2) ความซื่อสัตย์สุจริ ต
3) การให้ความเคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับหรื อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
4) ยกย่องให้เกียรติผรู ้ ่ วมวิชาชีพ
5) การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความมัน่ คงในวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพมีลกั ษณะสาคัญดังนี้
1
) จรรยาบรรณวิชาชีพเกิดจากความสมัครใจของผูท้ ี่อยูใ่ นวิชาชีพเดียวกันร่ วมกันสร้าง
จรรยาบรรณสาหรับวิชาชีพของตนขึ้นมาควบคุมกันเอง ซึ่ งมิใช่ขอ้ บังคับของกฎหมาย แต่เป็ นจริ ยธรรม
ที่ผปู ้ ระกอบอาชีพนั้น ๆ ควรปฏิบตั ิ
2
) จรรยาบรรณวิชาชีพเป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการควรปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดด้วยจิตใจ
ที่เปี่ ยมด้วยอุดมคติ แม้จะไม่ใช่กฎหมายก็ตาม แต่ผปู ้ ระกอบการควรตระหนัก และปฏิบตั ิเพื่อเป็ น
แนวทางที่จะอานวยประโยชน์สุขแก่คนในสังคม
ความสาคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผูท้ ี่ประกอบอาชีพต่าง ๆ จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น ๆ ทั้งนี้เป็ น
เพราะว่าจรรยาบรรณวิชาชีพมีความสาคัญ ดังนี้
(1) จรรยาบรรณวิชาชีพช่วยควบคุมมาตรฐาน รับประกันคุณภาพ และปริ มาณ
ที่ ถูกต้องในการประกอบอาชีพในการผลิต และการค้า
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(2) จรรยาบรรณวิชาชีพช่วยควบคุมจริ ยธรรมของผูป้ ระกอบอาชีพ ผูผ้ ลิต และผูค้ า้
เช่น ให้มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ยุติธรรมเป็ นต้น
(3) จรรยาบรรณวิชาชีพช่วยส่ งเสริ มมาตรฐาน คุณภาพ และปริ มาณที่ดีมีคุณค่า
และเผยแพร่ ให้เป็ นที่รู้จกั เป็ นที่นิยมเชื่อถือ
(4) จรรยาบรรณวิชาชีพช่วยส่ งเสริ มจริ ยธรรมของผูป้ ระกอบอาชีพ และผูผ้ ลิต เช่น
ให้มีเมตตากรุ ณา ปรองดอง เห็นอกเห็นใจ สามัคคีเป็ นต้น
(5)
จรรยาบรรณวิชาชีพช่วยลดปั ญหาอาชญากรรมในองค์กรหน่วยงาน และ
ลดปั ญหาการคดโกงฉ้อฉล เอารัดเอาเปรี ยบ ลดการปลอมปนเห็นแก่ตวั และเห็นแก่ได้ ตลอดจนความมัก
ได้มกั ง่าย ความใจแคบไม่ยอมเสี ยสละ เป็ นต้น
(6)
จรรยาบรรณวิชาชีพช่วยเน้นให้เห็นชัดเจนยิง่ ขึ้นในภาพพจน์ที่ดีของผูม้ ี
จริ ยธรรม เช่น ในการเสี ยสละในการเห็นประโยชน์ของส่ วนรวมมาก ยิง่ กว่าประโยชน์ของส่ วนตัวใน
การรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และอาชีพอย่างแท้จริ ง
(7)
จรรยาบรรณวิชาชีพช่วยทาหน้าที่พิทกั ษ์ตามกฎหมาย สาหรับผูป้ ระกอบอาชีพ
ให้ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
6.3 ตัวอย่างจรรยาบรรณในวิชาชีพ
6.3.1 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา
คุรุสภาได้วางระเบียบว่าด้วยจรรยามารยาทและวินยั ตามระเบียบประเพณี ของครู
พ.ศ. 2548 (มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2548
:39) เพื่อ ให้ครู ยดึ ถือปฏิบตั ิดงั นี้
“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ทาหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการ
สอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริ หารสถานศึกษาในสถานศึกษา
ปฐมวัยขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริ ญญา ทั้งของรัฐและเอกชน และการบริ หารการศึกษานอก
สถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ให้บริ การหรื อปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการเรี ยน การสอน การนิเทศและการบริ หารการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษา
ต่างๆ
“ครู ” หมายความว่า บุคคลซึ่ งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรี ยนการสอนและ
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่า
กว่าปริ ญญา ทั้งของรัฐและเอกชน
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพและแบบ
แผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งปรากฎในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และ จรรยาบรรณวิชาชีพ
พ.ศ. 2548 มีท้ งั หมด 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
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1) จรรยาบรรณต่อตนเอง ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวนิ ยั ในตนเอง
ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทนั ต่อการพัฒนาทางวิทยากร เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อยูเ่ สมอ
2) จรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรักศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริ ต
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
3) จรรยาบรรณต่อผูร้ ับบริ การ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีจรรยาบรรณด้านนี้
5 ข้อ คือ
(1) ต้องรักเมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือส่ งเสริ มให้กาลังใจแก่ศิษย์ และผูร้ ับบริ การ
ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
(2) ต้องส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และ
ผูร้ ับบริ การตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
(3) ต้องประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีท้ งั กาย วาจา และจิตใจ
(4) ต้องไม่กระทาตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์
และสังคม ของศิษย์ และผูร้ ับบริ การ
(5) ต้องให้บริ การด้วยความจริ งใจและเสมอภาค โดยไม่เรี ยกหรื อยอมรับ
ผลประโยชน์ จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
4) จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพ ผูร้ ่ วมประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึง
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมัน่ ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ
5) จรรยาบรรณต่อสังคม ผูป้ ระกอบอาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ า
ในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่ งแวดล้อม รักษา
ผลประโยชน์ของส่ วนรวม และยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข
6.3.2
จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจ
ในภาวะสังคมปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันสู งมาก จึง ทาให้นกั ธุ รกิจต่างคิดกลยุทธ์
การตลาดหลากหลายเพื่อต่อสู ้กบั คู่แข่งเพื่อให้ธุรกิจของตนอยูร่ อ
ด ในบางครั้งไม่ได้คานึงถึง
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบธุ รกิจ ผูป้ ระกอบธุ รกิจหรื อนักธุ รกิจมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศชาติ เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทาให้เกิดกิจกรรมร่ วมกันของคนใน
สังคม โดยมีนกั ธุ รกิจเป็ นกลไกในการเชื่อมโยง ดังนั้น ผูป้ ระกอบธุ รกิจจึงต้องเป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติ
ดีและศรัทธาในวิชาชีพของตน เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่ วมอาชีพ อันส่ งผลให้เกิดการยอมรับจาก
คนทัว่ ไปในสังคม และสามารถทาให้ธุรกิจดารงอยูไ่ ด้และเจริ ญก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่ งจรรยาบรรณของ
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ธุ รกิจคือ หลักเกณฑ์ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจยึดเป็ นแนวทางการประพฤติในการดาเนินอาชีพ โดยกาหนด
ตามบทบาทหลักดังนี้(ปิ ยะนารถ สิ งห์ชู,2554:2-5).การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา. (Online) วันที่
สื บค้น 20 กุมภาพันธ์ 2554.จาก http://www.itd.co.th./index.php/th.
1) จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบธุ รกิจต่อลูกค้า
ลูกค้า (Customer) คือ กลุ่มบุคคลผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การทาให้ธุรกิจมีรายได้
มีกาไร สามารถดารงธุ รกิจเจริ ญก้าวหน้า จึงควรมีจรรยาบรรณ ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ทาไว้ดว้ ยความ
ซื่ อสัตย์ธุรกิจต่อลูกค้าดังนี้
(1) กาหนดราคาสิ นค้าบริ การด้วยความยุติธรรมเหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณ
(2) มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการเอาใจใส่ ลูกค้าทุกคน เปิ ดโอกาสให้ลูกค้า
ทุกคนซื้ อสิ นค้าและบริ การในทุกสภาวะเศรษฐกิจ
(3) ไม่สร้างเงื่อนไขให้ลูกค้ากระทาตาม บีบบังคับควบคุมการตัดสิ นใจของลูกค้า
(4) ไม่กระทาการใด ๆ เพื่อทาให้สินค้ามีราคาสู งขึ้นโดยไม่มีเหตุผล
(5) ปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี อนั ดี
2) จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบธุ รกิจต่อผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
(Product) คือ สิ่ งที่เสนอขายเพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคซึ่ งผู ้
ประกอบธุ รกิจต้องมีการควบคุมการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้น ผูป้ ระกอบธุ รกิจควรมีจรรยาบรรณต่อผลิตภัณฑ์ดงั นี้
(
1) ผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้เหมาะสม มีความสวยงาม
มีราคาคุม้ ค่า สามารถตอบสนองความต้องการและเป็ นที่พึงพอใจแก่ผบู ้ ริ โภค
(
2) ผลิตสิ นค้าและบริ การได้มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีการรับรองกรรมวิธีการ
ผลิตตามระบบที่แสดงถึงความปลอดภัยไม่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค เช่น มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐานของสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
และมาตรฐานระบบคุณภาพ(ISO)เป็ นต้น
(3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
(4) ผลิตสิ นค้าที่มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค โดยระบุวนั ผลิตและวันหมดอายุ
ที่ต้ งั ผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน
(5) เปิ ดเผยความเสี่ ยงทุกประเภทที่เกี่ยวข้องหรื อเนื่องจากตังผลิตภัณฑ์
เช่น
เครื่ องดื่มชูกาลัง มีขอ้ ความระบุวา่ "ห้ามดื่มเกินวันละ 2 ขวด จะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ" ยาฆ่าแมลง
มีขอ้ ความระบุวา่ "ควรเก็บให้พน้ มือเด็ก" หรื อนมข้นหวาน ระบุขอ้ ความว่า "ห้ามใช้เลี้ยงทารก"
เป็ นต้น
(6) เปิ ดเผยถึงส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์
(7) ไม่ต้ งั ชื่อและออกแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งบรรจุภณั ฑ์เลียนแบบผูอ้ ื่น
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(8) ผลิตภัณฑ์ดา้ นอุตสาหกรรมต้องมีการควบคุมคุณภาพทั้งระบบครบวงจร
3) จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบธุ รกิจต่อคู่แข่งขัน
คู่แข่งขัน (Competitor) คือ ผูท้ ี่ประกอบธุ รกิจประเภทเดียวกับซึ่ งต้องมีการแข่งขัน
กัน บางครั้งต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน การแข่งขันต้องเป็ นไปอย่างถูกต้อง จึงควรมีจรรยาบรรณต่อคู่
แข่งขันดังนี้
( 1) ไม่กลัน่ แกล้งหรื อให้ร้ายทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม หรื อทาการข่มขู่และ
กีดกันทางการค้า
(
2) การให้ความร่ วมมือในการแข่งขันเพื่อสร้างภาวะตลาดที่ดี เช่น การให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับสิ นค้า การร่ วมมือในการป้ องกันรักษาสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
(
3) ไม่ล่วงละเมิดสิ ทธิ ตามกฎหมายของคู่แข่งขัน เช่น ละเมิดลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร
เป็ นต้น
(
4) ไม่จารกรรมความลับทางธุ รกิจของคู่แข่งขัน
4) จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบธุ รกิจต่อหน่วยราชการ หน่วยราชการ เป็ นสถาบัน
หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กบั การประกอบธุ รกิจ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องมีการติดต่อกับหน่วยงาน
อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้การประกอบธุ รกิจยังอยูใ่ นการควบคุมดูแลของหน่วยราชการอีกด้วย ดังนั้น
ผูป้ ระกอบธุ รกิจจึงควรมีจรรยาบรรณต่อส่ วนราชการดังนี้
(
1) ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของกฏหมายในการประกอบธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์ เช่น
จัดทาบัญชีและเสี ยภาษีถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ และไม่เปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการประพฤติมิชอบ
ในธุ รกิจของตน
(
2) ไม่ให้สินบนเพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินธุ รกิจ
(
3) ไม่ให้ความร่ วมมือสนับสนุนข้าราชการในการกระทาที่ส่อทางทุจริ ต
(
4) ไม่ให้ของขวัญหรื อของกานัลแก่ขา้ ราชการเพื่อประโยชน์ของธุ รกิจ
(5) ทาธุ รกิจกับส่ วนราชการด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต เป็ นธรรม
มีความเป็ น
มิตรไมตรี
( 6) ให้ความร่ วมมือกับส่ วนราชการในการทาหน้าที่พลเมืองที่ดี โดยการสละกาลัง
กาย กาลังทรัพย์ตามความเหมาะสม สนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
(7) มีทศั นคติที่ดีและเชื่อมัน่ ต่อส่ วนราชการ ให้ความร่ วมมือกับส่ วนราชการ
5) จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบธุ รกิจต่อพนักงาน
พนักงาน (Employer) คือ บุคลากร ซึ่ งเป็ นปั จจัยในการประกอบธุ รกิจที่สาคัญ
ถ้าไม่มีพนักงานทาหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์กร ย่อมทาให้ไม่เกิดกิจกรรมทางธุ รกิจ ผูป้ ระกอบธุ รกิจจึง
ควรมีจรรยาบรรณดังนี้
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(
1)ให้คา่ จ้างและผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ และลักษณะของงาน
(
2) ให้สวัสดิการที่ดี ทาให้พนักงานมีสวัสดิภาพในการดารงชีวติ
(
3) สนับสนุนพนักงานมีการพัฒนาตนเองเพิม่ พูนความรู ้ ความสามารถโดยการ
ฝึ กอบรมสัมมนา รวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็ นต้น
(
4)ให้ความยุติธรรมเท่าเทียมกัน
ทั้งด้านการปกครองและผลตอบแทน
(
5) เคารพสิ ทธิ ส่วนบุคคลและความสามารถของพนักงาน โดยไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ส่ วนตัวของพนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
(
6) ศึกษาทาความเข้าใจพนักงานด้านอุปนิสัย ความถนัด ความสามารถ เพื่อจัด
หน้าที่ของพนักงานให้เหมาะสมกับงานที่ทา
(
7) ให้ความเชื่อถือไว้วางใจด้วยการมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
รวมทั้งให้การยอมรับในผลงาน และส่ งเสริ มสถานภาพในการทางานให้สูงขึ้น
(
8) ให้คาแนะนาปรึ กษาด้วยความเต็มใจทั้งเรื่ องงานเรื่ องส่ วนตัวตามความ
เหมาะสม
(
9) ส่ งเสริ มสนับสนุน ให้พนักงานประพฤติตนเป็ นพลเมือง ที่ ดีต่อสังคม
ประเทศชาติ
6) จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบธุ รกิจต่อสังคม
สังคม
(Society) คือ การอยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุ่มของบุคคล มีหน้าที่ในสังคม
แตกต่างกัน มีการแบ่งงานกันทา มีสิทธิ และเสรี ภาพในฐานะการเป็ นพลเมืองเท่าเทียมกันตาม
กฎหมาย ผูป้ ระกอบธุ รกิจก็ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม จึงต้องมีส่วนร่ วมช่วยพัฒนาสังคมให้
เจริ ญก้าวหน้ามีความสงบสุ ข มีส่วนรับผิดชอบกับสภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม ดังนั้น
ผูป้ ระกอบธุ รกิจจึงควรมีจรรยาบรรณต่อสังคมดังนี้
(
1) ไม่ประกอบธุ รกิจที่ทาให้สังคมเสื่ อมทั้งด้านจิตใจและด้านศีลธรรม
เช่น
การเปิ ดบ่อนการพนัน ทาธุ รกิจที่สนับสนุนให้เกิดการทาผิดกฎหมายเช่น รับซื้ อของโจร เป็ นต้น
(
2) ไม่ทาธุ รกิจที่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เช่น ค้าไม้เถื่อน
การรุ กล้ าที่สาธารณะ การปล่อยน้ าเสี ยลงแม่น้ าลาคลอง เป็ นต้น
(
3) มีการป้ องกันไม่ให้ธุรกิจเป็ นต้นเหตุให้เกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมทั้ง
ด้านเสี ยง สี และกลิ่น เช่นมีการจัดทาบ่อบาบัดน้ าเสี ย การเก็บรักษาและทาลายวัตถุมีพิษต่างๆ ด้าน
ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยด้านอื่น ๆ เป็ นต้น
(
4) ให้ความเคารพในสิ ทธิ ทางปั ญญาของบุคคลอื่นหรื อธุ รกิจอื่น ด้วยการไม่
ลอกเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
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(
5) ให้ความร่ วมมือกับทุกฝ่ ายในชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมโดยการสละเวลา
กาลังกาย กาลังทรัพย์เพื่อความน่าอยูข่ องสังคม เช่น ร่ วมจัดทาศาลาพักผูโ้ ดยสาร ร่ วมปลูกต้นไม้ใน
สวนสาธารณะ ฯลฯ
(
6) สร้างงานแก่คนในสังคม ให้มีรายได้ ทาให้มีคุณภาพชีวติ และความเป็ นอยู่
ดีข้ ึน
7) จรรยาบรรณของพนักงานต่อผูป้ ระกอบธุ รกิจ
พนักงานต้องมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพต่อผูป้ ระกอบธุ รกิจเช่นเดียวกัน
ถ้าทั้ง 2 ฝ่ ายต่างปฏิบตั ิต่อกันด้วยการมีจรรยาบรรณย่อมทาให้การทางานประสบผลสาเร็ จและอยู่
ร่ วมกันอย่างมีความสุ ขได้ ดังนั้น พนักงานจึงควรมีจรรยาบรรณต่อผูป้ ระกอบธุ รกิจดังนี้
(1)
มีความซื่อสัตย์สุจริ ตมีความรับผิดชอบ ขยันหมัน่ เพียรและมีวนิ ยั
(
2) มีความรับผิดชอบและรักษาทรัพย์สินของกิจการ ด้วยการใช้ทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด ดูแลรักษาไม่ให้สูญหายและไม่นาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
(
3) ประพฤติและปฏิบตั ิตนให้อยูใ่ นศีลธรรม ไม่ปฏิบตั ิตนให้มีผลกระทบต่อ
นายจ้าง
(
4) ไม่ประพฤติและปฏิบตั ิสิ่งที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของนายจ้าง ด้วยการกระทาตน
เป็ นคู่แข่งขันในเชิงธุ รกิจการรับผลประโยชน์และเกี่ยวข้องทางการเงินกับคู่แข่งขันของนายจ้าง
ซึ่ งมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบและเสี ยเปรี ยบในเชิงธุ รกิจกับคู่แข่งขัน
(5) ไม่ทางานให้บุคคลอื่น ต้องมีความจงรักภักดีเต็มใจทางานให้นายจ้างอย่างเต็ม
ความสามารถ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากนายจ้างก่อนซึ่ งต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่องานประจา
จรรยาบรรณในแต่ละอาชีพ จึงมีความสาคัญต่อการประกอบอาชีพในแต่ละอาชีพ ทุกคน
มีเป้ าประสงค์ในการประกอบอาชีพตามที่ตนรัก มีความถนัดในแต่ละทักษะ เป็ นความสุ ข ความพอใจ
ที่ได้ทางานตามที่ตนตั้งเป้ าหมายไว้ และการที่แต่ละอาชีพให้ความสาคัญ จรรยาบรรณวิชาชีพ
ย่อมทาให้กลไกทางสังคมสามารถขับเคลื่อนได้ไปในทิศทางที่ทุกองค์กรมุ่งหวังไว้

7. การประยุกต์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้ เข้ ากับการทางาน
7.1 การประยุกต์ คุณธรรมให้ เข้ ากับการทางาน
คุณธรรมที่สาคัญ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานให้ได้ผล ได้แก่ คุณธรรม
ดังกล่าวแล้ว ซึ่ งสรุ ปสาระของคุณธรรมได้ดงั ในตารางต่อไปนี้ (มานพ นพสุ ข,2550:305)
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ตารางที่ 4 การประยุกต์คุณธรรมให้เข้ากับการทางาน(มานพ นพสุ ข,2550:306)
ชื่ อคุณธรรม
คาอธิบายหลักในการทางาน
1. อิทธิบาท 4 ได้แก่
- ฉันทะ
1. ความพอใจ หรื อความชอบที่จะทางานนั้น
- วิริยะ
2. มีความขยันหมัน่ เพียรที่จะทางานนั้น
- จิตตะ
3. ความเอาใจใส่ ต่องานนั้นว่าสาเร็ จไปแล้วมากน้อยเพียงใด
- วิมงั สา
4. ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ ตรอง ตรวจตราดูวา่ การทางานมี
ข้อบกพร่ องหรื อไม่ เพื่อแก้ไขปรับปรุ งงานต่อไป
2. จักร 4 ได้แก่
- อยูใ่ นถิ่นที่เหมาะสม
5. ทางานในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เป็ นแหล่งอบายมุข
- คบคนดี
6. คบคนที่มีความประพฤติดีท้ งั กาย วาจา ใจ
- ตั้งตนไว้ชอบ
7. มีหลักในการดาเนินชีวติ ที่ดีตามหลักมรรคมีองค์ 8
- มีความดีเป็ นทุน
8. การสะสมคุณความดีให้พอกพูนจะทาให้เป็ นที่เคารพ
ของผูอ้ ื่นซึ่ งจะมีผลต่อการประกอบอาชีพ
3. พละ 4 ได้แก่
- ปัญญาพละ
9. ใช้ปัญญาพิจารณาเป้ าหมาย และวิธีการทางาน
- วิริยพละ
10. ความขยันหมัน่ เพียรจะช่วยทาให้การงานเกิดผลสาเร็ จ
- อนวัชชพละ
11. การทางานที่ไม่มีโทษ มีแต่ประโยชน์
- สังคหพละ
12. การทางานต้องรู้จกั ให้เสี ยสละ ใช้คาพูดที่ไพเราะ
ประพฤติดี
4. การทางานไม่มีโทษ มีแต่
ประโยชน์เกื้อกูล ได้แก่
- การประกอบอาชีพ
13. ทางานสุ จริ ต ไม่ผดิ ศีลธรรม ไม่ผดิ กฎหมาย
- การทางานส่ วนตัว
14. รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การฟังธรรม
- การทางานเพื่อสังคม
15. การรู ้จกั ทาประโยชน์เพื่อสังคม เช่น การช่วยงาน
สาธารกุศลต่าง ๆ
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นถึงความเชื่อมโยงของคุณธรรมที่ยดึ เหนี่ยว ให้บุคคลประพฤติ
ปฏิบตั ิตามคุณธรรมหรื อธรรมะที่ควรปฏิบตั ิตามธรรมคาสั่งสอนของพุทธศาสนาเป็ นที่ต้ งั เพื่อให้เกิด
สติ และมีกรอบในการปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่พึงประสงค์ขององค์กรและสังคมในหน่วยงาน เพื่อคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี และมีความสุ ขต่อบุคคลผูป้ ฏิบตั ิ
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7.2 การประยุกต์ จริยธรรมให้ เข้ ากับการทางาน
จริ ยธรรมในการทางาน หมายถึง การปฏิบตั ิ หรื อมีพฤติกรรมในการทางานที่ดีงามตาม
หลักคุณธรรม การประยุกต์จริ ยธรรมและคุณธรรมให้เข้ากับการทางาน (วิภาพร มาพบสุ ข,2550 :179)
จึงมีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ฝึ กคิดชอบ ทาชอบ และแก้ปัญหาในการทางานด้วยการใช้ปัญญา
(2) ใช้ความรู ้ความสามารถของตนเองให้เต็มที่ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือ
จากผูอ้ ื่น
(3) ฝึ กฝนตนเองให้มีความสามารถ และความชานาญในการประกอบการงาน
(4) ฝึ กฝนความเข้มแข็ง อดทน ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค และปั ญหาทั้งปวง
( 5) ขวนขวายประกอบอาชีพสุ จริ ตโดยไม่เลือกงาน
( 6) ศึกษาหาความรู ้อยูเ่ ป็ นเนืองนิตย์
( 7) รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่ วนรวม ต่อหน้าที่ และการกระทาของตน
( 8) ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เช่น ฝึ กนัง่ สมาธิ ปลูกต้นไม้
( 9) ปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จเรี ยบร้อยไม่ทางานคัง่ ค้าง
( 10) มีเมตตา กรุ ณา ไม่เห็นแก่ได้ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
7.3 การประยุกต์ จรรยาบรรณวิชาชี พให้ เข้ ากับการทางาน
การประยุกต์จรรยาบรรณให้เข้ากับการทางานมีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
(1) รู ้จกั สิ ทธิ หน้าที่ของตนเอง และผูอ้ ื่นเป็ นอย่างดี
(2) รับผิดชอบ ปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั และกฎหมาย
(3) ฝึ กการควบคุมจิตใจตนเองให้เป็ นคนมีเมตตากรุ ณา
(4) ฝึ กตนเองให้เป็ นผูท้ ี่มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และเสี ยสละ เห็นแก่ประโยชน์
ส่ วนรวมยิง่ กว่าประโยชน์ส่วนตัว
(5) ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต และรักความยุติธรรม
(6) มีความละอาย และเกรงกลัวต่อการกระทาความชัว่
(7) เชื่อกฎแห่งกรรม เช่น ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่
(8) รักษาเกียรติของตนเอง ไม่ทาลายความภาคภูมิใจในตนเอง
(9) ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพลเมืองที่ดี ประกอบอาชีพโดยสุ จริ ต
(10) มีความอดทน อดกลั้น ไม่ปล่อยให้กิเลสความละโมบเข้ามาครอบงาจิตใจ
ทั้งคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็ นหลักการที่ใช้ปฏิบตั ิ เพื่อการ
ดาเนินชีวติ ที่ดีอยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข นับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญต่อทุกคน ทุกวิชาชีพ ทุกหน่วยงาน
เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาทั้งตนเอง สังคม ประเทศชาติที่ยงั่ ยืนต่อไป
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สรุปท้ ายบท
จากความสาคัญของการทางานเป็ นทีม และมนุษยสัมพันธ์ที่จะช่วยให้มนุษย์ประสบ
ความสุ ข ความสาเร็ จในการดาเนินชีวติ การทางาน และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม หรื ออาจกล่าวได้วา่
มนุษย์ในสังคมต้องทางานร่ วมกัน สัมพันธ์ติดต่อกันภายในกลุ่ม หรื อทีมที่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยซึ่ งกัน และ
กันในการดารงชีวติ ในครอบครัว และสถานประกอบการ และสังคมประเทศชาติ อันนามาซึ่ งความ
สามัคคี ปฏิบตั ิตามความถูกต้องของสังคม จะทาให้ประเทศชาติพฒั นาไปได้อย่างมัน่ คง และเมื่อทุก
คนในสังคมมีหน้าที่พึงประกอบอาชีพโดยสุ จริ ตแล้ว สิ่ งที่ขาดไม่ได้ในการดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมให้
เป็ นที่ยอมรับชื่นชม ศรัทธาของบุคคลในสังคมหรื อคนรอบข้าง คือการปฏิบตั ิตนที่ดีภายใต้กรอบ
ปฏิบตั ิของการมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในแต่ละอาชีพ ซึ่ งเป็ นจุดมุ่งหมายแห่ง
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคคลที่ตอ้ งอยูใ่ นสังคมต่อไป
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คาถามท้ ายบท
จงตอบคาถามต่ อไปนี้
1. บทบาทหน้าที่ของทีมมีอะไรบ้าง จงอธิบาย
2. ทีมมีความสาคัญต่อการทากิจกรรมของนักศึกษาอย่างไรบ้าง จงระบุเป็ นข้อ ๆ
3
. ทีมมีความสาคัญต่อองค์กรอย่างไร จงอธิ บาย
4. ทีมที่มีประสิ ทธิ ภาพก่อให้เกิดผลสาเร็ จของงานได้ดี มีองค์ประกอบที่สาคัญอะไรบ้าง
จงอธิบาย
5. ผูน้ าที่ดีมีลกั ษณะอย่างไร จงอธิ บาย
6. ผูต้ ามที่ดีมีลกั ษณะอย่างไร จงอธิ บาย
7. การพัฒนาตนเองให้เป็ นผูม้ ีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตอ้ งใช้หลักการใดบ้าง
8. จงอธิ บายวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการอยูร่ ่ วมกัน มีอะไรบ้าง จงอธิ บายเป็ นข้อ ๆ
9. ให้นกั ศึกษาระบุจรรยาบรรณในวิชาชีพของอาชีพใดอาชีพหนึ่งที่นกั ศึกษาคาดหวังว่าจะ
ประกอบอาชีพนั้นเมื่อสาเร็ จการศึกษา
10. นักศึกษาจะมีส่วนร่ วมเข้าไปทางานร่ วมกับชุมชนด้วยวิธีใดบ้าง
11. คาว่า “การมีส่วนร่ วม” นักศึกษาเข้าใจว่าอย่างไร จงยกตัวอย่างการเข้าไปมีส่วนร่ วมกับ
ชุมชนที่เห็นได้ชดั

