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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ๓) เพ่ือบูรณา
การการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๔) เพ่ือน าเสนอแนวทางและ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา” วิธีการด าเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์ มีการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสังคมวิทยาและทางด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๑๒ ท่าน เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว จึงน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ และน าเสนอในรูปการพรรณนา 

ผลการศึกษา พบว่า 
๑) ค่านิยม คือ กระแสความเชื่อและศรัทธายอมรับในคุณค่าต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรมและ

นามธรรม ทั้งท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อยู่ในช่วยระยะเวลาหนึ่ง ของชนแต่ละกลุ่มทีส่ืบทอดกันมา
ในสังคม ด้วยอุดมคติว่าเป็นค่านิยมของพวกตนทั้งที่พึงประสงค์ (ถูกต้อง) และไม่พึงประสงค์ (ไม่
ถูกต้อง) แต่ละกลุ่มมีเกณฑ์การตัดสินค่านิยมที่ไม่เหมือนกัน 

ค่านิยมที่ถูกต้อง คือ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักมนุษยธรรมสากล 
ได้แก่ ค่านิยมท่ีถูกต้องด้านชีวิต ด้านทรัพย์สิน ด้านครอบครัว ด้านการสื่อสาร และด้านสุขภาพ 

การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง คือ การน าหลักสังคมวิทยา และหลักจิตวิทยามาใช้ใน
กระบวนวิธีการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องหรือค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้วยกระบวนวีธีการสร้างทาง
สังคมวิทยาและจิตวิทยา 

๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ได้แก่ หลัก
เบญจศีลเบญจธรรม ๕ ด้าน คือ ด้านเมตตากรุณา ด้านสัมมาอาชีพ ด้านกามสังวร ด้านสัจจะ และ
ด้านสติสัมปชัญญะ 

๓) บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  คือ การ
น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ๕ ด้านไปบูรณาการเติม
เต็มเข้ากับการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนวิธีการสร้างทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา 

๔) องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา” จากผลการศึกษาสามารถน ามาสร้างเป็นรูปแบบ เพ่ือการเสริมสร้างค่านิยมที่
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ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เรียกว่า “SPI-5S MODEL” อธิบายได้ว่า S=Sociology (สังคม
วิทยา) P=Psychology (จิตวิทยา) I=Integration (บูรณาการ) S1=Life Safety (ความปลอดภัยใน
ชีวิต) S2=Security of property (ความปลอดภัยในทรัพย์สิน) S3=Family Safety (ความปลอดภัย
ในครอบครัว)  S4=Security in Communication (ความปลอดภัยในการสื่อสาร)  S5=health 
Safety (ความปลอดภัยในสุขภาพ) S=Safety or Security (ความปลอดภัย) 
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ABSTRACT 

This research study the following objectives : 1) To study the values and 
strengthening the correct values. 2) To study the Buddhist appropriate to establish the 
correct values. 3) To integrate the building with the correct values and principles of 
Buddhism. 4) To provide guidelines and creating new knowledge about. “Creation of  
Right Value According to Buddhist Approach” Research Methodology conduct by the 
study of documents related to values, enhancing the value theory on enhancing values 
and principles of Buddhism as well as related research and then interview qualified 
academics in social sciences and the harmonies of 12 members when information 
reached. 
 The study found that : 

1) Values is belief and faith is growing recognition of the value of the tangible 
and intangible both the tangible and the intangible. In a period of time each ethnic 
group has been carried on in society with their own values and ideals as well as 
desirable (correct) and unpleasant (invalid), each with criteria values are not the same. 
   Right values are values is desirable. Situated on the basis of universal 
humanitarian values are valid for life. The property, the family, the social 
communication. And health. 

Enhancing right values is the correct principles of sociology and psychology 
used in the process is the correct values, values that are unpleasant aspects of life, 
property, family communication in society and health sociological processes. The 
enforcement of the law to those who violate the lives of others on executions or life 
imprisonment not to humans encroach. The socialization process by applying rules to 
strengthen cultural traditions, norms, of 5 values. The psychology with the console 
reinforcement and encouragement to act in accordance with the 5 values  to 
strengthen the leading psychology. 
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2) The principle of Buddhism to establish the right values that are valid for 
5 values in the first stage of human life in general, is Panatibat-compassion. Atinnatan-
Right Livelihood/Sexual Harassment-a solitude tar/Telling lies-the truth And primary 
alcohol Emri Mushtaq H. The rule base metal–mind. 

3) Integration of enhancing values with correct principles of Buddhism is 
to bring value to the correct application of 5 values together with the five precepts 
dharma. Emphasis is on strengthening the social sciences and psychology either by 
means of social persuasion and encouragement forced to act with reinforcement with 
motivation, reward and recognition. 

4) New knowledge of "Creation of Right Value According to Buddhist 
Approach" the results of this study could be used to create a model in order to 
strengthen the values that are required by Buddhist principle called "SPI-5S MODEL" 
explains S = Sociology, P = Psychology, I = Integration, S1 = Life Safety, S2 = Security 
of property, S3 = Family Safety, S4 = Security in Communication, S5 = health Safety S 
= Safety or Security. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความเมตตานุเคราะห์จากหลายฝ่าย ดังนี้ 
กราบขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี พระราชบัณฑิต ท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พระมหาบุญศรี 

าณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยท่ีได้เปิดหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษาให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาเล่าเรียน 

กราบขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร .สุวิญ รักสัตย์ 
ประธานกรรมการ พระราชดิลก อาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญร่วม ค าเมืองแสน  
กรรมการ ซึ่งทุกท่านได้ให้ความรู้ ค าแนะน าท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างดียิ่งในการท าวิทยานิพนธ์ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านท่ีช่วยตรวจแบบสัมภาษณ์ และขอกราบขอบพระคุณ 
อาจารย ์ดร.เสน่ห ์เดชะวงศ์ ท่ีให้ค าแนะน าปรึกษาต้ังแต่เริ่มต้นด้วยดี ขอขอบพระคุณ พระเทพสิริโสภณ 
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช พระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พระเทพวิสุทธิกวี อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีเมตตานุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ข้อมูลและข้อเสนอแนะอัน
เป็นมีคุณค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย  

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ชาติเมธี หงษา ผู้วิพากษ์วิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าอันเป็น
ประโยชน์อย่างมาก ซึ่งท าให้เนื้อหาของวิทยานิพนธ์มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ขอกราบขอบพระคุณ 
นอ.ดร.รัฐฉัตร พุทธวัจน์สิริ และท่านอาจารย์วิสาศิริ มิตรกูล ท่ีกรุณาช่วยตรวจ Abstract ให ้

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่าน ท่ีสอนในหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา ซึ่งท าให้ผู้วิจัยได้รับความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหาของพระพุทธศาสนา ได้
เห็นแบบอย่างและได้รับการฝึกปฏิบัติท่ีถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา อันก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีมีคุณค่า
ยิ่งต่อการท างานและการด าเนินชีวิตของผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ประทีป จินงี่ ดร.กุลยาณี อิทธิวรกิจ ดร.มานะ กาญจนะแสนส่ง ผู้เป็น
กัลยาณมิตรช่วยตรวจสอบคัมภีร์ท่ีมาจากพระไตรปิฎก ช่วยเหลือผู้วิจัยอย่างมากในการให้ค าแนะน าและ
เป็นห่วงเสมอมา ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อน ๆ ปริญญาเอก มมร. รุ่น ๓ ทุกคนท่ีให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยด้วยดี
เสมอมา 

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการศึกษา ตลอดถึงคุณแม่แผ้ว ชูช่วย และเครือญาติ 

คุณค่าคุณประโยชน์และความดีอันพึงมีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา
พระคุณของบิดามารดา และครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทั้งหลายให้แก่ผู้วิจัยตลอดมาตราบจนทุก
วันนี ้

 
โสภณ บัวจันทร์ 

 
 
 
 
 

สารบัญค าย่อ 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ใช้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
และคัมภีร์อรรถกถาฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการอ้างอิงโดยมีค าย่อและค า
เต็มของคัมภีร์เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

 ค าย่อ     ค าเต็ม 
พระสุตตันตปิฎก 

ขุ.จู.   สุตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย จูฬนิเทส 
ขุ.ธ.   สุตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 
ขุ.สุ.   สุตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต 
ขุ.อิติ.   สุตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก 
ที.ปา.   สุตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 
ที.ม.   สุตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค 
ม.มู.   สุตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
ม.อุ.    สุตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 
ส .ม.   สุตนฺตปิฏก สงฺยุตฺตนิกาย มหาวคฺค 
ส .ส.   สุตนฺตปิฏก สงฺยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 
องฺ. จตุกฺก.  สุตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 
องฺ.ฉกฺก.   สุตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต 
องฺ.ติก.    สุตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 
องฺ.ทสก.   สุตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 
องฺ.ทุก.   สุตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต 
องฺ.นวก.   สุตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต 
องฺ.ปญฺจก.  สุตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาต 
องฺ.อฏฺ ก.  สุตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺ กนิปาต 
องฺ.เอก.   สุตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต 

พระอภิธัมมปิฎก 
อภิ.วิ.   อภิธมฺมปิฏก วิภงฺค 
  

 ส าหรับตัวเลขท่ีอยู่หลังช่ือย่อของคัมภีร์ใช้ ๒ แบบ ดังนี้ 
๑) แบบ ๓ ตอน คือ เล่ม/ข้อ/หน้า ใช้อ้างอิงพระไตรปิฎก เช่น ม.อุ. ๑๔/๒๕๒/๒๙๗ 

หมายถึง สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก เล่มที่ ๑๔ ข้อที่ ๒๕๒ หน้าที่ ๒๙๗ เป็นต้น 
๒) แบบ ๒ ตอน คือ เล่ม/หน้า ใช้อ้างอิงอรรถกถาและคัมภีร์อ่ืน ๆ เช่น ที.สี.อ. ๑๑/๑๕๙ 

หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี สีลขนฺธวคฺคฏฺ กถา เล่มที่ ๑๑ หน้า ๑๕๙ เป็นต้น 
 

 



 
 

สารบัญ 

บทคัดย่อภาษาไทย    ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ    ค 

กิตติกรรมประกาศ    จ 

สารบัญคําย่อ    ฉ 

สารบัญ    ช 

สารบัญตาราง    ฎ 

สารบัญแผนภูมิ    ฏ 
     

บทท่ี ๑ บทนํา 
   ๑ 

 ๑.๑ ความเป็นมาและความสําคญัของปญัหา  ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงคข์องการวิจัย  ๔ 
 ๑.๓ โจทย์ในการวิจัย  ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย  ๔ 
 ๑.๕ วิธีดําเนนิการวิจัย  ๕ 
 ๑.๖ เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง  ๗ 
  ๑.๖.๑ เอกสารที่เก่ียวข้อง ๗ 
  ๑.๖.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๑๐ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ๑๙ 
 ๑.๘ สรุปกรอบแนวคิดทีใ่ชใ้นการวิจัย  ๑๙ 
 ๑.๙ คํานิยามศัพทเ์ฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย  ๒๐ 
     

บทท่ี ๒ ค่านยิมและการเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง  ๒๒ 
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับค่านยิม  ๒๓ 
  ๒.๑.๑ ความหมายของค่านิยม ๒๓ 
  ๒.๑.๒ ความสําคัญของค่านิยม ๒๙ 
  ๒.๑.๓ ลักษณะของค่านิยม ๓๔ 
  ๒.๑.๔ ประเภทของค่านิยม ๓๗ 
  ๒.๑.๕ องค์ประกอบของค่านิยม ๔๒ 
  ๒.๑.๖ ทฤษฎีที่เก่ียวกับค่านิยม ๔๔ 
 ๒.๒ การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง  ๔๗ 
  ๒.๒.๑ แนวคดิเก่ียวกับการเสริมสรา้งคา่นิยม ๔๘ 
  ๒.๔.๒ ความหมายของการเสริมสรา้งคา่นิยม ๔๘ 
  ๒.๒.๓ การเสริมสร้างการปลูกฝังและการพัฒนาค่านิยม ๔๙ 
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  ๒.๒.๔ รปูแบบและวิธีการเสริมสร้างค่านยิม ๕๐ 
  ๒.๒.๕ แนวทางและวิธีการสร้างค่านิยมอันพึงประสงค ์ ๕๐ 
  ๒.๒.๖ ค่านิยมในสังคมไทยที่ควรยกย่องและเสริมสร้าง ๕๒ 
  ๒.๒.๗ ค่านิยมไทยที่สําคัญและควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ๕๓ 
  ๒.๒.๘ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบาย คสช. ๕๔ 
 ๒.๓ การเสริมสร้างค่านิยมทางสังคมวิทยา  ๖๐ 
  ๒.๓.๑ ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม ๖๑ 
  ๒.๓.๒ ทฤษฎีความขัดแย้ง ๖๒ 
  ๒.๓.๓ ทฤษฎีปริวรรตนิยม หรือทฤษฎีแลกเปลี่ยน ๖๓ 
  ๒.๓.๔ ทฤษฎีการกระทําระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ ๖๔ 
  ๒.๓.๕ ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม ๖๕ 
  ๒.๓.๖ การเสริมสร้างคา่นิยมด้วยวิธีการทางสังคมวิทยา ๖๖ 
 ๒.๔ การเสริมสร้างค่านิยมทางจิตวิทยา  ๖๗ 
  ๒.๔.๑ พฤติกรรมมนุษย์-ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยา ๖๗ 
  ๒.๔.๒ ทฤษฎีแรงจูงใจ ๖๘ 
  ๒.๔.๓ ทฤษฎีสัญชาติญาณ  ๖๘ 
  ๒.๔.๔ ทฤษฎีแรงขับ  ๖๘ 
  ๒.๔.๕ ทฤษฎีการต่ืนตัว  ๖๙ 
  ๒.๔.๖ ทฤษฎีสิ่งจูงใจ  ๖๙ 
  ๒.๔.๗ การเสริมสร้างค่านิยมด้วยวิธีการทางจิตวิทยา ๗๐ 
 ๒.๕ กรอบแนวคิดเก่ียวกับค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูก  ๗๓ 
     

บทท่ี ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกับการสร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง ๗๔ 
 ๓.๑ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านชีวิต ๗๔ 
 ๓.๑.๑ ความหมายของชีวิต ๗๔ 
 ๓.๑.๒ องค์ประกอบของชีวิต ๗๖ 
 ๓.๑.๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านชีวิต ๗๗ 
 ๓.๑.๓.๑ หลักปาณาติปาตา ๗๗ 
 ๓.๑.๓.๒ หลักเมตตากรุณา ๗๙ 
 ๓.๑.๔ สรุปแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านชีวิต ๘๕ 
 ๓.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านทรัพย์สิน ๘๖ 
 ๓.๒.๑ ความหมายของทรัพย์ สิน สมบัติ ๘๖ 
 ๓.๒.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านทรัพย์สิน ๘๘ 
 ๓.๒.๓.๑ อทินนาทาน ๘๘ 
 ๓.๒.๓.๒ สัมมาอาชีวะ ๙๑ 
 ๒.๒.๔ สรุปแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านทรัพย์สิน ๙๒ 



 

ญ 

 ๓.๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านครอบครัว ๙๔ 
 ๓.๓.๑ ความหมายของครอบครัว ๙๔ 
 ๓.๓.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านครอบครัว ๙๙ 
 ๓.๓.๒.๑ กาเมสุ มิจฉาจารา ๙๙ 
 ๓.๓.๒.๒ กามสังวร ๑๐๒ 
 ๓.๓.๓ สรุปแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านครอบครัว ๑๐๓ 
 ๓.๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านการสื่อสาร ๑๐๔ 
 ๓.๔.๑ ความหมายของการสื่อสาร ๑๐๕ 
 ๓.๔.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านการสื่อสาร ๑๑๒ 
 ๓.๔.๒.๑ มุสาวาทา ๑๑๒ 
 ๓.๔.๒.๒ สัจจะ ๑๑๔ 
 ๓.๔.๓ สรุปแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านการสื่อสาร ๑๑๘ 
 ๓.๕ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านสุขภาพ ๑๑๙ 
 ๓.๕.๑ ความหมายของสุขภาพ ๑๑๙ 
 ๓.๕.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านสุขภาพ ๑๒๔ 
 ๓.๕.๒.๑ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา ๑๒๔ 
 ๓.๕.๒.๒ สติ สัมปชัญญะ ๑๒๕ 
 ๓.๕.๓ สรุปแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านสุขภาพ ๑๒๙ 
 ๓.๖ สรุปแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการเสริม ๑๓๐ 
    สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง  
    

บทท่ี ๔ บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๑๓๔ 
 ๔.๑ คา่นิยมและการเสริมสร้างคา่นิยมที่ถูกต้อง  ๑๓๔ 
 ๔.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทีเ่หมาะสมกับการสร้างคา่นิยมที่ถูกต้อง ๑๓๖ 
 ๔.๓ บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๑๓๗   
  ๔.๓.๑ ด้านชวิีตบูรณาการด้วยหลักธรรมด้านเมตตากรุณา ๑๓๘ 
  ๔.๓.๒ ด้านทรัพย์สนิบรูณาการด้วยหลักธรรมด้านสัมมาอาชีพ ๑๔๒ 
  ๔.๓.๓ ด้านครอบครัวบูรณาการด้วยหลักธรรมด้านกามสังวร ๑๔๖   
  ๔.๓.๔ ด้านการสื่อสารบูรณาการด้วยหลักธรรมด้านสัจจะ ๑๕๒ 
  ๔.๓.๕ ด้านสขุภาพบูรณาการด้วยหลักธรรมด้านสติสัมปชัญญะ ๑๕๗ 
 ๔.๔ สรุปบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธ ๑๖๑ 
    ศาสนา  
 ๔.๕ ความสัมพันธ์สอดคล้องของผลการวิจัยที่ค้นพบ  ๑๖๓ 
  ๔.๕.๑ บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมทีถู่กต้องด้วยหลักธรรมทาง ๑๖๓ 
   พระพุทธศาสนาด้วยกระบวนวิธีการทางสงัคมวิทยา  
  ๔.๕.๒ บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมทีถู่กต้องด้วยหลักธรรมทาง ๑๖๔ 
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   พระพุทธศาสนาด้วยกระบวนวิธีการทางจิตวิทยา  
 ๔.๖ สรุปบรูณาการการเสริมสร้างค่านิยมทีถู่กต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธ ๑๖๖ 
    ศาสนา   
     

บทท่ี ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ  ๑๖๗ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย   ๑๖๘ 
  ๕.๑.๑ ค่านิยมและการเสรมิสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ๑๖๘ 
  ๕.๑.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ๑๖๘ 
  ๕.๑.๓ บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทาง ๑๖๙ 
    พระพุทธศาสนา  
  ๕.๑.๓.๑ คา่นยิมด้านชีวิต  ๑๗๐ 
  ๕.๑.๓.๒ คา่นยิมด้านทรพัย์สิน  ๑๗๑ 
  ๕.๑.๓.๓ ค่านยิมด้านครอบครัว  ๑๗๑ 
  ๕.๑.๓.๔ ค่านิยมด้านการสื่อสาร ๑๗๒ 
  ๕.๑.๓.๕ ค่านิยมด้านสุขภาพ  ๑๗๓ 
  ๕.๑.๓.๖ สรุปบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วย

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๑๗๕ 

 ๕.๒ องคค์วามรู้ใหม่ในการวิจัย SPI-5S MODEL  ๑๗๖ 
 ๕.๔ ข้อเสนอแนะ  ๑๗๙ 
  ๕.๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๗๙ 
  ๕.๔.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ืองานวิจัย  ๑๘๑ 
     

บรรณานุกรม ๑๘๓ 
     

บุคคลานุกรม    ๑๘๙ 
     

ภาคผนวก ๑๙๒ 
 ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสัมภาษณ์  ๑๙๓ 
 ข รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์  ๑๙๕ 
 ค หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์  ๑๙๘   
 ง ภาพถ่ายผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้สัมภาษณ์  ๒๑๑  
 จ ภาพการนําเสนอวิพากษ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ๒๑๔ 
 ฉ ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์  ๒๒๐ 
 ช หนังสือรับรอง เกียรติบัตร และภาพการนําเสนอผลงานวิจัย ๒๒๓ 
 ฌ แบบสัมภาษณ์  ๒๒๗ 
     

ประวตัิผู้วิจยั 
 ๒๓๐ 
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สารบญัตาราง 
 

  หน้า 
ตารางที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตาม

นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับค่านิยมพื้นฐาน 
๕ ด้าน 

๕๔ 

ตารางที่ ๒ แสดงที่มาของค่านยิมด้านชวิีต ๕๖ 
ตารางที่ ๓ แสดงที่มาของค่านิยมด้านทรัพย์สิน ๕๖ 
ตารางที่ ๔ แสดงที่มาของค่านิยมด้านครอบครัว ๕๘ 
ตารางที่ ๕ แสดงที่มาของค่านยิมด้านการสื่อสาร ๕๙ 
ตารางที่ ๖ แสดงที่มาของค่านิยมด้านสุขภาพ ๕๙ 
ตารางที่ ๗ แสดงที่มาของกระบวนการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยวิธีการทาง

สังคมวิทยา 
๖๗ 

ตารางที่ ๘ แสดงที่มาของกระบวนการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยวิธีการทาง
จิตวิทยา 

๗๒ 

ตารางที่ ๓.๑ แสดงแสดงเกณฑ์การแบ่ง ประเภทของการสื่อสาร และตัวอย่าง ๑๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฐ 

สารบญัแผนภูมิ 
 

  หน้า 
แผนภูมิที่ ๑.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ๒๐ 
แผนภูมิที่ ๒.๑ แสดงการสรุปการสร้างค่านิยมทางสังคมวิทยา ๖๖ 
แผนภูมิที่ ๒.๒ แสดงการสรุปการสร้างค่านิยมทางจิตวิทยา ๗๐ 
แผนภูมิที่ ๒.๓ แสดงการสรุปการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ๗๓ 
แผนภูมิที่ ๒.๔ แสดงการสรุปกรอบค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ๗๔ 
แผนภูมิที่ ๓.๑ แสดงแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมด้านชีวิต ๘๗ 
แผนภูมิที่ ๓.๒ แสดงแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมด้านทรัพย์สิน ๙๕ 
แผนภูมิที่ ๓.๓ แสดงแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมด้านครอบครัว ๑๐๖ 
แผนภูมิที่ ๓.๔ แสดงแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมด้านการสื่อสาร ๑๒๐ 
แผนภูมิที่ ๓.๕ แสดงแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมด้านสุขภาพ ๑๓๑ 
แผนภูมิที่ ๓.๖ แสดงแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกับการ

เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
๑๓๓ 

แผนภูมิที่ ๔.๑ แสดงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่
ถูกต้อง 

๑๓๖ 

แผนภูมิที่ ๔.๒ แสดงการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมทางพระพุทธ-
ศาสนาด้วยกระบวนวิธีการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา 

๑๓๗ 

แผนภูมิที่ ๔.๓ แสดงการบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ด้านชีวิตกับด้านเมตตากรุณา ด้วยกระบวนวิธีการทาง
สังคมวิทยาและจิตวิทยา 

๑๓๘ 

แผนภูมิที่ ๔.๔ แสดงการบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ด้านทรัพย์สินกับด้านสัมมาอาชีพ ด้วยวิธีการทาง
สังคมวิทยาและจิตวิทยา 

๑๔๒ 

แผนภูมิที่ ๔.๕ แสดงการบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ด้านครอบครัวกับด้านกามสังวร ด้วยวิธีการทางสังคม
วิทยาและจิตวิทยา 

๑๔๖ 

แผนภูมิที่ ๔.๖ แสดงการบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ด้านการสื่อสารกับด้านสัจจะ ด้วยวิธีการทางสังคม
วิทยาและจิตวิทยา 

๑๕๒ 

แผนภูมิที่ ๔.๗ แสดงการบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ด้านสุขภาพ ด้วยวิธีการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา 

๑๕๗ 

แผนภูมิที่ ๔.๘ แสดงตารางรวมการบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยกระบวนวิธีการทางสังคมวิทยาและ
จิตวิทยา 

๑๖๒ 



 

ฑ

แผนภูมิที่ ๔.๙ สรุปบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ ถูกต้องด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๑๖๖ 

แผนภูมิที่ ๕.๑ ค่านิยมด้านชีวิต ๑๗๐ 
แผนภูมิที่ ๕.๒ ค่านิยมด้านทรัพย์สิน ๑๗๑ 
แผนภูมิที่ ๕.๓ ค่านิยมด้านครอบครัว ๑๗๒ 
แผนภูมิที่ ๕.๔ ค่านิยมด้านการสื่อสาร ๑๗๓ 
แผนภูมิที่ ๕.๕ ค่านิยมด้านสุขภาพ ๑๗๔ 
แผนภูมิที่ ๕.๖ สรุปการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๑๗๕ 
แผนภูมิที่ ๕.๗ SPI-5S MODEL ๑๗๖ 
 
 



 
 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ยุคโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีช่วยทําให้การสื่อสารง่ายขึ้น กระแสค่านิยมการบริโภค รวมทั้ง
วัฒนธรรมตะวันตก ได้ไหลบ่ากระหนํ่าเข้ามาทางเทคโนโลยีสู่สังคมไทยอย่างไม่หยุดย้ัง สร้าง
ผลกระทบต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม เพราะ
ความเจริญทางด้านจิตใจขาดความสมดุลกับทางด้านวัตถุ จึงทําให้การดํารงชีพของคนในสังคมเกิด
ความสับสนวุ่นวาย ได้ส่งผลให้คนในสังคมไทยขาดวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร พากันยอมรับ
นับถือเช่ือและหลงผิดทําตามกระแสค่านิยมตะวันตกบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง และไม่เข้ากับสภาพของ
ความเป็นไทยพุทธ จึงทําให้เกิดปัญหาทางด้านค่านิยมตามมา คนในสังคมไทยรับเอาวัฒนธรรม
ต่างชาติมากเกินไปทําให้ปรับตัวไม่ทัน ค่านิยมสังคมไทยจึงเปลี่ยนไป คนในสังคมดําเนินชีวิตไปตาม
กระแสค่านิยมตะวันตก เห็นความสําคัญของวัตถุมากกว่าทางด้านจิตใจ เคยยกย่องผู้มีคุณธรรมกลับ
กลายมาเป็นยกย่องคนมีฐานะทางการเงินที่ร่ํารวยจากการประกอบอาชีพที่โดยไม่คํานึงถึงบาปบุญคุณ
โทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ความถูกผิด ถูกต้องดีงาม แม้กระทั่งละเมิดต่อเบญจศีลเบญจธรรม 
 กระแสแห่งการยอมรับนับถือเช่ือและทําตามกระแสค่านิยมตะวันตกโดยขาดวิจารณญาณ ที่
คิดว่าดีงามถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลกลุ่มชน อาจจะไม่ถูกใจกับบุคคลอีกกลุ่มก็ได้ เรียกว่า ค่านิยม มีทั้งถูกต้องพึง
ประสงค์เป็นค่านิยมเชิงบวก และไม่ถูกต้องไม่พึงประสงค์เป็นค่านิยมเชิงลบ๑ ค่านิยมเป็นหลักการ 
แนวคิด หรือความเช่ือที่บุคคลถือเป็นคุณค่า หรือแนวทางในการตัดสินใจ และการดํารงชีวิต หาก
ค่านิยมที่แต่ละบุคคลยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตรงกันเป็นจํานวนมาก สิ่งน้ันก็กลายเป็น
ค่านิยมของสังคมไป ค่านิยมเป็นรูปแบบความคิดของสมาชิกในสังคมท่ีจะพิจารณาตัดสินและประเมิน
ค่าว่าสิ่งใดมีคุณค่า มีประโยชน์พึงปรารถนา ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม ควรท่ีจะยึดถือและประพฤติ
ปฏิบัติ ค่านิยมที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ คือ ค่านิยมทางสังคม ซึ่ง
หมายถึง รูปแบบความคิดที่สมาชิกส่วนใหญ่ตัดสินและประเมินว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์พึง
ปรารถนาถูกต้องเหมาะสมดีงาม ควรแก่การประพฤติปฏิบัติร่วมกัน ดังพระบรมราโชวาทที่ว่า “ความ
เปลี่ยนแปลงอย่างหน่ึงที่น่าวิตกก็คือ ทุกวันน้ีความคิดอ่านและความประพฤติหลาย ๆ อย่าง ซึ่งแต่
ก่อนถือว่าเป็นความช่ัว ความผิด ได้กลายเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ (ค่านิยม) แล้วพากันปฏิบัติโดยไม่รู้สึก

                                                        
๑พระเมธาวินัยรส (ผศ.ดร.), สัมมนาวิชาการเรื่อง “ศาสนากับการสร้างค่านิยมทาง

จริยธรรมของสังคมไทย”, โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร, จัดโดยสํานักธรรมศาสตร์และ
การเมืองราชบัณฑิตยสถานและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ณ ห้องประชุมสุชีพ ปุญญานุ
ภาพ, เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗. 



 

๒
สะดุ้งสะเทือน จนทําให้เกิดปัญหาและทําให้วิถีชีวิตของแต่คนมืดมนลงไป ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นหน้าที่
ของชาวพุทธ จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง แต่ละท่านแต่ละฝ่ายต้องยึดหลักการให้มั่นคงที่
จะไม่ทําสิ่งใด ๆ ที่ช่ัวที่เสื่อม ต้องกล้าบากบ่ันที่จะทําแต่สิ่งที่เป็นความประพฤติดีปฏิบัติชอบบังเกิด
เพ่ิมพูนขึ้นเป็นลําดับ (ค่านิยมตามแนวพระพุทธศาสนา)”๒ ค่านิยมอีกประการหน่ึง คือเรื่องการเมือง
การปกครอง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน ความว่า “ในบ้านเมืองน้ัน มีทั้งคนดี
และคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย 
จึงมิใช้การทําให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคน
ไม่ดี ไม่ให้มีอํานาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ (ค่านิยมส่งเสริมคนดี)”๓ แม้แต่ค่านิยมในการ
เป็นอยู่โดยประหยัด พระองค์ทรงพระราชทาน มีใจความว่า “วิถีทางดําเนินของบ้านเมืองและของ
ประชาชนทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเน่ืองมาจากความวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และอ่ืน ๆ ของโลก ยากย่ิงที่ เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จึงต้องระมัดระวัง
ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการเป็นอยู่โดยประหยัด เพ่ือที่จะอยู่ให้รอดและ
ก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดี”๔ 
 คําว่าค่านิยมพ่ึงจะนํามาใช้กันเมื่อไม่นานมานี้เอง ส่วนใหญ่ผู้ที่อยู่ในด้านสังคมศาสตร์จะใช้
กันบ่อย ส่วนในทางการศึกษา ถ้าหากไม่มีกําหนดไว้ในหลักสูตรทางวิชาเอกประถมศึกษาแล้วแทบจะ
ไม่มีใครพูดถึงกันมากนัก๕ แต่ทางฝ่ายรัฐบาลไทยในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ได้ดําเนินการรณรงค์ค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ มาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ ตามประกาศ
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เรื่องค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
ซึ่งค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ ได้แก่ ๑) การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ ๒) การ
ประหยัดและอดออม ๓) การมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ๔) การปฏิบัติหลักธรรมของศาสนา และ 
๕) การรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว ได้ดําเนินการปลูกฝัง
เรื่องค่านิยมผ่านการดําเนินการโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการเสมาพัฒนาคุณธรรมตามพระราชดํารัส 
โครงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชุมชน โครงการส่งเสริมบทบาทในการเฝ้า
ระวังและสร้างสรรค์ชุมชน เป็นต้น แต่เน่ืองจากสภาพการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย
ขณะนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ อัน
ก่อให้เกิดความปัญหาขาดความสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ : 

                                                        
๒พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ๑๘ พฤศจิกายน 

๓๕๓๒. 
๓พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 

๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒. 
๔พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย โอกาสข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๒๒. 
๕สมบัติ มหารศ ผศ., เอกสารประกอบการสอนวิชาประถม ๓๒๑ การสอนค่านิยม, (มหา 

สารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒมหาสารคาม, ๒๕๔๑), หน้า ๑. 



 

๓
ทางออกของวิกฤตสังคมไทย”๖ จึงสรุปตามหลักฐานตามท่ีได้กล่าวมาเบ้ืองต้นได้ว่าประเทศไทยเริ่ม
กําหนดนโยบายสร้างค่านิยมต้ังแต่น้ีมา 
 ค่านิยมที่เป็นปัญหาในสังคมไทยปัจจุบัน ได้แก่ ๑) ค่านิยมเกี่ยวกับเสรีภาพในชีวิตความ
เป็นอยู่ ประเด็นค่านิยมการเป็นนักเลงใช้กําลังประทุษร้าย เช่น การยกพวกตีกันของนักศึกษา สมาชิก
พวกเสื้อเหลือง เสื้อแดง เสื้อนํ้าเ งิน หรือพวกเส้ือหลากสีต่าง ๆ ที่ยกพวกตีกันทําร้ายกัน
ประหัตประหารกัน ดูเหมือนว่าไม่พอใจอะไรก็ใช้พวกใช้หมู่คณะรวมกลุ่มกันเรียกร้องไม่ได้ด่ังใจก็ทํา
ร้ายกันทําลายข้าวของให้เสียหายซึ่งพวกน้ีถือว่าเป็นค่านิยมที่ถูกต้องตามรูปแบบของพวกเขา ตาม
ทฤษฎีการเรียกร้องไปแล้ว ๒) ค่านิยมเกี่ยวกับเสรีภาพในทรัพย์สิน ประเด็นค่านิยมการคอรัปช่ัน การ
โกงกินบ้านโกงกินเมือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นค่านิยมที่แพร่หลายมากเป็นค่านิยมที่เป็นโรคติดต่อนับต้ังแต่
ระดับชาติจนถึงระดับล่างคือองค์การบริหารส่วนตําบลและหมู่บ้าน กลายเป็นสิ่งที่ใครไม่ทําไม่
คอร์รัปช่ันเข้าไปอยู่ในวงการไม่ได้ไปเสียแล้ว มือยาวสาวได้สาวเอา ซึ่งพวกน้ีถือว่าเป็นค่านิยมที่
ถูกต้องตามรูปแบบของพวกเขา ตามทฤษฎีการบริหารจัดการ หรือทฤษฎีนักปกครองไปแล้ว ๓) 
ค่านิยมเกี่ยวกับเสรีภาพในการมีเพศสัมพันธ์ ประเด็นค่านิยมการสําส่อนทางเพศ การค้าประเวณี การ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นที่น่าตกใจเมื่อหนังสือพิมพ์เผยแพร่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ของนักเรียนประถม ที่มีการล่าแต้มเก็บคะแนน การมีเพศสัมพันธ์มีการแข่งขันกันทําแต้มโดยไม่สนใจ
การผิดศีลธรรม จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาติไทย กลายมาเป็นค่านิยมที่ถูกต้อง
ตามรูปแบบของพวกเขา ตามทฤษฎีการมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ๔) ค่านิยมเกี่ยวกับเสรีภาพในการพูด
สื่อสาร ประเด็นค่านิยมสัจจะความจริงใจในการละเมิดสัญญา มีการละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา การผิด
สัญญากันมากมาย ทั้งที่เป็นคดีความขึ้นโรงข้ึนศาล และไม่ได้ขึ้นศาล จึงทําให้เห็นว่าคนสมัยน้ีไม่ได้
รักษาสัญญา ไม่มีความจริงใจต่อกัน จนกลายเป็นค่านิยมที่ถูกต้องตามรูปแบบของพวกเขา ตาม
ทฤษฎีการเอาตัวรอดไปแล้ว  ๕) ค่านิยมเก่ียวกับเสรีภาพในการเสพบริโภค ประเด็นค่านิยมการเสพ
สุรายาเมาสิ่งเสพย์ติดให้โทษ ที่เป็นปัญหาในปัจจุบันก็คือการด่ืมสุรา แม้จะรณรงค์ให้งดเหล้า
เข้าพรรษาแต่นอกพรรษาก็ด่ืมกันเต็มที่ไม่ว่างานไหน ๆ พ่ีไทยต้องเมา แม้ไม่มีงานพ่ีไทยก็เมาได้ 
ปัญหาจึงตามมามากมาย และอีกอย่างยาเสพติที่เรียกว่ายาม้ายาบ้า กลับฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาอีก ปราบ
เท่าไหร่ก็ไม่หมด ซึ่งพวกน้ีถือว่าเป็นค่านิยมที่ถูกต้องตามรูปแบบของพวกเขา ตามทฤษฎีความโลภ
ของผู้ค้า ทฤษฎีการหลงผิดของผู้เสพย์ไปแล้ว ค่านิยมที่ถูกต้องของสังคมปัจจุบันที่นิยมยึดถือปฏิบัติ
กัน ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นปัญหา จึงได้ตัดสินใจศึกษาเรื่องค่านิยมที่ถูกต้องในสังคมก่อน แล้วศึกษาค่านิยม
ที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา จากนั้นจึงได้ศึกษาการเสริมสร้างคานิยม สุดท้ายจึงนําแนวทางทั้ง
สามมาบูรณาการกันจึงได้รูปแบบบูรณาการค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนาด้วยการ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา 

การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้ในรูปแบบการบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “SPI-5S Model” ซึ่งได้มาจากการศึกษา
ค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้าง

                                                        
๖คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ค่านิยมที่พึงประสงค์, พิมพ์ครั้งแรก, (กรุงเทพมหานคร 

: สนง.กิจการโรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก, ๒๕๕๓), หน้า ๔. 



 

๔
ค่านิยมที่ถูกต้อง และยืนยันความถูกต้องด้วยบทสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จากน้ันก็นํามาบูรณาการ
ทั้งสามส่วนเข้าด้วยกัน ด้วยกระบวนวิธีการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา จึงได้รูปแบบการบูรณาการ
การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ดังน้ัน ด้วยเหตุผลของความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าวมาน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะทําการวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา” เพ่ือจะได้นํามาเป็น
กรอบในการดําเนินงานการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนาของคนไทย โดยนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก ผู้วิจัยได้นําหลักเบญจศีลเบญจธรรม อันเป็นหลัก
มนุษยธรรมที่ใช้เป็นเคร่ืองตัดสินค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย การไม่
เบียดเบียนประทุษร้ายชีวิต การไม่เบียดเบียนประทุษร้ายทรัพย์สิน การไม่เบียดเบียนประทุษร้ายทาง
เพศสัมพันธ์ การไม่เบียดเบียนประทุษร้ายทางวาจา การไม่เบียดเบียนประทุษร้ายทางสติปัญญา 
พร้อมกันน้ัน เมื่อไม่มีการเบียดเบียนประทุษก็ต้องมีคุณธรรมเสริมเข้ามากํากับ ได้แก่ รักใคร่ปรารถนา
ดีต่อกัน ประกอบอาชีพที่บริสุทธ์ิ เคารพสิทธ์ิในการมีเพศสัมพันธ์ มีความจริงใจ และมีสติสัมปชัญญะ
รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เป็นนิตย์ มาเป็นรูปแบบการบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยม มาใช้พัฒนาปรับปรุง
รูปแบบการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนาได้ถูกต้องเหมาะสม 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
 ๑.๒.๓ เพ่ือบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๑.๒.๔ เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการ
การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” 
 
๑.๓ โจทย์ในการวิจัย 
 ๑.๓.๑ ค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องอย่างไร ? 
 ๑.๓.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ? 
 ๑.๓.๓ บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
อย่างไร ? 
 ๑.๓.๔ นําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” เป็นอย่างไร ? 
 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ได้แก่ ศึกษาค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ๕ ด้าน คือ ด้านชีวิต ด้านทรัพย์สิน 
ด้านครอบครัว ด้านการสื่อสาร และด้านสุขภาพ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับ
การสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ๕ ด้าน คือ ด้านปาณาติบาต-เมตตากรุณา ด้านอทินนาทาน-สัมมาอาชีวะ 
ด้านกาเมสุมิฉาจาร-สทารสันโดษ มุสาวาท-สัจจะ และด้านสุราเมระมัชชปมาทัฏฐาน-สติสัมปชัญญะ 



 

๕
แล้วบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วย ๒ กระบวน
วิธีการ คือ ด้วยสังคมวิทยาและจิตวิทยา และสุดท้ายได้นําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่
เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” 
 
๑.๕  วิธีดําเนินการวิจัย 

การการวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณ์ คือ แบบบูรณาการระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพแบบวิจัยเอกสาร (Document Research) กับการวิจัยเ ชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์ 
(Qualitative Interview Research) ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเน้ือหาค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่
ถูกต้อง ๕ ด้าน จากหอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดของกระทรวงวัฒนธรรม ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหา-
มกุฏราชวิทยาลัย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เป็นต้น ศึกษาเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม ๕ ด้าน จากข้อมูลเอกสารขั้นปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ จากพระไตรปิฎก อรรถกถา และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ คือ ฝ่าย
บรรพชิต ๖ รูป ฝ่ายคฤหัสถ์ ๖ ท่าน เพ่ือความน่าเช่ือถือของข้อมูล งานวิจัย 
ประกอบด้วยหลักการ ๒ ประการ ดังน้ี 
 ๑.๕.๑ การสํารวจเอกสาร (Review Literature) โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและความคิดเห็น
เกี่ยวกับค่านิยมที่ถูกต้องและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องของนักวิชาการในปัจจุบัน เพ่ือให้ได้กรอบ
การวิจัยในบทที่ ๒ ศึกษาการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมจากพระไตรปิฎก อรรถ
กถา และหลักพุทธธรรมตําราทางพระพุทธสาสนา เพ่ือให้ได้กรอบวิจัยในบทท่ี ๓ โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และตีความ 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาเอกสารเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเร่ืองค่านิยม
ที่ถูกต้องเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์อันเป็นค่านิยมทางบวกทั่วไปแบบสากลที่เกิดขึ้นปรากฏให้เห็นอยู่ใน
ปัจจุบัน และการเสริมสร้างค่านิยมโดยใช้กระบวนการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา มีสถาบันหลักเป็น
ผู้เสริมสร้าง ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสถาบันสื่อมวลชนเป็น
หลัก รวบรวมข้อมูลทั่วไปที่สอดคล้องกัน เพ่ือมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ ตามกรอบการวิจัย 
โดยยึดหลักค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมคือเบญจศีลเบญจธรรมเป็นแนวทางในการศึกษา 
ตามลําดับดังน้ี 
 (๑) สํารวจข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตําราวิชาการทางพระพุทธศาสนา คือ 
คัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา และพร้อมทั้งข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เช่น งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ ตํารา หนังสือ วารสาร บทความ งานเขียนที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย จากหอสมุดมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม และหอสมุดสถาบันวิจัยแห่งชาติ 
 (๒) นําข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง อธิบายความตามประเด็นการศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับการ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา 
 (๓) ทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความข้อมูล ให้เข้ากับประเด็นของกรอบแนวคิดที่ใช้
ในการวิจัย 
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 (๔) ขอคําแนะนําปรึกษา และความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และจากท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รู้ที่มีความชํานาญและแตกฉานเก่ียวกับการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนว
พระพุทธศาสนา 
 ๑.๕.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับการ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมแบบเจาะลึก รวม ๑๒ รูป/ท่าน โดยแบ่งเป็น ฝ่าย
บรรพชิต ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านพุทธศาสตร์เก่ียวกับการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลัก
พุทธธรรม จํานวน ๖ รูป ฝ่ายคฤหัสถ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์เก่ียวกับการ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง จํานวน ๖ ท่าน เพ่ือค้นหารูปแบบองค์ความรู้ที่จะนําไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายและบกพร่องน้อยที่สุด จากน้ันนําเสนอรูปแบบการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธ
ธรรม บทสัมภาษณ์ พร้อมด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ แล้วบูรณาการมาเป็นรูปแบบ 
“การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา” 
 (๑) กลุ่มที่เป็นบรรพชิต ประกอบด้วย พระเทพสิริโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พระเทพปัญญาสุ ธี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช พระเทพวิสุทธิกวี อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะศาสนา
และปรัชญา พระศรีปริยัติบดี เจ้าคณะอําเภอร่อนพิบูลย์ พระครูปริยัติคุณาสัย อดีตรองคณบดีคณะ
พุทธศาสตร์ พระมหา ดร.ปรีดา ขนฺติโสภโณ ฝ่ายวิชาการ มจร.นศ. พระ ดร.อุดร สิทธิเมธี (บัวทอง) 
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความรู้
ความสามารถ และเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา 
 (๒) กลุ่มที่เป็นคฤหัสถ์ ประกอบด้วย ผศ.สมบูรณ์ จันทวี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายโสภณ พรหมเนตร นักวิชาการวัฒนธรรม จังหวัดระนอง 
อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง นางกาญจนา เรืองช่วย นายกพุทธสมาคมจังหวัด
นครศรีธรรมราช อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
นางพอตา พัฒมณี อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช และ
นายวิชิต ชัยเดชะ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑ 
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเช่ียวชาญทางด้าน
วิชาการและพระพุทธศาสนา 
 จากน้ัน ผู้วิจัยได้นําค่านิยมที่ถูกต้องและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องของบทท่ี ๒ มาบูรณา
การด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม ได้เป็นกรอบการเสริมสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน จึงได้นํากรอบแนวคิดอันน้ีไป
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญอีกครั้ง เพ่ือยืนยันความถูกต้องชัดเจน จากน้ันจึงนําผลการสัมภาษณ์มาบูรณา
การเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ได้วิธีการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม ผู้วิจัยทําการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย จนถือว่าได้ความสมบูรณ์ ก็ได้นํางานวิจัยช้ินน้ีมาปรึกษาคณาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
และได้นําเสนอผลงาน โดยมีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 (๑) นําเสนอรูปแบบและผลการวิจัยที่ค้นพบต่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ทั้ง ๓ ท่าน 
 (๒) เชิญคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ทั้ง ๓ ท่าน มาประชุมร่วมกัน เพ่ือร่วมพิจารณา
ความเป็นไปได้ของรูปแบบและผลการวิจัยที่ได้นําเสนอ 
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 (๓) นําผลงานเสนอในการสัมมนาวิจัยวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด เพ่ือรับฟังการวิจารณ์ผลงาน และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา เพ่ือจะเป็นประโยชน์
ในการปรับความสมบูรณ์ของดุษฎีนิพนธ์ 
 (๔) เสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 
๑.๖ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 การวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ตําราทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา และเอกสารที่เก่ียวข้องดังน้ี 
 ๑.๖.๑ เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับค่านิยมที่ถูกต้องและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ผู้วิจัยได้ศึกษา
ความหมายของค่านิยม ความสําคัญของค่านิยม ลักษณะของค่านิยม ประเภทของค่านิยม 
องค์ประกอบของค่านิยม การเกิดและการเปลี่ยนแปลงของค่านิยม ทฤษฎีที่เก่ียวกับค่านิยม ทุก
ความหมาย จึงสรุปได้ว่าค่านิยมที่ถูกต้องที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักมนุษยธรรม ๕ ประการ คือ 
ค่านิยมด้านชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว การสื่อสาร และด้านสุขภาพ๗ 

ส่วนการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักเบญจศีลเบญจ
ธรรม ได้แก่ เบญจศีล คือ ปาณาติปาตา เวรมณี [เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการฆ่าสัตว์] อทินนาทา
นา เวรมณี [เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการลักทรัพย์] กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี [เจตนาเป็นเคร่ืองงด
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม] มุสาวาทา เวรมณี [เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการพูดเท็จ] สุรา
เมรยมัชชปมาทัฏฐานา  เวรมณี [เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมา คือสุราและเมรัยอันเป็น
ที่ต้ังแห่งความประมาท] ฯ๘ เบญจธรรมหรือเบญจกัลยาณธรรม๙ คือ เมตตากรุณา (ความรักความ
ปรารถนาดีต่อกัน) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกต้อง) กามสังวร (ระมัดระวังในความรักใคร่) 
สัจจะ (ความจริงใจ) และสติสัมปชัญญะ (รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่)๑๐ 
 บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม ผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับการ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมด้วยวิธีการทางสังคมวิทยา๑๑และการเสริมสร้างค่านิยม

                                                        
๗ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร และคณะ, “การเสริมสร้างค่านิยม : การทบทวนองค์ความรู้และ
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ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕, (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม: 
กระทรวงวัฒนธรรม), ๒๕๕๕, ๒๒๑ หน้า. 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๒๙-๕๔. 



 

๘
ที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมด้วยวิธีการทางจิตวิทยา๑๒ โดยมีสถาบันหลักเป็นผู้เสริมสร้างปลูกฝัง
พัฒนาถ่ายทอดค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา และสถาบันสื่อมวลชน เริ่มจากการเป็นแบบอย่างให้เด็กเลียนแบบจนเป็นความเคยชิน
ซึมซับจนกลายเป็นคุณสมบัติอย่างหน่ึงของเด็กโดยไม่รู้ตัวสิ่งเหล่าน้ีจะช่วยกล่อมเกลาเด็กให้เกิดการ
เรียนรู้และรับถ่ายทอดค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม 

ถ้าเด็กหรือเยาวชนในวันน้ีเป็นผู้ที่มีคุณค่า มีปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรม และสติปัญญาในทางที่
ถูกต้อง สังคมไทยจะได้ผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่สําคัญที่สุดในการแต่งแต้ม
คุณธรรมความดีหรือสิ่งที่เลวร้ายให้กับเด็กได้ 

ดังน้ัน การอบรมเยาวชนให้เป็นคนดีสามารถปฏิบัติได้ดังน้ี 
๑. สถาบันครอบครัวสามารถปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้เยาวชนได้ โดยพ่อแม่ ผู้อบรมเล้ียงดูต้อง

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเพ่ือให้เขาเติบโตมาอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ สถาบันครอบครัว 
เป็นสถาบันที่มีส่วนสําคัญเป็นอันดับแรกในการสร้างค่านิยมให้เกิดขึ้น เยาวชนต้องได้รับการปลูกฝัง
หรือเสริมสร้างต้ังแต่ในวัยเด็ก เพ่ือให้เขาได้รับประสบการณ์ที่เพียงพอเป็นพ้ืนฐานที่สามารถนําไป
พัฒนาตนเอง โดยการปลูกฝังน้ัน ความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวมีความสําคัญ ความใกล้ชิด
ระหว่างพ่อแม่กับลูกจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงในการเลี้ยงอบรมเลี้ยงดูบุตร เพราะความใกล้ชิดจะเป็น
สื่อที่ทําให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และกลายเป็นเกิดความเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะสถาบัน
ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เด็กเกิดความตระนักในการที่จะมีค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ด้าน เห็น
ความสําคัญของส่วนรวม การสร้างค่านิยมให้เกิดขึ้น ในเยาวชนน้ัน ควรมีการปลูกฝังหรือเสริมสร้าง
แก่เยาวชนต้ังแต่วัยเด็กผ่านการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ทํา
เด็กทําพฤติกรรมที่เหมาะสมในอนาคตและเพ่ือให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ที่เพียงพอเป็นพ้ืนฐานที่
สามารถนําไปพัฒนาตนเอง โดยในการปลูกฝังน้ัน ควรให้เด็กได้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความสําคัญของค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ด้าน รวมทั้งมีการฝึกฝนให้เด็กได้ปฏิบัติจริงเพ่ือให้เด็กเกิดการ
กระทําที่เก่ียวกับการพัฒนาค่านิยมอย่างแท้จริงจนเกิดเป็นลักษณะนิสัย และควรทําให้เหมาะสมกับ
วัย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย และเกิดการพัฒนาตามลําดับ นอกจากน้ี พ่อแม่ควรทํา
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกในการมีค่านิยมพ้ืนฐานที่ถูกต้อง และเมื่อลูกมีค่านิยมพ้ืนฐานที่ถูกต้อง พ่อ
แม่ก็ควรการสนับสนุนทั้งในเร่ืองกําลังใจ กําลังทรัพย์เพ่ือเอ้ือให้ เยาวชนสามารถแสดงออกถึงการมี
ค่านิยมพ้ืนฐานที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี๑๓ 

๒. สถาบันการศึกษา ให้การอบรมสั่งสอนในด้านความรู้ คิดเป็น ทําเป็น มีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ เพ่ือสร้างเขาให้เป็นคนดี สถาบันการศึกษา เป็น
สถาบันที่มีความสําคัญเป็นอันดับสองในการปลูกฝังให้เยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง เพราะการศึกษาเป็น
รากฐานของการพัฒนา การกําหนดเป้าหมายของการศึกษาให้ถูกต้องโดยธรรมชาติเพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาที่แท้จริง จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะ ต้องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีค่านิยมที่ถูกต้องเป็นมนุษย์

                                                        
๑๒จํารอง เงินดี, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘-

๑๓๒.  
๑๓อ้างแล้ว, หน้า ๔๗. 



 

๙
ที่สมบูรณ์ ดังน้ันการจัดการศึกษาควรมุ่งเน้นที่การสร้างค่านิยมที่ถูกต้องภายใน คือ การพัฒนาค่านิยม
ที่ถูกต้องที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนาค่านิยมที่ถูกต้องของเยาวชน ควรมี
การกําหนดเป้าหมายของการพัฒนาเยาวชนไว้ในแผนของการพัฒนาการศึกษา มีการทําหลักสูตรที่ให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาค่านิยมที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวทางการพัฒนาจิตใจให้เยาวชน มี
คุณธรรมพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการต่อการพัฒนาค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งจากงานวิจัยน้ีได้นําเสนอไว้ คือ 
คุณธรรมในเร่ืองของความเมตตา ฉันทะ ศรัทธา รวมถึงการฝึกเยาวชนให้มีความตระนักในการทํา
ความดีที่เกิดจากจิตใจของตนเอง ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรเน้น การสร้างจิตสํานึก
ในทางจริยธรรมให้หนักแน่นเข้มแข็ง ย่ิงขึ้นทุกระดับการศึกษาตั้ งแต่อนุบาลศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้เป็นจิตที่สามารถช่วยสร้างระบบถูกต้อง เพ่ือการดํารงอยู่ของสังคมโดยธรรม 
โดยเฉพาะการดํารงเน้นการฝึกอบรมให้รู้จักทําหน้าที่เพ่ือหน้าที่อย่างดี การจัดการศึกษาเพ่ือความ
เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม จึงเป็นเง่ือนไขเบ้ืองต้นที่จะช่วยให้คนในสังคมมีค่านิยมที่ถูกต้องที่จะ
นําไปสู่การก่อตัวของประชาสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองน้ี มิได้หมายถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนสําหรับประชากรวัยเรียน หรือการจัดการศึกษาแบบ
เป็นทางการในรูปแบบอ่ืน ๆ แต่ยังหมายถึงกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางตรงอย่างไม่เป็น
ทางการในชีวิตประจําวัน ซึ่งจําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสถาบัน และกระบวนการทางสังคมที่
หลากหลายและต่อเน่ืองทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว องค์การเอกชน และ
องค์กรประชาสังคม เพ่ือให้สังคมทั้งสังคมเป็นสังคมคุณธรรม นอกจากน้ีการจัดการศึกษาควรใช้หลัก
ด้านปัญญาภาวนา คือยึดมั่นในการสอนเยาวชนให้ รู้ และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็น
โลกและชีวิตตามสภาวะ การมีความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม เป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้
เยาวชนรู้เห็นและเข้าใจเหตุผลของการกระทํามากขึ้น โดยเฉพาะรู้และเข้าใจเหตุผลของการมีค่านิยม
ที่ถูกต้อง ที่ต้องมีการช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอารัดเอาเปรียบ และ
มีความเสมอภาคต่อกัน เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ เพ่ือนําไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข๑๔ 

๓. สถาบันศาสนา มีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะเป็นสถาบันที่ได้รับการเคารพบูชาแต่โบราณ
กาลจวบจนปัจจุบัน เป็นสถาบันที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อจิตใจของประชาชน เพราะต่างได้ยึดถือสถาบัน
น้ีเป็นที่พ่ึงทางใจมาอย่างเน่ินนาน ฉะน้ัน สถาบันทางศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่จะช่วยสร้างสรรค์และ
พัฒนาจิตใจของคนในสังคมให้หันเข้ามาอยู่ความถูกต้องตามทํานองคลองธรรม สถาบันทางศาสนา
ต้องเป็นผู้นําในการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น ต้องนําประชาชนกลับไปสู่คําสอนของพระพุทธ
องค์ที่ทรงเน้นให้เห็นแก่ประโยชน์สุขของสังคมเป็นใหญ่ มีความเมตตาต่อผู้อ่ืน มีฉันทะและศรัทธาใน
การทําความดี มีความสันโดษ พอใจที่จะมีกินมีอยู่ มีใช้เท่าที่จําเป็นรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เจือจานแก่ผู้อ่ืน 
มีความเมตตาอาทรต่อกัน เห็นแก่ผู้อ่ืนเสมือนเห็นแก่ตนเองรู้จักหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง และ
วิธีการพัฒนาค่านิยมให้เกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด ก็คือการสอนด้วยตัวเอง อันหมายถึง การที่ผู้อยู่ใน
สถาบัน องค์การทางศาสนา พึงต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่คนในสังคมในด้านการ

                                                        
๑๔พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), บ้านวัดโรงเรียนต้นแบบฟื้นฟูศีลธรรมโลก, พิมพ์

ครั้งที่ ๑, (ปทุมธานี : บริษัท กราฟิคอาร์ตพริ้นต้ิง จํากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๕๒-๕๖. 



 

๑๐ 
ช่วยเหลือส่วนรวม และมีการช้ีแนะการกระทําที่ถูกต้องที่เหมาะสมตามหลักการของพระพุทธศาสนา
เพ่ือเยาวชนมีมุมมองที่ถูกต้องต่อการพัฒนาตนในเรื่องค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา๑๕ 

๔. สถาบันสื่อมวลชน เป็นสถาบันที่มีอิทธิพลอย่างย่ิงในการกระจายความคิด ความรู้ หรือสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึงสู่การรับรู้ของประชาชน ความร่วมมือจากสื่อมวลชนจะช่วยสร้างความเข้าใจช่วยสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่คนในสังคม เน่ืองจากส่ือมวลชนน้ันมีบทบาทและอิทธิพลอย่างย่ิงต่อการ
เสริมสร้างการรับรู้ที่จะสั่งสมกลายเป็นค่านิยมของคนในสังคม บทบาทของสื่อมวลชนต่อการพัฒนา
ค่านิยมที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นกับเยาวชนน้ัน คือ การนําเสนอภาพของบุคคลในสังคมท่ีมีค่านิยมที่ถูกต้อง 
แสดงภาพของผลดีของการที่คนในประเทศมีค่านิยมที่ถูกต้องหรือผลเสียของการท่ีคนมีค่านิยมที่ไม่พึง
ประสงค์ รวมทั้งนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องพึงประสงค์ในสังคม เพ่ือ
กระตุ้นเยาวชนเกิดความตระหนักต่อการมีค่านิยมที่ถูกต้องอันจะนําไปสู่การประพฤติปฏิบัติตาม
แบบอย่างที่ได้เห็นจากการท่ีสื่อมวลชนนําเสนอ 

ในการพัฒนาค่านิยมที่ถูกต้องของเยาวชน หากทุกสถาบันร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนและ
ส่งเสริมเยาวชนได้พัฒนาอย่างครบถ้วน ทั้งด้านกาย ด้านความสัมพันธ์กับสังคม ด้านจิตใจ และด้าน
ปัญญา ผู้วิจัยเช่ือว่า เยาวชนของชาติก็น่าจะได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้
สังคมที่เราอยู่เป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความสุข และมีสันติภาพเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน๑๖ 
 ๑.๖.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนาเป็นงานใหม่ที่ยังไม่มีผู้วิจัยเลยใน
ระดับดุษฎีบัณฑิตจึงเป็นการศึกษาจากเอกสารจากรายงานการวิจัยบ้างและงานวิจัยที่เก่ียวข้องของ
มหาบัณฑิตบ้าง ดังรายละเอียดที่นําเสนอต่อไปน้ี 
 จินตนา โพธิ์งาม ได้ทําการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมของครูสังคมศึกษาด้านการปลูกฝังค่านิยม
พ้ืนฐาน ๕ ประการ แก่นักเรียนช่วงช้ันที่ ๓ โรงเรียนพร้าววิทยาคม เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒” 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑) พฤติกรรมการแสดงออกของครูสังคมศึกษาในการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ มี

การแสดงออกในระดับมากทุกด้าน เช่น ต้ังใจศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ดํารงตนอยู่อย่างเรียบง่าย
เหมาะสมกับฐานะของตน รักษาและไม่ทําลายสาธารณสมบัติ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการ
เบียดเบียนประทุษร้ายต่อผู้อ่ืน ศึกษาทําความเข้าใจประวัติและการดํารงอยู่ของชาติ 

                                                        
๑๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๑-๑๐๕. 
๑๖ประทีป จินง่ี, “การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗, หน้า ๒๖๔-๒๖๖. 



 

๑๑ 
 ๒) วิธีการที่ครูสังคมศึกษาใช้ในการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการให้แก่นักเรียน วิธีการที่
ใช้ในระดับมาก ได้แก่ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน การฝึกฝนให้นักเรียนทํางานอย่าง
เป็นระบบ และให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพ่ือน ๆ๑๗ 

ปนัดดา ปัญฎีกา ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การรับรู้เก่ียวกับค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ ของ
นักเรียนช่วงช้ันที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย อําเภอเมืองเชียงใหม่” 

ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนโดยรวมมีพฤติกรรมในการรับรู้เก่ียวกับค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ 
ประการ โดยการปฏิบัติบ่อย ๆ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด  

นักเรียนมีพฤติกรรมการรับรู้ค่านิยมด้านการมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการ
ปฏิบัติเป็นประจํา ส่วนพฤติกรรมในการรับรู้โดยการปฏิบัติบ่อย ๆ คือ ด้านการประหยัดอดออม การ
ปฏิบัติตามคุณธรรมทางศาสนาการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร 
มีความรับผิดชอบ 

พบว่า นักเรียนโดยรวมมีพฤติกรรมการรับรู้ค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ โดยการปฏิบัติบ่อยๆ 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักเรียนเห็นความสําคัญว่าค่านิยมเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับนักเรียนและเป็นสิ่งที่ดี
งาม เป็นแบบอย่างและเป็นแบบแผนในการกําหนดการตัดสินใจ และแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆใน
สังคมของนักเรียนได้ นอกจากน้ันค่านิยมยังทําหน้าที่เป็นตัวกําหนดการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมว่าสิ่ง
ไหนควรทําหรือไม่ควรทํา รวมทั้งเป็นแรงจูงใจ หรือเป็นแรงผลักดันให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี
ที่สุดของตนเอง 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของหน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา ที่ให้ความสําคัญของค่านิยม
ว่า ค่านิยมเป็นสิ่งที่มีความสําคัญย่ิง เน่ืองจากว่าค่านิยมที่มนุษย์เรามีอยู่น้ันทําหน้าที่มากมายหลาย
อย่างเก่ียวกับชีวิตของเรา เป็นสิ่งที่ดีงามและช่ืนชอบของคนในสังคม กําหนดการตัดสินใจ และแก้ไข
ความขัดแย้ง ตลอดจนเป็นแรงจูงใจหรือผลักดันให้บุคคลในสังคมยอมรับและยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต นอกจากน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนได้รับการถ่ายทอดปลูกฝังจากสถาบัน
ครอบครัวและได้รับการอบรมสั่งสอน จากครูผู้สอน สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
ดังที่ สิริวรรณ ศรีพหล กล่าวว่า บุคลากรที่เก่ียวข้องในโรงเรียน โดยเฉพาะครูจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของนักเรียนเป็นอย่างมาก ดังน้ันครูจึงควรทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดี เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
ยอมรับและยึดถือ การปลูกฝังที่ดีจะนําไปสู่การรับรู้ที่ดี สิ่งเหล่าน้ีจึงควรเริ่มที่ครูผู้สอน 

สอดคล้องกับกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ที่กล่าวว่าลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความเป็นผู้มีค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ ดูได้จากพฤติกรรมต่อไปน้ี พฤติกรรมการพ่ึงตนเอง ได้แก่การ
เคารพตนเองศึกษาหาความรู้อยู่เป็นเน่ืองนิจ ฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถและความชํานาญ ใช้
ความรู้ความสามารถของตนเองให้เต็มที่ก่อนจะขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน มีความเข้มแข็งอดทนไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาทั้งปวง พฤติกรรมการเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร คือ ตอบรับการ

                                                        
๑๗จินตนา โพธ์ิงาม, “พฤติกรรมของครูสังคมศึกษาด้านการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ 

ประการ แก่นักเรียนช่วงช้ันที่ ๓ โรงเรียนพร้าววิทยาคม เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒”, 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๘, ๑๓๒ หน้า. 



 

๑๒ 
ทํางาน พูด หรือ แสดงกิริยาท่าทางว่ายอมรับเต็มใจ พึงพอใจท่ีจะทํางานที่มอบหมาย อาสาทํางาน
และทําทันที ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ทํางานที่ได้เริ่มต้นไว้แล้วอย่างต่อเน่ืองและสําเร็จตามเป้าหมาย  

และยังสอดคล้องกับ ชุตินาถ รัตนจรณะ ที่กล่าวว่า พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้ที่มีความ
รับผิดชอบ คือ ตรงต่อเวลายอมรับความผิดพลาด รักษาช่ือเสียงของตนเอง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน มีความซื่อสัตย์ ต้ังใจทํางาน มีความอดทน อดกลั้น รู้จักต้ังจุดมุ่งหมายในการทํางาน 
มีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้มีความขยันขันแข็ง มีความเสมอต้นเสมอปลาย ใช้เหตุผลมากกว่า
อารมณ์ เคารพระเบียบกฎเกณฑ์มีวินัยในตนเอง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการประหยัดอดออม คือ มี
ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีความพอดีในการบริโภค ใช้ทรัพยากรและเวลาให้เป็นประโยชน์มาก
ที่สุด คํานึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ เพ่ิมพูนทรัพย์ด้วยการเก็บและนําไปทําให้เกิดประโยชน์ รู้จักใช้ดูแล
รักษา และบูรณะทรัพย์ทั้งของตนและส่วนรวม วางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบ มีสัดส่วนและออมไว้
บ้างตามสมควร พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย คือ มีระเบียบวินัย
รักษาความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและสาธารณสถาน รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ และละเว้นการไม่
เคารพกฎหมาย สนับสนุนและส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่แก้ปัญหาโดยวิธีรุนแรง 
หรือไม่ชอบด้วยระเบียบวินัยและกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎจราจร ทําหน้าที่พลเมืองดี พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา คือ ไม่เบียดเบียนประทุษร้ายต่อสัตว์ มีเมตตากรุณา
ไม่เห็นแก่ได้ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่พูดปด ยุยงให้แตกร้าว มีความประพฤติดีในความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวและทางเพศ เว้นสิ่งเสพติด มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทําความช่ัว มีความ
กตัญญูกตเวที มีความซื่อสัตย์สุจริต ทําจิตใจให้ผ่องใส เช่ือกฎแห่งกรรม พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ศึกษาให้เข้าใจประวัติและการดํารงอยู่ของชาติ สอดส่องป้องกันภัย
และแก้ไขความเสียหายที่กระทบกระเทือนความมั่นคงของสถาบันชาติ ป้องกันรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ ส่งเสริมและรักษาเกียรติของชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและนิยมไทย สร้างเสริมความ
สามัคคีของคนในชาติ แสดงความจงรักภักดีเทิดทูนพระเกียรติ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจร่วมกัน
ประกอบความดีเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล๑๘ 
 นุภา บุทธรักษา ได้ทําการวิจัยเร่ือง “ผลของกระบวนการสร้างเสริมค่านิยม เพ่ือพัฒนา
ค่านิยม ด้านความซื่อสัตย์” ผลการวิจัยพบว่า 
 นักเรียนกลุ่มที่สอนด้วยกระบวนการสร้างเสริมค่านิยม จะมีคะแนนค่านิยมด้านความซื่อสัตย์
สูงกว่านักเรียนที่สอนด้วยกระบวนการสอนปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ที่ระดับ .๐๕ น่ัน
หมายความว่า การสอนด้วยกระบวนการสร้างค่านิยม นักเรียนมีค่านิยมด้านความซื่อสัตย์สูงกว่านัด
เรียนที่สอนด้วยกระบวนการตามปกติ๑๙ 

                                                        
๑๘ปนัดดา ปัญฎีกา, “การรับรู้เก่ียวกับค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ ของนักเรียนช่วงช้ันที่ ๒ 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย อําเภอเมืองเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๑, ๖๖ หน้า. 

๑๙นุภา บุทธรักษา, “ผลของกระบวนการสร้างเสริมค่านิยมเพ่ือพัฒนาค่านิยมด้านความ
ซื่อสัตย์”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๔๑, ๒๔๒ 
หน้า. 



 

๑๓ 
 อาทิตย์ญา โพธิ์สวย ได้ทําการวิจัยเร่ือง “การศึกษาการนําค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้
ในชีวิตประจําวันของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. นักเรียนนําค่านิยมทางพระพุทธศาสนาด้านการฝึกตน และด้านการพ่ึงตนเองไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันมาก และค่านิยมทางพระพุทธศาสนาด้านการให้ทา ด้านความเมตตากรุณา ด้านความ
สันโดษ ด้านความประมาท ด้านการใช้ปัญญา ด้านการเห็นคุณค่าชีวิต และด้านความเป็นอิสระไม่ยึด
ติด นักเรียนนําไปใช้ในชีวิตประจําวันค่อนข้างน้อย 
 ๒. การเปรียบเทียบการนําค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 ๒.๑ นักเรียนเพศชายและเพศหญิง นําค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจําวัน ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 ๒ .๒ นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่างกัน นําค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 ๒.๓ นักเรียนที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพต่างกัน นําค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน แตกต่างกัน โดยนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่ประกอบอาชีพ นําค่านิยมทางพระพุทธศาสนา
ไปใช้ในชีวิตประจําวันน้อยกว่านักเรียนที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย เกษตรกร และรับจ้าง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ 
 ๒.๔ นักเรียนที่ได้รับการเลี้ยงดูต่างกัน นําค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
แตกต่างกัน โดยนักเรียนที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย นําค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันมากกว่านักเรียนที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างปล่อยปละละเลย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕๒๐ 
 ปานทิพย์ ธนศรี ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ค่านิยมและพฤติกรรมในการใช้วจีทุจริตของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีค่านิยมที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้วจีทุจริตทุกด้าน 
 ๒. กลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิง มีค่านิยมในการพูดคําหยาบและส่อเสียด แตกต่างกัน กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีภูมิลําเนาต่างกันมีค่านิยมในการพูดคําหยาบแตกต่าง กลุ่มตัวอย่างที่ผู้ปกครองมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีค่านิยมในการพูดเท็จแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ผู้ปกครองมีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีค่านิยมในการพูดเท็จและพูดเพ้อเจ้อ แตกต่างกัน โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ 

                                                        
๒๐อาทิตย์ญา โพธ์ิสวย, “การศึกษาการนําค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจํา วัน

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๐, ๑๒๗ หน้า. 



 

๑๔ 
 ๓. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการใช้ใช้วจีทุจริตมากที่สุด คือ การพูดเท็จต่อพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง หรือผู้ปกครอง รองลงมาคือพูดคําหยาบ และพูดเพ้อเจ้อต่อเพ่ือน ตามลําดับ๒๑ 
 จันทนะ วิไลพัฒน์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพฤติกรรมด้านความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และ
การเสียสละของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยการใช้กระบวนการสร้างค่านิยม ผลการวิจัยพบว่า 

๑. แผนกิจกรรมโดยการใช้กระบวนการสร้างค่านิยม สําหรับใช้ทดลองในช้ันประถมศึกษาปีที่ 
๕ จํานวน ๑๒ แผน มีประสิทธิภาพ E1/E2 ๕๖.๘๑/๗๗.๒๐ ในแต่ละแผนกิจกรรม มีความเหมาะสม
กับวัย ระดับช้ัน ทั้งในด้านวัตถุประสงค์ เน้ือหา กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ ใช้เหตุผลในการพิจารณา ตัดสินปัญหาด้วยตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจ
เห็นคุณค่าในสิ่งที่เลือกและนํา ไปปฏิบัติในการดํา เนินชีวิตประจํา วันได้อย่างเหมาะสมย่ิงขึ้น 

๒. ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนพฤติกรรมด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และการเสียสละของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง หลังการทดลอง (๗๗.๒๐) สูงกว่าก่อนการทดลอง (๖๖.๖๘) ร้อยละ ๑๐.๕๒ 

๓. ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนพฤติกรรมด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และการเสียสละของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นทั้ง ๕ ด้าน เรียงตามลํา ดับคือ ทางทรัพย์สิ่งของร้อยละ 
๑๓.๗๑ ทางสติปัญญาร้อยละ ๑๑.๔๕ ทางกายร้อยละ ๙.๘๔ ทางวาจาร้อยละ ๙.๐๔ และทางใจร้อย
ละ ๘.๕๕ 

๔. ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนพฤติกรรมด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และการเสียสละของ
นักเรียนในแต่ละด้าน เป็นรายบุคคล มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นทุกด้าน พฤติกรรมที่มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นมาก
ที่สุดคือ พฤติกรรมด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และการเสียสละทางวาจาร้อยละ ๓๘.๗๑ ทางทรัพย์ 
สิ่งของร้อยละ ๒๒.๕๘ ทางกายและทางใจร้อยละ ๑๙.๓๕ และพฤติกรรมที่มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นน้อย
ที่สุดคือ พฤติกรรมด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และการเสียสละทางสติปัญญา ร้อยละ ๓.๒๓๒๒ 
 ภัณญามล กระต่ายแก้ว ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่านิยมความเป็นไทยของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ช่วงช้ันที่ ๔ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
๑” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. ความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยกับค่านิยมความเป็นไทย 
ผลการวิเคราะห์จากนักเรียนชาย พบว่า ปัจจัยด้านการได้รับการปลูกฝังความเป็นไทยใน

ครอบครัว การได้รับการปลูกฝังความเป็นไทยในโรงเรียน อิทธิพลของเพื่อนและอิทธิพลของ
สื่อมวลชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับค่านิยมความเป็นไทยของนักเรียนชาย อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ส่วนตัวแปรปัจจัยด้านเอกลักษณ์แห่งตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับค่านิยมความ
เป็นไทยของนักเรียนชาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ โดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 

                                                        
๒๑ปานทิพย์ ธนศรี, “ค่านิยมและพฤติกรรมในการใช้วจีทุจริตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

๖ อําเภอเมือง จังหวัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
เชียงใหม่), ๒๕๓๙, ๑๑๗ หน้า.  

๒๒จันทนะ วิไลพัฒน์, “การพัฒนาพฤติกรรมด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และการเสียสละของ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยการใช้กระบวนการสร้างค่านิยม”, ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช), ๒๕๕๐, ๒๓๕ หน้า. 



 

๑๕ 
๐.๑๔-๐.๕๐ และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ ๐.๔๙ ซึ่งสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และ มีค่าสัมประสิทธ์ิของการวัดร่วมกันเท่ากับ ๐.๒๔ แสดงว่าตัวแปรปัจจัยทุกตัว
ร่วมกันอธิบายค่านิยมความเป็นไทยของนักเรียนชายได้ร้อยละ ๒๔ 

ผลการวิเคราะห์จากนักเรียนหญิง พบว่า ปัจจัยด้านเอกลักษณ์แห่งตน การได้รับการปลูกฝัง
ความเป็นไทยในครอบครัว การได้รับการปลูกฝังความเป็นไทยในโรงเรียน อิทธิพลของเพ่ือนและ
อิทธิพลของสื่อมวลชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับค่านิยมความเป็นไทยของนักเรียนหญิง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ โดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง ๐.๒๑-๐.๔๗ และมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ ๐.๕๒ ซึ่งสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑และ มีค่า
สัมประสิทธ์ิของการวัดร่วมกันเท่ากับ ๐.๒๗ แสดงว่าตัวแปรปัจจัยทุกตัวร่วมกันอธิบายค่านิยมความ
เป็นไทยของนักเรียนหญิงได้ร้อยละ ๒๗ 

ผลการวิเคราะห์จากนักเรียนทั้งหมด พบว่า ปัจจัยด้านเอกลักษณ์แห่งตน การได้รับการ
ปลูกฝังความเป็นไทยในครอบครัว การได้รับการปลูกฝังความเป็นไทยในโรงเรียน อิทธิพลของเพ่ือน
และอิทธิพลของสื่อมวลชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับค่านิยมความเป็นไทยของนักเรียนทั้งหมด 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ โดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ระหว่าง ๐.๒๒-๐.๕๑ และมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ ๐.๕๔ ซึ่งสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
และ มีค่าสัมประสิทธ์ิของการวัดร่วมกันเท่ากับ ๐.๒๙ แสดงว่าตัวแปรปัจจัยทุกตัวร่วมกันอธิบาย
ค่านิยมความเป็นไทยของนักเรียนทั้งหมดได้ ร้อยละ ๒๙ 

๒. ค่านํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อค่านิยมความเป็นไทย 
ผลการวิเคราะห์จากนักเรียนชาย พบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลของสื่อมวลชน ส่งผลทางบวกต่อ

ค่านิยมความเป็นไทยของนักเรียนชาย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ โดยมีค่านํ้าหนัก
ความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๒ ส่วนปัจจัยด้านเอกลักษณ์แห่งตน การได้รับ การ
ปลูกฝังความเป็นไทยในครอบครัว การได้รับการปลูกฝังความเป็นไทยในโรงเรียนและอิทธิพลของ 
เพ่ือน ส่งผลต่อค่านิยมความเป็นไทยของนักเรียนชายอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผลการวิเคราะห์จากนักเรียนหญิง พบว่า ปัจจัยด้านการได้รับการปลูกฝังความเป็นไทยใน
ครอบครัวและอิทธิพลของสื่อมวลชน ส่งผลทางบวกต่อค่านิยมความเป็นไทยของนักเรียนหญิงอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ปัจจัยด้านเอกลักษณ์แห่งตน ส่งผลทางบวกต่อค่านิยมความเป็นไทย
ของนักเรียนหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ โดยปัจจัยด้านอิทธิพลของสื่อมวลชน ส่งผล
ทางบวกต่อค่านิยมความเป็นไทยมากที่สุด ซึ่งมีค่านํ้าหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 
๐.๐๓ รองลงมาคือ การได้รับการปลูกฝังความเป็นไทยในครอบครัวและเอกลักษณ์แห่งตน โดยมีค่า
นํ้าหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๐๒ และ ๐.๑๓ ตามลําดับ ส่วนปัจจัยด้านการ
ได้รับการปลูกฝังความเป็นไทยในโรงเรียนและอิทธิพลของเพ่ือนส่งผลต่อค่านิยมความเป็นไทยของ
นักเรียนหญิงอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผลการวิเคราะห์จากนักเรียนทั้งหมด พบว่า ปัจจัยด้านการได้รับการปลูกฝังความเป็นไทยใน
ครอบครัวและอิทธิพลของสื่อมวลชน ส่งผลทางบวกต่อค่านิยมความเป็นไทยของนักเรียนทั้งหมด 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ปัจจัยด้านเอกลักษณ์แห่งตน ส่งผลทางบวกต่อค่านิยมความ
เป็นไทยของนักเรียนทั้งหมด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ โดยปัจจัยด้านอิทธิพลของ



 

๑๖ 
สื่อมวลชน ส่งผลทางบวกต่อค่านิยมความเป็นไทยมากที่สุด ซึ่งมีค่านํ้าหนักความสําคัญในรูปคะแนน
มาตรฐาน เท่ากับ ๐.๔๔ รองลงมาคือ การได้รับการปลูกฝังความเป็นไทย ในครอบครัวและ
เอกลักษณ์แห่งตน โดยมีค่านํ้าหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๑๔ และ ๐.๐๙ 
ตามลําดับ ส่วนการได้รับการปลูกฝังความเป็นไทยในโรงเรียน และ อิทธิพลของเพ่ือน ส่งผลต่อ
ค่านิยมความเป็นไทยของนักเรียนทั้งหมด อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ๒๓ 
 สร้อยหวาย พัดเงิน ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ
กับค่านิยมในการพ่ึงตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรม สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เขต ๑” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพการแสดงตัว การรับรู้
ความสามารถของตน และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับค่านิยมใน
การพ่ึงตนเอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ ๐.๖๗๑ 
ปัจจัยทั้ง ๕ ด้าน ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของค่านิยมในการพ่ึงตนเองได้ร้อยละ ๔๕.๑ 

๒. ค่านํ้าหนักความสําคัญของปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพการ
แสดงตัว ส่งผลทางบวกต่อค่านิยมในการพ่ึงตนเอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ โดยปัจจัย
ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ส่งผลต่อค่านิยมในการพ่ึงตนเองมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านด้านบุคลิกภาพ
การแสดงตัว และความรับผิดชอบ มีค่านํ้าหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเท่ากับ .๓๐๑, .
๒๙๘, และ .๒๒๓ ตามลําดับ ส่วนการรับรู้ความสามารถของตน และการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยส่งผลต่อค่านิยมในการพ่ึงตนเองอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ๒๔ 
 โสภา ศิริอุเทน ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. คุณลักษณะส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว และสภาพแวดล้อมทางสังคมของ
บุคคลผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จํานวน ๑๔๙ คน เพศหญิง จํานวน ๒๒๒ คน ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง ๑๒-๑๕ ปี ส่วนใหญ่กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเฉลี่ย 
๑,๙๗๐ บาท แหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ได้จากบิดาและมารดา ลักษณะการพักอาศัย ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่กับบิดามารดา และพักอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ความสัมพันธ์ภายใน ครอบครัวส่วน
ใหญ่อบอุ่น ประสบการณ์อบรมคุณธรรมจริยธรรมส่วนใหญ่เคยอบรม รายได้ของบิดามารดามีรายได้
ต่อเดือนเฉลี่ย ๓๐,๐๒๙.๙๕ บาท ส่วนรายจ่ายของบิดามารดามีรายจ่ายต่อเดือนเฉลี่ย ๑๘,๐๕๑.๓๖ 
บาท อาชีพของบิดาและมารดาส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวส่วน

                                                        
๒๓ภัณญามล กระต่ายแก้ว, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่านิยมความเป็นไทยของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษา ช่วงช้ันที่ ๔ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑”, ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๕๐, ๑๕๒ หน้า. 

๒๔สร้อยหวาย พัดเงิน, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับค่านิยมในการ
พ่ึงตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรม สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เขต ๑”, ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๕๐, ๑๓๗ หน้า. 



 

๑๗ 
ใหญ่ปานกลาง ลักษณะเพ่ือนสนิทส่วนใหญ่เป็นเพ่ือนเพศเดียวกัน สื่อที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
คือโทรทัศน์ เทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้สื่อสารมากที่สุดคือ โทรศัพท์มือถือ สภาพแวดล้อมทาง
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างดี ส่วนสถานบันเทิง/แหล่งท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เคยไปเที่ยว สถานที่ไปเที่ยวบ่อยที่สุดได้แก่ โรงภาพยนตร์ 

๒. ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง การปฏิบัติเก่ียวกับความมีวินัย อยู่ในระดับมาก สูงที่สุด รองลงมาคือการยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก และตํ่าที่สุดคือ การพ่ึงตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง 

๓. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่น จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ระดับนัยสําคัญ .๐๕ ได้แก่ ระดับช้ันเรียน เขตที่พักอาศัย อาชีพของบิดา อาชีพ
ของมารดา เพ่ือน สื่อ เทคโนโลยีการสื่อสาร และสถานศึกษา ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ระดับนัยสําคัญ .๐๕ ได้แก่ เพศ อายุ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได้ 
ลักษณะการพักอาศัย ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ประสบการณ์อบรมคุณธรรมจริยธรรม รายได้
ของบิดามารดา รายจ่ายของบิดามารดา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และสถานบันเทิง/แหล่ง
ท่องเที่ยว 

๔. ข้อเสนอแนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น เก่ียวกับค่านิยมที่พึง
ประสงค์พบว่า ค่านิยมที่ควรปฏิบัติมากที่สุด คือ การพ่ึงตนเอง ค่านิยมที่ควรปลูกฝังและส่งเสริมมาก
ที่สุดคือ ความรักชาติ ส่วนค่านิยมที่ควรแก้ไขมากที่สุด คือ การประหยัด แนวทางการปลูกฝังและ
ส่งเสริมค่านิยมควรเร่ิมจากสถาบันครอบครัวเป็นอันดับแรก สถานศึกษาควรสอดแทรกเรื่อง ค่านิยม
เข้าไปในรายวิชาต่างๆ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรร่วมมือกันรณรงค์ปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมที่
พึงประสงค์อย่างจริงจังและต่อเน่ืองให้กับนักเรียน๒๕ 
 สุทธินี กล่ํากล่อมจิตร์ ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาค่านิยมในการปฏิบัติตนของ
วัยรุ่น” ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ค่านิยมในการปฏิบัติตนของวัยรุ่น โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเหมาะสม ปานกลาง 
 ๒. นักเรียนวันรุ่นที่มีเพศและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน มีค่านิยมในการปฏิบัติตน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
 ๓. นักเรียนวันรุ่นที่มีการพักอาศัยต่างกัน มีค่านิยมในการปฏิบัติตนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
 ๔. นักเรียนวันรุ่นที่มีรายได้ต่างกัน มีค่านิยมในการปฏิบัติตนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

                                                        
๒๕โสภา ศิริอุเทน, “ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น”, 

วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอน แก่น), ๒๕๕๐, 
๑๓๕ หน้า. 



 

๑๘ 
 ๕. ตัวแปรด้านครอบครัว ด้านกลุ่มเพ่ือน และด้านสื่อมวลชน กับค่านิยมในการปฏิบัติตนของ
นักเรียนวัยรุ่นมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑๒๖ 
 โสภา นนทชีวา ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ค่านิยมความรู้ความเข้าใจต่อเคร่ืองราช อิสริยาภรณ์
ของบุคลากรในกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง” ผลการวิจัยพบว่า 
 โดยรวมต่อต่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรในกองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 

ส่วนด้านความรู้ความเข้าใจต่อเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรในกองพระราชพิธี สํานัก
พระราชวัง พบว่า บุคลากรในกองพระราชพิธี สํานักพระราชวังมีปัจจัยสัมพันธ์กับค่านิยมความรู้ความ
เข้าใจ คือ สถานภาพ ตําแหน่ง และการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งน้ี คือ หน่วยงานที่กํากับดูแลเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ควรมีเอกสารเผยแพร่เก่ียวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นที่เผยแพร่ในวงกว้างมากกว่าน้ี เพ่ือ
ประโยชน์แก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไป๒๗ 

ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร, ผศ.ดร. และคณะ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างค่านิยม : 
การทบทวนองค์ความรู้และแนวทางการวิจัยด้านค่านิยมไทยในอนาคต” การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยด้านค่านิยมในประเทศไทย อัน
นําไปสู่การจัดทําแผนด้านการวิจัยเก่ียวกับค่านิยมในประเทศไทย โดยเป็นการศึกษาเชิงบูรณาการ 
ทั้งน้ีมีกรอบแนวคิด คือ ความรู้ชัดแจ้งหรือความรู้ที่เป็นวิทยาการซึ่งเป็นการใช้ความรู้ที่เป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่เก็บรวบรวมไว้ในหนังสือ งานวิจัยและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับค่านิยมไทย จาก
แหล่งข้อมูลในประเทศไทย จํานวน ๖ แหล่ง ต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๕๔ รวมระยะเวลา ๕๐ ปี 
จากน้ันจึงใช้แนวคิดของ Milton Rokeach และ Gordon W. Allport and Leo Postman ในการ
วิเคราะห์จําแนก แบ่งหมวดหมู่ ประเภท และจัดกลุ่มเอกสารเก่ียวกับค่านิยมไทยในแต่ละช่วง
ระยะเวลา และความรู้ความรู้แฝงเร้นหรือความรู้ฝังลึกหรือความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาและประสบการณ์
เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ของแต่ละบุคคล ทั้งน้ี
ผู้วิจัยดําเนินการโดยการสัมภาษณ์ระดับลึกและสัมภาษณ์เป็นกลุ่มกับบุคคลผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมี
ช่ือเสียงระดับประเทศที่ทํางานวิชาการและงานที่เก่ียวข้องกับค่านิยมไทยจํานวน ๑๔ ท่าน คัดเลือก
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และวิธีการลูกบอลหิมะ 

ผลการศึกษา พบว่า ตลอดระยะเวลา ๕๐ ปี ที่ผ่านมา งานศึกษาและจากเอกสารที่เก่ียวข้อง
กับค่านิยมไทยที่รวบรวมได้มีทั้งสิ้น ๖๐๐ เอกสาร โดยเฉล่ียมีงานศึกษาเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวเพียงปี
ละประมาณ ๑๒ เรื่อง เมื่อพิจารณาในแต่ละช่วง ๑๐ ปี พบว่า เน้ือหาหรือประเด็นต่างๆ ของเอกสาร
มีความหลายหลายค่อนข้างสูง และมีทิศทางที่ไม่ค่อยชัดเจน อย่างไรก็ตามเมื่อจําแนกเอกสาร ๗ กลุ่ม 

                                                        
๒๖สุทธินี กล่ํากล่อมจิตร์, “การศึกษาค่านิยมในการปฏิบัติตนของวัยรุ่น”, ปริญญาการศึกษา

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๕๐, ๑๙๔ หน้า. 
๒๗โสภา นนทชีวา, “ค่านิยมความรู้ความเข้าใจต่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรในกอง

พระราชพิธี สํานักพระราชวัง”, ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
บูรพา), ๒๕๕๐, ๘๔ หน้า. 



 

๑๙ 
พบว่า การศึกษาและเอกสารเกี่ยวกับ ค่านิยม ด้านสุนทรียศาสตร์ และ ค่านิยมตามแนวการเมือง ใน
ประเทศไทยมีอยู่จํานวนน้อยมาก ขณะที่การศึกษาและเอกสารเก่ียวกับค่านิยมด้านสังคม มีมากถึง
ร้อยละ ๓๗ 

แนวทางการศึกษาวิจัยด้านค่านิยมไทยในอนาคต ควรที่จะมุ่งในประเด็นที่ทันสมัย ถูกต้อง
และต้องก้าวข้ามจุดยืนเดิมๆ โดยมีการศึกษาให้เป็นสหสาขาวิชามากขึ้น เน้นการศึกษาค่านิยมตาม
แนวทฤษฎีใช้หลักวิชาการเข้ามาร่วมด้วยและการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงให้ความสําคัญต่อการ
ได้มา การธํารงรักษา และการใช้อํานาจเหนือบุคคลอ่ืน เป็นต้น๒๘ 

 
๑.๗ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 จากการศึกษาการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา ที่ว่าด้วยหลักเบญจ
ศีล-เบญจธรรม ทําให้ทราบประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาการวิจัยในครั้งน้ี ดังน้ี 
 ๑.๗.๑ ทําให้ทราบค่านิยมที่ถูกต้องและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
 ๑.๗.๒ ทําให้ทราบการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม 
 ๑.๗.๓ ทําให้ทราบบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องด้วยหลักพุทธธรรม 
 ๑.๗.๔ สามารถนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณา
การการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักพุทธธรรม” 
 
๑.๘ สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง “การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม” ผลจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้ว และผู้วิจัยได้นําเรื่องน้ีเข้าพบปรึกษาคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ทุกท่านได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่านิยมที่ถูกต้องน้ันกว้างมาก เมื่อสรุปแล้วมีมติเป็นเอก
ฉันท์ตกลงว่า ค่านิยมที่ถูกต้องยึดหลักพ้ืนฐานมนุษยธรรม ๕ ประการ คือ ค่านิยมด้านชีวิต ด้าน
ทรัพย์สิน ด้านครอบครัว ด้านการสื่อสารในสังคม และค่านิยมด้านสุขภาพ มาบูรณาการด้วยหลัก
พุทธธรรมคือเบญจศีล-เบญจธรรม๒๙ ๕ ประการ ได้แก่ หลักปาณาติปาต-เมตตากรุณา หลัก
อทินนาทาน-สัมมาอาชีวะ หลักกาเมสุ มิจฉาจาร-สทารสันโดษ หลักมุสาวาท-สัจจะ และหลักสุรา
เมรยมัชชปมาทัฏฐานา-สติสัมปชัญญะ๓๐ และเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมด้วย
วิธีการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลัก
พุทธธรรม เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะนําไปใช้เป็นกรอบในการวิจัยต่อไป 
                                                        

๒๘ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร, ผศ.ดร. และคณะ, “การเสริมสร้างค่านิยม : การทบทวนองค์
ความรู้และแนวทางการวิจัยด้านค่านิยมไทยในอนาคต”, โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕, (กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม: กระทรวงวัฒนธรรม), ๒๕๕๕, ๒๐๘ หน้า.  

๒๙ที.ปา. ๑๑/๒๘๖/๒๔๗. 
๓๐องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๗๒/๒๒๗. 



 

๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ ๑.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

๑.๙ คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาและช่วยทําความเข้าใจเรื่อง “การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตาม
แนวพระพุทธศาสนา” ได้ง่ายขึ้น ผู้วิจัยได้กําหนดคําจํากัดความท่ีใช้เฉพาะในการวิจัยในครั้งน้ี ดังน้ี 
 ตามแนวพระพุทธศาสนา หมายถึง ตามหลักคําสอนในพระไตรปิฎก อรรถกถา รวมถึง
เอกสารทางวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา 
 ค่านิยม หมายถึง กระแสความเช่ือและศรัทธายอมรับในคุณค่าต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อยู่ในช่วยระยะเวลาหน่ึงของชนแต่ละกลุ่ม แล้วสืบทอดกัน
ไปในสังคม ด้วยอุดมคติว่าเป็นค่านิยมของพวกตนทั้งที่พึงประสงค์ (ถูกต้อง) และไม่พึงประสงค์ (ไม่
ถูกต้อง) แต่ละกลุ่มต่างก็มีเกณฑ์การตัดสินค่านิยมที่แตกต่างกันไป 
 ค่านิยมที่ถูกต้อง หมายถึง ค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักมนุษยธรรม
สากล ได้แก่ ค่านิยมด้านชีวิต ด้านทรัพย์สิน ด้านครอบครัว ด้านการสื่อสารในสังคม และด้านสุขภาพ 

ค่านิยมท่ีถูกต้อง 
- ด้านชีวิต 
- ด้านทรัพย์สิน 
- ครอบครัว 
- ด้านการสื่อสารในสังคม 
- ด้านสุขภาพ 

วิธีการศึกษา 
- วิเคราะห์ 
- สังเคราะห์ 
- ตีความ 
- การสัมภาษณ ์

SPI-5S Model 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
- ด้านเบญจศีลเบญจธรรมข้อท่ี ๑ 
- ด้านเบญจศีลเบญจธรรมข้อท่ี ๒ 
- ด้านเบญจศีลเบญจธรรมข้อท่ี ๓ 
- ด้านเบญจศีลเบญจธรรมข้อท่ี ๔ 
- ด้านเบญจศีลเบญจธรรมข้อท่ี ๕ 

บูรณาการการเสริมสร้าง
ค่านิยมท่ีถูกต้องตามแนว

พระพุทธศาสนาด้วย
กระบวนการทาง 

- สังคมวิทยา 
- จิตวิทยา 

Conceptual framework 

การเสริมสร้างค่านิยมท่ี
ถูกต้องตามแนว
พระพุทธศาสนา 

- ด้านชีวิต 
- ด้านทรัพย์สิน 
- ด้านครอบครัว 
- ด้านการสื่อสาร 
- ด้านสุขภาพ 
 



 

๒๑ 
 การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง หมายถึง การนําหลักสังคมวิทยา และหลักจิตวิทยามาใช้ใน
กระบวนการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เป็นเชิงบวก ด้วยกระบวน
วิธีการทางสังคม มีการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ที่ล่วงละเมิดชีวิตผู้อ่ืน ด้วยการประหารชีวิต หรือจําคุก
ตลอดชีวิต เพ่ือไม่ให้มนุษย์เบียดเบียนทําร้ายกัน ใช้กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ได้แก่ การใช้ กฎ 
ระเบียบ ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ในการเสริมสร้างค่านิยมทั้ง ๕ ด้านน้ี และใช้หลัก
จิตวิทยา ด้วยการเสริมแรง จูงใจให้กระทํา ให้ขวัญและกําลังใจแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักค่านิยม 
๕ ด้าน เป็นการเสริมสร้างค่านิยมที่นําจิตวิทยาเข้ามาใช้ในเสริมสร้างค่านิยมผ่านสถาบันทั้งหลาย คือ 
สถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา และสื่อมวลชน 
 การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง การทําให้มีให้เกิดขึ้นแก่
พฤติกรรมของมนุษย์ทางกายวาจาและทางใจ ที่เรียกว่า “ภาวนา” หรือพัฒนา หรือการเสริมสร้าง
หรือจะเรียกว่าการปลูกฝังน่ันเอง เสริมสร้างด้วยหลักเบญจศีลเบญจธรรม ด้านปาณาติบาต-เมตตา
กรุณา ด้านอทินนาทาน-สัมมาอาชีวะ ด้านกาเมสุมิจฉาจาร-สทารสันโดษ ด้านมุสาวาท-สัจจะ ด้าน
สุราเมรยมัชชะปมาทัฏฐานา-สติสัมปชัญญะ ด้วยกระบวนวิธีการทางสังคมวิทยาและสังคมวิทยา โดย
เริ่มจากตนเอง ขยายออกไปยังคนรอบข้างตามหลักทิศ ๖ ที่เก่ียวข้อง และขยายออกไปเป็นกลุ่มสังคม
ที่ใหญ่ออกไปตามลําดับ 
 บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม หมายถึง การนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องไปบูรณาการเข้ากับการเสริมสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้อง จึงได้รูปแบบการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา จากน้ันก็นํา
บทสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิไปยืนยันความถูกต้องอีกคร้ังตามที่ได้บูรณาการ จึงได้เป็นองค์ความรู้
ใหม่ขึ้นมา เรียกว่า “รูปแบบบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา” 

บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมด้วยกระบวนวิธีการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา 
หมายถึง การเสริมสร้างด้วยวิธีการควบคุมโดยการให้รางวัลเชิงปฏิฐานต่าง ๆ และรางวัลทางวัตถุ
โดยตรง เช่น การให้รางวัล เงินรางวัล และรางวัลทางวัตถุต่าง ๆ เช่น ความมั่งคั่ง อํานาจเหนือผู้อ่ืน 
เลื่อนขั้นตําแหน่งหน้าที่ ด้วยวิธีการควบคุมที่เป็นสัญลักษณ์เชิงปฏิฐาน (Positive symbolic) เช่น 
การซุบซิบในทางดี การจูงใจและการโฆษณาชวนเช่ือ การยกย่องสรรเสริญเยินยอ การให้เหรียญตรา
เกียรติยศที่เป็นสิ่งแสดงสถานภาพที่สูงขึ้น วิธีการควบคุมที่เป็นสัญลักษณ์เชิงนิเสธ (Negative 
symbolic) ได้แก่ การสั่งให้เลิกปฏิบัติการขู่ว่าจะลงโทษ การตรวจสอบ การด่าว่าตําหนิติเตียน การใช้
ถ้อยคําล้อเลียน การพูดจาเยาะเย้ยถากถาง การต้ังฉายา การต้ังสมญานาม ซุบซิบนินทาในทางไม่ดี 
วิธีการควบคุมเชิงนิเสธด้วยวิธีการลงโทษทางร่างการโดยตรง เช่น การลงโทษด้วยการประหารชีวิต 
การเนรเทศออกจากกลุ่มการทรมานร่างกาย เช่น ตอกเล็บ บีบขมับ การกักขัง จําคุกกักกัน การปรับ 
การทดแทน ค่าเสียหาย การตรวจค้น   



 
 

บทที่ ๒ 
ค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา” ในบทน้ีผู้วิจัยได้

นําเสนอผลการศึกษาในหัวข้อว่า “ค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง” ตามประเด็น
ดังต่อไปน้ี 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับค่านิยม 
  ๒.๑.๑ ความหมายของค่านิยม 
  ๒.๑.๒ ความสําคัญของค่านิยม 
  ๒.๑.๓ ลักษณะของค่านิยม 
  ๒.๑.๔ ประเภทของค่านิยม 
  ๒.๑.๕ องค์ประกอบของค่านิยม 
  ๒.๑.๖ ทฤษฎีที่เก่ียวกับค่านิยม 
 ๒.๒ การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 

๒.๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร้างค่านิยมไทย 
๒.๒.๒ ความหมายการเสริมสร้างค่านิยม 
๒.๒.๓ การเสริมสร้างปลูกฝังและพัฒนาค่านิยม 
๒.๒.๔ รูปแบบและวิธีการเสริมสร้างค่านิยม 
๒.๒.๕ แนวทางและวิธีการสร้างค่านิยมอันพึงประสงค์ 
๒.๒.๖ ค่านิยมในสังคมไทยที่ควรยกย่องและเสริมสร้าง 
๒.๒.๗ ค่านิยมไทยที่สําคัญและควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 
๒.๒.๘ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบาย คสช. 

๒.๓ การเสริมสร้างค่านิยมทางสังคมวิทยา 
๒.๓.๑ ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม 
๒.๓.๒ ทฤษฎีความขัดแย้ง 
๒.๓.๓ ทฤษฎีปริวรรตนิยมหรือทฤษฎีแลกเปลี่ยน 
๒.๓.๔ ทฤษฎีการกระทําระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ 
๒.๓.๕ ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม 
๒.๓.๖ การเสริมสร้างค่านิยมด้วยวิธีการทางสังคมวิทยา 

๒.๔ การเสริมสร้างค่านิยมทางจิตวิทยา 
๒.๔.๑ พฤติกรรมมนุษย์-ปัจจัยพ้ืนฐานด้านจิตวิทยา 
๒.๔.๒ ทฤษฎีแรงจูงใจ 
๒.๔.๓ ทฤษฎีสัญชาติญาณ (Instinct Theory) 
๒.๔.๔ ทฤษฎีแรงขับ (Drive Reduction Theory) 



 

๒๓ 

๒.๔.๕ ทฤษฎีการต่ืนตัว (Arousal Theory) 
๒.๔.๖ ทฤษฎีสิ่งจูงใจ (Incentive Theory) 
๒.๔.๗ การเสริมสร้างค่านิยมด้วยด้วยวิธีการทางจิตวิทยา 

๒.๕ กรอบแนวคิดเก่ียวกับค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับค่านิยม 
 ๒.๑.๑ ความหมายของค่านิยม 
 จากการศึกษาความหมายของค่านิยม มีผู้รู้หลายท่านได้ให้ความหมายของคําว่า “ค่านิยม” 
ไว้คล้ายคลึงกันดังน้ี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร และคณะ ได้ให้ทัศนะว่า ค่านิยม มาจาก
คําว่า “ค่า” ซึ่งหมายถึง มีประโยชน์ มีคุณค่ามาก และคําว่า “นิยม” หมายถึง สิ่งน้ันเป็นสิ่งที่ช่ืนชม
และช่ืนชอบในสิ่งน้ันมากๆ ดังน้ันค่านิยมจึงเป็นคํารวม โดยหมายถึง สิ่งที่เราช่ืนชมและช่ืนชอบ ยึดถือ
ปฏิบัติ เพราะมีประโยชน์และคุณค่าต่อตัวเองและการครองชีพ ค่านิยมจัดว่ามีความสําคัญอย่างย่ิง 
น่ันก็เน่ืองมาจาก หากเรามีค่านิยมแบบใดเราจะมีพฤติกรรมแบบน้ันค่านิยมมีมากมายหลากประเด็น
หลายเร่ือง แล้วแต่ว่าเราจะจําแนกเป็นหัวข้อย่อยใดบ้าง ได้แก่ ค่านิยมด้านการเรียน ค่านิยมด้าน
การเมือง ค่านิยมด้านการนับถือศาสนา เป็นต้น ในการศึกษาวิจัยเรื่องที่เก่ียวข้องกับค่านิยมจําเป็นที่
จะต้องทราบด้วยว่าศึกษาค่านิยมของใคร เช่น คนเมือง คนชนบท นิสิตนักศึกษา กลุ่มประชากรที่
แตกต่างกันย่อมมีค่านิยมที่ไม่เหมือนกัน 

ค่านิยมเป็นความคิดหรือความรู้สึกของแต่ละคน เป็นความคิดความเช่ือของแต่ละบุคคล 
ยกตัวอย่างในบ้านเดียวกัน ครอบครัวเดียวกัน เช่น พ่อ แม่ ลูกมีความคิดไม่เหมือนกัน หรือบ้าน
ติดกันก็มีค่านิยมไม่เหมือนกัน เน่ืองจากรายละเอียดของบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน เช่น บ้านที่มีคน
ในบ้านมีอาชีพข้าราชการค่านิยมก็เป็นแบบหน่ึง บ้านที่มีคนในบ้านมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวก็
เป็นอีกแบบหน่ึง เป็นต้น๑ 

การนิยมในสิ่งที่คิดว่ามีคุณค่าซึ่งอาจมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไปในแต่ละระดับ ทั้ง
ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับสังคม เป็นต้น ค่านิยมของบุคคลจะเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์จนเกิดเป็นความคิด การพูด และการกระทําของบุคคลในที่สุด ค่านิยมที่ถูกปลูกฝังในตน
อาจเป็นสิ่งที่ดี ถูกต้อง พึงปรารถนา หรือ ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่พึงปรารถนาก็ได้ ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์ที่ตนได้รับและเลือกที่จะรับเพ่ือเป็นค่านิยมของตน อย่างไรก็ตามค่านิยมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับปัจจัยต่างๆท่ีมากระทบ อาทิ ประสบการณ์ใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ เป็นต้น สําหรับ
ค่านิยมของครอบครัวจะเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนค่านิยมระหว่างกัน
จนกระท่ังเกิดการยอมรับเป็นค่านิยมของครอบครัว ค่านิยมของสังคมจะเป็นลักษณะเช่นเดียวกันกับ

                                                 
๑ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร และคณะ, “การเสริมสร้างค่านิยม : การทบทวนองค์ความรู้และ

แนวทางการวิจัยด้านค่านิยมไทยในอนาคต”, โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕, (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม: 
กระทรวงวัฒนธรรม), ๒๕๕๕, หน้า ๓๓. 



 

๒๔ 

ค่านิยมของครอบครัว กล่าวคือ มีการสั่งสมประสบการณ์ร่วมระหว่างสมาชิกในสังคม มีการ
แลกเปลี่ยนค่านิยมจนกระทั่งเกิดเป็นค่านิยมร่วมของสังคมในที่สุด 

ค่านิยมไทย คือ จารีตประเพณีที่มีคุณค่า ที่คนไทยปรารถนายึดถือ และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง
เหมาะสมสืบทอดต่อกันมา จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน 

สิ่งที่สังคมไทยยอมรับ ช่ืนชอบ ยินดีและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์
วัฒนธรรม ผลผลิตของสังคมจนเกิดเป็นความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติเกิดการสืบทอดจนเป็นส่วน
หน่ึงของวิถีชีวิตของคนในสังคม๒ 

คําว่า ค่านิยมไทย น้ัน ขออธิบายแยกกันเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นคําว่า ค่านิยมโดยทั่วไป
และ ส่วนที่เป็น ค่านิยมไทย ตามท่ีกําหนดมา 

คําว่า “ค่านิยม” น้ัน ภาษาอังกฤษใช้ว่า “Value” ซึ่งถ้าพิจารณาตามรูปศัพท์ก็มีความหมาย
ตรงตัวว่า คือ สิ่งที่คนเรายึดถือว่ามีคุณค่าและมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของตนเองทั้งในชีวิต
ส่วนตัวและในชีวิตสังคมท่ีตนเองเป็นสมาชิกสิ่งต่าง ๆ ที่ว่าน้ีอาจหมายถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรม สามารถจับ
ต้องได้ เช่น บ้าน ที่ดิน แก้วแหวน เงินทอง รถยนต์ ฯลฯ รวมทั้งวัสดุทั้งหลายที่เป็นเคร่ืองอํานวย
ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านปริมาณและคุณภาพหรือ
อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ตําแหน่งหน้าที่ อาชีพความม่ังคั่งร่ํารวย การ
มีอํานาจ ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา ช่ือเสียงเกียรติยศ 
ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่นในตนเอง การนับถือตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองความเช่ือและความ
ศรัทธาในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ ฯลฯ 

ส่วนมากเวลาท่ีเรากล่าวถึงค่านิยม เรามักจะนึกถึงค่านิยมที่เป็นทางบวก ซึ่งก็คือเมื่อยึดถือ
ปฏิบัติแล้วเป็นคุณแก่ตนเอง ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. เป็นคนขับรถรับจ้าง มีรายได้ไม่มากนัก แต่
ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต วันหน่ึงพบว่าผู้โดยสารลืมของมีค่าไว้ในรถจึงพยายามหาเจ้าของจนพบและ
มอบคืนให้และไม่ขอรับเงินรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น 

ค่านิยมที่เป็นทางลบซึ่งเมื่อยึดถือปฏิบัติแล้วเป็นโทษมากกว่า แต่ตนเองไม่ตระหนักในโทษ
เหล่าน้ัน ยกตัวอย่างเช่นนาย ข. ผู้ซึ่งยึดถือความม่ังคั่งร่ํารวยเป็นหลักเป็นพ่อค้าข้าวที่มีรายได้สูงมาก
จากการค้าขายอยู่แล้วยังแอบนําข้าวคุณภาพไม่ดีมาปนลงไปอีกเพ่ือให้ขายได้กําไรมากขึ้น 

ค่านิยม เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ซึ้งพัฒนามาต้ังแต่วัยเด็กจากการอบรมเลี้ยงดูของสถาบัน
ครอบครัวเป็นแห่งแรกซึ่งเป็นการถ่ายทอดด้วยการสั่งสอนโดยตรงหรือจากการเลียนแบบจาก
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เด็กรับรู้จากบิดามารดาและคนในครอบครัว ต่อมาก็คือจากสถาบันการศึกษา
สถาบันการทํางาน และสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ 

ไม่เพียงเท่าน้ีค่านิยมในสังคมเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันต่อ ๆ มาเป็นระยะเวลายาวนานและเป็น
มาตรฐานทางสังคมและวัฒนธรรมให้คนในสังคมได้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเฉพาะอย่างย่ิงค่านิยม
ทางด้านศาสนา 

ค่านิยม มีทั้งค่านิยมส่วนตัวหรือส่วนบุคคลที่แต่ละคนยึดถือว่ามีคุณค่าเฉพาะของตนเองซึ่ง
อาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างจากผู้อ่ืนก็ได้ ตัวอย่างเช่นค่านิยมที่มีต่อเงิน คนบางคนมีฐานะค่อนข้าง

                                                 
๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕. 



 

๒๕ 

ดีอยู่แล้ว แต่ยึดถือว่าการมีเงินมากๆคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิต อุตส่าห์ยอมตรากตรําทํางานหนัก
เพ่ือให้ได้เงินมากๆ แต่ไม่ยอมใช้แม้แต่จะเพ่ือการมีชีวิตที่มีคุณภาพ โดยนําไปฝากธนาคารไว้ทั้งหมด 
ยอมมีชีวิตอยู่อย่างอดอยาก สวมเสื้อผ้าเก่าขาด บ้านช่องสกปรกรกรุงรัง แม้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ยอม
รักษาด้วยความเสียดายเงิน หรือถ้าจําเป็นจริงๆก็จะไปรักษาด้วยการใช้บริการฟรีทั้งๆที่มีเงินจ่ายค่า
รักษาพยาบาลได้ จะเดินทางไปที่ใดก็รอใช้บริการรถโดยสารประจําทางที่ไม่เสียเงิน แต่ทว่า มี
ความสุขที่ได้เห็นตัวเลขของยอดการฝากในสมุดธนาคารเพ่ิมขึ้นทุกวัน โดยไม่เคยมีการถอนเงินเลยก็มี 
ในขณะที่คนบางคนนั้น เช่ือว่า เงินเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับตนเองก็จริง แต่มีเท่าไรก็ใช้หมด ถือว่า “เงิน
ทองเป็นของนอกกาย ไม่ตายก็หาใหม่ได้” 

ค่านิยมทางสังคม หมายถึงสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมยึดถือตรงกันว่ามีคุณค่าสําหรับคนส่วน
ใหญ่และเมื่อยึดถือและปฏิบัติตามแล้วได้รับการยอมรับและสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมน้ันๆได้
อย่างเป็นปรกติสุขและแต่ละสังคมก็มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ในสมัยที่ไป
เรียนที่ประเทศสหรัฐอมริกาน้ัน ได้ไปบ้านอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรึกษางานวิจัยในวันเสาร์โดยมิได้นัด
หมายและไปถึงเวลาที่อาจารย์และภรรยากําลังจะรับประทานอาหารกลางวัน ทั้งที่อาจารย์เป็นคนใจดี
มาก ก็ยังถูกตําหนิตรง ๆ ว่าวันเสาร์เป็นวันหยุดของท่าน ท่านจะไม่ทํางานอะไรให้ และสังคมอเมริกัน
น้ัน ถ้ามีใครไปบ้านเขาในช่วงเวลารับประทานโดยมิได้รับเชิญแล้วถือว่าเป็นการเสียมรรยาทอย่าง
ร้ายแรงและเจ้าของบ้านจะไม่ทําอาหารมาเลี้ยงเน่ืองจากครอบครัวเขาจะทําอาหารเฉพาะครอบครัว
ของเขาเองเท่าน้ัน เหตุการณ์เช่นน้ี มิได้แสดงว่าพวกเขาเป็นคนใจแคบใจดําหรือไม่มีนํ้าใจ แต่เป็น
ค่านิยมของคนในสังคมของเขา ซึ่งมิใช่เป็นเรื่องผิดอะไร 

ส่วนในสังคมไทยน้ัน ใครจะไปบ้านใครเมื่อไร ถ้าตรงกับเวลาอาหารมักจะได้รับประทานอย่าง
อ่ิมหนําสําราญด้วยความเต็มอกเต็มใจเสมอ แม้ว่าบางคร้ังเขาเกรงใจ ก็ยังให้กุลีกุจอทําให้ ตาม
ค่านิยมว่า “เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” จึงได้เกิดการเรียนรู้ว่า 
ค่านิยมของเราและของเขาต่างกัน 

ค่านิยม เป็นคุณลักษณะสําคัญที่จะกํากับการที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่
สอดคล้องกับค่านิยมที่ตนเองยึดถือ หรือไม่แสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่ขัดแย้งกับค่านิยมของตนเอง 

สิ่งที่จัดว่าเป็นค่านิยมน้ัน ในสิ่งเดียวกันน้ัน อาจจะได้รับการยึดถือว่าเป็นค่านิยมของคนแต่
ละคนหรือแต่ละกลุ่ม หรืออาจจะไม่ได้รับการยึดถือว่าเป็นค่านิยมของผู้อ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนได้ ไม่มี
หลักเกณฑ์ใดๆ กําหนดตายตัว ดังน้ัน จึงเห็นได้ว่าค่านิยมของชาวชนบท และชาวกรุงน้ันมีความ
แตกต่างกันไป และไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าค่านิยมของกลุ่มใดดีหรือไม่ดีกว่ากัน 

ค่านิยมหลายๆ ประการมีการเปลี่ยนแปลงไปเร่ือยตามกาลเวลาที่ผ่านไปและในพัฒนาการ
ของมนุษย์ ในสังคมและของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นสัจธรรมเช่นเดียวกับสิ่ง
อ่ืนๆ (น่ันคือ ใด ๆ ในโลกล้วน อนิจจัง และเข้าข่าย เกิดขึ้น ต้ังอยู่ ดับไป) แต่หลายประการก็ยังดํารง
คงอยู่อย่างมั่นคง ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปน้ันบางอย่างก่อให้เกิดความสับสนหรือความขัดแย้งขึ้นได้ 
ตัวอย่างเช่น ในอดีตที่ผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนานน้ัน คนไทยถูกปลูกฝังด้วยคําสอนทางศาสนาพุทธ
ว่า “ทําดีได้ดี ทําช่ัวได้ช่ัว” แต่ปัจจุบัน เริ่มรู้สึกสับสนกับคํากล่าวที่ได้ยินบ่อยว่า “ทําดีได้ดี มีที่ไหน 
ทําช่ัวได้ดีมีถมไป” 



 

๒๖ 

เน่ืองจากการสังเกตพฤติกรรมของคนกลุ่มหน่ึงในสังคมว่าทําช่ัวอย่างเห็นได้ชัด เช่น เผาบ้าน
เผาเมือง ก็ยังได้รับแต่งต้ังให้เป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมือง หรือเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นคนทุจริตคดโกง 
ร่ํารวยด้วยการคอรัปช่ันทางราชการก็ยังมีคนกราบไหว้ ยกย่องสรรเสริญ หรือในอดีตที่ผ่านมาครูมี
หน้าที่ “สั่งสอน” เด็กนักเรียน แต่ปัจจุบันน้ีถ้าสอนไม่ถูกใจเด็กหรือทําโทษเด็กเกเรและกระทําผิด ครู
ก็จะถูกเด็ก “สั่งสอน” เข้าบ้างด้วยการทําร้ายร่างกายครูก็มีตามที่เป็นข่าว แต่ครูบางคนก็ควรจะ
ทบทวนบทบาทและพฤติกรรมของตนเองบ้างเหมือนกันว่าได้สั่งสอนอบรมด้วยวิธีการแสดงอํานาจที่
ไม่เป็นธรรมต่อเด็กบ้างหรือไม่ หรือลงโทษเด็กด้วยความรุนแรงเกินกว่าเหตุบ้างหรือไม่ เช่นเดียวกัน 
ถ้าครูอบรมสั่งสอนเด็กๆ ด้วยความเมตตากรุณาอย่างแท้จริง เด็กคงไม่คิดโกรธแค้นอย่างรุนแรงฝังใจ
อยู่และคิดจะแก้แค้น ตามค่านิยมที่เด็กถูกปลูกฝังมาอย่างต่อเน่ืองยาวนานในสังคมว่า “แค้นน้ีต้อง
ชําระ”๓ 

พนัส หันนาคินทร์ ได้ให้ทัศนะของคําว่า “ค่านิยม” หมายถึง การยอมรับ นับถือ และพร้อม
ที่จะปฏิบัติตามคุณค่าที่คนหรือกลุ่มคนมีอยู่ต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นวัตถุ ความคิด อุดมคติ รวมท้ังการ
กระทําในด้านเศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และสุนทรียภาพ ทั้งนี้ได้ทั้งการประเมินค่าจากทัศนะต่าง ๆ 
โดยถี่ถ้วยแล้ว๔ 
 ดุษฎี แก้วกําเนิด ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับค่านิยมไว้ ในเรื่อง “การทําค่านิยมให้กระจ่าย”ว่า 
ค่านิยม หมายถึง ความคิดเห็นที่เป็นความคิดรวบยอดของคนตามอัตภาพในด้านสติปัญญา ภูมิหลังและ
ประสบการณ์ของเขาเอง ความคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าสําคัญกว่าหรือมีคุณค่ากว่าความคิดอ่ืน ๆ๕ 
 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับค่านิยมไว้ในเรื่อง “วิทยาการกับการ
ปลูกฝังและสร้างค่านิยม” ว่า ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่คนสนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะได้ ปรารถนาจะ
เป็น หรือกลับกลายมาเป็นสิ่งที่คนนับถือว่าเป็นสิ่งบังคับต้องปฏิบัติ เป็นสิ่งที่คนบูชายกย่องและมีสุขที่
จะได้ทําได้เป็นเจ้าของ๖ 
 และคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับค่านิยมไว้ในเรื่อง “วิทยาการกับ
การปลูกฝังและสร้างค่านิยม” ว่า ค่านิยม ยังหมายถึง ความเช่ือของบุคคลส่วนใหญ่ ที่เช่ือว่าสิ่งใดมี
ค่า มีความสําคัญ และเป็นที่ปรารถนา ค่านิยมจะเป็นมาตรฐานในการรับรู้ การประเมิน การเลือกและ
การตัดสินใจของบุคคลว่าควรทําหรือไม่ควรทํา มีค่าหรือไม่มีค่า สําคัญหรือไม่สําคัญ 

                                                 
๓ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร และคณะ, “การเสริมสร้างค่านิยม : การทบทวนองค์ความรู้และ

แนวทางการวิจัยด้านค่านิยมไทยในอนาคต”, โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕, (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม: 
กระทรวงวัฒนธรรม), ๒๕๕๕, หน้า ๑๘. 

๔พนัส หันนาคินทร์, การสอนค่านิยมและจริยศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศ, ๒๕๒๖), 
หน้า ๑๘. 

๕ดุษฎี แก้วกําเนิด, การทําค่านิยมให้กระจ่าย, (กรุงเทพมหานคร : จงเจริญการพิมพ์, 
๒๕๒๗), หน้า ๒. 

๖คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, วิทยาการกับการปลูกฝังและสร้างค่านิยม, (กรุงเทพ 
มหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๓๐), หน้า ๑. 



 

๒๗ 

นอกจากน้ี ค่านิยมยังทําหน้าที่เป็นตัวกําหนดเป้าหมายและสร้างแรงจูงใจผลักดันให้บุคคลมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ โดยไม่มีเง่ือนไขว่าจะต้องก่อให้เกิดความดีแก่สังคมหรือไม่๗  
 วิชัย วงษ์ใหญ่ ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับค่านิยมไว้ในเร่ือง “กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ” ว่า ค่านิยมน้ันเป็นได้ทั้งสภาพและการกระทํา แต่ทั้งสองอย่างมีความ
ใกล้ชิดกันมาก คือ สภาพในใจเราย่อมกระตุ้นให้เราทําไปตามนัยของสภาพน้ัน จึงดูคล้ายเกือบจะเป็น
เรื่องเดียวกัน ถ้าไม่วิเคราะห์ชัดเจนจะมองไม่เห็น๘  
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน ได้ให้ทัศนะไว้ใน “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทย” ว่า ค่านิยม หมายถึง อะไรก็ตามท่ีเราเห็นว่ามีความสําคัญมากกว่าสิ่งอ่ืน ๆ๙  
 นางแววมณี บุตรเรืองศักด์ิ ได้ให้ทัศนะไว้ใน “การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนช้ัน ป. ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ว่า ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่คน
ส่วนใหญ่ยอมรับ นับถือ และยกย่องว่าควรประพฤติปฏิบัติ๑๐ 
 สุมน อมรวิวัฒน์ ได้ให้ความหมายของค่านิยมว่า “เป็นพลังความคิดพ้ืนบ้านที่เป็นตัวช้ีนํา 
ตัวกําหนดและผลักดันให้คนตัดสินใจเลือกประพฤติปฏิบัติ โดยเห็นว่าถูกต้องและสมควรซึ่งค่านิยม
เป็นกระบวนการคิดที่จะนําไปสู่ความประพฤติที่ดีหรือไม่ดีก็ได้”๑๑ 
 พระมหาทองสูรย์ สุริยโชโต ได้ให้ความหมายของค่านิยมว่า “สิ่งที่กลุ่มสังคมนั้น ๆ สนใจ
ปรารถนาจะได้ ปรารถนาจะมีจะเป็น เป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การกระทํา การปฏิบัติยกย่องสรรเสริญว่าดี
งามหรือถูกต้อง”๑๒  
 ทิศนา แขมมณี ได้ให้ความหมายของค่านิยมว่า “เป็นหลักการแนวคิดหรือความเช่ือที่บุคคล
ยึดถือเป็นแนวทางในการตัดสินใจและการดํารงชีวิต หากค่านิยมที่แต่ละบุคคลยึดถือเป็นแนวทางใน
การดํารงชีวิตตรงกันเป็นจํานวนมาก ดังน้ันก็กลายเป็นค่านิยมของสังคมไป”๑๓  

                                                 
๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕. 
๘วิชัย วงษ์ใหญ่, กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ, (กรุงเทพ 

มหานคร : สุวิริยาสาส์น, ๒๕๓๗), หน้า ๑๘๔. 
๙ดวงเดือน พันธุมนาวิน, การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย, (กรุงเทพ 

มหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๔๘), หน้า ๗. 
๑๐แววมณี บุตรเรืองศักด์ิ, “การพัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์ของนักเรียนช้ัน ป. ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), ๒๕๔๙, หน้า ๑๐. 

๑๑สุมน อมรวิวัฒน์, จริยธรรมและค่านิยม : พื้นฐานทางจิตใจของคนไทย, (กรุงเทพมหา 
นคร : สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๒๗), หน้า ๒๐. 

๑๒พระมหาทองสูรย์ สิริยโชโต, แนวทางการพัฒนาค่านิยมและคุณธรรมของเยาวชนใน
ปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เอ.ลีฟว่ิง, ๒๕๓๓), หน้า ๙. 

๑๓ทิศนา แขมมณี, การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, 
(กรุงเทพมหานคร : สมชายการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๒. 