บทที่ 7
เทคนิคการครองใจคน
การที่เรามุ่งหวังจะครองใจหรื อสร้างมนุษยสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นให้สัมฤทธิ์ ผลนั้น จะต้องมี
ความรู ้ความเข้าใจเพราะพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์ที่แสดงออกมานั้น เป็ นปั จจัยพื้นฐานใน
การครองใจคน ด้วยมนุษย์ทุกคนมีความข้องเกี่ยวกัน และต่างมุ่งประโยชน์จากกันและกัน โดยเฉพาะ
การอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข การยอมรับนับถือให้เกียรติกนั และการได้ประโยชน์ในแง่บุคคล เช่น
ความสาเร็ จในอาชีพ ซึ่ งต้องอาศัยความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน การครองใจคน คือการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการได้รับความร่ วมมือ อันเป็ นแรงสนับสนุนผลักดันให้
มนุษย์เกิดความสาเร็ จได้ ดังนั้นวีธีที่จะประสบความสาเร็ จในทุกด้านได้ ต้องให้ความสาคัญกับ
การศึกษาถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์ หลักและวิธีการครองใจคน เพื่อให้เกิดการยอมรับ
ความศรัทธา เลื่อมใสเกิดความเชื่อมัน่ แก่บุคคลต่างๆที่ สัมพันธ์ดว้ ย นาไปสู่ ความร่ วมมือที่ดีต่อไป จึง
ควรทาความเข้าใจในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการครองใจคนดังในหัวข้อต่อไปนี้

1. ธรรมชาติของมนุษย์
มนุษย์ เกิดมาอยูบ่ นโลกนี้ เพื่อดูแลรักษา และพัฒนาสังคม และมนุษยชาติให้ดารงคงอยู่
ตามวิถีทาง และลักษณะแห่งธรรมชาติของมนุษย์ตอ้ งมีการต่อสู ้แย่งชิงอานาจ เพื่อแสวงหาในสิ่ งที่ตน
ต้องการ และพยายามทุกวิถีทางเพื่อพัฒนาตนเองให้เจริ ญขึ้น และใช้ชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างสงบสุ ข
มนุษย์ไม่ชอบอยูโ่ ดดเดี่ยวเดียวดาย จาเป็ นต้องมีเพื่อน และมีการเข้าสังคม พบปะพูดคุย
เจรจา สนทนา ปรึ กษาหารื อ นัดหมาย ติดต่องาน และทาสัญญา เป็ นต้น พฤติกรรมดังกล่าวจะใช้การ
ติดต่อสื่ อความหมายเพื่อให้เกิดการรับรู ้ ความรู ้สึก อารมณ์ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ค่านิยม
เจตคติ และความสนใจของแต่ละฝ่ าย อันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจซึ่ งกันและกันได้ จะนามาซึ่ ง
ความสาเร็ จและความสงบสุ ขตามนัยความหมายของมนุษยสัมพันธ์
มนุษยสัมพันธ์ให้ความสาคัญที่คน และจิตใจ “จิต” หรื อ “ใจ” (
Mind) ถือได้วา่ เป็ นปั จจัย
ที่สาคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องของจิตปรารถนาหรื อความต้องการของมนุษย์ ตั้งแต่ระดับต่า
จนถึงระดับสู งสุ ด การสร้างมิตรที่ดีตอ้ งทาความเข้าใจกับนิสัยสามัญของมนุษย์ และบุคลิกภาพของ
มนุษย์ โดยมีนกั พฤติกรรมศาสตร์ได้ศึกษา ความแตกต่างของ มนุษย์วา่ มนุษย์มีความแตกต่างกันใน
ด้านต่าง ๆ (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์,2549:100) คือ
1)
ร่ างกาย = รายละเอียดของรู ปร่ าง และทางด้านอารมณ์ จิตใจ ความรู ้สึก
2)
สังคม
= การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
3)
สติปัญญา = ความสามารถในการเรี ยนรู ้ เข้าใจสิ่ งต่าง ๆ
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สาเหตุทที่ าให้ คนเราต่ างกัน
1) พันธุ กรรม และสิ่ งแวดล้อม (Heredity and Environment) พันธุ กรรมเป็ นสิ่ ง
ที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา สิ่ งแวดล้อม ได้แก่ สภาพสังคม
การอบรมเลี้ยงดู การศึกษา การประกอบอาชีพ
2) ลาดับการเกิด (Birth Order) ลูกคนโต คนกลาง และคนสุ ดท้อง จะมีพฤติกรรม
ที่แตกต่างกัน เช่น ลูกคนโต มักจะมีอุปนิสัยที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบสู ง เพราะได้รับการอบรมสัง่
สอนให้ช่วยเหลืองานในบ้าน หรื อดูแลน้อง ๆ ในด้านสุ ขภาพจิตก็ดี เนื่องจากเป็ นลูกคนแรกพ่อแม่ และ
ญาติ ๆ ต่างก็ให้ความรักความอบอุ่น ขณะที่ลูกคนเล็กมักจะมีอุปนิสัยที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตนเอง เพราะ
ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และตามใจจากพ่อแม่ และพี่ เพราะความเป็ นน้องเล็กจนเกิดความเคยชิน ส่ วนลูก
คนกลางก็มกั จะถูกมองข้ามไป อาจทาให้เป็ นคนมีปมด้อย หรื อชอบเรี ยกร้องความสนใจด้วยวิธีต่างๆ
3) รู ปร่ างลักษณะบุคลิก ( Body type and Personality) ได้แก่ คุณลักษณะต่างๆ
ที่รวมกันในตัวคนทาให้มีความแตกต่างกัน เช่น คนสู ง ผอม จะเป็ นคนละเอียดรอบคอบ คนอ้วนจะ
เป็ นคนใจดีอารมณ์ดี ไม่ละเอียดรอบคอบ และคนที่ร่างกายบึกบึน มีกล้ามเนื้อขึ้นจะเป็ นคนก้าวร้าว
รุ นแรง ชอบถกเถียง
จานง อดิวฒั นสิ ทธิ์ (2532 :15-17) กล่าวว่า มนุษย์เป็ นสัตว์ประเสริ ฐ แตกต่างจาก
สัตว์โลกอื่น ๆ สามารถเรี ยนรู้ได้เอง มีศกั ยภาพสู ง มีสติปัญญา สามารถสร้างสรรค์วฒั นธรรม
ให้เจริ ญงอกงามตามหลักของพุทธศาสนาได้ ซึ่ งแจงรายละเอียดเป็ นลาดับขั้นทางจิตของมนุษย์โดยใช้
ลาดับขั้นของจิตในแต่ละบุคคล เป็ น 5 ระดับดังนี้
1
) มนุสสติรัจฉา คือผูท้ ี่มีร่างกายเป็ นมนุษย์แต่มีจิตใจเหมือนสัตว์เดรัจฉาน มีแต่
กิเลสตัณหาไม่รู้จกั บาปบุญคุณโทษ ชีวติ หาแก่นสารใดไม่ได้ มนุษย์ประเภทนี้หากมีในสังคมใดสังคม
นั้นจะมีแต่ความวุน่ วายเดือดร้อนหาความสุ ขสงบร่ มเย็นไม่ได้
2
) มนุสสเปโต คือผูท้ ี่มีร่างกายเป็ นมนุษย์แต่มีจิตใจดัง่ เปรต คือ เป็ นผูท้ ี่มีแต่ความหิ ว
กระหายอยูด่ ว้ ยแต่ความโลภ ความอยากอย่างไม่มีที่สุด ไม่รู้จกั ความพอดี พอควร ซึ่ งพุทธศาสนา
ได้เปรี ยบผูท้ ี่มีลกั ษณะดังนี้ เช่น เปรตที่หิวกระหาย คอยขอส่ วนบุญอยูต่ ลอดไป
3
) มนุสสมนุสโส คือผูท้ ี่มีร่างกายเป็ นมนุษย์ มีภาวะทางจิตใจเป็ นมนุษย์ คือ เป็ นผูท้ ี่
มีจิตใจสู งมีคุณธรรม ในการปฏิบตั ิต่อตนเอง และผูอ้ ื่นดารงตนเองอยูใ่ นศีลธรรม เคารพกฎเกณฑ์
ระเบียบจารี ตประเพณี ของสังคมเป็ นอย่างดี มนุษย์ประเภทนี้หากสังคมใดมีมากสังคมนั้นก็จะมีความ
สงบเจริ ญก้าวหน้า ไม่มีความขัดแย้งวุน่ วายสับสนในสังคมนั้น
4
) มนุสเทโว คือผูท้ ี่มีร่างกายเป็ นมนุษย์ มีภาวะจิตใจสู งดังเช่นเทวดา โดยมีจิตใจสู ง
เหนือมนุษย์ท้ งั หลายโดยทัว่ ไปมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม และ
ผูอ้ ื่นในทางกลับกันมักจะเป็ นผูท้ ี่ทาประโยชน์ช่วยเหลือผูอ้ ื่น และสังคมอยูเ่ สมอ มนุษย์แบบนี้ก็จะ
เป็ นผูท้ ี่ช่วยให้สังคมมีความสุ ขสงบ และมีความก้าวหน้าพัฒนาไปในทางที่ดี
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5
) มนุสสอริ โย คือผูท้ ี่เป็ นมนุษย์ที่มีจิตใจสะอาด สว่างและสงบ มีจิตใจสู ง ละแล้ว
ซึ่ งกิเลสทั้งปวง ดับความอยากและตัณหาได้สนิท สามารถดารงตนอยูเ่ หนือกรรมทั้งหลาย และเหนือ
มนุษย์ท้ งั หลาย บรรลุแล้วซึ่ งความสงบเย็น ดังที่พุทธศาสนา เรี ยกว่า “นิพพาน”
นอกจากนี้นกั พฤติกรรมมนุษย์ (สงวน สุ ทธิเลิศอรุ ณ,2543 :23) ได้ทาการศึกษาระบุ
ว่า แม้มนุษย์จะมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ประการ แต่ก็มีสิ่งที่มนุษย์มีความเหมือนกันอยูส่ ิ่ งนั้น
เรี ยกว่า นิสัยสามัญของมนุษย์ คือ
- มนุษย์ทุกคนไม่ชอบให้ใครตาหนิ
- มนุษย์ทุกคนอยากมีชื่อเด่น มีคุณค่าในสายตาของสังคม
- มนุษย์ทุกคนจะทาอะไรก็ต่อเมื่อมีความต้องการสิ่ งนั้น
- มนุษย์ทุกคนสนใจตนเองมากกว่าที่จะสนใจผูอ้ ื่น
- ชอบคนหน้าตายิม้ แย้มมากกว่าคนหน้าตาบึ้งตึง
- มนุษย์ทุกคนอยากให้คนอื่นเห็นด้วยกับความคิดของตน
- มนุษย์ทุกคนอยากให้คนอื่นสนใจในชื่อของตนเอง
- มนุษย์ทุกคนอยากให้คนอื่นฟังเมื่อตนพูด
- มนุษย์ทุกคนไม่ชอบให้ใครโต้เถียง
-มนุษย์ทุกคนต้องการความเป็ นกันเอง

2. ความหมายและความสาคัญของเทคนิคการครองใจคน
การครองใจคนหรื อการทาให้คนรักนั้นเป็ นศิลปะพิเศษอย่างหนึ่งในการดารงชีวติ ซึ่ ง
เป็ นเรื่ องที่เหมาะแก่คนที่หวังความเจริ ญก้าวหน้าและหวังที่จะมีชีวติ อยูเ่ ป็ นปกติในสังคม คนที่ครอง
ใจคนอื่นได้ยอ่ มได้รับการยอมรับและช่วยเหลือสนับสนุนจากคนที่เราครองใจได้เป็ นอันดี
สุ รีพร พึ่งพุทธคุณ (2550
:154) ให้ความหมายของคาว่า เทคนิค หมายถึง วิธีที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งนามาใช้สาหรับปฏิบตั ิการเพื่อสร้างมิตรและประยุกต์เทคนิคมาใช้ในการ สร้างมิตร เพื่อให้
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
การครองใจคนเป็ นวิธีการที่บุคคลแสดงความสามารถเพื่อให้เกิดความรักใคร่ ชอบพอ
ความร่ วมมือร่ วมใจในการทากิจกรรมให้บรรลุเป้ าหมาย โดยใช้ศิลปะหรื อศาสตร์ ในความรู ้
ความสามารถของตนมาบูรณาการผสมผสานให้เหมาะสมกับบุคคล เวลาและสถานการณ์ให้เป็ นที่
พอใจแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง
ดังนั้นเทคนิคครองใจคนจึง หมายถึง การปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่ชื่นชอบรักใคร่ ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ดว้ ย
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3. เทคนิควิธีการสร้ างมิตรและครองใจคน
มิตร หมายถึง ผูค้ นที่บุคคลคบหาสมาคม สนทนาปราศรัยด้วย มีการปฏิบตั ิกิจกรรม
ร่ วมกัน เพื่อผลประโยชน์อย่างเดียวกัน คือ ได้รับความสุ ข ความสมหวัง ความรัก ความสงบสุ ข
ตลอดจนมีความพอใจร่ วมกัน (ทรงสิ ริ วิชิรานนท์และคณะ,2551:144)
สาหรับมิตรนั้นมีหลายประเภททั้งที่ควรคบหา และไม่ควรคบหาสามารถแบ่งออกให้เห็น
อย่างชัดเจน คือ
3.1 มิตรทีค่ วรคบ หรือมิตรแท้ ได้แก่
1) มิตรมีอุปการะ คอยคุม้ ครองป้ องกันเพื่อนของตน ทั้งเป็ นที่พ่ งึ ของเพื่อนได้ และ
เพื่อนก็พ่ งึ ได้
- ป้ องกันเพื่อนผูป้ ระมาท
- ป้ องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผูป้ ระมาท
- เมื่อมีภยั เป็ นที่พ่ ึงพานักได้
- เมื่อมีธุระ ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก แม้แต่ชีวติ เรายังสละได้
2) มิตรร่ วมสุ ขร่ วมทุกข์ เพื่อนสนิทเหมือนญาติ ไว้วางใจกัน คอยช่วยเหลือเกื้อกูล
- บอกความลับแก่เพื่อน ต่างฝ่ ายต่างเผยความลับของตนแก่เพื่อน ถ้าความลับนั้นมี
จุดอ่อนหรื อปมด้อยก็ช่วยกันแก้ไข และ เป็ นการให้ความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน
- ปิ ดความลับของเพื่อน ไม่ให้ผอู ้ ื่นรู ้
- ไม่ละทิ้งยามวิบตั ิ เมื่อเวลาที่เพื่อนตกทุกข์ได้ยากก็คอยช่วยเหลือไม่ละทิ้ง
- แม้ชีวติ ก็อาจสละแทนได้
3) มิตรแนะนาประโยชน์ เพื่อนที่คอยแนะนาแต่ในทางที่ดี มีลกั ษณะเหมือนครู
- ห้ามไม่ให้ทาชัว่
- แนะนาให้ทาแต่ความดี
- ให้ฟังในสิ่ งที่ยงั ไม่เคยทา
- บอกไปสู่ อนาคตอันสดใส ด้วยการแสวงหาความรู ้หรื อปั ญญา
4) มิตรมีความรักใคร่ ได้แก่ เพื่อนประเภทสหาย มีลกั ษณะสาคัญ คือ
- ทุกข์ ทุกข์ ด้วย หรื อ ไม่ยนิ ดีดว้ ยความเสื่ อมของเพื่อน
- สุ ข สุ ข ด้วย หรื อ ยินดีดว้ ยความเจริ ญของเพื่อน
- โต้เถียงผูท้ ี่ติเตียนเพื่อน หมายถึง เมื่อเห็นคนอื่นติเตียนเพื่อนของเรา ไม่วา่ ต่อ
หน้าและลับหลัง ก็ช่วยพูดจาชี้แจงให้เข้าใจซึ่ งกันและกัน เพื่อนไม่ให้เพื่อนเสี ยหาย
3.2 มิตรทีไ่ ม่ ควรคบ หรือมิตรเทียม
1) คนปอกลอก คนประเภทนี้ไม่ใช่มิตรแต่แสดงตัวว่าเป็ นมิตร ซึ่งหวังผลประโยชน์
จากคนที่คบด้วย
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- คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
- เป็ นคนเสี ยให้นอ้ ย แต่คิดเอาให้ได้มาก
- มีภยั เห็นแก่ตวั ไม่ยอมช่วยเหลือใคร แต่เมื่อตนประสบปั ญญาแล้วจึงมาแกล้ง
แสดงตัวเป็ นมิตร
- เป็ นคนคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว
2) คนดีแต่พดู พูดในสิ่ งที่ไม่เป็ นประโยชน์
- เก็บของล่วงแล้วมาปราศรัย(พูด) คือ พวกที่คอยเรี ยกร้องความสนใจ ส่ วนใหญ่
แล้วจะเอาเรื่ องที่เกิดขึ้นในอดีตมาพูด
- อ้างเอาของที่ยงั ไม่มีมาปราศรัย คือ พวกที่ชอบพูดในเรื่ องของอนาคต พูดใน
ทานองการพยากรณ์ ทาตัวเป็ นผูร้ อบรู้
- สงเคราะห์ดว้ ยสิ่ งที่หาประโยชน์มิได้ คือ ถ้าช่วยเหลือคนที่คบกันอยูก่ ็จะ
ช่วยเหลือแบบเล่น ให้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์
- ออกปากพึ่งมิได้ เมื่อเพื่อนต้องการพึ่งเพราะมีความเดือดร้อนบางอย่าง ก็บ่าย
เบี่ยงแบ่งรับแบ่งสู ้
3) คนหัวประจบ เป็ นคนที่คอยตามใจเพื่อน ให้เพื่อนเป็ นผูน้ าส่ วนตนนั้นทาตัวเป็ นผู ้
ตาม เพราะหวังผลประโยชน์ไม่วา่ สิ่ งใดก็สิ่งหนึ่ง
- จะทาชัว่ ก็เออออ
- จะทาดีก็เออออ
- ต่อหน้าว่าสรรเสริ ญ
- ลับหลังนินทาเพื่อน
4) คนชักชวนในทางฉิบหาย คบเพื่อนเพื่ออาศัยเพื่อนเป็ นเครื่ องมือหาความสนุก
เพลิดเพลิน
- ชักชวนให้ดื่มน้ าเมาคือสุ ราและเมรัยอันเป็ นที่ต้ งั แห่งความประมาท
- ชักชวนเที่ยวกลางคืน
- ชักชวนให้มวั เมาในการเล่น
- ชักชวนเล่นการพนัน
จะเห็นว่าในการดาเนินชีวติ ของมนุษย์ตอ้ งมีเพื่อนหรื อมิตรเกี่ยวข้องด้วย เหตุน้ ีการ
เลือกคบเพื่อนจึงต้องวิเคราะห์ถึงชีวติ ในวันข้างหน้าว่าจะพบกับความสุ ขความเจริ ญมาสู่ ชีวติ หรื อพบ
กับความเสื่ อมของชีวติ ขึ้นอยูก่ บั มนุษย์แต่ละคนจะเลือก เนื่องจากเวลาของคนเรามี 24 ชัว่ โมง ในแต่
ละวันจึงจาเป็ นต้องบริ หารเวลาให้ดี เลือกใช้เวลากับเพื่อนที่ดีไม่ควรเสี ยเวลากับเพื่อนเทียม ซึ่ งมีแต่จะ
นาความเสื่ อมมาสู่ ตวั เรา
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3.3
วิธีการผูกมิตรเพือ่ การครองใจคน
1)
ปรับปรุ งบุคลิกภาพของตนเองในทุก ๆ ด้านให้เป็ นผูท้ ี่น่าเคารพ น่าศรัทธา และน่า
คบค้าสมาคม มีท่าทางสง่าผ่าเผย
2)
มีเจตคติที่ดีต่อผูอ้ ื่นเสมอ มองคนในแง่ดี ฝึ กการมองในส่ วนที่ดีของผูอ้ ื่นบ้าง อย่ามอง
แต่ความบกพร่ องของผูอ้ ื่น เพราะจะทาให้เกิดความขัดแย้งตามมา
3)
หมัน่ พิจารณาในตัวเราเองว่ามีเพื่อน ๆ และคนรอบข้างยอมรับเรามากน้อยเพียงใด
แล้วรี บแก้ไขในส่ วนที่บกพร่ องพร้อมกับพัฒนาส่ วนที่ดีให้ดียงิ่ ขึ้น
4
) รู ้จกั การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา เพราะโดยธรรมชาติคนมีความคล้ายคลึงกันในทุกๆ ด้าน
เราจึงต้องตระหนักเสมอว่าสิ่ งใดที่เราชอบ คนอื่นเขาก็ชอบ หรื อสิ่ งใดที่เราไม่ชอบคนอื่นเขาก็ไม่ชอบ
เหมือนกัน เป็ นการป้ องกันมิให้เกิดความบาดหมางกัน
5
) รู ้จกั การมองโลกในแง่ดี มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่ งจะทาให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้มีความคิด
ที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถให้คาปรึ กษาที่ดีแก่ผอู ้ ื่น อันจะนามาซึ่ งความเป็ นมิตรกับทุกคนทุก
ชนชั้น
6
) ไม่สร้างความขัดแย้งกับผูอ้ ื่นผูใ้ ด พยายามทาตนเป็ นคนมีเหตุผล รู ้จกั กาลละเทศะเมื่อ
พบว่าจะมีเหตุการณ์อนั จะก่อให้เกิดความขัดแย้งให้หยุดพฤติกรรมนั้น ๆ เสี ยก่อน ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
7)
ควรกล่าวคาที่แสดงความเป็ นคนที่มีความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าเช่งๆน
- กล่าวคา
ยินดีด้วย กับผูท้ ี่ได้รับสิ่ งดีในชีวติ เป็ นการแสดงมุทิตาจิตกับผูอ้ ื่น
- กล่าวคา
ขอโทษ เมื่อกระทาผิดต่อผูอ้ ื่น เป็ นการแสดงมารยาทที่ดี และช่วยลดความ
ขัดแย้ง
- กล่าวคา
ไม่ เป็ นไร เมื่อมีผทู ้ ี่กล่าวคาขอโทษอันเป็ นการแสดงการให้อภัย
- กล่าวคา
ฉันผิดเอง เมื่อเรากระทาสิ่ งที่ผดิ พลาดในการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อสิ่ งอันทาให้
เกิดความเสี ยหายไม่วา่ จะโดยส่ วนตัว หรื อส่ วนรวมก็ตาม เป็ นการแสดงความรับผิดชอบ
8
) พูดคุยในสิ่ งที่ดีงาม กล่าวสรรเสริ ญ ชมเชยซึ่ งกันและกัน ไม่พดู ขัดคอผูอ้ ื่น แม้เมื่อเกิด
ความเข้าใจผิด ควรหาโอกาสพูดคุยปรับความเข้าใจด้วยวิธีละมุนละม่อม
การที่เราจะครองใจคนได้ จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องนิสัยสามัญของมนุษย์ท้ งั
ความเหมือน และความแตกต่างกัน เมื่อเรามีความเข้าใจในจุดนี้แล้ว เราก็จะไม่ทาในสิ่ งที่ไม่เหมาะสม
ออกไป นอกจากเข้าใจนิสัยสามัญของมนุษย์แล้ว การสร้างมนุษยสัมพันธ์ก็เป็ นสิ่ งสาคัญไม่ยงิ่ หย่อน
กว่ากัน เพราะการที่บุคคลต้องใช้ชีวติ อยูร่ ่ วมกันถ้ามีความเข้าใจกัน พร้อมที่จะให้ความสนิทสนมเป็ น
มิตรต่อกัน จะเป็ นการสร้างให้สังคมเกิดความเจริ ญรุ่ งเรื องประเทศชาติก็จะเจริ ญรุ่ งเรื องไปด้วย
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3.4 ประโยชน์ ของการผูกมิตรและครองใจคน
การผูกมิตรและสามารถครองใจคนได้ ย่อมให้ประโยชน์สาหรับบุคคล และสังคมเป็ น
อย่างมาก เพราะการที่บุคคลในสังคมมีความสามัคคีปรองดองเป็ นมิตรที่ดีต่อกัน เป็ นเครื่ องหมายบอก
ว่าสังคมนั้นย่อมมีความสงบสุ ข สาหรับประโยชน์ที่ได้รับสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) เป็ นที่ชื่นชอบยินดีของ ผูอ้ ื่นเพราะสามารถเข้ากับคนอื่นได้ดีอยูท่ ี่ไหนก็มีแต่คน
ชื่นชอบ
2
) ประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงาน เพราะการที่เราเป็ นที่ชื่นชอบของคนใน
หน่วยงาน หรื อผูท้ ี่เราไปติดต่อด้วย ก็จะมีผลทาให้การขอความช่วยเหลือ หรื อความร่ วมมือจากเขาได้ง่าย
แม้มีอุปสรรคก็สามารถแก้ไขได้สาเร็ จ งานก็จะบรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3
) มีความสุ ข ความสมหวัง ประสบความสาเร็ จในชีวติ

4. หลักการสื่ อสารเพือ่ สร้ างความสั มพันธ์ อนั ดีระหว่ างกัน
4.1 ความหมายของการสื่ อสาร
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2546 (ราชบัณฑิตยสถาน,2546
:195) ให้คา
จากัดความของคาว่า “การสื่ อสาร” ว่า วิชาการนาถ้อยคา ข้อความหรื อหนังสื อ เป็ นต้น จากบุคคลหนึ่ง
หรื อสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรื ออีกสถานที่หนึ่ง
โอภส์ แก้วจาปา (2547
:1) กล่าวว่า “การสื่ อสาร หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์เชื่อมโยง
ความนึกคิดและความรู ้สึกให้ถึงกัน เพื่อให้เกิดการตอบสนองในเชิงพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน”
วิรัช สงวนวงศ์วาน (2547
:115) ให้ความหมายว่า “การสื่ อสารคือการถ่ายโอน( Transfer
and understanding of meaning) ดังนั้น การติดต่อสื่ อสารจะประสบความสาเร็ จก็ต่อเมื่อสามารถส่ งผล
ต่อความหมายและผูร้ ับเกิดความเข้าใจถูกต้อง การสื่ อสารอาจมีลกั ษณะเป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคล
และเป็ นเครื อข่ายองค์กรหรื อที่เรี ยนกันโดยทัว่ ไปว่าการติดต่อสื่ อสารขององค์กร”
ธิติภพ ชยธวัช (2548
:130) กล่าวว่า “การสื่ อสารเป็ นการส่ งมอบสารสนเทศและส่ งมี
ความหายต่างๆ จากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ง โดยการใช้สัญลักษณ์ที่เป็ นที่ยอมรับกัน หรื อเป็ นการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศและการส่ งมอบสิ่ งที่มีความสาคัญต่างๆ”
วันชัย มีชาติ (2548
:138 อ้างอิงมาจาก Judith R.Gordon and associates.1990:139) สรุ ปว่า
“การสื่ อสารเป็ นกระบวนการติดต่อส่ งผ่านข้อมูล ความคิด ความเข้าใจ หรื อความรู ้สึกระหว่างบุคคล
ซึ่งองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ผูส้ ่ งสาร สาร สื่ อ และผูร้ ับสาร”
นงคราญ ดงเย็นและคณะ(2533) การสื่ อสารองค์กร.
(Online) วันที่สืบค้น 12 มีนาคม
2554 จาก http//www.comschool.
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ให้ความหมายของการสื่ อสารในองค์กร หมายถึง กระบวนการในการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารของหน่วยงานกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั ภายใต้สภาพแวดล้อม
บรรยากาศขององค์กรและสังคม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์
จากความหมายของการสื่ อสารที่กล่าวมา อาจสรุ ปได้วา่ การสื่ อสาร(
Communication)
หมายถึง “กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร และเรื่ องราวต่างๆ จากผูส้ ่ งสารไปสู่ ผรู ้ ับสารโดย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ในสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ จนเกิดการเรี ยนรู ้ความหมายในสิ่ งที่ถ่ายทอดร่ วมกัน
และตอบสนองต่อกันได้ตรงตามเจตนาของทั้งสองฝ่ าย ซึ่ งอาจจะมีลกั ษณะเป็ นการสื่ อสารระหว่าง
บุคคลและการสื่ อสารขององค์กร”
การสื่ อสาร คือ การส่ งข่าวสารข้อมูลแนวความคิด ตลอดจนทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปยัง
บุคคลหนึ่ง การสื่ อสารเป็ นกระบวนการทางสังคมที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อกันจะโดยการพูด การเขียน
และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่ งถือได้วา่ มีความสาคัญต่อการสร้าง หรื อตัดความสัมพันธ์ตลอดจนการ
บริ หารงานเป็ นอย่างยิง่
การสื่ อสารเป็ นกระบวนการซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 6 ขั้นตอน ที่ทาให้การสื่ อสาร
สมบูรณ์ดงั แผนภาพ
Site40.net/net/s8html

ความคิด เข้ารหัส การส่งผ่านความคิด การรับความคิด การถอดรหัส การกระทา
(Ideation) ( Encode) ( Transmission) (
Receiving) (
Decoding) (

Action)

อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้
การป้ อนผลกลับ
(Feed back)

ภาพที่ 54 แผนภาพแสดงกระบวนการสื่ อสาร (ทรงสิ ริ วิชิรานนท์ และคณะ, 2551:139)
จากแผนภาพสามารถอธิบายเป็ น 6 ขั้นตอน คือ
1
) ขั้นรวบรวมความคิด ( Ideation) เป็ นระยะที่ผสู ้ ่ งข่าวสารจะต้องมีแนวความคิดเท็จจริ ง
ความหมายหรื อการกระทบบางอย่างที่เป็ นเนื้อหาของการสื่ อสาร และเป็ นพื้นฐานของข่าวสาร ขั้นตอน
นี้เป็ นระยะที่สาคัญที่สุด เพราะขั้นอื่น ๆ จะไม่มีความหมายเลย ถ้าผูส้ ่ งปราศจากข่าวสารที่จะส่ งออกไป
รวมทั้งเป้ าหมายที่ผสู ้ ่ งมีไว้ในใจแล้วว่าส่ งอะไร ส่ งอย่างไรเป้ าหมายต้องชัดเจน เพื่อให้การสื่ อสารมี
ประสิ ทธิภาพ
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2
) ขั้นเตรี ยมรหัส ( Encoding) หรื อ การเข้ารหัสผูส้ ่ งข่าวสารจะประมวลเนื้อหาสาระของ
ข่าวสาร และแสดงออกในรู ปของการพูด การเขียน รู ปภาพ จานวนเลข กิริยา หรื อพฤติกรรมอื่นๆ
อันจะมีผลให้การสื่ อสารสะดวกรวดเร็ วมีประสิ ทธิ ภาพขึ้น
3
) ระยะส่ งผ่านข่าวสาร (Transmission) ขั้นนี้เป็ นการส่ งเข้ารหัสแล้วโดยผ่านสื่ อ หรื อช่อง
ทางเดินของข่าวสารซึ่ งเลือกใช้ เช่น โดยการพูด ขั้นนี้จะเป็ นการกล่าวถ้อยคาออกมาเป็ นต้น ข่าวสาร
บางอย่างอาจส่ งโดยใช้สื่อหลายอย่างก็ได้ ยิง่ ถ้าเป็ นข่าวสารที่สลับซับซ้อนก็ใช้วธิ ี บอกด้วยปาก แล้วยัง
ใช้วธิ ี เขียนเพื่อให้แน่นอน
4
) ระยะการรับข่าวสาร ( Receiving) เป็ นระยะที่ผรู ้ ับข่าวสารได้รับข่าวสารแล้ว สิ่ งสาคัญ
ในขั้นนี้ คือ การเกิดความสนใจของผูร้ ับนั้น ๆ ข่าวสารที่ส่งผ่านกันจะด้อยคุณค่าถ้าผูร้ ับไม่ได้สนใจ
หรื อพยายามทาความเข้าใจ
5
) ขั้นแปลความ (Decoding) ในระยะนี้ผรู ้ ับข่าวสารจะทาการเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่ได้รับนั้น
มาตีความหมายหรื อ “ถอดรหัส” เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีการวิเคราะห์ความหมายนั้น ๆ ในการทา
ความเข้าใจ และแปลความหมายนั้นเป็ นกระบวนการที่ยงุ่ ยาก ความเข้าใจเป็ นกุญแจที่สาคัญในการแปล
ข่าวสารเพราะความหมายมิได้อยูใ่ นข่าวสาร แต่อยูใ่ นจิตใจของผูร้ ับ ผูส้ ่ งต้องการให้ผรู ้ ับข่าวสารอย่าง
หนึ่ง แต่ผรู ้ ับอาจรับไม่ตรงกับที่ผสู ้ ่ งต้องการก็ได้
6
) การตอบสนอง เมื่อผูร้ ับได้แปลข่าวสารแล้ว ก็จะมีพฤติกรรมตอบสนองข่าวสารที่สื่อ
อกมาโดยการแสดงออก ( Action) เป็ นการกระทาที่มีรูปแบบต่าง ๆ เช่น อาจมีการซักถามโต้ตอบจดจา
ข่าวสารนั้นไว้เพื่อใช้อา้ งอิง ลงมือปฏิบตั ิตามคาสั่ง หรื อแสดงความไม่เห็นด้วย ซึ่ งการไม่เห็นด้วยนี้อาจ
เกิดขึ้นได้ แม้วา่ ผูร้ ับจะมีความเข้าใจในข่าวสารนั้น ๆ
การสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ เพราะทาให้เกิดการเข้าใจและสามารถถ่ายโยงข้อมูล
ต่อไประหว่างผูส้ ่ งกับผูร้ ับได้เกิดความเข้าใจและปฏิบตั ิต่อกันได้ตรงจุดมุ่งหมายของการสื่ อสาร
4.2 ประโยชน์ ของการติดต่ อสื่ อสาร
การติดต่อสื่ อสารที่ดี ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั ส่ วนงานและส่ วนตน คือ
1
) ช่วยให้เกิดการประสานงานที่ดี เพราะการสื่ อสารมีหลายระดับ และหลายรู ปแบบ
ถ้าเลือกรู ปแบบที่เหมาะสมจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการทางาน และมีความเข้าใจตรงกัน ทาให้การ
ประสานงานดียงิ่ ขึ้น
2
) ช่วยให้เกิดความเข้าใจในการอยูร่ ่ วมกัน ทางานร่ วมกัน เกิดความสามัคคี
3
) ช่วยให้การปฏิบตั ิงานบรรลุวตั ถุประสงค์
4
) ช่วยให้เกิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู ้เพิ่มเติม มีความทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลก
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4.3 ประเภทของการติดต่ อสื่ อสาร
การแบ่งประเภทของการติดต่อสื่ อสาร สามารถจาแนกได้หลายแนวทาง
(ทรงสิ ริ
วิชิรานนท์ และคณะ,2550:120) ดังนี้
1
) การแบ่งประเภทของการติดต่อสื่ อสารโดยอาศัยการส่ งข้อมูลกลับ แบ่งการ
ติดต่อสื่ อสารออกได้ 2 ประเภท คือ
(1) การติดต่อสื่ อสารแบบทางเดียว การติดต่อชนิดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผูส้ ่ งข่าวสาร
ทาการส่ งข่าวไปยังผูร้ ับข่าวสารจะไม่มีการป้ อนผลกลับมาให้ทราบ เมื่อใดที่ไม่มีการส่ งข้อมูลย้อน
กลับมา เราก็เรี ยกการติดต่อสื่ อสารชนิดนี้ได้วา่ เป็ นการติดต่อสื่ อสารแบบทางเดียว
(
2) การติดต่อสื่ อสารแบบสองทาง การติดต่อสื่ อสารชนิดนี้จะมีการป้ อนผล
กลับ (Feed back) ทันที จากผูร้ ับข่าวสารไปยังผูส้ ่ งข่าวสาร การส่ งผลกลับเกิดขึ้นได้หลายแบบ เช่น ทาง
วาจา ข้อเขียน อากัปกิริยา ภาพ ตัวเลข ฯลฯ และเนื่องจากการป้ อนผลกลับจะเกิดทันที กระบวนการนี้จึง
เป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ลักษณะของการติดต่อสื่ อสารประเภทนี้ช่วยให้ความเข้าใจระหว่างผูบ้ ริ หาร
กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดการสื่ อสารเป็ นไปอย่างมีระบบ
2
) ประเภทของการติดต่อสื่ อสาร ตามระดับของการบังคับบัญชา เป็ นลักษณะของการ
ติดต่อสื่ อสารแบบเป็ นทางการ เพราะการติดต่อสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการย่อมไม่มีรูปแบบที่แน่นอน
(ทรงสิ ริ วิชิรานนท์ และคณะ,2551:142) อาจแบ่งออกได้ ดังนี้
( 1) การติดต่อสื่ อสารจากผูบ้ งั คับบัญชามายังผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (
Downward
Communication) เป็ นรู ปแบบที่เห็นได้ชดั และใช้อยูท่ วั่ ไป ข่าวสารหรื อข้อมูลในแต่ละบริ ษทั รู ้จกั กัน
โดยทัว่ ไป คือ วารสารของบริ ษทั การประชุมใหญ่ จดหมายเวียน คู่มือการทางาน นโยบายของบริ ษทั
บันทึก เอกสาร คาสั่งรายงานประจาปี วิธีการติดต่ออาจเป็ นได้ท้ งั ที่เป็ นวาจา และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หรื อาจจะรวมถึงการใช้เครื่ องมือทางเทคนิค เช่น โทรทัศน์วงจรปิ ด วิทยุติดต่อภายใน โทรศัพท์ ฯลฯ
(2) การติดต่อสื่ อสารจากผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามายังผูบ้ งั คับบัญชา หรื อระดับสู ง
(Upward Communication) การติดต่อสื่ อสารในลักษณะนี้มีความสาคัญอยู่ 2 ประการ
- เป็ นการส่ งข้อมูลกลับจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาทาการ
ติดต่อสื่ อสารมาถึงพนักงาน จะทาให้ผบู ้ ริ หารทราบผลของการติดต่อของตน ทาการวิเคราะห์ และหาทาง
แก้ไข การติดต่อสื่ อสารของตนกับพนักงานในหน่วยงาน การส่ งข้อมูลกลับในกรณี น้ ีจะทาให้ทราบว่า
พนักงานได้รับข่าวสาร และเข้าใจข่าวสารได้ถูกต้อง หรื อไม่เพียงใด
- ถ้าหากไม่มีกลไกในการติดต่อสื่ อสารที่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาจะสามารถถาม
คาถามแสดงความไม่พอใจ ร้องทุกข์ หรื ออกความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย และการดาเนินงานของบริ ษทั แล้ว
ผูบ้ ริ หารย่อมไม่สามารถทราบถึงปั ญหาสาคัญต่าง ๆ ในหน่วยงานที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อทิ้งไว้ยอ่ มจะลุกลาม
เป็ นเรื่ องใหญ่โตถึงขนาดเกิดการขัดแย้งอย่างเปิ ดเผยในการทางานของพนักงาน หรื อเกิดความแตกร้าวขึ้นใน
การทางาน วิธีการรับฟังคาร้องทุกข์ของพนักงานอาจทาได้ ดังนี้
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(1) รับฟังด้วยความเห็นใจ ให้โอกาสผูร้ ้องทุกข์ได้ร้องทุกข์จนเป็ นที่พอใจ
(2) รับฟังเรื่ องราวจากทุก ๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
(3) พยายามให้ผรู ้ ้องทุกข์เขียนเรื่ องราวเสนอขึ้นมา การเขียนจะทาให้
ความรู้สึกรุ นแรงของพนักงานลดลงได้บา้ ง เพราะต้องเรี ยบเรี ยงคาพูดในการเขียน
(4) อย่าปล่อยเรื่ องราวร้องทุกข์เอาไว้ ต้องตัดสิ นเรื่ องราว และพยายามให้
บรรดาพนักงานเห็นชอบด้วยกับการตัดสิ น
(5) ขอร้องให้พนักงานทาตามคาตัดสิ นของท่าน และติดตามดูวา่ เขาได้ทา
ตามที่สัญญาไว้หรื อไม่
3)
การติดต่อสื่ อสารในระดับเดียวกัน ( Horizontal Communication) โดยทัว่ ไปแล้วใน
แผนภูมิขององค์กรมักแสดงแต่การติดต่อสื่ อสารแบบในแนวดิ่ง คือ จากผูบ้ งั คับบัญชาไปยัง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามายังผูบ้ งั คับบัญชา แต่ความจริ งแล้วการติดต่อสื่ อสารในธุ รกิจ
และอุตสาหกรรมยังสามารถเกิดแก่พนักงานระดับเดียวกัน ด้วยการติดต่อสื่ อสารในระดับเดียวกันจะ
เกิดขึ้นในเวลาที่ตอ้ งการความร่ วมมือกันหรื อการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงาน
การสื่ อสารเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามปกติ วิสัยของมนุษย์ที่ตอ้ งมีความเกี่ยวข้องไป
ถึงบุคคลอื่นตลอดจนสังคมที่แต่ละคนเกี่ยวข้องอยูไ่ ม่วา่ จะทาสิ่ งใดต้องอาศัยการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือ
ช่วยให้บรรลุจุดประสงค์น้ นั โดยเฉพาะการสื่ อสารที่สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันที่เกิดจากตัว
บุคคลผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารมีมนุษย์สัมพันธ์ และพฤติกรรมที่แสดงออกของความเป็ นมิตรจะทาให้การ
สื่ อสารเกิดผลสาเร็ จแก่บุคคลทุกฝ่ าย
มนุษยสั มพันธ์ กบั การสื่ อสารในองค์ กรทีม่ ีประสิ ทธิภาพ
ระวีวรรณ ประกอบผล(2540:134-140) ได้กล่าวว่า การสื่ อสารให้เกิดความรวดเร็ วและ
เที่ยงตรง ในยุคปั จจุบนั ในบริ ษทั หรื อองค์กรต่าง กาลังพัฒนาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร มีความก้าวหน้า
รวดเร็ วทันสมัย ทั้งนี้ก็เพื่อให้สิ่งนี้มาช่วยพัฒนางานหากระบบการสื่ อสารในองค์กรมีประสิ ทธิ ภาพยังช่วย
สร้างบรรยากาศการทางานและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในหมู่คณะพนักงานและผูบ้ ริ หารด้วย ดังนั้น การ
สื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1) รู ้กระบวนการและขั้นตอนการสื่ อสาร บุคคลในสถานที่ประกอบการต้องรู ้
กระบวนการและขั้นตอนเพื่อการสื่ อสาร ดังนี้
- ความตั้งใจที่จะสื่ อสาร
- มีความเข้ใจในสาระการสื่ อสาร
- มีการยอมรับในข่าวสาร
2) ใช้สื่อและภาษาธรรมดา
3) ต้องพยายามเข้าใจธรรมชาติของผูส้ ่ งและผูร้ ับการสื่ อสาร
4) ต้องพยายามเข้าใจกิริยาท่าทาง
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5) การพัฒนาประสิ ทธิภาพการฟังที่ดี
6) สื่ อและเครื่ องมือในการสื่ อสารต้องดีและเอื้ออานวย
7) ควรมีการวางแผนและเตรี ยมตัวที่ดี
การสื่ อสาร เป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญในการกระตุน้ ให้เกิดการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดผลสาเร็ จต่อตนเองและหน่วยงาน การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดคือการสื่ อสารที่เข้าใจ
ง่าย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระหว่างการสื่ อสาร

5. ความหมายและความสาคัญของการสร้ างแรงจูงใจในการทางาน
ในความเป็ นจริ งการจูงใจเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ขาดไม่ได้สาหรับการทางาน ถ้ามีแรงจูงใจที่มี
ประสิ ทธิ ภาพแล้ว กระบวนการทางานแม้มีอุปสรรคใด ๆ ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ แต่ท้ งั นี้จะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไข และนโยบายขององค์กร
5.1 ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจูงใจ ( Motivation) เป็ นคามาจากภาษาลาตินว่า Movere ซึ่ งมีความหมายว่า การ
เคลื่อนไหว (to move) ซึ่ งเป็ นเรื่ องของสภาวะที่เป็ นพลัง สิ่ งกระตุน้ หรื อสิ่ งนาให้เกิดพฤติกรรม หรื อ
การกระทาตามที่ตอ้ งการ(อ้างถึงในทรงสิ ริ วิชิรานนท์ ละคณะ,2555:148)
เดล เอส.บีช (Dale S. Beach อ้างถึงในทรงสิ ริ วิชิรานนท์ และคณะ ,2551:418) ให้คา
นิยามว่า การจูงใจ หมายถึง ความเต็มใจที่จะให้พลังเพื่อประสบความสาเร็ จในเป้ าหมาย และเป็ นสิ่ ง
ยัว่ ยุให้คนไปถึงซึ่ งวัตถุประสงค์ที่มีสัญญาเกี่ยวกับรางวัลที่จะได้รับ
กิลฟอร์ ด และเกรย์ ( John S. Guilford และ David E. Gray อ้างถึงใน มานพ พบสุ ข,
2550:213) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจโดยแยกออกเป็ นประเด็น ดังนี้
1
) ด้านสรี รวิทยา ได้แก่ อารมณ์ แรงผลักดัน แรงขับ จิตสานึก และความต้องการ
2
) ด้านจิตใจ ได้แก่ แรงกระตุน้ ความปรารถนา ความรู ้สึก แรงบังคับ ความพยายาม
ที่จะค้นให้พบ
3
) ด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ความมุ่งหมาย ผลประโยชน์ ความตั้งใจ ทัศนคติ เป้ าหมาย
คุณค่า
จากความหมายของแรงจูงใจข้างต้น พอสรุ ปได้วา่ แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่ร่างกายถูก
กระตุน้ ให้กระทาพฤติกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการในสิ่ งที่อยู่ ณ จุดหมายตามเหตุผลนั้น ๆ
5.2
องค์ ประกอบของแรงจูงใจ
การที่จะเกิดการจูงใจได้จะต้องประกอบด้วยปั จจัยที่สาคัญ 4 ประการ ซึ่งจะต้อง
มีความเกี่ยวข้องซึ่ งกันและกัน ดังนี้
1) ขั้นความต้องการ (needs stage) ความต้องการเป็ นสภาวะขาดสมดุลที่เกิดได้เมื่อ
บุคคลขาดสิ่ งที่จะทาให้ส่วนต่างๆ ภายในร่ างกายทาหน้าที่ไปตามปกติ สิ่ งที่อาจจะเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อ
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การดาเนินชีวติ จึงทาให้เกิดแรงขับและเกิดแรงกระตุน้
เช่น ความหิ ว เมื่อบุคคลหิ วบุคคลก็ตอ้ ง
พยายามหาอาหาร คนที่ลดน้ าหนักโดยการใช้ยาลดความอ้วน ยาจะไปกดประสาทไม่ให้หิวแต่พอ
หลังจากไม่ใช้ยาลดน้ าหนัก จะเห็นว่าคนที่ลดน้ าหนักโดยใช้ยาจะกินอาหารชดเชยมากขึ้นและอาจจะ
กลับมาอ้วนใหม่อีก หรื อเด็กเล็กที่ไม่กินนมตอนป่ วย แต่พอให้ป่วยเด็กจะเริ่ มกินนมมากขึ้นเพื่อชดเชย
ตอนที่ป่วย ความกระหายก็เป็ นความต้องการอีกอย่างที่เมื่อเกิดแล้วบุคคลต้องหาวิธีการเพื่อให้หาย
กระหาย ความต้องการทางเพศและความต้องการการพักผ่อนก็จดั เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานในการ
ดารงชีวติ และไม่มีใครในโลกนี้ที่พยายามฝื นเพื่อไม่ให้ตนเองหลับ มนุษย์ทุกคนต้องการการพักผ่อน
ด้วยกันทั้งสิ้ น
2) ขั้นแรงขับ (drive stage) หรื อภาวะที่บุคคลถูกกระตุน้ ให้เกิดแรงขับ เมื่อบุคคลเกิด
แรงขับแล้วบุคคลจะนิ่งอยูเ่ ฉยๆ ไม่ได้บุคคลอาจจะ รู ้สึกไม่มีความสุ ข กระวนกระวายใจ ดังนั้นบุคคล
จะคิดค้นหาวิธีการที่ทาให้ตนเองรู ้สึกว่าได้รับการตอบสนองจากความหิ ว
ความกระหาย
ความต้องการทั้งปวงที่เกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้ไปสู่ จุดหมายปลายทาง ตามที่บุคคลต้องการ เช่น เมื่อเรา
วิง่ เหนื่อยๆ อากาศก็ร้อนจัด ทาให้เราเหนื่อยและคอแห้งอยากกินน้ า สิ่ ง ที่เราต้องการบาบัดความ
กระหายในช่วงเวลานั้นคือน้ า บุคคลจะพยายามทุกวิธีทางที่จะหาน้ ามาดื่ม
3) ขั้นพฤติกรรม (behavior stage) เป็ นขั้นที่เกิดแรงขับอย่างมากที่ทาให้บุคคลเดินไป
หาน้ าดื่ม โดยการเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้ อแล้วเปิ ดขวดดื่มแล้วจึงเดินมาจ่ายสตางค์ หรื อถ้าทนต่อ
ความกระหายน้ าได้ก็รีบเดินอย่างรวดเร็ วไปจ่ายสตางค์แล้วยกน้ าดื่มรวดเดียวหมดขวด
ชื่นใจ ความกระหายก็บรรเทาลง
4) ขั้นลดแรงขับ(drive reduction stage) เป็ นขั้นสุ ดท้ายที่อินทรี ยไ์ ด้รับการตอบสนอง
คือ เมื่อหิ วน้ า ได้ดื่มน้ าเป็ นขั้นที่บุคคลเกิดความพึงพอใจ ความต้องการต่างๆก็จะลดลง ดังแสดงใน
ตัวอย่างเช่น เวลาที่เราเริ่ มมีความรัก ความรักเป็ นความรู ้สึกเสน่หาต่อบุคคลที่เราพึงพอใจและเมื่อ
ร่ างกายเราถึงพร้อมด้วยวัย ด้วยฐานะ ความรู ้สึกๆดีๆ ที่มีให้กบั คนอื่นเกิดขึ้น แต่ดว้ ยความไม่กล้า
ความไม่แน่ใจว่าสาวเจ้าจะรักเราหรื อไม่ แต่ตวั เรานะรักเขาเข้าเต็มหัวใจ เมื่อเกิดความรักความต้องการ
ความปรารถนาก็เกิด บุคคลจะพยายามหาทางที่จะไปสู่ เป้ าหมายโดยการตัดสิ นบอกรักสาวที่หมายปอง
เช่นอาจตามรับตามส่ ง ซื้ อของขวัญ พาไปเที่ยว แสดงบุคลิกที่ดี ให้สาวเจ้าเห็น ภาพที่ดี เรี ยกว่าขั้น
พฤติกรรม ถ้าสาวเจ้าอิดเอื้อนมากยิง่ จะทาให้หนุ่มนั้นถวิลหาแลมีความต้องการเอาชนะใจสาวเจ้าให้
มากขึ้น ขั้นพฤติกรรมก็จะต้องเข้มข้นขึ้น เช่น พยายามสอบให้ได้งานดีๆพยายามสร้างตน
สร้างฐานะ เพื่อไปสู่ เป้ าหมายคือให้สาวเจ้าเห็นใจก็วา่ ได้ “ไม่เห็นหน้าเจ้าก็ให้เห็นหลังคาก็จะ
ยังดี ” แต่เมื่อไรที่ได้รับการตอบสนองจากสาวเจ้าแล้วที่จะมาเฝ้ าทุกวันนั้นอย่าหมาย ความต้องการ
ความปรารถนานั้นก็จะลดลง คงเหลือแต่ความรู ้สึกดีๆ ในหัวใจที่ยงั ผูกพันและความรับผิดชอบที่ทาให้
อยูใ่ ช้ชีวติ คู่แบบไม่เสื่ อมคลาย เพราะมีสิ่งดีๆ และความรู ้สึกที่ดีๆ ให้แก่กนั ความรักก็จะประคองไป
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ยาวนาน แต่ถา้ ความรักที่เกิดขึ้นได้มาง่ายๆ ก็จะไปง่ายๆ เช่นกัน หนุ่มสาวควรใช้ธรรมชาติเรื่ องไว้
พิจารณา
5.3 ประเภทของแรงจูงใจ
สามารถแยกประเภทของแรงจูงใจได้ 2 ประเภท
(ทรงสิ ริ วิชิรานนท์ และคณะ,
2551:148) คือ
1) แรงจูงใจขั้นต้น หรื อแรงจูงใจปฐมภูมิ ( Primary motive) เป็ นแรงจูงใจที่เกิดจาก
ความต้องการทางด้านร่ างกาย และเกิดขึ้นโดยไม่ตอ้ งเรี ยนรู ้ เป็ นแรงจูงใจที่เกิดกับมนุษย์ทุกคน
เหมือนกัน เป็ นแรงจูงใจที่มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่จะทาให้ร่างกายมีสภาวะสมดุล
แรงขับประเภทนี้ ได้แก่ การนอนหลับ การหลีกหนีความเจ็บปวด ความหิ ว ความกระหาย ความต้องการ
ทางเพศ เป็ นต้น
2) แรงจูงใจขั้นที่สอง หรื อแรงจูงใจทุติยภูมิ ( Secondary motive) หรื อเรี ยกว่าแรงจูงใจ
ทางสังคมก็ได้ เพราะเป็ นแรงจูงใจที่เกิดจากการเรี ยนรู ้พฤติกรรมของคนในสังคมนัน่ เอง อาจแยกเป็ น 5
ลักษณะ คือ อานาจ ความสาเร็ จ การมีส่วนร่ วม ความมัน่ คง และสถานภาพ
- อานาจ (Power) คือ ความมีอิทธิ พลเหนือผูอ้ ื่น การที่อยูใ่ นตาแหน่งที่ควบคุมคนอื่นได้
- ความสาเร็ จ ( Achievement) คือ การทาให้ดีกว่าคนอื่น การทางานให้ดีกว่าเดิม
หรื อการแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนยุง่ ยากได้
- การมีส่วนร่ วม (
Affiliation) การร่ วมทางานกับบุคคลอื่นได้ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
การได้รับการยอมรับจากกลุ่มและเป็ นที่รักของคนอื่น
- ความมัน่ คง (
Security) ได้แก่ การมีการงานที่มนั่ คง และมีสวัสดิการที่ดี
- สถานภาพ (
Status) ได้แก่ การได้ทางานในตาแหน่งสู ง ๆ การเป็ นคนมีเกียรติของ
สังคม หรื อการมีวตั ถุนิยมตามที่สังคมยอมรับ เช่น มีรถราคาแพง เสื้ อผ้ามียหี่ อ้
ผลตอบแทนจากแรงจูงใจ คนเราจะไม่ทางานหากไม่ได้รับผลตอบแทน โดยจะทางานน้อย
หากผลตอบแทนจากการทางานต่า และคนจะทุ่มเทให้กบั งานหากค่าตอบแทนดี ค่าตอบแทนจากการ
ทางานเป็ นสิ่ งที่แสดงว่า ผลจากการทางานเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1
) ผลตอบแทนภายนอก หรื อรางวัลตอบแทนภายนอก ( Extrinsic reward) เป็ นผลจาก
ค่าตอบแทนที่ได้จากคนอื่น ๆ ได้แก่ เงินเดือน การเลื่อนขั้น การได้รับรางวัล การได้รับคาชมเชย
ใบประกาศเกียรติคุณ เป็ นต้น
2
) ผลตอบแทนภายใน หรื อรางวัลตอบแทนภายใน (Intrinsic reward) เป็ นผลตอบแทน
ที่เกิดจากการกระทาของตนเอง ได้แก่ ตัวเองมีความรู ้มากขึ้น มีความสามารถมากขึ้น ตัวเองก็จะรู ้สึก
ภาคภูมิใจกับการทางาน หรื อทาประโยชน์ให้กบั ส่ วนรวม ผูบ้ ริ หารพยายามที่จะให้โอกาสผูป้ ฏิบตั ิงาน
เสริ มพลังตัวเอง ด้วยการจูงใจจากภายใน เพราะรู ้ดีถึงคุณค่าของรางวัลตอบแทนภายใน
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รางวัลตอบแทนทั้งภายนอก และภายใน หากใช้อย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้ผบู ้ ริ หาร
ประสบความสาเร็ จในการทางานได้โดยอาศัยการจูงใจ เป้ าหมายการทางานที่ดีจะต้องดาเนินไปสู่ จุดที่
สอดคล้องกันระหว่างผลการปฏิบตั ิงาน รางวัลตอบแทน และความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงาน
5.4 ความสาคัญของแรงจูงใจ
การจูงใจนี้เป็ นปั จจัยอันสาคัญในการบริ หารงานขององค์กร เพราะการจูงใจจะช่วยบาบัด
ความต้องการ ความจาเป็ น และความเดือนร้อนของงานในการปฏิบตั ิงานได้ รวมถึงทาให้งานลุล่วงจน
ประสบความสาเร็ จ ฉะนั้น ผูเ้ ป็ นนักบริ หาร หรื อหัวหน้างานควรเข้าใจถึงความสาคัญของแรงจูงใจ
ความสาคัญของการจูงใจมีดงั นี้
1
) เสริ มสร้างให้เกิดกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคคลในองค์กร และเกิดพลังร่ วมใน
การปฏิบตั ิงาน
2
) ส่ งเสริ มให้มีความสามัคคีในหมู่คณะผูป้ ฏิบตั ิงาน
3
) ช่วยให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร และผูบ้ งั คับบัญชา
4
) ช่วยให้การควบคุมการปฏิบตั ิงานในองค์กรเป็ นไปอย่างมีระเบียบ มีวนิ ยั และ
ก่อให้เกิดศีลธรรมอันดีงาม
5
) ช่วยเสริ มสร้างให้สมาชิกในองค์กรเกิดความคิดที่จะสร้างสรรค์ให้องค์การมีความ
เจริ ญก้าวหน้า
6
) ทาให้มีความเชื่อมัน่ ในองค์กรที่ตนปฏิบตั ิงานอยู่ และมีความสุ ขกายสุ ขใจในการ
ปฏิบตั ิงาน จึงทาให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