 

๒๘ 

 ยนต์ ชุ่มจิต ได้ให้ความหมายของค่านิยมว่า “แนวความคิด ความประพฤติหรือสถานภาพ
ของการกระทําใด ๆ ที่บุคคลหรือสังคมนิยมชมชอบ และเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การประพฤติ
ปฏิบัติ จึงยอมรับนับถือมาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ หรืออย่างน้อยก็ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของตนเองหรือของสังคม”๑๔  
 ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้คําจํากัดความของค่านิยมว่า “สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็น
เครื่องช่วยตัดสินใจ และกําหนดการกระทําของตนเอง”๑๕ และได้ให้ทัศนะของค่าไว้ว่า หมายถึง 
“มูลค่าหรือราคาของส่ิงใด ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่มีประโยชน์ในทางใช้สอย แลกเปลี่ยน 
หรือทางจิตใจเป็นต้น บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินได้ บางอย่างก็ประเมินเป็นไม่ได้”๑๖ 
 ชัยพร วงศ์วรรณ ให้ความหมายของค่านิยมว่า ค่านิยม หมายถึง ความสนใจ ความนิยม
ชมชอบ การประพฤติปฏิบัติที่คนในสังคมน้ันยอมรับ และปฏิบัติตามแนวคิดน้ันอย่างสมํ่าเสมออย่าง
น้อยช่ัวระยะเวลาหน่ึง๑๗ 

วิทย์ วิศทเวทย์และคณะ ให้ความหมายของค่านิยมว่า ค่านิยมคือสิ่งที่ผู้คนในสังคมเห็นว่ามี
คุณค่าและเขาเหล่าน้ันอยากจะได้ อยากจะมี และอยากจะเป็นหรือกลับกลายมาเป็น เช่น อยากมี
รถยนต์ใช้ อยากเป็นคนร่ํารวย ฯลฯ ค่านิยมเป็นความนิยมของสังคม ไม่ใช่ความนิยมของคนใดคนหน่ึง๑๘ 

ขบวน พลตรี ให้ความหมายของค่านิยมว่า ค่านิยม คือ สิ่งที่บุคคลยึดถือเป็นหลักประจําใจ
ในการเลือก เป็นสิ่งที่บุคคลพอใจหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า แล้วยอมรับไว้เป็นความเช่ือหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง๑๙ 

ปนัดดา ปัญฎีกา กล่าวว่า ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่าที่คนในสังคมให้การยอมรับ เช่ือถือ 
และใช้เป็นแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม”๒๐ 

 
 
 

                                                 
๑๔ยนต์ ชุมจิต, การศึกษาและความเป็นครูไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียน 

สโตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๔๓. 
๑๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คพับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๔๒. 
๑๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔๑. 
๑๗ชัยพร วงศ์วรรณ, การสอนค่านิยมและจริยธรรม, (เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล, ๒๕๔๐), หน้า ๑๖. 
๑๘วิทย์ วิศทเวทย์ และคณะ, สังคมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๓), 

หน้า ๔๘. 
๑๙ขบวน พลตรี, มนุษย์สังคม, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๓๐), หน้า ๗๘. 
๒๐ปนัดดา ปัญฎีกา, “การรับรู้เก่ียวกับค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ ของนักเรียนช่วงช้ันที่ ๒ 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย อําเภอเมืองเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๑, หน้า ๑๐. 



 

๒๙ 

 ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายว่า ค่านิยม เป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่พึงปรารถนา โดย
สังคมถือว่ามีคุณค่า แบบอย่างพฤติกรรมน้ีเก่ียวข้องกับวัตถุหรือมิใช่วัตถุก็ได้ ค่านิยมในสังคมต่าง ๆ 
จะผิดแผกกันไป เป็นต้นว่า ค่านิยมในเรื่องของความกตัญญู ในขณะที่สังคมอ่ืนอาจไม่มี๒๑ 
 จินตนา โพธิ์งาม กล่าวว่า ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของแต่
ละบุคคล เพ่ือบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่ต้องการ ซึ่งถือเป็นความเช่ือที่บุคคลหรือกลุ่มยอมรับในคุณค่า
ของสิ่งใดส่ิงหน่ึง โดยเห็นว่าถูกต้องและสมควร และเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่คนในสังคมให้การยอมรับ 
เช่ือถือ และใช้เป็นแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม๒๒ 

ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร และคณะ ได้ให้ทัศนะว่า “ค่านิยม” คือ ฐานความเช่ืออย่างหน่ึง 
ซึ่งอาจจะถูกยึดถือไว้เพียงส่วนบุคคลหรืออาจจะเป็นค่านิยมที่ยึดถือของสมาชิกในสังคม อันเป็นการ
แสดงออกให้เห็นถึงจุดยืนที่ชัดเจนที่มีต่อสิ่งใดๆ ว่าดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
และนําเอามาเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งแน่นอนว่าค่านิยมของทุกคนท่ีเป็นปัจเจก
บุคคลน้ันย่อมไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและความปรารถนาส่วนบุคคล แต่หากว่าสิ่งที่ยึดถือ
น้ันถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือมีความเป็นที่ยอมรับและนิยมกันโดยทั่วไปก็จะกลายมาเป็นค่านิยมของ
สังคมได้ ซึ่งทําให้คนทั่วไปนํามาปฏิบัติยึดถือ จนค่านิยมบางอย่างน้ันอาจได้ลายกลืนไปเป็นส่วนหน่ึง
ของวัฒนธรรมได้เช่นกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ผ่านช่วงเวลาต่างๆ ก็ย่อมทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อค่านิยมบางอย่างได้ อาจจะมีค่านิยมใหม่ ๆ เข้ามา ส่วนค่านิยมเก่าที่มีมาแต่เดิมน้ัน
อาจเลือนหายไป อย่างไรก็ตามค่านิยมเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดได้ทั้งการขับเคลื่อนให้สังคมเจริญก้าวหน้า
ไปรวมไปถึงสามารถทําให้สังคมถดถอยลงได้เช่นเดียวกัน๒๓ 
 สรุปได้ว่า ค่านิยม หมายถึง กระแสแห่งการยอมรับนับถือปฏิบัติและเลือกตัดสินใจสิ่งใดสิ่ง
หน่ึง ในช่วงเลาใดเวลาหนึ่ง ที่ใดที่หน่ึง นํามายึดถือปฏิบัติตาม หรือกําหนดเป็นแบบอย่างในการเลือก
ตัดสินใจอย่างใดอย่างหน่ึง ตามโอกาส สถานที่ ชุมชนที่เหมาะสม 

๒.๑.๒ ความสําคัญของค่านิยม 
 ความสําคัญของค่านิยม ค่านิยม มีความสําคัญเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของคนอ่ืนสะท้อน
ภาพของสังคม เพราะค่านิยมทําหน้าที่เป็นเคร่ืองมือช้ีแนวทางให้บุคคลอ่ืนเลือกปฏิบัติ และสะท้องให้
เห็นถึงการตัดสินใจของบุคคลและคุณค่าที่บุคคลยึดถือ ค่านิยมยังมีหน้าที่และความสําคัญประการแรก 
ค่านิยมทําหน้าที่เป็นบรรทัดฐาน หรือมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลายของเรา ประการที่สอง ค่านิยม

                                                 
๒๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพ์ครั้งที่ ๖, 

(กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๙), หน้า ๓๓๖. 
๒๒จินตนา โพธ์ิงาม, “พฤติกรรมของครูสังคมศึกษาด้านการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ 

แก่นักเรียนช่วงช้ันที่ ๓ โรงเรียนพร้าววิทยาคม”, ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๘, หน้า ๘.  

๒๓ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร (ผศ.ดร.) และคณะ, “การเสริมสร้างค่านิยม : การทบทวนองค์
ความรู้และแนวทางการวิจัยด้านค่านิยมไทยในอนาคต”, โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕, (กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม: กระทรวงวัฒนธรรม), ๒๕๕๕, หน้า ๒๑. 



 

๓๐ 

ทําหน้าที่เป็นแบบแผนสําหรับการแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในบางกรณีบุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์
บางอย่างที่ขัดแย้งกัน ทําให้เขาต้องเลือกทางใดทางหน่ึง ซึ่งบุคคลจะเลือกเดินทางไหนขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ที่สะสมมา ประการที่สาม ค่านิยมทําหน้าที่เป็นแรงจูงใจหรือผลักดันบุคคลให้กระทํา
ค่านิยมชมชอบ ประการที่สี่ ค่านิยมทําหน้าที่คุ้มครองให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของสังคม 
หรือทําหน้าที่ด้านการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล ดังน้ัน ค่านิยมจึงมีความสําคัญต่อแบบแผนการ
ประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคล๒๔ 
 ค่านิยมเป็นสิ่งที่ดีงาม และช่ืนชอบของคนในสังคม ค่านิยมมีหน้าที่เป็นตัวกําหนดการ
แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของคนในสังคม เป็นแบบแผนในการกําหนดการตัดสินใจและแก้ไขข้อขัดแย้ง
ต่าง ๆ ของคนในสังคม ตลอดจนเป็นแรงจูงใจหรือผลักดันให้คนในสังคมยอมรับ และยึดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา ให้ความสําคัญของค่านิยมไว้ว่า 
ค่านิยมเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากว่าค่านิยมที่มนุษย์เรามีอยู่น้ันทําหน้าที่มากมายหลายอย่าง
เก่ียวกับชีวิตของเรา ที่สําคัญ คือ  
 ๑. ค่านิยมทําหน้าที่เป็นบรรทัดฐาน หรือมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลายของเรา กล่าวคือ 
ค่านิยมจะเป็นตัวกําหนดการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของเราว่า เราควรจะทําสิ่งใดไม่ควรจะทําสิ่งใด 
ค่านิยมจะช่วยกําหนดจุดยืนในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ และ
ค่านิยมจะช่วยทําหน้าที่ประเมินการปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งของตัวเราเองและของผู้อ่ืน 
 ๒. ค่านิยมทําหน้าที่เป็นแบบแผนสําหรับการตัดสินใจและการแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในบาง
กรณีบุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่ขัดแย้งกัน ทําให้เขาต้องเลือกทางใดทางหน่ึง เช่น 
การปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด กับความเป็นตัวของตัวเอง หรือการรักษาความ
เป็นอิสรเสรีของตน การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่ยากจน กับการปฏิบัติงานในทางไม่
สุจริตแต่ทําให้ร่ํารวย บุคคลจะเลือกเดินทางไหนน้ัน ค่านิยมหรือระบบค่านิยมที่บุคคลมีอยู่จะช่วย
กําหนดทางเลือกให้เขา 
 ๓. ค่านิยมทําหน้าที่เป็นแรงจูงใจหรือผลักดันของบุคคล เช่น บุคคลที่มีค่านิยมชมชอบในการ
มีอายุยืนยาวนาน หรือสุขภาพดี ก็มีส่วนทําให้ค่านิยมใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้เหมือนกัน พูดอีกนัยหน่ึงก็คือ 
ค่านิยมเป็นได้ทั้งเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง ดังน้ัน ค่านิยมจึงมีความสําคัญมาก เพราะส่งผล
กระทบกระเทือนถึงความเจริญความเสื่อมของสังคมและความมั่นคงของชาติ กล่าวคือ สังคมที่มี
ค่านิยมที่เหมาะสมถูกต้อง เช่น ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย 
ความสามัคคี เป็นต้น สังคมน้ันย่อมจะเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน สังคมใดมีค่านิยมไม่เหมาะสม เช่น 
ขาดระเบียบวินัย ไร้ความสามัคคี เกียจคร้าน ฯลฯ สังคมน้ันจะเสื่อมลงและขาดความมั่นคงภายใน

                                                 
๒๔อาทิตย์ญา โพธ์ิสวย, “การศึกษาการนําค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจําวัน

ของนักเรนียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๐, หน้า ๑๓. 



 

๓๑ 

ชาติ จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่สังคมจะต้องสร้างค่านิยมที่ เหมาะสมและเป็นค่านิยมที่ นําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนามากที่สุด๒๕ 

ความสําคัญของค่านิยม อาจกล่าวได้ว่าค่านิยมมีความเกี่ยวพันกับวัฒนธรรม ค่านิยม
บางอย่างได้สร้างแก่นของวัฒนธรรมน่ันเอง เช่น ค่านิยมเรื่องรักอิสรเสรีของสังคมไทย ทําให้คนไทยมี
พฤติกรรมที่ “ทําอะไรตามใจคือไทยแท้” เพราะฉะนั้น ค่านิยมจึงมีความสําคัญมากและมีผลกระทบ
ถึงความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม กล่าวคือ สังคมที่มีค่านิยมที่เหมาะสมและถูกต้อง เช่น ถ้า
สังคมใดยืดถือค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ความเสียสละ หรือความสามัคคี สังคม
น้ันย่อมจะเจริญก้าวหน้าแน่นอนแต่ในทางกลับกัน ถ้าสังคมใดมีค่านิยมที่ไม่สนับสนุนความเจริญ เช่น 
ค่านิยมที่เช่ือเร่ืองโชคชะตาก็จะก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่กระตือรือร้น หรือเฉื่อยชา ซึ่งจะเป็นอุปสรรค
ในการพัฒนา เป็นต้น 

ความสําคัญของค่านิยม สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ ได้กล่าวถึงความสําคัญของ
ค่านิยมไว้ดังน้ี 

ประการแรก ค่านิยมทําหน้าที่เป็นเกณฑ์ (Criteria) หรือมาตรฐาน (standard) ที่ใช้นํา
พฤติกรรมการปฏิบัติในหลายทาง เช่น เป็นเกณฑ์ในการประเมิน ตัดสิน ช่ืนชม ยกย่อง หรือติเตียน
ตนเอง หรือการกระทําของคนอ่ืน เป็นตัวกําหนดให้เราเลือกนิยมอุดมการณ์ทางการเมืองบาง
อุดมการณ์มากกว่าอุดมการณ์อ่ืน ๆ จูงใจให้เราแสดงจุดยืนของเราในเร่ืองต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานที่
ช่วยในการชักชวน ทํานาย คัดค้านและถกเถียง หรือพยายามจะเปลี่ยนและเป็นบรรทัดฐานสําหรับ
กระบวนการให้เหตุผลต่อความนึกคิดและการกระทําของตน ประการท่ีสอง ค่านิยมทําหน้าที่เป็น
ตัวอย่างบ่งช้ีถึงความต้องการและแรงจูงใจของมนุษย์ และประการสุดท้าย ค่านิยมทําหน้าที่เป็น
แรงจูงใจหรือผลักดันของบุคคล เช่น บุคคลท่ีมีค่านิยมในการมีอายุยาวนาน หรือสุขภาพดีก็จะมี
แรงผลักดันให้อยากออกกําลังกาย เป็นต้น๒๖ 

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า ค่านิยมทําหน้าที่เป็นทั้งมาตรฐานควบคุมและกําหนด
เป้าหมายแนวทางของพฤติกรรมและเป็นแกนกลางอันมั่นคงถาวรในการเสริมแรงจูงใจ ทัศนคติ ความ
สนใจ และความต้ังใจ ซึ่งนําไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมน้ันในที่สุด สรุปอิทธิพล
ของค่านิยมต่อพฤติกรรมของมนุษย์๒๗ 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กล่าวไว้ว่า ค่านิยมที่มนุษย์เรามีอยู่น้ัน ทําหน้าที่ที่
เก่ียวกับชีวิตของเรา ดังน้ี 

                                                 
๒๕ปานทิพย์ ธนะศรี, “ค่านิยมและพฤติกรรมในการใช้วจีทุจริตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ ๖ อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๙, หน้า ๑๙. 

๒๖สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ, ค่านิยมและระบบค่านิยมไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักวิจัยสถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๒๒), หน้า ๔๑. 

๒๗ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, “ค่านิยมและความคาดหวังของเยาวชนไทย”, รายงานการ
วิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๒๓, หน้า ๓๒. 



 

๓๒ 

๑. ค่านิยมทําหน้าที่เป็นบรรทัดฐาน หรือมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลายของเรา กล่าวคือ 
ค่านิยมเป็นตัวกําหนดการแสดงออกของพฤติกรรมของเรา ว่าเราจะทําหรือไม่ทําสิ่งใด ค่านิยมจะช่วย
กําหนดจุดยืนในเร่ืองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ และค่านิยมจะช่วยทําหน้าที่
ประเมินการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งของตัวเราเองและของผู้อ่ืน 

๒. ค่านิยมทําหน้าที่เป็นแบบแผนสําหรับการตัดสินใจและการแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในกรณี
บุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่ขัดแย้งกัน ทําให้เราเลือกทางใดทางหน่ึง เช่น การปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดกับความเป็นตัวของตัวเอง หรือการรักษาความเป็นอิสรเสรี
ชนของตน การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่ยากจนกับการปฏิบัติงานในทางที่ไม่สุจริตแต่ทํา
ให้ร่ํารวย บุคคลจะเลือกเดินทางไหนน้ัน ค่านิยมหรือระบบค่านิยมที่บุคคลมีอยู่จะช่วยกําหนด
ทางเลือกให้เรา 

๓. ค่านิยมทําหน้าที่เป็นแรงจูงใจหรือผลักดันของบุคคล เช่น บุคคลที่มีค่านิยมชมชอบในการ
มีอายุยาวนานหรือสุขภาพดีก็จะมีแรงผลักดันให้ออกกําลังกายอยู่สม่ําเสมอ ตลอดจนมีความรอบคอบ
ในการบริโภคอาหาร บุคคลท่ีมีค่านิยมเกี่ยวกับวัตถุนิยมสูงก็มักจะมีความขยันขันแข็งและเพียร
พยายามในการทํางาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินทองและสิ่งของที่ตนพึงปรารถนาเหล่านรี้ เป็นต้น๒๘ 

สมบูรณ์ ศาลายาชีวิน กล่าวว่า ค่านิยมทําหน้าที่เป็นตัวนํา เป็นเคร่ืองช้ีแนวทางให้เราเลือก
ประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง หรือเลือกอุดมการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง แม้ว่าในการประพฤติปฏิบัติ
อย่างใดน้ัน มีสาเหตุมาจากหลายประการ อาจจากความกดดันของสภาพแวดล้อมเหตุการณ์หรือคน
ใกล้เคียงขณะน้ัน แต่ในสภาวะปกติสําหรับคนที่มีอุดมการณ์หรือยึดถือค่านิยมใดแล้ว เขาจะแสดง
พฤติกรรมน้ันสอดคล้องกับค่านิยมหรืออุดมการณ์ของเขา เขาจะไม่ปล่อยให้สิ่งต่าง ๆ รอบข้างมี
อิทธิพลต่อการกระทําหรือการตัดสินใจของเขา บุคคลที่มีค่านิยมหรือมีอุดมการณ์จะไม่ทําอะไรโดย
ไม่ได้คิดหรือทําไปตามโอกาส ตามยถากรรม แต่เขาจะเป็นคนเลือกเอง ฉะน้ัน ค่านิยมจึงเป็น
ตัวกําหนดหรือเป็นแรงจูงใจที่สําคัญของพฤติกรรม๒๙ 

ผดุง อารยะวิญญู และศรียา นิยมธรรม กล่าวว่า ค่านิยมเป็นตัวกําหนดความประพฤติและ
การปฏิบัติตน และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวการทําให้สังคมเปลี่ยนไป เราจึงอาจกล่าวได้ว่า 
ค่านิยมมีส่วนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น 
การเลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ก็มีส่วนทําให้ค่านิยมใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้เหมือนกัน กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ 
ค่านิยมเป็นได้ทั้งเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง ดังน้ัน ค่านิยมจึงมีความสําคัญมากเพราะส่งผล
กระทบไปถึงความเจริญ ความเสื่อมของสังคม และความมั่นคงของชาติ กล่าวคือสังคมท่ีมีค่านิยมที่
เหมาะสมถูกต้อง เช่น ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย ความ
สามัคคี เป็นต้น สังคมน้ันย่อมเจริญก้าวหน้า สังคมใดที่มีค่านิยมไม่เหมาะสม เช่น ขาดระเบียบวินัย 

                                                 
๒๘คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, วิทยาการกับการปลูกฝังและสร้างค่านิยม, (กรุงเทพ 

มหานคร : บริษัทพริกหวานกราฟฟิก, ๒๕๒๘), หน้า ๕๖. 
๒๙สมบูรณ์ ศาลายาชีวิน, จิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่, (เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์, ๒๕๒๖), 

หน้า ๒๔. 



 

๓๓ 

ไร้ความสามัคคี เกียจคร้าน ฯลฯ สังคมน้ันจะเสื่อมลงและขาดความมั่นคงภายในชาติ จึงจําเป็นอย่าง
ย่ิงที่สังคมจะต้องสร้างค่านิยมที่เหมาะสมและเป็นค่านิยมที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนา๓๐ 

ลักขณา สิริวัฒน์ กล่าวว่า ค่านิยมมีความสําคัญในฐานะเป็นตัวนําทางในการดําเนินชีวิต 
เป็นมาตรฐานในการตัดสินตนเองและผู้อ่ืนและเป็นตัวก่อหรือขจัดความขัดแย้งทั้งในตนเองและผู้อ่ืน 
ประเด็นที่สําคัญเก่ียวกับค่านิยม มีดังน้ี 

๑. ค่านิยมเป็นตัวนําทางในการดําเนินชีวิตน้ันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลที่มี
ความต้องการไม่เหมือนกัน บางคนมีค่านิยมที่ต้องการมีช่ือเสียงในสังคมก็พยายามทุกวิถีทางที่จะทํา
ให้ตนมีช่ือเสียงขึ้นมาได้ บางคนมีค่านิยมที่ต้องการจะมีชีวิตที่สุขสบาย ก็ทําทุกอย่างแม้จะส่งลูกสาว
เป็นหมอนวดหรือขายตัว และมีบางคนท่ีมีค่านิยมที่จะอุทิศตนช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก
ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นต้น 

๒. ค่านิยมเป็นมาตรฐานในการตัดสินตนเองและผู้อ่ืน สรุปได้ ๗ ประเด็น ได้แก่ ค่านิยมนํา
บุคคลให้มีจุดยืนในเรื่องที่โต้แย้งกันทางสังคม ค่านิยมกําหนดล่วงหน้าให้บุคคลชอบอุดมการณ์ทาง
การเมืองหรือศาสนาบางแนวมากกว่าบางแนว ค่านิยมช้ีแนะการแสดงตนต่อผู้อ่ืน ค่านิยมการแนะนํา
ยกย่องและตําหนิตนเองและผู้อ่ืน ค่านิยมช่วยให้บุคคลเปรียบเทียบความสามารถและจริยธรรมของ
ตนกับผู้อ่ืน ค่านิยมเป็นมาตรฐานให้บุคคลมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน และค่านิยมช่วยให้บุคคลหาเหตุผล
เข้าข้างตัวเอง 

๓. ค่านิยมเป็นตัวก่อหรือขจัดความขัดแย้งทั้งในตนเองและกับผู้อ่ืน มี ๓ ลักษณะ คือ ความ
ขัดแย้งแบบรักพ่ีเสียดายน้อง หมายถึง การถูกบังคับให้เลือกทางหน่ึงในสองทางที่ชอบมากพอ ๆ กัน 
ความขัดแย้งแบบหนีเสือปะจระเข้ หมายถึง การถูกบังคับให้เลือกทําในสิ่งที่ไม่ชอบทั้งสองทาง และ
ความขัดแย้งแบบเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินนํ้าแกง หมายถึง การถูบังคับให้ทําในสิ่งที่ตนชอบ
และมีคุณสมบัติที่ตนไม่ชอบ และค่านิยมเป็นตัวก่อหรือขจัดความขัดแย้งต่อผู้อ่ืน บุคคลต่างมีค่านิยม
ของตนเองแล้วนําค่านิยมของตนไปตัดสินพฤติกรรมผู้อ่ืนจนทําให้เกิดความขัดแย้งกัน๓๑ 

วรางคนาง ชูแก้ว ได้สรุปไว้ว่า ค่านิยมน้ัน มีความสําคัญต่อพฤติกรรมของบุคคลเพราะเป็น
แรงจูงใจ กําหนดตัดสินตัวนําและผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมในสิ่งที่
ตนเองสนใจ และค่านิยมมีส่วนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่สังคมจะต้อง
สร้างค่านิยมที่เหมาะสมและเป็นค่านิยมที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนา๓๒ 

                                                 
๓๐ผดุง อารยะวิญญู และศรียา นิยมธรรม, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมไทยของนักเรียน

มัธยมศึกษา”, รายงานการวิจัย, (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ : กระทรวง 
ศึกษาธิการ), ๒๕๓๐, หน้า ๓๕. 

๓๑ลักขณา สิริวัฒน์, จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียน 
สโตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๔๘. 

๓๒วรางคนาง ชูแก้ว, “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของค่านิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๑, หน้า ๓๓. 



 

๓๔ 

ปนัดดา ปัญฎีกา ได้ให้ความสําคัญของค่านิยมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญย่ิง เน่ืองจากว่าค่านิยมที่
มนุษย์เรามีอยู่น้ันทําหน้าที่มากมายหลายอย่างเก่ียวกับชีวิตของเรา เป็นสิ่งที่ดีงาม และน่าช่ืนชอบของ
คนในสังคม ค่านิยมมีหน้าที่เป็นตัวกําหนดการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของคนในสังคม เป็นแบบแผน
ในการกําหนดการตัดสินใจ และแก้ไขความขัดแย้งต่างๆ ของคนในสังคม ตลอดจนเป็นแรงจูงใจหรือ
ผลักดันให้บุคคลในสังคมยอมรับและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิต และค่านิยมมีหน้าที่ 
ดังน้ี 

๑. ค่านิยมทําหน้าที่เป็นบรรทัดฐาน หรือมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลาย คือ ค่านิยมจะ
เป็นตัวกําหนดการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของเราว่า เราควรจะทําหรือไม่ควรจะทําสิ่งใด ค่านิยมช่วย
กําหนดจุดยืนในเร่ืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ และค่านิยมจะช่วยทํา
หน้าที่ประเมินการปฏิบัติต่างๆท้ังของตัวเราเอง และของบุคคลอ่ืน 

๒. ค่านิยมทําหน้าที่เป็นแบบแผนสําหรับการตัดสินใจและแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ในบางกรณี 
บุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่ขัดแย้งกัน ทําให้เขาต้องเลือกทางใด ทางหน่ึง เช่น การ
ปฏิบัติตมคําสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดกับความเป็นตัวของตัวเอง การปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตแต่ยากจน กับการปฏิบัติงานในทางไม่สุจริต แต่ทําให้ร่ํารวย บุคคลจะเลือกเดินทางไหน
น้ัน ค่านิยมหรือระบบค่านิยมที่บุคคลมีอยู่จะช่วยกําหนดทางเลือกให้เขา 

๓. ค่านิยมทําหน้าที่เป็นแรงจูงใจ หรือแรงผลักดันของบุคคล เช่น บุคคลที่มีค่านิยมชมชอบ
ในการมีอายุยืนยาวหรือสุขภาพดี ก็จะพยายามรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งมีส่วนทําให้ค่านิยม
ใหม่ๆเกิดขึ้นได้เหมือนกัน กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ ค่านิยมเป็นได้ทั้งเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง๓๓ 

สรุปได้ว่า ค่านิยมมีความสําคัญ คือ เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของคนสะท้อนภาพของสังคม 
เป็นแบบแผนในการกําหนดการตัดสินใจ เป็นบรรทัดฐาน หรือมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลายของ
เรา เป็นแบบแผนสําหรับการตัดสินใจและการแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ เป็นแรงจูงใจหรือผลักดันของ
บุคคล ค่านิยมบางอย่างได้สร้างแก่นของวัฒนธรรม เป็นเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ใช้นําพฤติกรรมการ
ปฏิบัติ เป็นตัวอย่างบ่งช้ีถึงความต้องการและแรงจูงใจของมนุษย์ เป็นทั้งมาตรฐานควบคุมและกําหนด
เป้าหมายแนวทางของพฤติกรรมและเป็นแกนกลางอันมั่นคงถาวรในการเสริมแรงจูงใจ ทัศนคติ ความ
สนใจ และความต้ังใจ เป็นตัวนํา เป็นเครื่องช้ีแนวทางให้เราเลือกประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือเลือกอุดมการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง เป็นตัวกําหนดความประพฤติและการปฏิบัติตน และการ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวการทําให้สังคมเปลี่ยนไป เป็นตัวนําทางในการดําเนินชีวิต เป็นมาตรฐานใน
การตัดสินตนเอง เป็นตัวนําทางในการดําเนินชีวิต เป็นมาตรฐานในการตัดสินตนเองและผู้อ่ืน เป็นตัว
ก่อหรือขจัดความขัดแย้งทั้งในตนเองและกับผู้อ่ืน  

๒.๑.๓ ลักษณะของค่านิยม 
 ในการพิจารณาคุณลักษณะค่านิยมตามเกณฑ์ เกณฑ์แรก การเลือก ได้แก่ การเลือกอย่าง
เสรี การเลือกจากค่านิยมหลาย ๆ ประการ และการเลือกหลังจากได้พิจารณาถึงผลต่อเน่ืองอันจะ

                                                 
๓๓ปนัดดา ปัญฎีกา, “การรับรู้เก่ียวกับค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ ของนักเรียนช่วงช้ันที่ ๒ 

โรงเรียนดาราวิทยาลัย อําเภอเมืองเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๑, หน้า ๑๑. 



 

๓๕ 

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนตามค่านิยมแต่ละอย่างแล้ว เกณฑ์ที่สอง การเทิดทูน ได้แก่ การรักษา
ค่านิยมที่เลือกแล้ว มีความพึงพอใจในค่านิยมน้ัน และพร้อมที่จะยืนหยัดในค่านิยมน้ันอย่างเปิดเผย 
เกณฑ์ที่สาม การกระทํา ได้แก่ การกระทําตามค่านิยมน้ันได้ตามท่ีได้ยึดถือและการกระเป็นประจํา
จนเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 

อธิบายธรรมชาติของค่านิยมว่ามีลักษณะดังน้ี คือ ค่านิยมมีลักษณะยืนยงถาวรไม่
เปลี่ยนแปลงง่าย เป็นสาเหตุให้บุคลิกภาพของคนกลุ่มหน่ึงแตกต่างจากกลุ่มคนในอีกสังคมหน่ึง 
ค่านิยมจะมั่นคงถาวรได้น้ัน เกิดจากการได้รับการอบรมมาแต่เยาว์วัยและเปลี่ยนแปลงยากสําหรับ
ระดับค่านิยมที่มีความสําคัญมาก ตรงกันข้ามกับค่านิยมที่มีระดับความสําคัญน้อยก็จะเปลี่ยนแปลงได้
ง่าย 

ค่านิยมมีลักษณะเปรียบเทียบความสําคัญ ในการปลูกฝังค่านิยม บุคคลจะได้รับการอบรมสั่ง
สอนและได้รับการเน้นถึงความสําคัญของค่านิยมในแต่ละเรื่องแตกต่างกัน เช่น ความซื่อสัตย์ การ
รักษาน้ําใจกัน ต่างก็เป็นค่านิยมที่บุคคลได้รับมา แต่บางสังคมอาจให้ความสําคัญในเรื่องการรักษา
นํ้าใจมากกว่าความซื่อสัตย์ หรือในระหว่างความเป็นตัวเองกับความอ่อนน้อมเช่ือฟังผู้ใหญ่ บุคคลจะ
เปรียบเทียบระดับความสําคัญของค่านิยมต่าง ๆ จากประสบการณ์ที่เขาได้รับต้ังแต่วัยเด็ก ทําให้เขา
ค่อย ๆ เรียนรู้ที่จะแยกพวกค่านิยมที่ได้รับจากการอบรมส่ังสอนมาอย่างเต็มที่ และจัดเป็นระดับสูงตํ่า
รวมเข้าเป็นระบบซึ่งภายในระบบที่แต่ละค่านิยมจะถูกจัดเรียงลําดับความสําคัญมากที่สุดไปหาน้อย
ที่สุด 

ค่านิยมเป็นลักษณะความเช่ือ อธิบายว่า ค่านิยม คือ ความเชื่อที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 
แบบ คือ ความเช่ือแบบพรรณนา (Descriptive belief) เป็นความเช่ือที่สามารถทดสอบได้ว่าถูกต้อง
หรือไม่ ความเช่ือแบบประเมิน (evaluative belief) คือสามารถประเมินว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี เช่น เช่ือ
ว่าการรับประทานผักมีประโยชน์ทําให้ร่างกายแข็งแรง และความเช่ือแบบพรรณนากําหนดการ 
(prescriptive belief) เป็นความเช่ือที่มีทิศทางและเป้าหมายของการกระทําที่ถูกต้องและตัดสินใจว่า
จําเป็นหรือไม่จําเป็น เช่น เช่ือว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องรักชาติ๓๔ 

สุรางค์  โคว้ตระกูล ได้กล่าวถึงลักษณะของค่านิยม ดังน้ี คือ ลักษณะแรก เป็นสิ่งที่เรียนรู้ 
ลักษณะที่สอง ค่านิยมเป็นแรงจูงใจที่จะผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ลักษณะที่
สาม ค่านิยมจะเป็นค่านิยมที่กลุ่มคนในสังคมยึดถือว่าสําคัญ ลักษณะที่สี่ ค่านิยมประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 อย่าง คือ องค์ประกอบเชิงอารมณ์ความรู้สึก องค์ประกอบเชิงพุทธิปัญญาหรือการ
รู้จักคิด และองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม ลักษณะที่ห้า ค่านิยมเปลี่ยนแปลงได้แต่ยากกว่าการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ เพราะค่านิยมค่อนข้างรุนแรงซับซ้อน มักจะมีการให้คํามั่นผูกมัดตนเองและ
พยายามที่จะแสดงออกให้ผู้อ่ืนทราบ และลักษณะสุดท้าย ค่านิยมเปลี่ยนแปลงตามชุมชนสังคมและ
วัฒนธรรมที่บุคคลน้ันเป็นสมาชิก๓๕ 

                                                 
๓๔ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อส่งเสริม

กรุงเทพ, ๒๕๓๙), หน้า ๒๕. 
๓๕สุรางค์ โคว้ตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๔๒. 



 

๓๖ 

 ลักขณา สิริวัฒน์ กล่าวว่า การท่ีบุคคลจะมีค่านิยมลักษณะใดน้ันขึ้นอยู่กับการสั่งสม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของแต่ละบุคคล และค่านิยมของแต่ละบุคคลในการที่จะเป็นมาตรฐาน
หรือเกณฑ์ในการตัดสินใจหรือเลือกที่จะกระทําหรือไม่กระทํา หรือเป็นเคร่ืองกระตุ้นให้บุคคลมีแบบ
แผนในการปฏิบัติตน รวมทั้งเกณฑ์ในการตัดสินพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนด้วย ค่านิยมยังก่อให้เกิด
ความขัดแย้งในตนเองและความขัดแย้งกับบุคคลอ่ืนได้อีกด้วย๓๖ 

ลักษณะของค่านิยมที่แท้น้ันจะมีลักษณะดังต่อไปน้ี คือ 
๑. เป็นค่านิยมที่บุคคลเลือกหรือยอมรับ โดยไม่ได้ถูกบังคับบุคคลมีเสรีภาพในการตัดสินใจ

เลือกหรือยอมรับค่านิยมใดก็ได้ที่เห็นว่าเหมาะสมน่าปฏิบัติ 
๒. เป็นค่านิยมที่บุคคลมีโอกาสเลือกจากตัวเลือกหลายๆ ตัว ไม่ใช่เป็นเพราะมีตัวเลือกจํากัด

เพียงสิ่งเดียว จึงทําให้ต้องยอมรับโดยปริยาย 
๓. เป็นค่านิยมที่ได้รับการกลั่นกรองพิจารณาอย่างรอบคอบจากบุคคลตลอดจนมีการ

วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของตัวเลือกหลายๆ ตัว เมื่อเห็นว่าตัวเลือกใดดีที่สุดเหมาะสมที่สุดหรือมีเหตุผล
ในการสร้างความพอใจได้มากที่สุดก็จะเลือกตัวเลือกน้ัน 

๔. เป็นค่านิยมที่บุคคลยกย่อง เทิดทูนและภูมิใจ 
๕. เป็นค่านิยมที่บุคคลสามารถยอมรับอย่างเปิดเผยและพร้อมที่จะสนับสนุนค่านิยมที่ตน

ยอมรับ 
๖. เป็นค่านิยมที่บุคคลยึดถือปฏิบัติจริงไม่ใช่เพียงคําพูดเท่าน้ัน 
๗. เป็นค่านิยมที่บุคคลปฏิบัติอยู่เสมอๆ บ่อยๆ ไม่ใช่ปฏิบัติเป็นครั้งคราว 
จากลักษณะข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าค่านิยมที่แท้น้ันเป็นค่านิยมที่ผ่านการเลือกมาอย่างดีและ

เมื่อเลือกแล้วก็ถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอด้วยความมั่นใจความภูมิใจ ค่านิยมมีลักษณะเป็นความเช่ือ
ของบุคคลที่สามารถเลือกประพฤติปฏิบัติได้อย่างเสรี โดยการพิจารณาจากตัวเลือกที่เห็นว่าดี และมี
การปฏิบัติซ้ํา ๆ จนมีความถาวรอยู่ระยะเวลาหน่ึง ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ แต่จะเปลี่ยนไปตาม
ประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

สรุปได้ว่า ถ้าพิจารณาคุณลักษณะค่านิยมตามเกณฑ์ ได้ ๓ อย่าง คือ การเลือก การเทิดทูน 
การกระทํา ลักษณะของค่านิยม เป็นสิ่งที่เรียนรู้ ค่านิยมเป็นแรงจูงใจที่จะผลักดันให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง สังคมยึดถือว่าสําคัญ มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ อารมณ์ความรู้สึก  เชิง
พุทธิปัญญา และเชิงพฤติกรรม ค่านิยมเปลี่ยนแปลงได้แต่ยากกว่าทัศนคติ ค่านิยมเปลี่ยนแปลงตาม
ชุมชนสังคมและวัฒนธรรมที่บุคคลน้ันเป็นสมาชิก ลักษณะของค่านิยมที่แท้ ต้องเลือกหรือยอมรับโดย
ไม่ได้ถูกบังคับ ต้องเลือกจากตัวเลือกหลายๆ ตัว ต้องกลั่นกรองพิจารณาอย่างรอบคอบ ต้องยกย่อง 
เทิดทูนและภูมิใจ ต้องยอมรับอย่างเปิดเผยและพร้อมที่จะสนับสนุน ต้องปฏิบัติอยู่เสมอๆ และต้อง
ยึดถือปฏิบัติจริง 

๒.๑.๔ ประเภทของค่านิยม 
 ค่านิยมสามารถจําแนกออกเป็นชนิดหรือประเภทได้หลายมุมมอง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความรู้ความ
เข้าใจของแต่ละบุคคล ดังน้ี 

                                                 
๓๖อ้างแล้ว, หน้า ๓๖. 



 

๓๗ 

 พนัส หันนาคินทร์ ได้จําแนกค่านิยมออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑. ค่านิยมที่มีคุณค่าในด้านการใช้สอยหรือเป็นเครื่องมือ (Instrumental Value) หมายถึง 
คุณค่าที่เกิดขึ้นจากการที่เราจะใช้เพ่ือให้เกิดผลอย่างอ่ืนสืบตามมา เช่น วิชาคณิตศาสตร์มีคุณค่าที่จะ
เป็นเคร่ืองมือที่จะให้เกิดผลอย่างอ่ืน มิใช่เพ่ือตัวของวิชาเอง 
 ๒. คุณค่าภายใน (Intrinsic Value) หมายถึง คุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองของสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้พ่ึงสิ่ง
อ่ืน และมีลักษณะโดยเฉพาะ เช่น การทําความดีที่ไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งมีคุณค่าอยู่ที่จิตใจ และการ
กระทําดีก็ถือเป็นจุดหมายปลายทางอย่างหน่ึงในการปฏิบัติตนของมนุษย์ คนที่มีจิตใจสูงย่อมสร้าง
จุดหมายดังกล่าวเป็นอุดมคติของตน ผลที่มนุษย์ได้รับคือความสุขใจ เป็นคุณค่าภายใน บางที่เรียกว่า 
คุณค่าที่เป็นจุดหมายปลายทาง (Terminal Values)๓๗ 
 ยนต์ ชุ่มจิต ได้จําแนกค่านิยมออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ค่านิยมทางวัตถุ (Material Values) เป็นค่านิยมที่เก่ียวข้องกับปัจจัยสี่ในการดํารงชีวิต 
ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค นอกจากน้ียังมีส่วนอ่ืน ๆ ที่เป็นเคร่ืองเสริม
หรืออํานวยความสะดวกสบายให้กับชีวิตอีกมากมาย บางสิ่งก็จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิต เช่น 
ยานพาหนะและโทรศัพท์ เป็นต้น 
 ๒. ค่านิยมทางสังคม (Social Values) เป็นค่านิยมที่ทําให้เกิดความเข้าใจและความต้องการ
ทางสังคมของบุคคล ผู้ที่มีค่านิยมด้านน้ีมักจะให้ความสนใจในการปะทะสังสรรค์กับบุคคลต่าง ๆ อยู่
เป็นนิจ 
 ๓. ค่านิยมทางความจริง (Truth Values) เป็นค่านิยมที่มีความสําคัญย่ิงต่อผู้ที่ชอบศึกษา
ค้นคว้าวิจัยความรู้ใหม่ ๆ ที่เห็นได้ชัด 
 ๔. ค่านิยมทางจริยธรรม (Ethics Values) จะเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบช่ัวดี กระทําสิ่งที่
ควรทําและงดเว้นในสิ่งที่ควรงดเว้น ซึ่งผู้ที่มีค่านิยมในด้านน้ี จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมในทางที่พึง
ประสงค์ 
 ๕. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Values) เป็นค่านิยมที่เก่ียวข้องกับความซาบซึ้งใน
ความสวยงาม ความไพเราะ ซึ่งจะเป็นผู้ที่ช่ืนชอบในงานศิลปะ ดนตรี งานหัตถศิลป์ ช่ืนชมความ
สวยงามของธรรมชาติ 
 ๖. ค่านิยมทางศาสนา (Religious Values) เป็นค่านิยมที่เก่ียวกับความปรารถนา ความ
สมบูรณ์ของชีวิต รวมทั้งความศรัทธา และการบูชาในทางศาสนาด้วย บุคคลที่มีความศรัทธาเลื่อมใส
ต่างกันจึงเคารพนับถือศาสนาตามบรรพบุรุษ เป็นต้น๓๘ 
 ปานทิพย์ ธนะศรี กล่าวว่า การจําแนกประเภทของค่านิยมน้ัน อาจจําแนกได้หลายวิธี เช่น 
การจําแนกค่านิยมที่เป็นการพิจารณาจากการใช้เกณฑ์ของสแปรงเจอร์ (Spranger) ซึ่งแบ่งค่านิยม
ออกเป็น ๖ ประเภท คือ 
 ๑. ค่านิยมทางทฤษฎี หรือวิชาการ (Theoretical Value) ได้แก่ ความนิยมศึกษาหาความรู้ 
ความจริง เหตุผล และการรวบรวมจัดระบบความรู้ 

                                                 
๓๗พนัส หันนาคินทร์, การสอนค่านิยมและจริยธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๒๙. 
๓๘ยนต์ ชุมจิต, การศึกษาและความเป็นครูไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔๙. 



 

๓๘ 

 ๒. ค่านิยมทางเศรษฐกิจ (Economic Value) เป็นค่านิยมที่ทําให้บุคคลแสวงหาประโยชน์ 
ทรัพย์สิน และความม่ันคง 
 ๓. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Value) เก่ียวข้องกับความช่ืนชมพึงพอใจในความ
งาม รูปแบบ และความเหมาะสมกลมกลืนในลักษณะต่าง ๆ 
 ๔. ค่านิยมทางสังคม (Social Value) ได้แก่ ความรักเพ่ือนมนุษย์ ความต้องการความ
ช่วยเหลือ ทําประโยชน์ให้เพ่ือนมนุษย์ 
 ๕. ค่านิยมทางการเมือง (Political Value) คือ ความนิยมอํานาจ อิทธิพล และช่ือเสียง 
 ๖. ค่านิยมทางศาสนา (Religious Value) ได้แก่ ความเช่ือ ความนับถือในศาสนา สิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิ หรือจุดหมายอันสูงสุดในจักรวาล (Ultimate Goal)๓๙ 
 วรางคนาง ชูแก้ว กล่าวว่า Rokeach แบ่งค่านิยมออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ ค่านิยม
ปลายทางและค่านิยมที่เป็นวิถีปฏิบัติ 
 ๑. ค่านิยมปลายทาง (Terminal values) เรียงความสําคัญจากผลการศึกษานักศึกษาชาว
อเมริกา ค่านิยมที่สําคัญมีอยู่ ๑๘ อย่าง ได้แก่ ความสุขสบายในชีวิต (a comfortable life) การใช้
ชี วิ ต ที่ ต่ื น เ ต้ น  ( an exciting life)  ค ว า ม รู้ สึ ก ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น ค ว า ม สํ า เ ร็ จ  ( a sense of 
accomplishment) ความสงบสันติสุขของโลก (a world of peace) ความเป็นผู้มีสุนทรียภาพ (a 
world of beauty) ความเสมอภาค (equality) ความมั่นคงในครอบครัว (family security) ความมี
เสรีภาพ (freedom) ความสุข (happiness) ความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันในกลุ่ม (inner harmony) 
ความพร้อมด้านความรัก (mature love) ความมั่นคงของประเทศชาติ (national security) การใช้
ชีวิตตามสบาย (pleasure) ความอยู่รอด (salvation) การเคารพตนเอง (self-respect) การได้รับ
การยอมรับในสังคม (social recognition) การมีมิตรแท้ (true friendship) และความรอบรู้ 
(wisdom) 
 ๒. ค่านิยมที่เป็นวิถีปฏิบัติหรือค่านิยมที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ (Instrumental values) 
นําไปสู่ความสําเร็จในจุดหมายปลายทาง ซึ่งเรียงลําดับความสําคัญ ๑๘ อย่าง ได้แก่ ความ
ทะเยอทะยาน (ambitions) การรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน (broadminded) ความสามารถ (capable) 
ความสนุกสนาน (cheerful) ความสะอาด (clean) ความกล้าหาญ (courageous) การรู้จักให้อภัย 
( forgiving) การช่วยเหลือเ ก้ือกูล  (helpful)  ความซื่อสัตย์  (honest)  ความคิดจินตนาการ 
(imaginative) การพึ่งพาตนเอง (independent) ความเฉลียวฉลาด (intellectual) ความมีเหตุผล 
(logical) ความรัก (love) ความเช่ือฟัง (obedient) ความสุภาพ (polite) ความรับผิดชอบ 
(responsibility) และการรู้จักควบคุมตนเอง (self-controlled)๔๐ 

                                                 
๓๙ปานทิพย์ ธนะศรี, “ค่านิยมและพฤติกรรมในการใช้วาจาทุจริตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ ๖ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๓๙, หน้า ๑๓-๑๔. 

๔๐วรางคนาง ชูแก้ว, “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของค่านิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๗. 



 

๓๙ 

 สุรางค์ โคว้ตระกูล กล่าวว่า อี.สแปรนเจอร์ แบ่งค่านิยมออกเป็น ๖ ประเภท โดยมีความเช่ือ
ว่าการดํารงชีวิตของบุคคลโดยทั่วไปต้องเป็นไปตามค่านิยมประเภทใดประเภทหน่ึง 
 ๑. ค่านิยมทางวิชาการ (Theoretical value) หมายถึง ค่านิยมที่เป็นแรงจูงใจให้บุคคล
ต้องการศึกษาหาความรู้ซึ่งอาจกระทําโดยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ กาค้นคว้าวิจัยหรือการใช้
เหตุผลทางตรรกศาสตร์เพ่ือรวบรวมความรู้ต่าง ๆ เข้ากลุ่มเป็นระบบ พวกน้ีมักเป็นนักปราชญ์ หรือ
นักวิยาศาสตร์ เป็นต้น 
 ๒. ค่านิยมทางเศรษฐกิจ (Economic value) หมายถึง ค่านิยมที่เป็นแรงจูงใจให้บุคคลมี
ความพึงพอใจที่แสวงหาสิ่งที่อํานวยความสะดวกสบายความม่ันคง มุ่งสนใจที่อํานวยประโยชน์ พวกน้ี
มักเป็นนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม นักการตลาด นักการค้า เป็นต้น 
 ๓. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ (Aesthetic value) หมายถึง ค่านิยมที่ทําให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจช่ืนชมในความงาม และความสัมพันธ์กลมกลืนต่าง ๆ เช่น ธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น 
 ๔. ค่านิยมทางสังคม (Social value) หมายถึง ค่านิยมที่เป็นแรงจูงใจให้บุคคลสร้างสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนและเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม บุคคลพวกน้ีมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่บุคคลอ่ืน จึงมักเป็นบุคคลที่มี
ความรักในเพ่ือนมนุษย์ มีความเอาใจใส่กับความสุขสวัสดิภาพของเพ่ือนมนุษย์และสังคมส่วนรวม 
บุคคลพวกน้ีมักได้แก่ผู้ที่ทํางานด้านสังคมสงเคราะห์หรือทํางานเก่ียวกับกิจการด้านบริการสังคมเป็น
ต้น 
 ๕. ค่านิยมทางการเมือง (Political value) หมายถึง ค่านิยมที่เป็นแรงจูงใจให้บุคคลแสวงหา
อํานาจ อิทธิพลช่ือเสียง ชอบแข่งขัน หรือด้ินร้นต่อสู้ ชอบที่จะเป็นผู้นําในกิจกรรมต่าง ๆ บุคคลพวกน้ี
จึงได้แก่ นักการเมืองนักการปกครอง เป็นต้น 
 ๖. ค่านิยมทางศาสนา (Religious) หมายถึง ค่านิยมที่ทําให้บุคคลสนใจในเร่ืองปรัชญาของ
ชีวิตสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ความดีงามและแนวทางในการดําเนินชีวิต เพ่ือที่จะพบกับความสุขหรือจุดหมายอัน
สูงสุดตามหลักศาสนา บุคคลพวกน้ีจึงมักได้แก่ พวกนักบวชในศาสนาต่าง ๆ เป็นต้น๔๑ 
 สาโรช บัวศรี ได้แบ่งค่านิยมออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ โดยยึดถือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระ
ศาสดาเป็นหลักสําคัญ ดังน้ี ค่านิยมที่เป็นศีลธรรม (Morality) ซึ่งหมายถึง ค่านิยมที่เป็นศีลและธรรม
โดยเฉพาะ หรือได้แก่ Moral Value และ Ethical Value โดยเฉพาะซึ่งถือเอาพระศาสดาหรือพระผู้
เป็นเจ้าได้กําหนดไว้ให้แล้ว และค่านิยมเป็นข้อตกลง (convention) ซึ่งหมายถึง ค่านิยมที่ประชาชนใน
ชาติได้ตกลงเห็นชอบ กําหนดกันขึ้นเอง ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามยุคตามสมัย อันได้แก่ 
ธรรมเนียมประเพณี อุดมการณ์ วินัย กฎหมาย ฯลฯ แต่ถ้าผู้ยึดถือเอาวิชาชีพ (profession) เป็นหลัก
สําคัญ ก็อาจแบ่งค่านิยมออกไปได้อีกแบบหน่ึง ซึ่งประกอบด้วยค่านิยม 2 ประเภทเช่นกัน คือ ประเภท
พ้ืนฐาน (basic values) ประกอบไปด้วยค่านิยมศีลธรรม คุณธรรม ธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒนธรรมและกฎหมาย และค่านิยมวิชาชีพ (professional values) ประกอบด้วยค่านิยมอุดมการณ์
ในอาชีพของตนวินัยของวิชาชีพของตน และมารยาทของวิชาชีพของตน๔๒ 

                                                 
๔๑สุรางค์ โคว้ตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๗. 
๔๒สาโรช บัวศรี, จริยธรรมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๖), 

หน้า ๔๑. 



 

๔๐ 

 Schwartz แบ่งค่านิยมเป็น ๒ ประเภท ดังน้ี ค่านิยมส่วนบุคคล ได้แก่ ความมีอํานาจ 
(power) ความสําเร็จ (achievement) ความสุขสบาย (hedonism) การกระตุ้นหรือความต่ืนเต้นท้า
ทาย (stimulation) และการควบคุมตนเอง (self-direction) และค่านิยมส่วนสังคม ได้แก่ ความเป็น
สากล (universalism) ความเมตตากรุณา (benevolence) ขนบธรรมเนียมประเพณี (tradition) 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคม (conformity) ความมั่นคงปลอดภัย (security) และความเช่ือ
เรื่องจิตวิญญาณ (spirituality)๔๓ 
 ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ แบ่งค่านิยมเป็น ๓ ด้าน คือ ด้านจริยธรรม เป็นค่านิยมในด้าน
ความประพฤติคุณธรรม เช่น คําสอน ศีลธรรม จริยธรรมของมนุษย์ ด้านสุนทรียภาพ เป็นค่านิยมใน
ด้านความงามท่ีแสดงออก เช่น ความงาม ศิลปะ ดนตรี และด้านสังคมการเมือง เป็นค่านิยมที่มีอยู่ใน
สังคมเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ๔๔ 

ประเภทของค่านิยม ค่านิยมน้ันกล่าวกันโดยทั่วไปว่ามี ๒ ประเภท คือ ค่านิยมส่วนบุคคล
และค่านิยมของสังคม  

๑. ค่านิยมส่วนบุคคล ค่านิยมส่วนบุคคลเป็นการตัดสินใจเลือกในสิ่งหรือสถานการณ์ที่ตน
ต้องการหรือพอใจน้ันถือว่าเป็นค่านิยม (Value) ของบุคคลน้ัน เช่น นายแดง อยากเป็นคนขยัน
ขันแข็งเอาการเอางาน นายแดงก็จะปฏิบัติตามตามพ้ืนฐานของความคิดของตนเอง เพราะฉะน้ัน นาย
แดงจะมีค่านิยมของความขยันขันแข็งและแสดงความเป็นคนขยันออกมา 

๒. ค่านิยมของสังคม ซึ่งนักวิชาการได้แสดงทัศนะไว้ต่าง ๆ กันดังน้ี ค่านิยมของสังคม คือ 
การรวมค่านิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคม กล่าวคือ สมาชิกของสังคมส่วนใหญ่นิยมส่ง หรืออยากจะ
ปฏิบัติตนในสถานการณ์น้ัน ๆ อย่างไร สิ่งหรือสถานการณ์น้ัน ๆ ก็กลายเป็นค่านิยมของสังคม ของ
สังคมน้ัน ขอยกตัวอย่าง เช่น ในสถานการณ์ที่ผัวเมียตบตีกัน สมาชิกส่วนใหญ่ของสังคมอยากสอดรู้
สอดเห็นถึงความเดือดร้อนของคนอ่ืนจึงได้ไปมุงดู การมุงดูก็เป็นค่านิยมของสังคมน้ัน 

ค่านิยมของสังคม หมายถึง สิ่งที่ตนสนใจ สิ่งที่ตนปรารถนาจะได้ ปรารถนาจะเห็นหรือกลับ
กลายมาเป็นสิ่งที่คนถือว่าเป็นสิ่งบังคับ ต้องทําต้องปฏิบัติ เป็นสิ่งที่คนบูชายกย่อง และมีความสุขจะ
ได้เห็น ได้ฟัง ได้เป็นเจ้าของ 

ค่านิยมของสังคม หมายถึงค่านิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคมกล่าวคือสมาชิกของสังคมส่วน
ใหญ่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม หรือควรแก่การปฏิบัติสิ่งหรือสถานการณ์น้ัน ๆ ก็จะกลายเป็นค่านิยม
ของสังคมน้ัน ๆ 

ค่านิยมแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ 
๑. ค่านิยมในทางปฏิบัติ (Pragmatic values) เป็นหลักของศีลธรรมที่ต้ังอยู่บนรากฐานที่ว่า

ตนในสังคมต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ดังน้ันค่านิยมจึงประณาม สิ่งที่ทําให้เกิดความแตกแยกในสังคม เช่น 
การคดโกง การทําร้ายกัน และยกย่องพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ความขยันขันแข็ง 
ความซื่อสัตย์ 

                                                 
๔๓วรางคนาง ชูแก้ว, การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของค่านิยมฯ, อ้างแล้ว, หน้า ๓๐. 
๔๔ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการศึกษา, อ้างแล้ว, หน้า ๒๑. 



 

๔๑ 

๒. ค่านิยมอุดมคติ (Ideal values) ซึ่งมีความลึกซึ่งกว่าค่านิยมในทางปฏิบัติ เช่นศาสนา
คริสต์สอนว่าให้คนรักเพ่ือนบ้านเหมือนกับรักตนเอง ซึ่งน้อยคนที่จะปฏิบัติตามได้ แต่ค่านิยมระดับน้ีก็
มีความสําคัญในการทําให้คนเห็นแก่ตัวน้อยลง 

นางสาวอาทิตย์ญา โพธิ์สวย ได้กล่าวว่า การแบ่งประเภทของค่านิยมมีลักษณะคล้ายคลึง
กัน คือ ค่านิยมทางวัตถุ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางสังคม ค่านิยมทางพระพุทธศาสนา ค่านิยม
ทางจริยธรรม และค่านิยมทางด้านความจริง นอกจากน้ียังแบ่งออกเป็นค่านิยมที่มีจุดหมายปลายทาง
ของชีวิต และค่านิยมที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่พึงปรารถนาของมนุษย์๔๕ 

ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร (ผศ.ดร.) และคณะ ได้ให้ทัศนะว่า นักวิชาการไทยได้มีการ
จําแนกค่านิยมออกเป็นประเภทต่างๆ เช่นกัน โดยค่านิยมเป็น “ระบบความชอบพิเศษ” เพราะสิ่งที่
เราชอบมาก เราจะให้คุณค่ามากกว่าสิ่งที่เราไม่ชอบ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

๑) ค่านิยมเฉพาะตัว (Individual Value) คือ ค่านิยมส่วนบุคคลเป็นการตัดสินใจเลือกในสิ่ง
หรือสถานการณ์ที่ตนต้องการหรือพอใจน้ันถือว่าเป็นค่านิยม (Value) ของบุคคล 

๒) ค่านิยมของสังคม (Social Value) มีนักวิชาการได้แสดงทัศนะไว้แตกต่างกันดังน้ี 
ค่านิยมของสังคม คือ การรวมค่านิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคม กล่าวคือ สมาชิกของสังคม

ส่วนใหญ่นิยมหรืออยากจะปฏิบัติตนในสถานการณ์น้ันๆ อย่างไร สิ่งหรือสถานการณ์น้ันๆ ก็กลายเป็น
ค่านิยมของสังคม ของสังคมน้ัน ยกตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ที่ผัวเมียตบตีกันสมาชิกส่วนใหญ่ของ
สังคมอยากสอดรู้สอดเห็นถึงความเดือดร้อนของคนอ่ืนจึงได้ไปมุงดูการมุงดูก็เป็นค่านิยมของสังคมน้ัน 
ไม่เพียงเท่าน้ี “ค่านิยม” สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ดังน้ี คือ 

๑) ค่านิยมในทางปฏิบัติ (Pragmatic values) เป็นหลักของศีลธรรมที่ต้ังอยู่บนรากฐานที่ว่า 
คนในสังคมต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ดังน้ันค่านิยมจึงประณาม สิ่งที่ทําให้เกิดความแตกแยกในสังคม เช่น 
การคดโกง การทําร้ายกัน และยกย่องพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ส่วนรวม เช่น ความขยันขันแข็ง
ความซื่อสัตย์ 

๒) ค่านิยมอุดมคติ (Ideal values) ซึ่งมีความลึกซึ่งกว่าค่านิยมในทางปฏิบัติ เช่น ศาสนา
คริสต์สอนว่าให้คนรักเพ่ือนบ้านเหมือนกับรักตนเอง ซึ่งน้อยคนที่จะปฏิบัติตามได้ แต่ค่านิยมระดับน้ีก็
มีความสําคัญในการทําให้คนเห็นแก่ตัวน้อยลงสําหรับศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (๒๕๒๗) ซึ่งเป็น
ปูชนียบุคคลในด้านการศึกษาของไทยได้จําแนกค่านิยมออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ค่านิยม
พ้ืนฐานกับค่านิยมวิชาชีพ 

๑) ค่านิยมพ้ืนฐานเป็นค่านิยมที่ทุกคนในสังคมน้ันๆ ต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกันเพ่ือก่อให้เกิด
ความผาสุกเกิดความเจริญมั่นคง สังคมได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น ทุกคนในสังคม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบเคารพกฎหมาย มีมารยาทดีต่อกัน ไม่เบียดเบียนกันด้วยคําพูดหรือการกระทํา
ใดๆ สังคมก็จะสงบสุข บ้านเมืองก็จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว ค่านิยมประเภทน้ี ประกอบด้วยศีลธรรม 
คุณธรรม ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายต่างๆ สําหรับปกครองบ้านเมือง 

                                                 
๔๕อาทิตย์ญา โพธ์ิสวย, “การศึกษาการนําค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจําวัน

ของนักเรนียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๐, หน้า ๑๖. 



 

๔๒ 

๒) ค่านิยมวิชาชีพ คือ ค่านิยมที่บุคคลในอาชีพหรือวิชาชีพน้ันจะต้องยึดถือปฏิบัติเพ่ือ
ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงานทําให้งานวิชาชีพมีความเจริญก้าวหน้า สังคมให้
ความศรัทธาเลื่อมใสขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ ก็ได้รับการพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเน่ือง ค่านิยมประเภทน้ีประกอบด้วยอุดมการณ์วิชาชีพ วินัยวิชาชีพ มารยาททางวิชาชีพและ
พระราชบัญญัติวิชาชีพ๔๖ 

สรุปได้ว่า ค่านิยมแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่ ค่านิยมที่
ต้องการให้มีให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นค่านิยมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไม่ขัดต่อตัวบทกฎหมาย หน้าที่
ศีลธรรมอันดีงามของสังคมและประเทศชาติ และค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ค่านิยมที่ขัดต่อ
ศีลธรรม กฎระเบียบ ทําลายความสงบสุข เบียดเบียนทั้งคนเองและผู้อ่ืน ตลอดถึงส่วนรวม ที่เป็นไป
ในทางตรงกันข้ามกับค่านิยมอันพึงประสงค์ 

๒.๑.๕ องค์ประกอบของค่านิยม 
 องค์ประกอบของค่านิยม  ยนต์ ชุ่มจิต ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับองค์ประกอบที่ทําให้บุคคลเกิด
ค่านิยมไว้ดังน้ี 
 ๑. ความคิดและประสบการณ์ คนที่มีประสบการณ์มากย่อมได้รู้ได้เห็นสิ่งต่าง ๆ มากทําให้เกิด
ความคิดถึงข้อดีข้อเสียของสิ่งที่ตนปฏิบัติ และพิจารณาแล้วว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ันควรทําหรือไม่ควรทํา 
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการตัดสินใจเลือกกระทําในสิ่งที่เห็นว่าเหมาะสมและรับเอาค่านิยมของตน 
 ๒. การอบรมส่ังสอน การอบรมส่ังสอนที่ถูกวิธีจะช่วยให้ผู้ที่ได้รับเกิดสํานึกอันถูกต้อง เป็น
ค่านิยมที่ยึดไว้เป็นแนวปฏิบัติเฉพาะตน แต่การอบรมสั่งสอนจะต้องกระทําอย่างต่อเน่ือง 
 ๓. การชักชวนจากผู้อ่ืน บุคคลที่ใกล้ชิดเป็นที่เคารพนับถือจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ทําให้บุคคลเกิดค่านิยมใหม่ได้ 
 ๔. การศึกษาเล่าเรียน ทําให้บุคคลได้รับความรู้ ความคิด ประสบการณ์ รู้จักวิธีการวินิจฉัยสิ่ง
ใดควรหรือไม่ควร เป็นเหตุให้เกิดค่านิยมและมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมใหม่ ๆ 
 ๕. การเห็นตามกัน คนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะจะมีความเห็นความรู้สึกนึกคิดคล้ายกัน เช่น 
กลุ่มวัยรุ่นมักจะชอบอะไรเหมือน ๆ กันที่คล้ายคลึงกันในสังคม 
 ๖. การใช้กฎบังคับ การใช้กฎบังคับเป็นวิธีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาบางอย่างใน
เวลาจํากัด การใช้กฎบังคับน้ีหากผู้ที่มีหน้าที่ในการรักษากฎระเบียบได้กระทําหน้าที่ของตนอย่าง
สม่ําเสมอและต่อเน่ืองแล้ว คนที่เคยรู้สึกลําบากใจในการปฏิบัติบางส่ิงบางอย่าง เมื่อทําไปนาน ๆ จน
เกิดความเคยชินแล้ว ก็จะกลายเป็นนิสัยไปเอง 
 ๗. ความนิยมตามยุคตามสมัย ความนิยมตามยุคตามสมัยเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกระดับ ความ
นิยมตามยุคตมสมัยทําให้เกิดค่านิยมขึ้นได้ แต่มีช่วงระยะเวลาไม่นานนัก เช่น การแต่งกาย เมื่อเวลา
เปลี่ยนไป ทําให้เกิดค่านิยมการแต่งกายเปลี่ยนไปด้วย เป็นต้น๔๗ 

                                                 
๔๖ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร และคณะ, “การเสริมสร้างค่านิยม : การทบทวนองค์ความรู้และ

แนวทางการวิจัยด้านค่านิยมไทยในอนาคต”, โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔-๒๕.  