สรุปท้ ายบท
การครองใจคนหรื อการทาให้คนรักนั้นเป็ นศิลปะอย่างหนึ่งในการดารงชีวติ โดยเฉพาะการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างกันที่จะได้รับสัมพันธภาพที่ดีตามมา ซึ่ งตามธรรมชาติของมนุษย์มกั จะพอใจกับ
การปฏิสัมพันธ์กบั ผูท้ ี่มีอธั ยาศัยไมตรี ดว้ ย ดังนั้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจึงเป็ นบันไดอีกขั้นหนึ่งที่
จะทาให้บุคคลประสบความสาเร็ จและมิตรที่ดีจะช่วยสนับสนุนผลักดันให้กา้ วเดินไปสู่ จุดหมายได้ง่าย
และเร็ วขึ้น เพราะตามความเป็ นอยูข่ องมนุษย์แล้ว มนุษย์ไม่อาจทางานคนเดียวได้ จาเป็ นต้องอาศัยการ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน นอกจากนี้แรงจูงใจยังเป็ นการกระตุน้ ให้มนุษย์มีพฤติกรรมในการแสดงออก
หรื อปฏิบตั ิงานได้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ง่ายและรวดเร็ วขึ้น
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คาถามท้ ายบท
จงตอบคาถามต่ อไปนี้
1.
สิ่ งที่มนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติเหมือนกันหมดในการอยูใ่ นสังคม และต้องได้รับจากสังคม
ด้านใดบ้าง
2. การมีมิตรเป็ นสิ่ งที่สาคัญของมนุษย์มรการอยูร่ ่ วมกัน ให้นกั ศึกษาอธิ บายเทคนิคการสร้าง
มิตรมาพอเข้าใจ
3. จงระบุประเภทมิตรที่ควรคบหามาให้เข้าใจ
4. จงระบุกระบวนการสื่ อสารตามหลักการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ
5. จงระบุวธิ ีผกู มิตรจูงใจคนมาเป็ นข้อ ๆ
6. เทคนิคการครองใจคนต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง จงระบุเป็ นข้อๆ
7. แรงจูงใจ หมายถึงอะไร จงอธิบาย
8. ให้นกั ศึกษาทาแบบประเมินบุคลิกภาพของนักศึกษา เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของตนเอง
9. เมื่อมีผทู ้ าให้เราโกรธ หรื อไม่ทาตามความต้องการของเรา เราจะมีวธิ ี ขจัดความโกรธและ
ความไม่พอใจออกจากตัวเองได้อย่างไร
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แบบประเมินบุคลิกภาพ ให้ นักศึกษาวิเคราะห์ บุคลิกภาพของตนเองว่ าอยู่ในระดับใด
โดยให้ (เพือ่ นสนิท 1 คน)เป็ นผู้ประเมิน
ชื่อ .................................................................... สกุล .............................................................................
รหัสนักศึกษา ................................................................... สาขาวิชา .....................................................
มาก
ปาน
น้ อย
ข้ อ
คุณลักษณะของตนเอง
มาก
น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
1 มีสติปัญญาดี
2 เป็ นคนพูดจาไพเราะสุ ภาพ
3 มีกริ ยาท่าทางเหมาะสม
4 รู ปร่ างหน้าตาสวย หล่อ
5 มีบุคลิกแสดงความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล
6 มีความรู้รอบตัว
7 มีความสามารถในการยอมรับตนเองตามสภาพจริ ง
8 เป็ นคนมีน้ าใจ
9 เป็ นคนมีความอดทน
10 มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
11 รู้จกั ควบคุมอารมณ์
12 ให้เกียรติผอู ้ ื่น
13 ชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น
14 เป็ นคนเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
15 เป็ นตัวของตัวเอง
16 อยากรู้อยากเห็นทุกเรื่ อง
17 เครี ยดง่าย
18 หวัน่ ไหวกับเรื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ
19 ชอบเป็ นผูน้ ามากกว่าผูต้ าม
20 ถือเอาความคิดเห็นของตนเป็ นใหญ่
หมายเหตุ : ระดับคะแนน 20-25 อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
ระดับคะแนน 15-19 อยูใ่ นเกณฑ์มาก
ระดับคะแนน 10-14 อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง
ระดับคะแนน 5-9 อยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ย
ระดับคะแนน 1-4 อยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งปรับปรุ ง

บทที่ 8
กลยุทธ์ การ สร้ างความสาเร็จให้ แก่ตนเอง
“ผูท้ ี่จะสร้างความสาเร็ จในการงานและมีชีวติ ที่แน่นอนนั้น ควรมีคุณสมบัติประกอบ
พร้อมกันอย่างน้อย 5 ประการคือ ประการแรก ควรจะต้องมีความสุ จริ ต ความมีใจจริ ง มีความ
อุตสาหะอดทน และความเสี ยสละเมตตาเป็ นพื้นฐานของจิตใจ ประการที่สอง ควรจะต้องมีวชิ าการ
ความรู ้ที่ถูกต้อง แม่นยา ชานาญ พร้อมทั้งมีฝีมือหรื อความสามารถในเชิงปฏิบตั ิ เป็ นเครื่ องมือสาหรับ
ประกอบการ ประการที่สาม ควรจะต้องมีสติ ความยั้งคิด และวิจารณญาณอันถี่ถว้ นรอบคอบ เป็ น
เครื่ องควบคุมกากับให้ดาเนินไปได้โดยถูกต้องเที่ยงตรงตามทิศทาง ประการที่สี่จะต้องมีความรอบรู ้
มีความสามารถประสานงานประสานประโยชน์กบั ผูอ้ ื่นอย่างกว้างขวาง เป็ นเครื่ องส่ งเสริ มให้ทางาน
ได้คล่องตัวและก้าวหน้า และประการที่หา้ ซึ่ งสาคัญที่สุดจะต้องมีความฉลาดรู ้ในเหตุในผลใน
ความผิดถูกชัว่ ดี ในความพอเหมาะพอสม ซึ่ งเป็ นเครื่ องตัดสิ นและสัง่ การปฏิบตั ิงานทั้งมวลให้เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานในพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาแก่บณั ฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2531 (อ้างถึงในพรชัย มงคลวนิช
และคณะ,2550:23)
ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่พระราชทานแนว
ทางการดาเนินชีวติ และการปฏิบตั ิงาน ให้สามารถสร้างความสาเร็ จได้อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน เพื่อ
นามาเป็ นข้อคิดในการปฏิบตั ิตน เพราะความสาเร็ จจะเกิดขึ้นได้น้ นั ก็อยูท่ ี่ตวั บุคคลผูน้ ้ นั ที่จะเลือก
แนวทางให้แก่ตนด้วยวิธีใด อาจกล่าวได้วา่ หากผูใ้ ดสามารถปฏิบตั ิได้แล้วย่อมนามาซึ่ งความสุ ขใน
การทางานและการดาเนินชีวติ

1. เทคนิคการสร้ างความสาเร็จให้ แก่ตนเอง
การสร้างความสาเร็ จให้แก่ตนเอง ถ้ายึดถือตามหลักการบริ หารโดยทัว่ ไปแล้ว
ก็หมายถึงการทาให้งานต่างๆ ที่ตนได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ให้เสร็ จลุล่วงไปด้วยดี โดยทัว่ ไปเป้ าหมายของ
คนเรานั้นมักจะตั้งเป้ าหมายความสาเร็ จ ให้แก่จนเอง (เสฐียรพงษ์ วรรณปก ,2546:64-65) จึงควรทา
ความเข้าใจและศึกษาเรื่ องต่อไปนี้
1)
ความสาเร็ จในเรื่ องส่ วนตัว ซึ่ งได้แก่ความสาเร็ จในด้านการศึกษาในด้าน ความ
ต้องการของมนุษย์ได้รับตอบสนองความต้องการทั้ง 5 ขั้นของ Maslow
2) ความสาเร็ จในด้านหน้าที่การงาน ซึ่ งได้แก่การประสบความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน เป็ นที่ยอมรับของเพื่อนร่ วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูบ้ งั คับบัญชา
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3)
ความสาเร็ จในชีวติ ครอบครัว ซึ่ งได้แก่การมีคูค่ รองที่ดีมีบุตรที่ดีและมีสภาพ
ครอบครัวที่ดีพร้อม
การที่เราจะมีความสาเร็ จตามเป้ าหมายทั้ง 3 ประการที่ต้ งั ไว้ ก็ตอ้ งใช้หลักการบริ หารเข้า
มาประยุกต์ใช้ ซึ่ งได้แก่กระบวนการบริ หารทั้ง 5 ประการตามที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ การวางแผน
การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การสั่งการและการประสานงานและการควบคุม (เสฐียรพงษ์
วรรณปก,2533:64-65) ซึ่ งจะได้กล่าวขยายความ ได้ดงั นี้
1)
การวางแผน ทุกคนต้องมีการวางแผนตั้งแต่เริ่ มต้น นัน่ คือ การวางแผนในด้าน
การศึกษาว่าจะศึกษาทางด้านใดโดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
สภาพแวดล้อมภายนอกหมายความว่า หลังจากที่เราสาเร็ จการศึกษาแล้ว มีงานรองรับมากน้อยแค่
ไหน สถานศึกษาที่เราจะเข้าศึกษาต่อมีที่ไหนบ้าง
การเดินทางสะดวกมากน้อยแค่ไหน ส่ วน
สภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง ความสามารถของตัวเราเองว่ามีความสามารถที่จะเรี ยนสาเร็ จหรื อไม่
ทุนที่จะใช้ในการศึกษามีพอที่จะเรี ยนต่อได้สาเร็ จหรื อไม่ หรื อความถนัดของตัวเราเองนั้นชอบทาง
สายที่เราจะศึกษาหรื อไม่ซ่ ึ งเป็ นการวางแผนระยะยาว ส่ วนการวางแผนระยะสั้นนั้นหลังจากที่เราได้
เข้าศึกษาตามที่เราวางแผนไว้แล้ว เราจะวางแผนการเรี ยนแต่ละปี เป็ นอย่างไร วางแผนการเรี ยน
แต่ละวัน
อย่างไรในด้านของการวางแผนทางด้านการงาน โดยเราควรจะวางแผนก่อนที่จะสาเร็ จ
การศึกษาว่าเราจะทางานในหน่วยงานแบบใด ทางานในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงาน
ของเอกชน ในหน่วยงานของเอกชนก็ควรจะวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะทางานในธุ รกิจประเภทใด
ธุ รกิจ อุตสาหกรรม พาณิ ชย์กรรม หรื อสถาบันการเงิน เพื่อจะได้เตรี ยมตัวได้ถูกต้องตามความ
ต้องการของหน่วยงาน ในด้านของการวางแผนทางด้านครอบครัว ควรจะวางแผนในด้านการมี
ครอบครัวเมื่อใด วางแผนการจัดซื้ อทรัพย์สิน ตลอดจนการวางแผนการใช้จ่ายเงิน เช่น จะแบ่งรายได้
ออกเป็ นกี่ส่วนเพื่อเก็บสะสม ใช้จ่ายในส่ วนที่จาเป็ น และใช้จ่ายในส่ วนเพื่อความเพลิดเพลินพักผ่อน
หย่อนใจ ความสะดวกสบาย จะเห็นได้วา่ ในชีวติ ของคนเราถ้าเราสามารถวางแผนชีวติ ได้ดีเราก็จะ
ประสบความสาเร็ จทั้งด้านส่ วนตัว หน้าที่การงาน ตลอดจนครอบครัวในที่สุด
2)
ด้านการจัดองค์การ ความจริ งชีวติ ของคนเราก็เหมือนองค์การธุ รกิจ เนื่องด้วยเรา
เองมีงานที่จะต้องทาหลายด้านเช่นกัน เช่น งานเกี่ยวกับการศึกษา งานเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางบ้าน
หรื องานอดิเรก เราก็ควรจะต้องจัดการแบ่งงานต่าง ๆ และแบ่งเวลาให้ตามความสาคัญของงาน เช่น
จะหาเวลาช่วงใดสาหรับการศึกษา ให้เวลาช่วงใดแค่ไหนสาหรับช่วยเหลืองานทางบ้าน และให้เวลา
ช่วงใดแค่ไหนสาหรับงานอดิเรก ซึ่ งก็เท่าว่าเราจัดการแบ่งเวลาให้สาหรับการทางานแต่ละอย่างไว้
อย่างมีแผน และเมื่อเราได้ทางานแล้วการจัดการเกี่ยวกับการทางานในหน้าที่และงานส่ วนตัวก็ถือว่า
เป็ นการจัดการเรื่ องของเรา เรามักจะได้ยนิ ผูท้ ี่ทางานบางคนบ่นเป็ นประจาว่า ไม่มีเวลา มีงาน
ที่จะต้องทาเยอะ บางคนต้องนางานที่ทางานมาทาที่บา้ น นัน่ เป็ นเพราะว่า ไม่สามารถจัดการเกี่ยวกับ
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การแบ่งเวลาและแยกแยะงานได้ถูกทาให้มีปัญหาทั้งทางบ้านและที่ทางาน ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง
ที่จะเห็นได้ชดั เจนในการจัดองค์การในครอบครัวเราเอง ในกรณี ที่เราเป็ นหัวหน้าครอบครัวและมี
สมาชิกหลายคน ถ้าเรารู ้จกั แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละคนทา ตามหลักการจัดองค์การแล้วก็
จะทาให้งานสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ไม่เป็ นภาระของคนใดคนหนึ่งหรื องานไปหนักอยูท่ ี่คนใดคนหนึ่ง
เรามักจะพบเห็นกันบ่อยว่า บางบ้านแม่บา้ นทางานหนักตัวเป็ นเกลียว ในขณะที่สมาชิกบางคนไม่ตอ้ ง
ทาอะไรเลย นัน่ เป็ นเพราะว่าหัวหน้าครอบครัวไม่รู้จกั มอบหมายงานให้ทานัน่ เอง ในขณะที่บางบ้าน
หัวหน้าครอบครัวแบ่งภาระหน้าที่ให้แต่ละคนทา ซึ่ งแต่ละคนมีความรับผิดชอบไปคนละอย่างงานก็
สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
3)
การจัดคนเข้าทางาน ตามหลักที่เราได้ศึกษามาแล้วว่า การจัดคนเข้าทางานนั้นยึด
หลัก “Put the right man on the right job” ในชีวติ ครอบครัวของเรา เราก็สามารถจัดสมาชิกใน
ครอบครัวให้เหมาะสมกับงานได้เช่นกัน เช่น หัวหน้าครอบครัว มอบหมายหน้าที่ในการรดน้ าต้นไม้
ให้กบั ลูกชาย มอบหมายหน้าที่ในการล้างจานให้กบั ลูกสาว และหน้าที่ในการทากับข้าวให้กบั แม่บา้ น
และหัวหน้าครอบครัวมีหน้าที่หารายได้ ซึ่งในการจัดสมาชิกในครอบครัวให้รับผิดชอบทางานหน้าที่
ต่าง ๆ ก็เท่ากับการจัดบุคคลเข้าทางาน ตามหลักของการจัดการเช่นกัน
4) การสั่งการและการประสานงาน มนุษย์ทุกคนจะอยูค่ นเดียวในโลกไม่ได้ จะต้อง
อยูร่ ่ วมกับบุคคลอื่น ฉะนั้นความจาเป็ นในการเป็ นผูน้ าการสื่ อสารจึงจาเป็ นต้องมี แม้วา่ ไม่ได้เป็ น
องค์การธุ รกิจหรื อหน่วยงานรัฐบาลก็ตาม
เช่นตัวเราเมื่อเป็ นผูน้ าของครอบครัว ต้องมีความ
รับผิดชอบ ก็จะต้องเป็ นผูส้ ั่งการและประสานงาน การสั่งการและการประสานงานที่ดี ก็จะต้องมี
ความเป็ นผูน้ า และมีทกั ษะในการสื่ อสารที่ดี เพราะถ้าเราเป็ นหัวหน้าครอบครัวแต่ขาดความเป็ นผูน้ า
ที่ดี ก็ไม่สามารถจะสั่งใครให้ทาอะไรได้ หรื อถ้าไม่มีทกั ษะในการสื่ อสารการสั่งการและการ
ประสานงานก็จะไม่ประสบความสาเร็ จเช่นกัน
5)
การควบคุม องค์การธุ รกิจจะประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายจะต้องมีการ
ควบคุม ในชีวติ คนเราก็เช่นกัน ถ้าขาดการควบคุม ก็เปรี ยบเสมือนเรื อที่ไม่มีหางเสื อ การควบคุมนี้ยงั
รวมถึงการควบคุมตนเองให้ดาเนินชีวติ ตามแผนที่เราวางไว้ตอนแรก โดยเปรี ยบเทียบระหว่าง
แผนการที่วางไว้กบั ผลที่สามารถทาได้ นอกจากนี้การควบคุมยังหมายถึงการควบคุมทางด้านใช้เงิน
การใช้เวลา ของตนเองว่าเป็ นไปตามที่เราวางแผนไว้หรื อไม่
จะเห็นได้วา่ การสร้างความสาเร็ จให้ตนเอง ตามที่กล่าวมา ถ้าเราสามารถทาได้ถึงแม้วา่
จะไม่ทุก กระบวนการ แต่ ถา้ เรารู้จกั ประยุกต์ กลยุทธ์ดงั กล่าวมา ใช้ก็จะสามารถทาให้ชีวติ ของเรา
ประสบความสาเร็ จ และมีความสุ ขในชีวติ ส่ วนตัว ชีวติ การทางาน และชีวติ ครอบครัวตลอดไป
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2. การสร้ างสั มพันธภาพทีด่ ี
เอมอร กฤษณะรังสรรค์ (2550 :120) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับ การสร้างและคงไว้ซ่ ึง
สัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่นว่าจะเกิดบรรลุผลได้ ต้องอาศัยคุณลักษณะที่สาคัญของบุคคล ในการยอมรับ
และส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน
และนอกจากนี้ ปั จจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น อันได้แก่ การเปิ ดเผยตนเอง การไว้วางใจซึ่ งกันและกัน และการสื่ อสารความ
เข้าใจ
คุณลักษณะสาคัญของบุคคลในการสร้างสัมพันธภาพ (Relationship or Rapport)
ความสัมพันธ์ระหว่าง คน 2 คน จะเป็ นสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ต้องอาศัยคุณลักษณะภายในหรื อ
ทัศนคติของบุคคลที่สาคัญบางประการ ได้แก่
1) การยอมรับและให้เกียรติ หมายถึง การยอมรับลักษณะส่ วนตัวหรื อลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลตามที่เขาเป็ น ให้เกียรติและเคารพ ในคุณค่าของบุคคล มีความเป็ นมิตร และความอบอุ่นใจ
แก่ผอู ้ ื่น
2) การเข้าใจสาระและความรู้สึก หมายถึง การเข้าใจในเนื้อหาสาระของสิ่ งที่สื่อสาร
ระหว่างกัน และเข้าใจใน ความรู้สึกของผูอ้ ื่นเสมือนเรา เป็ นตัวเขา ซึ่งในสัมพันธภาพที่ขาดความ
เข้าใจความรู ้สึกซึ่ งกันและกัน สัมพันธภาพนั้นไม่สามารถดาเนินไป ถึงขั้นที่ลึกซึ้ งได้
3) การจริ งใจ หมายถึง การไม่เสแสร้งในการแสดงออกถึงความคิด ความรู ้สึก และ
ทัศนคติของตนเอง
คุณลักษณะของบุคคล 3 ประการนี้ จะส่ งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้มากน้อย
เพียงใดนั้น ไม่ใช่เพียงแต่มีคุณลักษณะเช่นนี้อยูภ่ ายในเท่านั้น สิ่ งสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ
ความสามารถในการสื่ อหรื อแสดงออกถึงคุณลักษณะเหล่านี้ออกมาให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ดว้ ย
ซึ่ งความสามารถในการแสดงออก หรื อการสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นทราบถึงคุณลักษณะสาคัญเหล่านี้ เรี ยกว่า
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล
การสร้างความสาเร็ จให้แก่ตนเอง มีความสาคัญต่อการดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมโดยเฉพาะ
การมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ ื่น เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการมีชีวติ อยูข่ องมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนถูก
หล่อหลอมจากประสบการณ์ให้มีความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมที่แตกต่างกัน ดังนั้นการ
เชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างคน 2 คน จึงต้องอาศัยความเข้าใจถึงปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพ
ที่มีระหว่างกัน เพื่อบุคคลทั้งสองฝ่ าย จะได้ประสบความสาเร็ จในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
คุณค่าของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลบุคคลเรี ยนรู ้จกั ตนเองได้จากการมีความสัมพันธ์
กับผูอ้ ื่น จากสัมพันธภาพนี้ บุคคลจะได้รู้จุดเด่น และจุดด้อยของตนเอง รู ้และเข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล รวมทั้งเรี ยนรู ้ความเป็ นจริ งของโลก โดยสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล จะช่วยให้
การเรี ยนรู ้เป็ นไปโดยไม่บิดเบือน มีการยอมรับและเข้าใจสิ่ งที่เกิดขึ้นอย่างที่เป็ นจริ ง
ดังนั้น
สัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล จึงเป็ นกุญแจสาคัญที่จะนาบุคคลไปสู่ การพัฒนาเอกลักษณ์ของ
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ตนเอง การมีความรู ้สึกว่าชีวติ มีความหมายและมีคุณค่า และการมีสุขภาพจิตที่ดีและสามารถพัฒนา
ตนให้ไปถึงศักยภาพสู งสุ ดของตนได้ แต่บุคคลที่ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่นได้ จะรู ้สึก
อ้างว้าง โดดเดี่ยว เกิดความรู ้สึกว่าชีวติ ไร้ความหมาย และนาไปสู่ ความรู ้สึกซึ มเศร้า และท้อแท้ใน
ชีวติ และการมีพฤติกรรม ที่เป็ นปัญหาได้ เช่น พฤติกรรมแยกตัวจากสังคม การติดยาเสพติด เป็ นต้น

3. การบริหารเวลา
การบริ หารเวลาเป็ นเทคนิคและวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสาคัญมากขึ้นใน
ภาวะที่สังคมเจริ ญก้าวหน้าทางวัตถุตลอดจนถึงจุดสู งสุ ด มีการแข่งขันกันในทางเศรษฐกิจอย่างสู ง ทา
ให้การดาเนินชีวติ ปั จจุบนั ต้องเร่ งรี บ ทาให้ผคู ้ นมีเวลาปฏิบตั ิภารกิจอย่างจากัด เวลาจึงมีความสาคัญ
ต่อการดาเนินชีวติ (สมคิด บางโม,2551:342)
มีคากล่าวว่าเวลาคือชีวติ เปรี ยบเสมือนสายน้ าที่ไม่ไหลย้อนกลับ มีแต่จะผ่านเลยไปทุก
วันๆ การปล่อยให้เวลาผ่านไป โดยไม่ได้ทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ก็เหมือนกับการปล่อยให้มีชีวติ
สู ญเปล่าและไร้คุณค่า เวลาจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดสาหรับทุกคน
ชีวติ คนเรานั้นสั้นยาวแตกต่างกันไป ไม่มีใครกาหนด หลายคนต้องเสี ยใจกับการที่ใช้
เวลาที่ผา่ นมาอย่างไร้ค่า เสี ยดายว่าเวลาที่ผา่ นมาน่าจะทาอะไรได้มากกว่านี้ อยากจะหมุนเวลากลับไป
อีกครั้งแล้วเริ่ มต้นชีวติ ใหม่ แต่นนั่ เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้
ณ วันนี้ เราจึงควรคิดว่า จะใช้เวลาที่เหลืออยูอ่ ย่างไร จะดาเนินชีวติ ในวันนี้ และแต่ละ
วันอย่างไร ในการชดเชยเวลาที่สูญเสี ยไปแล้ว เพื่อจะได้ไม่ตอ้ งพบกับความเสี ยใจกับการใช้ชีวติ อย่าง
สู ญเปล่าเหมือนเช่นที่ผา่ นมา
เวลาเป็ นสิ่ งมีค่าควรใช้ให้เป็ นเวลาเหมือนกระแสน้ าไม่เคยคอยใคร เวลาผ่านมาแล้วผ่าน
เลยไป ไม่มีใครหยุดยั้งไว้ได้ เวลาที่เสี ยไปแล้วเอากลับคืนมาอีกไม่ได้ เวลาก็เหมือนกับเงิน อาจใช้จ่าย
ไปอย่างเสี ยหายไร้ค่า หรื อนาไปเป็ นทุนสร้างเนื้อสร้างตัว ทุกคนมีเวลาเท่ากันในแต่ละวัน ต่างกันที่วา่
ใครใช้อย่างไร ดังนั้น การบริ หารเวลา จึงหมายถึงกระบวนการที่ทางานโดยใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ให้
ได้ผลมากที่สุด
เวลา จึง เป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดสาหรับทุกคน เพราะเวลาเปรี ยบเสมือนสายน้ าที่ไม่ไหล
ย้อนกลับ มีแต่จะผ่านเลยไปทุก ๆ วัน การปล่อยเวลาผ่านไป โดยไม่ได้ทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ก็
เหมือนกับการปล่อยให้มีชีวติ อย่างสู ญเปล่า และไร้คุณค่าคนเราไม่มีใครกาหนดเวลาได้ หลายคนต้อง
เสี ยใจกับการที่ใช้เวลาผ่านมาอย่างไร้ค่า เราจึงควรคิด บริ หารการ ใช้เวลา เพื่อจะได้ ใช้เวลาได้อย่าง
คุม้ ค่าที่สุดไม่
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3.1

สาเหตุทที่ าให้ คนเสี ยเวลา
หากทุกคนลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ตามลาดับความสาคัญที่กาหนดไว้ยอ่ มจะบรรลุ
เป้ าหมายของชีวติ กันทุกคน แต่ปัญหาคือ มักทาอย่างที่ต้ งั ใจไว้ไม่ได้ ด้วยอุปสรรคต่างๆ จึงทาให้
เสี ยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ดว้ ยสาเหตุต่างๆ ดังนี้
การเสี ยเวลา (Wasting time) หมายถึง การกระทาบางสิ่ งบางอย่างที่ไม่สาคัญ ในเมื่อมีสิ่ง
อื่นที่สาคัญมากกว่า ในชีวติ ประจาวันของคนเรามักใช้เวลาไม่ค่อยคุม้ ค่า การพิจารณาความสาคัญของ
งานนั้นดูได้จากเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน (สมคิด บางโม,2551:343)
การที่บุคคลไม่สามารถบริ หารเวลา หรื อควบคุมตนเองในการใช้เวลาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม จัดว่าเป็ นบุคคลที่ไม่มีวนิ ยั ในตนเอง อันมีสาเหตุดงั นี้
1) มีนิสัยการใช้เวลาไม่เหมาะสม รวมทั้งการใช้เวลาทางานที่ไม่สาคัญแทนที่จะใช้
เวลากับงานเร่ งด่วนและจาเป็ น
2) เน้นในรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป แทนที่จะดูผลของงานในภาพรวม
3) การไม่รู้จกั ปฏิเสธ เกรงใจ ไม่กล้าปฏิเสธทาให้เสี ยเวลาทาบางสิ่ งบางอย่างโดยไม่
จาเป็ น
4) เกิดจากการชอบผลัดวันประกันพรุ่ ง ไม่ตรงต่อเวลา
5) การพยายามทางานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกันทาให้เกิดผลของงานที่ไม่สาเร็ จ
สักอย่างเดียว
6) ขาดการมีวนิ ยั ในตัวเองในเรื่ องการควบคุมเวลา
7) ขาดการวางแผนในการใช้เวลา
8) ปล่อยงานที่ตนไม่ชอบค้างอยู่
9) ไม่มีการกาหนดเส้นตายให้กบั ตนเอง
10) วิตกกังวลขาดความเชื่อมัน่
3.2
เทคนิคการบริหารเวลาให้ มีประสิ ทธิภาพ
ลองสารวจพฤติกรรมของตนเองและใช้เทคนิคการบริ หารเวลาที่จะกล่าวต่อไปนี้
แล้วจะพบว่าเวลาที่สูญเปล่าไปกับสิ่ งไม่มีค่าหรื อไร้สาระจะกลับคืนมาได้ และอาจส่ งผลให้การ
ดาเนินชีวติ ของตนเองมีคุณภาพสู งขึ้น โดยสามารถปฏิบตั ิดงั นี้
1) จัดลาดับความสาคัญของงานในการทางานใด ๆ ก็ตาม ควรคานึงถึงความสาคัญ
และความเร่ งด่วนของงาน
2) การวางแผนการใช้เวลา การบริ หารเวลาให้ได้ผลจะต้องเริ่ มต้นด้วยการวาง
แผนการใช้เวลาก่อนเสมอ การวางแผน หมายถึง การตัดสิ นใจในปั จจุบนั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับอนาคต
การวางแผนการใช้เวลา และสิ่ งใดควรต้องทาไว้ล่วงหน้า โดยมีหลักการดังนี้
(1) ต้องทาอย่างจริ งจัง และจะต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง
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(2) ต้องมีการกาหนดเป้ าหมาย หรื อจุดประสงค์ที่ตอ้ งการอย่างชัดเจน
(3) มีการกาหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องทาโดยแยกแยะความสาคัญก่อนหลัง
ให้ได้
(4) ต้องเขียนออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มิใช่เพียงแต่คิดอยูใ่ นสมองแล้วเลือน
หายไปในที่สุด
(5) ต้องวางแผนการใช้เวลาอย่างเป็ นระบบ และการปฏิบตั ิตามแผนอย่างจริ งจัง

4. การสร้ างความสุ ขในการทางาน
ชุดา จิตพิทกั ษ์ (2542
:15) เชื่อว่าเมื่อคนทุกคนก้าวเข้าสู่ ช่วงวัยของการทางานแล้ว แต่ละ
คนย่อมมีความต้องการและความคาดหวังให้งานของตนประสบผลสาเร็ จ โดยจะมีแนวทางและวิธีการ
ในการสร้างความสาเร็ จในหน้าที่การงานที่แตกต่างกันไป บางคนชอบเอาใจและหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อ
สร้างความพึงพอใจจากหัวหน้างาน เพราะคิดว่าหัวหน้างานสามารถสนับสนุนความสาเร็ จที่เกิดขึ้น
ให้กบั ตนเองได้ แต่บางคนประสบความสาเร็ จได้จากการสนับสนุนของทีมงานโดยพยายามทาทุก
วิถีทางให้สมาชิกในทีมรักใคร่ เพื่อว่าจะได้สนับสนุนให้ตนเองประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงาน
ตามที่มุ่งหวังไว้สาหรับบางคนเชื่อไสยศาสตร์ อาศัยสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ช่วย และก็ยงั มีอีกหลายต่อหลายคนที่มี
ความต้องการและความมุ่งหวังที่จะให้หน้าที่การงานของตนประสบความสาเร็ จด้วยความสามารถและ
ฝี มือของตัวเอง จะเป็ นสิ่ งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวติ ดังนั้นในส่ วนนี้จึงขอนาเสนอเทคนิคและวิธีการ
เพื่อการสร้างความสาเร็ จในการทางานตามหลักของ " D-E-V-E-L-O-P " ดังนี้
D
Development
ไม่หยุดยั้งการพัฒนา
E
Endurance
มุ่งเน้นความอดทน
V
Versatile
หลากหลายความสามารถ
E
Energetic
กระตือรื อร้นอยูเ่ สมอ
L
Love
รักงานที่ทา
O
Organizing
จัดการเป็ นเลิศ
P
Positive Thinking
คิดแต่ทางบวก
Development : ไม่ หยุดยั้งการพัฒนา ผูท้ ี่จะประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงานได้
จะต้องเป็ นคนที่มีหวั ใจของการพัฒนาอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องบุคลิกลักษณะ พฤติกรรม หรื อแม้แต่
วิธีการทางาน โดยต้องเป็ นผูท้ ี่มีการสารวจและประเมินความสามารถของตนเองอยูต่ ลอดเวลา คอย
ตรวจสอบว่าเรามีจุดแข็งและจุดบกพร่ องในด้านใดบ้างและพยายามที่จะหาทางพัฒนาจุดแข็งและ
ปรับปรุ งจุดบกพร่ องของตนให้ดีข้ ึน เช่น ถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษ ซึ่ งจาเป็ นต้องนามาใช้ในการทางาน
ก็ควรขวนขวายหาโอกาสที่จะเรี ยนเพิ่มเติม นอกจากนี้ยงั ต้องเป็ นคนที่ไม่ยดึ ติดกับวิธีการหรื อ
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ขั้นตอนการทางานแบบเดิม ๆ โดยควรจะหาเทคนิคและแนวทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการทางานของ
ตนเองให้ดีข้ ึนและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นอยูเ่ สมอ
Endurance : มุ่งเน้ นความอดทน ความอดทนเป็ นพลังของความสาเร็ จ อดทนต่อคาพูด
อดทนต่อพฤติกรรมการดูหมิ่นหรื อสบประมาท อดทนต่อความเครี ยดในการทางาน คนบางคน
ลาออกจากที่ทางานเพราะเจอหัวหน้างานพูดจารุ นแรง หรื อเพียงแค่ถูกต่อว่าต่อหน้าที่ประชุมเท่านั้น
การลาออกจากงานบ่อย ๆ นั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี เพราะเวลาไปสมัครงานที่ ใด เขาอาจจะมองว่าเป็ นคนไม่
มีความอดทนเลยก็เป็ นได้ (เสี ยประวัติการทางาน) หากต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายหรื อไม่
ปรารถนา ขอเพียงแต่ให้คุณมีความอดทนและอดกลั้นเข้าไว้ แล้วจะสามารถเผชิญกับปั ญหาต่างๆ
ได้สาเร็ จ
Versatile : หลากหลายความสามารถ หลาย ๆ องค์กรย่อมต้องการคนที่มีความรู ้ และ
ความสามารถให้เข้ามาพัฒนาและปรับปรุ งองค์กรให้ดีข้ ึน ขอให้ลองคิดดูวา่ ถ้าเป็ นเจ้าของบริ ษทั เรา
ต้องการ ได้คนที่สามารถทางานได้หลาย ๆ อย่าง หรื อทาได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนคง
ต้องการได้คนที่มีความสามารถทางานได้หลากหลาย ไม่ปฏิเสธหรื อหลีกเลี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย
พิเศษ ซึ่งบางคนที่หลีกเลี่ยงงาน กลัวว่าจะต้องทางานมากกว่าคนอื่น ไม่อยากให้ใครเอาเปรี ยบ ไม่เคย
อาสาที่จะทางานนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ แน่นอนว่าคนกลุ่มนี้ไม่มีทางที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าและความสาเร็ จในชีวติ การทางานได้เลย ดีไม่ดีกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะเป็ นกลุ่มคนแรก
ที่ถูกพิจารณาให้ออกจากงานก่อนก็เป็ นได้ (หากองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะการเงินที่ถดถอย)
Energetic : กระตือรือร้ นอยู่เสมอ ความสาเร็ จต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ้นได้ถา้ มีความ
กระตือรื อร้น และมีความตื่นตัวที่จะแสวงความรู ้ใหม่ ๆ การรับฟังข้อมูลข่าวสาร ปั ญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีความมุ่งมัน่ ที่จะแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคให้ประสบผลสาเร็ จ ส่ วนใหญ่
คนที่มีความกระตือรื อร้นจะเป็ นคนที่ชอบลองผิดลองถูก มาทางานก่อนเวลาเสมอเพื่อหาโอกาส
ค้นคว้าข้อมูลและหาความรู ้เพิ่มเติม พยายามที่จะให้งานเสร็ จก่อนหรื อตรงตามเวลาที่กาหนด
ซึ่ งแตกต่างจากคนที่ขาดความกระตือรื อร้น โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นคนที่ไม่อยากให้วนั ทางานมาถึง
รอคอยเวลาเลิกงานหรื อเสร็ จสิ้ นสัปดาห์การทางาน ทางานเฉื่ อย ไม่สนใจรับฟังข้อมูลข่าวสารใด ๆ
เลย ขอเพียงให้งานของตนเองเสร็ จเท่านั้นเพื่อที่จะได้กลับบ้านหรื อไปที่ไหน ๆ ตามที่ใจปรารถนา
ซึ่ งทานายได้เลยว่า บุคคลเหล่านั้นไม่มีทางหรื อมีโอกาสน้อยมากในการได้รับความสาเร็ จและ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
Love : รักงานทีท่ า ขอให้ตระหนักไว้เสมอว่า “คนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่เรา
สามารถเลือกที่จะรักงานที่ทาอยูไ่ ด้” พบว่าในยุคสมัยนี้การเลือกงานที่รักมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าการ
ที่จะเลือกรักงานที่ทา ดังนั้น “หากไม่สามารถเลือกงานที่รักได้ คุณก็ควรเลือกที่จะรักงานที่คุณทา ”
เพราะความรู ้สึกนี้เองจะส่ งผลให้คุณมีความสุ ขกับงาน ขอให้ลองถามตัวเองว่ารักงานที่ทาอยูห่ รื อไม่
แล้ว ตนเองมีพฤติกรรมอย่างไร หากมีความรู ้สึกว่าไม่รักงานที่ทาอยูเ่ ลย และผลงานที่เกิดขึ้นเป็ น
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อย่างไรบ้าง บางคนเบื่อหน่ายกับชีวติ ทางานแบบเช้าชามเย็นชาม ไม่มีเป้ าหมายในการทางาน ซึ่ งย่อม
แน่นอนว่าคุณคงไม่ประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงานของคุณเลย พื้นฐานของความสาเร็ จอยูท่ ี่
ความรักในสิ่ งนั้น เมื่อมีความรัก จะมีความสุ ขกับงานที่ทา ซึ่ งจะทาให้พยายามหาวิธีการต่าง ๆ
เพื่อเพิม่ มูลค่าของงานที่ทาอยูต่ ลอดเวลา
และนัน่ จะส่ งผลให้รู้จกั วางแผนชีวติ และเป้ าหมาย
ความสาเร็ จในการทางาน
Organizing : จัดการเป็ นเลิศ การจัดการงานที่ดี จะทาให้รู้วา่ ควรจะทาอะไรก่อนและ
หลังบ้าง สามารถจัดสรรเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ ห้เกิดประสิ ทธิ ภาพได้อย่างเต็มที่ การ
จัดการจะเป็ นสิ่ งผลักดันให้ตอ้ งวางแผนและเป้ าหมายการทางานอยูเ่ สมอ ทั้งนี้เคยสารวจตัวเองบ้าง
หรื อไม่วา่ มีความสับสนและไม่สามารถทางานได้เสร็ จตามแผนงานที่กาหนดไว้ บ้างหรื อไม่ ซึ่ งสิ่ ง
เหล่านี้เองจะเป็ นเครื่ องบ่งบอกว่าคุณขาดประสิ ทธิ ภาพในการจัดการงาน
ไม่สามารถบริ หาร
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีให้เกิดประสิ ทธิ ผลได้
Positive Thinking : คิดแต่ ทางบวก ความคิดทางบวกจะเป็ นสิ่ งที่ช่วยทาให้มองโลกใน
แง่ดี มีกาลังใจและพลังที่จะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสาเร็ จ คนที่มีความคิด
ทางบวกจะเป็ นคนที่สนุกและมีความสุ ขกับงานที่ทา แสวงหาโอกาสที่จะช่วยเหลือและสนับสนุน
ผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ สาหรับผูท้ ี่มีความคิดในด้านลบอยูต่ ลอดเวลา
จะเป็ นผูท้ ี่หมกมุ่นอยูแ่ ต่กบั ปั ญหา
ชอบโทษตัวเองและคนรอบข้างอยูเ่ สมอ ขาดความคิดที่จะพัฒนาตนเองและงานที่ทา ในที่สุดผลงาน
ที่ได้รับย่อมขาดประสิ ทธิ ภาพ
ดังนั้นหากต้องการที่จะเป็ นผูห้ นึ่งที่ประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงาน
คุณควร
ประยุกต์ใช้หลักของการ “D-E-V-E-L-O-P“ (ไม่หยุดยั้งการพัฒนา มุ่งเน้นความอดทน หลากหลาย
ความสามารถ กระตือรื อร้นอยูเ่ สมอ รักงานที่ทา จัดการเป็ นเลิศ คิดแต่ทางบวก ) กล่าวโดยรวมก็คือ
พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอทั้งในด้านความคิด ความรู ้ จิตใจ
และการกระทา และจะส่ งผลให้มี
ความก้าวหน้าและประสบผลสาเร็ จในหน้าที่การงานอย่างที่ต้ งั ใจ และมุ่งหวังไว้
วิธี
การลดความเครียดในการทางาน
แนวโน้มของการทางานของในภาครัฐและภาคเอกชนของทุกหน่วยงานย่อมเกิดภาวะ
ที่พบกับมรสุ มที่เป็ นปั จจัยภายนอกมากระทบ เช่น การประสบปั ญหาภาวะน้ ามันแพง ปัญหาของภัย
ธรรมชาติ และปั จจัยทางด้านการเมืองที่ผลกระทบต่อประชาชนคนไทยซึ่ งส่ งผลให้มากระทบถึง
การเมืองภายในบริ ษทั ด้วยเช่นกัน ผลกระทบดังกล่าวย่อมส่ งผลให้เกิดความเครี ยดในการทางานได้
เช่นกันปั จจัยที่พงุ่ เป้ ามาที่ผบู ้ ริ หารเป็ นอันดับแรกว่า จะนาพาองค์การให้มีความอยูร่ อดอย่างไร
จากปั ญหาสภาวะน้ ามันแพง คาตอบคงไม่พน้ 2 วิธี คือ การเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น กับการลด
ค่าใช้จ่ายต่างๆลงเพื่อให้องค์การมีความอยูร่ อดได้
ผูบ้ ริ หารก็ได้วางกลยุทธ์เพื่อให้องค์การผ่านพ้นกับวิกฤติที่เกิดขึ้นโดยการใช้เครื่ องมือ
ที่เป็ นที่ยอมรับของการบริ หารจัดการเข้ามาใช้เช่น BSC Competency TQM และCRM ซึ่งเครื่ องมือ
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ดังกล่าวข้างต้นย่อมมีวธิ ี การระบบและตัวชี้วดั ที่แตกต่างกันออกไป จากที่พนักงานเคยอยูก่ นั แบบ
สุ ขสบาย โดยไม่ตอ้ งมีใครมาคอยกากับดูแลตรวจสอบข้อมูลเป็ นประจาทุกเดือน
ทุกไตรมาส
เมื่อผูบ้ ริ หารได้นาเครื่ องมือต่างๆมาใช้ แต่ไม่ได้ศึกษาความพร้อมของคนไทยที่เคยสุ ขสบายมา
ก่อนว่า จะยอมรับเครื่ องมือนั้นได้หรื อไม่ จึงทาให้เครื่ องมือดังกล่าวมาใช้ในเมืองไทยไม่ค่อยประสบ
ความสาเร็ จเท่าไรนัก มักจะถูกต่อต้านจากพนักงานหรื อไม่ก็ทาให้พนักงานที่เป็ นคนเก่ง( Talent) ของ
องค์การออกจากบริ ษทั เพราะว่าระบบที่นามาใช้ไม่มีความยุติธรรมพอ มีแต่เอื้ออานวยให้กบั พวก
พ้องซึ่ งเป็ นคนหมู่มากในองค์การ เป็ นผูก้ ุมอานาจเชิงบริ หารเสี ยเอง ค่านิยมที่ดีๆเริ่ มเปลี่ยนไป คนที่
ทางานหนักมักไม่ได้ถูกเหลียวแลจากผูบ้ ริ หาร เพราะว่าผูบ้ ริ หารที่ถูกแต่งตั้งมาจากคนที่ไม่ได้ทางาน
อย่างแท้จริ ง มองระบบไม่ออก ถ้าคนไหนทางานเกินหน้าเกิน ก็จะถูกเพ่งเล็งจากผูบ้ ริ หารที่มีคน
ใกล้ชิดคอยให้ขอ้ มูลที่ผดิ ๆอยูต่ ลอดเวลา ถ้าผูบ้ ริ หารที่ฟังความข้างเดียว หรื อฟังจากบุคคลเหล่านี้ทุก
วัน ก็อาจจะมีสิทธิ เอนเอียงมายังผูท้ ี่ให้ขอ้ มูล ซึ่งจะทาให้ตดั สิ นใจในการบริ หารคนที่ผดิ พลาดได้
เช่นกัน การนาเครื่ องมือที่ดีๆ มาใช้ในช่วงแรก เมื่อระบบยังไม่เข้าที่และยังไม่ลงตัว ไม่สามารถให้
โทษแก่ผกู ้ ระทาความผิดได้ การบริ หารคนควรจะเน้นให้รักษาคนดีเอาไว้ก่อน เพื่อเป็ นการสร้างขวัญ
กาลังให้กบั พนักงานที่ทาดีเอาไว้ในองค์การ จะเห็นได้วา่ ที่กล่าวมาทั้งหมด เป็ นปัจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อพนักงาน ถ้าจะนับรวมถึงปัจจัยภายในเข้ามาอีก ซึ่ งจะทาให้เกิดแรงกดดันในการทางาน
เพิ่มมากขึ้นเป็ นทวีคูณ ในวิธีการแก้ไขในเบื้องต้น เราคงไปแก้ที่ปัจจัยทั้งสองปั จจัยไม่ได้ ต้องใช้
ระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไขสิ่ งที่ทาได้ในทันที ไม่ตอ้ งใช้พละกาลัง เวลา และอุปกรณ์เลย ก็คือ
การแก้ไขปรับปรุ งที่ตวั เราเองก่อน โดยสามารถปฏิบตั ิตนเองให้พน้ จากความเครี ยดดังนี้
1) การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี การทางานย่อมมีปัญหาเป็ นธรรมดาอย่าแก้ปัญหาโดยการ
ใช้อารมณ์จะทาให้เครี ยดมากขึ้น ควรเริ่ มต้นแก้ปัญหาที่สาเหตุ เรี ยนรู ้ที่จะแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
เพราะเมื่อแก้ปัญหาได้ก็จะสบายใจหายเครี ยด
2)
การบริ หารเวลาอย่างเหมาะสม จะช่วยให้การทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีเวลา
เหลือสาหรับการพักผ่อนและครอบครัว ทาให้เครี ยดน้อยลง ควรทบทวนดูวา่ ใช้เวลาแต่ละวันไปกับ
เรื่ องใดบ้าง เพื่อการจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม ทั้งการทางานสังสรรค์ครอบครัวและการพักผ่อน
ลองสังเกตเพื่อนร่ วมงานที่บริ หารเวลาได้ดี และลองทาตามดูอาจช่วยในการบริ หารเวลาของตนเองได้
3) การปรับเปลี่ยนความคิดส่ วนหนึ่งมาจากความคิดของเรา ถ้าเรารู้จกั ปรับเปลี่ยน
ความคิดในแง่มุมใหม่ จะช่วยให้เครี ยดน้อยลง ถ้ารู ้สึกตัวเองคิดมากหาทางออกไม่ได้ ควรหยุดคิดสัก
พักคิด ให้ยดื หยุน่ มากขึ้นกว่าเดิม คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างที่คนอื่นคิด และคิดถึงคนอื่นบ้าง
4)
การพักผ่อนหย่อนใจหลังเลิกงานแล้ว ควรได้พกั ผ่อนหย่อนใจบ้าง เพื่อผ่อนคลาย
จิตใจทาให้พร้อมที่จะกลับไปทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจมีอยูม่ ากมาย
ควรเลือกตรงข้ามกับงานประจา เช่น งานประจานัง่ โต๊ะทั้งวัน ยามว่างควรทากิจกรรมกลางแจ้ง
เคลื่อนไหวร่ างกาย หรื องานประจาเป็ นผูใ้ ห้บริ การ ยามว่างควรให้ผอู ้ ื่นบริ การเราบ้าง
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5)
การรู้จกั ยืนยันสิ ทธิของตน ความเครี ยดอาจเกิดจากการยอมอ่อนข้อเกรงใจผูอ้ ื่นมาก
เกินไป รู้จกั ยืนยันสิ ทธิของตนเองบ้าง จะทาให้เป็ นตัวของตัวเอง และเป็ นเกรงใจต่อผูอ้ ื่น สิ ทธิที่ควร
รักษาคือสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธอย่างมีเหตุผล สิ ทธิ ที่จะทางานด่วนของตนให้เสร็ จก่อน สิ ทธิ ที่จะไต่ถาม
เพราะความไม่เข้าใจ สิ ทธิ เปลี่ยนใจเมื่อได้ขอ้ มูลใหม่
6)
การสร้างเข้มแข็งทางจิตใจ จิตเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว จิตใจที่เข้มแข็งจะช่วยให้
เอาชนะความเครี ยดได้ การสร้างเข้มแข็งทางจิตใจโดยสร้างความเชื่อมัน่ ให้ตนเอง พัฒนาปรับปรุ ง
ตัวเองเข้าใจชีวติ ว่าไม่มีอะไรแน่นอน ไม่ยดึ ติดกับอดีตหรื อกังวลกับอนาคตมากเกินไป อย่าลืมสร้าง
ความอบอุ่นในครอบครัว เพราะครอบครัวเป็ นกาลังใจที่สาคัญในการต่อสู ้กบั อุปสรรค
7)
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน การที่ผรู ้ ่ วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ร่ วมมือกันในการทางาน จะทาให้เกิดความอบอุ่น มีกาลังใจ และสนุกสนานกับงานมากกว่าการ
ทางานโดยลาพัง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงาน สามารถทาได้โดยเอาใจเขามาใส่ ใจเราอยู่
เสมอ
8)
การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม การเก็บอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้ และการแสดงอารมณ์
ที่ไม่เหมาะสม ทาให้เกิดความเครี ยด ควรฝึ กควบคุมอารมณ์ คิดก่อนทา ทาอย่างเหมาะสม จะได้ไม่
เกิดปั ญหาภายหลัง เมื่ออารมณ์ดีควรแสดงออกด้วยการยิม้ พูดเล่น ฮัมเพลงเพื่อให้คนใกล้ชิดรู้สึกดี
ด้วย หากอารมณ์ไม่ดีให้ หลบจากสถานการณ์และหายใจลึกๆ ไตร่ ตรองผลที่จะตามมา จะทาให้มีสติ
เครี ยดน้อยลง
9)
การออกกาลังกายเมื่อรู ้สึกเครี ยดจากการทางาน การออกกาลังกายจนเหนื่อยและ
เหงื่อออก จะช่วยคลายเครี ยดได้ หลังเลิกงานหรื อในวันหยุด ควรออกกาลังกายหรื อเล่นกีฬากับกลุ่ม
เพื่อน จะรู ้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินยิง่ ขึ้น การช่วยกันทางานบ้านในวันหยุด ก็ถือว่าเป็ นการออก
กาลังกายที่ดี และช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว
10)
การพูดอย่างสร้างสรรค์จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน สวัสดี ขอโทษ
ขอบคุณ เป็ นประโยคที่ควรพูดติดปาก แสดงถึงการมีมรรยาทและเป็ นเสน่ห์แก่ผพู ้ ดู หมัน่ พูดชมเชย
ไต่ถามทุกข์สุขให้กาลังใจประสานความเข้าใจ เพื่อลดความขัดแย้งในการทางาน จะช่วยตัดปั ญหาลด
ความเครี ยด

5. การดาเนินชีวติ ให้ เป็ นสุ ข
ความสุ ขเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เป็ นการมองชีวติ มองตัวเอง และมองผูอ้ ื่น ดังนั้น
ความสุ ขจึงเกิดขึ้นได้กบั คนทุกชั้นไม่วา่ ผูด้ ี มัง่ มี หรื อยากจน คนที่มีความสุ ข คือคนที่มีความสมหวัง
เป็ นคนที่สามารถประกอบกิจการงานประสบความสาเร็ จตามความปรารถนา มีร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีอารมณ์ข่นุ มัวหรื อวิตกกังวล มีอารมณ์มนั่ คง มีความอดทนและ
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มีความสามารถต่อสู ้อุปสรรคต่าง ๆ ได้ เป็ นคนที่ยอมรับความจริ งในชีวติ ทาตัวให้เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม ผูท้ ี่ตอ้ งการมีความสุ ขในชีวติ ของตนจึงควรปฏิบตั ิดงั นี้
1) พยายามรักษาสุ ขภาพทางกายให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ มนุษย์ทุกคนจะมีสุขภาพทาง
กายและสุ ขภาพทางจิตที่มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน คนที่มีร่างกายแข็งแรง สุ ขภาพดี ย่อมมีจิตใจ
ร่ าเริ ง สนุกสนาน ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่แข็งแรง ย่อมเจ็บป่ วยเสมอ ทาให้มีอารมณ์หงุดหงิด ราคาญ
ใจ ดังนั้นเราจึงควรรักษาร่ างกายให้แข็งแรงอยูเ่ สมอโดยการรับประทานอาหารที่เป็ นประโยชน์ มีการ
พักผ่อนเพียงพอ รักษาความสะอาดของร่ างกาย ตลอดจนหมัน่ ออกกาลังกายอยูเ่ สมอ
2)
รู ้จกั ตนเองอย่างแท้จริ ง ควรสารวจตัวเองว่า เป็ นคนอย่างไร มีความสามารถทาง
ใด แค่ไหน มีความสนใจและต้องการสิ่ งใด มีอะไรเป็ นข้อดีและข้อเสี ย พยายามหาทางแก้ไข
ข้อบกพร่ องและส่ งเสริ มส่ วนที่ดี จะทาให้เราตั้งเป้ าหมายของชีวติ ได้เหมาะสมกับความเป็ นจริ ง
ตลอดจนมีโอกาสพบกับความสาเร็ จและความสมหวังได้มาก
3) ต้องกล้าเผชิญกับความกลัวและความกังวลใจต่างๆ เราควรตั้งความหวังไว้เสมอ
แม้เวลาที่ตกต่าก็อย่าทอดอาลัย จงคิดหวังเสมอว่าเราจะไม่อยูใ่ นสภาพเช่นนี้ตลอดไป สักวันหนึ่งเรา
อาจจะดีข้ ึนได้ เมื่อรู ้สึกกลัวอะไรต้องพยายามค้นหาความจริ งว่าสิ่ งนั้นคืออะไร อย่าปล่อยจิตใจให้
หวาดกลัวโดยไม่มีเหตุผล
4) ไม่ควรเก็บกดอารมณ์ที่ตึงเครี ยด เป็ นผูม้ ีอารมณ์ขนั อยูเ่ สมอ การมีอารมณ์ขนั ช่วย
ให้มีอารมณ์ผอ่ นคลาย ควรหาทางระบายอารมณ์ที่ข่นุ มัวหรื อไม่สบายใจ โดยหาทางออกในสิ่ งที่
สังคมยอมรับและเป็ นไปในทางที่พึงปรารถนา
5) ยอมรับข้อบกพร่ องและข้อผิดพลาดของตนเอง การรู ้จกั ตนเอง และเข้าใจผูอ้ ื่น
อย่างแท้จริ ง จะช่วยให้เรายอมรับข้อบกพร่ อง หรื อความผิดพลาดของตนเอง และให้อภัยในความ
ผิดพลาดของผูอ้ ื่นได้
6)
ต้องรู ้จกั พอใจในสิ่ งที่ตนทาอยู่ การรู ้จกั พอใจในงานหรื อสิ่ งที่ตนทาอยูจ่ ะทาให้
บุคคลนั้นเกิดอารมณ์สนุก ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ทาให้ชีวติ น่าสนใจ มีความกระตือรื อร้นในการทางาน
มีกาลังใจเข้มแข็งในการต่อสู ้อุปสรรคต่าง ๆ มีความต้องการพอเหมาะพอควรและมีความยืดหยุน่ ได้
มีเหตุผล รู ้จกั ความพอดีเกี่ยวกับความต้องการความปรารถนา ความทะเยอทะยาน ควรมีความคิด
ใฝ่ ฝันที่ใกล้เคียงกับความสามารถและความเป็ นจริ ง จะช่วยให้เราวางแผนต่างๆ ไว้เป็ นระยะๆ เพื่อ
ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายได้
7)
การยอมรับสภาพของตัวเองโดยไม่เปรี ยบเทียบกับคนอื่น เพราะการเปรี ยบเทียบ
จะทาให้เราเกิดความน้อยเนื้อต่าใจว่า ทาไมเราจึงไม่โชคดีอย่างคนอื่น แต่เราอาจไม่ทราบว่าคนอื่นเขา
ก็มีความทุกข์เหมือนกัน
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8)
การยึดคติวา่ จะเป็ นผูใ้ ห้มากกว่าผูร้ ับ การทาสิ่ งใดให้ใครโดยหวังผลตอบแทน
ย่อมจะทาให้ผดิ หวังได้มากเพราะมัวแต่กงั วลอยูว่ า่ เราจะได้รับอะไรเป็ นการตอบแทนหรื อไม่ มาก
น้อยเพียงใด เมื่อไม่ได้รับตามที่ตนคาดหวังก็จะผิดหวังทาให้ไม่มีความสุ ข คิดว่าตนไม่ได้รับความ
อยุติธรรมอยูเ่ สมอ
9)
จงตระหนักว่าเวลาเป็ นยารักษาความเจ็บปวด เมื่อพลาดหวังหรื อผิดหวัง จง
อดทนและมีความหวังต่อไป ไม่ควรใช้วธิ ี ถอยหนีหรื อหลีกเลี่ยงปั ญหาโดยการทาลายตัวเอง ต้องนึก
ไว้เสมอว่า ถ้าเราปล่อยให้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ ก็ตามความเจ็บปวดต่าง ๆ จะค่อย ๆ ลดน้อยลง
และหายไปในที่สุด
ความสาคัญในการดาเนินชีวติ ของมนุษย์อยูท่ ี่ตวั เราเป็ นอันดับแรก สุ ขภาพและความ
พร้อมจากตัวเองเท่านั้นที่จะเป็ นเกราะป้ องกันให้ตวั เราก้าวเดินไปอย่างมัน่ ใจ และเกิดความสาเร็ จใน
เป้ าหมายชีวติ ที่ต้ งั ไว้