๔๗ยนต์ ชุมจิต, การศึกษาและความเป็นครูไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๗๑. 



 

๔๓ 

 ทิศนา แขมมณี กล่าวว่า การเกิดค่านิยมอาจมาจากการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบ ซึ่ง
สามารถที่จะถ่ายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกได้พร้อม ๆ กัน โดยตัวแบบอาจเป็นบุคคลจริง ๆ 
เป็นสัญลักษณ์ ได้แก่ ตัวแบบที่เสนอผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ การ์ตูนหรือหนังสือนวนิยาย๔๘ 
 ราทส์ ฮาร์มิน และไซมอน อ้างใน วลัย พานิช ได้เสนอเกณฑ์การท่ีบุคคลจะมีค่านิยม
จะต้องมีพฤติกรรมต่าง ๆ เป็นกระบวนการ ดังน้ี 
 มีการเลือก ๑. เลือกค่านิยมอย่างเสรีไม่มีผู้ใดบังคับ 
   ๒. เลือกจากหลาย ๆ ตัวเลือก 

๓. ตัดสินใจเลือกหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบต่าง ๆ จาก
ค่านิยมหลาย ๆ ตัวเลือก 

 ผลที่ได้  ๔. มีความสุขหรือความพอใจที่ได้ตัดสินใจเลือก 
๕. เต็มใจและยึดมั่นในสิ่งที่เลือกได้แล้ว แสดงให้เห็นปรากฏต่อหน้าคนอ่ืน 

 การปฏิบัติ ๖. ปฏิบัติในสิ่งที่ตนได้ตัดสินใจเลือก 
๗. ปฏิบัติสิ่งที่ได้เลือกอย่างสมํ่าเสมอจนเป็นรูปแบบการดําเนินชีวิตของตนเอง๔๙ 

 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของค่านิยม ได้แก่ ประสบการณ์หรือการได้พบเห็นตัวแบบในสังคม 
การได้รับการอบรมส่ังสอน และการชักชวนจากเพ่ือน หรือคนใกล้ชิด จากการปลูกฝังอุดมการณ์ การ
ถ่ายทอดต่อกันมา ความนิยมชมชอบคล้อยตามกันจากแบบอย่างที่ปรากฏตามยุคสมัย การถูกบังคับ
ด้วยกฎเกณฑ์จนเกิดการยอมรับด้วยความเคยชิน ซึ่งทําให้เกิดค่านิยมในตัวเอง และอาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาวะแวดล้อมของสังคมต่อไปอีกด้วย 

๒.๑.๖ ทฤษฎีที่เก่ียวกับค่านิยม 
 ทฤษฎีเก่ียวกับค่านิยม วรางคนาง ชูแก้ว ได้กล่าวว่า ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา สรุป
ทฤษฎีเก่ียวกับค่านิยมไว้ ๖ ทฤษฎี ดังน้ี 
 ๑. ทฤษฎีการให้ค่านิยมของ Dewey อธิบายความสําคัญของค่านิยมไว้ว่า เก่ียวกับกิจกรรม
ของมนุษย์ในทุกรูปแบบตามแนวทฤษฎีน้ีสรุปประเด็นสําคัญได้ คือ 
 ๑) ค่านิยมที่เกิดจากความปรารถนาของบุคคลที่จะปรับตัวให้เข้ากับความจําเป็นและความ
ต้องการในสภาพชีวิตของเขา คือ เมื่อบุคคลได้มีประสบการณ์ หรือเกิดปัญหา เช่น ความขัดแย้ง
ระหว่างเขากับสิ่งแวดล้อม 
 ๒) ค่านิยมก่อให้เกิดแรงกระตุ้น (Vital impulse) สร้างเป้าหมาย ความมุ่งหวังสิ่งที่นิยม บุคคลจึง
เกิดความต้องการและความสนใจที่จะแสวงหาวิธีการและหนทางให้ได้สิ่งที่นิยม (ends-in-view) 
 ๓) การให้ค่านิยมเป็นพฤติกรรมที่สามารถศึกษาได้ ด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific 
study) ในรูปของการสังเกต การวิเคราะห์ การทดสอบ และการพิสูจน์ 

                                                 
๔๘ทิศนา แขมมณี, การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, อ้าง

แล้ว, หน้า ๗๔. 
๔๙วลัย พานิช, กิจกรรมการพัฒนาค่านิยม, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

๒๕๔๙), หน้า ๑๕๘. 



 

๔๔ 

 ๔) การทําความเข้าใจกับค่านิยมได้อย่างแท้จริง ขึ้นอยู่กับความสามารถวิเคราะห์ถึงความ
ต้องการในปัจจุบันของบุคคลและการคาดคะเนว่าเขาจะได้รับความพึงพอใจได้ในสถานการณ์ใด 
 ๒. ทฤษฎีมนุษย์นิยม (Humanistic theory) ของ Shaw ที่เน้นการอธิบายว่า โดยธรรมชาติ
แล้วมนุษย์เป็นผู้ที่มุ่งสู่เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลา คือ ไม่ยอมหยุดน่ิง หรือจํานนต่อ
สภาพที่เป็นอยู่ แต่จะมุ่งแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า สมบูรณ์กว่าในความเป็นมนุษย์ของตัวเอง ซึ่ง Maslo 
(1968) ได้อธิบายข้ันตอนความต้องการพ้ืนฐานจากขั้นแรกสุดตามลําดับดังน้ี ความต้องการทางสรีระ 
ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการรักและผูกพัน ความต้องการนิยมนับถือตนเอง และความ
ต้องการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ 
 ๓. ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Person environment fit) ของ 
Feather เป็นทฤษฎีผสมผสานจากหลายทฤษฎี ทั้งทางด้านทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีโครงสร้างทาง
ปัญญา และทฤษฎีทางสังคม มาอธิบายลักษณะการคงที่และการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมไว้ตาม
ประเด็นสําคัญดังต่อไปน้ี 
 ๑) มนุษย์เป็นผู้มีความสามารถในการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาและพยายามจัดข้อมูล
เหล่าน้ีให้เป็นระเบียบ มีระบบโครงสร้างความคิดความเข้าใจ สามารถรับรู้สนองตอบ ตีความหมาย
และประเมินค่าประสบการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสมํ่าเสมอ มีความคงที่และแน่นอนอยู่ 
 ๒) มนุษย์ได้ใช้ข้อมูล จากความพึงพอใจ ความต้องการและความมุ่งหวังมาประกอบกันเป็น
มาตรฐานของสิ่งที่ควรกระทําขึ้นใช้ปฏิบัติในสภาพการณ์ต่าง ๆ โครงสร้างหรือระบบค่านิยมของ
บุคคลจึงมีลักษณะมั่นคง มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงพอที่จะคงความสามารถได้อย่างสม่ําเสมอว่าอะไร
เป็นสิ่งสําคัญ มีความสําคัญ เป็นที่ต้องการและพึงกระทําในสถานการณ์โดยทั่วไป 
 ๓) ในกรณีที่มีความเปลี่ยนแปลง มีข้อมูลประสบการณ์หรือสภาพใหม่เกิดขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้อง
ตรงกันกับระบบเดิมของบุคคล ก็จําเป็นต้องมีการแก้ปัญหา ซึ่งอาจทําได้โดยการเปลี่ยนสิ่งที่รับรู้ใหม่
ให้เข้ากับระบบเดิม หรือด้วยการเปล่ียนระบบเดิมให้เข้ากับสภาพการณ์ใหม่ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมตรงกัน ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ 
 ๔) การแสดงค่านิยมของบุคคลจึงอาจมีทั้งลักษณะของความคงที่และความเปลี่ยนแปลงใน
การให้ความสําคัญต่อสิ่งที่นิยม ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการจัดประสบการณ์เดิม และประสบการณ์ใหม่
ให้เหมาะสมตามความจําเป็น 
 ๕) ลักษณะความคงที่หรือความแปรผันของค่านิยมย่อมมีความสําคัญมากในแง่ของข้อคิดและ
แนวทางในการดําเนินงานและปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งน้ีเก่ียวข้องกับตัวบุคคลและสภาพแวดล้อม 
ถ้าได้มีการกําหนด วิเคราะห์ลักษณะและท่าทีเหล่าน้ีได้แน่นอนชัดเจนและทันโอกาส 
 ๔. ทฤษฎีความคาดหวัง-ค่านิยม (expectancy-value theory) เป็นแนวทางของ
นักจิตวิทยาหลายท่าน โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานที่ว่า การอธิบายหรือทํานายพฤติกรรมของมนุษย์น้ัน
จําเป็นต้องอาศัยข้อมูลทั้งด้านตัวบุคคลและด้านสภาพแวดล้อม แนวคิดน้ีเริ่มจาก Lewin ได้เสนอว่า
พฤติกรรมเป็นผลมาจากตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมของเขา และนักจิตวิทยาท่านอ่ืน ได้แก่ Tolman 
Edwards Atkinson สนอว่าโอกาสการกระทําจริงของบุคคลขึ้นอยู่กับแรงจุงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ Feather 
Ferguson และ Ajzen สนับสนุนทฤษฎีน้ียืนยันความสําคัญของความคาดหวังในการตัดสินใจและใน
การปฏิบัติจริงของบุคคล 



 

๔๕ 

 ๕. ทฤษฎีลักษณะค่านิยม Spranger อธิบายว่าลักษณะค่านิยมมนุษย์มี ๖ ประการ คือ 
ค่านิยมทางทฤษฎีหรือวิชาการ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางสุนทรียภาพ ค่านิยมทางสังคม 
ค่านิยมทางการเมือง และค่านิยมทางศาสนา ทฤษฎีของ Spranger ได้เป็นพ้ืนฐานในการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้กันมากที่สุดในการศึกษาค่านิยมของมนุษย์ 
 ๖. ทฤษฎีค่านิยม ของ Rokeach Rokeach เป็นนักจิตวิทยาผู้มีบทบาทสําคัญที่สุดในการ
ขยายขอบข่ายการวิจัยเก่ียวกับค่านิยมออกไปอย่างกว้างขวาง เขาสนับสนุนให้ใช้ค่านิยมเป็นตัวแปร
หลักในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ เพราะค่านิยมเป็นแกนกลางในการก่อให้เกิดพฤติกรรมด้าน
แรงจูงใจ ทัศนคติและความสนใจ ทั้งยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในศาสตร์และกิจการทุกสาขา 
Rokeach อธิบายค่านิยมว่าเป็นความเช่ือที่คงทนของบุคคลว่าวิธีการปฏิบัติ (mode of conduct) 
หรือจุดมุ่งหมาย (end-state) บางอย่างเป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ต้องการ ในขณะที่บางอย่างไม่เป็นที่
พอใจและไม่เป็นที่ต้องการ ระบบค่านิยมของบุคคลจึงหมายถึงการจัดความเช่ือดังกล่าวเข้าเป็นลําดับ
ความสําคัญ Rokeach สนใจระบบค่านิยมของมนุษย์เพราะเช่ือว่าระบบค่านิยมมีโครงสร้างคงทนอยู่
มาก และสามารถให้ความหมายต่อพฤติกรรมในสภาพการณ์โดยท่ังไปได้อย่างแน่นอน ถึงแม้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความจําเป็นใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นก็ตาม๕๐ 
 ๗. ทฤษฎีประโยชน์นิยม (อัตถะ ๓ : benefit, advantage) 

อัตถะ หมายถึง ประโยชน์หรือคุณค่าที่เป็นจุดหมายของชีวิต แบ่งเป็น ๓ ระดับคือ 
๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ หมายถึง ค่านิยมที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน, ค่านิยมที่เป็นประโยชน์ใน

โลกน้ี หรือค่านิยมที่เป็นประโยชน์ช้ันต้น ค่านิยมที่เป็นจุดหมายทันตาเห็น ที่สําคัญคือ 
ค่านิยมความมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง สง่างาม ไร้โรค ตลอดจนมีอายุยืนยาว 
ค่านิยมความมีทรัพย์สินเงินทอง อย่างน้อยมีอาชีพการงาน พ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ ไม่มี

หน้ีสิน เป็นต้น 
ค่านิยมการมีครอบครัวที่มั่นคงผาสุก ตลอดจนวงศ์ตระกูลเป็นที่นับถือ 
ค่านิยมความเป็นที่ยอมรับในสังคม มีสถานภาพดี มีช่ือเสียงเกียรติคุณ พรั่งพร้อมด้วยยศ

ตําแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศ บริวารยศ หรืออิสริยยศ เป็นต้น 
๒) สัมปรายิกัตถะ หมายถึง ค่านิยมที่เป็นประโยชน์เบ้ืองหน้า, ค่านิยมที่เป็นประโยชน์ในภพ

หน้า หรือค่านิยมที่เป็นประโยชน์ช้ันสูงขึ้นไป ที่สําคัญเช่น ค่านิยมการมีความสุขทางจิตใจ ด้วยศรัทธา
ในพระรัตนตรัย ซาบซึ้งในบุญกุศล และมั่นใจในการทําความดี ค่านิยมความอ่ิมใจมั่นใจในชีวิตของตน
ที่มีความประพฤติสุจริตดีงาม ได้ทําสิ่งที่ถูกต้อง ค่านิยมความอ่ิมใจในความมีชีวิตที่มีคุณค่าเป็น
ประโยชน์ ที่ได้เสียสละทําการสร้างสรรค์เก้ือกูลไว้แก่เพ่ือนมนุษย์และสังคม ค่านิยมความแกล้วกล้า
มั่นใจ และปลอดโปร่งเบิกบานใจ เน่ืองจากมีความรู้ มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาและจัดทําดําเนินกิจการ
ต่าง ๆให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ค่านิยมความสบายใจมั่นใจในกรรมที่ได้ประกอบไว้อันเป็นบุญกุศลดี
งามสุจริต เป็นหลักประกันชีวิตในภพหน้า สามารถจากโลกน้ีไปโดยไม่ต้องหวาดหว่ันกลัวภัยแห่งทุคติ 

                                                 
๕๐วรางคนาง ชูแก้ว, “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของค่านิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๕๑, หน้า ๓๔. 



 

๔๖ 

๓) ปรมัตถะ หมายถึง ค่านิยมที่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือค่านิยมที่เป็นจุดหมายสูงสุด คือพระ
นิพพาน คือความมีจิตใจที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวง บรรลุภาวะที่เรียกว่า นิพพาน ซึ่ง
เป็นอิสรภาพ สันติ และความสุขอย่างสูงสุด ที่เกิดจากความรู้แจ้งหย่ังเห็นความจริงแท้ของโลกและ
ชีวิต มีจิตใจมั่นคงไม่หว่ันไหวไปตามโลกธรรม คือความผันผวนปรวนแปรเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลาย 
ปลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานเป็นสุขและสะอาดบริสุทธ์ิได้ตลอดทุกเวลา มีชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่าง
แท้จริง๕๑  

อน่ึง ค่านิยมที่เป็นประโยชน์หรือจุดหมายทั้ง ๓ ระดับน้ี ยังสามารถแยกออกเป็น ๓ ด้าน คือ 
อัตตัตถะ หมายถึง ค่านิยมที่เป็นประโยชน์ตน คือ ประโยชน์ ๓ ระดับที่กล่าวข้างต้นน้ันที่พึงกระทําให้
เกิดแก่ตนเอง หรือพัฒนาชีวิตของตนเองให้สามารถบรรลุถึง ปรัตถะ หมายถึง ค่านิยมที่เป็นประโยชน์
ผู้อ่ืน คือ ประโยชน์ที่พึงช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนหรือเพ่ือนมนุษย์ได้บรรลุถึง ด้วยการชักนําให้เขาพัฒนาชีวิต
ของเขาเองขึ้นไปจึงถึงตามลําดับ อุภยัตถะ หมายถึง ค่านิยมที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือ ประโยชน์
ร่วมกัน หรือประโยชน์แก่สังคมท้ังหมด โดยเฉพาะสภาพและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่พึงช่วยกัน
สร้างสรรค์บํารุงรักษา อันจะเก้ือหนุนให้ทั้งตนและผู้อ่ืนเข้าถึงจุดหมายทั้ง ๓ ระดับน้ันโดยทั่วไปมนุษย์
มีศักยภาพที่จะฝึกตนให้บรรลุประโยชน์ทั้ง ๓ ระดับ และมีหน้าที่ที่จะต้องบําเพ็ญประโยชน์ทั้ง ๓ ด้าน 
ทุกคนจึงต้องฝึกฝนตนเอง และพึงปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว๕๒ 

๘. ทฤษฎีการกระทํา (กรรม ๒ การกระทํา, การกระทําที่ประกอบด้วยเจตนา ทางกายก็ตาม
ทางวาจาก็ตาม ทางใจก็ตาม-action; deed) 

ค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ (อกุศลกรรม : กรรมที่เป็นอกุศล, กรรมช่ัว, การกระทําที่ไม่ดี ไม่
ฉลาด ไม่เกิดจากปัญญา ทําให้เสื่อมเสียคุณภาพชีวิต หมายถึง การกระทําที่เกิดจากอกุศลมูล คือ 
โลภะ โทสะ หรือโมหะ-unwholesome action; evil deed; bad deed) ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(กุศลกรรม : กรรมที่เป็นกุศล, กรรมดี, การกระทําที่ดี ฉลาด เกิดจากปัญญา ส่งเสริมคุณภาพของชีวิต
จิตใจ หมายถึง การกระทําที่เกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ หรืออโมหะ-wholesome action; 
good deed)๕๓ 

๙. ทฤษฎี ๓ ทาง (ทวาร ๓ ทางทํากรรม-Door; channel of action) 
๑) ค่านิยมที่เกิดทางกายทวาร (ทวารคือกาย-The body-door; channel of bodily action) 
๒) ค่านิยมที่เกิดทางวจีทวาร (ทวารคือวาจา-The speech-door; speech as a door of action) 
๓) ค่านิยมที่เกิดทางมโนทวาร (ทวารคือใจ-The mind-door; mind as a door of action)๕๔ 
สรุปได้ว่า ทฤษฎีที่เก่ียวกับค่านิยม ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค่านิยมของ Dewey ทฤษฎีมนุษย์

นิยม (Humanistic theory) ของ Shaw ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Person 
environment fit) ของ Feather ทฤษฎีความคาดหวัง-ค่านิยม (Expectancy-value theory) 

                                                 
๕๑ขุ.จู. ๓๐/๖๗๓/๓๓๓.  
๕๒ขุ.จู. ๓๐/๖๗๓/๓๓๓.  
๕๓องฺ.ติก. ๒๐/๔๔๕/๑๓๑. 
๕๔ขุ.ธ. ๒๕/๒๗/๔๖. 



 

๔๗ 

ทฤษฎีลักษณะค่านิยม Spranger ทฤษฎีค่านิยม ของ Rokeach Rokeach ทฤษฎีประโยชน์นิยม 
ทฤษฎีการกระทํา และทฤษฎี ๓ ทาง 
 
๒.๒ การเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง 

ค่านิยมของสังคมไทยเป็นสิ่งที่คนไทยสนใจ ปรารถนาจะได้ ปรารถนาจะเป็นหรือกลับกลาย
มาเป็น มีความสุขที่ได้เห็นได้ฟังได้เป็นเจ้าของ ดังน้ันค่านิยมในสังคมจึงเป็น “วิถีของการจัดรูปแบบ
ความประพฤติ”ที่มีความหมายต่อบุคคล เป็นแบบฉบับของความความคิดที่มีคุณค่าสําหรับยึดถือใน
การปฏิบัติตัวของคนในสังคม 

อาจกล่าวได้ว่าค่านิยมมีความเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมค่านิยมบางอย่างได้สร้างแก่นของ
วัฒนธรรมน่ันเอง เช่น ค่านิยมเร่ืองรักอิสรเสรีของสังคมไทย ทําให้คนไทยมีพฤติกรรมที่ “ทําอะไร
ตามใจคือไทยแท้” เพราะฉะน้ัน ค่านิยมจึงมีความสําคัญมากและมีผลกระทบถึงความเจริญหรือความ
เสื่อมของสังคมกล่าวคือ สังคมท่ีมีค่านิยมที่เหมาะสมและถูกต้อง เช่น ถ้าสังคมใดยืดถือค่านิยมเร่ือง
ความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ความเสียสละ หรือความสามัคคี สังคมน้ันย่อมจะเจริญก้าวหน้า๕๕ 

๒.๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร้างค่านิยม 
ด้วยเหตุผลที่ค่านิยมมีความสําคัญและเป็นสิ่งหน่ึงที่ก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติของคนใน

สังคม ดังน้ันหากสังคมใดมีคนในสังคมที่มีค่านิยมที่ดี เหมาะสมย่อมก่อให้เกิดการกระทําการประพฤติ
ปฏิบัติต่างๆ เหมาะสมตามไปด้วย 

ปัจจุบันหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานทางด้านสังคมวัฒนธรรมต่างมีความกังวล
เก่ียวกับค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไทยรวมไปถึงการรับเอาค่านิยมที่ไม่เหมาะสมมาใช้ในสังคม 
ดังน้ันเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทางที่ดีและเหมาะสมจึงเป็นที่มาของการเสริมค่านิยม
เดิมที่ดีที่เหมาะสมให้มากขึ้นและสร้างค่านิยมใหม่ที่ดีที่เหมาะสมรวมไปถึงปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ไม่ดีไม่
เหมาะสมให้กลับกลายเป็นค่านิยมที่ดี๕๖ 

๒.๒.๒ ความหมายของการเสริมสร้างค่านิยม 
การสร้างค่านิยมร่วม (Shared หรือ Common Value) ค่านิยมร่วมตามความหมายของ

นักวิชาการหลายคน ได้ใช้เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติงานเป็นประจํา จนกลายเป็นธรรมเนียมหรือ
เอกลักษณ์ของกลุ่มค่านิยมร่วมที่สําคัญประกอบด้วย 

๑) ค่านิยมทางอุดมการณ์หรือความคิด 
๒) ค่านิยมทางด้านประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ 
๓) ค่านิยมทางด้านระบบหรือความต่อเน่ืองขององค์ประกอบย่อย 
๔) ค่านิยมทางด้านเครื่องมือหรือวัตถุที่ใช้ค่านิยมที่จะจูงใจให้คนทํางานและมีพลังขับให้

สมาชิกทุกคนในการทํางานต้องเสริมสร้างให้ได้ครบทั้ง ๔ องค์ประกอบ เช่น 

                                                 
๕๕ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร และคณะ, “การเสริมสร้างค่านิยม : การทบทวนองค์ความรู้และ

แนวทางการวิจัยด้านค่านิยมไทยในอนาคต”, โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕, อ้างแล้ว, หน้า ๒๕.  

๕๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๕.  



 

๔๘ 

อุดมการณ์ : คนทํางาน คือ คนที่มีคุณค่าต่อสังคม 
ธรรมเนียม : คนในองค์การมีการทํางานเป็นประจําจนเป็นพฤติกรรมปกติของคนในองค์การ

ผู้ใดไม่ทํางานถือว่าเป็นพฤติกรรมไม่ปกติและไม่มีคุณค่า 
ระบบ  : คนทุกคนที่เป็นสมาชิกขององค์การต่างทํางานตามบทบาทหน้าที่กันทุกคน 
ปรากฏการณ์ (วัตถุ/เครื่องมือ) : พฤติกรรมที่เป็นสมาชิกขององค์การต่างทํางานตามบทบาท

หน้าที่กันทุกคนการสร้างค่านิยมร่วมจึงถือเป็นวิธีการที่สําคัญในการเสริมแรงหรือเปลี่ยนแปลงเจตคติ
ของบุคคลซึ่งตามปกติการเปลี่ยนแปลงเจตคติในทิศทางเดียวกันจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติในทิศทางที่สวนทางกัน เช่น ถ้ายอมรับค่านิยมร่วมว่าการทํางานเป็นสิ่งมีคุณค่าย่ิง
เห็นสมาชิกในองค์การยึดมั่นในค่านิยมและมุ่งมั่นทํางานเป็นประจําก็จะย่ิงเพ่ิมเจตคติในเชิงบวกต่อ
ค่านิยมการทํางานมากข้ึนการเพ่ิมค่านิยมให้มีปริมาณมาก ๆ จะทําให้คนเกิดความทะยานอยากท่ีจะมี
พฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันกับค่านิยมร่วมมากข้ึนตามไป๕๗ 

ความต้องการของบุคคลเป็นบ่อเกิดของแรงจูงใจจะทําให้บุคคลมีพฤติกรรมการทํางานไปใน
ทิศทางบวกหรือลบก็ได้ตามปกติแรงจูงใจจะมีอยู่ ๓ ประเภท คือ ทางสรีระ ทางสังคม ทางจิตวิทยา 
(รวมจิตใต้สํานึกด้วย) การวัดแรงจูงใจเป็นสิ่งจําเป็นอันดับแรกเพ่ือทราบว่ามีระดับแรงจูงใจอยู่ใน
ระดับใดและสามารถเช่ือมโยงไปถึงความต้องการของบุคคล ดังน้ัน การสร้างแรงจูงใจของบุคคลจึงมี
ขั้นตอนที่สําคัญ ๖ ขั้นตอน คือ รู้ความต้องการของบุคคล สร้างความพึงพอใจในงาน สร้างขวัญในการ
ทํางาน การสร้างค่านิยมร่วม การสนองความต้องการทางด้านสรีระ การเสริมสร้างพลังอํานาจให้แก่
บุคคลในองค์การ๕๘ 

๒.๒.๓ การเสริมสร้างการปลูกฝังและการพัฒนาค่านิยม 
ค่านิยมเกิดจากประสบการณ์และการประเมินค่าของบุคคลขณะเดียวกันก็มาจากความเช่ือ

และเจตคติส่วนประกอบที่สําคัญของพฤติกรรมที่แสดงว่าเกิดค่านิยมขึ้น ได้แก่ การเกิดแรงจูงใจไม่ได้
เกิดจากความต้องการที่เช่ือฟังหรือปฏิบัติตามแต่เกิดจากความชอบที่เกิดในตัวบุคคลท่ีมีค่านิยมสิ่งใด
สิ่งหน่ึงเป็นตัวนําให้เกิดการปฏิบัติการต่างๆ การเกิดค่านิยมมีพฤติกรรม ๓ อย่าง คือ 

๑) การยอมรับค่านิยมพฤติกรรมในขั้นแรกน้ี เป็นการลงความคิดเห็นว่า เหตุการณ์ สิ่งของ
การกระทําเป็นสิ่งที่มีคุณค่า บุคคลมีความเช่ือซึ่งมีมากน้อยแตกต่างกันไปความเช่ือน้ีเป็นการยอมรับ
สิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งพร้อมที่จะวัดและประเมินสิ่งน้ัน 

๒) ความชอบในค่านิยมพฤติกรรมความชอบแทรกอยู่ระหว่างการยอมรับการเกิดค่านิยมและ
ความรู้สึกถูกผูกมัดอยู่กับค่านิยมน้ันความชอบน้ีประเมินจากทั้งตนเองและจากบุคคลข้างเคียงด้วยว่า
เขามีค่านิยมในสิ่งน้ัน 

๓) การผูกมัด เป็นขั้นที่มีความเช่ือมั่นว่ายอมรับค่านิยม เช่น การเคารพผู้ใหญ่การแสดงความ
อ่อนน้อม ซึ่งบ่งบอกว่าเขามีค่านิยมในสิ่งน้ัน 

ค่านิยมในแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป บุคคลเดียวกันมีค่านิยมหลาย ๆ อย่าง เราสามารถจัด
ให้เป็นระบบ โดยการเข้ากลุ่มกัน สร้างแนวคิดเก่ียวกับค่านิยมและจัดระบบค่านิยม เป็นการ

                                                 
๕๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖.  
๕๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖.  



 

๔๙ 

เรียงลําดับโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของค่านิยมน้ันซึ่งเป็นที่มาของการกําหนดปรัชญาชีวิตของเรา
อาจเป็นเป้าหมายในอุดมการณ์ของชีวิตเป็นการแสดงลักษณะค่านิยม ความยึดถือและพฤติกรรม
ต่อมาก็คือ การปฏิบัติซึ่งสังเกตจากพฤติกรรมภายนอกในสถานการณ์หน่ึงบางครั้งเป็นพฤติกรรม
ภายในที่ไม่ได้นําไปปฏิบัติก็ได้๕๙ 

ค่านิยมที่ผู้นําควรนิยม คือค่านิยมที่นักปราชญ์หรือบัณฑิตและสังคมส่วนใหญ่นิยมยกย่องว่า
ดี หากนํามาประพฤติปฏิบัติแล้วจะนําความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนเองและชาติบ้านเมือง (ยนต์ ชุ่มจิต, 
๒๕๕๐) ตัวอย่างเช่น การพ่ึงตนเอง ความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ การประหยัดและอด
ออม การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามศีล ๕ (หรือข้อกําหนดในศาสนาที่ตนนับ
ถือ) ความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม การรักษาสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ ความนิยมไทย การปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย การหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพและความรู้
ทั่วไป ความสันโดษ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสุภาพนอบน้อม การรักษาอุดมการณ์ในวิชาชีพ 
การยึดมั่นในคําสอนของศาสนา ความเสียสละ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและสิ่งแวดล้อมที่ให้
ประโยชน์ ความเมตตากรุณา ความกล้าหาญอย่างสมเหตุสมผล ความสามัคคี การยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข๖๐ 

๒.๒.๔ รูปแบบและวิธีการเสริมสร้างค่านิยม 
การเสริมสร้างค่านิยมให้กับเยาวชนโดยให้เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้ที่มีคุณค่า มีปัญญา เป็นผู้มี

คุณธรรมและสติปัญญาในทางที่ถูกต้องเหมาะสมนั้น สังคมไทยจะได้ผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ครอบครัว
เป็นสถาบันแรกที่สําคัญที่สุดในการแต่งแต้มคุณธรรมความดีหรือสิ่งที่เลวร้ายให้กับเด็กได้ ดังน้ัน การ
อบรมเยาวชนให้เป็นคนดีสามารถปฏิบัติได้ดังน้ี 

๑) สถาบันครอบครัวสามารถปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้เยาวชนได้ โดยพ่อแม่ ผู้อบรมเลี้ยงดูต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเพ่ือให้เขาเติบโตมาอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 

๒) สถาบันการศึกษา ให้การอบรมส่ังสอนในด้านความรู้ คิดเป็น ทําเป็น มีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ เพ่ือสร้างเขาให้เป็นคนดี 

๓) การปลูกฝังทั้ง ๒ สถาบัน นอกจากจะอบรมสั่งสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ควรปลูกฝัง
ให้เยาวชนรู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลแห่งความถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความม่ันใจใน
การปฏิบัติ ว่าสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติน้ันเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องเหมาะสม๖๑ 

๒.๔.๕ แนวทางและวิธีการสร้างค่านิยมอันพึงประสงค์ 
การเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ การท่ีองค์กรหน่ึงๆ จะบรรลุถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์

ขององค์กรได้น้ันย่อมขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรเป็นสําคัญ แม้ว่าการกําหนด
ลักษณะงานและเป้าหมายผลงานจะมีส่วนช่วยให้พนักงานปฏิบัติให้เป็นไปตามผลที่คาดหวังได้  แต่
หากมี “ตัวช่วย” ช้ีแนะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของสมาชิกเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอ้ือต่อการ

                                                 
๕๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๗.  
๖๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘.  
๖๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘.  



 

๕๐ 

บรรลุเป้าหมายขององค์กรก็จะทําให้องค์กรได้รับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งช่วยลดความ
เสี่ยงที่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะเบ่ียงเบนไปจากที่คาดหวังได้อีกทางหน่ึงด้วย 

การเสริมสร้าง “ค่านิยมร่วม” (Shared Values) เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พึง
ประสงค์เป็นวิธีการหน่ึงในการปลูกฝังแนวประพฤติปฏิบัติที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน ค่านิยม
ร่วมน้ียังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ผูกพันกับองค์กร อีกทั้งทําให้พนักงานเกิดความชัดเจนว่าองค์กร
คาดหวังพฤติกรรมแบบใดจากตน และประเมินตนเองได้อย่างมั่นใจว่า เมื่อปฏิบัติตนตามน้ันแล้วย่อม
ส่งผลดีต่อผลงานของตนและองค์กร แม้ว่ายังไม่ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานของช่วงเวลาน้ันก็
ตาม แต่อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรประสบปัญหาว่า หลักการและค่านิยมที่หวังจะปลูกฝังส่งเสริมน้ัน
มิได้มีความหมายในทางปฏิบัติ เป็นแต่เพียงคําพูดสวยหรูบนแผ่นกระดาษเท่าน้ัน บางองค์กรอาจได้
ดําเนินการหลายประการเพ่ือปลูกฝังค่านิยมเหล่าน้ัน แต่กระทําเป็นครั้งคราวปราศจากการวางแผน 
ผลที่ได้รับจึงอาจไม่ทั่วถึงหรือมีพลังเพียงพอ หรือบางองค์กรอาจได้ดําเนินการอย่างสม่ําเสมอแต่ยัง
ขาดการประเมินผล จึงยากจะตัดสินใจดําเนินการในขั้นต่อไป หลายองค์กรได้ดําเนินการปลูกฝัง
ค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างต่อเน่ืองแต่ขาดการ บูรณาการเข้ากับระบบบริหารงานบุคคล การปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ืองจึงขึ้นอยู่กับความถี่ของการรณรงค์ กลายเป็นภาระของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ แต่ไม่
เกิดผลย่ังยืนเพราะยังไม่กลายเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติในการปฏิบัติงานของคนในองค์กร 

ค่านิยมที่พึงประสงค์ การปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์จนเกิดผลเป็นการปฏิบัติอย่าง
สม่ําเสมอทั้งองค์กร มีขั้นตอนพึงดําเนินการดังน้ี 

กําหนดค่านิยมที่พึงประสงค์ ในการกําหนดค่านิยมที่พึงประสงค์จะต้องเร่ิมด้วยการนํา
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ขององค์กรมาเป็นตัวต้ัง นอกจากน้ันยังต้องคํานึงถึงระบบงานและลักษณะ
เด่นของพนักงานในภาพรวม ค่านิยมที่ดีควรมีน้อยรายการ จําได้ง่าย และอยู่ในวิสัยทีพนักงานทุกคน
จะปฏิบัติได้ในการทํางาน ค่านิยมแต่ละรายการควรส่งเสริมซึ่งกันและกัน และเมื่อปฏิบัติแล้วจะ
ส่งเสริมกลยุทธ์หลักขององค์กรด้วย 

กําหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือนําไปสู่ค่านิยมที่พึงประสงค์ การปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง จึงต้องกําหนดแผนดําเนินงานในภาพรวมและขั้นตอนต่างๆในการ
ดําเนินงาน ซึ่งรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ และการบูรณาการค่านิยมที่พึงประสงค์เข้ากับระบบ
บริหารงานบุคคลอย่างครบวงจร 

รณรงค์และดําเนินการส่งเสริมค่านิยมที่พึงประสงค์ นําขั้นตอนต่างๆท่ีกําหนดไว้ในแผนกล
ยุทธ์ไปดําเนินการ ตลอดจนจัดเวทีอภิปราย รับฟังความคิดเห็น และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนใน
องค์กรเข้าใจตรงกันว่า พฤติกรรมและวิธีปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ในบริบทเฉพาะของตําแหน่งงานของ
ตนน้ันคืออย่างไร เพ่ือพนักงานทุกคนจะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางที่คาดหวัง 

การปลูกฝังค่านิยมไทย การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นเก่าไปยังสมาชิกใหม่ของสังคม 
เกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการเลี้ยงดูเด็กและการขัดเกลาทางสังคม เริ่มต้นจากพ่อ แม่ ญาติ เพ่ือน และ
สื่อต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนทางสังคมท่ีทําหน้าที่ปลูกฝังถ่ายทอดปลูกฝังวัฒนธรรม เริ่มจากการเป็น



 

๕๑ 

แบบอย่างให้เด็กเลียนแบบจนเป็นความเคยชินซึมซับจนกลายเป็นคุณสมบัติอย่างหน่ึงของเด็กโดยไม่
รู้ตัวสิ่งเหล่าน้ีจะช่วยกล่อมเกลาเด็กให้เกิดการเรียนรู้และรับถ่ายทอดวัฒนธรรมรวมทั้งค่านิยม๖๒ 

การสร้างค่านิยมให้กับเยาวชน ถ้าเด็กหรือเยาวชนในวันน้ีเป็นผู้ที่มีคุณค่า มีปัญญา เป็นผู้มี
คุณธรรมและสติปัญญาในทางที่ถูกต้องสังคมไทยจะได้ผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ครอบครัวเป็นสถาบันแรกทีส่าํคญั
ที่สุดในการแต่งแต้มคุณธรรมความดีหรือสิ่งที่เลวร้ายให้กับเด็กได้ ดังน้ัน การอบรมเยาวชนให้เป็นคนดี
สามารถปฏิบัติได้ ดังน้ี 

สถาบันครอบครัวสามารถปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้เยาวชนได้ โดยพ่อแม่ ผู้อบรมเลี้ยงดูต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับลูกเพ่ือให้เขาเติบโตมาอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 

สถาบันการศึกษา ให้การอบรมส่ังสอนในด้านความรู้ คิดเป็น ทําเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม 
โดยครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ เพ่ือสร้างเขาให้เป็นคนดี 

การปลูกฝังทั้ง ๒ สถาบัน นอกจากจะอบรมสั่งสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ควรปลูกฝังให้
เยาวชนรู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลแห่งความถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการ
ปฏิบัติ ที่ว่าสิ่ง ที่ตนได้ปฏิบัติน้ันเป็นสิ่งที่ดีถูกต้อง๖๓ 

ทัศนคติและค่านิยมที่ควรปลูกฝัง ขณะน้ีทัศนคติและค่านิยมที่ควรปลูกฝังเรื่องการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของวัยรุ่นเปลี่ยนไปในทางท่ีเป็นลบหรือในทางที่ไม่ดี กล่าวคือ วัยร่นคิดว่า
การมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ไม่เสียหาย เห็นคนอ่ืนทําก็อยากจะทําบ้างชอบทํา
เลียนแบบสื่อ ตลอดจนทําตามการยุยงส่งเสริมของเพ่ือนเม่ือสภาพเป็นเช่นน้ีจึงควรปลูกฝังทัศนคติ
และค่านิยม ดังน้ี 

๑. ต้องตระหนักถึงศักด์ิศรีและคุณค่าของตัวเองโดยเฉพาะเด็กสาว 
๒. ต้องรักนวลสงวนตัวสําหรับผู้หญิงและมีความเป็นสุภาพบุรุษสําหรับผู้ชาย 
๓. ความสัมพันธ์ทางเพศไม่ควรเกิดจากการกดดัน ข่มขู่ หรือแสวงหาผลประโยชน์ 
๔. ความสัมพันธ์ทางเพศควรอยู่บนรากฐานของความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์และความ

รับผิดชอบ ตลอดจนให้ เกียรติกัน 
๕. ความสัมพันธ์ทางเพศที่เกิดขึ้นก่อนวัยอันควรย่อมมีผลตามมาเสมอ 
๖. พฤติกรรมทางเพศที่เกิดเร็วกว่าวัยจะทําให้มีความเสี่ยงสูง 
๗. พฤติกรรมทางเพศจะต้องมีความรับผิดชอบ และมีวินัย หลีกเลี่ยงโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 
๘. การละเว้นการมีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ

โรคเอดส์ 
๙. วัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ควรจะได้รู้จักข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการทางการแพทย์ 
๑๐. สังคมจะได้ประโยชน์ถ้าเด็ก ๆ สามารถจะพูดคุยเรื่องทางเพศกับพ่อแม่และผู้ใหญ่ด้วย

ความเช่ือถือและไว้วางใจ๖๔ 

                                                 
๖๒http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/phayao/srinual_p/social 

/sec02p%2004.html. 11 Feb 2014. 
๖๓http://e-learning.e-tech.ac.th/learninghtml/s1301/uni06.html. 11 Feb 2014. 



 

๕๒ 

๒.๒.๖ ค่านิยมในสังคมไทยที่ควรยกย่องและเสริมสร้าง 
สุพัตรา สุภาพ ได้กล่าวไว้ว่า ค่านิยมทั่ว ๆ ไปมีทั้งดีและไม่ดีซึ่งก็แล้วแต่ทัศนคติของแต่ละ

บุคคลหรือกลุ่มคนตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ หากสิ่งใดที่เราเห็นว่าไม่ดีเราก็ควรหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ 
สิ่งใดที่เราเห็นว่าดีเป็นประโยชน์แก่สังคมเราก็ควรจะปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น ความเห็นของ
นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ได้กล่าวถึงค่านิยมในสังคมไทยที่ควรยกย่อง ดังต่อไปน้ี 

๑. รักพระมหากษัตริย์ ๒. นับถือศาสนา ๓. ความเป็นไทย ๔. ความประหยัด ๕. ความมี
ระเบียบวินัย ๖. มีความรับผิดชอบ คือรู้จักหน้าที่ ที่ตนต้องกระทําต้องปฏิบัติ ๗. ความซื่อสัตย์สุจริต 
๘. ความขยันขันแข็งมานะอดทน ๙. การยกย่องผู้ทําความดี ๑๐. การรักพวกรักพ้อง ๑๑. มีเหตุผล 
๑๒. ความยึดมั่นในอุดมการณ์มากกว่าบุคคล ๑๓. ควรนิยมของไทย ๑๔. รักของส่วนรวม ๑๕. ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ๑๖. เคารพผู้อาวุโส ๑๗. กตัญญูรู้คุณ ๑๘. ความรู้จักเสียสละในทางที่ถูกที่ควร 
๑๙. ความสะอาด สุภาพเรียบร้อย ๒๐. การตรงต่อเวลา๖๕ 

๒.๒.๗ ค่านิยมไทยที่สําคัญและควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 
ประนอม เดชชัย ได้กล่าวสรุปว่า ค่านิยมไทยที่สําคัญและควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

ทุกคนเพ่ือให้พลเมืองเกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเอง และประเทศชาติ สรุปได้ดังน้ี คือ 
๑. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งสถาบันทั้งสามน้ีมีความสําคัญย่ิงที่ทําให้คนไทย

มีสถานที่อยู่อาศัย มีศาสนาเป็นสถาบันที่ก่อให้เกิดความสงบสุข และมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวม
จิตใจของชนในชาติ ดังน้ันควรปลูกฝังให้ประชาชนเห็นความสําคัญ และร่วมกันรักษาสถาบันทั้งสาม
ตลอดไป 

๒. ความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือให้สังคมเกิดความสงบสุขและพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงนั้นสมาชิก
ทุกคนต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเพราะความซื่อสัตย์สุจริตน้ันเป็นค่านิยมที่ดีที่สุดในการดําเนินการทุก
อย่างชาวไทยทุกคนจึงควรปฏิบัติตนและยึดมั่นในค่านิยมน้ีตลอดไป 

๓. ความมีระเบียบวินัย ระเบียบวินัย คือ ข้อปฏิบัติที่มีหลักเกณฑ์เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ
สําเร็จโดยดี ฉะน้ันการสร้างนิสัยให้เป็นคนมีระเบียบวินัยจึงจําเป็นต่อการสร้างสรรค์ความมั่นคง
ก้าวหน้าของประเทศ ระเบียบวินัยที่สําคัญ ๆ ได้แก่ รัก และรักทรัพย์สมบัติของชาติ การตรงต่อเวลา 
ความสะอาด ฯลฯ เป็นต้น 

๔. ความสุภาพเรียบร้อย การมีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนนุ่มนวล ทําให้บุคคลที่สัมพันธ์
ด้วยเกิดความเมตตารักใคร่อยากช่วยเหลือเก้ือกูลสนับสนุนให้ก้าวหน้า 

                                                                                                                                            
๖๔กาญจนา สุวรรณบูรณ์. “ค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลาย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 
เขต ๒, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง) ๒๕๕๑, 
หน้า ๒๓-๒๕.  

๖๕สุพัตรา สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย (ค่านิยม, ครอบครัว, ศาสนา, ประเพณี), 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔), หน้า ๗-๒๘.  



 

๕๓ 

๕. ความกตัญญูกตเวที ความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่ช่วยให้สมาชิกในสังคมรักใคร่เมตตา
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันทําให้บุคคลน้ันมีความก้าวหน้าในการงานหากสังคมไทยมีบุคคลเช่นน้ีมาก ๆ คน
ส่วนใหญ่ก็จะเจริญก้าวหน้า และเป็นผลให้ชาติเจริญก้าวหน้าไปด้วย 

๖. การรู้จักเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ และการให้อภัย การที่บุคคลอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือสงเคราะห์กัน
แบ่งปันทรัพย์ของตนเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ตกยากลําบาก หรือสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมแล้วสังคมน้ันก็
จะทําให้เกิดความรักใคร่สามัคคีและนํามาซึ่งความสงบสุขแก่หมู่คณะด้วย 

๗. ความขยันขันแข็ง ความขยันขันแข็งเอาใจใส่ปฏิบัติงานย่อมนํามาซึ่งความสําเร็จในชีวิตได้
และสามารถช่วยให้ประเทศชาติเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะจะช่วยขจัดความยากจนของสังคมได้
สําหรับประเทศไทยโชคดีที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่นํ้า ถ้าปลูกฝังค่านิยมความขยันขันแข็งใน
การประกอบอาชีพสม่ําเสมอให้แก่ประชาชนแล้ว เช่ือแน่ว่าประเทศไทยจะมีความเจริญทัดเทียมกับ
อารยประเทศในอนาคตอันใกล้น้ี 

๘. การเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ค่านิยมที่ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรับผิดชอบในตนเองและ
ส่วนรวมเป็นสิ่งสําคัญในการทํางานให้บรรลุผลสําเร็จ และความรับผิดชอบทํางานร่วมกันในหมู่คณะ
ให้ดําเนินไปด้วยดีแล้วย่อมหมายถึงความเจริญของประเทศชาติด้วยเช่นกัน 

๙. การนิยมประเพณีไทย ค่านิยมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นสิ่งที่ดีงาม ซึ่งบรรพ
บุรุษได้สร้างสมขึ้นอย่างเหมาะสมกับสังคมไทย เป็นการแสดงว่าชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้ว
ในอดีต มีขนบประเพณีวัฒนธรรมเป็นแบบอย่างของตนเองมาช้านานจําเป็นต้องปลูกฝังค่านิยม
ดังกล่าวน้ีให้ประชาชนคนไทยต้องผดุงรักษาไว้ตลอดไป 

๑๐. การประหยัด การประหยัดเป็นค่านิยมที่ช่วยให้บุคคลสามารถเก็บหอมรอมริบ รู้จักใช้
เงินทองในทางท่ีถูกที่ควร บุคคลที่รู้จักประหยัดย่อมสร้างอนาคตให้เป็นปึกแผ่นได้และนั่นหมายถึง 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติด้วย ดังน้ันประชาชนทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังค่านิยมน้ีขึ้นโดย
ระลึกอยู่เสมอว่าไม่มีใครสร้างอนาคตที่ดีได้โดยไม่รู้จักประหยัด 

๑๑. การยกย่องคุณความดี คุณความดี หมายถึงการกระทําใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและส่วนรวมโดยเหมาะสม และไม่ก่อความเดือดร้อนแก่คนส่วนใหญ่๖๖ 

๒.๒.๘ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ หรือ คสช. (อังกฤษ : National Council for Peace and Order (NCPO) เดิมใช้ช่ือ 
National Peace and Order Maintaining Council (NPOMC) เป็นคณะผู้ยึดอํานาจการ
ปกครอง โดยรัฐประหารยึดอํานาจการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา 
๑๖:๓๐ น. หลังเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร พร้อมทั้งจัดต้ังกอง
อํานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ) 

ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๗ ได้ประกาศ
เป็นนโยบายให้คนไททั้งชาติได้ยึดถือปฏิบัติเพ่ือความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติดังน้ี  

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

                                                 
๖๖ประนอม เดชชัย, เสริมทักษะการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (เชียงใหม่ : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชามัธยมศึกษา, ๒๕๓๖), หน้า ๒๐๔-๒๐๖.  



 

๕๔ 

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
๙. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๑๐. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง๖๗ 
 

ตารางที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคา่นิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับค่านยิมพื้นฐาน ๕ ด้าน 

 

ที่ ค่านยิมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบาย คสช. ที ่ ค่านยิมพื้นฐาน ๕ ด้าน 
๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๑ ด้านชีวิต 
๑๐ 
๑๒ 

รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

๒ ด้านทรัพย์สิน 

๓ 
๔ 
๕ 
๗ 
 
๘ 

กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่ถกูต้อง 
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

๓ ด้านครอบครัว 

๒ 
๖ 

ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน  

๔ ด้านการสื่อสาร 

๙ 
 

๑๑ 

มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทํารู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ 

๕ ด้านสุขภาพ 

                                                 
๖๗http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=9097. 11 OCT 2014. 



 

๕๕ 

 กล่าวโดยสรุป การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง นักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายได้ให้ทัศนะไว้
มากมาย แต่เมื่อวิเคราะห์สังเคราะห์และตีความแล้วแล้วก็ไม่เหลือไม่ขาดไปจากหลักของมนุษยธรรม
พ้ืนฐาน ๕ ประการเลย ได้แก่ 
 ค่านิยมด้านชีวิต มนุษย์ทุกคนรักชีวิตปรารถนาจะให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย มีอายุขัย
ยาวนาน ทุกคนรักตัวกลัวตาย แม้ขนาดยอมทําร้ายผู้อ่ืนเพ่ือให้ตนอยู่รอดก็ยอมชีวิตเป็นสิ่งสําคัญย่ิงใน
การดูแลรักษา และย่ิงไปกล่าน้ันก็คือ เป้าหมายเพ่ือความหลุดพ้น ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก
ต่อไป เพราะถือว่าการเกดิบ่อย ๆ เป็นทุกข์  
 ค่านิยมด้านทรัพย์สิน ความอยู่รอดมีชีวิต ก็สืบเน่ืองมาจาก การมีทรัพย์สมบัติที่แสวงหามา
ได้ เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต ฉะน้ัน มนุษย์จึงต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติมาไว้ กักตุนกันไว้ ด้วยความรู้
ความสามารถ และต้องชอบประกอบด้วยธรรม ไม่กอบโกยโกงกิน เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน ด้วยวิธีการ
ที่ทุจริตมิชอบ แต่ต้องหามาด้วยวิธีการสัมมาอาชีวะ อันเป็นค่านิยมที่ถูกต้อง 
 ค่านิยมด้านครอบครัว เมื่อมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย มีการงานอาชีพชอบแล้ว ก็เริ่มมี
ครอบครัวที่อบอุ่น การมีครอบครัวก็แปลว่าต้องการสืบพันธ์ขยายเผ่าพันธ์ุตามปกติ ไม่ได้เป็นเรื่อง
ผิดปกติแต่ประการใดของสัตว์โลก แต่มนุษย์มีความคิดวิจารณญาณมากกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไป จึงได้
ต่างจากสัตว์เหล่าน้ัน การไม่สําส่อนทางเพศจึงเป็นเรื่องสําคัญ อันจะไม่มีปัญหาทางด้านครอบครัว 
และแม้กระทั่งสายพันธ์ สังคมไทยสมัยก่อนยึดถือค่านิยมเร่ืองน้ีเป็นสําคัญมาก แม้ถึงกระทั่งในการ
เลือกคู่ครองให้ลูก ต้องสืบประวัติกันแล้วกันอีก ต้องได้สายพันธ์ที่ดีไว้เป็นเขย เป็นสะใภ้ในครอบครัว 
หากนอกคู่ครองแล้ว สังคมครอบครัวก็จะได้รับความเดือดร้อน 
 ค่านิยมด้านการสื่อสาร การมีชีวิตที่ดีมีความสุข มีทรัพย์สิน และมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้ว ยัง
ต้องรู้จักรักษาวาจาต่อคนท่ีเราปฏิสัมพันธ์ด้วย ตามหลักทิศ ๖ วาจาที่พูดออกมาน้ัน ก็มากจาก
ประสบการณ์ที่เราเก็บสั่งสมมา ผ่านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้ว สมองจึงได้สั่งให้พูดออกมา 
โบราณว่า ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว จึงต้องควบคุมด้วยสติความระลึกได้อยู่เสมอว่าพูดไปถูกต้องตาม
กาลเทศะป่าว เหมาะสมหรือไม่ พูดไปแล้วเป็นประโยชน์กันตนเอง ผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวมหรือไม่ 
ฉะน้ันเพ่ือไม่ให้สังคมวุ่นวาย ค่านิยมที่ถูกต้องจึงต้องพูดคําสัจ เว้นคําเท็จที่ไม่จริง คําหยาบช้า คําพูด
ส่อเสียด และคําพูดที่เพ้อเจ้อ การสื่อสารในสังคมก็จะไม่วุ่นวาย อันเป็นค่านิยมในการสื่อสารในสังคม 
 ค่านิยมด้านสุขภาพ การที่มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยาว มีทรัพย์สินเงินทอง มีครอบครัวที่อบอุ่น มี
การพูดจาปราศรัยกันด้วยสัจวาจาไม่หน้าไหว้หลังหลอกแล้ว ก็ต้องการเป็นคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยเบียดเบียนอีกด้วย ฉะนั้น ค่านิยมที่มีสุขภาพดี เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์
ปกติโดยทั่วไป มวลมหาประชาชนจึงไม่ควรเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้ามาบํารุงบําเรอคนเอง 
อย่างเช่น สุรา ยาเสพติด สิ่งให้โทษต่อตนเองต่าง ๆ เพ่ือจะมาบ่ันทอนชีวิตให้สั้น ทําให้สุขภาพทรุด
โทรมไปเร็วก่อนกาลเวลาอันสมควร แม้แต่ของที่เป็นประโยชน์ แต่ถ้าให้มากเกินไป หรือน้อยเกินไปก็
เกิดโทษแก่ร่างกายได้ ฉะน้ัน จึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนการใช้สอย ว่าสิ่งใดควรไม่ควร มากน้อย
แค่ไหนเพียงใด จึงเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๖ 

ตารางที่ ๒ แสดงที่มาของค่านยิมด้านชวิีต 
 

ที่ แนวคิดทฤษฎีของ สรุปใจความสาํคัญ สรุปค่านิยม 
๑ ทิศนา แขมมณี กล่าวว่า “หลักการแนวคิดหรือความเช่ือที่บุคคล

ยึดถือเ ป็นแนวทางในการตัดสินใจและการ
ดํารงชีวิต หากค่านิยมที่แต่ละบุคคลยึดถือเป็น
แนวทางในการดํารงชีวิตตรงกันเป็นจํานวนมาก” 

ค ว า ม เ ช่ื อ ใ น ก า ร
ดํารงชีวิต 

 

๒ ลักขณา สิริวัฒน์ กล่าวว่า “ค่านิยมเป็นตัวนําทางในการดําเนินชีวิต
น้ันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลท่ีมี
ความต้องการไม่เหมือนกัน ” 

ค่ า นิยม เ ป็น ตัว นํ า
ทางในการดําเ นิน
ชีวิต 

๓ ปนัดดา ปัญฎีกา กล่าวว่า “ค่านิยมที่มนุษย์เรามีอยู่น้ันทําหน้าที่
เก่ียวกับชีวิต เป็นสิ่งที่ดีงาม น่าช่ืนชอบของคนใน
สังคมมีหน้าที่เป็นตัวกําหนดการแสดงพฤติกรรม
ของคนในสังคม เป็นแบบการตัดสินใจ และแก้ไข
ความขัดแย้งของคนในสังคม และเป็นแรงจูงใจ/
ผลักดันให้บุคคลในสังคมยอมรับและยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิต” 

ค่านิยมที่มนุษย์เรามี
อ ยู่ น้ั น ทํ า ห น้ า ที่
เก่ียวกับชีวิต 

๔ ขบวน พลตรี กล่าวว่า “ค่านิยม คือ สิ่งที่บุคคลยึดถือเป็นหลัก
ประจําใจในการเลือก เป็นสิ่งที่บุคคลพอใจหรือ
เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า แล้วยอมรับไว้เป็นความ
เช่ือหรือความรู้สึกนึกคิดของตนเอง” 

สิ่งที่บุคคลยึดถือเป็น
หลักประจําใจในการ
เลือก 

๕ ปนัดดา ปัญฎีกา กล่าวว่า “ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่าที่คนใน
สังคมให้การยอมรับ เช่ือถือ และใช้เป็นแนวทาง
ในการกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม” 

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
กําหนดพฤติกรรม
ของคนในสังคม 

 สรุป ค่านิยมพื้นฐานที่ต้ังอยู่บนหลักมนุษยธรรม ด้านชีวิต 
 

ตารางที่ ๓ แสดงที่มาของค่านยิมด้านทรัพย์สนิ 
 

ที่ แนวคิดทฤษฎีของ สรุปใจความสาํคัญ ค่านยิม 
๑ ชญานิศวร์ กุลรัต

นมณีพร และคณะ 
กล่าวว่า “สิ่งที่คนเรายึดถือว่ามีคุณค่าและมี
ความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของตนเองทั้งใน
ชีวิตส่วนตัวและในชีวิตสังคมที่ตนเอง เช่น บ้าน 
ที่ดิน แก้วแหวน เงินทอง รถยนต์ ที่เป็นนามธรรม 
เช่น ตําแหน่งหน้าที่ อาชีพความม่ังคั่งร่ํารวย” 

สิ่งที่คนเรายึดถือว่ามี
คุณค่า เช่น บ้าน 
ที่ดิน แก้วแหวน เงิน
ทอง 

๒ ปานทิพย์ ธนะศร ี 
 

กล่าวว่า “ประเภทของค่านิยม ค่านิยมทางเศรษฐกิจ 
(Economic Value) เป็นค่านิยมที่ทําให้บุคคล
แสวงหาประโยชน์ ทรัพย์สิน และความมั่นคง” 

ค่ า นิ ย ม ท า ง
เศรษฐกิจ ทรัพย์สิน 
และความม่ันคง 



 

๕๗ 

๓ ยนต์ ชุ่มจิต  
 

กล่าวว่า “ค่านิยมทางสุนทรียภาพ (Aesthetic 
Values) เป็นค่านิยมที่เก่ียวข้องกับความซาบซึ้ง
ในความสวยงาม ความไพเราะ ซึ่งจะเป็นผู้ที่ช่ืน
ชอบในงานศิลปะ ดนตรี งานหัตถศิลป์ ช่ืนชม
ความสวยงามของธรรมชาติ” 

ง าน ศิลปะ  ดนต รี 
งานหัตถศิลป์ 

๔ สมบูรณ์ ศาลายา
ชีวิน 

กล่าวว่า “ค่านิยมทําหน้าที่เป็นตัวนํา เป็นเครื่องช้ี
แนวทางให้เราเลือกประพฤติปฏิบัติ เมื่อยึดถือ
ค่านิยม เขาจะแสดงพฤติกรรมน้ันสอดคล้องกับ
ค่านิยม ฉะน้ัน ค่านิยมจึงเป็นตัวกําหนดหรือเป็น
แรงจูงใจที่สําคัญของพฤติกรรม” 

ค่ า นิ ย ม จึ ง เ ป็ น
ตัวกําหนดหรือเป็น
แรงจูงใจที่สําคัญของ
พฤติกรรม 

๕ ผดุง อารยะวิญญู 
แล ะ ศ รี ย า  นิ ย ม
ธรรม 

กล่าวว่า “ค่านิยมมีส่วนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม การเลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ค่านิยม
เป็นได้ทั้งเหตุและผลของการเปล่ียนแปลง ดังน้ัน 
ค่านิยมจึงมีความสําคัญมากเพราะส่งผลกระทบไป
ถึงความเจริญ ความเสื่อมของสังคม และความ
มั่นคงของชาติ” 

ค่านิยมมีส่วนทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง
ท า ง สั ง ค ม ท า ง
เทคโนโลยี  
 

๖ ลักขณา สิริวัฒน์ กล่าวว่า “ค่านิยมเป็นมาตรฐานในการตัดสิน
ตนเองและผู้ อ่ืน เช่น ค่านิยมเป็นมาตรฐานให้
บุคคลมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน และค่านิยมช่วยให้บุคคล
หาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง” 

ค่ า นิ ย ม เ ป็ น
ม าต ร ฐ าน ในก า ร
ตัดสิ นตนเองและ
ผู้อ่ืน 

๗ ปานทิพย์ ธนะศร ี 
 

กล่าวว่า “ประเภทของค่านิยม ค่านิยมทาง
สุนทรียภาพ (Aesthetic Value) เก่ียวข้องกับ
ความช่ืนชมพึงพอใจในความงาม รูปแบบ และ
ความเหมาะสมกลมกลืนในลักษณะต่าง ๆ” 

ค่ า นิ ย ม ท า ง
สุนทรียภาพ วัตถุ
สิ่งของ อาชีพ 

๘ ยนต์ ชุ่มจิต กล่าวว่า “ค่านิยมทางวัตถุ (Material Values) 
เป็นค่านิยมที่เก่ียวข้องกับปัจจัยสี่ในการดํารงชีวิต 
ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยา
รักษาโรค นอกจากน้ียังมีส่วนอ่ืน ๆ ที่เป็นเครื่อง
เสริมหรืออํานวยความสะดวกสบายให้กับชีวิตอีก
มากมาย บางสิ่งก็จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิต เช่น 
ยานพาหนะและโทรศัพท์ เป็นต้น” 