6. การสมัครงาน
6.1 การเตรียมความพร้ อมในการสมัครงาน
การสมัครงานเหมือนกับการไปเสนอขายสิ นค้าซึ่ งจาเป็ นจะต้องเตรี ยมตัวให้ดี และการ
เตรี ยมตัวก่อนสมัครงานเป็ นสิ่ งจาเป็ น จะต้องเริ่ มตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา ซึ่ งในแต่ละปี แต่ละสถาบัน
จะมีผจู ้ บการศึกษาทัว่ ประเทศ รวมกันแล้วประมาณแสน ๆ คน และรวมกับผูท้ ี่ตกค้างจากปี ก่อนๆ
ที่ยงั ไม่ได้งานทามีอีก จานวนมาก และความเชื่อที่วา่ เรี ยนเก่งหรื อเรี ยนดีแล้วจะหางานง่ายนั้นอาจจะ
ไม่เป็ นจริ งเสมอไป ซึ่ งในยุคปั จจุบนั การรับคนเข้าทางานในทุกวันนี้จะพิจารณา สิ่ งอื่นๆ
ประกอบด้วย เช่น บุคลิกภาพ ความคล่องตัว ความอดทน ความเป็ นคนมีปฏิภาณไหวพริ บ เป็ นต้น
การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ องราวต่างๆ ในการหางานทาหรื อสมัครงาน จึงเป็ นการเตรี ยมความพร้อมที่ดี
และควรทา เข้าทานองที่วา่ "ฟอร์ มดี มีชยั ไปกว่าครึ่ ง" ซึ่งการไปหางานหรื อการไปสมัครงานเปรี ยบ
เสมือนกับคุณเป็ นเซลล์แมน หรื อเซลล์วแู มน ที่จาเป็ นจะต้องเตรี ยมความพร้อมในการสมัครงาน โดย
จาเป็ นจะต้องมีเทคนิค วิธีการต่างๆ ที่ทาให้ผซู ้ ้ื อ สิ นค้า (นายจ้าง) พร้อมที่อยากจะได้สินค้า (ตัวคุณ)
เอาไว้ ถ้าคุณทาได้ โอกาสที่คุณจะประสบความสาเร็ จในการหางานทามีมาก ดังนั้นถ้าท่านเป็ นผูห้ นึ่ง
ที่ไม่ตอ้ งการตกอยูใ่ นสถานการณ์วา่ "ตกงาน" ก่อนหางานทา ควรเตรี ยมความพร้อมดังนี้
1) ค้ นพบตัวเองให้ ชัดเจน ทาไมจึงต้องมีการรู ้จกั ตนเอง ก็เพราะการหางานคือการ
"ขาย" ตนเองชนิดหนึ่ง เป็ นการเสนอขายความรู ้ ความสามารถของตัวเราเองให้แก่บริ ษทั หรื อองค์กร
ใด องค์กรหนึ่งนัน่ เอง ใครขายเก่งหรื อมีศิลป ะในการขาย สามารถทาให้ผซู ้ ้ื อเกิดความรู ้สึกอยากได้
"สิ นค้า" ชนิดนี้ก็จะได้งานไปทา แต่การที่จะขายของอะไรได้น้ นั เราจาเป็ นจะต้องรู ้คุณภาพสิ นค้า
เสี ยก่อน (รู้จกั ตัวเราเอง) เราจึงจะขายให้ใครเขาได้ ถ้าเราไม่รู้แม้กระทัง่ สิ นค้านั้นมี คุณภาพอย่างไร
มีจุดเด่นอะไร อยูต่ รงไหน ใช้แล้วได้ประโยชน์อะไร ใครเขาจะมาซื้ อ (นายจ้าง) ดังนั้น การสมัครงาน
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ก็เช่นกัน ถ้าคุณไม่รู้แม้กระทัง่ ว่าในตัว เรามีจุดเด่น ความรู ้ ความสามารถ ฯลฯ หรื อพูดง่าย ๆ ว่าเก่ง
ทางด้านไหน และจะไปโน้มน้าว ให้คนอื่นเขามาชื่นชม และต้องการได้อย่างไร
ขั้นตอนตอนแห่ งค้ นพบตัวเอง
(1) การค้ นหาทักษะ ( Skills) เป็ นความสามารถที่ตอ้ งมีและเป็ นรากฐานในการ
ทางานทุกชนิด ไม่มีงานชนิดไหนที่ไม่ตอ้ งใช้ทกั ษะ (สุ รีพร พึ่งพุทธคุณ,2550 :154) โดยทักษะ
จะแบ่งได้เป็ น 3 แบบ คือ
ก. ทักษะที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ เช่น ทักษะในการขับรถพูดภาษาต่างประเทศ
ข
. ทักษะที่ติดตัวที่ติดตัวเรามาและสามารถพัฒนาให้ดีข้ ึนได้ เช่น การวาดรู ป
ร้องเพลง
ค
. ทักษะที่ได้จากสิ่ งแวดล้อมไม่วา่ จะเป็ นบ้าน ที่ทางานโรงเรี ยน เช่น ทักษะการ
เข้ากลุ่มเพื่อน ทักษะการเป็ นผูน้ าซึ่ งในงานแต่ละชนิดเมื่อจาแนกหน้าที่ของงานออกแล้วจะต้อง
ประกอบด้วย กิจกรรมหลายอย่าง ซึ่ งแต่ละกิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยทักษะมากมาย เช่น อาชีพครู
มีกิจกรรมทางด้านการสอน การบริ หาร ค้นคว้า ทักษะมีท้ งั การพูด การออกคาสัง่ การฟังการแสดงออก
และการเขียน เป็ นต้น
(2) การสารวจจุดเด่ นของตนเอง จุดเด่นของบุคคลมีผลต่อการหางานมากพอๆ
กับทักษะ จุดเด่นนี้เป็ นลักษณะทางบุคลิกภาพที่ทุกคนมี งานทุกชนิดต้องการคนที่มีบุคลิกบางอย่าง
ที่เด่นเป็ นเฉพาะ เช่น งานประชาสัมพันธ์ ควรมีบุคลิกภาพที่เข้ากับคนง่าย รู ้จกั จัดการเกี่ยวกับคน
หรื อพนักงานบัญชี ก็ควรมีบุคลิกภาพที่ละเอียดรอบคอบ เป็ นต้น
(3) สารวจความสั มฤทธิ์ผลทัว่ ไป ความสัมฤทธิ์ ผลนี้คือ เป็ นความรู ้สึก
ประทับใจความสาเร็ จไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม โดยให้นึกถึงสิ่ งที่ทาแล้วสาเร็ จ และ
ประทับใจเหล่านั้นมาสัก 4-5 เรื่ อง และเหตุการณ์เหล่านั้นเป็ นผลสัมฤทธิ์ ของ เรา และนามาเขียนเป็ น
ผลสรุ ปนี้เก็บไว้เป็ นข้อมูลไว้เป็ นองค์ประกอบในการสมัครงาน
(4) สารวจความชอบและไม่ ชอบ เป็ นขั้นตอนของการลองกลับไปคิดทบทวน
ใหม่อีกครั้งถึงประสบการณ์สมัยอยูโ่ รงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย หรื อช่วงชีวติ ที่ผา่ นมามีอะไรที่เกิดขึ้น
ในช่วงเหล่านั้นที่ชอบและไม่ชอบใจบ้างไหม เช่น เราอาจจะจาครู ที่ ตาหนิ อย่างขาดเหตุผล คุณแม่
ที่เคร่ งครัดและเจ้าระเบียบ เพื่อนที่เจ้าอารมณ์ ขอให้จาบุคลิกลักษณะของบุคคลที่ เราไม่ชอบนี้ไว้ดว้ ย
จะได้รู้วา่ บุคคลประเภทใดที่อยูด่ ว้ ยแล้วไม่มีความสุ ข
(5) สารวจขีดจากัด คนเราทุกคนไม่มีความสมบูรณ์ดีพร้อมไปเสี ยทุกอย่าง
ทุกคนต้องมีขอ้ บกพร่ อง ซึ่ งมันอาจเป็ นจุดอ่อนที่ยงั แฝงอยูใ่ นบุคลิกภาพในปั จจุบนั จุดอ่อนที่จะเป็ น
สิ่ ง ขัดขวางทาให้ไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร โดยจะต้องพยายามทาความรู ้จกั กับทุก ด้านของ
บุคลิกตนเองอย่างแท้จริ ง และนามาเป็ นจุดแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อเป็ นข้อควรระวัง เพื่อจะไปสู่ เป้ าหมาย
แห่งความสาเร็ จได้ เช่น เราอาจเป็ นคนที่มีความคิดอ่านที่ดีสมัยอยูโ่ รงเรี ยนมัธยม แต่ มักไม่กล้าแสดง
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ตัวหรื อแสดงความคิดเห็นให้ปรากฏ ทาให้คนอื่นรับหน้าที่แทนไป แสดงว่า มีจุดอ่อน คือ ขาดความ
กล้า หรื อไม่มีลกั ษณะเป็ นผูน้ า ก็นา จุดอ่อนข้อนี้ไปปรับปรุ งและพัฒนา หรื อถ้าไม่ สามารถทาได้ จะ
เป็ นผูน้ าก็ตอ้ งหางานในตาแหน่งที่ไม่ตอ้ งแสดงความเป็ นผูน้ าดังกล่าว
(6) สารวจค่ านิยม ค่านิยม คือสิ่ งที่เรายึดถือว่า ดี งาม สมควรปฏิบตั ิ เช่น ค่านิยม
เรื่ องความซื่ อสัตย์ ความมัน่ คง ความปลอดภัย ความเสี ยสละ ซึ่ งถ้าคิดแต่เพียงว่าขอให้ได้งาน โดยไม่
ตระหนักถึงค่านิยมของตัวเองและธรรมชาติของงาน การทางานนั้นก็จะไม่ได้รับความสุ ขกับการ
ทางาน และทาให้ตอ้ งเข้าๆ ออกๆ หางาน ใหม่อยูต่ ลอดเวลา ดังนั้น การรู ้จกั ค่านิยมของตัวเองจึงเป็ น
หัวใจสาคัญอีกด้านหนึ่งในการทางานเพื่อความสุ ขของชีวติ
(7) สารวจความสั มพันธ์ ทมี่ ีต่อบุคคลอืน่ การทางานทุกชนิดต้องสัมพันธ์กบั คน
จะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั แต่ละตาแหน่งงาน ดังนั้น สิ่ งที่คุณต้องเข้าใจคือ เราต้องอยูก่ บั คนไปตลอด
ชีวติ การเข้าใจความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม และทางานด้วยกัน
ในองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(8) สารวจสิ่ งแวดล้อมในการทางาน สิ่ งแวดล้อมในการทางานที่น้ ีก็คือ สถานที่ต้ งั
ของหน่วยงาน เช่น ใกล้ -ไกล การคมนาคม ต่างจังหวัด หรื อกรุ งเทพฯ สภาพมลภาวะต่างๆ ลักษณะ
งาน ซึ่ งจะต้องมีความยืดหยุน่ พอที่จะปรับความต้องการให้เข้ากับสิ่ งต่างๆ รอบตัวได้ตามสมควร
(9) ความต้ องการเกีย่ วกับเงินเดือน ไม่วา่ ผูส้ มัครงานจะมีประสบการณ์หรื อไม่
มีประสบการณ์ก็ตาม การเรี ยกร้องเงินเดือนเท่าใดนั้น ควรจะต้องไปทาการค้นคว้าว่าโดยทัว่ ๆ ไป
บุคคลที่จบการศึกษา ในระดับเดียวกันหรื อผูท้ ี่ทางบริ ษทั รับเข้ามาในตาแหน่งที่คล้ายกั นได้รับ
เงินเดือนประมาณเท่าใด ซึ่ งส่ วนใหญ่ ถ้าเป็ นงานราชการเงินเดือนจะต้องเป็ นไปตามวุฒิที่ทางการ
กาหนด ไม่มีการต่อรอง แต่ถา้ เป็ นบริ ษทั เอกชนหรื อรัฐวิสาหกิจอาจมีอตั ราการจ่ายเงินที่ต่างกัน
ออกไปขึ้นอยูก่ บั ขนาด ความมัน่ คงของบริ ษทั และระบบการบริ หารของบริ ษทั
2) การติดตามข่ าวสาร
สิ่ งที่คนหางานจะต้องตระหนักก่อนสิ่ งอื่นใดก็คือ จะต้องมีความกระตือรื อร้น
ขวนขวายหาข่าวสารด้วยความสนใจอย่างจริ งจัง เพราะช่วงเวลาของการโฆษณารับสมัครงานของแต่
ละองค์กรล้วนมีระยะเวลาจากัด บางองค์กรก็จะระบุวนั หมดเขตรับสมัครเอาไว้ ทาให้เมื่อวันเวลาผ่าน
ไปโอกาสในการสมัครงานแล้ว ได้รับการคัดเลือกไปสัมภาษณ์ยอ่ มน้อยลงด้วย เนื่องจากในแต่ละปี มี
บัณฑิตจบใหม่จากสถานศึกษาที่ผลิตออกมาอย่าง ต่อเนื่อง ด้วยเหตุน้ ี เราจึงต้องขวนขวายที่จะหา
ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงานให้มากที่สุด
เมื่อได้ข่าวสารการรับสมัครงานและคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสมัครได้ รวมทั้ง รู้สึก
พอใจที่จะทางานในตาแหน่งนั้น ๆ ก็ควรจะสมัครให้เร็ วที่สุด เท่าที่จะทาได้ไม่มีเหตุผลอะไรที่ตอ้ งรอ
ทั้ง ๆ ที่มีความพร้อมในเรื่ องเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้ในการสมัครงานตามที่ระบุไว้ ตรงกัน
ข้ามกลับเป็ นผลดีเสี ยอีก เพราะองค์กรที่รับสมัครงานจะเห็นความกระตือรื อร้น ความมุ่งมัน่ และ
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ความต้องการทางานอย่างชัดเจน ส่ งผลให้ผรู ้ ับสมัครพึงพอใจ ที่ให้ความสนใจกับองค์กรนั้นมากกว่า
ผูส้ มัครรายอื่น ๆ ที่รอจนเกือบหมดเขตรับสมัครแล้วจึงค่อยไปสมัคร นอกจากนั้น การส่ งใบสมัครไป
ตั้งแต่เนิ่น ๆ ทาให้มีขอ้ ได้เปรี ยบกว่าคนอื่นในกรณี ที่ส่งใบสมัครไปทางไปรษณี ยแ์ ล้วเกิดความล่าช้า
ก็อาจเป็ นไปได้วา่ ใบสมัครงานหรื อจดหมายสมัครงานของไปถึงที่หมายภายหลังหมดเขตรับสมัคร
งาน โอกาสที่จะได้งานก็จะลดลงตามไปด้วย
คนเราถ้าทางาน ในสานักงาน เราจะต้องใช้เวลาทางานอยูใ่ น สานักงาน ถึงวันละ
7 - 8 ชัว่ โมง เพราะฉะนั้นก็ควรจะสมัครงานด้วยจดหมายสมัครงานหรื อกรอกแบบฟอร์ มการสมัคร
งานและส่ งใบสมัครงานให้ได้อย่างน้อยชัว่ โมงละ 1 หน่วยงาน หรื อวันละ 7 - 8 หน่วยงานใน
ตาแหน่งงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมัน่ ใจว่าพอใจจะทางานในตาแหน่งนั้นๆ ถ้าได้รับการ
คัดเลือก
ถ้าทาแบบนี้ได้ โอกาสที่จะได้งานย่อมมีสูงกว่าคนที่สมัครงานนาน ๆ ครั้งหนึ่ง
แล้วก็คอยอยูเ่ ฉยๆ จนกว่าจะรู ้วา่ ไม่มีหวังเสี ยแล้ว จึงค่อยลุกขึ้น แสวงหาข่าวสารรับสมัครงาน แล้วก็
เริ่ มหาหลักฐานใหม่ ส่ งใบสมัครหรื อจดหมายสมัครงานไปอีกครั้งแล้วก็รอคอยการเรี ยกไปสัมภาษณ์
เราจะต้องไม่ลืมว่า คู่แข่งมี จานวนมากขึ้นทุกวัน และ ต้องไม่ลืม ว่าคู่แข่งขันจานวนมาก มีคุณสมบัติ
ทุกอย่างเหมือนที่เราตามเอกสารหลักฐานด้วยกันทั้งนั้น
ดังนั้นในระหว่างที่กาลังหางานทา จึงควรมีเอกสารที่ใช้สาหรับการสมัครงานไว้
ให้พร้อมและทาสาเนาเอาไว้หลาย ๆ ชุด จะได้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาหาหลักฐาน ถ้าขยันแสวงหาแหล่งรับ
สมัครงานได้มากกว่าคนอื่น ๆ เช่น ออกสมัครงานให้ได้วนั ละ 4-5แห่งเท่านั้น โอกาสที่จะประสบ
ความสาเร็ จในการหางานก็มีมากยิง่ ขึ้น
3) มองหาแหล่งงาน
โดยทัว่ ๆ ไป หนทางที่จะเริ่ มมองหาแหล่งงานได้น้ นั มีหลายวิธี โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในจุดที่สื่อมีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงนี้ไม่ใช่เรื่ องยาก
ที่จะหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร
ที่เปิ ดรับสมัครงาน ซึ่ งคุณอาจจะเลือกดูได้จากแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ
(1) สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ท้ งั รายวันและรายสัปดาห์ เป็ นสื่ อที่คนต้องการหางาน
ทามักจะมองหาเป็ นอันดับแรกโดยสื่ อดังกล่าวอาจจะมาในรู ปของนิตยสาร รายสัปดาห์ที่ลงข่าวสาร
เกี่ยวกับการรับสมัครงานโดยเฉพาะ เช่น นิตยสารงานวันนี้ Smart Job หางานหาง่าย หรื อมาในรู ป
ของหนังสื อพิมพ์ที่ลงโฆษณารับสมัครงานโดยเฉพาะ เช่น หนังสื อพิมพ์แหล่งงาน งานทัว่ ไทย
นอกจากนี้ยงั มีในรู ปแบบของ Section Classified ที่แทรกอยูใ่ นหนังสื อพิมพ์รายวัน เช่น โลกวันนี้
The Nation Bangkok Post เป็ นต้น โดยสื่ อเหล่านี้จะมีข่าวสารเกี่ยวกับการ เปิ ดรับสมัครงานใหม่ๆ
อยูเ่ สมอ ซึ่ งนอกจากโฆษณา รับสมัครงานแล้ว ยังมีบทความต่างๆที่ให้ความรู ้เกี่ยวข้องกับการสมัคร
งานที่น่าสนใจอีกด้วย
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(2) สื่ ออินเทอร์เน็ต ในโลกยุคปัจจุบนั สื่ ออินเทอร์ เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่าง
มากในการหางาน โดยผูส้ มัครงานสามารถเข้าไปค้นหาตาแหน่งงานที่ตอ้ งการได้ จากเว็บไซต์หางาน
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ จานวนมากมาย นอกจากจะได้ปริ มาณตาแหน่งงานที่มากแล้ว เว็บไซต์เหล่านี้ยงั ให้
ประโยชน์ในเรื่ องอื่น ๆ อีกเช่น มีบทความเกี่ยวกับเทคนิคการสมัครงาน มีคาแนะนาเกี่ยวกับการเขียน
ใบสมัคร และ Resume แถมยังส่ งใบสมัครและ Resume ไปให้กบั องค์กรทางอีเมล์ได้ทนั ทีอีกด้วย
นับว่าเป็ นวิธีการที่สะดวกและได้ผลดีไม่แพ้วธิ ี การอื่นเลยแต่ก็มีขอ้ เสี ยอยูบ่ า้ งว่าในประเทศไทยนั้น
ช่องทางของ สื่ อทางอินเทอร์ เน็ตยังไม่ใช่สื่อหลักที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย การสมัครงานทางเว็บไซต์
นั้นจึงมีขอ้ จากัดที่วา่ ข้อมูลของคุณอาจไปไม่ถึงผูร้ ับสมัคร เพราะว่าบางบริ ษทั แม้วา่ จะลงรับสมัคร
ทางอินเทอร์ เน็ต แต่อาจจะไม่ได้นาข้อมูลของผูท้ ี่สมัครงานทางอินเ ทอร์เน็ตมาพิจารณา หรื อบางครั้ง
ก็มีความผิดพลาดทางเทคนิค ทาให้ใบสมัครไม่สามารถส่ งไปถึงผูร้ ับปลายทางได้ แต่อย่างไรก็ดีสื่อ
อินเทอร์ เน็ตก็ถือเป็ นสิ่ งที่มีคุณประโยชน์อย่างมากในยุคปั จจุบนั
4) ติดต่อผ่านทางสานักงานจัดหางาน ซึ่ งมีวธิ ี การสมัครงานทั้ง 2 แบบ คือ
- แบบตั้งรับอยูท่ ี่สานักงาน โดยมีตาแหน่งงานว่างไว้ให้ดู หรื อลงทะเบียนไว้
พร้อมทั้งมี นายจ้างมาขอคัดรายชื่อ และเรี ยกตัวสัมภาษณ์ในภายหลัง
- แบบเชิงรุ กนอกสถานที่ โดยมีการจัด "วันนัดพบแรงงาน" ซึ่งข้อดีของการจัด
วันนัดพบแรงงานคือ สามารถยืน่ ใบสมัครกับนายจ้างได้โดยตรง และมีการสัมภาษณ์พดู คุย ศึกษา
บุคลิกภาพและความสามารถ ทาให้สามารถแสดงคุณสมบัติได้เต็มที่ ทาให้มีโอกาสได้งานที่เร็ วกว่า
วิธีอื่นๆซึ่ งสามารถใช้บริ การของกรมการจัดหางานได้ทวั่ ประเทศ โดยในกรุ งเทพฯ มีที่ส่วนกลาง
E-Job Center และ 10 เขตพื้นที่บริ การ ส่ วนต่างจังหวัดติดต่อได้ที่สานักงานจัดหางานจังหวัดทัว่
ประเทศ
(1) หน่วยจัดหางานของมหาวิทยาลัย แทบทุกมหาวิทยาลัย จะมีหน่วยงานจัดหางาน
ที่สังกัดอยูใ่ นกองกิจการนิสิต นักศึกษา ซึ่ งหน่วยงานที่ต้ งั ขึ้นเพื่อเป็ นตัวกลางหาแหล่งงานให้นิสิต
นักศึกษาทั้งในระหว่างฤดูร้อน และเมื่อสาเร็ จการศึกษา
(2) สานักงาน ก.พ.สาหรับงานทางด้านเป็ นข้าราชการ
(3) ถามจากญาติมิตร ต้องประกาศให้พี่นอ้ ง ญาติมิตร เพื่อนฝูงทุกคนรู ้ให้ทวั่ ไปว่า
"คุณกาลังต้องการงาน" และถ้าเขารู ้วา่ ที่ไหนกาลังเปิ ดรับสมัคร เขาก็จะได้แจ้งให้ทราบโดยด่วน
(4) WALK IN คือ การเข้าไปสมัครงานในองค์การที่สนใจโดยตรง โดยไม่สนใจว่า
องค์กรนั้นจะเปิ ดรับพนักงานหรื อไม่ วิธีการนี้อาจเป็ นทางเลือก ที่ใช้ได้ในบางโอกาส ในกรณี ที่มีความ
ต้องการทางานในองค์กรนั้นจริ ง ๆเพราะว่าองค์กรนั้นมีชื่อเสี ยง มีความมัน่ คง สวัสดิการดี หรื อเป็ นคน
ที่มีโอกาสเลือกงานได้มากกว่าคนอื่น เพราะไม่เดือดร้อนเรื่ องเงิน แต่ก็มีขอ้ เสี ยที่วา่ ใบสมัครอาจจะ
ไม่ได้รับการพิจารณา ถ้าองค์กรนั้นๆ มีนโยบายที่จะไม่รับคนในตาแหน่งที่สมัครเป็ นเวลานาน แต่ก็มี
ข้อดีคือ ถ้าได้รับคัดเลือกให้มาสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์งาน แล้วผ่านการพิจารณา ก็จะได้ทางานใน
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ตาแหน่งและองค์กรที่ตอ้ งการจริ ง ๆ แต่การWALK IN นี้ในความเป็ นจริ งอาจเป็ นทางเลือกที่ไม่ประสบ
ผลสาเร็ จมากนัก
ดังนั้น ขั้นตอนการเตรี ยมความพร้อมในการหางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสรุ ปได้ดงั นี้
1. การวิเคราะห์เกี่ยวกับตนเอง
1.1 ย้อนไปดูทกั ษะตัวเราเองและเรื่ องอื่น ๆ ที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น และนามาดูวา่
คุณสมบัติต่างๆ นั้น สามารถใช้ได้มากในงานชนิดใดบ้าง
1.2 เมื่อเลือกอาชีพได้ตรงทักษะและคุณสมบัติของตนแล้วต้องมาพิจารณาว่า
- ต้องการทางานกับหน่วยงานใด (รัฐบาล เอกชน รัฐวิสาหกิจ) ขนาดอะไร
(ใหญ่ กลาง เล็ก)
- สถาบันตั้งใหม่หรื อดาเนินกิจการมานานแล้ว
- มีความก้าวหน้า (เร็ ว หรื อช้า)
- สถานที่ต้ งั (อยูใ่ นเมือง ต่างจังหวัด)
2. การวิเคราะห์หน่วยงานที่คุณสนใจ
สิ่ งที่ทุกคนควรรู ้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับบริ ษทั เหล่านั้นก่อน
การก้าวไปสู่ ข้ นั ตอนสมัครงานคือ
- ความมัน่ คงของบริ ษทั
- สวัสดิการและรายได้
- สิ่ งแวดล้อมในการทางาน
- บรรยากาศของการทางาน
- ค่านิยมและเป้ าหมายในการทางาน
- ความก้าวหน้า
ทุกคนจะเห็นแล้วว่า การศึกษาเกี่ยวกับบริ ษทั ที่คุณสนใจสมัครเป็ นสิ่ งจาเป็ น
อย่างยิง่ ในการได้งาน เป็ นกระบวนการที่จะต้องค้นคว้าสื บหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดไม่ นอ้ ยไปกว่า การ
วิเคราะห์ตนเอง ก่อนที่จะตกลงใจสมัครงาน
6.2
การเตรียมตัวเพือ่ ไปสมัครงาน
การไปสมัครงานเข้าทางานในที่ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นบริ ษทั เล็กๆ หรื อบริ ษทั ใหญ่ๆ และ
ไม่วา่ จะเป็ นงานแนวไหนก็ตาม จะงานราชการ งานเอกชน งานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ผูไ้ ปสมัครงาน
ก็ตอ้ งมีการเตรี ยมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อความมัน่ ใจของผูส้ มัครงาน และมีส่วนช่วยให้บริ ษทั ที่
เราไปทาการสมัครนั้นตัดสิ นใจเลือกผูส้ มัครงานเข้าร่ วมทางานด้วย ยกตัวอย่าง เช่น
1) หากต้องไปสมัครงานแต่เช้าก็ควรรี บเข้านอน และทาใจให้สบาย อย่ากังวลมาก
จนทาให้นอนไม่หลับ และที่สาคัญต้องไปให้ตรงต่อเวลานัดหมาย
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2) การแต่งกาย ควรแต่งกายให้ถูกต้อง เหมาะสม สุ ภาพ ถูกต้องตามกาลเทศะของ
สถานที่ และหน้าที่ของงานที่ไปสมัคร
3) การตัดผม โกนหนวด เครา ตัดเล็บ ต้องทาให้ดูสะอาดสะอ้าน เรี ยบร้อย
4) การพูดจา ควรหัดพูดจาให้สุภาพ มีสัมมาคาระ และชัดถ้อยชัดคา พูดจาฉะฉาน
ตอบได้ตรงประเด็น
5) เตรี ยมเอกสารต่างๆให้เรี ยบร้อย ไม่วา่ จะเป็ น เอกสารการเรี ยนจบ ใบปริ ญญาบัตร
สาเนาบัตรต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ สาเนาทะเบียนบ้าน ใบขอเปลี่ยนชื่อ
6) เตรี ยมสิ่ งที่จะนาไปเสนอ เช่น presentation หรื อ portfolio
7) เตรี ยมสภาพร่ างกายให้พร้อม หลีกเลี่ยงอาหารที่เกิดความเสี่ ยงที่ทาให้เกิดอาการ
ท้องเสี ย พักผ่อนให้เพียงพอ ทาจิตใจให้สบาย ยิม้ แย้ม แจ่มใส
8) ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางให้ดี ว่าบริ ษทั ที่เราจะไปสมัครงานนั้นอยูต่ รงไหน
และใช้เวลาเดินทางนานเท่าไร ใช้เส้นทางไหน รถอะไรผ่านบ้าง
9) ศึกษารายละเอียด ประวัติ ความเป็ นมา ให้ทราบถึงว่าบริ ษทั ที่เราจะไปสมัครงาน
นั้น ประกอบธุ รกิจ หรื อกิจการ เกี่ยวกับอะไร
10) สอบถามข้อตกลงในการเข้าทางานให้ชดั เจน ไม่วา่ จะเป็ น เรื่ องเงินเดือน เวลาใน
การเข้างาน และงานที่จะได้รับมอบหมาย
11) ไหว้พระก่อนออกจากบ้าน ไหว้พอ่ แม่ ขอพรท่าน ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ศาลพระภูมิ
ของบริ ษทั ที่เราจะไปสมัครงานเพื่อเป็ นสิ ริมงคล และเสริ มกาลังใจ
ทั้งหมดเป็ นตัวอย่าง การเตรี ยมตัว และเตรี ยมใจ และเตรี ยมความพร้อมในการไปสมัคร
งาน แต่จะได้รับเข้าทางานในบริ ษทั ที่ไปสมัครไหมนั้น ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายที่เป็ นตัวกาหนด เช่น
ความรู ้ ความสามารถ คู่แข่ง และความเหมาะสมตามคุณสมบัติที่หน่วยงานต้องการ

สรุปท้ ายบท
การนา
หลักการสร้างความสาเร็ จให้แก่ตนเองมาพัฒนาตน ให้เป็ นผูท้ ี่มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ซึ่ งประกอบไปด้วยคุณภาพชีวติ ที่ดีในด้านสุ ขภาพ ร่ างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ด้านคุณภาพจิตเปี่ ยม
ด้วยคุณธรรม ด้านสติปัญญารู ้เท่าทันโลก และชีวติ และด้านสังคมดีมีความสุ ข จะทาให้การดาเนิน
ชีวติ ในสังคมราบรื่ น สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้บุคคลยังได้รับประโยชน์จาก
การฝึ กคุณธรรมให้ใจบริ สุทธิ์ พร้อมตั้งมัน่ แห่งการเรี ยนรู ้ในทักษะความสามารถเพื่อการประกอบ
วิชาชีพต่อไป
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คาถามท้ ายบท
จงตอบคาถามต่ อไปนี้
1. นักศึกษามีวธิ ี การสร้างความสาเร็ จให้แก่ตนเอง อย่างไรบ้าง
2
. นักศึกษามีวธิ ีการค้นหาทักษะความสามารถของตนเองโดยวิธีใดบ้าง จงระบุมาเป็ นข้อ ๆ
3. การบริ หารเวลา มีความสาคัญต่อการดารงชีวติ ของนักศึกษาอย่างไร
4. นักศึกษามีหลักการบริ หารเวลาของตนเองอย่างไรบ้าง
5. นักศึกษาปฏิบตั ิตนอย่างไรบ้าง จึงเกิดความสุ ขในการทางาน จงอธิ บายเป็ นข้อๆ
6.
ช่องทางการมองหาแหล่งงานควรศึกษาทางช่องทางใดบ้าง
7.
นักศึกษามีวธิ ี การเตรี ยมพร้อมในการสมัครงานอย่างไรบ้าง จงอธิ บายเป็ นข้อ ๆ
8. นักศึกษามีวธิ ี ลดความเครี ยดให้แก่ตนเองอย่างไรบ้าง เมื่อได้รับงานมอบหมาย หรื อต้อง
ปฏิบตั ิกิจกรรมที่มากเกินควร

บทที่ 9
การพัฒนาคุณภาพของคนในสั งคมและชุมชน
คาว่า
“พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ไม่เหมือนกับ คาว่า “พัฒนา” ของ
คนทัว่ ไป ดัง่ ที่ทรงวิทย์ แก้วศรี กล่าวว่า โดยมากทางราชการถ้าพูดถึงการพัฒนาจะต้องนึกถึง
เครื่ องไม้ เครื่ องมือ เทคโนโลยี แต่พระเจ้าอยูห่ วั นั้น ถ้าพูดถึงการพัฒนา ตามความหมายของ
ท่านคือ พยายามให้ราษฎรหรื อประชาชนช่วยตนเอง และเปลี่ยนระดับของตัวเองมาทีละน้อยๆ
นี่คือความหมายของคาว่า
“พัฒนา” ของพระเจ้าอยูห่ วั ของเรา ท่านไม่เคยที่จะเร่ งรัด
ให้เกิดอะไรเติบโตดัง่ ปาฏิหารย์ ท่านตระหนักว่าประชาชนต้องเติบโตอย่างมีข้ นั ตอน ต้องค่อยๆ
สนับสนุน และค่อยๆ เขยิบฐานะของเขาขึ้นมา ทรงค่อยๆ เสริ ม ค่อยๆ สร้าง จากประชาชนเล็กๆ
ตามหมู่บา้ นต่างๆ ที่มีความยากจนแร้นแค้น ท่านเสด็จเยีย่ มเยือนและให้แนวทางดาเนินการ
โครงการต่างๆ ค่อยๆ พัฒนาจากความรู ้สึกนึกคิดของประชาชนเป็ นหลัก และนาลงสู่ การปฏิบตั ิ
เพื่อความสุ ขของพสกนิกรชาวไทย (ทรงวิทย์ แก้วศรี ,2533:179-181)

1. คุณภาพของคนในสั งคม
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (มปป :38-45) ได้กล่าวถึงลักษณะประชากรที่มีคุณภาพจัดได้
ว่าเป็ นผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิภาวะ ( mature) ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงชั้นที่เรี ยกได้ ว่าเป็ นผูเ้ จริ ญหรื อมี
คุณภาพดี ตามแนวความคิดของท่านผูร้ ู ้ชาวอังกฤษ ชื่อ
T.R. Batten นั้น มีลกั ษณะสาคัญ
5 ประการ คือ
1) เป็ นผูท้ ี่ร้จกั ใช้ความคิดอย่างมีจุดหมายปลายทาง คือเป็ นผูท้ ี่รู้จกั ใช้ความคิด
และสมองอย่างมีวตั ถุประสงค์ มีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ แบบกระบวนการ คือ มีโครงร่ าง
ในการขบคิด เช่นเมื่อจะคิดถึงเรื่ องการประชุมก็ควรมีลาดับขั้นตอนของการเสนอปั ญหา
การแยกประเภทปัญหา การจัดลาดับปัญหา การหาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางการ
แก้ปัญหานั้นๆ
2) เป็ นผูท้ ี่สามารถคาดการณ์ภายหน้าได้ คือ สามารถคาดคะเนได้วา่ เหตุการณ์
ข้างหน้าจะเป็ นอย่างไรโดยอาศัยข้อเท็จจริ งที่ปรากฎอยู่ และอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ ความรู ้
ด้านต่างๆ ตลอดจนประสบการณ์ที่ผา่ นมาเป็ นเครื่ องกาหนดการคาดหมายนั้นๆ
3) เป็ นผูท้ ี่สามารถดาเนินกิจการที่ยงุ่ ยากสลับซับซ้อนได้ เนื่องจากสังคม
สมัยใหม่น้ นั มีความยุง่ ยากและสลับซับซ้อนมากขึ้นทุกที ผูท้ ี่มีคุณภาพดีจาต้องมีคุณสมบัติขอ้ นี้
เป็ นอย่างยิง่ เพราะจะทาให้มีความสามารถวางแนวทางปฏิบตั ิหน้าที่ของตนได้สาเร็ จ ทั้งนี้โดย
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การอาศัยความรู ้ ความชัดเจน อาศัยประสบการณ์ ตลอดจนการฝึ กอบรมอย่างดีมาเป็ นเครื่ อง
ประกอบในการดาเนินการที่ยงุ่ ยากนี้ให้ได้ผลสาเร็ จ
4) เป็ นผูท้ ี่มีความยินดีที่จะรับฟังและพยายามทาความเข้าใจความคิดเห็นและ
ความสนใจของผูอ้ ื่นได้ ผูท้ ี่เจริ ญมีคุณภาพดีจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู้ มีประสบการณ์ในชีวติ พบเห็น
โลกและผ่านชีวติ มาก จนทาให้สามารถรู ้ได้แน่วา่ ตนเองนั้นมิได้เป็ นผูว้ เิ ศษเพียงคนเดียว คน
อื่นๆ ก็มีความรู ้ความคิดเหมือนตนหรื อดีกว่าตนก็มี ผูท้ ี่จะมีลกั ษณะดังกล่าวได้จะต้องเป็ นผูซ้ ่ ึ ง
ประกอบด้วยคุณสมบัติยอ่ ยเหล่านี้ คือ
(1) มีพ้นื ฐานความรู ้สามัญและความชานาญในด้านครอบครัว สังคม ศาสนา
อนามัย วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองพอสมควร
(2) มีประสบการณ์ในชีวติ พอสมควร คือมีอายุพอที่จะได้พบได้เห็น และ
ประพฤติปฏิบตั ิกิจกรรมของสังคมมาแล้วพอสมควร
(3) มีความมัน่ คงทางจิตใจ เป็ นคนใจคอเยือกเย็น ไม่ยนิ ดีต่อการสรรเสริ ญ
ไม่หวัน่ ไหวต่อคาติฉินจนเกินควร มีความอดกลั้นต่อสภาวะอารมณ์ผอู ้ ื่น และที่สาคัญที่สุดก็คือ
เป็ นผูท้ ี่ยอมรับผิดชอบในการกระทาของตน
5) เป็ นผูม้ ีความชานิชานาญในการติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ของตน คือ จะต้องมีความรู้ดา้ นสังคมวิทยา วัฒนธรรม จิตวิทยา มนุษยสัมพันธ์ และจริ ยศาสตร์
นอกเหนือไปจากความรู้และทักษะด้านอื่นๆ และเป็ นผูท้ ี่ได้รับการฝึ กฝนให้ปฏิบตั ิหรื อมี
ประสบการณ์ผา่ นมาเป็ นเวลานานพอสมควร
จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นว่าคุณภาพของคนในสังคมไทย ต้องมีคุณลักษณะที่สาคัญคือ
รู ้จกั คิด มีความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์ขา้ งหน้า ดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมที่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน
ได้อย่างไม่มีปัญหา และมีความสามารถเข้าใจความคิดเห็นของผูอ้ ื่นได้ซ่ ึ งเป็ นคุณสมบัติเบื้องต้นของ
คาว่า คุณภาพของคนในสังคม
นอกจากนี้ยงั ต้องตระหนักถึงคุณสมบัติข้ นั พื้นฐานให้มีอยูใ่ นตัวตน อีก 5 ข้อคือ ความ
รับผิดชอบ ความเสมอต้นเสมอปลาย ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความพยายามพึ่งตนเอง และ
ความ
ซื่อสัตย์ อันเป็ นคุณลักษณะสาคัญของคาว่า คนมีคุณภาพ
คุณสมบัติท้ งั 5 ข้อดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับประเทศที่พฒั นาในระดับซึ่ งจัดได้วา่ เป็ น
ประเทศที่เจริ ญแล้ว เช่น อังกฤษ และสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น ทั้งนี้เพราะประชากรในประเทศเหล่านั้น
มีสิ่งประกอบอื่นๆ เป็ นฐานอยูแ่ ล้ว เช่น มีระบบสังคมที่ได้อบรมสั่งสอนให้สมาชิกในสังคมเห็น
คุณค่าและปฏิบตั ิตามกันมาตั้งแต่เล็กๆ สาหรับสังคมไทยซึ่ งเป็ นประเทศกาลังพัฒนานั้นสมควรที่คน
ในสังคมจะต้องมีคุณสมบัติขอ้ อื่นๆ อันเป็ นบันไดขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะมุ่งไปสู่ คุณสมบัติท้ งั 5 ข้อ
ที่กล่าวแล้ว ซึ่ งสมบัติข้ นั พื้นฐานมีอยู่ 5ประการเช่นกัน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน,มปป:24-25) ได้แก่
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1) มีความรับผิดชอบ ( responsibility) คือ มีความผูกพันต่อหน้าที่ของตนพยายาม
ปฏิบตั ิหน้าที่ อย่างมีเหตุผลและมีท้ งั ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างดีที่สุด องค์ประกอบที่จะก่อ
ให้ผนู ้ ้ นั มีความรับผิดชอบสู ง ได้แก่
(1) ความขยันหมัน่ เพียร ผูม้ ีความรับผิดชอบจะมีความขยันหมัน่ เพียรอยูใ่ นระดับ
หนึ่งซึ่ งเพียงพอที่จะทางานสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนั้นจะต้องมีความพยายามที่จะปรับปรุ งงาน
ให้ดียงิ่ ขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย
(2) ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน จะต้องมีความระมัดระวัง ละเอียด
ไม่เผอเรอ และคิดหน้าคิดหลังอย่างพอควร
(3) ความสามารถและความรอบรู ้ ผูม้ ีความรับผิดชอบได้น้ นั จะต้องมีพ้นื ความรู ้
พอควร และหมัน่ ฝึ กฝนภายหลังจากที่ได้ปฏิบตั ิงานมาเป็ นเวลานานพอควร
(4) ความเอาใจใส่ และความจริ งจัง จะต้องเป็ นผูม้ ีความเอาใจใส่ ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย มีความตั้งใจให้งานสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี มีความจริ งจังและจดจ่อต่องานพอควร
(5) มีความฝักใฝ่ แสวงหาความรู ้เพิ่มเติมอยูเ่ สมอ ผูม้ ีความรับผิดชอบนอกจาก
ปฏิบตั ิงานให้ได้ดีที่สุดแล้ว ยังต้องพยายามปรับปรุ งงานของตนให้ดียงิ่ ขึ้นไปอีกเพื่อประโยชน์ของ
งานและการขยายของเขตของงาน
2)มีความเสมอต้นเสมอปลาย
(uniformity) หรื อมีความสม่าเสมอ คือ ดาเนินการ
ทุกอย่างถูกต้องตามกาหนด มีม าตรฐานในการกระทา และมีความคงเส้นคงวา ผูท้ ี่มีลกั ษณะ
ดังกล่าวได้จะต้องมีความรู ้พ้นื ฐานในเรื่ องที่จะต้องกระทาอย่างเพียงพอ และต้องมีการวางแผน
สนับสนุนการกระทานั้นๆ นอกจากนั้นยังจะต้องเอาใจใส่ ฝึกฝนให้ทาได้ดีและถูกต้องมาก
กว่าเดิมอีกด้วย
3) มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
(self-confidence) คือ ไม่สะทกสะท้านหรื อละอาย
ที่จะกระทาการอันที่เห็นว่าดีและถูกต้อง แม้วา่ คนอื่นๆ จะเห็นว่าไม่คู่ควรที่จะทา เช่น มีความ
เชื่อมัน่ พอที่จะไปเป็ นคนรับจ้างตัดหรื อตกแต่งสนามหญ้าในเวลาที่โรงเรี ยนปิ ดภาคเรี ยน หรื อ
สมัครเป็ นคนขับรถโดยสารแม้วา่ จะจบระดับปริ ญญาตรี โดยไม่หวัน่ วิตกต่อสายตาของคนอื่นๆ
ถ้าหากสังคมใดมีประชากรที่ไร้คุณสมบัติในข้อนี้เสี ยแล้ว ถึงแม้จะมีคุณสมบัติขอ้ อื่นๆ ก็จะทา
ให้การพัฒนาประเทศเป็ นไปได้ยากกว่าที่คาดมากนัก
4) มีความพยายามพึ่งตนเอง
(self-reliance) คือ เป็ นผูท้ ี่คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง
มากที่สุด หากพยายามจนสุ ดความสามารถแล้วยังไม่ได้ผลดีข้ ึน จึงขอความช่วยเหลือจากผูท้ ี่รู้
หรื อผูท้ ี่มีประสบการณ์มากกว่า เท่ากับเป็ นการเรี ยนรู ้ถึงปั ญหา เรี ยนรู ้ถึงวิธีแก้ไขปั ญหาด้วย
ตนเอง ทาให้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู ้ความฉลาดมากขึ้นกว่าเดิม และก่อให้เกิดความมุมานะความ
พากเพียรพยายามและอดทน

244

5) ความซื่ อสัตย์ (honesty) ต่อตนเองและผูอ้ ื่นที่อยูร่ อบๆ รวมไปถึงต่อสังคมด้วย
คือ กล้ารับว่าผิดเมื่อทาผิด มองเห็นคุณค่าของเวลา มีความตรงต่อเวลา ปฏิบตั ิงานตามภาระหน้าที่
อย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ไม่เห็นแก่พรรคพวก และอามิสสิ นจ้าง โดยยึดหลักความดีไว้เป็ น
คุณธรรมประจาใจ สังคมใดที่ประชากรมีความซื่ อสัตย์ สังคมนั้นจะมีอตั ราคอร์ รัปชัน่ ลดน้อยลง
หรื อไม่มีเลยในที่สุด

2. วิถีชีวติ ชุมชน
วิถีชีวติ ชุมชนเป็ นแนวทางการดาเนินชีวติ ของสมาชิกส่ วนใหญ่ในแต่ละชุมชน
ที่พิจารณาได้จาก บทบาทที่สมาชิกแสดงออกมา ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งในระดับปั จเจก
บุคคล สถาบัน องค์กร และชุมชน โครงสร้างและหน้าที่ของสมาชิก ย่อมเป็ นไปตามความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิก และระหว่างสถาบัน องค์กร และชุมชน ที่จะมีเป้ าหมายการอยูร่ ่ วมกันอย่างอย่างสันติ
ซึ่ งในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับลักษณะชุมชน และการดาเนินชีวติ ของคนในชุมชนเพื่อเรี ยนรู ้ถึงชีวติ ความ
เป็ นอยูข่ องคนในชุมชนที่เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม
2.1 ความหมายของชุ มชน
สุ ริชยั หวันแก้ว (254
7:17) ให้ความหมายว่า ชุมชน หมายถึง “กลุ่มชนซึ่ งรวมตัวอยู่
โดยความรู ้สึกผูกพันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะโดยอาศัยหลักผูกพันในทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์
ศาสนาเดียวกันก็ตามที่ทาให้แต่ละบุคคลมีความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมนั้น ๆ”
กาญจนา แก้วเทพ (2530
:5) อธิ บายไว้วา่ ชุมชน “มีปัจจัยอันเป็ นเงื่อนไขที่จาเป็ น
3 ประการ คือ บริ เวณชุมชน ประชาชน และระบบความสัมพันธ์ของประชาชน”
ความหมายของชุมชน (
Community) ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนหรื อบริ เวณที่กลุ่มคนนั้นๆ
อยูร่ วมกันได้ท้ งั ๆ ที่แต่ละคนมีความแตกต่างกัน หรื อความหลากหลายในชุมชนนั้น เช่น ความแตกต่าง
กันในด้านความต้องการ เชื้อชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ
เป็ นต้น
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2546:6) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ชุมชนหมายถึง องค์กรทางสังคมอย่าง
หนึ่งที่มีอาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่งที่ปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการพื้นฐานส่ วนใหญ่
และสามารถแก้ไขปั ญหาส่ วนใหญ่ ในชุมชนของตนเองได้
ยุวฒั น์ วุฒิเมธี (2536:3) ให้ความหมายไว้วา่ ชุมชนหมายถึง พื้นที่อนั เป็ นที่อยูอ่ าศัยของ
คนและหมายความถึงกลุ่มคนของประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่น้ นั โดยมีความสมัครใจ
มีวตั ถุประสงค์ เป้ าหมายและจุดหมายในการที่จะอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
ประเวศ วะสี (2541:13) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ชุมชนหมายถึง การที่คนจานวนหนึ่ง
มีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความพยายามทาอะไรร่ วมกัน มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันใน
การกระทา ซึ่ งรวมถึงการติดต่อสื่ อสารกัน
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ชุมชนจึงมีความหมายรวมถึงจานวนพื้นที่อาณาเขตภูมิศาสตร์ มีประชากรที่แสดง
ออกเป็ นกริ ยาโต้ตอบกันทั้งในทางบวกและลบ มีสัมพันธภาพกับสังคมอื่นๆ มีกฎเกณฑ์คุมการ
ประพฤติปฏิบตั ิเป็ นของตนเอง มีสถาบันทางสังคมและวัฒนธรรมที่สามารถตอบสนองความจาเป็ น
พื้นฐานของสมาชิกเป็ นของตัวเอง เช่น สถาบันเศรษฐกิจ การปกครอง ครอบครัว เครื อญาติ
การศึกษา ศาสนา และนันทนาการ เป็ นต้น รวมถึงเป็ นได้ท้ งั ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง
2
.2 ความหมายของวิถีชีวติ
วิถีชีวติ หมายถึงการดาเนินชีวติ ของบุคคล โดยมีลกั ษณะของพฤติกรรมใน
ชีวติ ประจาวันจะเป็ นตัวบ่งบอกถึงการกระทาสิ่ งต่างๆ เช่น การเข้าสังคม การบริ โภค การหาความ
บันเทิง การแต่งตัว การพักผ่อนหย่อนใจ การ รับประทาน กิจ กรรม ทางสังคม การกระทาตาม
แบบอย่างของคนในสังคม ซึ่ งมีลกั ษณะเหมือนหรื อแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น
อุปนิสัย แนวคิด ทัศนคติ รสนิยม ค่านิยมทางศีลธรรมฐานะทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กบั การดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน(สาราญ จูช่วย,2552:8)
จากคาจากัดความดังกล่าวสรุ ปได้วา่
วิถีชีวติ ชุมชนคือคนที่มาอยูร่ ่ วมกันโดยมี
ความสัมพันธ์และความผูกพันกัน มีวถิ ีชีวติ ความเป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจาวันตามการเข้าสังคม สามารถ
ทากิจกรรมให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันได้ และมีลกั ษณะความเป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจาวันที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กนั มีขอบเขตของพื้นที่อยูอ่ าศัยเดียวกัน และมักจะทากิจกรรมร่ วมกันด้วยความสมัครใจ

3. ประเภทของชุมชน
เกณฑ์ การจัดแบ่ งชุ มชน
การจัดแบ่งชุมชนมีหลากหลายโดยจัดตามเกณฑ์ได้ 10 ประเด็น (เอี่ยม ทองดี,2542 :25)
ดังนี้
1) ที่ต้ งั เช่น จัดแบ่งเป็ นชุมชนที่อยูภ่ ายในเขตเทศบาล หรื อ อยูภ่ ายนอกเขตเทศบาล
หรื อจัดแบ่งเป็ นชุมชนที่อยูต่ ิดชายแดน
2
) ลักษณะพื้นที่ เช่น ชุมชนที่มีลกั ษณะพื้นที่เป็ นเกาะอยูบ่ นภูเขา หรื อชุมชนที่มี
ลักษณะพื้นที่เสื่ อมโทรม
3
) จานวนประชากร หรื อความหนาแน่นของประชาชน เช่น ชุมชนเมืองบางแห่งได้
กาหนดไว้วา่ จะต้องมีความหนาแน่นของประชากรที่อาศัยอยูร่ วมกันไม่นอ้ ย 20,000 คนขึ้นไป
4
) การประกอบอาชีพของประชาชน เช่น ชุมชนในชนบท ประชาชนส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
5
) ลักษณะของประชากร เช่น ชุมชนที่ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาคริ สต์ หรื อ
ศาสนาอิสลาม หรื อชุมชนที่ประชากรส่ วนใหญ่ละลดเลิกอบายมุข
6
) วิถีการดารงชีวติ เช่น ชุมชนในชนบทดารงชีวติ อย่างเรี ยบง่าย ไม่ฟุ่มเฟื อย
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7
) เหตุผลทางประวัติศาสตร์ เช่น ชุมชนที่เคยเป็ นเมืองหลวงเก่า หรื อชุมชนที่เคย
ประกอบอาชีพดั้งเดิม เช่น ทอผ้า ปั้ นถ้วยชาม
8
) ความเป็ นศูนย์กลางของกิจกรรม เช่น ชุมชนที่เป็ นศูนย์กลางการค้า และ
วัฒนธรรม
9
) ลักษณะทางกายภาพ เช่น ชุมชนที่เกิดจากการสร้างถาวรวัตถุ ตึกรามบ้านช่อง
10) กฎหมาย เช่น ชุมชนที่เกิดขึ้นโดยกฎบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่ งบัญญัติให้เป็ น
เมืองหลวง หรื อเมืองอุตสาหกรรม
เกณฑ์การจัดแบ่งชุมชนที่กล่าวมาข้างต้นนี้ อาจกาหนดไว้อย่างเป็ นทางการ เช่น เกิดจาก
บทกฎหมาย หรื อกาหนดไว้อย่างไม่เป็ นทางการ เช่น เกิดตามความเคยชินของประชาชน หรื อการ
ยึดถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมาก็ได้
สาหรับประเทศไทยจัดแบ่งตามที่ต้ งั โดยพิจารณาจากเขตเทศบาล และเขตสุ ขาภิบาล
เป็ นหลัก ดังเช่นชุมชนที่อยูภ่ ายในเขตเทศบาล และเขตสุ ขาภิบาล ถือว่าเป็ นชุมชนเมือง ส่ วนชุมชนที่
อยูน่ อกเขตเทศบาล และสุ ขาภิบาลถือเป็ นชุมชนชนบท
ลักษณะชุมชน จาแนกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ชุมชนเมือง (
urban community) และ
ชุมชนชนบท (rural community) (เอี่ยม ทองดี,2542:32)
3.1. ชุ มชนเมือง หมายถึง ชุมชนที่ต้ งั อยูใ่ นเขตเทศบาล หรื อสุ ขาภิบาล ประชาชนอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่น ลักษณะของชุมชนเมืองที่ชดั เจนมีดงั นี้
1) เป็ นเขตที่มีลกั ษณะเป็ นศูนย์กลางของกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง เป็ นศูนย์กลางการประกอบธุ รกิจ การค้า การศึกษา การเมือง การปกครอง และการ
บริ หาร เป็ นต้น
2) เป็ นเขตที่อยูอ่ าศัยของผูม้ ีฐานะทางเศรษฐกิจสู ง หรื อย่านคนรวย เช่น เขตสี ลมเขต
กรุ งเทพมหานคร
3) มีเขตที่เป็ นบ้านเรื อนของประชาชนยากจน คือ เป็ นบ้านเรื อนหลังเล็ก ๆ ปลูกสร้าง
พอให้คุม้ กันแดดกันฝนได้ ประชาชนอยูก่ นั อย่างหนาแน่นมาก เรี ยกกันว่าชุมชนแออัดหรื อสลัม เช่น
เขตคลองเตย ของกรุ งเทพมหานคร
4) เป็ นเขตที่ประชาชนมีความสัมพันธ์กนั อย่างห่าง ๆ ไม่สนิทสนม ไม่จริ งใจ และไม่
ถาวร เช่นนี้เป็ นความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ ( secaondary relationship) เช่น ความสัมพันธ์กนั ในหน้าที่
การงานระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับชา พ่อค้ากับลูกค้า หรื อนายจ้างกับลูกจ้าง
5) มีเขตเมืองเก่าซึ่ งมีถนนแคบ และบ้านเรื อนตั้งอยูก่ นั อย่างแออัด เช่น เขตพระนคร
ของกรุ งเทพมหานคร
6) เป็ นเขตที่มีความหลากหลายในชุมชน เช่น เป็ นที่อยูอ่ าศัยของผูท้ ี่อพยพย้ายถิ่นที่อยู่
มาจากหลายส่ วนของประเทศรวมทั้งมาจากต่างประเทศด้วย
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7) เป็ นเขตที่มีความแตกต่างด้านการดารงชีวติ เช่น มีอาชีพแตกต่างกัน และมีการแบ่ง
งานกันทาตามความชานาญเฉพาะด้าน เช่น ประกอบอาชีพรับราชการ เป็ นนักวิชาการ นักธุ รกิจ
พ่อค้า และผูใ้ ช้แรงงาน
8) เป็ นเขตที่มีการทางานร่ วมกัน หรื อผลิตร่ วมกัน และงานที่ทามีลกั ษณะสัมพันธ์กนั
เช่น ทางานในบริ ษทั หรื อโรงงานเดียวกัน และแม้จะต่างแผนกกัน แต่ละแผนกก็มีความสัมพันธ์กนั
9) เป็ นเขตที่มีปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น เป็ นแหล่งอาชญากรรม แหล่งรวม
อบายมุข หรื อสถานเริ งรมย์
10) เป็ นเขตที่มีปัญหาสิ่ งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ เสี ยง
3.2 ชุ มชนชนบท หมายถึง ชุมชนที่ต้ งั อยูภ่ ายนอกเขตเทศบาล หรื อสุ ขาภิบาล ประชาชนอาศัย
อยูอ่ ย่างไม่หนาแน่น สาหรับลักษณะของชุมชนชนบทที่สาคัญ เช่น
1) ประชาชนภายในชุมชนชนบทมีความเป็ นอยูอ่ ย่างเป็ นกันเอง มีความคุน้ เคย
สนิทสนม และจริ งใจต่อกัน อันเป็ นความสัมพันธ์กนั แบบปฐมภูมิ (primary relationship)
2) ประชาชนในชุมชนชนบทมีความรักและผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณี หรื อ
วัฒนธรรมมากกว่าประชาชนในชุมชนเมือง เช่น จะไปทาบุญทาทานเป็ นประจา
3) ถึงแม้วา่ ความหนาแน่นของประชากรในชุมชนชนบทจะมีไม่มากเมื่อเทียบกับ
ชุมชนเมือง แต่จานวนสมาชิกในครอบครัวมีมากกว่าในชุมชนเมือง
4) อาชีพของประชาชนในชุมชนชนบทส่ วนใหญ่จะผูกพันอยูก่ บั ธรรมชาติ
โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ อีกทั้งการประกอบอาชีพเป็ นไปในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

4. ภาระหน้ าทีข่ องชุมชน
ภาระหน้าที่ของชุมชนที่มีต่อประชาชนในชุมชนนั้น มีอย่างน้อย 10 ประการ ดังนี้
1) การตอบสนองและให้บริ การขั้นต้นแก่สมาชิกในชุมชน หมายถึง การให้บริ การ
ขั้นพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการดารงชีวติ ของสมาชิกในชุมชนให้ดาเนินไปได้ดว้ ยดีมีความสุ ข เช่น
การให้บริ การทางด้านสาธารณสุ ข การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม เป็ นต้น
2) การจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกเบื้องต้นแก่สมาชิกในชุมชน นอกจากหน้าที่
การให้บริ การข้างต้นแล้ว ชุมชนยังมีหน้าที่จดั ให้มีสิ่งอานวยความสะดวกให้สมาชิกในชุมชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการประกอบอาชีพ และการดารงชีวติ อยูเ่ ป็ นต้นว่าจัดให้มีถนน น้ าประปา
ไฟฟ้ า หรื อโทรศัพท์
3) การจัดให้มีการรักษาคุม้ ครองสวัสดิการให้แก่สมาชิกในชุมชนทั้งในด้านร่ างกาย
และทรัพย์สิน เป็ นธรรมดาที่ในแต่ละชุมชนย่อมมีคนดี และคนไม่ดีปะปนกัน ดังนั้น เพื่อป้ องกันมิให้
คนดีถูกคนไม่ดีข่มเหงรังแก จึงจาเป็ นต้องมีการจัดบริ การให้แก่สมาชิกในชุมชนในด้านการรักษา