ค่านิยมที่ เ ก่ียวข้อง
กับ ปัจ จัยสี่ ในการ
ดํารงชีวิต 

 สรุป ค่านิยมพื้นฐานที่ต้ังอยู่บนหลักมนุษยธรรม ด้านทรพัย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๘ 

ตารางที่ ๔ แสดงที่มาของค่านยิมด้านครอบครัว 
 

ที่ แนวคิดทฤษฎีของ สรุปใจความสาํคัญ ค่านยิม 
๑ ลักขณา สิริวัฒน์ กล่าวว่า “ค่านิยมมีความสําคัญในฐานะเป็นตัวนํา

ทางในการดําเนินชีวิต เป็นมาตรฐานในการตัดสิน
ตนเองและผู้ อ่ืนและเป็นตัวก่อหรือขจัดความ
ขัดแย้ง” 

ค่านิยมมีความสําคัญ
ในฐานะเป็นตัวนํา
ทางในการดําเ นิน
ชีวิต 

๒ ลักขณา สิริวัฒน์ กล่าวว่า “ค่านิยมเป็นตัวก่อหรือขจัดความขัดแย้ง
ทั้งในตนเองและกับผู้อ่ืน มี ๓ ลักษณะ คือ ความ
ขัดแย้งแบบรักพ่ีเสียดายน้อง ความขัดแย้งแบบ
เกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินนํ้าแกง ความ
ขัดแย้งแบบหนีเสือปะจระเข้” 

ค่ า นิยมเป็น ตัว ก่อ
ห รื อ ข จั ด ค ว า ม
ขัดแย้ง 

๓ วรางคนาง ชูแก้ว กล่าวว่า “ค่านิยมมีความสําคัญต่อพฤติกรรมของ
บุคคลเพราะเป็นแรงจูงใจ กําหนดตัดสินตัวนํา
และผลักดันให้บุคคลปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม
ในสิ่งที่ตนเองสนใจ และมีส่วนทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่สังคม
จะต้องสร้างค่านิยมที่ เหมาะสมท่ีนําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนา” 

สังคมจะต้องสร้าง
ค่านิยมที่เหมาะสมที่
นํ า ไ ป สู่ ก า ร
เปลี่ ยนแปลงที่ พึ ง
ปรารถนา 

๔ ปานทิพย์ ธนะศรี กล่าวว่า “ประเภทของค่านิยม ค่านิยมทางสังคม 
(Social Value) ได้แก่ ความรักเพ่ือนมนุษย์ ความ
ต้องการความช่วยเหลือ ทําประโยชน์ให้เพ่ือน
มนุษย์  และค่า นิยมทางการเมือง  (Political 
Value) คือ  ความนิยมอํานาจ  อิทธิพล  และ
ช่ือเสียง” 

ความรักเพ่ือนมนุษย์ 
ความต้องการความ
ช่วยเหลือ 

๕ สุรางค์ โคว้ตระกูล กล่าวว่า “การดํารงชีวิตของบุคคลโดยท่ัวไปต้อง
เป็นไปตามค่านิยมทางสังคม เป็นแรงจูงใจให้
บุคคลสร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและเข้าไปมีส่วนร่วม
ในสังคม รักในเพ่ือนมนุษย์ เอาใจใส่กับความสุข
สวัสดิภาพของเพ่ือนมนุษย์และสังคม และค่านิยม
ทางการเมือง เป็นแรงจูงใจให้บุคคลแสวงหา
อํานาจ อิทธิพลช่ือเสียง ชอบแข่งขัน ด้ินร้นต่อสู้” 

ค่ า นิ ย ม ที่ เ ป็ น
แรงจู งใจให้ บุคคล
สร้างสัมพันธ์กับผู้อ่ืน
และเข้าไปมีส่วนร่วม
ในสังคม 

 สรุป ค่านยิมพื้นฐานท่ีต้ังอยู่บนหลักมนุษยธรรม ด้านครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๙ 

ตารางที่ ๕ แสดงที่มาของค่านยิมด้านการสื่อสาร 
 

ที่ แนวคิด
ทฤษฎีของ 

สรุปใจความสาํคัญ ค่านยิม 

๑ ผ ดุ ง 
อ า ร ย ะ
วิญญู และ
ศรียา นิยม
ธรรม 

กล่าวว่า “กล่าวคือสังคมท่ีมีค่านิยมที่เหมาะสมถูกต้อง เช่น ความ
ซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย 
ความสามัคคี เป็นต้น สังคมน้ันย่อมเจริญก้าวหน้า จึงจําเป็นอย่าง
ย่ิงที่สังคมจะต้องสร้างค่านิยมที่เหมาะสมและเป็นค่านิยมที่นําไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนา” 

ค ว า ม มี
ร ะ เ บี ย บ
วินัย ความ
สามัคคี 

๒ ลั ก ข ณ า 
สิริวัฒน์ 

กล่าวว่า “ค่านิยมเป็นมาตรฐานในการตัดสินตนเองและผู้อ่ืน เช่น 
ค่านิยมนําบุคคลให้มีจุดยืนในเรื่องที่โต้แย้งกันทางสังคม”  

มี จุ ด ยืน ใน
เ รื่ อ ง ที่
โ ต้ แ ย้ ง กั น
ทางสังคม 

๓ ยนต์ ชุ่มจิต กล่าวว่า “ค่านิยมทางสังคม (Social Values) เป็นค่านิยมที่ทําให้
เกิดความเข้าใจและความต้องการทางสังคมของบุคคล ผู้ที่มีค่านิยม
ด้านน้ีมักจะให้ความสนใจในการปะทะสังสรรค์กับบุคคลต่างๆ อยู่
เป็นนิจ” 

การปะทะ
สังสรรค์กับ
บุ ค ค ล อ ยู่
เป็นนิจ 

๔ ยนต์ ชุ่มจิต กล่าวว่า “ค่านิยมทางความจริง (Truth Values) เป็นค่านิยมที่มี
ความสําคัญย่ิงต่อผู้ที่ชอบศึกษาค้นคว้าวิจัยความรู้ใหม่ ๆ ที่เห็นได้
ชัด” 

ค่านิยมทาง
ความจริง 

๕ ป าน ทิพ ย์ 
ธนะศรี 

กล่าวว่า “ประเภทของค่านิยม ค่านิยมทางทฤษฎี หรือวิชาการ 
(Theoretical Value) ได้แก่ ความนิยมศึกษาหาความรู้ ความจริง 
เหตุผล และการรวบรวมจัดระบบความรู้” 

ความนิยม
ศึ ก ษ า ห า
ค ว า ม รู้ 
ค ว า ม จ ริ ง 
เหตุผล  

 
สรุป ค่านยิมพื้นฐานท่ีต้ังอยู่บนหลักมนุษยธรรม 

ด้านการ
สื่อสารใน
สังคม 

 
ตารางที่ ๖ แสดงที่มาของค่านยิมด้านสขุภาพ 

 

ที่ แนวคิดทฤษฎีของ สรุปใจความสาํคัญ ค่านยิม 
๑ สุรางค์ โคว้ตระกูล กล่าวว่า “การดํารงชีวิตของบุคคลต้องเป็นไปตาม

ค่านิยมทางศาสนา (Religious) หมายถึง ค่านิยม
ที่ทําให้บุคคลสนใจในเรื่องปรัชญาของชีวิต ความ
ดีงามและแนวทางในการดําเนินชีวิต เพ่ือที่จะพบ
กับความสุข/จุดหมายอันสูงสุดตามหลักศาสนา” 

ป รั ช ญ า ข อ ง ชี วิ ต 
เ พ่ื อ ที่ จ ะ พ บ กั บ
ค ว า ม สุ ข ห รื อ
จุดหมายอันสู งสุด
ตามหลักศาสนา 



 

๖๐ 

 
๒ ลักขณา สิริวัฒน์ กล่าวว่า “ค่านิยมเป็นมาตรฐานในการตัดสิน

ตนเองและผู้อ่ืน เช่น ค่านิยมกําหนดล่วงหน้าให้
บุคคลชอบอุดมการณ์ทางการเมืองหรือศาสนา
บางแนว  ค่านิยมช่วยให้บุคคลเปรียบเทียบ
ความสามารถและจริยธรรมของตนกับผู้อ่ืน” 

จริยธรรมของตนกับ
ผู้อ่ืน ไม่ประมาท มัว
เมา มีสติ 

๓ ยนต์ ชุ่มจิต กล่าวว่า “ค่านิยมทางจริยธรรม (Ethics Values) 
จะเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบช่ัวดี กระทําสิ่งที่
ควรทําและงดเว้นในสิ่งที่ควรงดเว้น ซึ่งผู้ที่มี
ค่านิยมในด้านน้ี จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมในทางท่ี
พึงประสงค์” 

ค่ า นิ ย ม ท า ง
จ ริ ย ธ ร ร ม  ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ช่ั ว ดี 
พฤติกรรมในทางท่ี
พึงประสงค์ 

๔ ยนต์ ชุ่มจิต กล่ า ว ว่ า  “ค่ า นิ ย มท า งศ าสน า  ( Religious 
Values) เป็นค่านิยมที่เก่ียวกับความปรารถนา 
ความสมบูรณ์ของชีวิต รวมทั้งความศรัทธา และ
การบูชาในทางศาสนาด้วย บุคคลที่มีความศรัทธา
เลื่อมใสต่างกันจึงเคารพนับถือศาสนาตามบรรพ
บุรุษ เป็นต้น” 

ค่ า นิยมที่ เ ก่ี ยว กับ
ค ว า ม ป ร า ร ถ น า 
ความสมบูรณ์ของ
ชีวิต 

๕ ปานทิพย์ ธนะศร ี 
 

กล่าวว่า “ประเภทของค่านิยม ค่านิยมทางศาสนา 
(Religious Value) ได้แก่ ความเช่ือ ความนับถือ
ในศาสนา สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ หรือจุดหมายอันสูงสุดใน
จักรวาล (Ultimate Goal)” 

ค่านิยมทางศาสนา 
มีสติทุกขณะ ไม่ทํา
ร้ายตนเอง 

 สรุป ค่านิยมพื้นฐานที่ต้ังอยู่บนหลักมนุษยธรรม ด้านสุขภาพ 
 
๒.๓ การเสริมสร้างค่านิยมทางสังคมวิทยา 

สังคมวิทยามีลักษณะประการหนึ่งคือมีทฤษฎีเป็นของตนเองซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้สังคม
วิทยามีความเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปทฤษฎีทางสังคมวิทยามีหลายทฤษฎีแต่
ทฤษฎีที่จัดว่าเป็นทฤษฎีหลักหรือทฤษฎีมหภาคมี ๕ คือ ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม ทฤษฎีความ
ขัดแย้ง ทฤษฎีปริวรรตนิยม หรือทฤษฎีแลกเปลี่ยน ทฤษฎีการกระทําระหว่างกันด้วยสัญลักษณ ์และ
ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม 

๒.๓.๑ ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม 
ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ (Structural-Functional Theory) นิยมนับเป็นทฤษฎีแม่บทที่

ย่ิงใหญ่ที่สุดทฤษฎีหน่ึงในบรรดาทฤษฎีแม่บททั้งหลาย ทั้งในแง่ของความเก่าแก่ มีชีวิตยาวนานจาก
อดีตและในแง่ของความนิยมของสังคมวิทยา ในสหรัฐอเมริกาทฤษฎีน้ีได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปี 
๑๙๔๐-๑๙๖๕ และเสื่อมถอยลงบ้างแต่ยังมีอิทธิพลไม่น้อยจนถึงปัจจุบัน 

ตัวแบบสังคม (Model of Society) ทฤษฎีน้ีถือว่าสังคมเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอย่างหน่ึง 
(Biological Organism) Herbert Spencer เป็นบิดาทฤษฎีน้ี เขาระมัดระวังในการใช้ตัวแทนแบบนี้ 



 

๖๑ 

คือ เพียวบอกว่าสังคมมนุษย์เสมือนอินทรีย์อย่างหน่ึง แต่ศิษย์ของเขา เช่น Paul Von Lilienfield 
และ Bene Worms เน้นชัดว่าสังคม คือ อินทรีย์อย่างหน่ึง (an actual living organism) ในปัจจุบัน
นักสังคมวิทยาเข้าใจว่า ตัวแบบ เป็นเพียงอุปมาเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์สังคมเท่าน้ัน ไม่ใช่สิ่งที่
เป็นจริง (Reality) ซึ่งข้อเปรียบเทียบดังกล่าวทําให้ต้ังเป็นสมมติฐานเก่ียวกับสังคมได้ ๓ ประการ 

๑. สังคมเป็นระบบๆหน่ึง 
๒. ระบบน้ันประกอบด้วยส่วนต่างๆท่ีสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
๓. ระบบมีขอบเขตแน่นอน พร้อมทั้งมีกระบวนการรักษาบูรณาการของอาณาเขตน้ันไว้เสมอ 

ต่อจากน้ันก็ได้มีการขยายต่อเติมความคิดน้ีให้ครอบคลุมสมบูรณ์ย่ิงขึ้นตามแต่ความคิดของนักสังคม
วิทยาที่นิยมอินทรีย์อุปมานี้ แบบที่สุดโด่งกว่าแบบอ่ืนในหมู่นักโครงสร้าง-หน้าที่นิยมมองเห็นสังคมมี
ลักษณะดังน้ี 

๑. สังคมในฐานะที่เป็นระบบ ที่มีอาณาเขตแน่นอนเป็นสังคมที่วางระเบียบตนเอง ควบคุม
ตนเอง (Self-regulating) โดยมีแนวโน้มที่ส่วนประกอบต่างๆ พ่ึงพาอาศัยกันและรักษาดุลยภาพไว้ได้ 

๒. ในฐานะที่เป็นระบบที่บํารุงรักษาตนเอง ทํานองเดียวกับอินทรีย์ทั้งหลาย สังคมมีความ
ต้องการจําเป็นจํานวนหน่ึง (Needs or requisites) ซึ่งเมื่อสนองได้แล้ว จะทําให้สังคมดํารงชีวิตอยู่ 
ส่วนต่างๆสามารถพ่ึงพากันได้ (homeostasis) และสามารถรักษาสมดุลยภาพไว้ได้ 

๓. เมื่อเป็นดังน้ัน การวิเคราะห์ระบบที่บํารุงรักษาตนเอง (สังคม) เชิงสังคมวิทยาจึงควร ต้อง
มุ่งสนองความต้องการ จําเป็นของส่วนประกอบต่างๆของสังคม ซึ่งการทําเช่นน้ีจะส่งผลให้เป็นการ
รักษาความพ่ึงพากันและดุลยภาพด้วย 

๔. ในระบบที่มีความต้องการ จําเป็นสังคมจึงต้องมีโครงสร้างแบบใดแบบหน่ึงขึ้นมาเป็นหลัก
ประการให้มีการพ่ึงพา (Homeostasis) ดุลยภาพ (equilibrium) และการมีชีวิต (survival) อาจ
กล่าวได้ว่า โครงสร้างหลายโครงสร้างสามารถสนองความต้องการจําเป็นอันเดียวก็ได้ แต่โครงสร้าง
จํานวนจํากัดเท่าน้ัน ที่สามารถสนองความต้องการจําเป็นใดๆหรือความต้องการจําเป็นหลายอย่างใน
ขณะเดียวกัน๖๘ 

๒.๓.๒ ทฤษฎีความขัดแย้ง 
ทฤษฎีการขัดแย้ง (Conflict Theory) เป็นทฤษฎีแม่บทที่สําคัญอีกทฤษฎีหน่ึงของสังคม

วิทยา เน้ือหาสาระของทฤษฎีสมัยใหม่ของทฤษฎีน้ี สืบเน่ืองมาจากแนวคิดของนักสังคมวิทยา ชาว
เยอรมัน ๒ คน คือ Karl Marx และ Georg Simmel ทฤษฎีการขัดแย้ง แม้จะถือกําเนิดในยุโรป ใน
เวลาไล่เลี่ยกับทฤษฎีการหน้าที่ แต่เพ่ิงจะได้รับความสนใจในอเมริกา เมื่อ ทศวรรษที่ ๑๙๕๐ 

วิจารณ์ทฤษฎีการหน้าที่ของ Parsons ว่า “เน้นเรื่องระเบียบสังคมความสมดุลและกลไกในการ
รักษาดุลยภาพและความเป็นระเบียบมากเกินไป จนมองเห็นความไม่มั่นคง การเสียระเบียบและการ
ขัดแย้งว่า เป็นพฤติกรรมเสียระเบียบไปเสียหมด ความจริงสิ่งเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตสังคมมนุษย์
เท่าๆกับความเป็นระเบียบ ความสมดุลในสังคมน่ันเองเพียงแต่เป็นคนละด้านเท่าน้ัน Lockwood ยืนยัน
ว่ามีกลไกบางอย่างในสังคมที่ทําให้การขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น 
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๖๒ 

๑. การที่บุคคลมีอํานาจไม่เท่ากัน ๒. การที่สังคมมักมีของหายากอยู่อย่างจํากัด ๓. ในสังคม
มักมีกลุ่มต่างๆท่ีมีเป้าหมายไม่เหมือนกัน จึงมีการช่วงชิงให้ได้บรรลุเป้าหมายน้ัน 

สาระสําคัญของทฤษฎีการขัดแย้ง 
๑. ทุกหน่วยของสังคมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ๒. ทุกหน่วยของสังคมเป็นบ่อเกิดของการขัดแย้ง 

๓. ทุกหน่วยของสังคมมีส่วนส่งเสริมความไม่เป็นปึกแผ่นและการเปล่ียนแปลง ๔. ทุกสังคมจะมีคนกลุ่ม
หน่ึงควบคุมบังคับคนอีกกลุ่มหน่ึง ให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคม๖๙ 

๒.๓.๓ ทฤษฎีปริวรรตนิยม หรือทฤษฎีแลกเปลี่ยน 
ทฤษฎีปริวรรตนิยม (Exchange Theory) ความคิดพ้ืนฐานทางปรัชญา (Philosophical 

Base) Utilitarianism อรรถประโยชน์นิยม ผ่านมาทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Functionalism การ
หน้าที่นิยม ผ่านมาทางสาขามานุษย์วิทยา Voluntarism เจตจํานงนิยม สมัครใจนิยม ผ่านมาทาง
สาขาวิชาจิตวิทยา พฤติกรรม 

สาระสําคัญ 
๑. มนุษย์แต่ละคนมีความต้องการจําเป็น (Needs) หลายอย่างในการดํารงชีวิต ๒. มนุษย์

ติดต่อสัมพันธ์กันเพ่ือสนองความต้องการจําเป็นของตน ๓. ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน แต่ละคน
ต้องการมูลค่าสูงสุดสําหรับสิ่งของของตน ๔. ความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนจะดํารงอยู่ตราบที่คู่สัมพันธ์คิด
ว่าตนได้กําไรหรือคิดว่าการแลกเปลี่ยนมีความยุติธรรม 

ทฤษฎีปริวรรตนิยม นับว่าเป็นทฤษฎีใหญ่และเก่าแก่อีกทฤษฎีหน่ึงของสังคมวิทยา ที่เป็น
ทฤษฎีใหญ่ เพราะ สามารถนําเอาแนวคิดไปใช้ได้กับความสัมพันธ์ทางสังคมขนาดเล็กระดับระหว่าง
บุคคลไปจนกระทั่งระดับสังคม และมีผู้นิยมชมชอบยึดถือเป็นแนวการอธิบายทางพฤติกรรมและ
ปรากฏการณ์ทางสังคมอยู่ไม่น้อย ที่ว่าเป็นทฤษฎีเก่าแก่เพราะสามารถสืบต้นตอของทฤษฎีน้ีไปถึง
คริสต์ศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ สมัยนักเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิก เช่น Adam Smith, David Ricardo, 
John Stewart Mill, Jeremy Bentham นักเศรษฐศาสตร์ชาวยุโรป แต่มีฐานคติหรือความคิดทั่วไป
เก่ียวกับมนุษย์และความสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะเมื่อมนุษย์อยู่ในตลาดเศรษฐกิจจะมีความ
คล้ายคลึงกันทําให้เรียกได้ว่า เขาเป็นนักอรรถประโยชน์นิยม (Utility Rianists) 

สังกัปและฐานคติอรรถประโยชน์นิยมที่สําคัญ 
๑. มนุษย์เป็นผู้ที่มีเหตุผล ถือได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์เศรษฐกิจหรือ มนุษย์จะพยายามแสวงหา

ผลประโยชน์ทางวัตถุให้มากที่สุด จากการแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืนในตลาด ซึ่งมีลักษณะแข่งขันและเสรี 
๒. มนุษย์ในฐานท่ีเป็นหน่วยที่มีเหตุผล ในตลาดเสรีจะพยายามหาข่าวสารท่ีจําเป็นทั้งหมด 

เพ่ือให้สามารถรู้ทางเลือกไปสู่จุดหมายทั้งหมดและเพื่อจะได้สามารถคัดเลือกแนวทางได้กําไรหรือ
ประโยชน์มากที่สุด 

๓. หลักการพิจารณาอย่างมีเหตุผล คือ รู้ Costs ในการปฏิบัติตามทางเลือกต่างๆ 
(Alternatives) รู้ผลประโยชน์ทางวัตถุที่พึงได้จากทางเลือกต่างๆเหล่าน้ันหลังจากหัวส่วนที่เป็น 
Costs ออกไปแล้ว คัดเลือกเอาทางเลือกที่ให้ประโยชน์หรือกําไรมากที่สุด 
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๖๓ 

นักสังคมวิทยา นับต้ังแต่ต้นกําเนิดของสังคมวิทยา (โดยเฉพาะ Herbert Spencer) ได้
พยายามที่จะปรับปรุงแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมมาใช้วิชาน้ี Comte และ Durkheim ได้พยายาม
เสนอแนวทางเลือกให้กับความคิดอรรถประโยชน์นิยมของ Spencer 

สําหรับนักสังคมวิทยายุคใหม่ก็มี Talcot Parsons ได้พยายามปรับปรุงหลักการ
อรรถประโยชน์นิยมข้างต้น แล้วนํามาใช้ในทฤษฎีของเขา นักทฤษฎีปริวรรตสมัยทั้งหลายต่างก็ได้
พยายามปรับปรุง ต่อเติมเสริมแต่งทฤษฎีน้ีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปรับปรุงเหล่าน้ีทําให้เป็น
ที่ยอมรับกันว่า หลักการอรรถประโยชน์นิยมใหม่น้ีมีความถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น นัก
ทฤษฎีปริวรรตสมัยใหม่ก็สามารถสร้างฐานคติให้กับอรรถประโยชน์นิยม โดยอาศัยหลักการที่แก้ไข
แล้วดังน้ี 

๑. มนุษย์มิได้แสวงหาประโยชน์มากที่สุด มนุษย์ก็ได้พยายามที่จะหาประโยชน์บางส่วนจาก
การติดต่อสัมพันธ์กันเสมอ 

๒. มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้มีเหตุผลอย่างสมบูรณ์ แต่เขาก็ได้พยายามคิดหน้าคิดหลังเก่ียวกับทุน 
และกําไรจากการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกัน 

๓. มนุษย์จะไม่มีข้อมูลอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ แต่มนุษย์ก็พอทราบ
ทางเลือกอ่ืนบางแนวทาง ซึ่งก็ทําให้เขาสามารถประมาณทุนและกําไรของทางเลือกน้ันๆได้ 

๔. มนุษย์จะต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลภายนอก แต่มนุษย์ก็พยายามแข่งขันกันเองในการแสวงหา
ประโยชน์ในขณะมีความสัมพันธ์ 

๕. แม่การปริวรรตทางเศรษฐกิจ (วัตถุ) จะมีอยู่ในทุกสังคม แต่สิ่งเหล่าน้ีก็เป็นเพียงส่วนหน่ึง
ของกระบวนการปริวรรตทั่วไปของบุคคลต่างๆในสภาพสังคม 

๖. ในขณะที่แลกเปลี่ยนในท้องตลาด มีเป้าหมายทางวัตถุ แต่มนุษย์มีการแลกเปลี่ยนอย่าง
อ่ืนที่ไม่ได้เป็นวัตถุกันด้วย เช่น ทางจิตใจ (Sentiments) และทางบริการต่างๆ 

ประเภทของทฤษฎีปริวรรตนิยม 
ทฤษฎีปริวรรตนิยมแบ่งกว้างๆ ได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
๑. ประเภทที่พัฒนามาจากความรู้ด้านจิตวิทยาพฤติกรรม เรียกว่า “ปริวรรตนิยม

พฤติกรรม” (Exchange Behaviorism) ซึ่งเก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนระหว่างคนสองคนหรือกลุ่ม
คนขนาดเล็ก ได้ช่ือว่าเป็น การแลกเปลี่ยนระดับบุคคล (Individualistic Exchange) 

๒. ประเภทสืบสาวความคิดมาจากมานุษยวิทยา เรียกว่า “ปริวรรตนิยมเชิงโครงสร้าง” 
(Exchange Structuralism) ซึ่งการแลกเปลี่ยนประเภทน้ีเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างคนหมู่มาก คู่
แลกเปลี่ยนไม่จําเป็นต้อเห็นหน้ากัน จึงอาจเรียกช่ืออีกอย่างหน่ึงว่า การแลกเปลี่ยนรวมหมู่ 
(Collective Exchange)๗๐ 

๒.๓.๔ ทฤษฎีการกระทําระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ 
ทฤษฎีการกระทําระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism) เป็นทฤษฎีหลัก

อีกทฤษฎีหน่ึงของสังคมวิทยา ทฤษฎีน้ีเริ่มด้วยความคิดเร่ืองการกระทําระหว่างกัน (Interactionism) 
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๖๔ 

และสัญลักษณ์ (Symbol) ซึ่งเป็นหัวใจแล้วจึงขยายวงออกไปถึงมนุษย์แต่ละคน ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสังคมและสภาพของสังคมมนุษย์ ทฤษฎีน้ีนับเป็นทฤษฎีประเภทจุลภาค เพราะ ให้
ความสําคัญต่อมนุษย์แต่ละคน ทฤษฎีน้ีเข้ามาช่วยให้ความรู้เก่ียวกับมนุษย์ (จิตใจตัวตน หรืออัตตา 
บุคลิกภาพ) และสังคมครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น 

การกระทําระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์และการกระทําระหว่างกันทางสังคม 
สิ่งที่ควรทําความเข้าใจเบ้ืองต้น คือ การกระทําระหว่างกันทางสังคมและการกระทําระหว่าง

กันด้วยสัญลักษณ์ การกระทําระหว่างกันทางสังคม (Social Interaction) หมายถึง การกระทําของ
บุคคลที่มีผลอย่างหน่ึงต่อความคิดหรือการกระทําของบุคคลอีกคนหน่ึงไม่ว่าการกระทําน้ันจะเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน เช่น การโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์ ดังน้ันการกระทําระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ 
(Symbolic Interactionism) 

นอกจากน้ัน นักสังคมวิทยายังได้แบ่งแยกการกระทําระหว่างกันทางสัญลักษณ์ ออกจากการ
กระทําระหว่างกันทางพฤติกรรม (Behavioral Interactionism) โดยการกระทําระหว่างกันทาง
สัญลักษณ์มีการถ่ายทอดความคิดด้วย ส่วนการระทําระหว่างกันทางพฤติกรรมไม่มีการถ่ายทอด
ความคิด การเข้าใจกันระหว่างคู่สัมพันธ์จะอาศัยพฤติกรรมที่แสดง (Overt Behaviors) เท่าน้ัน การ
กระทําระหว่างกันทางพฤติกรรมเป็นการกระทําระหว่างกันของสัตว์โลกโดยทั่วไป ในขณะที่การ
กระทําระหว่างกันทางสัญลักษณ์ เป็นของมนุษย์แต่สําหรับมนุษย์จะใช้การกระทําระหว่างกันทั้งสอง
อย่างผสมกันในการเข้าใจกัน คือ อาศัยพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นสื่อในการรู้ความหมายของคู่สัมพันธ์ 
เน่ืองจากการกระทําระหว่างกันทางสัญลักษณ์ต้องมีการส่ือความคิดกันเช่นน้ี จึงทําให้นักสังคมวิทยา
ใช้คําน้ีกับคําว่า การสื่อสาร (Communications) แทนกันอยู่เสมอ ถือว่ามีความหมายเหมือนกัน ซึ่ง
บางทีก่อให้เกิดปัญหาได้เหมือนกัน เพราะความหมายของการกระทําระหว่างกันทางสัญลักษณ์ เช่น 
เมื่อใช้คําว่าการสื่อสารกับกรณีนักล้วง ปฏิบัติการล้วงกระเป๋าผู้โดยสารรถเมล์หรือกรณีกองทหารบุก
เข้าโจมตีศัตรู แทนที่จะใช้คําว่า การกระทําระหว่างกันทางสัญลักษณ์ 

คติการกระทําระหว่างกัน (Interactionism) 
ศัพท์ไทยสําหรับ Interactionism ที่ใช้น้ีคือ คติการกระทําระหว่างกัน จะเข้าใจง่ายกว่า คําที่

ปะทะสังสรรค์นิยมหรือปฏิสัมพันธ์นิยม หรือคําภาษาแขกอ่ืนๆซึ่งดูขลังน้ัน แต่จะต้องมีตีความหรือ
แปรไทยเป็นไทยกันอีก จึงได้เลือกใช้คําไทยแทน โดยหวังว่า เมื่อใช้กันนานจะติดปากเอง 

ผู้ถือคติการกระทําระหว่างกัน (Integrationist) มักมีคําถามต่อไปนี้นําทาง ในการสร้าง
ความคิดเชิงทฤษฎีซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานสําหรับนักการกระทําระหว่างกันทางสัญลักษณ์ หรือทฤษฎีการ
กระทําระหว่างกันทางสัญลักษณ์ คือ มนุษย์คิดว่า มนุษย์คนอ่ืนเป็นอย่างไร สร้างสรรค์สังคมขึ้นมา
อย่างไร บํารุงรักษาสังคมไว้ได้อย่างไร หรือเปล่ียนแปลงสังคมไปอย่างไร สังคมและบุคลิกภาพของ
บุคคลท่ีเป็นสมาชิกของสังคมทั้งหลายสะท้อนปรากฏการณ์ในสังคมช้ันเหนือผูกพันกัน แต่
ขณะเดียวกันก็มีลักษณะของตนเองได้อย่างไร๗๑ 

 
 
 
 
 

                                                 
๗๑สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีสังคมวิทยา, อ้างแล้ว, หน้า ๕๓. 
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๒.๓.๕ ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม 
ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) ปรากฏการณ์นิยมทางปรัชญามีต้นความคิด

มาจากนักปรัชญาช่ือ Edmund Husserl โดยมีนักปรัชญาอีกคนหน่ึง คือ Alfred Schultz เป็นผู้
ถ่ายทอดมาอีกต่อหน่ึง หากใครคุ้นเคยกับความคิดของ Max Waber และทฤษฎีการกระทําระหว่าง
กันด้วยสัญลักษณ์แล้ว จะเห็นว่าปรากฏการณ์นิยมมีความคล้ายคลึงกับแนวความคิดทั้งสอง 

ตามแนวความคิดของพวกปรากฏการณ์นิยมน้ัน มนุษย์จะเป็นผู้สร้างบริบทหรือสภาวการณ์ขึ้น 
โดยท่ีตนเป็นส่วนหน่ึงของสภาวการณ์หรือระเบียบสังคม เมื่อเป็นดังน้ัน มนุษย์จึงเป็นผู้สร้างสังคมขึ้น แล้ว
กําหนดความหมายสิ่งต่างๆในสังคมน้ันตามที่ตนเห็นสมควร (Social Order) ขึ้นได้อย่างไร นักปรากฏการณ์
นิยมเน้นการศึกษากระบวนการเหล่าน้ี ภายหลังในสังคมหรือจากความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกสังคมที่เขา
ศึกษานั้น ส่วนใหญ่มักจะอาศัยเทคนิคการให้สมาชิกได้หยุดดําเนินชีวิตตามปกติช่ัวคราว แล้วให้คิดว่าความ
จริงน้ีควรเป็นอย่างไร เช่น กําลังรับประทานอาหารอยู่ มีคนแปลกหน้ามาหยิบแก้วนํ้าของท่านไปด่ืมหน้าตา
เฉย กรณีเช่นน้ีจะทําให้ผู้ที่กําลังรับประทานอาหารอยู่ฉุกคิดขึ้นมาว่าความเป็นจริงระเบียบการกินอาหารน้ี
เป็นอย่างไร ควรหรือถูกต้องหรือไม่ ที่คนไม่รู้จักกันจะมาหยิบแก้วนํ้าด่ืมเฉยๆ ดังน้ีก็จะทําให้ได้ความจริง
เก่ียวกับระเบียบน้ันขึ้น 

สาระสําคัญของปรากฏการณ์นิยม ที่เน้นเฉพาะการท่ีมนุษย์แต่ละคนและกลุ่มสร้างหรือแสดง
พฤติกรรมประจําวัน โดยวิธีให้การหยุดชะงักการดําเนินชีวิตสังคมไปช่ัวคราว เรียกว่า Ethno 
methodology (มานุษยวิธี) เพ่ือให้ทราบเน้ือหาสาระของทฤษฎีน้ี พิจารณาหัวข้อต่อไปน้ีว่า
ปรากฏการณ์นิยม ได้กล่าวไว้อย่างไร คือ ธรรมชาติของมนุษย์ ธรรมชาติของสังคม หน้าที่ของสังคม
วิทยา และระเบียบวิธีวิจัยที่สังคมวิทยาควรใช้๗๒ 

จึงสรุปได้ว่า การนําหลักการและทฤษฏีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ เพ่ือวาง
แผนการเสริมสร้างค่านิยมให้มีประสิทธิภาพ จึงนับว่ามีความสําคัญต่อการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง
ของสังคมให้มีประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมย่ิงขึ้น ต่อการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนว
พระพุทธศาสนา ด้วยกระบวนการทางสังคม มีกฎ กฎเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบ กติกา ขนบ ธรรม
เนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม เข้ามาเป็นกระบวกการเสริมสร้างค่านิยม และด้วย
กระบวนการทางจิตวิทยา มีการเสริมแรง สร้างขวัญกําลังใจ การจูงใจให้ประพฤติปฏิบัติ การให้รางวัล 
การให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนให้ประพฤติปฏิบัติ สร้างแรงจูงใจเป็นต้น เพ่ือให้มวลมหาสมาชิก
ในสังคมของตนได้เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา มิฉะน้ันแล้ว การเสริมสร้าง
ค่านิยมจะเกิดขึ้นไม่ได้ตามกระบวนการท่ีได้วางไว้ กระบวนการสร้างค่านิยม ล้วนมาจากกระบวนการ
ทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๗๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๒. 
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แผนภูมิที่ ๒.๑ แสดงการสรปุการสร้างค่านิยมทางสังคมวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓.๖ การเสริมสร้างค่านิยมด้วยวิธีการทางสังคมวิทยา 
การเสริมสร้างค่านิยมด้านชีวิต ด้านทรัพย์สิน ด้านครอบครัว ด้านการส่ือสารในสังคม และ

ด้านสุขภาพ ด้วยวิธีการทางด้านสังคมวิทยา ด้วยกระบวนการตามทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ที่มีระบบ
ต่าง ๆ ของสถาบันทางสังคมเป็นตัวกล่อมเกลา เช่น สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว สถาบัน
ราชการ ฯลฯ สังคมมีหน้าที่ถ่ายทอดค่านิยมทางวัฒนธรรมให้แก่สมาชิก ได้แก่ การอบรมสั่งสอน ให้
สมาชิกรู้ค่านิยม ที่เป็นระเบียบและระบบของสังคม เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ดี ที่พึงประสงค์ ให้เขา
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สังคมจะต้องให้การศึกษาแก่สมาชิกทั้งด้านความรู้ และความชํานาญ และ
การเสริมสร้างค่านิยมด้วยวิธีการจัดระเบียบทางสังคม จึงมีความสําคัญมาก ระเบียบทางสังคม ได้แก่ 
ข้อบังคับ ประเพณี และกฎหมาย เมื่อสมาชิกละเมิดกฎระเบียบของสังคม ก็เป็นหน้าที่ของสังคมใน
การควบคุม ตรวจตราจับกุม ผู้ฝ่าฝืน นํามาลงโทษ ตามระเบียบและกฎของสังคม เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
กฎระเบียบของสังคม อันจะส่งผลให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่มวลสมาชิกของสังคมโดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างค่านิยมทาง
สังคมวิทยา 

ทฤษฎีโครงสร้างหนา้ทีน่ิยม 

ทฤษฎีปริวรรตนิยม 
หรือทฤษฎีแลกเปลี่ยน 

ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม 

ทฤษฎีการกระทําระหว่างกัน 
ด้วยสัญลักษณ ์

ทฤษฎีความขดัแย้ง 
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ตารางที่ ๗ แสดงที่มาของกระบวนการเสริมสร้างคา่นิยมที่ถูกต้องด้วยวิธีการทางสงัคมวิทยา 
 

ที่ แนวคิดทฤษฎีของ สรุปใจความสาํคัญ การเสริมสร้าง 
๑ ผศ.ดร.ชญานิศวร์ กุล

รัตนมณีพร และคณะ 
กล่าวว่า อบรมเลี้ยงดูของสถาบันครอบครัวเป็นแห่งแรกซ่ึง
เป็นการถ่ายทอดด้วยการสั่ งสอนโดยตรงหรือจากการ
เลียนแบบจากพฤติกรรมต่างๆท่ีเด็กรับรู้จากบิดามารดาและ
คนในครอบครัว ต่อมาก็คือจากสถาบันการศึกษาสถาบันการ
ทํางาน และสถาบันทางสังคมอื่นๆ (หน้า ๒๖) 
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๒ ผศ.ดร.ชญานิศวร์ กุล
รัตนมณีพร และคณะ 

กล่าวว่า ค่านิยมทําหน้าท่ีคุ้มครองให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบของสังคม หรือทําหน้าท่ีด้านการควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคล ดังนั้น ค่านิยมจึงมีความสําคัญต่อแบบแผนการประพฤติ
ปฏิบัติของแต่ละบุคคล (หน้า ๓๒) 

๓ คณะกรรมการวัฒน 
ธรรมแห่งชาติ 

กล่าวว่า ค่านิยมท่ีมนุษย์เรามีอยู่ทําหน้าท่ีเกี่ยวกับชีวิตของเรา 
ดังนี้ ๑. ค่านิยมทําหน้าท่ีเป็นบรรทัดฐาน ๒. ค่านิยมทําหน้าท่ี
เป็นแบบแผนสําหรับการตัดสินใจ ๓. ค่านิยมทําหน้าท่ีเป็น
แรงจูงใจ 

๔ สุรางค์  โคว้ตระกูล ค่านิยมเปลี่ยนแปลงตามชุมชนสงัคมและวัฒนธรรมท่ีบุคคล
นั้นเป็นสมาชิก 

 สรุป การเสริมสร้างค่านยิมด้วย สังคมวิทยา 
 
๒.๔ การสร้างค่านิยมทางจิตวิทยา 

๒.๔.๑ พฤติกรรมมนุษย์-ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยา 
 ปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหน่ึงซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งมี
ปัจจัยย่อยอยู่หลายปัจจัย ปัจจัยทางจิตวิทยา จะทําหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการรับรู้และตีความสิ่งเร้า
ก่อนที่ร่างกายจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีสําคัญ ประกอบด้วย แรงจูงใจและ การ
เรียนรู้ 

แรงจูงใจ ความหมาย ประเภทและปัจจัยแรงผลักดันจากภายในท่ีทําให้ให้มนุษย์เกิด
พฤติกรรมตอบสนองอย่างมีทิศทางและ เป้าหมาย เรียกว่า แรงจูงใจ คนที่มีแรงจูงใจ ที่จะทํา 
พฤติกรรมหน่ึงสูงกว่า จะใช้ความพยายามนํา การกระทําไปสู่เป้าหมายสูงกว่า คนที่มีแรงจูงใจตํ่ากว่า 
แรงจูงใจของมนุษย์จําแนกได้เป็น ๒ ประเภทหลัก ประเภทแรก ได้แก่ แรงจูงใจทางกาย ที่ทําให้
มนุษย์แสดงพฤติกรรมสนองความต้องการ ที่จําเป็นทางกาย เช่น หานํ้า และอาหารมา ด่ืมกิน เมื่อ
กระหายและหิว ประเภทที่สอง ได้แก่ แรงจูงใจทางจิตซึ่งเก่ียวข้องกับ ความต้องการทางสังคม เช่น 
ความต้องการความสําเร็จ เงิน คําชมอํานาจ กลุ่มและพวก เป็นต้น ปัจจัยที่ทําให้เกิดแรงจูงใจใน
มนุษย์ ประกอบด้วย 

ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ความต้องการจําเป็นของชีวิต คือ อาหาร นํ้า ความปลอดภัย 
ปัจจัยทางอารมณ์ เช่น ความต่ืนเต้น วิตกกังวล กลัว โกรธ รัก เกลียด และความรู้สึกอ่ืนใด ที่

ให้คนมีพฤติกรรม ต้ังแต่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่จนถึง การฆ่าผู้อ่ืน 
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ปัจจัยทางความคิด เป็นปัจจัยที่กําหนดให้บุคคลกระทําในเร่ืองที่คิดว่า เหมาะสมและเป็นไป
ได้ และตามความคาดหวังว่า ผู้อ่ืนจะสนองตอบ การกระทําของตนอย่างไร 

ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยที่กําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ เพ่ือให้สอดคล้องกับสังคม และ
เป็นที่ยอมรับ ของบุคคลในสังคมน้ันด้วย การกระทําของผู้อ่ืนและผลกรรมที่ได้รับจึงทําให้เกิดการ
เรียนรู้พฤติกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นไปกฎระเบียบ และตัวแบบทางสังคม๗๓ 

๒.๔.๒ ทฤษฎีแรงจูงใจ 
นักจิตวิทยาได้พัฒนาทฤษฎีเพ่ืออธิบายถึงแรงจูงใจของมนุษย์ เพ่ือตอบคําถามเกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่ปรากฏ แต่ละทฤษฎีมีจุดที่เป็น ความแนวคิด เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่แตกต่างกัน
ไป ที่สําคัญได้แก่ ทฤษฎีสัญชาติญาณ ทฤษฎีแรงขับ ทฤษฎีการต่ืนตัว และทฤษฎีสิ่งล่อใจ๗๔ 

๒.๔.๓ ทฤษฎีสัญชาติญาณ (Instinct Theory) 
สัญชาติญาณ เป็น พฤติกรรมที่มนุษย์ แสดงออกโดยอัตโนมัติ ตามธรรมชาติของชีวิต เป็น

ความพร้อม ที่จะทํา พฤติกรรม ได้ในทันที เมื่อปรากฏ สิ่งเร้า เฉพาะต่อพฤติกรรมน้ัน สัญชาติญาณ 
จึงมีความสําคัญต่อ ความอยู่รอด ของชีวิต ในสัตว์บางชนิด เช่นปลากัดตัวผู้จะแสดงการก้าวร้าว 
พร้อมต่อสู้ ทันทีที่เห็นตัวผู้ตัวอ่ืน สําหรับ ใน มนุษย์ สัญชาติญาณ อาจจะไม่แสดงออกมา อย่าง
ชัดเจนในสัตว์ช้ันตํ่า แต่บุคคลสามารถรู้สึกได้ เช่น ความใกล้ชิด ระหว่าง ชายหญิง ทําให้เกิด ความ
ต้องการทางเพศได้ พฤติกรรมน้ีไม่ต้องเรียนรู้ เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่ตายตัว แน่นอน ซึ่งกําหนดมา 
ตามธรรมชาติจาก ปัจจัยทางชีวภาพ ในปัจจุบันการศึกษา สัญชาตญาณ เป็นเพียงต้องการ ศึกษา 
ลักษณะ การตอบสนอง ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเข้าใจ พฤติกรรม เบ้ืองต้นเท่าน้ัน๗๕ 

๒.๔.๔ ทฤษฎีแรงขับ (Drive Reduction Theory) 
แรงขับ (Drive) เป็นกลไกภายในที่รักษาระบบทางสรีระ ให้คงสภาพสมดุลในเรื่องต่าง ๆ ไว้ 

เพ่ือทําให้ ร่างกายเป็น ปกติ หรืออยู่ในสภาพ โฮมิโอสแตซิส (Homeostasis) โดยการปรับระบบให้
เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทฤษฎีแรงขับอธิบายว่า เมื่อเสียสมดุลในระบบโฮมิโอสแตซิส จะทํา
ให้เกิดความต้องการ (Need) ขึ้น เป็นความต้องการทางชีวภาพเพ่ือรักษาความคงอยู่ของชีวิต และ
ความต้องการน้ี จะทําให้เกิดแรงขับอีกต่อหน่ึง 

แรงขับเป็น สภาวะต่ืนตัว ที่พร้อมจะทําอย่างใดอย่างหน่ึง ให้กลับคืนสู่สภาพสมดุลเพ่ือลด
แรงขับน้ัน (Drive Reduction) ตัวอย่างเช่น การขาดนํ้าในร่างกาย จะทําให้เสียสมดุลทางเคมี ใน
เลือด เกิดความต้องการเพ่ิมนํ้า ในร่างกาย แรงขับ ที่เกิดจากต้องการนํ้าคือ ความกระหาย จูงใจให้เรา
ด่ืมนํ้าหรือหานํ้ามาด่ืม หลังจากด่ืมสม ความต้องการแล้ว แรงขับก็ลดลง กล่าวได้ว่า แรงขับผลักดันให้
คนเรามีพฤติกรรม ตอบสนอง ความต้องการ เพ่ือทําให้ แรงขับ ลดลงสําหรับที่ร่างกาย จะได้กลับสู่ 
สภาพสมดุล อีกคร้ังหน่ึง แรงขับ แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ แรงขับปฐมภูมิ (Primary Drive) 
และ แรงขับทุติยภูมิ (Secondary Drive) แรงขับที่เกิดจาก ความต้องการพ้ืนฐานทางชีวภาพ เช่น 
ความต้องการอาหาร นํ้า ความต้องการและแรงขับประเภทนี้ เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องเรียนรู้ เป็นแรงขับ 

                                                 
๗๓http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Factor_Psyco.htm. 11 Feb 2014. 
๗๔เรื่องเดียวกัน. 
๗๕เรื่องเดียวกัน. 



 

๖๙ 

ประเภทปฐมภูมิ ส่วนแรงขับทุติยภูมิ เป็นแรงขับที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ แรงขับประเภทนี้ เมื่อเกิด
แล้วจะจูงใจคนให้กระทําสิ่งต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เช่น คนเรียนรู้ว่า 
เงินมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับการสนองความต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัยและอ่ืน ๆ อีกมาก การไม่มี
เงิน จึงเป็นแรงขับทุติยภูมิสามารถจูงใจให้คนกระทําพฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ได้เงินมาต้ังแต่การ
ทํางานหนัก จนถึงการทํา สิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น การปล้นธนาคาร๗๖ 

๒.๔.๕ ทฤษฎีการต่ืนตัว (Arousal Theory) 
มนุษย์ถูกจูงใจให้กระทําพฤติกรรมบางอย่าง เพ่ือรักษาระดับการต่ืนตัวที่พอเหมาะ 

(Optimal level of arousal) เมื่อมีระดับการต่ืนตัวตํ่าลง ก็จะถูกกระตุ้นให้เพ่ิมขึ้น และเมื่อการ
ต่ืนตัวมีระดับสูงเกินไปก็จะถูกดึงให้ลดลง เช่น เมื่อรู้สึกเบ่ือคน จะแสวงหาการกระทําที่ต่ืนเต้น เมื่อ
ต่ืนเต้นเร้าใจมานานระยะหน่ึง จะต้องการพักผ่อน เป็นต้น คนแต่ละคนจะมีระดับการต่ืนตัวที่
พอเหมาะแตกต่างกัน 

การต่ืนตัว คือ ระดับการทํางานที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ระบบของร่างกาย สามารถวัดระดับการ
ทํางานน้ีได้จากคลื่นสมอง การเต้นของหัวใจ การเกร็งของกล้ามเน้ือ หรือจากสภาวะของอวัยวะต่าง ๆ 
ขณะที่หลับสนิทระดับการต่ืนตัวจะตํ่าที่สุด และสูงสุดเมื่อตกใจหรือต่ืนเต้นสุดขีด การต่ืนตัวเพ่ิมขึ้นได้
จากความหิว กระหายนํ้าหรือแรงขับทางชีวภาพอ่ืน ๆ หรือจากสิ่งเร้าที่เข้มข้น รุนแรง เหตุการณ์ไม่
คาดหวังไว้ก่อน หรือจากสารกระตุ้นในกาแฟ และยาบางชนิด 

การทํางานจะที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อมีระดับการต่ืนตัวปานกลาง ระดับการต่ืนตัวที่สูง
เกินไปจะรบกวนความใส่ใจ การรับรู้ การคิด สมาธิ กล้ามเน้ือทํางานประสานกันได้ยาก เมื่อระดับการ
ต่ืนตัวตํ่า คนเราทํางานที่ยากและมีรายละเอียดได้ดี แต่ถ้าเป็นงานที่ง่ายจะทําได้ดีเมื่อระดับ การ
ต่ืนตัวสูง คนที่มีระดับการต่ืนตัวสูงเป็นนิสัย มักสูบบุหรี่ ด่ืมสุรา กินอาหารรสจัด ฟังดนตรีเสียงดัง มี
ความถี่เรื่องเพศสัมพันธ์ ชอบการเสี่ยงและลองเรื่องใหม่ ๆ ส่วนคนที่มีระดับการต่ืนตัวตํ่าเป็นปกติ มัก
มีพฤติกรรมที่ไม่เร้าใจมากนัก ไม่ชอบการเสี่ยง ความแตกต่างในระดับพอเหมาะของการต่ืนตัว เกิด
จากพ้ืนฐานทางชีวภาพเป็นเรื่องหลัก และทําให้มีบุคลิกภาพแตกต่างกันไปด้วย๗๗ 

๒.๔.๖ ทฤษฎีสิ่งจูงใจ (Incentive Theory) 
ปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมที่จูงใจจะดึงดูดให้คนมุ่งไปหาสิ่งน้ัน มนุษย์กระทํากิจกรรม

ต่าง ๆ เพ่ือแสวงหาสิ่งที่พอใจ (Positive Incentives) เช่น รางวัล คํายกย่อง สิทธิพิเศษ และ
หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พอใจ (Negative Incentives) เช่น ถูกลงโทษ ถูกตําหนิ ทําให้เจ็บกาย การท่ีคนมี 
พฤติกรรมแตกต่างกัน หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ขึ้นอยู่กับความแตกต่างในคุณค่า (Values) ของ
สิ่งจูงใจ ถ้าคิดว่าการกระทําอย่างใด อย่างหน่ึง จะได้รับผลคุ้มค่าก็จะมีแรงจูงใจให้บุคคลกระทําอย่าง
น้ัน๗๘ 

จึงสรุปได้ว่า “การนําหลักการและทฤษฏีทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้เพ่ือวางแผนการ
เสริมสร้างค่านิยมให้มีประสิทธิภาพ จึงนับว่ามีความสําคัญต่อการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องของ

                                                 
๗๖เรื่องเดียวกัน. 
๗๗เรื่องเดียวกัน. 
๗๘เรื่องเดียวกัน. 



 

๗๐ 

สังคมให้มีประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมย่ิงขึ้น” ในการนําไปเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตาม
แนวพระพุทธศาสนา มิฉะน้ันแล้ว การเสริมสร้างค่านิยมจะเกิดขึ้นไม่ได้ตามกระบวนการที่ได้วางไว้ 
คือ การนําค่านิยมที่ถูกต้อง ที่มีอยู่ที่เกิดขึ้น ที่ยอมรับนับถือปฏิบัติกันมาในปัจจุบัน แล้วนํามาบูรณา
การกับหลักเบญจศีลเบญจธรรม แล้วใช้กระบวนการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา ก็จะเกิดขึ้นได้ยาก
มาก เมื่อมองดูกระบวนการสร้างค่านิยมแล้ว ก็พบว่าค่านิยมที่เกิดขึ้น ล้วนมาจากกระบวนการทาง
สังคมวิทยาและจิตวิทยา อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากพฤติกรรมศาสตร์ทั้งสิ้น 
 

แผนภูมิที่ ๒.๒ แสดงการสรปุการสร้างค่านิยมทางจิตวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างค่านิยมทางจิตวิทยา 
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๗๑ 

๒.๔.๗ การเสริมสร้างค่านิยมด้วยวิธีการทางจิตวิทยา 
การเสริมสร้างค่านิยมด้านชีวิต ด้านทรัพย์สิน ด้านครอบครัว ด้านการสื่อสารในสังคม และ

ด้านสุขภาพ ด้วยวิธีการทางด้านจิตวิทยา คือ การเสริมสร้างค่านิยมให้สมาชิกของสังคมตระหนักถึง
คุณค่าแห่งความหมาย (Meaning) ของการเป็นสมาชิกสังคมตามโครงสร้างหน้าที่ เป็นมูลเหตุจูงใจ 
(Motivation) กระตุ้มให้สมาชิกรับผิดชอบต่อสังคม การปลูกฝังให้เขาเหล่าน้ันประพฤติปฏิบัติใน
ค่านิยมดังกล่าวทั้ง ๕ ด้าน อันเป็นประโยชน์สุขของสังคมโดยส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การ
งานละครอบคัว เมื่อกล่าวโดยสรุป การอบรมส่ังสอนให้รู้ค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา ทั้ง 
๕ ด้านน้ัน เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลิกภาพ การส่ังสอนโดยตรง (Direct 
Socialization) เป็นการอบรมในรูปแบบที่ต้องการให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแบบแผน (ค่านิยมที่
ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา) ที่กลุ่มสังคมกําหนดไว้ ว่า “อะไรควรทําไม่ควรทํา อะไรถูกอะไรผิด” 
การอบรมโดยตรงนี้ เราจะพบเห็นในหมู่ครอบครัว โรงเรียน และวัด ซึ่งช่วยให้บุคคลเรียนรู้อย่างแจ่ม
แจ้งพอสมควร นับว่าได้ผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพมาก เน่ืองจากมีการช้ีทางในการปฏิบัติแก่บุคคล
อย่างจงใจ และเจตนา เพ่ือให้เขาสามารถวางตัวได้ถูกต้องและเหมาะสมตามค่านิยมทั้ง ๕ ด้านต่อ
สถานการณ์หน่ึง ๆ การอบรมส่ังสอนโดยอ้อม (Indirect Socialization) เป็นการอบรมที่ไม่พึงประสงค์ 
เป็นการอบรมสั่งสอนที่ไม่ประสงค์จะให้เป็นประโยชน์โดยตรง ได้แก่ การที่บุคคลลอกเลียนแบบค่านิยม
ที่ถูกต้องมาปฏิบัติ  การที่พ่อแม่ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี เด็กก็จะเลียนแบบค่านิยมความ
ประพฤติของพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว หรือในทางตรงกันข้าม พ่อแม่ชอบใช้คําหยาบ  เด็กก็ใช้คําหยาบด้วย ถ้า
เป็นในกลุ่มเพ่ือนเขาก็จะเลียนแบบเพ่ือนเช่นกัน เช่น ถ้าต้องการเล่นด้วยกันก็ต้องอะลุ้มอล่วยกัน ถ้า
ใครไม่เล่นตามกฎก็จะถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมกลุ่มด้วย ซึ่งถ้าหากตนยังอยากร่วมกลุ่มอีก ก็ต้องปรับตัว
เสียใหม่ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่กลุ่มวางไว้ ตัวแทนที่ให้การอบรมให้รู้ค่านิยมระเบียบของสังคม มี
อยู่ ๔ กลุ่ม คือ ครอบครัว (Family) กลุ่มเพ่ือน (Peer Groups) โรงเรียน (Schools) กลุ่มอาชีพ 
(Professional Groups) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๒ 

ตารางที่ ๘ แสดงที่มาของกระบวนการเสริมสร้างคา่นิยมที่ถูกต้องด้วยวิธีการทางจิตวิทยา 
 

ที่ แนวคิดทฤษฎีของ สรุปใจความสาํคัญ การเสริมสร้าง 
๒ ชญานิศวร์ กุลรัต

นมณีพร และคณะ 
กล่าวว่า ค่านิยมทําหน้าที่เป็นแรงจูงใจหรือผลักดัน
บุคคลให้กระทําค่านิยมชมชอบ (หน้า ๓๒) 
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  กล่าวว่า  ค่านิยมทําหน้าที่ เ ป็นบรรทัดฐาน หรือ
มาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลายของเรา (หน้า ๓๒) 

 สุนทรี โคมิน และ
สนิท สมัครการ 

กล่าวว่า ค่านิยมทําหน้าที่เป็นเกณฑ์ (Criteria) หรือ
มาตรฐาน (standard) ที่ใช้นําพฤติกรรมการปฏิบัติใน
หลายทาง เช่น เป็นเกณฑ์ในการประเมินตัดสิน ช่ืนชม 
ยกย่อง หรือติเตียนตนเอง หรือการกระทําของคนอ่ืน 

 สุนทรี โคมิน และ
สนิท สมัครการ 

กล่าวว่า ค่านิยมทําหน้าที่เป็นตัวอย่างบ่งช้ีถึงความ
ต้องการและแรงจูงใจของมนุษย์ ค่านิยมทําหน้าที่เป็น
แรงจูงใจหรือผลักดันของบุคคล เช่น บุคคลที่มีค่านิยม
ในการมีอายุยาวนาน หรือสุขภาพดีก็จะมีแรงผลักดัน
ให้อยากออกกําลังกาย 

 ประสาร มาลากุล 
ณ อยุธยา 

กล่าวว่า ค่านิยมทําหน้าที่เป็นทั้งมาตรฐานควบคุมและ
กําหนดเป้าหมายแนวทางของพฤติกรรมและเป็น
แกนกลางอันมั่นคงถาวรในการเสริมแรงจูงใจ 

 ปานทิพย์ ธนะศรี กล่าวว่า ค่านิยมทําหน้าที่เป็นแรงจูงใจหรือผลักดัน
ของบุคคล  

 สุรางค์  โคว้ตระกูล ค่านิยมเป็นแรงจู งใจที่ จะผลักดันให้ บุคคลแสดง
พฤติกรรม 

 คณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ  

ค่านิยมยังทําหน้าที่เป็นตัวกําหนดเป้าหมายและสร้าง
แรงจูงใจผลักดันให้บุคคลมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

 ประสาร มาลากุล ค่านิยมทําหน้าที่เป็นแรงจูงใจหรือผลักดันของบุคคล  
 ปนัดดา ปัญฎีกา กล่าวว่า “ค่านิยมที่มนุษย์เรามีอยู่น้ันทําหน้าที่เก่ียวกับ

ชีวิต เป็นสิ่งที่ดีงาม มีหน้าที่เป็นตัวกําหนดการแสดง
พฤติกรรมของคนในสังคม เป็นแบบการตัดสินใจ และ
แก้ไขความขัดแย้งของคนในสังคม และเป็นแรงจูงใจ/
ผลักดันให้ บุคคลในสังคมยอมรับและยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิต” 

 สรุป การเสริมสร้างค่านยิมด้วย จิตวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๓ 

แผนภูมิที่ ๒.๓ แสดงการสรปุการเสริมสรา้งคา่นิยมที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๕ กรอบแนวคิดเก่ียวกับค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง 
 ค่านิยมเป็นกระแสแห่งการยอมรับเช่ือถือสิ่งใดสิ่งหน่ึงช่ัวระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ที่ถือว่าสิ่ง
เหล่าน้ันมีคุณค่าต่อตนเอง ต่อคนอ่ืน และต่อสังคมที่คนส่วนมากหรือคนส่วนใหญ่ หรือคนกลุ่มหน่ึง 
ส่วนหน่ึงในสังคมให้การยอมรับนับถือว่ามีคุณค่าแก่เขา ในบทน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับค่านิยมเป็นประการแรก ในประเด็นของความหมายของค่านิยม ความสําคัญของค่านิยม 
ลักษณะของค่านิยม ประเภทของค่านิยม องค์ประกอบของค่านิยม การเกิดและการเปลี่ยนแปลงของ
ค่านิยม ทฤษฎีที่เก่ียวกับค่านิยม ประการที่สอง เรื่องการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ประการที่สามก็
เป็นกรอบแนวคิดค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ดังแผนผังความคิดข้างล่างน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสริมสร้าง
ค่านยิมที่ถูกต้อง 

 

วิธีการทางสงัคมวิทยา 

 

วิธีการทางจิตวิทยา 

ค่านิยมด้านชีวิต 

ค่านิยมด้านทรัพย์สิน 

ค่านิยมด้านครอบครัว 

ค่านิยมด้านการสื่อสาร 

ค่านิยมด้านสุขภาพ 



 

๗๔ 

แผนภูมิที่ ๒.๔ แสดงการสรปุกรอบคา่นิยมและการเสรมิสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยมและการเสริมสร้าง
ค่านิยมท่ีถูกต้อง 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับค่านิยม 

การเสริมสร้างค่านิยม 

ทฤษฎีทางสังคมวิทยา 

ทฤษฎีทางจิตวิทยา 

ความหมาย 

ความสําคัญ 

ลักษณะ 

ประเภท 

องค์ประกอบ 

การเกิด 

ครอบครัว 

ศาสนา 

ราชการ 

สังคม 

ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคม 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 

ทฤษฎีกระบวนการทางสังคม 

ทฤษฎีสัญชาตญาณ 

ทฤษฎีแรงขับ 

ทฤษฎีแรงจูงใจ 

ทฤษฎีความขัดแย้ง 

ทฤษฎีการต่ืนตัว 

ทฤษฎีสิ่งจูใจ 



 
 

บทที่ ๓ 
หลักธรรมทางพระพทุธศาสนาท่ีเหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา” ในบทน้ีผู้วิจัยได้

นําเสนอผลการศึกษาในหัวข้อว่า “หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่
ถูกต้อง” ตามประเด็นดังต่อไปน้ี 
 ๓.๑ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านชีวิต 
 ๓.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านทรัพย์สิน 
 ๓.๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านครอบครัว 
 ๓.๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านการสื่อสาร 
 ๓.๕ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านสุขภาพ 
 ๓.๖ สรุปหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
 
๓.๑ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านชีวิต 
 มวลมนุษยชาติทุกคนย่อมรักตัวกลัวกันทั้งน้ัน ต่างย่อมแสวงหาช่องทางเพ่ือที่จะเอาชีวิตให้
อยู่รอดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะเกิดทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งแก่คนเอง ผู้อ่ืน
พวกพ้อง และสังคม ฉะน้ันชีวิตจึงมีความหมายและมีความสําคัญมาก ๆ จึงต้องรักษาไว้ เพ่ือ
เป้าหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา คือการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่อ ๆ ไป อันได้แก่เข้า
เข้าถึงพระนิพพานในอนาคตกาลต่อไป 

๓.๑.๑ ความหมายของชีวิต 
คําว่า “ชีวิต” นักปราชญ์ทั้งหลายได้ให้ความหมายไว้หลายแง่หลายมุมผู้วิจัยขอนําเสนอเป็น

ลําดับดังต่อไปน้ี 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต) ได้ให้ทัศนะไว้ว่า คําว่า “ชีวิต” เป็น

ภาษาบาลีมาจากรากศัพท์ว่า ชีวฺ ธาตุ ในความหมายว่า เป็นอยู่ ลง อิ อาคม ลง ต ปัจจัยในกิริยากิตก์ 
(/ชีวฺ+อิ+ต) ชีวิต หมายถึง ชีวิต, ชีวิตินทรีย์, ความเป็นอยู่, อายุ มาจากรูปวิเคราะห์ว่า ชีวนฺติ อเนนา
ติ ชีวิตํ ฯ สิ่งเป็นเหตุให้เป็นอยู่ได้ (ชีวฺ ธาตุ ในความหมายว่าว่าเป็นอยู่ อิ อาคม ต ปัจจัย)๑ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับชีวิตไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ 
ฉบับประมวลศัพท์ว่า ชีวิตินทรีย์ อินทรีย์คือชีวิต, สภาวะท่ีเป็นใหญ่ในการตามรักษาสหชาตธรรม 
(ธรรมที่เกิดร่วมด้วย) ดุจนํ้าหล่อเลี้ยงดอกบัว เป็นต้น มี ๒ ฝ่าย คือ 

๑. ชีวิตินทรีย์ที่เป็นชีวิตรูป เป็นอุปาทายรูปอย่างหนึ่ง (ข้อที่ ๑๓) เป็นเจ้าการในการรักษา
หล่อเลี้ยงเหล่ากรรมชรูป (รูปที่เกิดแต่กรรม) บางทีเรียก รูปชีวิตินทรีย์ 
                                                 

๑พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต), ศัพท์วิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ ๑, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐), หน้า ๒๗๑. 



 

 

๗๖ 

๒. ชีวิตินทรีย์ที่เป็นเจตสิกเป็นสัพพจิตตสาธารณเจตสิก (เจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวง) อย่าง
หน่ึง (ข้อที่ ๖) เป็นเจ้าการในการรักษาหล่อเลี้ยงนามธรรมคือจิตและเจตสิกทั้งหลาย บางทีเรียก อรูป
ชีวิตินทรีย์หรือ นามชีวิตินทรีย์๒ 

ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับชีวิตไว้ว่า “ชีวิต หมายถึง ความเป็นอยู่ ตรงข้ามกับ
ความตาย”๓ ชีวิต คือ สถานะที่แยกสิ่งมีชีวิตหรืออินทรีย์ออกจากสิ่งไม่มีชีวิตหรืออนินทรีย์และ
สิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว สิ่งมีชีวิตเติบโตผ่านกระบวนการสันดาป การสืบพันธ์ุและ การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดสามารถพบได้ในชีวมณฑลของโลก 
ส่วนประกอบทั่วไปของสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ี - พืช สัตว์ เห็ดรา โพรทิสต์ อาร์เคีย และ แบคทีเรีย - คือ
เซลล์ที่มีส่วนของน้ําและคาร์บอนเป็นหลัก และ เซลล์แหล่าน้ีถูกเรียบเรียงอย่างซับซ้อนตามข้อมูลจาก
หน่วยพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตเหล่าน้ีเข้าสู่กระบวนการสันดาป เพ่ิมความสามารถในการเจริญเติบโต 
ตอบสนองต่อสิ่งรอบตัว และ มีการปรับตัวและวิวัฒนาการโดยการผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาติ สิ่ง
ที่มีคุณสมบัติเหล่าน้ีเท่าน้ันที่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิต๔ 

ชีวิต คือ หน่วยที่ต้องใช้พลังงาน มีคุณสมบัติทั้งกายภาพและชีวภาพดังต่อไปน้ี 
ลักษณะเฉพาะในการจัดการของระบบร่างกาย (Specific organization) มีกระบวนการ

สันดาป (Metabolism) กระบวนการสลาย หรือแคแทบอริซึม (Catabolism) กระบวนการ
สร้าง หรือแอแนบอริซึม (Anabolism) มีการสืบพันธ์ุ (Reproduction) มีการเจริญเติบโต (Growth) 
มีการเคลื่อนไหว (Movement) มีความรู้สึกตอบสนอง (Irritability) มีการปรับตัว และวิวัฒนาการ 
(Adaptation and evolution) มีภาวะธํารงดุล (Homeostasis)๕ 

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionary ชีวิต 
หมายถึง ชีพ ความเป็นอยู่ การดํารงอยู่ การดํารงชีวิต  

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร ชีวิต หมายถึง (มค. ชีวิต) น. ผู้
เป็นอยู่ ความเป็นอยู่ อายุ ซึ่งเป็นอยู่๖ 

 

 ๓.๑.๒ องค์ประกอบของชีวิต 
 ชีวิตของคนเรานั้น ประกอบไปด้วย ธาตุ ๔ หรือ ธาตุ ๖ อาจจะจัดเป็นกองได้ ๕ กอง 
เรียกว่า ขันธ์ ๕ จัดย่อลงเป็น ๒ อย่าง ได้แก่ รูปและนาม ประกอบเป็นตัวตนสมมติกันขึ้นมา เพ่ือ
ความเข้าใจตรงกัน 

                                                 
๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์

ครั้งที่ ๑๑/๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๘๖. 
๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๖๖. 
๔http://www.suwalaiporn.com/หน่วยการเรียนที่ ๑ ความหมายความจริงของชีวิต/

ความ หมายของชีวิต.html. 30 NOV 2014. 
๕http://th.wikipedia.org/wikiชีวิต. 30 NOV 2014. 
๖http://dictionary.sanook.com/search/ชีวิต. 30 NOV 2014. 



 

 

๗๗ 

๑) ธาตุ ๔ ธาตุ สิ่งที่ทรงสภาวะของมันอยู่เองตามธรรมดาของเหตุปัจจัย ธาตุ ๔ คือ ปฐวี
ธาตุ สภาวะที่แผ่ไปหรือกินเน้ือที่ เรียกสามัญว่า ธาตุแข้นแข็งหรือธาตุดิน อาโปธาตุ สภาวะที่เอิบอาบ
ดูดซึม เรียกสามัญว่า ธาตุเหลวหรือธาตุนํ้า เตโชธาตุ สภาวะท่ีทําให้ร้อน เรียกสามัญว่า ธาตุไฟ วาโย
ธาตุ สภาวะที่ทําให้เคลื่อนไหว เรียกสามัญว่า ธาตุลม ; ธาตุ ๖ คือ เพ่ิม อากาสธาตุ สภาวะที่
ว่าง วิญญาณธาตุ สภาวะที่รู้แจ้งอารมณ์ หรือ ธาตุรู้๗ 

๒) ธาตุ ๖๘ ธาตุ ๖ (The six elements) ได้แก่ธาตุ ๔ หรือมหาภูต ๔ คือ ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ และ วาโยธาตุ น้ัน กับเพ่ิมอีก ๒ อย่าง คือ อากาสธาตุ (สภาวะที่ว่าง โปร่งไป 
เป็นช่อง - the space-element) วิญญาณธาตุ (สภาวะที่รู้แจ้งอารมณ์, ธาตุรู้ ได้แก่ วิญญาณธาตุ ๖ 
คือ จักขุวิญญาณธาตุ โสต-ฆาน-ชิวหา-กาย-มโนวิญญาณธาตุ- element of consciousness; 
consciousness-element)๙ 

๓) รูป มีความหมาย ๓ นัยยะ ได้แก่ สิ่งที่จะต้องสลายไปเพราะปัจจัยต่างๆ อันขัดแย้ง, สิ่งที่
เป็นรูปร่างพร้อมทั้งลักษณะอาการของมัน, ส่วนร่างกาย จําแนกเป็น ๒๘ คือมหาภูต หรือธาตุ ๔ และ
อุปาทายรูป ๒๔ (รูปขันธ์ในขันธ์ ๕) อารมณ์ที่รู้ได้ด้วยจักษุ, สิ่งที่ปรากฏแก่ตา (ข้อ ๑ ในอารมณ์ ๖ หรือ
ในอายตนะภายนอก ๖) ลักษณะนาม ใช้เรียกพระภิกษุสามเณร เช่น ภิกษุรูปหน่ึง สามเณร ๕ รูป; ใน
ภาษาพูดบางแห่งนิยมใช้องค์ 

รูป (Corporeality) ได้แก่ ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมด
ของร่างกายหรือสสารและพลังงานฝ่ายวัตถุ พร้อมทั้งคุณสมบัติ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของสสาร
พลังงานเหล่าน้ัน 

เวทนา (Feeling หรือ Sensation) ได้แก่ ความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเฉย ๆ ไม่ยินดียิน
ร้าย ซึ่งเกิดจากผัสสะ หรือการสัมผัสด้วยประสาททางกายและทางใจ 

สัญญา (Perception) ได้แก่ ความจําได้ หมายรู้ เช่น รู้ลักษณะสี ทรวดทรง ตลอดจนช่ือ
เรียกสมมติบัญญัติต่าง ๆ ว่า เขียว ขาว แดง หมู หมา เสียงเพลง เสียงเคาะระฆัง ฯลฯ การหมายรู้น้ี
อาศัยการจับต้อง มองเห็น จากประสบการณ์ที่เคยได้เห็น เคยได้ยิน สัญญาจึงเป็นกระบวนการเก็บ 
รวบรวม และสั่งสมข้อมูลของการเรียนรู้ และวัตถุดิบสําหรับคิดน่ันเอง สัญญาเก้ือกูลแก่การดําเนิน
ชีวิตของมนุษย์อย่างมาก 

สังขาร (Mental Formation) ได้แก่ การปรุงแต่งจิต ปรุงความคิด หรือสร้างกรรมไปตาม
ประสบการณ์ ภาวะแวดล้อมที่ได้รับ สร้างมโนภาพ จินตนาการ นึกคิดไปในเรื่องต่าง ๆ มีเจตนาเป็น
ตัวนําแต่งจิตให้ดีหรือเช่ือหรือเฉย ๆ แล้วแสดงออกทางกาย วาจา ให้เป็นไปต่าง ๆ เป็นที่มาของกรรม 
เช่น ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา โลภะ โทสะ โมหะเป็นต้น 

                                                 
๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์

ครั้งที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๔๗. 
๘ม.อุ. ๑๔/๑๖๙/๑๒๕. 
๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์. อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๘. 



 

 

๗๘ 

วิญญาณ (Consciousness) ได้แก่ การรู้แจ้งอารมณ์ การรับรู้ การสัมผัส ได้แก่ ตาสัมผัสรูป 
หูสัมผัสเสียง จมูกสัมผัสกลิ่น ลิ้นสัมผัสรส กายสัมผัสความร้อนเย็น และใจสัมผัสเวทนา สัญญา และ
สังขาร๑๐ 

๔) นาม ธรรมที่รู้จักกันด้วยช่ือ กําหนดรู้ด้วยใจ เป็นเรื่องของจิตใจ, สิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ไม่ใช่รูป
แต่น้อมมาเป็นอารมณ์ของจิตได้ 

ในที่ทั่วไปหมายถึงอรูปขันธ์ ๔ คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ 
บางแห่งหมายถึงอรูปขันธ์ ๔ น้ันและนิพพาน (รวมทั้งโลกุตตรธรรมอ่ืนๆ) 
บางแห่งเช่นในปฏิจจสมุปบาท บางกรณีหมายเฉพาะเจตสิกธรรมทั้งหลาย๑๑ 
นามรูป นามธรรมและรูปธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ทัศนะว่า 

นามธรรม หมายถึง สิ่งที่ไม่มีรูป คือรู้ไม่ได้ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย แต่รู้ได้ด้วยใจ ได้แก่ เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ รูปธรรม หมายถึง สิ่งที่มีรูป สิ่งที่เป็นรูป ได้แก่รูปขันธ์ทั้งหมด๑๒ 

พระธรรมปิฎก กล่าวว่า นามขันธ์ ขันธ์ที่เป็นฝ่ายนามธรรม มี ๔ คือ เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ขันธ์ ๕ แยกแยะออกได้เป็น ๕ กองหรือ ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
และวิญญาณ แต่ละองค์ประกอบมีลักษณะดังน้ี๑๓ 
 ๓.๑.๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านชีวิต 
 หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามี ๘๔,๐๐๐ เรื่อง ผู้วิจัยขอยกเอาที่เก่ียวข้องกับชีวิต 
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตต่อไป ได้แก่ 

๓.๑.๓.๑ หลักปาณาติปาตา 
การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม ด้านชีวิต ที่มีปรากฏในวิสารทสูตร พระ

สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต เล่มที่ ๓๖ ข้อที่ ๑๗๒ หน้า ๓๖๔ ความว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้ว

กล้าครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน ? คืออุบาสก เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ฯลฯ เป็นผู้ด่ืม
นํ้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ ต้ังแห่งความประมาท ภิกษุทั้งหลาย อุบาสก
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน 

ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้า
ครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน? คืออุบาสก เป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต 
ฯลฯ เป็นผู้งดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท 
ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้า
ครองเรือน”๑๔ 

                                                 
๑๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้าง

แล้ว, หน้า ๑๔๒-๑๔๓. 
๑๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๑. 
๑๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๑. 
๑๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐-๒๑. 
๑๔องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๗๒/๒๒๗. 



 

 

๗๙ 

สรรพชีวิตที่เกิดมาในโลกน้ีล้วนรักและหวงแหนชีวิตตนเอง แม้สัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน รัก
ชีวิต หวงชีวิต กลัวชีวิตจะต้องตาย ทั้งมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายต่างด้ินรนต่อสู้ทุกวิถีทาง เพ่ือให้ชีวิต
ของตนอยู่รอดแคล้วคลาด ปลอดภัย อยู่ดีมีสุข พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลข้อที่ ๑ ด้วยเห็นว่าสัตว์
ทั้งหลายรักชีวิตของตนเป็นอันดับแรก ให้คนเรามีอัธยาศัยไมตรีเอ้ืออารีต่อกัน 

ความหมาย คําว่า ปาณาติบาต เป็นคําบาลีมีรากศัพท์มาจากคําว่า ปาณ+อติปาต คําว่า 
ปาณ แปลตามพยัญชนะว่า สัตว์ผู้มีลมปราณ หมายถึง มนุษย์และดิรัจฉานที่ยังมีชีวิตอยู่ นับต้ังแต่เริ่ม
มีลมหายใจในครรภ์มารดา จนกระทั่งสิ้นชีวิต ส่วน อติปาต หมายถึง การทําให้ตกล่วงไปคือการฆ่าให้
ตายน่ันเองเมื่อนํามาประกอบกันเข้าจะมีความหมายว่า การทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปหรือการฆ่าสัตว์
ให้ตาย  ส่วนอีกคํา คือ เวรมณี แปลว่า เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติตามปลูกเมตตาจิตใน
สัตว์ทุกจําพวก เพราะเมตตาจิตเป็นความดี มีทั่วไปทั้งในหมู่มนุษย์และสัตว์ดิรัจฉาน แต่แตกต่างกัน
ตรงที่เมตตาของสัตว์ดิรัจฉานเกิดขึ้นด้วยสัญชาตญาณส่วนมนุษย์เกิดขึ้นด้วยสามัญสํานึก และสามารถ
พัฒนาให้เจริญได้สูงสุด๑๕ 

เมตตาจิตของสัตว์ดิรัจฉานย่อมเป็นไปในวงแคบกว่าของมนุษย์ สัตว์จําพวกหน่ึงก็แสดงความ
รักใคร่ในพวกของมันโดยส่วนมาก ไม่ทั่วไปแก่สัตว์จําพวกอ่ืน มักจะเป็นไปเฉพาะแต่ความรักในลูก
ของมัน เป็นการเลี้ยงรักษาลูกสืบเผ่าพันธ์ุ ที่จะมีไปถึงตัวอ่ืนด้วยน้ันก็น้อยนัก ส่วนเมตตาจิตของ
มนุษย์เป็นไปกว้างกว่าของดิรัจฉาน ได้ทั้งในพวกมนุษย์เองและพวกดิรัจฉานผู้ใดเห็นแก่สุขของตนฝ่าย
เดียวไม่แลเหลียวของผู้อ่ืนบ้าง ปราศจากเมตตาจิตคิดตัดความสุขของเขาเสีย ผู้น้ันช่ือว่าประพฤติผิด
จากทางธรรม จัดว่าเป็นบาปแห่งสิกขาบทน้ี เมื่อเพ่งเมตตาจิตเป็นใหญ่ ว่าโดยสรุป มีจุดประสงค์ ๖ 
ประการ ดังน้ี คือ เพ่ือให้มีเมตตาธรรม ไม่เบียดเบียน เพ่ือให้ชีวิตมีความปลอดภัย ไม่ต้องหวาดระแวง
กันและกัน เพ่ือให้ประกอบกิจการงานและประพฤติธรรมได้โดยสะดวก เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้สามารถ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันได้ต่อไป เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เพ่ือกําจัดเวรภัยทั้งปัจจุบันชาติและ
สัมปรายภพ๑๖ 

เกณฑ์การตัดสินการผิดศีลข้อที่ ๑ ศีลข้อน้ีท่านวางกฎเกณฑ์ไว้สําหรับวินิจฉัย ท่านเรียกว่า 
องค์ของศีล ถ้าทําผิดครบองค์ของศีลข้อน้ัน ๆ ศีลข้อน้ันก็ขาด ถ้าไม่ครบองค์ที่วางไว้ ขาดไปหน่ึงหรือ
สองข้อ ถือว่าศีลไม่ขาด แต่ศีลก็เศร้าหมองด่างพร้อย องค์ของศีลที่ท่านวางไว้จึงเป็นเคร่ืองเตือนใจให้
สํารวมระวังไม่ประมาท ศีลข้อ ๑ น้ีมีเกณฑ์การตัดสินดังน้ี ปาโณ สัตว์ที่จะฆ่าน้ันเป็นสัตว์มีชีวิต 
ปาณสญฺญิตา ผู้ที่จะฆ่าสัตว์น้ัน รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิต วธกจิตฺตํ มีจิตที่คิดจะฆ่าสัตว์น้ัน อุปกฺกโม ทํา
ความพยายามเพ่ือฆ่าสัตว์น้ัน เตน มรณํ สัตว์น้ันตายเพราะความพยายามน้ัน 

อนุโลมปาณาติบาต หมายถึง อาการท่ีทําให้มนุษย์หรือสัตว์ได้รับความเจ็บปวดลําบากที่สุด
จนกระทั่งทําให้อวัยวะพิการ แต่ไม่ถึงตาย เช่น การทําร้ายร่างกาย การทรกรรม การทําเช่นน้ีเป็น
เครื่องเบียดเบียนกันและกันส่วนหน่ึง ซึ่งยังจัดเป็นปาณาติบาตไม่ได้ เพราะไม่ครบองค์ประกอบของ
ปาณาติบาตท้ัง ๕ ข้างต้นจัดได้แต่เป็นส่วนหน่ึงแห่งปาณาติบาต เป็นเหตุให้ศีลด่างพร้อย จึงไม่ควร

                                                 
๑๕พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ. ๙), เบญจศีลเบญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย์, 

พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๔), หน้า ๔๙. 
๑๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๑. 



 

 

๘๐ 

ประพฤติ ไม่ว่าคนหรือสัตว์ไม่อยากตาย อยากอยู่เป็นสุขสบายทุกเมื่อ จงสํารวมใจไว้อย่าล่วงสิกขาบท
น้ี อย่างประมาทวางตนเป็นคนหัวไม้ อย่าเข่นฆ่าเขา อย่าทําร้ายเขา อย่าประพฤติเห้ียมโหดต่อคน
หรือสัตว์อ่ืน จงปลูกเมตตาจิต ปรารถนาความสุขแก่ผู้อ่ืนและสัตว์อ่ืนปรารถนาความไม่มีภัย ความไม่
มีเวรแก่มนุษย์และดิรัจฉานทั่วหน้ากัน๑๗ 

โทษของการผิดศีลข้อที่ ๑ (ปาณาติบาต) 
ในสัพพลหุสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ว่าด้วยวิบากอย่างเบาสุดแห่ง

การล่วงกรรมบถ ความว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ปาณาติบาตอันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว กระทําให้มากแล้ว ย่อมยัง
สัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกําเนิดสัตว์เดียรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแห่งปาณาติบาต
อย่างเบาที่สุด ย่อมยังความเป็นผู้มีอายุน้อยให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์”๑๘ 
ผู้ทําปาณาติบาตตายไปแล้ว ย่อมบังเกิดในนรก ในกําเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย เมื่อเกิด

เป็นมนุษย์อีกจะได้รับผล ๙ ประการ คือ เป็นคนทุพพลภาพ พิกลพิการ สูญเสียอวัยวะ เป็นคนรูปไม่
งาม ไม่สมส่วน มีกําลังกายอ่อนแอ เป็นคนเฉื่อยชา เป็นคนขี้ขลาด เป็นคนถูกผู้อ่ืนฆ่า และฆ่าตัวเอง มี
โรคภัยเบียดเบียน พวกพ้องบริวารแตกแยกกันหรือสูญเสีย อายุสั้น๑๙ 

อานิสงส์ของผู้รักษาศีลข้อที่ ๑ (ปาณาติบาต) 
ได้รับผลปฏิสนธิกาล คือ ได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดา เรียกว่า กามสุคติภูมิ ได้รับผล

ในปวัตติกาล คือ หลังจากเกิดแล้ว เช่น หลังจากเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้รับผลอีก ๒๓ ประการ ดังน้ี 
สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ ไม่พิกลพิการ มีร่างกายทรวดทรงสมส่วน ไม่เต้ียหรือสูงเกินไป สมบูรณ์
ด้วยกําลังกาย มีเชาว์ว่องไว มีเท้างามถูกส่วนเหมาะเจาะ เป็นผู้มีผิวพรรณสดใส ท่าทางมีสง่าราศี มี
รูปโฉมงามสะอาด มีองคาพยพสะอาด ปราศจากตําหนิแผลไฝ เป็นผู้อ่อนโยน มีลักษณะอ่อนละมุน
ละม่อม เป็นผู้มีความสุข เป็นผู้แกล้วกล้าอาจหาญในที่ทั้งปวง ไม่ว่าจะเข้าไปสู่สมาคมใด ๆ เป็นผู้มี
พละกําลังมาก มีถ้อยคําสละสลวยเพราะพริ้งจับใจ พวกพ้องบริวารรักใคร่ไม่แตกแยกจากตน พร้อม
ช่วยเหลือกัน เป็นคนไม่สะดุ้งตกใจกลัวต่อภัยเวร ข้าศึกศัตรูทําร้ายไม่ได้ ไม่ตายด้วยความเพียรฆ่าของ
ผู้อ่ืน มีพวกพ้องบริวารอยู่ทุกแห่งหน มีรูปร่างสวยงาม มีทรวดทรงสมส่วน มีความเจ็บป่วยน้อย  มี
โรคน้อย ไม่มีเรื่องเสียใจเศร้าโศก เป็นที่รักของชาวโลก ไม่พลัดพรากจากผู้คนและสิ่งที่รักที่ชอบใจ มี
อายุยืนยาว๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๑-๕๒. 
๑๘องฺ.อฏฐก. ๓๗/๑๓๐/๔๑๑. 
๑๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๙-๖๐. 
๒๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๐-๖๑. 



 

 

๘๑ 

๓.๑.๓.๒ หลักเมตตากรุณา 
๑) เมตตา ความรักคือความปรารถนาดีมีไมตรี ต้องการช่วยเหลือให้ทําทุกคนประสบ

ประโยชน์ และความสุข 
ความหมายของเมตตา 
พันตรีประยุทธ์ หลงสมบุญ ได้ให้ทัศนะไว้ในพจนานุกรมมคธไทยว่า เมตตา เป็นภาษาบาลี 

เป็นอิตถีลิงค์ มาจาก มิทฺ ธาตุ ต ปัจจัย อา เครื่องหมายอิตถีลิงค์ แปลง อิ เป็น เอ แปลง ท เป็น ต (/
มิทฺ+ต+อา=เมตฺตา) มีความหมายว่า ความรัก ความรักกัน ความเย่ือใย ความปรารถนาดีต่อกัน 
ความหวังดีต่อกัน ความหวังดีต่อกัน๒๑ 

ธรรมชาติของมนุษย์หรือสัตว์ต้องการความรักใคร่จากผู้อ่ืน ผู้มีจิตใจเมตตาก็หวังความดีงาม
อยากให้คนอ่ืนมีความสุขความเจริญเป็นเบ้ืองต้น เมตตา จึงแปลว่า ความรักใคร่ปรารถนาจะให้เขา
เป็นสุข เมตตาเป็นพรหมวิหารอย่างหน่ึงในพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เมตตา
จึงเป็นองค์ธรรม เรียกว่า เมตตาพรหมวิหาร๒๒ 

คําว่า “เมตตา” อาจแปลง่ายๆ ว่า ไมตรี ความรัก ความปรารถนาดี ความเห็นอกเห็นใจ 
ความเข้าใจดีต่อกัน ความใฝ่ใจ หรือต้องการสร้างเสริมประโยชน์สุขให้แก่เพ่ือนมนุษย์และสัตว์
ทั้งหลาย เมตตาจัดเป็นธรรมพ้ืนฐานของใจข้นแรกในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งทําให้
มองกันในแง่ดี หวังดีต่อกัน พร้อมที่จะรับฟัง และเจรจากันด้วยเหตุด้วยผลไม่ยึดเอาความเห็นแก่ตัว มี
อคติ คือ ความลําเอียงเพราะความโกรธ ความเกลียด ความเขลา และความเกรงกลัว เกรงใจเป็น
ที่ต้ัง๒๓ 

ความรัก คือ ความชอบ ความพึงพอใจ ความจริงใจ ความปรารถนาดี ความหวังดี ความ
บริสุทธ์ิใจโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทน ความหลงใหล ความผูกพัน ความห่วงหา ความอาทร ความ
เข้าใจ ความห่วงใย ความใส่ใจ ความคิดถึง ความอบอุ่น ความนุ่มนวล ความอ่อนโยน ความอ่อนแอ 
ความอ่อนไหว ความสุข ความเสียสละ๒๔ 

เมตตา  คือความรัก  ความปรารถนาดี  มีไมตรีจิตคิดบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  ปราศจาก
ความอาฆาตพยาบาท  โกรธเคือง  เมตตาทางกายด้วยกิริยาท่าทางงดงาม  ใบหน้าสายตาแช่มช่ืน  
ทางวาจาด้วยถ้อยคําไพเราะ  น่าฟังทางใจแสดงออกด้วยความปรารถนาดี 

เมตตา  ทําให้จิตใจเยือกเย็นสงบมีความสุข  หากจิตใจขาดเมตตาธรรมจะมีแต่ความ
เดือดร้อน  ทําให้เกิดความคิดโกรธแค้นขัดเคือง  ความคิดเบียดเบียนอิจฉาริษยา  เป็นที่สะสมบ่ม
ความทุกข์อยู่ในใจ 

เมตตา เป็นธรรมข้อแรกในพรหมวิหารธรรม คือ คุณธรรมของบิดามารดา หรือผู้ใหญ่ซึ่งเป็น
หัวหน้าหมู่คณะ ผู้ที่มีเมตตาเป็นเสมือนพระพรหม เมตตา เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในใจเราทุกคน 

                                                 
๒๑ประยุทธ์ หลงสมบุญ, พจนานุกรมมคธไทย, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๐), 

หน้า ๕๘๕. 
๒๒พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ. ๙), อ้างแล้ว, หน้า ๗๐. 
๒๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๒. 
๒๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๖. 



 

 

๘๒ 

นอกจากตนเองจะมีเมตตาอยู่แล้วยังต้องการจะได้รับเมตตาจากผู้อ่ืนอีก คือ ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนแล้ว 
ต้องการให้ผู้อ่ืนมีความรักความปรารถนาดีต่อตนเองบ้าง จึงควรแผ่เมตตาไปยังผู้อ่ืนสัตว์อ่ืนอยู่เสมอ ๆ 
วิธีแผ่เมตตา คือการมองคนในแง่ดีเหมือนมารดาบิดาเอ็นดูบุตรธิดา หรือนึกถึงตัวเองว่ารักความสุข
เกลียดทุกข์ฉันใด ผู้อ่ืนสัตว์อ่ืนก็รักสุขเกลียดทุกข์  ฉันน้ัน ดังคําว่า “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เมื่อนึกอยู่
เช่นน้ีจะมีเมตตามากข้ึน ความสุขความสงบก็เกิดขึ้นได้๒๕ 

สถาบันครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และชาวโลกจะมีสันติสุขได้ถ้าทุกคนในครอบครัว ทุก
คนในประเทศชาติ และคนทั่วโลก มีความรักเมตตาปรารถนาดีต่อกันโดยไม่หวังผลตอบแทน และต่าง
ก็มีการเจริญเมตตาโดยเสมอกัน เพราะความเมตตาเป็นรากฐานของความสงบร่มเย็นในทุกหนทุกแห่ง 
การใช้เมตตาเป็นปรัชญาพ้ืนฐานของชีวิตในทุกขั้นตอน เพราะเมตตาจะช่วยให้เกิดความสํานึกในเรื่อง
คุณค่าของชีวิต มองเห็นความสําคัญของชีวิตตลอดจนเคารพคุณค่าของชีวิต ไม่สามารถละเมิดศีล ๑ 
ได้ ทั้งน้ี เพราะเมื่อทุกชีวิตมีการเจริญเมตตาให้มีความมั่นคงในจิตใจแล้ว คุณธรรมอ่ืนๆ ก็จะตามมา
โดยธรรมชาติ๒๖ 

เมตตา หมายถึง ความรัก ความปรารถนาให้เขามีความสุข แผ่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวง
เป็นสุขทั่วหน้า เมตตา เป็นหน่ึงในพรหมวิหารธรรมในพระพุทธศาสนาหรือพรหมวิหารสี่ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา โดยเป็นปัจจัยให้เกิดพรหมวิหารอ่ืนได้ 

ลักษณะของเมตตา ในวิสุทธิมรรค สมาธินิทเทส พรหมวิหารนิเทส แสดงลักษณะของเมตตา
พรหมวิหารไว้ว่า เมตตา มีอาการประพฤติเก้ือกูลเป็นลักษณะ มีการน้อมนําเข้าไปเก้ือกูลประโยชน์ใน
สัตว์เป็นรส มีการบําบัดความอาฆาตเป็นปัจจุปัฏฐาน (อาการท่ีปรากฏ) มีการเห็นสัตว์เป็นที่ชอบใจ 
คือไม่โกรธเคือง ไม่ขุ่นเคืองในขณะนั้นเป็นปทัฏฐาน (เหตุใกล้) มีการเข้าไปสงบความพยาบาทเป็น
สมบัติ มีความเสน่หาเป็นวิบัติ 

ตามอัฏสาลินี อรรถกถา พระธัมมสังคณีปกรณ์ ทุกนิกเขปกถา เหตุโคจฉกะ พระบาลีนิทเทส
โทสะ ได้แสดงลักษณะของเมตตาไว้ว่า เมตตามีช่ือว่าไมตรี เน่ืองจากเป็นกิริยาที่สนิทสนม เมตตามีช่ือ
ว่าการเอ็นดู เพราะคอยปกป้องคุมครอง เมตตามีช่ือว่าความแสวงหาผลประโยชน์เก้ือกูล เมตตามีช่ือ
ว่าความสงสาร เน่ืองจากคอยหว่ันไหวตามไปด้วย ดังน้ัน การจะแสดงว่ามีเมตตาต่อบุคคลใด จึงต้องมี
ลักษณะดังกล่าว ซึ่งหากว่าไม่ใช่อาการเหล่าน้ี จิตขณะน้ันอาจเป็นโลภะหรือโทสะซึ่งเป็นอกุศลจิต 
ไม่ใช่เมตตา 

อานิสงส์ของเมตตา 
ในเมตตาสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต เล่มที่ ๓๗ ข้อที่ ๙๑ หน้าที่ 

๒๔๒ กล่าวถึงอานิสงส์เมตตา ความว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว ทําให้มากแล้ว 
กระทําให้เป็นดุจยาน กระทําให้เป็นที่ต้ัง หมั่นเจริญเนืองๆสั่งสมไว้โดยรอบ ปรารภ
ด้วยดี พึงหวังได้อานิสงส์ ๘ ประการ คือ หลับก็เป็นสุข ต่ืนก็เป็นสุข ไม่ฝันเห็นสิ่ง
ลามก เป็นที่รักของอมนุษย์ เป็นที่รักของมนุษย์ เทวดาย่อมรักษา ไฟ ยาพิษ หรือ

                                                 
๒๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๕-๘๖. 
๒๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๗. 



 

 

๘๓ 

ศัตรูไม่กล้ํากลายผู้น้ัน เมื่อแทงตลอดคุณธรรมที่สูงขึ้นไปยังไม่ได้ ย่อมไปบังเกิดใน
พรหมโลก”๒๗ 
เมตตา ได้แก่ ความปรารถนาจะให้เขาเป็นสุข ตนได้รับความสําราญแล้ว ก็อยากให้คนอ่ืนได้

บ้าง คุณข้อน้ีเป็นเหตุให้สัตว์คิดเก้ือกูลกันและกัน ของที่เราเห็นอยู่รอบด้าน เช่น วัดเป็นที่ประชุมกัน 
ได้บําเพ็ญกุศลมีประการต่าง ๆ โรงเรียนเป็นที่สําหรับเด็กได้เล่าเรียนวิชา หาความรู้ใส่ตัว โรงเลี้ยงเด็ก
กําพร้าไร้บิดามารดา ศาลา สระน้ํา สะพาน เป็นต้น ล้วนประกาศความมีเมตตาจริงของผู้สร้างทั้งน้ัน 

การแสดงเมตตาเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนควรทํา เพราะแต่แรกเราต้องอาศัยความเมตตา
ของผู้อ่ืนมาก่อน จึงมีชีวิตยืนมาได้ ช้ันแรก บิดา มารดา ครู อาจารย์ มิตรสหาย เมื่อเราโตแล้วก็ควร
แสดงเมตตาแก่ผู้อ่ืนบ้าง ถ้าสามารถอยู่ และไม่มีเหตุขัดข้อง แต่หาแสดงไม่ เช่น มีลูกแล้ว ไม่เอาเป็น
ธุระเลี้ยงดู รักษา พบคนขัดสน อดข้าวไม่มีจะบริโภค ตนอาจให้ได้ แต่ไม่ได้ให้ ได้ช่ือว่าเป็นคนใจจืด
เห็นแก่ประโยชน์ตัว มีหนีของโลกติดตัวอยู่ เพราะได้รับอุปการะของโลกมาก่อน เมื่อถึงเวลาเข้าบ้าง
ไม่ตอบแทน เพราะฉะน้ัน คนที่ไม่มีความเมตตา ท่านจึงเรียกว่า คนใจจืด 

การแสดงเมตตาน้ี  เมื่อกล่าวโดยแผ่ไปในผู้อ่ืน มี ๒ ลักษณะ คือ โอทิสสผรณา หมายถึง การแผ่
เมตตาไปในผู้อ่ืนโดยเจาะจง เช่น ในสัตว์ตัวน้ัน ตัวน้ี ในบุคคล หรือในคณะน้ัน (ไม่ทั่วไป) อโนทิสสผรณา 
หมายถึง การแผ่เมตตา มีสัตว์ บุคคล ไม่มีประมาณ โดยไม่เจาะจง (ทั่วไป) อโนทิสสผรณานี้ จึงมี
อานิสงส์มากกว่าโอทิสสผรณา เพราะว่าเป็นการแสดงว่าเราแผ่เมตตาไปไม่เลือกว่าจะเป็นมิตรหรือศรัตรู 

อานิสงส์ของการแผ่เมตตา มีอานิสงส์ ๑๑ ประการ คือ นอนหลับก็เป็นสุข ต่ืนก็เป็นสุข ไม่
ฝันลามกไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาย่อมรักษา ไฟ 
ยาพิษ ศาสตราย่อมไม่กล้ํากราย จิตต้ังมั่นเป็นสมาธิเร็ว สีหน้าย่อมเบิกบานแจ่มใส ย่อมไม่หลงตาย 
คือก่อนตายมีสติ เมื่อยังไม่ตรัสรู้ย่อมเข้าถึงพรหมโลก๒๘ 

๒) กรุณา ความสงสาร คือ อยากช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ใฝ่ใจที่จะปลดเปลื้อง
บําบัดความทุกข์ยาก เดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งปวง๒๙ 

กรุณา ได้แก่ ความคิดปรารถนาจะให้เขาปราศจากทุกข์ เมื่อเห็นทุกข์เกิดขึ้นแก่ผู้อ่ืนก็พลอย
หว่ันใจไปด้วย คุณข้อน้ีเป็นเหตุให้สัตว์คิดช่วยเปลื้องทุกข์ภัยของกันและกัน 

การแสดงกรุณาน้ีเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนควรทํา เราเป็นเด็กเคยได้รับความกรุณาจาก
ท่านผู้อ่ืนแล้ว เมื่อถึงเวลาก็แสดงแก่ผู้อ่ืนบ้าง คือ ความกรุณาก็ควรทํา ผู้ใดอาจอยู่แต่ไม่กระทํา เช่น 
เห็นคนเรือล่มจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตก็ไม่ช่วย หรือพบคนเจ็บไข้ตามทางไม่มีผู้อุปถัมภ์ ผ่านไปด้วยไม่
สมเพช และไม่ขวนขวายอย่างใดอย่างหน่ึง ผู้น้ันช่ือว่า เป็นคนใจดํา มีแต่เอาเปรียบโลก หวังอุปการะ

                                                 
๒๗องฺ.อฏฺฐก. ๓๗/๙๑/๒๔๒. 
๒๘วิชัย ธรรมเจริญ ป.ธ. ๙, พ.ม., ธรรมศึกษาตรี, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๔), หน้า ๒๖๑-๒๖๓. 
๒๙ที.ม. ๑๐/๑๘๔/๒๒๕. 



 

 

๘๔ 

ของทางโลกฝ่ายเดียว เมื่อถึงเวลาเข้าบ้างกลับเฉยเสียไม่ตอบแทน เพราไร้ความกรุณาในจิตใจ เพราะ
เหตุน้ัน คนที่ไม่มีความกรุณา ท่านจึงเรียกว่าคนใจดํา๓๐ 

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อแสดงความกรุณาต่อผู้อ่ืน แต่เป็นเรื่องทําลายประโยชน์ของคนท้ังหลาย 
เช่น เห็นเขาจับโจรผู้ร้ายมา คิดจะให้ผู้ร้ายรอดจากอาญาแผ่นดิน เข้าแย่งชิงให้หลุดไป ถึงช่วยผู้ร้ายให้
หลุดไปได้ ผู้ร้ายน้ันก็จะไปเบียนเบียนคนอ่ืนอีก และการที่เขาแย่งชิงน้ัน ก็เป็นการผิดกฎหมายอีกด้วย 
อย่างน้ีไม่ควรทํา ควรวางอุเบกขาเขาเสีย คิดว่าเป็นกรรมของโจรคนน้ันเสีย 

การแสดงเมตตากรุณาน้ี เมื่อใช้ถูกที่แล้ว ย่อมอํานวยผลอันดีให้แก่ผู้ประกอบและผู้รับทํา
ความปฏิบัติของผู้มีศีลให้งามขึ้น เหมือนหัวแหวนประดับเรือนแหวนให้งามฉะน้ัน จึงเรียกว่ากัลยาณ
ธรรม แต่ละอย่างในสิกขาบทที่ ๑ น้ี 

การเจริญเมตตา กรุณา ถ้าเจริญดีแล้ว มีคุณแก่ผู้เจริญได้ทั้งทางโลกและทางธรรม คือ ทางโลก 
ย่อมเป็นเหตุให้ต่างคนต่างมีความรักใคร่นับถือ เป็นเหตุไม่เบียดเบียนกัน ทางธรรม โดยตรงผู้เจริญธรรม 
๒ ประการน้ีอยู่เรื่อย ๆ เมตตาย่อมกําจัดความพยาบาท กรุณา ย่อมกําจัดความมีวิหิงสา (ความ
เบียดเบียนกัน) พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมที่คุ้มครองโลกมี ๒ อย่าง คือ เมตตา กรุณา เพราะถ้าในโลกทั้ง
มนุษย์และสัตว์ ต่างไม่มีความเมตตากรุณาต่อกันแล้ว ก็คงจะอยู่กันอย่างลําบากเป็นแน่แท้๓๑ 

เมตตา แปลว่า ความรัก หมายถึง รักที่มุ่งเพ่ือปรารถนาดี โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ จึงจะ
ตรงกับคําว่า เมตตาในที่น้ี ถ้าหวังผลตอบแทนจะเป็นเมตตาที่เจือด้วยกิเลส ไม่ตรงต่อเมตตาในพรหม
วิหารน้ี ลักษณะของเมตตา ควรสร้างความรู้สึกคุมอารมณ์ไว้ตลอดวัน ว่า เราจะเมตตาสงเคราะห์ 
เพ่ือนที่เกิด แก่ เจ็บ ตาย จะไม่สร้างความลําบากให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ความทุกข์ที่เขามี เราก็มี
เสมอเขา ความสุขที่เขามี เราก็สบายใจไปกับเขา รักผู้อ่ืนเสมอด้วยรักตนเอง 

กรุณา แปลว่า ความสงสาร หมายถึง ความปรานี ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ความสงสาร
ปรานีน้ีก็ไม่หวังผลตอบแทนเช่นเดียวกัน สงเคราะห์สรรพสัตว์ที่มีความทุกข์ให้หมดทุกข์ตามกําลังกาย 
กําลังปัญญา กําลังทรัพย์ ในกรุณาอัปปมัญญานิเทศ อภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่มที่ ๗๘ ข้อที่ ๗๔๔ 
หน้าที่ ๓๙๓ ความว่า 

“ภิกษุแผ่กรุณาไปยังสัตว์ทั้งปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคลคนหน่ึงผู้ตกทุกข์
ได้ยากแล้ว พึงสงสาร ฉะน้ัน”๓๒ 
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้อธิบายความหมายของชีวิตว่า “ชีวิต ความเป็นอยู่ ตรง

ข้ามกับความตาย” ในการดํารงชีวิตอยู่ มีลมหายใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เราเรียกกันว่ามี
ชีวิต ชีวิตทุกชีวิต สามารถติดต่อกับโลกได้ โดยอาศัยช่องทางที่เรียกว่า “ทวาร” หรือ “อายตนะ ๖” 
ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ติดต่อกับ “อายตนะ ๖” ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย สัมผัสใจ 
ดังน้ัน ผู้ที่มีชีวิตจึงสามารถรับรู้ สัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ ในขณะที่ไม่มีชีวิต ไม่สามารถใช้ช่องทาง
เหล่าน้ีในการติดต่อรับรู้ 

                                                 
๓๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต : A Constitution for Living, พิมพ์ครั้งที่ 

๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๒๐. 
๓๑วิชัย ธรรมเจริญ ป.ธ. ๙ พ.ม., ธรรมศึกษาตรี, อ้างแล้ว, หน้า ๒๖๑-๒๖๓. 
๓๒อภิ.วิ. ๕๘/๗๔๔. 



 

 

๘๕ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้ว่า “ชีวิตตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การ
ดํารงอยู่ของสัตว์โลกไม่ว่าจะบัญญัติเรียกเป็น มนุษย์ หรืออะไรก็ตาม และการดํารงอยู่น้ัน จะต้อง
ประกอบด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ หรือ อธิบายสั้น ๆ ว่า ชีวิต หมายถึง ขันธ์ ๕ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว เมตตา ความคิดปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุข คนที่มีจิตใจประกอบด้วย
เมตตาคิดเก้ือกูลให้ผู้อ่ืนมีความสุขน้ัน ถึงจะประพฤติผิดพลาดต่อกันบ้างก็ให้อภัยกันโดยไม่ถือโทษ
โกรธเคืองกัน เหมือนมารดาบิดา ผู้เป่ียมด้วยเมตตา ไม่ถือโทษโกรธเคืองหรือผูกพยาบาทในบุตรธิดา 
แต่ถ้าขาดเมตตาต่อกันแล้ว ก็ตรงกันข้าม 

เมตตา เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนควรให้แก่กันและกัน ตนเกิดมาแต่แรกต้องอาศัยเมตตา
ของผู้อ่ืน จึงมีชีวิตยาวมาได้ ช้ันแรกมารดาบิดาบํารุงเลี้ยงดูและฝึกปรือเรามาก่อนหรือตนกําพร้าขาด
มารดาบิดา  ก็ยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีเมตตา ซึ่งต้ังอยู่ในฐานะเป็นมารดาบิดาเช่นน้ัน
เหมือนกัน ต่อจากน้ันพอเติบโตไปอยู่ในสํานักครูอาจารย์ ท่านคอยดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนให้รู้วิชา 
ฝึกหัดอัธยาศัยและกิริยามารยาทให้เรียบร้อยสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ สิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่
ประโยชน์ ต่อมาถึงวัยที่ต้องประกอบกิจการงาน ก็ยังได้รับเมตตาจิตจากผู้บังคับบัญชาและมิตรสหาย  
เพ่ือนร่วมงานท่ีตนมีธุระเกี่ยวข้องอยู่ด้วย  ถ้าไม่ได้รับเมตตาจากท่านผู้อ่ืนมาโดยตลอด ไหนเลยจะ
สามารถต้ังตนอยู่ได้ เมื่อตนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นถึงเวลาที่ต้องแสดงเมตตาแก่ผู้อ่ืนบ้าง ก็ควรทํา โลกมนุษย์
ย่อมมีสันติภาพอยู่ได้ เพราะทุกคนปฏิบัติต่อกันอย่างน้ี 

กรุณา ความปรารถนาดี มีความคิดให้ผู้อ่ืน สัตว์อ่ืนปราศจากทุกข์เมื่อเห็นผู้อ่ืนได้รับความ
ทุกข์ก็พลอยหว่ันใจสงสาร เป็นเหตุให้คิดช่วยปลดเปลื้องทุกข์ภัยของกันและกันตรงข้ามกับ วิหิงสา 
ความเบียดเบียน ชีวิตของคนเราทุกคนดํารงอยู่ได้ เพราะอาศัยความเมตตากรุณาของผู้อ่ืนมาต้ังแต่
เบ้ืองต้น  เริ่มแต่มารดาบิดา ครูอาจารย์ พระมหากษัตริย์ รัฐบาลและญาติมิตรสหาย เป็นต้น 
ไม่เช่นน้ันถึงไม่ถูกใครฆ่าก็ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เลย เช่น ถ้ามารดาบิดาทิ้งทารกไว้โดยไม่เลี้ยงดู 
ไม่ต้องทําอะไร เพียงเท่าน้ีทารกก็สิ้นชีวิตไปเอง เมื่อทุกคนมีชีวิตเจริญเติบโตขึ้นมาได้ ด้วยความ
เมตตากรุณาของท่านก็ควรปลูกฝังเมตตากรุณาในชีวิตอ่ืนสืบต่อไป 

วิธีปลูกฝังเมตตาและกรุณา 
ความคิดต้ังใจปรารถนาให้เขาเป็นสุขจัดเป็นเมตตา ปรารถนาให้เขาปราศจากทุกข์จัดเป็น

กรุณา ในช้ันแรกท่านให้คิดปลูกฝังเมตตากรุณาในตนเองก่อนแล้วให้คิดเผื่อแผ่ไปในคนที่รักนับถือ ซึ่ง
เป็นคนใกล้ชิดสนิทกัน อันจะหัดให้เกิดเมตตากรุณาได้ง่ายต่อจากน้ันก็ให้คิดเผื่อแผ่ไปถึงคนที่ห่าง
ออกไปตามลําดับจนถึงคนที่ไม่ชอบกันเมื่อฝึกหัดคิดโดยเจาะจงได้สะดวก ก็หัดคิดแผ่ออกไปด้วย
เมตตาในสรรพสัตว์ไม่มีประมาณเมื่อทําได้เช่นน้ีบ่อย ๆ เมตตากรุณาก็จะเกิดขึ้นในจิตใจเหมือนหว่าน
พืชลงไป หมั่นปฏิบัติดูแลรักษา รดนํ้าพรวนดิน เป็นต้นเป็นประจํา พืชก็จะงอกงามขึ้น ฉะน้ัน ดังน้ัน 
ควรปลูกฝังเมตตากรุณาในมารดาบิดา ญาติพ่ีน้อง  ตลอดถึงคนท่ีไม่ชอบพอกันเป็นต้น เมื่อพืชคือ
เมตตากรุณา เจริญงอกงามข้ึนแล้ว ตัวเราน้ีแหละจะเป็นสุขก่อนใครทั้งหมด 

ความมีเมตตากรุณาแก่กันและกัน เป็นธรรมอันงามก็จริงอยู่ แต่จะแสดงออกมาต้องเป็นคน
ฉลาดและรู้วิธีที่จะแสดงออกจึงจะไม่มีโทษด้วยเหมือนพบคนตกนํ้า ตัวเองว่ายนํ้าไม่เป็นหรือเป็นหรือ
เป็นคนไม่แข็งแรงพอที่จะช่วยเขาได้ ถ้ากระโดดลงไปก็คงช่วยเขาไม่ได้หรือบางทีจะเอาตัวเองไม่รอด



 

 

๘๖ 

เสียชีวิตทั้งคู่ อย่างน้ีพึงเข้าใจว่า ความสามารถไม่พอจะแสดงเมตตาในลักษณะน้ีได้ต้องรู้จักผ่อนผัน
ช่วยเขา ด้วยการใช้ไม้หรือวัตถุอ่ืนช่วยนําให้ถึงฝั่ง หรือขวนขวายร้องเรียกให้ผู้อ่ืนช่วย 

อีกอย่างหน่ึง ถ้าจะแสดงเมตตากรุณาแก่ผู้หน่ึง แต่ทําลายประโยชน์ของคนทั้งหลายก็ไม่ควร
ทํา เช่น เห็นเขาจับผู้ร้ายมา คิดจะช่วยผู้ร้ายรอดพ้นจากอาญาแผ่นดินจึงเข้าแย่งชิงให้หลุดรอดไป  การ
ทําอย่างน้ีช่วยให้ผู้ร้ายน้ันให้รอดพ้นก็จริง แต่กลับส่งเสริมให้เขากลับไปเบียดเบียนคนทั้งหลายอีก และ
กิริยาที่เข้าแย่งชิงผู้ร้ายจากเจ้าหน้าที่น้ัน ก็เป็นการหมิ่นอาญาแผ่นดิน มีโทษตามกฎหมายอีกช้ันหน่ึง 
กรณีเช่นน้ี ควรเจริญอุเบกขาคือวางเฉยเสียคิดว่าเป็นกรรมของเขา เขากระทําช่ัวก็ได้รับผลช่ัว 

การแสดงความเมตตากรุณา ย่อมอํานวยประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม ในทางโลก  
ย่อมเป็นเหตุสําคัญให้มนุษย์มีความรักใคร่เคารพนับถือกันและกัน เป็นเหตุไม่ให้มีความเบียดเบียนกัน 
ในทางธรรม เมตตาเป็นเหตุให้กําจัดพยาบาท (การปองร้ายผู้อ่ืน) กรุณาเป็นเหตุให้กําจัดวิหิงสา (การ
เบียดเบียนกัน) การแสดงเมตตากรุณาน้ี ถ้าบุคคลประกอบให้ถูกที่แล้วย่อมอํานวยผลดีให้เกิดแก่ผู้
ประกอบและผู้ได้รับ ทําความประพฤติปฏิบัติของผู้มีศีลให้งามข้ึน เหมือนเรือนแหวนประดับหัวแหวน
ให้งามข้ึน ฉะน้ัน เพราะเหตุน้ัน เมตตากรุณา จึงได้ช่ือว่ากัลยาณธรรมในสิกขาบทท่ี ๑ 

๓.๑.๔ สรุปแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านชีวิต 
มนุษย์ทุกคนล้วนรักตัวกลัวตายกันทั้งน้ัน สมดังพุทธภาษิตที่ว่า นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ ความรักอ่ืน

เสมอด้วยตนไม่มี ฯ ฉะน้ัน ทุกคนก็ต้องการความอยู่รอดปลอดภัยกันทั้งน้ัน จึงได้รักษาตนคือรักษากาย
ได้แก่รักษาชีวิตอันเป็นที่รักของตนไว้ ชีวิต หมายถึงความเป็นอยู่ ที่มีองค์ประกอบ ดังน้ี คือ รูป (ธาตุ ๔ 
ดิน นํ้า ไฟ ลม/ธาตุ ๖ อากาศ วิญญาณ) และนาม (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ประกอบกันเข้าเป็น
ตัวตนเราเขา และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมเกี่ยวข้องกับชีวิต ได้แก่ 
ปาณาติปาตา เวระมะณี ประกอบด้วย ความหมาย เกณฑ์การตัดสินการผิดศีลข้อที่ ๑ โทษของการผิด
ศีลข้อที่ ๑ อานิสงส์ของผู้รักษาศีลข้อที่ ๑ และเมตตา มีความหมายของเมตตา ลักษณะของเมตตา 
อานิสงส์ของเมตตา และกรุณา ความสงสาร และวิธีปลูกฝังเมตตาและกรุณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๗ 

แผนภูมิที่ ๓.๑ แสดงแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมด้านชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านทรัพย์สิน 
 ปัจจัยเคร่ืองอาศัยพ้ืนฐานของมนุษย์ที่สําคัญ ๔ ประการ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม 
และยารักษาโรค รวมความว่า ทรัพย์สินสมบัติที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ในสังคม
ปัจจุบัน มีการลักขโมย ปล้นจี้ รวมทั้งการทุจริตคดโกงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ญาติมิตร หรือพวก
พ้องด้วยวิธีการท่ีแยบยลโดยกระทําด้วยตนเองบ้าง ใช้อํานาจบังคับบัญชาผู้อ่ืนให้ทําบ้าง ให้อามิส
สินจ้างให้คนอ่ืนทําบ้าง ทําให้สังคมไทยเราเป็นสังคมที่เห็นแก่ตัว สังเกตได้จากความวุ่นวายในสังคม
ปัจจุบัน ส่วนหน่ึงมาจากเกิดความทุจริตฉ้อฉลในรูปแบบต่าง ๆ ถือว่าเป็นการลักขโมยทั้งสิ้น   
 ๓.๒.๑ ความหมายของทรัพย์, สิน, สมบัติ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต) ได้ให้ทัศนะไว้ในหนังสือศัพท์
วิเคราะห์ว่า  มาจากรูปวิเคราะห์ว่า ทลิทฺทภาวํ ชเนตีติ ธนํ ว่ิงยังภาวะคนจนให้เกิด คือทําให้เกิดคน
จนเพราะไม่มีสิ่งน้ี (ชน ธาตุในความหมายว่าเกิด อ ปัจจัย แปลง ช เป็น ธ)๓๓ 

                                                 
๓๓พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต), ศัพท์วิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐), หน้า ๓๓๓. 

หลักธรรมที่เหมาะสมกับ
ค่านยิมด้านชวิีต 

หลักธรรม 

ชีวิต 
ธาตุ ๔ 

ธาตุ ๖ 

รูป 

นาม 
องค์ประกอบ 

พระธรรมกิตติวงศ ์

พระพรหมคณุาภรณ ์

ราชบณัฑิต 

ป. หลงสมบุญ 

กรุณา 

ปาณาติปาต 

ความหมาย 

เกณฑ์การตัดสิน 

โทษ 

อานิสงส ์

ศีล/ธรรม 

เมตตา 

ความหมาย 

ลักษณะ 

อานิสงส ์

วิธีปลูกฝัง 

ความหมาย 



 

 

๘๘ 

คําว่า “ธน” ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ทัศนะไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีใจความว่า ธน หมายถึง ทรัพย์สิน ธนสมบัติ หมายถึง การถึงพร้อมแห่งทรัพย์ ทรัพย์
สมบัติ๓๔ 

คําว่า “ธน” พ.ต.ประยุทธ์ หลงสมบุญ ได้ให้ทัศนะไว้ในพจนานุกรม มคธ-ไทย ว่า ธน 
เป็นนปงุสกลิงค์ ไม่ใช่เพศชาย-หญิง หมายถึง เงิน ทรัพย์ สิน (เงิน ทรัพย์) สินทรัพย์ สมบัติ อภิฯ วิ. 
มม อิทนฺติ ธนายิตพฺพํ สทฺทายิตพฺพนฺติ ธนํ ฯ ธนฺธญฺเญ, สทฺเท วา, อ. เวสฯ ๔๘๗ วิ. ธนียติ อิจฺฉียตีติ 
ธนํ ฯ ธนฺ อิจฺฉายํ, อ. ส. ธน, ทฺรวฺย.๓๕

 

ทรัพย์  คํา ว่า  “ทรัพย์” ราชบัณฑิตยสถาน  ไ ด้ ให้ทัศนะไ ว้ ในพจนานุกรม  ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีใจความว่า ทรัพย์ หมายถึง เงินตรา เช่น ไม่มีทรัพย์ติดตัว สมบัติ
พัสถาน เช่น เขาเป็นคนมีทรพัย์ วัตถุมีรูปร่าง โดนปริยาย หมายถึง สิ่งที่ถือว่ามีค่า อาจไม่มีรูปร่างก็ได้ 
เช่น มีปัญญาเป็นทรัพย์ อริยทรัพย์ (ส. ทฺรวฺย) ทรัพย์สิน หมายถึง วัตถุที่มรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่ง
อาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นวัตถุมีรูปร่าง ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เป็นวัตถุไม่มี
รูปร่าง๓๖ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต) ได้ให้ทัศนะไว้ในหนังสือศัพท์
วิเคราะห์ว่า คําว่า “ธน” แปลว่า ทรัพย์ สมบัติ (ทพฺพ วิตฺต สาปเตยฺย วสุ อตฺถ วิภว) มาจากรูป
วิเคราะห์ว่า มม ยิทนฺติ ธนิตพฺพํ สทฺทายิตพฺพนฺติ ธนํ แปว่า สิ่งอันผู้คนออกเสียงว่าเป็นของเรา คือ
แสดงความเป็นเจ้าของด้วยความช่ืนชม (ธน ธาตุในความหมายว่า ส่งเสียง อ ปัจจัย) และมาจากรูป
วิเคราะห์ว่า ทลิทฺทภาวํ ชเนตีติ ธนํ ฯ สิ่งยังภาวะคนจนให้เกิด คือ ทําให้เกิดคนจน เพราะไม่มีสิ่งน้ี 
(ชน ธาตุในความหมายว่าเกิด อ ปัจจัย แปลง ช เป็น ธ)๓๗ 

คําว่า “สิน” ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ทัศนะไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ว่า สิน เป็นคํานาม หมายถึง เงิน ทรัพย์ เช่น ทรัพย์ในดินสินในนํ้า มักใช้คู่กับคํา ทรัพย์ เป็น 
ทรัพย์สิน หรือ สินทรัพย์ คําว่า สินทรัพย์ เป็นคํานาม หมายถึง บรรดาทรัพย์สินซึ่งบุคคลเป็น
เจ้าของ๓๘

 

 คําว่า “สมบัติ” ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ทัศนะไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีใจความว่า สมบัติ แปลว่า ความถึงพร้อม หมายถึง ทรัพย์สิน เงินทองของใช้เป็นต้นที่มี
อยู่ เช่น ถึงมีสมบัติมากมายก็ไม่พ้นความตายไป ทํางามมาเกือบ ๒๐ ปี มีสมบัติอย่างเดียวคือบ้าน (ป.
, ส. สมฺปตฺติ)๓๙ 

                                                 
๓๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อ้างแล้ว, หน้า 

๕๕๑. 
๓๕ประยุทธ์ หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๓๖๕. 
๓๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, อ้างแล้ว, หน้า ๕๐๓. 
๓๗พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต), อ้างแล้ว, หน้า ๓๓๓. 
๓๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๙๓. 
๓๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๒๖. 



 

 

๘๙ 

คําว่า “สมบัติ” พ.ต.ประยุทธ์ หลงสมบุญ ได้ให้ทัศนะไว้ในพจนานุกรม มคธ-ไทย ว่า สมบัติ 
เป็นอิตถีลิงค์ เพศหญิง หมายถึง คุณชาติอันเขาพึงถึงพร้อม คุณชาติอันเขาถึงพร้อม การถึงพร้อม
ความถึงพร้อม ความดี ความดีเด่น ความดีเด่นของสิ่งน้ัน ๆ คุณภาพ ความมีคุณภาพ สมบัติ มาจาก 
สํปุพฺโพ ปทฺ คตยํ, ติ, ติสฺส ตฺติ. ทฺโลโป. ส. สมฺปตฺติ.๔๐ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต) ได้ให้ทัศนะไว้ในหนังสือศัพท์
วิเคราะห์ว่า  คําว่า “สมบัติ” แปลว่า สมบัติ ความดี สิริมงคล ความสําเร็จ ความถึงพร้อม (สมฺปทา 
ลกฺขี สิรี) มาจากรูปวิเคราะห์ว่า สมฺปชฺชนํ สมิชฺฌนํ สมฺปตฺติ แปลว่า ความถึงพร้อมคือความสําเร็จ (สํ 
บทหน้า ปท ธาตุในความหมายว่า ถึง บรรลุ ติ ปัจจัย แปลงนิคคหิตเป็น มฺ, ทฺ เป็น ตฺ) และมาจากรูป
วิเคราะห์ว่า สมฺปชฺชเตตี สมฺปตฺติ ภาวะที่ถึงพร้อม (เหมือน วิ.ต้น)๔๑ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต) ได้ให้ทัศนะไว้ในหนังสือศัพท์
วิเคราะห์ว่า  คําว่า “สมฺปทา” สมบัติ ความดี สิริมงคล ความสําเร็จ ความถึงพร้อม (สมฺปทา ลกฺขี 
สิรี) มาจากรูปวิเคราะห์ว่า สมฺปชฺชตีติ สมฺปทา ภาวะที่ถึงพร้อม (สํ บทหน้า ปท ธาตุในความหมายว่า 
ถึง อ ปัจจัย อา อิตฺ. แปลงนิคคหิตเป็น มฺ)๔๒ 

คําว่า “สิริ-สิรี” แปลว่า สิริ โชค มงคล ความดี ความสําเร็จ (สมฺปตฺติ สมฺปทา ลกฺขี) มาจาก
รูปวิเคราะห์ว่า กตปุญฺเญหิ เสวียเตติ สิริ สิ่งผู้อันทําความดีไว้ได้ส่องเสพ (สิ ธาตุในความหมายว่า เสพ 
คบหา ร ปัจจัย อิ อิตฺ.) มาจากรูปวิเคราะห์ว่า กตปุญฺญปุคฺคเล นิสฺสิยตีติ สิริ แปลว่า สิ่งที่อาศัยอยู่ใน
บุคคลผู้ทําความดีไว้ (สิ ธาตุในความหมายว่าอาสัย ร ปัจจัย อา อิตฺ.)๔๓ 

คําว่า “ลกฺขี” แปลว่า มงคล มิ่งขวัญ ความสมบูรณ์ ความสําเร็จ (สมฺปตฺติ สมฺปทา สิริ) มา
จากรูปวิเคราะห์ว่า ลกฺขียนฺติ สตฺตา เอตายาติ ลกฺขี แปลว่า สิ่งเป็นเคร่ืองอันเขาใช้กําหนดสัตว์โลกว่า
ดีกว่าสัตว์เดรัจฉาน (ลกฺข ธาตุในความหมายว่า กําหนดหมาย อี ปัจจัย)๔๔ 
 ๓.๒.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านทรัพย์สิน 

ในสังคมปัจจุบัน มีการลักขโมย ปล้นจี้ รวมท้ังการทุจริตคดโกงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
ญาติมิตร หรือพวกพ้องด้วยวิธีการที่แยบยลโดยกระทําด้วยตนเองบ้าง ใช้อํานาจบังคับบัญชาผู้อ่ืนให้
ทําบ้าง  ให้อามิสสินจ้างให้คนอ่ืนทําบ้าง  ทําให้สังคมไทยเราเป็นสังคมท่ีเห็นแก่ตัว  สังเกตได้จาก
ความวุ่นวายในสังคมปัจจุบัน ส่วนหน่ึงมาจากเกิดความทุจริตฉ้อฉลในรูปแบบต่าง ๆ ถือว่าเป็นการลัก
ขโมยทั้งสิ้น๔๕ 
 
 
 
 
 

                                                 
๔๐ประยุทธ์ หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ-ไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๗๑๗. 
๔๑พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต), อ้างแล้ว, หน้า ๖๗๕. 
๔๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๗๕. 
๔๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๐๕. 
๔๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๖๖. 
๔๕พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ. ๙), เบญจศีลเบญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย์, 

อ้างแล้ว, หน้า ๙๑. 