248

คุม้ ครองสวัสดิการ เช่น สถานีตารวจ มีการอานวยความยุติธรรม รวมทั้งมีระบบป้ องกันตนเองของ
สมาชิกในชุมชน เป็ นต้นว่า มีหน่วยรักษาความปลอดภัย หรื อมียามประจาหมู่บา้ น
4) การดูแลควบคุมสวัสดิภาพของสมาชิกในชุมชน หมายถึง มาตรการทั้งหลายที่จะ
ช่วยให้สถาบัน และองค์กรที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อรักษาและคุม้ ครองสวัสดิภาพทั้งร่ างกายและทรัพย์สินของ
สมาชิกในชุมชนให้คงอยูแ่ ละปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นธรรมเพื่อความสงบสุ ข และเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของชุมชน
5
) การสร้างความอบอุ่น มัน่ คง ปลอดภัยให้แก่สมาชิกในชุมชน หมายถึง การที่
ประชาชนมารวมกันอยูใ่ นชุมชนที่มีกฎระเบียบ และกฎหมาย ย่อมมีส่วนสาคัญทาให้สมาชิกใน
ชุมชนเกิดความอบอุ่น มัน่ คง และปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
6) การจัดให้มีหน่วยการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็ นการสนับสนุนส่ งเสริ มให้
ประชาชนในชุมชนได้มีการช่วยเหลือตนเอง และปกครองตนเองได้ตามระบอบประชาธิ ปไตยโดยมี
พระมากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข เช่น ในชุมชนเมืองมีเทศบาล ขณะที่ชุมชน ชนบทมีองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล เป็ นต้น
7) การปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกในชุมชน ค่านิยม หมายถึง สิ่ งที่
ประชาชนในชุมชนหนึ่งเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่มีค่าควรแก่การยึดถือ ยกย่อง หรื อปฏิบตั ิตามเมื่อเป็ นเช่นนี้
ชุมชนจึงมีหน้าที่จะต้องปลูกฝังค่านิยมที่สมควรให้แก่สมาชิก เช่น การก่อให้เกิดความภูมิใจที่เป็ น
ส่ วนหนึ่งของชุมชน มีการปลูกฝังค่านิยมให้รักชาติ และพระมหากษัตริ ย ์ เป็ นต้น
8) การปลูกฝังให้ชุมชนมีจิตสานึกหรื อจิตวิญญาณเพื่อส่ วนรวม นอกเหนือจาก
ภารกิจหน้าที่ของชุมชนในการรักษากฎหมาย การอานวยความยุติธรรม การอานวยความสะดวก และ
การให้บริ การแก่ประชาชนแล้ว ชุมชนยังมีภารกิจหน้าที่ ที่จะต้องปลูกฝังด้านจิตใจ โดยเฉพาะเรื่ อง
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต การเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม และการเข้ามามีส่วนร่ วมในชุมชนด้วย
9) การควบคุม ดูแล อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยใช้
อย่างประหยัด คุม้ ค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
10) การส่ งเสริ มภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อธารงสภาพของชุมชน
และรักษาสิ่ งที่ดีงามของชุมชนไว้

5. รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของคนในชุมชน
การศึกษาความเป็ นอยู่ ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ต้องศึกษาถึงรู ปแบบในการดาเนิน
ชีวติ เนื่องจากรู ปแบบการดาเนินชีวติ เป็ นตัวชี้ให้เห็นถึงลักษณะกิจกรรมความสนใจ และอธิ บาย
ลักษณะทางจิตวิทยาของกลุ่มคนได้อย่างละเอียด และแม่นยากว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์
และรู ้ถึงข้อมูลของคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนได้ชดั เจนกว่า ซึ่ งคาว่า “รู ปแบบ” มีผใู้ ห้ความหมาย
ไว้ดงั นี้
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สมจิตร ล้วนจาเริ ญ (2532
:39) รู ปแบบการดาเนินชีวติ ( Lifestyles) หมายถึง การที่กลุ่ม
ชนได้ใช้ชีวติ ด้วยการใช้เวลาทากิจกรรม การใช้จ่ายเงินในการดารงชีวติ รู ปแบบการดาเนินชีวติ มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ สิ่ งจูงใจ ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ชั้นทางสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
ทั้งนี้เพราะว่าคนเราเกิดมาจะต้องใช้ชีวติ ที่สัมผัสกับสิ่ งต่างๆ ภายนอกตัว ประกอบกับการใช้ชีวติ ที่
ได้รับอิทธิ พลมาจากความเป็ นบุคลิกภาพของตนเองที่ผลักดันให้เกิดรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของตน
ขึ้นมา ดังนั้นรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของแต่ละคนจึงสามารถมีความแตกต่างกันออกไปได้ สอดคล้อง
กับ (Assael,1995) ที่นิยามว่ารู ปแบบการดาเนินชีวติ นั้นก็คือลักษณะของความเป็ นอยูท่ ี่แสดงถึงการ
ใช้เวลาของแต่ละคนว่าเป็ นอย่างไร ( Activities) การให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัว
(Interests) และความคิดเห็นที่มีต่อตัวเองและสิ่ งรอบข้าง ( Opinions) ความสัมพันธ์ในกลุ่มชนการ
คิดเห็นและการกระทาตามแบบอย่าง ซึ่ งตัวแปรเหล่านี้คือลักษณะทางจิตวิทยา (
Psychological
Characteristics)
ขวัญใจ เกียรติศกั ดิ์สาคร (2541:16) ได้อธิบาย รู ปแบบการดาเนินชีวติ หมายถึงรู ปแบบ
เฉพาะของกิจกรรมในแต่ละวันที่แสดงถึงความเป็ นกลุ่ม เป็ นตัวตนของคนๆ นั้น โดยที่รูปแบบการ
ดาเนินชีวติ ของแต่ละบุคคลเป็ นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน คนแต่ละคนจะเลือกทาในสิ่ งที่แตกต่าง
จากคนอื่นๆ ซึ่ งก็อาจจะมีใครคนอื่นๆ ทาในสิ่ งเหล่านี้เหมือนกันก็เป็ นไปได้ จึงมีคนจานวนหนึ่งที่มี
รู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่เหมือนกันและต่างกัน
ดารา ทีปะปาล (2542:168-178) ได้อธิ บายว่า รู ปแบบการดาเนินชีวติ หมายถึงปั จจัยที่
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดาเนินชีวติ ( Lifestyle) มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั คุณค่าและ
บุคลิกภาพบุคคลที่เป็ นจุดสนใจ การดาเนินชีวติ ในลักษณะคล้ายๆ กัน มีเกณฑ์ทางสังคมรองรับโดย
ไม่มีใครบังคับ ซึ่ งปั จจุบนั เรื่ องที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ “รู ปแบบการดาเนินชีวติ ” (Lifestyle)
ที่จะทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ชีวติ พฤติกรรมการกินการเที่ยว การพูดคุย และความชอบ
หรื อไม่ชอบในสิ่ งต่างๆ รอบตัว
จากความหมายดังกล่าว จะเห็นว่ารู ปแบบการดาเนินชีวติ มีความสาคัญต่อการรวมกลุ่ม
ภายในสังคมเดียวกัน และมีลกั ษณะการดาเนินชีวติ ที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้วฒั นธรรมเดียวกัน
ก่อให้เกิดเป็ นกลุ่มชน มีความสัมพันธ์เกิดเป็ นระบบเครื อญาติอยูด่ ว้ ยกันอย่างสงบสุ ข มีวถิ ีการดาเนิน
ชีวติ ที่คล้ายกันและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน ตามวิถีชีวติ ของชุมชน
ได้เป็ นอย่างดี
ตัวอย่ างรู ปแบบการดาเนินชี วติ ของคนในชุ มชน
กรณีศึกษาชุ มชนบางขนุน
การศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวติ มีความสาคัญอย่างมากในการศึกษาความเป็ นอยู่
ของบุคคล กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากรู ปแบบการดาเนินชีวติ เป็ นตัวชี้ให้เห็นถึงลักษณะ กิจกรรม
ความสนใจ และอธิ บายลักษณะทางจิตวิทยาของกลุ่มคนได้อย่างละเอียด และแม่นยากว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ผลจากการศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวติ ของบุคคล จะช่วยอธิ บายให้นกั การตลาด
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นักการศึกษาเข้าใจถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายได้ดียงิ่ ขึ้น และสามารถนาข้อมูลที่ได้ ไปใช้ในการ
วางแผนการจัดการศึกษา การดาเนินกิจกรรม และการตลาดได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งในปั จจุบนั การ
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนินชีวติ สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ การศึกษาในลักษณะกว้างๆ
ถึงพฤติกรรมการใช้ชีวติ และการศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวติ ควบคู่ไปกับการศึกษาลักษณะความ
เป็ นอยูท่ างสังคม รวมไปถึงพฤติกรรมการอยูร่ ่ วมกัน (สุ มาลี เหลืองดารงกิจ ,2543: 131) เพื่อนาผลที่
ได้จากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมความเป็ นอยูร่ ่ วมกัน การศึกษา
ทางด้านวิชาการและการโฆษณาประชาสัมพันธ์(สาราญ จูช่วย,2552:12)
ตัวกาหนดแบบ
การดาเนินชีวติ
(Lifestyle Determinants)
- ลักษณะของ
ประชากรศาสตร์
- วัฒนธรรมย่อย
- ชั้นของสังคม
- แรงจูงใจ
- บุคลิกภาพ
- อารมณ์
- ค่านิยม
- วงจรชีวติ ของครัวเรื อน
- วัฒนธรรม
- ประสบการณ์ในอดีต

รู ปแบบการดาเนินชีวติ

ผลกระทบต่อพฤติกรรม
(Impact on Behavior)

(Life Style)
เรามีชีวติ อยูอ่ ย่างไร
- กิจกรรม
- ความสนใจ
- ชอบ/ไม่ชอบ
- ทัศนคติ
- การบริ โภค
- ความคาดหวัง
- ความรู ้สึก

การปฏิบตั ิ
- อย่างไร
- เมื่อไหร่
- ที่ไหน
- อะไร
- กับใคร
การแสดงออก
- ที่ไหน
- กับใคร
- อย่างไร
- เมื่อไร
- อะไร

ภาพที่ 55 รู ปแบบการดาเนินชีวติ
ที่มา : (Del l, Hawkins; Roger j, Best and Kenneth A. Coney, Consumer Behavior : Building Marketing Strategy,
7th ed (Boston : McGraw-Hill, 1998, p. 434. อ้างถึงใน ดารา ทีปะปาล. 2542: 168-178.)

จะเห็นว่าการดาเนินชีวติ ที่แสดงให้เห็นถึงรู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่ถูกกาหนดด้วยปั จจัย
ต่างๆ ประกอบด้วย ประสบการณ์ที่ผา่ นมา ( Past Experience) ลักษณะบางอย่างที่ ติดมาตั้งแต่กาเนิด
(Innate Characteristics) และสถานการณ์ในปัจจุบนั (Current Situation) สิ่ งดังกล่าวเหล่านี้จะมีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการแสดงออกและแนวคิด ซึ่ งทุกคนจะมีรูปแบบการดาเนินชีวติ เป็ นของตนเอง และจะ
ได้รับการปรับปรุ ง ขัดเกลาโดยผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ( Social Interaction) ทางครอบครัว
ความเป็ นอยูข่ องชุมชน ไปตามขั้นตอนของวงจรชีวติ
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จากแนวคิดทฤษฎีดงั กล่าวจะเห็นว่ารู ปแบบการดาเนินชีวติ มีความสาคัญต่อการจัด
การศึกษา การจัดกิจกรรมและการพัฒนาพฤติกรรมการอยูร่ ่ วมกันเพราะลักษณะรู ปแบบการดาเนิน
ชีวติ ของคนแต่ละคนจะเหมือนกันหรื อต่างกันได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั กฎเกณฑ์ของสังคมที่ปฏิบตั ิร่วมกัน
ด้วยความสมัครใจทั้งแนวความคิดและวิธีปฏิบตั ิ
สาราญ จูช่วย (2552 : 14) ได้ศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวติ ของคนในชุมชนบางขนุน
อาเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษารู ปแบบการดาเนินชีวติ ของคนใน
ชุมชนและศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม
ของคนในชุมชนบางขนุน อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในอดีตกับปั จจุบนั (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 พ.ศ.2551) จากข้อมูลนามาเป็ นตัวอย่างกรณี ศึกษาถึงลักษณะรู ปแบบการดาเนินชีวติ ของคนในชุมชน
ได้ดงั นี้
1) โครงสร้างพื้นฐานทางประชากรศาสตร์ ของคนในชุมชนบางขนุนเป็ นเพศหญิง
มากกว่าเพศชายและมีอายุระหว่าง 45 ปี ถึง 55 ปี มีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นส่ วนใหญ่ โดยรวมแล้วยังเป็ นคนในพื้นที่ด้ งั เดิมและประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร
2) รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของคนในชุมชนบางขนุนมีลกั ษณะดังนี้
(1) การดาเนินชีวติ ด้านเศรษฐกิจ ลักษณะครัวเรื อนในชุมชนบางขนุนร้อยละ
28.00 มีรายได้ต่อครอบครัวเดือนละ 16,000 บาท – 20,000 บาท
(2) รู ปแบบการดาเนินชีวติ ด้านสังคม คนในชุมชนบางขนุนมีความภาคภูมิใจใน
ประวัติทอ้ งถิ่นดั้งเดิมที่ตนอยูอ่ าศัยมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั และพบว่าทุกครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในชุมชน มีความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ลักษณะความเป็ นอยูใ่ นแต่
ละครอบครัวยังคงยึดหลักชีวติ ที่เรี ยบง่ายแบบชนบท ตกตอนเย็นจะรับประทานอาหารร่ วมกัน
ปรึ กษาหารื อกัน และในวันหยุดจะพาครอบครัวไปพักผ่อนต่างจังหวัด เยีย่ มญาติผใู ้ หญ่ หรื อไปวัดใน
แหล่งชุมชนที่ตนอยูอ่ าศัย

ภาพที่ 56 การรวมกลุ่มแม่บา้ นในจัดทาสิ นค้า One Thumbon One Product
(ถ่ายเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551)
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(3) รู ปแบบการดาเนินชีวติ ด้านสิ่ งแวดล้อม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใน ชุมชนยังคง
สภาพความร่ มรื่ นเช่นเดียวกับในอดีต อาชีพของคนในชุมชนส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกร
ทาสวนผลไม้ และเพาะพันธุ์ไม้ จาหน่าย ดินน้ ายังมีความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตทางการเกษตรดี
สภาพภูมิประเทศเอื้ออานวยต่อการปลูกผลไม้ มีบรรยายกาศที่ร่มรื่ นและสวยงาม การคมนาคม
ทางรถ ยังต้องพึ่งพารถยนต์ส่วนตัวมากกว่ารถสาธารณะ คนในชุมชนบางขนุนดั้งเดิมหรื อที่ยา้ ย
เข้ามาอยูจ่ ะผูกพันกับท้องถิ่นที่เกิดที่อาศัยเป็ นส่ วนใหญ่

ภาพที่ 57 ความร่ มรื่ นในอาชีพการเกษตรของคนในชุมชนบางขนุน
(ถ่ายเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551)
(4) รู ป แบบการดาเนินชีวติ ด้านวัฒนธรรม คนในชุมชนบางขนุนมีวฒั นธรรม
ประเพณี ที่สืบทอดกันมาตามแบบอย่างของคนในชุมชนดั้งเดิมยังรักษาแนวคิดการอบรมสั่งสอนและ
วัฒนธรรมความเป็ นอยู่ ตามรู ปแบบคนในชนบท เชื่อในเรื่ องของศาสนา หลักการครองตนและยึดถือ
คาสั่งสอนของบรรพบุรุษเป็ นแบบอย่าง ครอบครัวที่ประสบความสาเร็ จมักมีรูปแบบในการดาเนิน
ชีวติ ตาม รุ่ นปู่ รุ่ นย่า รุ่ นตา รุ่ นยาย หรื อผูน้ าชุมชน ทุกครอบครัวจะสอนให้สมาชิกในครอบครัว เชื่อ
ฟังคาสั่งสอนของผูใ้ หญ่ และสอนให้ประพฤติปฎิบตั ิตนตามความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณี ตาม
แบบอย่างปฎิบตั ิของชุมชน

ภาพที่ 58 วิถีชีวติ ชุมชนที่พ่ งึ พาอาศัยกัน
(ถ่ายเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551)
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จากผลการศึกษาดังกล่าว จะเห็นว่า รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีประโยชน์ต่อการศึกษา
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ครอบครัวและสิ่ งแวดล้อม ที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพชีวติ ของบุคคล
มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กนั ทุกด้าน เมื่อมนุษย์ดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากคน
ในชุมชนบางขนุนที่มีรูปแบบการดาเนินชีวติ ตามบรรพบุรุษ และมีครอบครัวที่ประสบความสาเร็ จ
ดาเนินชีวติ อยูใ่ นชุมชนได้อย่างมีความสุ ข มีคุณภาพชีวติ ที่ดีและพร้อมที่จะเป็ นแบบอย่างให้แก่คนใน
ชุมชนรุ่ นต่อๆ ไป

6. ปรัชญาในการพัฒนาการดาเนินชีวติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปั จจุบนั ได้ทรงมีพระราชดารัสในพระราชพิธี
บวงสรวงสมเด็จพระบรมมหากษัตริ ยร์ าชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน
พุทธศักราช 2525 โดยพระองค์ให้ขอ้ คิดทางด้านคุณธรรมไว้วา่ “...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและ
น้อมนามาปฏิบตั ิ (พรชัย มงคลวนิช และคณะ,2550) มีอยู่ 4 ประการ คือ
1
) การรักษาความสัตย์ : ความจริ งใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบตั ิแต่สิ่งที่เป็ น
ประโยชน์และเป็ นธรรม สัจจะเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวติ ร่ วมกันกับผูอ้ ื่นในสังคม การมี
สัจจะมีความซื่ อสัตย์ต่อกันจะทาให้คนเราอยูร่ ่ วมกันได้ดว้ ยความสุ ข ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
2
) การรู ้จกั ข่มใจตนเอง : ฝึ กฝนตนเองให้ประพฤติปฏิบตั ิอยูใ่ นความสัตย์ความดีน้ นั
เป็ นการบังคับใจ การยับยั้งชัง่ ใจ การฝึ กตนเองไม่ให้โกรธเคืองคิดอาฆาตพยาบาทจองเวร ไม่ให้หลง
งมงาย การปรับปรุ งตัวเองให้เหมาะสมกับภาวะและฐานะของตน การอดออมถนอมน้ าใจกัน การไม่
ปล่อยใจไปตามอารมณ์
3
) การอดทน-อดกลั้น : และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริ ต ไม่วา่ จะด้วย
เหตุประการใด เป็ นการอดทนต่อความยากลาบากความตรากตรา ความเจ็บใจที่เกิดจากอานาจกิเลส
อันเนื่องมาจากโลภะ โทสะ และโมหะ
4
) การรู ้จกั ละวางความชัว่ : ความทุจริ ต และรู ้จกั สละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ความเสี ยสละ ตัดใจไม่ห่วงใยในสิ่ งของนั้น ๆ ละทิง้ อารมณ์ที่ไม่น่า
ปรารถนา ที่เกิดจากการกระทาล่วงเกินของคนอื่น ทาให้เกิดความขัดใจ ความไม่พอใจ ความไม่ถูกใจ
ความไม่ชอบใจ ให้หลุดพ้นไปจากจิตใจของตน”
นอกจากการดาเนินชีวติ ที่ตอ้ งมีคุณธรรมในการดาเนินชีวติ เพื่อให้อยูใ่ นวิถีแห่งความ
เป็ นมนุษย์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบแล้ว ในบทนี้จะขอน้อมนาข้อความบางตอนในพระบรม
ราโชวาทและพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เป็ นข้อคิด
นาไปสู่ การปฏิบตั ิตนให้แก่นกั ศึกษาต่อไป
ตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองราชย์ จากอดีต
จนถึงปัจจุบนั พระองค์ ทรงมีพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสกับปวงชนชาวไทยนานับประการ
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เพื่อให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบตั ิตน เป็ นคนดีของสังคมและพระองค์ยงั ทรงเป็ นตัวอย่างที่ดี ให้แก่
ประชาชนชาวไทยในทุกๆด้าน
ขอให้นกั ศึกษา ใส่ ใจและสนใจนาพระราชดารัส และพระบรมราโชวาทของพระองค์
มาปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวันของนักศึกษา ทั้งด้านความคิด ด้านการงาน ครอบครัว และการใช้ชีวติ
จะทาให้ชีวติ ของนักศึกษาดีข้ ึน สามารถดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
พระบรมราโชวาทและพระราชดารัส ของพระองค์ที่มอบให้แก่ คนไทย ในหลากหลาย
เรื่ องนั้น ล้วนแล้วแต่มีคติสอนใจ ซึ่ งจะขอยกตัวอย่าง พระบรมราโชวาทและพระราชดารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีและการใช้ชีวติ ในสังคม
(อารยา สิ งห์สวัสดิ์ , 2552 ).การดาเนินชี วิต .(Online).วันที่สืบค้น 12 มีนาคม 2554 สื บค้นจาก
http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/12578
พระบรมราโชวาทและพระราชดารัสที่ให้ขอ้ คิดในการดาเนินชีวติ
...ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงาม สาหรับสุ ภาพชน รู ้จกั สัม มา
คารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสี ยสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ส่ วนรวม...”
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖
“…ประเพณี ท้ งั หลายย่อมมีประโยชน์ในการดาเนินชีวติ ของคนแต่ละคน เรามีประเพณี
ของชาติไทยเป็ นสมบัติ เราควรยินดีอย่างยิง่ และช่วยกันส่ งเสริ มรักษาไว้เพื่อความเจริ ญก้าวหน้าของ
ประเทศ...”
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓
“…ความรู ้จกั อดทนและอดกลั้น ไม่ยอมตัวยอมใจให้ววู่ ามไปตามเหตุการณ์ตามอคติ
และอารมณ์ที่ชอบใจ หรื อไม่ชอบใจนั้น ทาให้เกิดมีการยั้งคิดและธรรมดาคนเรา เมื่อยั้งคิดได้แล้ว
ย่อมมีโอกาสที่จะพิจารณาเรื่ องที่ทา คาที่พดู ทบทวนดูใหม่ได้อีกคารบหนึ่ง การพิจารณาทบทวนเรื่ อง
ใดๆใหม่ ย่อมจะช่วยให้มองเห็นละเอียดชัดเจนขึ้น ทาให้เกิดความเข้าใจอันกระจ่างสว่างไสวขึ้น...”
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๖
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“…ทุกสิ่ งทุกอย่างที่เกิดที่เป็ นอยูแ่ ก่เราในวันนี้ ย่อมมีตน้ เรื่ องมาก่อน ต้นเรื่ องนั้นคือเหตุ
สิ่ งที่ได้รับคือผล และผลที่ท่านมีความรู ้อยูข่ ณะนี้ จะเป็ นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก ดังนั้นที่พดู
กันว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีน้ นั กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระทาหรื อ กรรมของตนให้ดี
นัน่ เอง...”
ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๙
“…การทาความดีน้ นั สาคัญที่สุดอยูท่ ี่ตวั เอง ผูอ้ ื่นไม่สาคัญและไม่มีความจาเป็ นอันใด
ที่จะต้องเป็ นห่วงหรื อต้องรอคอยเขาด้วย เมื่อได้ลงมือลงแรงกระทาแล้วถึงแม้จะไม่มีใครร่ วมมือด้วย
หรื อไม่ก็ตาม ผลดีที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน…”
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วนั ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐
“…ความบังคับตนเองนั้นเกิดขึ้นได้จากความรู ้สึกระลึกได้วา่ อะไรเป็ นอะไรหรื อ
เรี ยกสั้นๆ ว่า สติ กล่าวคือ ก่อนที่บุคคลจะทา จะพูด หรื อแม้แต่จะคิดเรื่ องต่างๆ สติหรื อความรู ้สึก
ระลึกได้น้ นั จะทาให้หยุดคิดว่า สิ่ งที่จะทานั้นผิดชอบชัว่ ดีอย่างไร จะมีผลเสี ยหายหรื อจะเป็ น
ประโยชน์อย่างไรต่อไปในระยะยาว…”
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๐
“…การดาเนินชีวติ ที่ดีจะต้องปรับปรุ งตัวตลอดเวลา การปรับปรุ งตัวจะต้องมีความเพียร
และความอดทนเป็ นที่ต้ งั ถ้าคนเราไม่หมัน่ เพียร ไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจ
ไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวติ เจริ ญรุ่ งเรื องแน่ๆ...”
ความตอนหนึ่ง ในพระราชดารัส พระราชทานแก่ครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยนจิตรลดา
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓
“…ความซื่ อสัตย์สุจริ ตเป็ นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึ กฝน อบรมให้เกิด
มีข้ ึนในตนเองเพื่อจัดได้เติบโตขึ้นเป็ นคนดีมีประโยชน์และมีชีวติ ที่สะอาด ที่เจริ ญมัน่ คง…”
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์
ในหนังสื อวันเด็ก ประจาปี ๒๕๓๑
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“…อาจมีสิ่งที่มีอยูแ่ ล้วที่จะใช้ไปได้ชวั่ คราว คุณภาพอาจไม่ค่อยดีนกั ทุกสิ่ งทุกอย่างไม่
มีอะไรที่ดีร้อยเปอร์ เซ็นต์ แต่วา่ ต้องใช้อะไรที่พอใช้ได้ไป ไม่อย่างนั้นไม่มีวนั ที่จะมีชีวติ รอดได้...”
ความตอนหนึ่ง ในพระราชดารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔
“…ประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตการณ์ได้ดีกว่าหลายประเทศ เพราะแผ่นดินนี้ยงั
เหมาะสมกับความเป็ นอยูไ่ ด้ อย่างที่เคยพูดมาหลายปี แล้วว่า ภูมิประเทศยัง ”ให้” คือความเหมาะสม
แต่ความเป็ นอยูต่ อ้ งไม่ฟุ้งเฟ้ อ ต้องอยูอ่ ย่างประหยัด และต้องไปในทางที่ถูกต้อง...”
ความตอนหนึ่ง ในพระราชดารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
“…การกูเ้ งินที่นามาใช้ในสิ่ งที่ไม่ทารายได้น้ นั ไม่ได้ อันนี้เป็ นข้อสาคัญ เพราะว่าถ้ากู้
เงินและทาให้มีรายได้ ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ ไม่ตอ้ งติดหนี้ ไม่ตอ้ งเดือดร้อน ไม่ตอ้ งเสี ยเกียรติ…”
ความตอนหนึ่ง ในพระราชดารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
“…คนเราเมื่อมีความสามารถที่ดีเป็ นทุนรอนอยู่ ก็จะไม่มีวนั อับจน ย่อมหาทางสร้างตัว
สร้างฐานะให้กา้ วหน้าได้เสมอ ข้อสาคัญในการสร้างตัวฐานะนั้น จะต้องถือหลักค่อยเป็ นค่อยไปด้วย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดี ไม่ทาเกินฐานะและกาลัง หรื อทาด้วยความเร่ ง
รี บ...”
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๐
“…คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียน
คนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทาอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยูเ่ ป็ นสุ ข...”
ความตอนหนึ่ง ในพระราชดารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 (ราชบัณฑิตยสถาน,2546
: 595) อธิบาย
ความหมายไว้วา่ “พระบรมราโชวาท” คือ โอวาท คาสั่งสอนหรื อคาชี้แนะ เช่น พระบรมราโชวาทใน
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การพระราชทานปริ ญญา ส่ วนคาว่า “พระราชดารัส” หมายถึง คาพูดของพระมหากษัตริ ย ์ ซึ่งได้
พระราชทานไว้ให้คน กลุ่มบุคคล ในโอกาสหรื อวาระต่างๆ กันไป
ทุกข้อความแต่ละตอนในพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ให้ขอ้ คิดเตือนสติให้ทุกคนดาเนินชีวติ ด้วยความไม่ประมาท
ตั้งมัน่ ในความดี เห็นความสาคัญของการพัฒนาตนเองให้มีชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างสงบสุ ข

สรุปท้ ายบท
ชีวติ ที่มีคุณภาพเป็ นชีวติ ที่ตอ้ งฝึ กฝนตนเองหรื อพัฒนาตนทั้งวิธีคิด การประพฤติปฏิบตั ิ
ตนให้อยูใ่ นสังคม ชุมชนท้องถิ่นที่อยูอ่ าศัย ตามวัฒนธรรมประเพณี ของสังคม ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ
และฝึ กตนเองให้มีความรู ้ความสามารถ เพื่อประกอบอาชีพการงานดารงตนให้เป็ นผูม้ ีคุณค่าในสังคม
มีชีวติ ประจาวันในรู ปแบบการดาเนินชีวติ ตามวิถีของประชากรของชาติ ที่ช้ ีให้เห็นถึงความสมดุลของ
การพัฒนาประเทศโดยรวมที่แสดงผลของศักยภาพคุณภาพชีวติ ของประชากรในชาติ
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คาถามท้ ายบท
จงตอบคาถามต่ อไปนี้
1.
ให้นกั ศึกษาระบุรูปแบบการดาเนินชีวติ ของนักศึกษาที่สามารถก้าวไปสู่ ความสาเร็ จตามความ
คาดหวังของนักศึกษา
2. ลักษณะชุมชนที่นกั ศึกษาอยู่ มีความเข้มแข็งในด้านใดบ้าง และมีกิจกรรมภายใต้วฒั นธรรม
ประเพณี เดียวกันอย่างไรบ้าง
3. ก่อนสาเร็ จการศึกษา นักศึกษามีวธิ ี ศึกษาต้นแบบของบุคคลที่ประสบความสาเร็ จด้วยวิธี
ใดบ้าง
4. นักศึกษามีแนวคิดปฏิบตั ิงานอย่างไรให้ประสบความสาเร็ จ จงอธิ บายมาเป็ นข้อ ๆ
5. นักศึกษามีรูปแบบการดาเนินชีวติ ของตนเองที่โดดเด่นเป็ นตัวอย่างแก่ผอู ้ ื่นได้อย่างไรบ้าง
จงอธิบาย 5-8 บรรทัด
6. จงระบุวธิ ีดาเนินชีวติ ของตนเองให้มีความสุ ขมา 5 ข้อ
7. ให้นกั ศึกษาอธิบายวิธีการดาเนินชีวติ ของตนเอง โดยยึดพระบรมราโชวาท และพระราช
ดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ตอนใดตอนหนึ่งที่นกั ศึกษายึดเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิตน
8. นักศึกษามีส่วนร่ วมเข้าไปช่วยชุมชนที่ตนอาศัยอยูไ่ ด้อย่างไร และจะเข้าไปพบชุมชนด้วย
วิธีใด
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