 

 

๙๐ 

 ๓.๒.๓.๑ อทินนาทานา เวระมะณี เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 
การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม ด้านทรัพย์สิน ที่มีปรากฏในวิสารทสูตร 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต เล่มที่ ๓๖ ข้อที่ ๑๗๒ หน้า ๓๖๔ ความว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้ว

กล้าครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน ? คืออุบาสก เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ฯลฯ เป็นผู้ด่ืม
นํ้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ ต้ังแห่งความประมาท ภิกษุทั้งหลาย อุบาสก
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ นี้แล ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน 

ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้า
ครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน ? คืออุบาสก เป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต 
ฯลฯ เป็นผู้งดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท 
ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้า
ครองเรือน”๔๖ 
ความหมาย ของศัพท์ อทินฺนาทาน มาจากคําสองคํา คือ อทินฺน+อาทาน คําว่า อทินน หมายถึง 

วัตถุสิ่งของที่เจ้าของมิได้อนุญาตให้โดยวิธีการต่างๆ เช่น การพูด การเขียนหนังสืออนุญาต หรือแสดง
กิริยาอาการให้รู้ว่า อนุญาต ส่วนคําว่า อาทาน หมายถึง การยึดถือเอาโดยวิธีการลักขโมย จี้ ปล้น ว่ิงราว 
ข่มขู่ ยักยอก ฉ้อโกง หรือสับเปลี่ยน เป็นต้น รวมความว่า การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 

อทินฺนาทานา เวรมณี แปลว่า เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้
ใ ห้ ด้วยอาการแห่งขโมย  คํ า ว่า  สิ่ งของ  ไ ด้แ ก่  สิ่ งของที่ มี ชี วิตมี วิญญาณครองที่ เ รี ยก ว่า 
“สวิญญาณกทรัพย์” เช่น สัตว์เลี้ยงมนุษย์ เป็นต้น และสิ่งของที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครอง ที่เรียกว่า 
“อวิญญาณกทรัพย์” ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง บ้านเรือน เรือกสวนไร่นา เป็นต้น 

สําหรับสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีลักษณะ ๓ ประการ คือ (๑) สิ่งของที่มีเจ้าของหวงแหน 
เจ้าของมิได้ยกให้เป็นกรรมสิทธ์ิขาด (๒) สิ่งของที่มิใช่ของใคร แต่มีผู้รักษาหวงแหนไว้ เช่น สิ่งของที่
เขาอุทิศบูชาปูชนียวัตถุในศาสนานั้น ๆ (๓) สิ่งของที่เป็นของส่วนรวม ที่ไม่ควรแบ่งกัน ได้แก่ ของสงฆ์
หรือของมหาชนในสโมสรสถานน้ัน ๆ 

ข้อห้ามของศีลข้อที่ ๒ ศีลข้อน้ี บัญญัติขึ้นเพ่ือป้องกันการทําลายกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สมบัติ
ของผู้อ่ืน ให้ประกอบการงานที่ชอบธรรม ไม่ผิดศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เว้น
จากเบียดเบียนกันและกัน การประพฤติผิดเช่นน้ี ได้ช่ือว่าประพฤติผิดธรรม เป็นบาปแห่งสิกขาบทน้ี 
๑.  โจรกรรม หมายถึง กิริยาที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยอาการเป็นโจร ๒. ความเลี้ยงชีพ
อนุโลมโจรกรรม ได้แก่ กิริยาที่แสวงหาทรัพย์ในทางที่ไม่บริสุทธ์ิ อันเป็นอุบายกระตุ้นให้ทําโจรกรรม 
๓. กิริยาเป็นฉายาโจรกรรม ได้แก่ กิริยาที่ทําทรัพย์ของผู้อ่ืนให้สูญและเป็นสินใช้ตกอยู่แก่ตน เป็น
ความประพฤติเคลือบแฝงเป็นอาการแห่งโจร๔๗ 

                                                 
๔๖องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๗๒/๒๒๗. 
๔๗พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ. ๙), เบญจศีลเบญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย์, 

อ้างแล้ว, หน้า ๙๑-๙๗. 



 

 

๙๑ 

เกณฑ์การตัดสินการผิดศีลข้อ ๒ ศีลข้อที่ ๒ น้ี มีองค์ศีล ๕ ประการ เป็นหลักวินิจฉัยว่าเมื่อ
ล่วงละเมิดแล้วศีลจะขาดหรือไม่ขาด ดังน้ี 

๑. ปรปริคฺคหิตํ สิ่งของน้ันมีเจ้าของหวงแหน 
๒. ปรปริคฺคหิตสญฺญิตา รู้อยู่ว่าสิ่งของน้ันมีเจ้าของหวงแหน 
๓. เถยฺยจิตฺตํ มีจิตคิดจะลัก 
๔. อุปกฺกโม มีความพยายามเพ่ือจะลักสิ่งของน้ัน 
๕. เตน หรณํ ได้สิ่งของน้ันมาด้วยความพยายามน้ัน๔๘

 

 โทษของการละเมิดศีลข้อที่ ๒ 
ในสัพพลหุสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ว่าด้วยวิบากอย่างเบาสุดแห่ง

การล่วงกรรมบถ ความว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย อทินนาทานอันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว กระทําให้มาก

แล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกําเนิดสัตว์เดียรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแห่ง
อทินนาทานอย่างเบาที่สุด ย่อมยังความพินาศแห่งโภคะให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็น
มนุษย์เป็นมนุษย์”๔๙ 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ศีลข้ออทินนาทานน้ีที่บุคคลล่วงละเมิดแล้วกระทําให้มากแล้ว ย่อมยัง

สัตว์ให้ไปเกิดในนรก ในกําเนิดสัตว์ดิรัจฉานในเปรตวิสัย  วิบากแห่งอทินนาทานอย่างเบาท่ีสุด ย่อมยัง
ความพินาศแห่งโภคะให้เป็นไปแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ มีสมบัติต้องพินาศเมื่อเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้รับผล 
๖ ประการ ได้แก่ เป็นคนด้อยทรัพย์ เป็นคนยากจน เป็นคนอดอยาก ไม่ได้สมบัติที่ตนต้องการ ต้อง
พินาศในการค้า ทรัพย์สินพินาศเพราะภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ราชภัย โจรภัย เป็นต้น 
 รักษาศีลข้อที่ ๒ 

ได้รับผลในปฏิสนธิกาลคือได้เกิดเป็นมนุษย์ หรือเทวดา เรียกว่า กามสุคติภูมิ ได้รับผลในปวัต
ติกาลคือหลังจากเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้รับผลอีก ๑๐ ประการ คือ ๑.  จะเป็นผู้มีทรัพย์มาก ๒.  มี
ข้าวของและอาหารมาก ๓.  หาโภคทรัพย์ได้ไม่สิ้นสุด ๔.  โภคทรัพย์ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ๕.  หาสิ่งที่
ปรารถนาได้รวดเร็ว ๖.  สมบัติไม่กระจายด้วยภัยต่างๆ ๗.  หาทรัพย์ได้โดยไม่ถูกแบ่งแยก ๘.  ได้โล
กุตตรทรัพย์คือนิพพาน ๙.  อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข ๑๐.  ไม่รู้ไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มี ในสิกขาบทท่ี ๒ แห่ง
เบญจศีลน้ัน มีกัลยาณธรรม คือ สัมมาอาชีวะเป็นคู่กัน ได้แก่ การประกอบการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ 

คุณข้อน้ี อุดหนุนศีลให้สามารถรักษาให้มั่นคง เพราะผู้มีศีลเว้นจากการเลี้ยงชีพในทางที่ผิด
แล้ว ถ้าไม่หมั่นทํามาหากินในทางที่ชอบแล้ว จะได้อะไรเป็นกําลังเลี้ยงชีพเสมอไป จะอาศัยทรัพย์เก่า
ก็มีแต่จะหมดไป ไม่มีของใหม่เพ่ิมขึ้นมาทดแทน เมื่อไม่มีทรัพย์ใหม่เลี้ยงชีพ ความยากจนบีบคั้นเข้า ก็
ไม่อาจต้ังอยู่ในศีลได้ จะรักษาให้บริสุทธ์ิ ก็ด้วยความลําบากแสนเข็ญ คนมีศีลยากจนโดยมากเพราะ
เหตุน้ี ถ้าเขาหมั่นประกอบการงานหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ ได้ทรัพย์มาก็จะได้เป็นเคร่ืองจับจ่ายใช้
สอยเลี้ยงชีพ ทั้งเป็นกําลังรักษาสุจริตให้มั่นคงด้วย 

                                                 
๔๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๘-๙๙. 
๔๙องฺ.อฏฐก. ๓๗/๑๓๐/๔๑๑. 



 

 

๙๒ 

ทางที่ชอบ แม้เว้นจากมิจฉาชีพ ก็ยังต้องประกอบด้วยกิริยาที่ประพฤติเป็นธรรมในการเลี้ยง
ชีพอีก ซึ่งท่านจัดไว้เป็น ๓ อย่าง คือ ประพฤติเป็นธรรมในกิจการ ประพฤติเป็นธรรมในบุคคล 
ประพฤติเป็นธรรมในวัตถุ 

๑) ประพฤติเป็นธรรมในกิจการ ได้แก่ การซื่อตรงในกิจการงาน เช่น คนเป็นลูกจ้างก็ทํางาน
ด้วยความอุตสาหะต้ังใจ ตรงตามเวลา มาเช้า เลิกทีหลัง ไม่บอดพริ้วหลีกเลี่ยงงาน 

๒) ประพฤติเป็นธรรมในบุคคล ได้แก่ การประพฤติที่ปราศจากอคติ เช่น ตนเป็นนายจ้าง
จ่ายค่าจ้างตามสัญญา หรือตามแรงงาน เป็นพ่อค้า ก็ขายสินค้าเท่าที่ราคากําหนดไว้แก่ทุกคนช้ันที่มา
ซื้อของเสมอไป ไม่ประพฤติเห็นแก่ได้ เช่น คนโง่เซอะซะ ก็ขายแพง ๆ คนฉลาดก็ขายตามตรง 

๓) ประพฤติเป็นธรรมในวัตถุ ได้แก่ ความไม่เอาวัตถุที่ไม่จริงไปหลอกลวงเขาว่าจริง เช่น 
คนขายสินค้าอะไรเป็นของแท้หรือเป็นของเทียมกัน บอกแก่ผู้ซื้อตามตรง ไม่ขายของเทียมอย่างของ
แท้อีกอย่างหน่ึง ทําสัญญารับสร้างบ้านเรือน และกําหนดว่า จะใช้ของชนิดน้ัน ๆ ทําตามสัญญาน้ันไม่
ยักเย้ือง ไม่ผ่อนใช้ของช้ันที่สองแทนช้ันที่หน่ึง ซึ่งจะทําให้บ้านเรือนน้ันไม่คงทนเท่าที่ควร 

ผู้ที่เลือกหาการงาน ควรเว้นงานที่ประกอบด้วยโทษเสีย เพราะทรัพย์ที่เกิดจากการงานอัน
ประกอบด้วยโทษน้ัน ไม่ยังประโยชน์ให้สําเร็จเต็มที่ 

อีกอย่างหน่ึง การงานที่ต้องเส่ียงโชค เช่น การพนัน ก็ไม่ควรเลือก เพราะเหตุพลาดท่าก็ฉิบ
หาย ถ้าได้ทรัพย์ก็ไม่ถาวร ด้วยเหตุ ๒ ประการน้ี คือ เป็นของได้มาง่าย ความเสียดายมีน้อย เก็บไม่
ใคร่อยู่ มีความยากไม่มีที่สิ้นสุด ได้มาแล้วคงอยากได้อีก เคยได้มาทางใด ก็ต้องหาทางน้ันอีก เมื่อเล่น
การพนันไม่หยุด ก็คงมีเวลาพลาดท่าสักคราวหน่ึงก็เป็นได้ 

ทรัพย์ที่ได้มาด้วยความหม่ันขยันทําการงาน ต้องเอาใจใส่ระวังรักษาให้พ้นอันตรายต่าง ๆ ทั้ง
ภายใน คือ ตนเอง บุตร ภรรยา สามี ไม่ใช้สอยให้เสียไป เพราะเหตุไม่จําเป็น ทั้งภายนอก เช่น โจร
นําไปเสีย หรือไฟผลาญเสียไป เป็นต้น จับจ่ายใช้สอยพอสมควร อย่าใช้ฟุ่มเฟือยเกินรายได้ และไม่
เบียดเบียนรอจนถึงกับอดอยาก รู้จักเก็บไว้เพ่ือการณ์ข้างหน้าบ้าง ก็พอทําตนให้พอสุขสําราญได้ ไม่
ต้องประกอบทุจริต เพราะความเลี้ยงชีวิตเข้าบีบคั้น๕๐ 

๓.๒.๓.๒ สัมมาอาชีวะ : เลี้ยงชีพในทางทีช่อบประกอบด้วยธรรม 
คนที่จะเรียกได้ว่า รู้จักหา รู้จักใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น ใช้เงินเป็นเป็นคนทํามาหากินที่ดี ต้ัง

ตัวสร้างหลักฐานได้ และใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง 
ก็เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมต่อไปน้ี 

ในทีฆชาณุสูตร ว่าด้วยประโยชน์สุขปัจจุบันและภาย พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐก
นิบาต เล่มที่ ๓๗ ข้อที่ ๑๔๔ หน้า ๔๖๓ ความว่า 

“ธรรม ๔ ประการย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์เพ่ือความสุขในปัจจุบันแก่กุลบุตร ๔ 
ประการเป็นไฉน คือ อุฏฐานสัมปทา อารักขาสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา”๕๑ 
ขั้นหาและรักษาสมบัติ ปฏิบัติตามหลักธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน หรือหลักธรรม

อันอํานวยประโยชน์สุขขั้นต้น ที่เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ประการ  

                                                 
๕๐วิชัย ธรรมเจริญ ป.ธ. ๙ พ.ม., ธรรมศึกษาตรี, อ้างแล้ว, หน้า ๒๖๔-๒๖๕. 
๕๑องฺ.อฏฺฐก. ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 



 

 

๙๓ 

๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
และการประกอบอาชีพที่สุจริต ฝึกฝนให้มีความชํานิชํานาญและรู้จริง รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจ
ตรา หาวิธีการที่เหมาะที่ดีจัดการและดําเนินการให้ได้ผลดี 

๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จักคุ้มครอง เก็บ รักษา โภคทรัพย์และ
ผลงาน ที่ตนได้ทําไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรมด้วยกําลังงานของตน ไม่ให้เป็นอันตราย
หรือเสื่อมเสีย 

๓. กัลยณมิตตา คบหาคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักเสวนาคบหาคน ไม่คบไม่เอาอย่างผู้ที่ชักจูงไป
ในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเย่ียงอย่างท่านผู้รู้ผู้ทรงคุณ ผู้มีความสามารถ ผู้น่าเคารพนับถือ 
และมีคุณสมบัติ เก้ือกูลแก่อาชีพการงาน 

๔. สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี คือ รู้จักกําหนดรายได้และรายจ่าย เป็นอยู่พอดีสมรายได้ มิให้
ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย ให้รายได้เหน่ือยรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้๕๒ 

ในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวัคค์ ความว่า 
“คฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถ ครั้นสะสมโภคสมบัติได้อย่างน้ีแล้ว พึงแบ่ง

โภคสมบัติออกเป็น ๔ ส่วน เขาย่อมผูกมิตรไว้ได้ คือพึงใช้สอยโภคทรัพย์ส่วนหน่ึง 
ใช้ประกอบการงาน ๒ ส่วน เก็บส่วนที่ ๔ ไว้ด้วยหมายใจว่าจะเก็บไว้ใช้ในยาม
อันตราย”๕๓ 
ขั้นแจงจัดสรรทรัพย์ เมื่อหาทรัพย์มาได้แล้ว รู้จักจัดสรรทรัพย์น้ัน โดยถือหลักการแบ่ง

ทรัพย์เป็น ๔ ส่วนที่เรียกว่าโภควิภาค ๔ คือ เอเกน โภเค ภุญฺเชยฺย ๑ ส่วน ใช้จ่ายเลี้ยงตน เลี้ยงคนที่
ควรบํารุงเลี้ยง และทําประโยชน์ ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย ๒ ส่วน ใช้เป็นทุนประกอบการงาน จตุตฺถญฺนิธา
เปยฺย อีก ๑ ส่วน เก็บไว้ใช้ในคราวจําเป็น๕๔ 

ในอาทิตยสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ความว่า “อริยสาวกย่อมใช้
จ่ายโภคทรัพย์ ที่ตนหามาได้ด้วยความหมั่นความขยัน ที่สะสมขึ้นด้วยกําลังแขน อาบเหง่ือต่างนํ้า ที่
ชอบธรรม ได้มาโดยธรรม ทําพลี ๕ อย่าง คือ  

๑. ญาติพลี (บํารุงญาติ) 
๒. อติถิพลี (ต้อนรับแขก) 
๓. บุพเปตพลี (ทําบุญอุทิศกุศลให้ผู้ตาย) 
๔. ราชพลี (บรจิาคทรัพย์ช่วยชาติ) 
๕. เทวตาพลี (ทําบุญอุทิศให้เทวดา)”๕๕ 
ขั้นจับจ่ายกินใช้ พึงเข้าใจและคํานึงไว้เสมอว่า การที่เพียรพยายาม แสวงหา รักษาและ

ครอบครอง โภคทรัพย์ไว้น้ัน ก็เพ่ือจะใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอ่ืน ถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัติให้
เกิดคุณประโยชน์แล้ว การหา และการมีทรัพย์สมบัติ ก็ปราศจากคุณค่า หาความหมายใด ๆ มิได้ 

                                                 
๕๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๖.  
๕๓ที.ปา. ๑๑/๑๔๐/๑๙๗. 
๕๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๖. 
๕๕องฺ.ปญฺจก. ๓๖/๔๑/๙๒. 



 

 

๙๔ 

ดังน้ัน เมื่อมีทรัพย์หรือหาทรัพย์มาได้แล้ว พึงปฏิบัติต่อทรัพย์หน่ึงส่วน แรกในข้อ ข. ตามหลัก โภคาทิ
ยะ (ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคะ หรือเหตุผลที่อริยสาวกควรยึดถือ ในการที่จะมีหรือครอบครอง
ทรัพย์สมบัติ) ๕ ประการ ดังพุทธพจน์ว่า 

อริยสาวกแสวงหาดภคทรัพย์มาได้ด้วยนํ้าพักนํ้าแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยทาง
สุจริตชอบธรรมแล้ว ๑. เลี้ยงตัว เลี้ยงมารดาบิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายให้เป็นสุข 
๒. บํารุงมิตรสหาย และผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข ๓. ใช้ปกป้องรักษาสวัสดิภาพ ทําตนให้มั่นคง
ปลอดจากภยันตราย ๔. ทําพลี คือ สละเพ่ีอบํารุงและบูชา ๕ อย่าง คือ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ อติถิ
พลี ต้อนรับแขก ปุพพเปตพลี ทําบุญหรือสักการะอุทิศผู้ล่วงลับ ราชพลี บํารุงราชการด้วยการเสีย
ภาษีอากร เป็นต้น เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ ทําบุญอุทิศสิ่งที่เคารพบูชาตามความเช่ือถือ อุปถัมภ์
บํารุงพระสงฆ์ และเหล่าบรรพชิตผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ผู้ไม่ประมาทมัวเมา เมื่อได้ใช้โภคะน้ันให้
เป็นประโยชน์ถูกต้องตามเหตุผลแล้ว ถึงโภคะเพ่ิมขึ้น ก็สบายใจ เช่นเดียวกัน เป็นอันไม่ต้องเดือดร้อน
ใจในทั้งสองกรณี๕๖ 

การใช้จ่ายใน ๕ ข้อ น้ี ท่านมุ่งแจกแจงรายการที่พึงจ่าย ให้รู้ว่าควรใช้ทรัพย์ทําอะไรบ้าง มิใช่
หมายความว่า ให้แบ่งส่วนเท่ากันไปทุกข้อ นอกจากน้ัน ท่านมุ่งกล่าวเฉพาะรายการท่ีพึงจ่ายเป็นประจํา
สําหรับคนทั่วไป แต่ถ้าผู้ใดสามารถ ก็ควรบําเพ็ญประโยชน์ให้มากขึ้นไปอีก ตามหลัก สังคหวัตถุ เป็นต้น๕๗ 

๒.๒.๔ สรุปแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านทรัพย์สิน 
 มนุษย์ทุกคนล้วนรักตัวกลัวตายกันทั้งน้ัน สมดังพุทธภาษิตที่ว่า นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ ความรัก
อ่ืนเสมอด้วยตนไม่มี ฯ ฉะน้ัน หลักธรรมที่เก่ียวกับค่านิยมทรัพย์สินสมบัติ ความหมายของทรัพย์สิน 
ทรัพย์สิน บทบัญญัติของกฎหมาย นิยาม ประเภทของทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ 
ทรัพย์แบ่งได้และทรัพย์แบ่งไม่ได้ ทรัพย์นอกพาณิชย์และทรัพย์ในพาณิชย์ สังกมทรัพย์และ
อสังกมทรัพย์ วิญญาณกทรัพย์และอวิญญาณกทรัพย์ โภคยทรัพย์ ส่วนควบของทรัพย์ อุปกรณ์ ดอก
ผลของทรัพย์ ทรัพยสิทธิ ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน หลักธรรมที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สิน 
ความหมายของศัพท์ อทินฺนาทาน ข้อห้ามของศีลข้อที่ ๒ เกณฑ์การตัดสินการผิดศีลข้อ ๒ โทษของ
การละเมิดศีลข้อที่ ๒ สัมมาอาชีวะ : เลี้ยงชีพในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขั้นหาและรักษา
สมบัติ ขั้นแจงจัดสรรทรัพย์ ขั้นจับจ่ายกินใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๕๖องฺ.อฏฺฐก. ๒๒/๔๑/๔๘. 
๕๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต : A Constitution for Living, อ้างแล้ว, 

หน้า ๓๘-๔๐. 



 

 

๙๕ 

แผนภูมิที่ ๓.๒ แสดงแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมด้านทรพัย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๓.๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านครอบครัว 
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งเสรีภาพในด้านต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่การเลือกคู่ครอง หนุ่มสาวมี

สิทธิเลือกคู่ครองได้เอง แต่ปัจจุบันกลับมีข่าวอ้ือฉาวเก่ียวกับเรื่องเพศสัมพันธ์มากทุกวงการ เช่น การ
ตบตีแย่งแฟนกันการฆ่ากันเพราะความหึงหวง การฆ่าตัวตายหรือทําร้ายตัวเองของสามีหรือภรรยาคู่ที่
คบชู้ เป็นต้น ปัญหาเหล่าน้ีเกิดขึ้นเพราะขาดศีลข้อ ๓ น่ันเองสังคมไทยในอดีตถือเรื่องน้ีเป็นเรื่อง
สําคัญมาก หญิงใดมีชู้จะถูกประณามมากในขณะเดียวกัน เจ้าขุนมูลนายผู้มีบรรดาศักด์ิ กลับมีภรรยา
หลายคนแต่ปัจจุบันหลายคนกลับเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่หญิงชายจะมีแฟนมากกว่าหน่ึงคน คนที่ไม่ใช่
แฟนแต่คบหากันฉันแฟนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระยะสั้นระหว่างบุคคล  (Short-term 
relationship) เรียกกันตามศัพท์แฟช่ันว่า “ก๊ิก” หากมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว ก็ถือว่าเข้าข่ายผิดศีล
ข้อน้ี การมีก๊ิกนั้นเสี่ยงอันตรายหลายด้าน เช่น การทะเลาะวิวาท การทําร้ายร่างกาย การฆ่าหรือ
แม้แต่โรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์อ่ืน ๆ รวมทั้งปัญหาสารพัดที่จะตามมา 

หลักธรรมที่เหมาะสมกับค่านิยม
ด้านทรพัย์สิน 

ทรัพย์สิน 

นิยาม 

ประเภท 

บทบัญญัติ 

ทรัพย์สิน 

หลักธรรม สัมมาอาชีวะ 

ขั้นจับจ่ายกินใช ้

ขั้นจัดแจงจัดสรร 

ทรัพย์ สิน 

สมบัติ 
สัมปทา 

สิร ิ

ลักข ี

อทินนาทาน 

ขั้นหาและรักษา 

เกณฑ์การตัดสิน 

โทษของการละเมิด 



 

 

๙๖ 

 ๓.๓.๑ ความหมายของครอบครัว 
ครอบครัว หมายถึง สถาบันพ้ืนฐานของสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและหมายความ

รวมถึงลูกด้วย๕๘ 
ค่านิยมเกี่ยวกับครอบครัว (เรื่องเพศสัมพันธ์) มีขึ้นเพ่ือให้มนุษย์รู้จักเคารพสิทธิในคู่ครอง

ผู้อ่ืนและในบุคคลผู้มีเจ้าของหวงแหน ป้องกันความแตกร้าวในหมู่มนุษย์ ทําให้ไว้วางใจกันและกัน  
เพราะธรรมดาของหญิงกับชาย เมื่อรักใคร่กันแล้วย่อมไม่อยากให้ใครมาแย่งไปและหวังความซื่อตรง
ต่อกัน ทั้งน้ี เพราะหวังปลูกความสามัคคี สร้างความเป็นปึกแผ่น ป้องกันความแตกร้าวในหมู่มนุษย์
และทําให้วางใจกันและกัน ชายกับหญิงแม้ไม่ได้เป็นญาติกัน ก็ยังมีความรักใคร่เป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกันได้ ด้วยอํานาจความปฏิพัทธ์ในทางการสิกขาบทข้อน้ี แปลว่า เว้นจากการประพฤติผิดกาม
ทั้งหลาย บุคคลผู้ประพฤติผิดทางประเวณีด้วยอํานาจความรักใคร่ติดใจในกาม ผู้น้ัน ได้ช่ือว่าทําความ
แตกร้าวในหมู่มนุษย์ และทําให้เสียความไว้วางใจกัน๕๙ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของครอบครัวไว้ว่า 
หมายถึง ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สามี ภรรยาและบุตร เป็นต้น๖๐ 

ความหมายของครอบครัวในเชิงสหสาขาวิทยา 
๑) ในแง่ชีววิทยา ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนที่เก่ียวพันกันทางสายโลหิต เช่น สามี ภรรยา 

มีบุตร บุตรเกิดจากอสุจิของบิดาผสมกับไข่สุกของมารดา ฉะน้ัน บิดามารดากับบุตรจึงเก่ียวพันทาง
สายโลหิตแล้วแต่โครโมโซมและยีนที่บุตรได้รับมาจากทั้งบิดาและมารดา 

๒) ในแง่กฎหมาย ชายหญิงจดทะเบียนสมรสกัน มีบุตร คนเหล่าน้ีเป็นครอบครัวเดียวกันตาม
กฎหมาย บุตรมีสิทธ์ิได้รับมรดกจากบิดามารดา ถ้าไม่มีบุตรผู้สืบสายโลหิตโดยตรงหรือจดทะเบียน
เป็นบุตรบุญธรรม ก็นับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันตามกฎหมาย 

๓) ในแง่สังคม ครอบครัว หมายถึง กลุ่มที่รวมอยู่ในบ้านเดียวกัน อาจเก่ียวหรือไม่เก่ียว
พันทางสายโลหิตหรือทางกฎหมายแต่มีปฏิสัมพันธ์กัน ให้ความรักและความเอาใจใส่ต่อกัน มีความ
ปรารถนาดีต่อกัน 

๔) ในแง่สังคมวิทยา ครอบครัว คือ สถาบันพ้ืนฐานทางสังคมท่ีมีความสําคัญใกล้ชิดกับการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพสถาบันอ่ืน ๆ๖๑ 

สุพัตรา สุภาพ ได้กล่าวว่า ครอบครัวเป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดของสังคม เป็นหน่วยย่อยของ
สังคมที่มีความสัมพันธ์และร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เป็นสถาบันที่คงทนที่สุดและยังไม่เคยปรากฏว่า 
สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ไม่มีสถาบันครอบครัว เพราะมนุษย์ทุกคนต้องอยู่ในสถาบันครอบครัว 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มสังคมกลุ่มแรก ที่มนุษย์ทุกคนเจอ ต้ังแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโต และมีครอบครัว
แยกออกมา ครอบครัวจะให้ตําแหน่ง ช่ือและสกุลซึ่งเป็นเครื่องบอกสถานภาพ บทบาทตลอดจน
กําหนดสิทธิหน้าที่ที่สมาชิกมีต่อกันและต่อสังคม  ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งสําคัญของ

                                                 
๕๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, อ้างแล้ว, หน้า ๒๒๐. 
๕๙พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ. ๙), เบญจศีลเบญจธรรม. อ้างแล้ว,หน้า ๑๑๑. 
๖๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๗. 
๖๑ทวีรัสมิ์ ธนาคม, ตําราครอบครัวสัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : มปท., ๒๕๑๘), หน้า ๒๗. 



 

 

๙๗ 

สังคมในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ซึ่งมีการกําหนดมาตรฐาน
ความประพฤติของครอบครัว๖๒ 

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ ได้กล่าวว่า ครอบครัว หมายถึง กลุ่ม
บุคคลที่มีความผูกพันกัน ทางอารมณ์และจิตใจมีการดําเนินชีวิตร่วมกัน รวมท้ังพ่ึงพิงกันทางสังคม
เศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กันทางกฎหมายและทางสายโลหิต๖๓ 

สนิท สมัครการ ให้ความหมายครอบครัวไว้ว่า “กลุ่มของญาติสนิทกลุ่มหน่ึงซึ่งอยู่ร่วมหลังคา
บ้านเดียวกัน หรืออยู่ในบริเวณร้ัวบ้านเดียวกัน (ในกรณีที่มีบ้านมากกว่าหน่ึงหลัง) ตามปกติแล้ว
ครอบครัวย่อมทําหน้าที่เบ้ืองต้นที่จําเป็นต่าง ๆ เพ่ือสนองความต้องการพ้ืนฐาน (Basic need) ของ
มนุษย์ อย่างไรก็ดีหน้าที่บางประการของครอบครัวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาวะความเป็นญาติของสมาชิกแต่ละครอบครัวทั้งแบบชีวภาพและ
แบบสังคมกําหนดก็ได้”๖๔ 

ประสบ บุญเดช ให้ความหมายครอบครัวว่า “เป็นหน่วยงานย่อยพ้ืนฐานของสังคมโดยปกติ
มักประกอบด้วย สามี ภรรยา และบุตร ฐานะการเป็นครอบครัวเริ่มขึ้นเมื่อชายและหญิงได้ทําการ
สมรสกัน และดําเนินต่อไปจนกระทั่งเกิดบุตรคนแรก คนที่สองและคนถัด ๆ ไป ครอบครัวบาง
ครอบครัวอาจไม่มีบุตรตลอดชีวิตของสามีภริยาก็ได้ และในทํานองเดียวกันครอบครัวบางครอบครัวก็
มีเพียงบิดา หรือมารดากับบุตรเท่าน้ัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะสามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความ
ตายหรือหย่าร้างเลิกรากันไป”๖๕ 

วรณาภรณ์ โภคภิรมย์ ให้ความหมายไว้ว่า ครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานและสากลท่ีสุด
สําหรับทุกสถาบัน มุ่งอธิบายครอบครัว 2 แนวทางด้วยกัน 

๑) แนวจิตวิทยา มุ่งช้ีให้เห็นว่าครอบครัวเป็นกลุ่มปฐมภูมิ เพราะเน่ืองด้วยความผูกพันกัน
อย่างใกล้ชิดของบรรดาสมาชิกของกลุ่มที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน มีการพบปะและแสดงอาการ
ตอบสนองต่อกันและกัน 

                                                 
๖๒สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), 

หน้า ๒๖. 
๖๓คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ, เอกสารประกอบการประชุม

สมัชชาแห่งชาติด้านครอบครัว “ร่างนโยบายและแผนงานในการพัฒนาสถาบันครอบครัว”, วันที่ 
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล, หน้า ๑๕. 

๖๔สนิท สมัครการ, มีเงินก็นับว่าน้อง มีทองก็นับว่าพี่ ระบบครอบครัวและเครือญาติของ
ไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๘), หน้า ๑.   

๖๕ประสบสุข บุญเดช, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เรื่อง 
ครอบครัว, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๓๑), หน้า ๑. 



 

 

๙๘ 

๒) แนวสังคมวิทยา ถือว่าบรรดาสมาชิกในครอบครัวน้ันต่างฝ่ายต่างให้ และรับประสบการณ์
จากกันและกัน ซึ่งถือว่าต่างฝ่ายต่างถ่ายทอดพฤติกรรมให้แก่กันและกัน อันเป็นกระบวนการเรียนรู้
ทางสังคม๖๖ 

จากความหมายท้ังหมดสรุปได้ว่า ครอบครัวเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดในสังคม ประกอบด้วย 
กลุ่มคนท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือโดยการแต่งงาน  มีความผูกพันกันทางอารมณ์และ
จิตใจ  เป็นหน่วยย่อยของสังคมที่มีความคงทนที่สุด เป็นสถาบันที่สําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของ
มนุษย์ และเป็นสถาบันที่จะสร้างสมาชิกใหม่ให้กับสังคม ในรูปของเด็กเกิดใหม่และอบรมให้เด็ก
เหล่าน้ันเข้ากับสังคมได้ 

ประเภทของครอบครัว ครอบครัวไทยแบ่งออกเป็น ๔ รูปแบบใหญ่ คือ 
๑) ครอบครัวเน้ือแท้ หรือครอบครัวพ้ืนฐาน (Nuclear or Elementary Family) หรือ

ครอบครัวเบ้ืองต้น ประกอบด้วย ๒ Generation คือ บิดา มารดา และบุตรธิดา แต่ในทางวัฒนธรรม
ก็จะมีญาติอยู่ด้วย เช่น ในสังคมไทย บางครอบครัวต้องเลี้ยงบิดามารดาของฝ่ายสามีหรือภรรยา หรือ
บางครอบครัวมีพ่ีหรือน้องของสามีที่ยังเป็นโสดอาศัยอยู่ การที่มีญาติอาศัยบ้างก็มิได้ทําให้ ครอบครัว
เนื้อแท้กลายเป็นครอบครัวแบบอ่ืนไปเพราะ อํานาจของหัวหน้าครอบครัว ก็ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์ 
ครอบครัวแบบน้ีเกิดขึ้นง่าย บางคนนิยมเรียกว่า “ครอบครัวพ้ืนฐาน” เพราะครอบครัวแบบน้ีเป็น
รากฐาน ของครัวครัวแบบอ่ืน ๆ 

๒) ครอบครัวขยาย (Extended or Joint Family) ประกอบด้วยสมาชิก ๓ ระดับ คือ พ่อ 
แม่ ลูกและปู่ ย่า ตา ยายอยู่ในครอบครัวเดียวกัน การใช้จ่ายทรัพย์สินในลักษณะของ “กงสี” 

๓) ครอบครัวผสมหรือครอบครัวซ้อน (Composite or Compound Family) หมายถึง 
ครอบครัวที่ชายหรือหญิงมีคู่ชีวิตได้มากกว่า ๑ คน และนํามาอยู่อาศัยรวมกันในครอบครัวเดียวกัน 

๔) ครอบครัวสาระ (Essential Family) คือ ครอบครัวที่มีเฉพาะแม่และลูก ๆ พ่อต้องไปหา
งานทําในเมือง ซึ่งกําลังทวีจํานวนมากขึ้น๖๗ 

หน้าที่สําคัญของครอบครัว 
สุพัตรา สุภาพ กล่าวถึงหน้าที่ของครอบครัวไว้ ดังน้ี 
๑) สร้างสรรค์สมาชิกใหม่ (Reproduction) เพ่ือให้สังคมสามารถดํารงอยู่ได้ การมีสมาชิก

ใหม่ต้องมีให้สมดุลกับทรัพยากรภายในประเทศ 
๒) บําบัดความต้องการทางเพศ (Sexual Gratification) ซึ่งออกมาในรูปของการสมรสเป็น

การลดปัญหาทางเพศบางอย่าง เช่น ข่มขืน การสมรสจึงเป็นสิ่งจําเป็นในสังคมท่ีมีการจัดระเบียบ 
เพราะการสมรสคือ วิธีการหน่ึงที่สังคมเข้ามาควบคุมความสัมพันธ์ให้อยู่ในขอบเขต 

                                                 
๖๖วรรณาภรณ์ โภคภิรมย์, “การดํารงชีวิตสมรสที่ย่ังยืนในทัศนะของผู้ที่เคยแต่งงาน

มาแล้ว”, (บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), 
๒๕๔๕, หน้า ๖. 

๖๗สนิท สมัครการ, มีเงินก็นับว่าน้อง มีทองก็นับว่าพี่ ระบบครอบครัวและเครือญาติของ
ไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๔-๗. 



 

 

๙๙ 

๓) เลี้ยงดูผู้ เยาว์ให้เจริญเติบโตขึ้นในสังคม (Maintenance of Immature Children) 
ครอบครัวจึงมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรต้ังแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบใหญ่ การเลี้ยงดูจากท่ีอ่ืนแม้ทําได้ก็ไม่ดี
เท่ากับครอบครัว ครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่สําคัญมากต่อระบบการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของ
เด็ก เป็นสถานที่ที่เลี้ยงดูเด็กให้เป็นคนที่เจริญเติบโตสมบูรณ์ ไม่ให้เกิดปัญหาสังคม 

๔) ให้การอบรมสั่งสอนแก่เด็กให้รู้จักระเบียบของสังคม (Socialization)  ครอบครัวเป็น
แหล่งการอบรมเบ้ืองต้นที่มีอิทธิพลต่อเด็กมากที่สุด เป็นสถาบันเตรียมตัวเด็กให้ออกไปเผชิญกับ
สิ่งแวดล้อม ช่วยอบรมเด็กให้รู้จักกฎหมายคุณค่าแบบของความประพฤติ ฯลฯ สอนให้เด็กปรับตัวเข้า
กับสิ่งแวดล้อมในสังคม 

๕) กําหนดสถานภาพ (Social Placement) เราได้ช่ือสกุลมาจากครอบครัว ซึ่งส่วนมากก็
เปลี่ยนได้ในเวลาต่อมา สถานภาพเป็นสิ่งที่ติดตัวมาต้ังแต่เกิด เช่นเป็นลูกคนรวย เป็นลูกพ่อค้า เป็น
ลูกชาวนา สถานภาพอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสังคมที่บุคคลน้ันเป็นสมาชิกอยู่ 

๖) ให้ความรักความอบอุ่น (Affection) ครอบครัวเป็นแหล่งที่สมาชิกได้รับความรักความ
อบอุ่นอย่างบริสุทธ์ิใจ เป็นแหล่งที่ให้หลักประกันว่าจะมีคนที่รักเราจริงและรักเราเสมอ ครอบครัวจะ
เป็นแหล่งให้กําลังใจและปลุกปลอบใจ เพ่ือให้สมาชิกสามารถผ่านอุปสรรคไปได้ สรุปแล้วครอบครัว
จึงเป็นแหล่งให้ความรัก ความคุ้มครองและความมั่นคงทางด้านจิตใจแก่สมาชิกทําให้สมาชิกมีพลังใจ
ในการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี๖๘ 

นอกจากน้ี ศรีสว่าง พั่ววงค์แพทย์ ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของครอบครัว สามารถ
พิจารณาได้ทั้ง ๓ มิติ คือ 

ด้านสังคม ครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานเก่าแก่ที่สุด ทําหน้าที่หล่อหลอมความเป็นมนุษย์
ด้วยการเลี้ยงดูอบรม ให้การเรียนรู้แก่ลูก แก่เด็กให้มีพัฒนาการรอบด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา สังคม อารมณ์ บุคลิกภาพที่เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะบทบาทการเป็นพ่อแม่น้ันคง
ลาออกไม่ได้ 

บทบาทสําคัญในฐานะเป็นสถาบันในสังคมอีกประการหน่ึง คือ การสั่งสมบ่มเพาะขัดเกลา
เด็กให้มีการเรียนรู้เชิงสังคมให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน มีจิตใจ
เอ้ืออาทร มีจิตสํานึกต่อสังคมส่วนรวม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีสันติสุข ทั้งน้ีการทําตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ และสมาชิกผู้ใหญ่ในครอบครัว จะเป็นการเรียนรู้ที่ดีย่ิงสําหรับเด็ก 

ด้านเศรษฐกิจ สมาชิกครอบครัวต่างก็เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค ในฐานะเป็นผู้ผลิตไม่ว่าจะอยู่
ในฐานะผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ ผู้ลงทุน ถ้าไม่ผ่านการขัดเกลาจากครอบครัว บ่มเพาะนิสัยให้รัก
การทํางาน มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ต่ออาชีพของตน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวินัยในตนเอง ก็
จะเป็นผู้ผลิตในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ไม่มีคุณภาพ 

ในฐานะเป็นผู้บริโภค ถ้าได้รับการอบรม ขัดเกลาให้เป็นผู้บริโภคท่ีมีคุณภาพ คือ รู้ทัน
กัน เลือกสรรบริโภคอย่างมีประโยชน์อย่างประหยัดและปลอดภัย  ไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการ หรือ
สื่อมวลชนก็ตาม ย่อมรู้จักใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล อย่างรู้จักประมาณ อย่างรู้จักพอ อย่างมี

                                                 
๖๘สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา, อ้างแล้ว, หน้า ๖๘-๖๙. 



 

 

๑๐๐ 

ภูมิคุ้มกัน การท่ีประชากรของสังคมได้รับการบ่มเพาะให้เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีคุณภาพดังกล่าว 
ย่อมเป็นพ้ืนฐานเป็นพลังในการสร้างเศรษฐกิจส่วนรวมต่อไป 

ด้านการเมืองการปกครอง ครอบครัวเป็นหน่วยสังคมพ้ืนฐานที่บ่มเพาะทักษะทางการเมืองให้
เกิดขึ้นในครอบครัวได้ ซึ่งหมายถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีกติกา การมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของ
สมาชิกในครอบครัว มีความเอ้ืออาทรต่อกัน ตัดสินใจร่วมกัน รู้จักเจรจาประนีประนอมกันด้วยความ
รักความเข้าใจและเหตุผล มีความเคารพซึ่งกันและกัน มีการรู้จักอภัยกัน ซึ่งเป็นทักษะของการเมือง
การปกครองในระดับครอบครัว อันจะเป็นพ้ืนฐานของวิถีชีวิตในครรลองประชาธิปไตยต่อไปอย่างดีถ้า
สถาบันครอบครัวสามารถปฏิบัติภารกิจทั้ง ๓ มิติหลักดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ ครอบครัวน้ันก็จะมี
ภูมิคุ้มกัน มีความมั่นคงเข้มแข็ง เป็นพลังหลักในการสร้างสันติสุขในสังคม ในวงกว้างออกไปได้ไม่ยาก๖๙ 

ลักษณะของครอบครัวไทย 
ลักษณะของครอบครัวไทยเราต้ังแต่โบราณมาถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นในด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างย่ิง ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของเราที่ได้อบรมสั่งสอนสืบทอดต่อๆ กันมา กล่าวคือ ผู้เยาว์จะต้องเคารพเช่ือฟัง
ผู้ใหญ่ ลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่  ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีหาได้ไม่มาก
นักในสังคมทางซีกโลกตะวันตก ลักษณะที่สําคัญ ๆ ของครอบครัวไทย มีดังน้ี  

๑. เป็นครอบครัวขยายหรือครอบครัวใหญ่มากกว่าครอบครัวแบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในชนบท 
ซึ่งประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า (หรือตา ยาย) รวมท้ังพ่ีน้องของฝ่ายสามีหรือภรรยา 

๒. ให้อํานาจผู้ชายหรือสามีเป็นผู้นําครอบครัว โดยภรรยาต้องใช้นามสกุลของสามี สามีต้องมี
หน้าที่อุปการะเลี้ยงดู ให้ความจุนเจือในทางเศรษฐกิจ แต่ในปัจจุบันน้ี ฝ่ายภรรยาเร่ิมมีบทบาทมาก
ขึ้น เพราะต้องช่วยกันหาเงินหาทองมาช่วยยกฐานะของครอบครัว มิฉะน้ันฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวจะอยู่ในภาวะลําบาก 

๓. ลูก คือ โซ่ทองคล้องใจพ่อแม่ รวมไปถึง ปู่ ย่า ตา ยาย หรือ พ่ี ป้า น้า อา ด้วย จะเห็นได้
ว่าเมื่อเวลามีเด็กเล็กในครอบครัว ผู้ใหญ่ทุกคนมักมุ่งความสนใจไปที่ตัวเด็ก 

๔. มีความเคารพเช่ือฟังกันตามลําดับอาวุโสของสมาชิกในครอบครัว 
๕. ลูกผู้ชายได้รับการยกย่องให้เป็นผู้สืบสกุล น่ันคือ จะต้องคอยระมัดระวังความประพฤติให้

อยู่ในกรอบของศีลธรรม ถ้ามีความประพฤติเสียหาย ก็เท่ากับเป็นการทําลายวงศ์สกุล 
๖. ลูกๆ จะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา กล่าวคือ ต้องคอยอุปการะเลี้ยงดู

ท่านเมื่อท่านอยู่ในวัยชรา ลูกหลานจะต้องให้ความอุปการะเลี้ยงดูญาติผู้ใหญ่ของตนเป็นลักษณะที่
สําคัญอย่างหน่ึงของครอบครัวไทย  คนไทยได้รับการสั่งสอนอบรมเรื่องความกตัญญูกตเวที ให้รู้จัก
ช่วยเหลือและอุปการะแก่ญาติผู้ใหญ่ของตน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยชราและขาดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่สังคมยกย่องอย่างสูง 

๗. ภรรยา ถึงแม้จะไม่ใช่ผู้นําครอบครัว แต่ก็มีบทบาทอย่างมาก โดยอิทธิพลเหนือฝ่ายชายใน
การอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดา การใช้จ่ายในครอบครัวตลอดจนการดูแลบ้านเรือน 

                                                 
๖๙ศรีสว่าง  พ่ัววงค์แพทย์, “ครอบครัวไทย : ปัญหาและแนวทางแก้ไข”, วารสารการประชา 

สงเคราะห์, ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๖ (พ.ค.-ธ.ค. ๒๕๓๗) : ๕๑. 



 

 

๑๐๑ 

๘. ความผูกพันทางสายโลหิต บิดามารดารักและห่วงใยลูกของตนเสมอ แม้ว่าจะแต่งงานไป
แล้วก็ตาม ทํานองเดียวกับญาติพ่ีน้องจะช่วยเหลือเผื่อแผ่กันและกัน ญาติทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมี
ความเท่าเทียมกัน และนับเช้ือสายทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิง พ่อแม่มักอุปการะเลี้ยงดูลูกที่เป็นคนโสด
ตลอดไป ถ้าคู่สมรสใหม่จําเป็นต้องอยู่ร่วมกับครอบครัวเดิม มักเลือกการอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับ
ครอบครัวฝ่ายหญิงมากกว่าฝ่ายชาย เพ่ือเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการใช้อํานาจเหนือภรรยาเกิน
ขอบเขต ดังน้ัน ความรักภายในครอบครัวไทยจะเป็น ดังน้ี ๑) ความรักและเคารพระหว่างสามีภรรยา 
๒) ความรักของบิดามารดาต่อบุตร ๓) ความรักและความกตัญญูต่อผู้เคยอุปการะ ๔) ความรักใน
สายเลือด๗๐ 

๓.๓.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านครอบครัว 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีมากมายถึง ๘๔๐๐ พระธรรมขันธ์ นักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้ง 

ได้อธิบายขยายความไว้ก็มากมาย ผู้วิจัยขอนําเสนอหลักธรรมที่เหมาะสมดังต่อไปน้ี 
๓.๓.๒.๑ กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม ด้านครอบครัว ที่มีปรากฏในวิสารทสูตร 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต เล่มที่ ๓๖ ข้อที่ ๑๗๒ หน้า ๓๖๔ ความว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้ไม่

แกล้วกล้าครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน ? คืออุบาสก เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ฯลฯ 
เป็นผู้ด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท ภิกษุทั้งหลาย 
อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน 

ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้แกล้ว
กล้าครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน ? คืออุบาสก เป็นผู้งดเว้นจาก
ปาณาติบาต ฯลฯ เป็นผู้งดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่ง
ความประมาท ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล ย่อม
เป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน”๗๑ 
กาม แปลว่า กราม ความรัก ความใคร่ ความปรารถนา มาจากรูปวิเคราะห์ว่า กามยติ รติจฺฉํ 

อุปฺปาทยตีติ กาโม (กมุ ธาตุในความหมายว่าปรารถนา ณ ปัจจัย พฤทธ์ิ อ เป็น อา) อีกวิเคราะห์ว่า 
กาเมตีติ กาโม ฯ อาการท่ีปรารถนา (เหมือน วิ. ต้น) และอีกวิเคราะห์ว่า กามิยตีติ กาโม ฯ ภาวะอัน
สัตว์โลกปรารถนา (เหมือน วิ. ต้น)๗๒ 

เมถุน แปลว่า เมถุน การร่วมเพศ (คามธมฺม อสทฺธมฺม พฺยวาย รติ) มาจากรูปวิเคราะห์ว่า 
มิถุนานํ อิตฺถีปุริสานํ สมานฉนฺทานํ อาจาโร เมถุนํ ฯ ความประพฤติของคู่หญิงชายผู้มีความใจเสมอ
กัน (มิถุ บทหน้า  ณ ปัจจัย พฤทธิ อิ เป็น เอ) 

                                                 
๗๐ไพฑูรย์ เครือแก้ว, ลักษณะของครอบครัวไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๑๘), หน้า ๒๕. 
๗๑องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๗๒/๒๒๗. 
๗๒พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ. ๙, ราชบัณฑิต), อ้างแล้ว, หน้า ๕๓๗. 



 

 

๑๐๒ 

อีกวิเคราะห์ว่า เมถนฺติ สงฺคจฺฉนฺตีติ เมถุนา ปุมิตฺถิยุคลา เตสํ กมฺมํ เมถุนํ ฯ กิจกรรมของคู่
ชายหญิงผู้สมสู่กัน (มิถุ+ยุ = เมถุน+ณ)๗๓  

กาม ความใคร่ ความอยาก ความปรารถนา สิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่ กามมี ๒ คือ ๑) กิเลส
กาม กิเลสที่ทําให้ใคร่ ๒) วัตถุกาม วัตถุอันน่าใคร่ ได้แก่ กามคุณ ๕ 

กามคุณ ส่วนที่น่าปรารถนาน่าใคร่ มี ๕ อย่าง คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ (สัมผัส
ทางกาย) ที่น่าใคร่ น่าพอใจ๗๔ 

เบญจกามคุณ สิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่ ๕ อย่าง คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ 
(สัมผัสทางกาย) ๗๕ 

ในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ความว่า 
“กามคุณ ๕ ประการ คือ รูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตา น่าปรารถนา น่าใคร่ น่า

ชอบใจ น่ารัก ชักพาให้ใคร่พาใจให้กําหนัด เสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหู กลิ่นที่พึงรู้แจ้ง
ด้วยจมูก รสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้น โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกาย น่าปรารถนา น่าใคร่ 
น่าชอบใจ น่ารัก ชักพาให้ใคร่ พาใจให้กําหนัด ภิกษุทั้งหลายกามคุณมี ๕ ประการ
เหล่าน้ีแล ข้อที่ความสุข ความโสมนัสเกิดขึ้น เพราะอาศัยกามคุณ ๕ เหล่าน้ี น้ีเป็น
คุณของกามท้ังหลาย”๗๖ 
ปัญจพิธกามคุณ กามคุณ ๕ อย่าง คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่ารักใคร่น่าชอบใจ 
กามคุณ ๕ (ส่วนที่น่าใคร่น่าปรารถนา, ส่วนที่ดีหรือส่วนอร่อยของกาม-sensual pleasures; 

sensual objects) ๑. รูปะ (รูป-form; visible object) ๒. สัททะ (เสียง-sound) ๓. คันธะ (กลิ่น-
smell; odor) ๔. รสะ (รส-taste) ๕ โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย-touch; tangible object) 

ห้าอ ย่าง น้ี  เฉพาะส่ วนที่ น่ าปรารถนา  น่า ใคร่  น่ าพอใจ  (Agreeable, delightful, 
pleasurable) เรียกว่า กามคุณ๗๗ 

ทิศที่ ๓ ในฐานะที่มีสามี พึงให้เกียรติบํารุงภรรยา ผู้เปรียบเสมือนทิศเบ้ืองหลัง ดังน้ี ยกย่อง
ให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยา ไม่ดูหมิ่น ไม่นอกใจ มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน หาเครื่องแต่งตัว
มาให้เป็นของขวัญตามโอกาส 

ภรรยาอนุเคราะห์ สามี ตามหลักปฏิบัติดังน้ี จัดงานบ้านให้เรียบร้อย สงเคราะห์ญาติมิตรทั้ง
สองฝ่ายด้วยดี ไม่นอกใจ รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ ขยับ ช่างจัดช่างทํา เอางานทุกอย่าง๗๘ 

                                                 
๗๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๓๗. 
๗๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้าง

แล้ว, หน้า ๑๖. 
๗๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๑. 
๗๖ม.มู. ๑๘/๑๙๗/๑๑๐. 
๗๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 

หน้า ๖๐. 
๗๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๕. 



 

 

๑๐๓ 

คู่ครองที่ดี ที่จะเป็นคู่ร่วมชีวิตกันได้ นอกจากกามคุณแล้ว ควรมีคุณสมบัติ และประพฤติตาม
ข้อปฏิบัติ ดังน้ี 

คู่สร้างคู่สม มีหลักธรรมของคู่ชีวิต ที่จะทําให้คู่สมรสมีชีวิตสอดคล้องกลมกลืนกัน เป็น
พ้ืนฐานอันมั่นคงที่จะทําให้อยู่ครองกันได้ยืดยาว เรียกว่า สมชีวิธรรม ๔ ประการ คือ ๑. สมสัทธา มี
ศรัทธาสมกัน เคารพนับถือในลัทธิศาสนา สิ่งเคารพบูชาแนวความคิดความเช่ือถือ หรือหลักการต่าง ๆ 
ตลอดจนแนวความสมใจอย่างเดียวกัน หนักแน่นเสมอกันหรือปรับเข้าหากัน ลงกันได้ ๒. สมสีลา มี
ศีลสมกัน มีความประพฤติ ศีลธรรม จรรยา มารยาท พ้ืนฐานการอบรม พอเหมาะสอดคล้อง ไปกันได้ 
๓. สมจาคา มีจาคะสมกัน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความโอบอ้อมอารีความมีใจกว้าง ความเสียสละ 
ความพร้อมที่จะช่วยเหลือเก้ือกูลผู้อ่ืน พอกลมกลืนกัน ไม่ขัดแย้งบีบคั้นกัน ๔. สมปัญญา มีปัญญาสม
กัน รู้เหตุรู้ผล เข้ากัน อย่างน้อยพูดกันรู้เรื่อง 

คู่ชื่นชมคู่ระกํา หรือ คู่บุญคู่กรรม คือ คู่ครองที่มีคุณธรรม ลักษณะนิสัยความประพฤติ
ปฏิบัติการแสดงออกต่อกันที่ทําให้เก้ือกูลกันหรือถูกกันก็มี ต้องยอมทนกันหรืออยู่กันอย่างขมขื่น ก็มี
ในกรณีน้ีท่านแสดง ภรรยา ประเภทต่าง ๆ ไว้ ๗ ประเภท คือ ๑. วธกาภริยา ภรรยาเย่ียง
เพชฌฆาต คือภรรยาที่มิได้อยู่กินด้วยความพอใจ ดูหมิ่น และคิดทําลายสามี ๒. โจรีภริยา ภรรยาเย่ียง
โจร คือ ภรรยาชนิดที่ล้างผลาญทรัพย์สมบัติ ๓. อัยยาภริยา ภรรยาเย่ียงนาย คือ ภรรยาที่เกียจคร้าน 
ไม่ใส่ใจการงานปากร้าย หยาบคาย ชอบข่มสามี ๔. มาตาภริยา ภรรยาเย่ียงมารดา คือ ภรรยาท่ีหวังดี
เสมอ คอยห่วงใยเอาใจใส่ สามีหาทรัพย์มาได้ก็เอาใจใส่คอยประหยัดรักษา ๕. ภคินีภริยา ภรรยาเย่ียง
น้องสาว คือ ภรรยาผู้เคารพรักสามี ดังน้องรักพ่ีมีใจอ่อนโยน รู้จักเกรงใจ มักคล้อยตามสามี ๖. สขี
ภริยา ภรรยาเย่ียงสหาย คือ ภรรยาที่เป็นเหมือนเพ่ือน มีจิตภักดี เวลาพบสามีก็ร่าเริงยินดี วางตัวดี 
พระพฤติดี มีกิริยามารยาทงามเป็นคู่คิดคู่ใจ ๗. ทาสีภริยา ภรรยาเย่ียงนางทาสี คือ ภรรยาที่ยอมอยู่
ใต้อํานาจสามีถูกสามีตะคอกตบตี ก็อดทน ไม่แสดงความโกรธตอบ 

ท่านสอนให้ภรรยาสํารวจตนว่า ที่เป็นอยู่ตนเป็นภรรยาประเภทไหนถ้าจะให้ดี ควรเป็น
ภรรยาประเภทใด สําหรับชายอาจใช้เป็นหลักสํารวจอุปนิสัยของตนว่าควรแก่หญิงประเภทใดเป็น
คู่ครอง และสํารวจหญิงที่จะเป็นคู่ครองว่าเหมาะกับอุปนิสัยตนหรือไม่ แม้สามีก็ย่อมมีหลายประเภท 
พึงเทียบเอาจากภรรยาประเภทต่าง ๆ เหล่าน้ัน 

คู่ศีลธรรมคู่ความดี เอาหลักธรรมสําหรับการครองเรือนคือ ฆราวาสธรรม ๔ ประการมาใช้
ต่อกันในบ้านด้วย ดังน้ี ๑. สัจจะ ความจริง คือ ซื่อสัตย์ต่อกัน ทั้งจริงใจ จริงวาจา และจริงในการ
กระทํา ๒. ทมะ ฝึกตน คือ รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัยแก้ไขข้อบกพร่องข้อขัดแย้ง ปรับตัวปรับ
ใจเข้าหากันและปรับปรุงตนให้ดีงามยิ่งขึ้นไป ๓. ขันติ อดทน คือ มีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่น ไม่วู่วาม 
ทนต่อ ความล่วงล้ํากํ้าเกิน กัน และร่วมกันอดทนต่อความเหน่ือยยากลําบากตราตรําฝ่าฟันอุปสรรค
ไปด้วยกัน ๔. จาคะ เสียสละ คือ มีนํ้าใจ สามารถเสียสละความสุขสําราญความพอใจส่วนตนเพ่ือ
คู่ครองได้ เช่น อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข้ เป็นต้น ตลอดจนมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
ญาติมิตรสหายของคู่ครอง ไม่ใจแคบ 

คู่ถูกหน้าที่ต่อกัน สงเคราะห์ อนุเคราะห์กัน ตามหลักปฏิบัติในทิศ ๖ ข้อที่ว่าด้วย ทิศ
เบ้ืองหลัง คือ สามีปฏิบัติต่อภรรยา โดยยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยา ไม่ดูหมิ่น ไม่นอกใจ 
มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน หาเคร่ืองแต่งตัวมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส ภรรยาอนุเคราะห์



 

 

๑๐๔ 

สามี โดยจัดงานบ้านให้เรียบร้อย สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี ไม่นอกใจ รักษาทรัพย์สมบัติที่
หามาได้ ขยับ ช่างจัดช่างทํา เอางานทุกอย่าง 

พ่อบ้านเห็นใจภรรยา สตรีมีความทุกข์จําเพราะตัวอีกส่วนหน่ึง ต่างหากจากผู้ชาย ซึ่งสามีพึง
เข้าใจ และพึงปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจ คือ ผู้หญิงต้องจากหมู่ญาติมาอยู่กับตระกูลของ
สามี ทั้งที่ยังเป็นเด็กสาวสามีควรให้ความอบอุ่นใจ ผู้หญิงมีระดู ซึ่งบางคราวก่อปัญหา ให้เกิดความ
แปรปรวนท้ังใจกายฝ่ายชายควรเข้าใจ ผู้หญิงมีครรภ์ ซึ่งยามนั้นต้องการความเอาใจใส่บํารุงกายใจ
เป็นพิเศษ ผู้หญิงคลอดบุตร ซึ่งเป็นคราวเจ็บปวดทุกข์แสนสาหัส และเสี่ยงชีวิตมาก สามีควรใส่ใจ
เหมือนเป็นทุกข์ของตน ผู้หญิงต้องคอยปรนเปรอ เอาใจฝ่ายชาย ฝ่ายชายไม่ควรเอาแต่ใจตัว พึง
ซาบซึ้งในความเอ้ือเฟ้ือและมีนํ้าใจตอบแทน๗๙ 
 ๓.๓.๒.๒ กามสังวร การสํารวมในกาม (สทารสันโดษ, ปติวัตร) 
 ในสิกขาบทท่ี ๓ แห่งเบญจศีลน้ัน มีกัลยาณธรรม คือ ความสํารวมในกามเป็นคู่กัน ได้แก่ 
กิริยาที่ระมัดระวังไม่ประพฤติมักมากในกาม คุณข้อน้ี ส่งความความบริสุทธ์ิผ่องใสของชายหญิงให้
กระจ่างแจ่มใส ชายหญิงเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารแล้ว แต่ยังประพฤติมักมากในกามคุณ ย่อมไม่มีสง่า
ราศี ตกอยู่ในมลทินไม่พ้นจากติฉินนินทาไปได้ 

ธรรมข้อน้ี แจกตามเพศของบุคคล เป็น ๒ คือ สทารสันโดษ ความสันโดษด้วยภรรยาของตน 
เป็นคุณสําหรับประดับชาย และปติวัตร ความประพฤติเป็นไปตามสามีของตน เป็นคุณสําหรับประดับ
ของหญิง สทารสันโดษ ได้แก่ ความยินดีด้วยภรรยาของตน ชายได้ภรรยาแล้ว พอใจด้วยภรรยาของ
ตน ช่วยกันหาช่วยกันทํา เลี้ยงดูกันไปไม่ละทิ้ง ไม่ผูกสมัครรักใคร่หญิงอ่ืนอีก อย่างน้ีช่ือว่า สทารสันโด 
สันโดษด้วยภรรยาของตนอย่างอุกฤษฏ์ (อย่างสูง) ในบ้านเมืองที่มีกฎหมาย ยอมให้ชายมีภรรยาได้
หลายคน แต่ชายก็พอประสงค์ด้วยหญิงที่ตนกําลังถือเป็นภรรยา ก็เป็นสทารสันโดษ 
 โทษของอสทารสันโดษ (ไม่ยินดีด้วยภรรยาของตน) 

ในสัพพลหุสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ว่าด้วยวิบากอย่างเบาสุดแห่ง
การล่วงกรรมบถ ความว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย กาเมสุมิจฉาจารอันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้วกระทําให้มาก
แล้ว ย่อมยังสัตว์ ให้เป็นไปในนรก ในกําเนิดสัตว์เดียรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแห่ง
กาเมสุ มิจฉาจาร อย่างเบาที่สุด ย่อมยังศัตรูและเวรให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็น
มนุษย์”๘๐ 

 ชายที่ไม่สันโดษด้วยภรรยาของตน เที่ยวซุกซนคบหาหญิงแพศยา ถึงไม่เป็นกาเมสุมิจฉาจาร 
ก็ย่อมเป็นความเสื่อมเสียแก่คนเอง ๓ ประการ คือ ๑) เสียทรัพย์เป็นค่าบําเรอหญิงน้ันทุกครั้ง ไม่ใช่
เป็นฐานะอุปการะ แต่เสียค่าปรับ เพราะอํานาจกิเลส ๒) เป็นบ่อเกิดของโรค ทําให้ร่างกายพิการไป
ต่าง ๆ ไม่แข็งแรง และโรคติดต่อกันได้ ๓) ใกล้ต่ออันตรายต่าง ๆ เพราะหญิงแพศยา ย่อมผูกสมัครรัก
ใคร่กับชายหลายคน เมื่อเกิดหึงหวงกันขึ้นมาก็ย่อมทําร้ายกันถึงเสียชีวิตก็มี เรื่องน้ีเกิดขึ้นบ่อย ๆ 

                                                 
๗๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๔๙-๕๒. 
๘๐องฺ.อฏฐก. ๓๗/๑๓๐/๔๑๑. 



 

 

๑๐๕ 

ปติวัตร ได้แก่ ความจงรักภักดีในสามี ฝ่ายหญิงได้สามีแล้ว พึงปฏิบัติสามีของตนตามหน้าที่ที่
ภรรยาจะทําให้ดีที่สุด ผูกสมัครรักใคร่เฉพาะสามีของตน ที่สุดเมื่อสามีของตนตายไปก่อนแล้ว ถ้าตน
เป็นหญิง ไม่ต้องห้ามจะมีสามีใหม่ก็ได้ ไม่บาปกรรม ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง แต่ด้วยอํานาจความรัก
ใคร่นับถือในสามีของตนท่ีตายไปแล้ว คงตัวเป็นหม้ายอยู่อย่างน้ันไม่มีสามีใหม่ หญิงชนิดน้ีได้ช่ือว่า 
ปติวัตร ประพฤติตนไปตามสามีของตน ความสํารวมในกาม ส่องความประพฤติงามของชายหญิง ผู้มี
ศีลย่ิงขึ้น๘๑ 

๓.๓.๓ สรุปแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านครอบครัว 
ผู้วิจัยได้นําแนวคิดทฤษฎีที่สอดคล้องกับหลักธรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมที่เก่ียวกับครอบครัว 

ใน ๒ ส่วน ได้แก่ ครอบครัว ศึกษาเร่ือง ความหมายของครอบครัว ประเภทของครอบครัว หน้าที่
สําคัญของครอบครัว ลักษณะของครอบครัวไทย ทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว (Developmental 
Family Theory) และหลักธรรมท่ีเหมาะสม ได้แก่ เบญจศีลข้อการไม่ล่วงละเมิดทางเพศ (กาเมสุ 
มิจฉาจารา เวระมะณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม) กามสังวร คู่สามีภรรยา คู่ครองที่ดี ที่จะเป็นคู่
ร่วมชีวิตกันได้ นอกจากกามคุณแล้ว ควรมีคุณสมบัติ และประพฤติตามข้อปฏิบัติ ดังน้ี คู่สร้างคู่สม มี
หลักธรรมของคู่ชีวิต ที่จะทําให้คู่สมรสมีชีวิตสอดคล้องกลมกลืนกัน คู่ช่ืนชมคู่ระกํา หรือ คุ่บุญคู่
กรรม คือ คูครองที่มีคุณธรรม คู่ศีลธรรมคู่ความดี เอาหลักธรรมสําหรับการครองเรือนคือ ฆราวาส
ธรรม ๔ ประการมาใช้ต่อกันในบ้านด้วย คู่ถูกหน้าที่ต่อกัน สงเคราะห์ อนุเคราะห์กัน ตามหลักปฏิบัติ
ในทิศ ๖ ข้อที่ว่าด้วย ทิศเบ้ืองหลัง กามสังวร การสํารวมในกาม (สทารสันโดษ, ปติวัตร) โทษของอส
ทารสันโดษ (ไม่ยินดีด้วยภรรยาของตน) ปติวัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๘๑วิชัย ธรรมเจริญ ป.ธ. ๙ พ.ม., ธรรมศึกษาตรี, อ้างแล้ว, หน้า ๒๖๖-๒๖๗. 



 

 

๑๐๖ 

แผนภูมิที่ ๓.๓ แสดงแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมด้านครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านการสื่อสาร 
 การส่ือสารเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต มนุษย์จําเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา 
การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย์ การ
สื่อสารมีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์มาก การสื่อสารมีความสําคัญอย่างย่ิงในปัจจุบัน 
ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การส่ือสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและ
สังคม การสื่อสารทําให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ทําให้
สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดย้ัง ทําให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ และรับรู้วัฒนธรรม
ของตนเองและสังคมได้ การส่ือสารเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน 
 ๓.๔.๑ ความหมายของการสื่อสาร 

คําว่า การส่ือสาร (communications) มีที่มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า communis 
หมายถึง ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร (communication) หมายถึงกระบวนการถ่ายทอด
ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อ
ต่าง ๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังผู้รับ
สาร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม หรือความจําเป็นของตนเอง

หลักธรรมที่เหมาะสมกับ
ค่านยิมด้านครอบครัว 

ครอบครัว 

หลักธรรม กาเมสุ มิจฉาจาร กามสังวร 

โทษในการละเมิด ครอบครัวตามแนวพุทธ 

หน้าทีส่ําคัญ 
ประเภท 

สทารสนัโดษ 

ลักษณะ 

ทฤษฎี ความหมาย 

ปติวัตร 



 

 

๑๐๗ 

และคู่สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน บริบททางการ
สื่อสารที่เหมาะสมเป็น ปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธ์ิผล 

ความสําคัญของการสื่อสาร การสื่อสารมีความสําคัญดังน้ี 
๑. การสื่อสารเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ไม่มีใครที่จะ

ดํารงชีวิตได้ โดยปราศจากการสื่อสาร ทุกสาขาอาชีพก็ต้องใช้การส่ือสารในการปฏิบัติงาน การทํา
ธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะสังคมมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา พัฒนาการทางสังคม 
จึงดําเนินไปพร้อม ๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสาร 

๒. การสื่อสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลและสังคม ช่วยเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี สะท้อนให้เห็นภาพความ
เจริญรุ่งเรือง วิถีชีวิตของผู้คน ช่วยธํารงสังคมให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

๓. การสื่อสารเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทั้งตัวบุคคลและสังคม การ
พัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้งศาสตร์ในการ
สื่อสาร จําเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดย้ัง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์และพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ๘๒ 

การสื่อสาร หมายถึง วิธีการนําถ้อยคํา ข้อความ หรือหนังสือเป็นต้น จากบุคคลหน่ึง หรือ
สถานที่หน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงหรืออีกสถานที่หน่ึง๘๓ 

การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไป
ยังผู้รับข่าวสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือชักจูงให้ผู้รับข่าวสารมีปฏิกริยาตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังให้
เป็นไปตามท่ีผู้ส่งต้องการ องค์ประกอบของการสื่อสาร ประกอบด้วย ๑) ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) ๒) 
ข้อมูลข่าวสาร (Message) ๓) สื่อในช่องทางการสื่อสาร (Media) ๔) ผู้รับข่าวสาร (Receivers) ๕) 
ความเข้าใจและการตอบสนอง๘๔ 

การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไป
ยังผู้รับข่าวสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือชักจูงให้ผู้รับข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังให้
เป็นไปตามที่ผู้ส่งต้องการ๘๕ 

การส่ือสาร หมายถึง การให้และการรับความหมาย การถ่ายทอดและการรับสาร ซึ่งรวมถึง
แนวคิดของการโต้ตอบ แบ่งปัน และมีปฏิสัมพันธ์กันด้วย 

การส่ือสาร คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสาร เกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่าย
หน่ึง ซึ่งทําหน้าที่ส่งสารผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารโดยมี วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง 

สุมน อยู่สิน กล่าวว่า การสื่อสาร คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคล
ต่อบุคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน๘๖ 

                                                 
๘๒http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter1-1.html. 7 JAN 2015. 
๘๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, อ้างแล้ว, หน้า 

๑๑๖. 
๘๔http://th.wikipedia.org/wiki/การสื่อสาร. 7 JAN 2015. 
๘๕http://principlesandtheoriesofcommunication.wikispaces.com/. 7 JAN 2015. 



 

 

๑๐๘ 

 การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไป
ยังผู้รับข่าวสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือชักจูงให้ผู้รับข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังให้
เป็นไปตามที่ผู้ส่งต้องการ๘๗ 
 การสื่อสารข้อมูล หมายถึง การส่งเน้ือหาที่อยู่ในรูปตัวเลขฐานสองท่ีเกิดจากอุปกรณ์หรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังแต่ ๒ เครื่องขึ้นไป โดยมีจุดประสงค์เพ่ือต้องการติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนแบ่งปันการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด๘๘ 

องค์ประกอบของการสื่อสาร องค์ประกอบที่สําคัญของการสื่อสาร มี ๔ ประการ ดังน้ี 
(๑) ผู้ส่งสาร (sender) หรือแหล่งสาร (source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ หน่วยงาน

ที่ทําหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งกําเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารน้ันให้อยู่ใน
รูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาและอากัปกิริยาต่าง ๆ เพ่ือสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการใด ๆ 
หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม จะโดยต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัด
รายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ กอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริษัท สถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น 

คุณสมบัติของผู้ส่งสาร 
ก) เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร แสดงความคิดเห็น 

หรือวิจารณ์ ฯลฯ 
ข) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี 
ค) เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเช่ือถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ และมีความ

รับผิดชอบ  ในฐานะเป็นผู้ส่งสาร 
ง) เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของผู้รับสาร 
จ) เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือนําเสนอสาร 
(๒)  สาร (Message) หมายถึง เรื่องราวท่ีมีความหมาย หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อาจอยู่ในรูปของ

ข้อมูล ความรู้ ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ฯลฯ ซึ่งถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารให้ได้รับรู้ 
และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถทําให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ เช่น 
ข้อความท่ีพูด ข้อความท่ีเขียน บทเพลงที่ร้อง รูปที่วาด เรื่องราวที่อ่าน ท่าทางที่สื่อความหมายเป็นต้น 

ก) รหัสสาร (Message code) ได้แก่ ภาษา สัญลักษณ์ หรือสัญญาณที่มนุษย์ใช้เพ่ือ
แสดงออกแทนความรู้ ความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่าง ๆ 

ข) เน้ือหาของสาร (Message content) หมายถึง บรรดาความรู้ ความคิดและประสบการณ์
ที่ผู้ส่งสารต้องการจะถ่ายทอดเพ่ือการรับรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเพ่ือความเข้าใจร่วมกันหรือโต้ตอบกัน 

                                                                                                                                            
๘๖ http://km.siamha.com/การสื่อสารหมายถึง.html. 7 JAN 2015. 
๘๗ http://irrigation.rid.go.th/rid17/Myweb/machanical/information%20communi 

cation.html. 7 JAN 2015. 
๘๘นํ้าทิพย์ รัตนาวงษ์ไชยยาและคณะ, ความหมายของการสื่อสารข้อมูล, (กรุงเทพมหานคร 

: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗), หน้า ๑๖. 



 

 

๑๐๙ 

ค) การจัดสาร (Message treatment) หมายถึง การรวบรวมเน้ือหาของสาร แล้วนํามาเรียบ
เรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเน้ือหา ที่ต้องการด้วยการเลือก ใช้รหัสสารท่ี
เหมาะสม 

(๓) สื่อ หรือช่องทาง (Media or channel) เป็นองค์ประกอบที่สําคัญอีกประการหน่ึงในการ
สื่อสาร หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร ทําหน้าที่นําสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสารต้อง
อาศัยสื่อหรือช่องทางทําหน้าที่นําสารไปสู่ผู้รับสาร 

 
การแบ่งประเภทของสื่อมีหลากหลายต่างกันออกไป ดังน้ี 
 

เกณฑ์การแบง่ ประเภทของสือ่ ตัวอย่าง 
๑) แบ่งตามวิธีการเข้า  และ
ถอดรหัส 

สื่อวัจนะ (verbal)  
สื่ออวัจนะ (nonverbal) 

คําพูด ตัวเลข  
สีหน้า ท่าทาง นํ้าเสียง  
หนังสือพิมพ์ รูปภาพ 

๒) แบ่งตามประสาทการรับรู้ สื่อที่รับรู้ด้วยการเห็น  
สื่อที่รับรู้ด้วยการฟัง  
สื่อที่รู้ด้วยการเห็นและการฟัง 

นิตยสาร  
เทป วิทยุ  
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ 

๓) แบ่งตามระดับการสื่อสาร 
หรือจํานวนผู้รับสาร 

สื่อระหว่างบุคคล  
สื่อในกลุม่  
สื่อสารมวลชน 

โทรศัพท์ จดหมาย  
ไมโครโฟน  
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 

๔) แบ่งตามยุคสมัย สื่อด้ังเดิม  
สื่อร่วมสมัย  
สื่ออนาคต 

เสียงกลอง ควันไฟ  
โทรศัพท์ โทรทัศน์ เคเบิล  
วีดิโอเทกซ์ 

๕) แบ่งตามลักษณะของสื่อ สื่อธรรมชาติ  
สื่อมนุษย์หรือสื่อบุคคล  
สื่อสิ่งพิมพ์  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
สื่อระคน 

อากาศ แสง เสียง  
คนส่งของ ไปรษณีย์ โฆษก  
หนังสือ นิตยสาร ใบปลิว  
วิทยุ วีดิทัศน์  
ศิลาจารึก สื่อพ้ืนบ้าน  
หนังสือ ใบข่อย  

๖) แบ่งตามการใช้งาน สื่อสําหรับงานทั่วไป  
สื่อเฉพาะกิจ 

จดหมายเวียน โทรศัพท ์ 
วารสาร จุดสาร วีดิทัศน์ 

๗) แบ่งตามการมีส่วนร่วม  
ของผู้รับสาร 

สื่อร้อน  
สื่อเย็น 

การพูด  
การอ่าน 

  

(๔) ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รับเรื่องราวข่าวสาร  
จากผู้ส่งสาร และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ต่อผู้ส่งสาร หรือส่งสารต่อไปถึงผู้รับสารคน



 

 

๑๑๐ 

อ่ืน ๆ ตามจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น ผู้ เข้าร่วมประชุม ผู้ ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ ฟังการ
อภิปราย ผู้อ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น๘๙ 

หลักในการสื่อสาร การสื่อสารจะประสบความสําเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่งสารควร
คํานึงถึงหลักการสื่อสาร ดังน้ี 

(๑) ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องทําความเข้าใจเร่ืององค์ประกอบในการ
สื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ การจํา ซึ่งมีผลต่อ
ประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร 

(๒) ผู้ที่จะสื่อสารต้องคํานึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่อยู่
แวดล้อมที่มีส่วนในการกําหนดรู้ความหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร 

(๓) คํานึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง (Frame of reference) มนุษย์ทุกคนจะมีพ้ืนความรู้ทักษะ 
เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมีกรอบแห่ง การ
อ้างอิงคล้ายกัน ใกล้เคียงกัน จะทําให้การสื่อสารง่ายขึ้น 

(๔) การส่ือสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านสื่อหรือ
ช่องทาง ที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน 

(๕) ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะทําให้การสื่อสาร
ราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที หากจะเกิดอุปสรรค์ ที่
จุดใดจุดหน่ึง  

(๖) คํานึงถึงการใช้ทักษะ เพราะภาษาเป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์ตกลงใช้ร่วมกันในการ สื่อ
ความหมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจในการสื่อสาร คู่สื่อสารต้องศึกษาเร่ืองการใช้ภาษา และสามารถใช้
ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล เน้ือหาของสาร และช่องทางหรือสื่อ ที่ใช้ในการสื่อสาร  

(๗) คํานึงถึงปฏิกิริยาตอบกลับตลอดเวลา ถือเป็นการประเมินผลการสื่อสาร ที่จะทําให้คู่
สื่อสารรับรู้ผลของการส่ือสารว่าประสบผลดีตรงตามวัตถุหรือไม่ ควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ข้อบกพร่องใด เพ่ือที่จะทําให้การสื่อสารเกิดผลตามที่ต้องการ๙๐ 

วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึง 
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารไว้ดังน้ี 

(๑) เพ่ือแจ้งให้ทราบ (Inform) ในการทําการสื่อสาร ผู้ทําการสื่อสารควรมีความ ต้องการท่ี
จะบอกกล่าวหรือช้ีแจงข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดให้ผู้รับสารได้รับทราบ 

(๒) เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา (Teach or education) ผู้ทําการสื่อสารอาจมีวัตถุประสงค์
เพ่ือจะ ถ่ายทอดวิชาความรู้ หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ เพ่ือให้ผู้รับสารได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ให้
เพ่ิมพูนย่ิงขึ้น 

                                                 
๘๙สุปรีดี สุวรรณบูรณ์, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication), 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๒), หน้า ๖. 
๙๐คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย, หลักในการสื่อสาร, (ลพบุรี : สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 

๒๕๔๒), หน้า ๑๓-๑๔. 



 

 

๑๑๑ 

(๓) เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (Please of entertain) ผู้ทําการสื่อสารอาจ ใช้
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างความพอใจ หรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดยอาศัยสารที่
ตนเองส่งออกไป ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาต่าง ๆ 

(๔) เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or persuade) ผู้ทําการสื่อสารอาจใช้วัตถุประสงค์ใน 
การส่ือสารเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ หรือชักจูงใจในสิ่งใดส่ิงหน่ึงต่อผู้รับสาร และอาจชักจูงใจให้ผู้รับสารมี
ความคิดคล้อยตาม หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน 

(๕) เพ่ือเรียนรู้ (Learn) วัตถุประสงค์น้ีมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้รับสาร การแสวงหา
ความรู้ ของผู้รบัสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร ในกรณีน้ีมักจะเป็นสารที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับวิชา
ความรู้ เป็นการหาความรู้เพ่ิมเติมและเป็นการทําความเข้าใจกับเน้ือหาของสารที่ผู้ทําการสื่อสาร
ถ่ายทอดมาถึงตน 

(๖) เพ่ือกระทําหรือตัดสินใจ (Dispose or decide) ในการดําเนินชีวิตของคนเรามี สิ่งหน่ึงที่
ต้องกระทํา อยู่เสมอก็คือ การตัดสินใจกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งการตัดสินใจ น้ันอาจได้รับการ
เสนอแนะ หรือชักจูงใจให้กระทําอย่างน้ันอย่างน้ีจากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ ทางเลือกในการ ตัดสินใจของ
เราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนะน้ัน๙๑ 

ประเภทของการสื่อสาร การจําแนกประเภทของการสื่อสาร มีผู้จําแนกไว้หลาย ๆ ประเภท 
โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ตามจุดประสงค์ของการศึกษาหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะนําเสนอ ซึง่
สรุปได้ตามตารางดังน้ี 
 
ตารางที่ ๓.๑ แสดงแสดงเกณฑ์การแบ่ง ประเภทของการสื่อสาร และตัวอย่าง 

เกณฑ์การแบง่ ประเภทของการสื่อสาร ตัวอย่าง 
๑) จํานวนผู้ทําการ
สื่อสาร 

๑.๑)  การสื่อสารภายในตัว
บุคคล (intrapersonal 
communication) 

-  การพูดกับตัวเอง  
-  การคิดคํานึงเรื่องต่าง ๆ  
-  การร้องเพลงฟังเอง  
-  การคิดถึงงานที่จะทํา เป็นต้น 

๑.๒) การสื่อสารระหว่าง
บุคคล (interpersonal 
communication) 

-  การพูดคุยระหว่างบุคคล ๒ คนขึ้นไป  
-  การพูดคุย  
-  การเขียนจดหมาย  
-  การโทรศัพท์  
-  การประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น 

๑.๓) การสื่อสารกลุ่มใหญ ่ 
(large group 
communication) 

-  การอภิปรายในหอประชุม  
-  การพูดหาเรื่องเลือกต้ัง  
-  การปราศรัยในงานสังคม  
-  การกล่าวปาฐกถา ในหอประชุม  

                                                 
๙๑คณาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๗. 



 

 

๑๑๒ 

-  การบรรยายทางวิชาการ ณ ศูนย์เรียน
รวม เป็นต้น 

๑.๔) การสื่อสารในองค์กร 
(organizational 
communication) 

-  การสื่อสารในบริษัท  
-  การสื่อสารในหน่วยงาน ราชการ  
-  การสื่อสารในโรงงาน  
-  การสื่อสารของธนาคาร เป็นต้น 

๑.๕) การสื่อสารมวลชน  
(mass communication) 

การสื่อสารที่ผา่นสื่อเหล่าน้ี คือ 
-  หนังสือพิมพ์, นิตยสาร 
-  วิทยุ  
-  โทรทัศน์  
-  ภาพยนตร์ เป็นต้น 

๒) การเห็นหน้ากัน ๒.๑) การสื่อสารแบบ
เผชิญหน้า 
(face to face 
communication) 

-  การสนทนาต่อหน้ากัน  
-  การประชุมสัมมนา  
-  การสัมภาษณ์เฉพาะหน้า  
-  การเรียนการสอนในช้ันเรยีน  
-  การประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น 

๒.๒) การสื่อสารแบบไม่
เผชิญหน้า  
(interposed 
communication) 

-  เอกสารการสื่อสารที่ผ่าน  
สื่อมวลชนทุกชนิด คือ  
-  หนังสือพิมพ์ 
-  วิทยุ  
-  โทรทัศน์  
-  วีดิทัศน์การสื่อสารที่ผ่าน สื่อมวลชน
ทุกชนิด 
-  จดหมาย/โทรเลข/โทรสาร  
-  อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

๓) ความสามารถในการ
โต้ตอบ 

๓.๑) การสื่อสารทางเดียว  
(one-way 
communication) 

การสื่อสารที่ผา่นสื่อมวลชนทุกชนิด คือ  
-  วิทยุ/โทรทศัน์/วีดิทัศน์  
-  โทรเลข/โทรสาร  
-  ภาพยนตร์ เป็นต้น 

๓.๒) การสื่อสารสองทาง  
(two-way 
communication) 

-  การสื่อสารระหว่างบุคคล  
-  การสื่อสารในกลุ่ม  
-  การพูดคุย / การสนทนา   เป็นต้น 

๔) ความแตกต่าง
ระหว่าง 
ผู้รับสารและผูส้่งสาร 

๔.๑) การสื่อสารระหว่างเช้ือ
ชาติ (interracial 
communication) 

-  ชาวไทยสื่อสารกับคน ต่างประเทศ  
-  คนจีน, มาเลย์, อินเดีย ใน ประเทศ
มาเลเซีย สื่อสารกัน เป็นต้น 

๔.๒) การสื่อสารระหว่าง -  การสื่อสารระหว่างคนไทยภาคใต้กับ



 

 

๑๑๓ 

วัฒนธรรม (Goss cultural 
communication) 

ภาคเหนือหรือ ภาคอ่ืน ๆ  
-  ชาวไทยสื่อสารกับชาวเขา   เป็นต้น 

๔.๓) การสื่อสารระหว่าง
ประเทศ (international 
communication) 

-  การเจรจาติดต่อสัมพันธ์ทางการทูต  
-  การเจรจาในฐานะตัวแทน 
รัฐบาล เป็นต้น 

๕) การใช้ภาษา ๕.๑) การสื่อสารเชิงวัจ
นภาษา (verbal 
communication) 

-  การพูด, การบรรยาย 
-  การเขียนจดหมาย, บทความ เป็นต้น 

๕.๒) การสื่อสารเชิงอวัจน
ภาษา (non-verbal 
communication) 

-  การสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยคํา, คําพูด  
-  อาการภาษา, กาลภาษา, เทศภาษา, 
สัมผสัภาษา, เนตรภาษา, วัตถุภาษา  
และปริภาษา เป็นต้น๙๒ 

 

อุปสรรคในการสื่อสาร อุปสรรคในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่ทําให้การสื่อสารไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ของผู้สื่อสาร และผู้รับสาร อุปสรรคในการสื่อสารอาจเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนของ
กระบวนการสื่อสาร ดังน้ันอุปสรรค ในการสื่อสารจากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังน้ี 

๑) อุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสาร 
                 ๑.๑) ผู้ส่งสารขาดความรู้ความเข้าใจและขอ้มูลเก่ียวกับสารที่ต้องการจะสื่อ  
                 ๑.๒) ผู้ส่งสารใช้วิธีการถ่ายทอดและการนําเสนอที่ไม่เหมาะสม  
                 ๑.๓) ผู้ส่งสารไม่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดี และไม่เหมาะสม  
                 ๑.๔) ผู้ส่งสารมีทัศนคติที่ไมดี่ต่อการส่งสาร  
                 ๑.๕) ผู้ส่งสารขาดความพร้อมในการส่งสาร  
                 ๑.๖) ผู้ส่งสารมีความบกพร่องในการวิเคราะห์ผู้รับสาร 

๒) อุปสรรคที่เกิดจากสาร 
                  ๒.๑) สารไม่เหมาะสมกับผู้รบัสาร อาจยากหรือง่ายเกินไป  
                  ๒.๒) สารขาดการจัดลําดับที่ดี สลับซับซ้อน ขาดความชัดเจน  
                  ๒.๓) สารมีรูปแบบแปลกใหม่ยากต่อความเข้าใจ  
                  ๒.๔) สารที่ใช้ภาษาคลุมเครอื ขาดความชัดเจน  

๓) อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากสื่อ หรือช่องทาง 
                 ๓.๑) การใช้สือ่ไม่เหมาะสมกับสารที่ต้องการนําเสนอ  
                 ๓.๒) การใช้สือ่ที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ดี  
                 ๓.๓) การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับระดับของการสื่อสาร 

๔) อุปสรรคที่เกิดจากผู้รับสาร 

                                                 
๙๒สุปรีดี สุวรรณบูรณ์, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication), อ้างแล้ว

หน้า ๑๑. 



 

 

๑๑๔ 

                 ๔.๑) ขาดความรู้ในสารที่จะรับ  
                 ๔.๒) ขาดความพร้อมที่จะรบัสาร  
                 ๔.๓) ผู้รับสารมีทัศนคติที่ไมดี่ต่อผู้ส่งสาร  
                 ๔.๔) ผู้รับสารมีทัศนคติที่ไมดี่ต่อสาร  
                 ๕.๕) ผู้รับสารมีความคาดหวังในการสื่อสารสูงเกินไป๙๓ 

๓.๔.๒ หลักธรรมทางพระพทุธศาสนาด้านการสื่อสาร 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า หลักธรรมที่เหมาะสมกับ
ค่านิยมที่เก่ียวกับสังคมมีมากมายหลายหมวด จึงได้นําเรียนปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญและอาจารย์ที่
ปรึกษา เมื่อพิจารณาปรึกอย่างละเอียดเป็นเอกฉันท์แล้ว จึงได้ข้อสรุปว่า หลักมนุษยธรรมข้อที่ ๔ 
เบญจศีลเบญจธรรม ข้อที่ ๔ มาเป็นพ้ืนฐานในการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๒.๔.๒.๑ มุสาวาทา เวระมะณี เว้นจากการพูดเท็จ 

การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม ด้านการสื่อสาร ที่มีปรากฏในวิสารทสูตร 
พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ความว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้ไม่
แกล้วกล้าครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน? คืออุบาสก เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ฯลฯ 
เป็นผู้ด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท ภิกษุทั้งหลาย 
อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน 

ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้แกล้ว
กล้าครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน ? คืออุบาสก เป็นผู้งดเว้นจาก
ปาณาติบาต ฯลฯ เป็นผู้งดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่ง
ความประมาท ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล ย่อม
เป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน”๙๔ 
ศีลข้อน้ีเป็นเรื่องของการพูดและการกระทําที่ทําให้คนอ่ืนเข้าใจผิดให้คลาดจากประโยชน์ที่

ควรได้ควรถึง  ผู้พูดก็มุ่งหมายไม่เบียดเบียนกันด้วยวาจา เช่น พูดถึงด้วยเจตนาร้าย เป็นการทับถม 
ส่อเสียดนินทาว่าร้ายเพ่ือกดให้เขาเลวลงบ้าง ยกตนขึ้นบ้าง ถึงจะเป็นความจริง ก็ถือว่าเป็นการผิด 
เพราะผิดความมุ่งหมายของศีลที่บัญญัติขึ้น พระพุทธเจ้าเองตรัสวาจาที่จริง และมีประโยชน์ ทั้งถูก
เหมาะแก่กาลเวลา และนอกจากที่ทรงบัญญัติศีล ให้เว้นจากพูดมุสาแล้ว ยังตรัสให้เว้นการพูด
ส่อเสียด พูดคําหยาบ และพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้ประโยชน์ด้วย 

ในพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวัคค์ ความว่า บุคคลใดผู้อยู่ครองเรือน ประกอบด้วย
ศรัทธา มีธรรม ๔ ประการน้ี คือ สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ บุคคลน้ันแล ละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้า
โศก...๙๕ หมายความว่า ปัจจุบัน คนไทยลายคนเห็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องปกติ หลายคร้ังที่คนเราต้อง
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๑๑๕ 

โกหกเพ่ือผลประโยชน์ของตัวเอง บางคร้ังโกหกไม่ให้คนอ่ืนจับพิรุธได้เพ่ือเอาตัวรอด แต่ในทางธรรมะ
แล้วถือว่ามี่โทษตามส่วน ศีลข้อที่ ๔ จะสามารถรักษาให้มั่นคงได้ต้องอาศัยคุณธรรม คือ สัจจะ 

๑) ความหมายและความสําคัญ 
 มุสาวาทเป็นอกุศลกรรมที่เกิดทางวจีทวาร (วาจา) อันนับว่าเป็นอกุศลกรรมข้อที่ ๔ คําว่า  
มุสาวาทน้ี เมื่อแยกบทแล้วได้ ๒ บท คือ มุสา+วาท คําว่า มุสา หมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นความจริง คําว่า 
วาท หมายถึง คําพูด รวมสองคําว่า “มุสาวาท” หมายถึง คําพูดที่ไม่ตรงกับความจริง เป็นเจตนาที่
เป็นเหตุกล่าวไม่จริงทําให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิด   
 มุสาวาทา เวรมณี แปลว่า เจตนาเคร่ืองงดเว้นจากกิริยาที่พูดเท็จ หรือแสดงอาหารทางกายที่
ส่องความเท็จบิดเบือนความจริงให้คนอ่ืนหลงเช่ือ เช่น ทํารายงานเท็จ ทําหลักฐานปลอม หรือแสดง
อาการสั่นศีรษะปฏิเสธทั้งที่รู้ว่าเป็นจริง เป็นต้น อาการของมุสาวาทจึงมีทั้งทางกายและทางวาจา 
 ศีลน้ีบัญญัติขึ้น เพ่ือป้องกันการทําลายประโยชน์ของผู้อ่ืนด้วยการพูดให้คลาดเคลื่อนจาก
ความจริง อันเป็นการตัดประโยชน์ทางวาจา นํามาซึ่งความบาดหมางแตกร้าวกันในเรื่องที่พูดไม่จริง  
เพราะคนทั้งหลายย่อมชอบและนับถือความจริงด้วยกันทั้งน้ัน เมื่อพูดจาปราศรัยกันต้องมีความจริงใจ
ต่อกัน อันจะนํามาซึ่งความเคารพนับถือในกันและกัน และรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ที่ต่างคนจะพึงได้ 
บุคคลที่พูดเท็จเพ่ือหักรานประโยชน์ผู้อ่ืน ช่ือว่าประพฤติผิดธรรม จัดว่าเป็นบาปตามสิกขาบทน้ี เมื่อ
เพ่งความเจริญเป็นใหญ่ โดยเฉพาะในยุคสมัยน้ี ผู้คนมักจะเผลอสร้างบาปด้วยวจีกรรมในลักษณะ
ต่างๆ เช่น พูดใส่ร้ายป้ายสีกัน เสนอข่าวบิดเบือน หรือแม้กระทั้งด่าว่าพระภิกษุสงฆ์ผู้บอกสอนธรรมะ 
อย่างน้ีเป็นการสร้ารงบาปปากโดยความขาดสติย้ังคิด นับเป็นคนที่น่าสงสารอย่างมาก๙๖ 

๒) พูดเท็จมีโทษอย่างไร 
ในสัพพลหุสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ว่าด้วยวิบากอย่างเบาสุดแห่ง

การล่วงกรรมบถ ความว่า 
ภิกษุทั้งหลาย มุสาวาท อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว กระทําให้มากแล้ว 

ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกําเนิดสัตว์เดียรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแห่ง
มุสาวาท อย่างเบาท่ีสุด  ย่อมยังการถูกกล่าวตู่ด้วยคําไม่เป็นจริงให้เป็นไปแก่ผู้มา
เกิดเป็นมนุษย์๙๗ 
ในสัพพลหุสูตร อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต แสดงโทษของมุสาวาทไว้ ๒  ลักษณะ ดังน้ี 
๑. ผู้พูดเท็จเมื่อตายแล้วจักเกิดในอบายภูมิ คือภพภูมิที่ไม่มีความเจริญ ได้แก่ ถือกําเนิดเป็น

สัตว์นรก ถือกําเนิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานถือกําเนิดในเปรตวิสัย 
 ๒. หากไม่เกินในอบาย กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะถูกกล่าวหาตู่ด้วยคําที่มีเป็นจริง รวมท้ังผละ
กรรมอ่ืนๆ ในโลกน้ี ดังน้ี ๑) พูดไม่ชัด ๒) ฟันไม่เป็นระเบียบ ๓) ปากเหม็นมาก ๔) ไอตัวร้อนจัด ๕) 
ตาไม่อยู่ในระดับปกติ ๖) กล่าววาจาด้วยปลายลิ้น และปลายปาก ๗) ท่าทางไม่สง่าผ่าเผย ไม่มีราศี 
๘)  จิตไม่เที่ยงคล้ายวิกลจริต๙๘ 
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๓) พูดคําสัตย์มีคุณอย่างไร 
 ผู้สามารถงดเว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ จะได้รับอานิสงส์ ๑๔ 
ประการ คือ เป็นผู้มีอินทรีย์ ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ผ่องใส เป็นผู้พูดวาจาไพเราะสละสลวย  
ความมีฟันเรียบเรียบและสะอาด เป็นผู้ไม่อ้วนเกินไป ไม่ผอมเกินไป ไม่เต้ียเกินไป ไม่สูงเกินไป มี
สัมผัสสบาย กลิ่นปากหอมเหมือนดอกอุบล มีบริวารขยันขันแข็ง เช่ือฟัง ดี มีวาจาที่เช่ือถือได้ มีจิตใจ
ไม่ฟุ้งซ่าน มีลิ้นบางแดงอ่อนเสมือนดอกโกมุทและอุบล และไม่ติดอ่าง ไม่เป็นใบ้๙๙ 

๔) วาจาที่ควรพูด ในสุภาสิตสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต พระพุทธองค์ตรัสถึงวาจาท่ี
ควรพูดได้ ๕ ประการ ดังน้ี 

กาเลน จ ภาสิตา โหติ  พูดเหมาะแก่กาลเวลา รู้เวลาที่ควรพูดหรือไม่ควรพูด 
สจฺจา จ ภาสิตา โหติ  พูดแต่คําจริง ไม่พูดเท็จ 
สณฺหา จ ภาสิตา โหติ  พูดแต่คําที่อ่อนโยน ไม่พูดหยาบคายให้คนอ่ืนไม่พอใจ 
อตฺถสญฺหิตา จ ภาสิตา โหติ  พูดจาที่มีประโยชน์ ไม่พูดคําพูดไร้สาระ 
เมตฺตจิตฺเตน จ ภาสิตา โหติ  พูดด้วยเมตตาจิต มุ่งประโยชน์และความสุขแก่ผู้อ่ืนเป็นที่ต้ัง๑๐๐ 
๕) วาจาสุภาษิตมีองค์ประกอบ ดังน้ี 

 (๑) ต้องเป็นคําจริง ไม่ใช่คําพูดที่ป้ันแต่งขึ้นไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่บิดเบือน
จากความจริง ไม่เสริมความ ไม่อําความต้องเป็นเรื่องจริง 
 (๒) ต้องเป็นคําสุภาพ เป็นคําพูดไพเราะท่ีกลั่นออกมาจากนํ้าใจที่บริสุทธ์ิ  ม่เป็นคําหยาบ 
คําด่า  คําประชดประชัน คําเสียดสี คําหยาบน้ันฟังก็ระคายหู แค่คิดถึงก็ระคายใจ 
 (๓) พูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดผลดีทั้งแก่คนพูดและคนฟังถึงแม้คําพูดน้ันจะจริงและ
เป็นคําสุภาพ แต่ถ้าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรกลับจะทําให้เกิดโทษ ก็ไม่ควรพูด 
 (๔)  พูดไปด้วยจิตเมตตา  พูดด้วยความปรารถนาดี  อยากให้คนฟังมีความสุข  มีความ
เจริญย่ิงๆ  ขึ้นไป  ในข้อน้ีหมายถึงว่า  แม้จะพูดจริง  เป็นคําสุภาพ  พูดแล้วเกิดประโยชน์  แต่ถ้าจิต
ยังคิดโกรธ  มีความริษยาก็ยังไม่สมควรพูด 
 (๕) พูดถูกกาลเทศะ แม้ใช้คําพูดที่ดี เป็นคําจริง เป็นคําสุภาพเป็นคําพูดที่มีประโยชน์ และ
พูดด้วยจิตที่เมตตา๑๐๑ 
 ๓.๔.๒.๒ สัจจะ ความมีสัตย์มีความจริงใจพูดจริงทําจริง 

ในสิกขาบทท่ี ๔ แห่งเบญจศีลน้ัน มีกัลยาณธรรมคือ ความมีสัตย์เป็นคู่กัน ได้แก่ กิริยาที่
ประพฤติตนเป็นคนตรง มีอาการท่ีพึงเห็นเป็น ๔ อย่าง คือ ความเที่ยงธรรม ความซื่อตรง ความ
สวามิภักด์ิ ความกตัญญู 

                                                 
๙๙พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ. ๙), เบญจศีลเบญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย์, 

อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๘. 
๑๐๐องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๗๒/๒๒๗. 
๑๐๑พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ. ๙), เบญจศีลเบญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย์, 

อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๐. 



 

 

๑๑๗ 

๑) ความเท่ียงธรรม คือ ความประพฤติเป็นธรรมในกิจการอันเป็นหน้าที่ของตนไม่ทํากิจการ
ให้ผิดด้วยอํานาจอคติ ๔ ประการ คือ ฉันทาคติ ถึงความลําเอียงเพราะความเห็นแก่กัน โทสาคติ ถึง
ความลําเอียงเพราะความเกลียดชัง โมหาคติ ถึงความลําเอียงเพราะความหลงไม่รู้ทัน ภยาคติ ถึง
ความลําเอียงเพราะความกลัว 

ข้อน้ีพึงเห็นตัวอย่างดังน้ี ผู้พิพากษาผู้ทําการวินิจฉัยอรรถคดีโดยเที่ยงธรรม ไม่เห็นแก่ฝ่าย
โจทย์ หรือฝ่ายจําเลย ไม่กดคดีที่เขาไม่นิยมตน พิจารณาเหตุผล ตรวจคํากล่าวหา คําให้การ คําพยาน 
ด้วยปรีชาอันสุขุม เพ่งความยุดติธรรมเป็นใหญ่ ไม่ถือเอาความกลัวของฝ่ายโจทก์ ฝ่ายจําเลย เป็นเหตุ
หักล้างความยุติธรรม ดังน้ี ดังน้ัน จึงช่ือว่า เที่ยงธรรมในหน้าที่เช่นน้ี ย่อมเป็นที่สรรเสริญของคน
ทั้งหลาย เมื่อถึงคราวที่โอกาสเปิดให้ ย่อมเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุขปราศจากโทษ 
เหมือนพระจันทร์ข้างขึ้น ฉะน้ัน 

๒) ความซ่ือตรง คือ ความซื่อตรงต่อบุคคลที่เป็นมิตร เมื่อตนได้รับผูกไมตรีกับผู้ใดแล้ว ก็ไม่
คิดร้ายแก้ผู้น้ัน พึงเว้นจากโทษ ๔ คือ ปอกลอกเพ่ือน ดีแต่พูด (มีวาจาปราศรัยไม่สงเคราะห์จริง) 
ประจบสอพลอ ชักชวนในทางฉิบหาย และพึงประกอบด้วยคุณ ๔ สถาน คือ อุปการะเพ่ือน ร่วมทุก
ร่วมสุขด้วยกัน คอยตักเตือนให้สติแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีความรักใคร่กันจริง 

๓) สวามิภักด์ิ คือ ความจงรักภักดีต่อเจ้านายของตน เมื่อยอมยกให้ใครเป็นเจ้านายของตน
แล้ว ก็ประพฤติซื่อสัตย์ต่อคนน้ัน มีใจจงรักภักดี เป็นกําลังในการงานทุกอย่าง และป้องกันอันตราย 
เมื่อถึงเวลา ก็อาจสละชีวิตเพ่ือประโยชน์แก่เจ้านายของตนได้ 

๔) ความกตัญญู คือ ความรู้อุปการะท่ีท่านได้ทําแล้วแก่ตน เป็นคู่กับกตเวที คือ การตอบ
แทนให้ทราบว่าตนรู้อุปการที่ท่านทําแล้ว 

แต่ในที่น้ี ไม่ได้หมายความทั่วไปอย่างน้ัน หมายเอาเฉพาะแต่ว่า บุคคลได้รับอุปการะเช่นน้ัน 
จากท่านใดแล้วยกย่องท่านผู้น้ัน ต้ังไว้ในที่ผู้มีคุณ เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ เจ้านาย เป็นต้น ไม่
แสดงอาการลบหลู่ดูหมิ่นและยกตนเทียมท่าน ความมีสัตย์ จึงทําคนให้มีศีลบริบูรณ์ย่ิงขึ้น จึงช่ือว่า
กัลยาณธรรม ในสิกขาบทที่ ๔ ความมีสัตย์น้ี ท่านจัดว่ามีความสําคัญที่สุดในเบญจศีล ๕ ข้อ เพราะถ้า
ขาดความมีสัตย์แล้วเบญจธรรมข้ออ่ืนก็จะสมบูรณ์ได้ยาก๑๐๒ 

ฆราวาสธรรม ๔ 
ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต ความว่า “ฆราวาสธรรม ๔ (ในอาฬวกสูตรที่ 

๑๐ ว่าด้วยเรื่องอาฬวกยักษ์ทูลถามปัญหา) ความว่า “ผู้ใดมีศรัทธาอยู่ครองเรือน มีธรรม ๔ ประการ
น้ี คือ สัจจะ ธรรม ธิติ จาคะ ผู้น้ันแล ละจากโลกน้ีไปแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก ถ้าว่าเหตุแห่งการได้
ช่ือเสียงย่ิงไปกว่าสัจจะก็ดี เหตุแห่งการได้ปัญญายิ่งไปกว่าทมะก็ดี เหตุแห่งการผูกมิตรย่ิงไปกว่าจาคะ
ก็ดี เหตุแห่งการหาทรัพย์ได้ย่ิงไปกว่าขันติก็ดี มีอยู่ในโลกน้ีไซร้”๑๐๓ 

  ในพระสุตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวัคค์ เรื่องฆราวาสธรรม ความว่า “บุคคลเช่ือธรรม
ของพระอรหันต์เพ่ือบรรลุนิพพานฟังอยู่ด้วยดีย่อมได้ปัญญา เป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ทํา
เหมาะเจาะ ไม่ทอดธุระ เป็นผู้หมั่น ย่อมหาทรัพย์ได้ คนย่อมได้ช่ือเสียงเพราะความสัตย์ ผู้ให้ย่อมผูก

                                                 
๑๐๒วิชัย ธรรมเจริญ ป.ธ. ๙ พ.ม., ธรรมศึกษาตรี, พิมพ์ครั้งที่ ๒, อ้างแล้ว, หน้า ๒๖๘-๒๖๙. 
๑๐๓ขุ.สุ. ๒๙/๓๑๑/๓๖๕. 



 

 

๑๑๘ 

มิตรไว้ได้ บุคคลใดผู้อยู่ครองเรือน ประกอบด้วยศรัทธา มีธรรม๔ประการน้ี คือ สัจจะ ธรรมะ ธิติ 
จาคะ บุคคลน้ันแล ละโลกน้ีไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศก เชิญท่านถามสมณพราหมณ์เป็นอันมาก เหล่าอ่ืน
ดูซิว่าในโลกน้ีมีอะไรย่ิงไปกว่าสัจจะ ทมะ จาคะ และขันติ”๑๐๔ 

ธรรมสําหรับฆราวาส, ธรรมสําหรับการครองเรือน, หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ 
๑. สัจจะ (ความจริง, ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทําจริง - truth and honesty) 
๒. ทมะ (การฝึกฝน, การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว, รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไข

ข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา - taming and training oneself; 
adjustment) 

๓. ขันติ (ความอดทน, ต้ังหน้าทําหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ทนทาน 
ไม่หว่ันไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย - tolerance; forbearance) 

๔. จาคะ (ความเสียสละ, สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้าง 
พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือ ช่วยเหลือ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว - liberality; generosity) ในธรรมหมวดน้ี ทมะ
ท่านมุ่งเอาด้านปัญญา ขันติท่านเน้นแง่วิริยะ๑๐๕ 

ทิศ ๖ 
บุคคลประเภทต่างๆ ที่เราต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์ทางสังคม ดุจทิศที่อยู่รอบตัว 
๑. ปุรัตถิมทิศ (ทิศเบ้ืองหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่ มารดาบิดา เพราะเป็นผู้มีอุปการะแก่

เรามาก่อน - Parents as the east or the direction in front) 
ก. บุตรธิดาพึงบํารุงมารดาบิดา ผู้เป็นทิศเบื้องหน้า ดังนี้ ๑) ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่าน

ตอบ ๒) ช่วยทําการงานของท่าน ๓) ดํารงวงศ์สกุล ๔) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท 
๕) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทําบุญอุทิศให้ท่าน 

ข. บิดามารดาย่อมอนุเคราะห์บุตรธิดา ดังน้ี ๑) ห้ามปรามจากความช่ัว ๒) ให้ต้ังอยู่ในความ
ดี ๓) ให้ศึกษาศิลปวิทยา ๔) หาคู่ครองที่สมควรให้ ๕) มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร 

๒. ทักขิณทิศ (ทิศเบ้ืองขวา คือ ทิศใต้ ได้แก่ ครูอาจารย์ เพราะเป็นทักขิไณยบุคคล ควรแก่
การบูชาคุณ - Teachers as the south or the direction in the right) 

ก. ศิษย์พึงบํารุงครูอาจารย์ ผู้เป็นทิศเบื้องขวา ดังน้ี ๑) ลุกต้อนรับ ๒) เข้าไปหา (เพ่ือบํารุง 
คอยรับใช้ ปรึกษา และรับคําแนะนํา เป็นต้น) ๓) ใฝ่ใจเรียน (คือ มีใจรัก เรียนด้วยศรัทธา และรู้จักฟัง
ให้เกิดปัญญา) ๔) ปรนนิบัติ ช่วยบริการ ๕) เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ (คือ เอาจริงเอาจัง ถือเป็นกิจ
สําคัญ) 

ข. ครูอาจารย์ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ ดังน้ี ๑) ฝึกฝนแนะนําให้เป็นคนดี ๒) สอนให้เข้าใจแจ่ม
แจ้ง ๓) สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง ๔) ยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะ ๕) สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ 
(สอนฝึกให้รู้จักเลี้ยงตัวรักษาตนในอันที่จะดําเนินชีวิตต่อไปด้วยดี) 

                                                 
๑๐๔ สํ.ส. ๒๕/๘๔๕/๓๘๔ 
๑๐๕องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๗๒/๒๒๗. 



 

 

๑๑๙ 

๓. ปัจฉิมทิศ (ทิศเบ้ืองหลัง ทิศตะวันตก ได้แก่ บุตรภรรยา เพราะติดตามเป็นกําลังสนับสนุน
อยู่ข้างหลัง-Wife and children as the west or the direction behind) 

ก. สามีบํารุงภรรยา ผู้เป็นทิศเบื้องหลัง ดังน้ี ๑) ยกย่องให้เกียรติสมกับฐานะที่เป็นภรรยา 
๒) ไม่ดูหมิ่น ๓) ไม่นอกใจ ๔) มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้ ๕) หาเครื่องประดับมาให้เป็น
ของขวัญตามโอกาส 

ข. ภรรยาย่อมอนุเคราะห์สามี ดังน้ี ๑) จัดงานบ้านให้เรียบร้อย ๒) สงเคราะห์ญาติมิตรทั้ง
สองฝ่ายด้วยดี ๓) ไม่นอกใจ ๔) รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ ๕) ขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง 

๔. อุตตรทิศ (ทิศเบ้ืองซ้าย ทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหาย เพราะเป็นผู้ช่วยให้ข้ามพ้นอุปสรรค
ภัยอันตราย และเป็นกําลังสนับสนุน ให้บรรลุความสําเร็จ - Friends and companions as the 
north or the direction in left) ๑๐๖ 

ก. บุคคลพึงบํารุงมิตรสหาย ผู้เป็นทิศเบื้องซ้าย ดังน้ี ๑) เผื่อแผ่แบ่งปัน ๒) พูดจามีนํ้าใจ 
๓) ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ๔) มีตนเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน ๕) ซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน 

ข. มิตรสหายย่อมอนุเคราะห์ตอบ ดังนี้ ๑) เมื่อเพ่ือนประมาท ช่วยรักษาป้องกัน ๒) เมื่อ
เพ่ือนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพ่ือน ๓) ในคราวมีภัย เป็นที่พ่ึงได้ ๔) ไม่ละทิ้งในยามทุกข์
ยาก ๕) นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร 

๕. เหฏฐิมทิศ (ทิศเบ้ืองล่าง ได้แก่ คนรับใช้และคนงาน เพราะเป็นผู้ช่วยทําการงานต่างๆ 
เป็นฐานกําลังให้-Servants and workmen as the nadir) 

ก. นายพึงบํารุงคนรับใช้และคนงาน ผู้เป็นทิศเบื้องล่าง ดังน้ี ๑) จัดการงานให้ทําตามความ
เหมาะสมกับกําลังความสามารถ ๒) ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ ๓) จัดสวัสดิการ
ดี มีช่วยรักษาพยาบาลให้ยามเจ็บไข้ เป็นต้น ๔) ได้ของแปลกๆ พิเศษมา ก็แบ่งปันให้ ๕) ให้มีวันหยุด
และพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันควร 

ข. คนรับใช้และคนงานย่อมอนุเคราะห์นาย ดังน้ี ๑) เริ่มทําการงานก่อนนาย ๒) เลิกงานที
หลังนาย ๓) ถือเอาแต่ของที่นายให้ ๔) ทําการงานให้เรียบร้อยและดีย่ิงขึ้น ๕) นําเกียรติคุณของนาย
ไปเผยแพร่ 

๖. อุปริมทิศ (ทิศเบ้ืองบน ได้แก่ สมณพราหมณ์ คือ พระสงฆ์ เพราะเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรม 
และเป็นผู้นําทางจิตใจ-Monks as the zenith) 

ก. คฤหัสถ์ย่อมบํารุงพระสงฆ์ ผู้เป็นทิศเบื้องบน ดังน้ี ๑) จะทําสิ่งใด ก็ทําด้วยเมตตา ๒) จะ
พูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา ๓) จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา ๔) ต้อนรับด้วยความเต็มใจ (๕) อุปถัมภ์
ด้วยปัจจัย ๔ 

ข. พระสงฆ์ย่อมอนุเคราะห์คฤหัสถ์ ดังน้ี ๑) ห้ามปรามจากความช่ัว ๒) ให้ต้ังอยู่ในความดี 
๓) อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี ๔) ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ๕) ทําสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง ๖) 

                                                 
๑๐๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้าง

แล้ว, หน้า ๑๙๑. 



 

 

๑๒๐ 

บอกทางสวรรค์ คือทางชีวิตที่มีความสุขความเจริญให้ ผู้ปฏิบัติดังกล่าวน้ีช่ือว่า ปกปักรักษาทั่วทุกทิศ
ให้เป็นแดนเกษมสุขปลอดภัย๑๐๗ 

๓.๔.๓ สรุปแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านการสื่อสาร 
หลักธรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมด้านการสื่อสารในสังคม ประกอบด้วย ความหมายของสังคม 

สังคหวัตถุ การร่วมมือ/ความมีส่วนร่วม/พ้ืนฐานแห่งการเกิดสังคม และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสังคม 
ประกอบด้วย ความหมายของสังคม องค์ประกอบของสังคม ความสําคัญของสังคม ความต้องการข้ัน
พ้ืนฐานของมนุษย์ หน้าที่ของสังคม โครงสร้างของสังคม ความหมายของโครงสร้างสังคม ลักษณะ
โครงสร้างทางสังคม องค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคม การจัดระเบียบสังคม บรรทัดฐานทาง
สังคม สถานภาพและบทบาททางสังคม หน้าที่ของสถาบันทางสังคม ตอนที่ ๒ เป็นหลักธรรมที่
เหมาะสมกับค่านิยมที่เก่ียวกับสังคม ประกอบด้วย มุสาวาทา เวระมะณี เว้นจากการพูดเท็จ ดังน้ี 
ความหมายและความสําคัญ พูดเท็จมีโทษอย่างไร พูดคําสัตย์มีคุณอย่างไร วาจาที่ควรพูด  วาจา
สุภาษิตมีองค์ประกอบ สัจจะ ความมีสัตย์มีความจริงใจ พูดจริง ทําจริง ประกอบด้วย ความเที่ยง
ธรรม ความซื่อตรง สวามิภักด์ิ ความกตัญญู ฆราวาสธรรม ประกอบด้วย สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ และ
ทิศ ประกอบด้วยปุรัตถิมทิศ ทักขิณทิศ ปัจฉิมทิศ อุตตรทิศ เหฏฐิมทิศ อุปริมทิศ 
 

แผนภูมิที่ ๓.๔ แสดงแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมด้านการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓.๕ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านสุขภาพ 
 มวลมนุษย์ล้วนแต่ปรารถนาให้ตนเองน้ันมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงด้วยกันทั้งสิ้น ก็
หวังที่จะได้ทําประโยชน์แก่ตนเองผู้อ่ืนและสังคมได้สะดวก และเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ที่ต้อง
ไปให้ถึงด้วยพละกําลังกาย พละกําลังสติปัญญา ฉะน้ัน จึงได้เพียรพยายามรักษาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตให้อยู่ในภาวะพร้อมที่จะใช้งานต่อไป เพ่ือประโยชน์สุขของคนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 

๓.๕.๑ ความหมายของสุขภาพ 
คําว่าสุขภาพนั้นนักปราชญ์หลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้ 

                                                 
๑๐๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๖. 

หลักธรรมที่เหมาะสมกับค่านยิม 
ด้านการสื่อสาร 

สังคม 

หลักธรรม มุสาวาท สัจจะ 

ทิศ ๖ 

ความหมาย องค์ประกอบ 



 

 

๑๒๑ 

 ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ทัศนะไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่า 
สุขภาพ หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น อาหารเพ่ือสุขภาพ การสูบบุหรี่เป็นอันตราย
เพ่ือสุขภาพ๑๐๘

 การมีสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างก็พึงปรารถนาที่จะมี สุขภาพ มีความหมาย ๓ 
ประการ คือ 

๑. ความปลอดภัย (Safe) 
๒. ความไม่มีโรค (Sound) 
๓. ความปลอดภัย และไม่มีโรค (Whole) 
องค์กรอนามัยโลกได้ให้คํานิยามคําว่า สุขภาพ ในความหมายกว้างขึ้นว่า สุขภาพ หมายถึง 

สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคม 
ตามร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ๒๕๔๕ ให้ความหมายของคําว่า สุขภาพ คือ ภาวะที่

มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย คือ ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกําลัง ไม่เป็นโรค ไม่
พิการ ไม่มีอุบัติเหตุอันตราย มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ 

ดังน้ัน "สุขภาพ" จึงหมายถึง "การมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในทุกส่วนของ
ร่างกาย มีสุขภาพจิตดี และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติสุข ผู้มีสุขภาพดีถือ
ว่าเป็นกําไรของชีวิต เพราะทําให้ผู้เป็นเจ้าของชีวิตดํารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขได้" น่ันเอง 

จะเห็นได้ว่า สุขภาพน้ัน ไม่ได้มีเพียงทางกาย และทางจิตใจเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการปรับตัว
เข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขด้วย เมื่อรู้อย่างน้ีแล้ว เราก็ควรจะรักษาสุขภาพของเราให้ดีอยู่เสมอ 
เพ่ือที่เราจะได้มีจิตใจที่มีความสุข รื่นเริง ไม่ติดขัด มีเมตตา มีสติ มีสมาธิ และการที่ครอบครัวจะมี
ความอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และสังคมมีความยุติธรรมได้น้ัน จะต้องเกิดขึ้นจากการจัดการทางสุขภาพ
ในระดับต่าง ๆ ทั้งสุขภาพในระดับของปัจเจกบุคคล (Individual Health) สุขภาพของครอบครัว 
(Family Health) อนามัยชุมชน (Community Health) และสุขภาพของสาธารณะ  (Public 
Health) น่ันเอง๑๐๙ 

สุขภาพ หมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ (จิตวิญญาณ) รวมถึงการ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และมิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่ความปราศจากโรคหรือความ
พิการทุพลภาพเท่าน้ัน 

สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม 
เช่ือมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ปัญญา หมายถึง ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้
ในเหตุผลแห่งความดี ความช่ัว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนําไปสู่ความมีจิตอันดีงามและ
เอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่๑๑๐ 

๑. ภาวะทั่วไปของร่างกายและจิตใจ (จิตวิญญาณ) จะต้องแข็งแรงสมบูรณ์ 
๒. จะต้องปราศจากโรคหรือความทุพลภาพ 

                                                 
๑๐๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑, 

อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๐๑. 
๑๐๙http://www.thaigoodview.com/node/43633. ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗. 
๑๑๐พรบ.สุขภาพแห่งชาติ, ๓ มีนาคม ๒๕๕๐. 



 

 

๑๒๒ 

๓. จะต้องเป็นผู้ที่สามารถดํารงตนและปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในสังคมได้เป็นปรกติสุข โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน จะต้องไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมหรือการดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าทั้งเชิง
เศรษฐกิจและสังคม๑๑๑ 

สุขภาพ  หมายถึง  ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และการดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
ด้วยดี ไม่ใช่เพียงแต่ความปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเท่าน้ัน WHO (องค์การอนามัยโลก) 2491 

สุขภาพจึงมีความหมายที่เน้นความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม น่ันคือ 
ต้องมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคมครบทุกด้าน และในที่ประชุมสมัชชาองค์การ
อนามัยโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ได้ตกลงเติมคําว่า “Spiritual Well-being” หรือสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณเข้าไป ในคําจํากัดความของสุขภาพเพ่ิมเติม จึงอาจกล่าวได้ว่า สุขภาพ หมายถึง 
ภาวะของการดํารงชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยดี อยู่
บนพ้ืนฐานของคุณธรรม และการใช้สติปัญญา 

ในอดีตคําว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาพกายเป็นหลัก ต่อมาจึงได้รวมสุขภาพจิตเข้าไปด้วย 
เพราะเห็นว่าคนที่มีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่สุขภาพจิตเสื่อมโทรมหรือเป็นโรคจิตก็ไม่สามารถ
ดําเนินชีวิตเป็นปกติสุขได้ ซ้ําร้ายอาจจะทําร้ายผู้อ่ืนได้อีกด้วย  ปัจจุบัน คําว่า สุขภาพ มิได้
หมายความเฉพาะสุขภาพกายและสุขภาพจิตเท่าน้ัน แต่ยังได้รวมถึงสุขภาพสังคม และสุขภาพจิต
วิญญาณอีกด้วย จึงสามารถสรุปได้ว่าในความหมายของ "สุขภาพ" ในปัจจุบัน มีองค์ประกอบ ๔ ส่วน 
ด้วยกันคือ 

๑. สุขภาพกาย (Physical Health) หมายถึง สภาพที่ดีของร่างกาย กล่าวคือ อวัยวะต่างๆ
อยู่ในสภาพที่ดี มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายสามารถทํางานได้ตามปกติ 
และมีความสัมพันธ์กับทุกส่วนเป็นอย่างดี และก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทํางาน 

๒. สุขภาพจิต (Mental Health) หมายถึง สภาพของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มี
จิตใจเบิกบานแจ่มใส มิให้เกิดความคับข้องใจหรือขัดแย้งในจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข สามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้มี
สุขภาพจิตดี ย่อมมีผลมาจากสุขภาพกายดีด้วย ดังที่ John Lock ได้กล่าวไว้ว่า “A Sound mind is 
in a sound body” คือ “จิตใจที่แจ่มใส ย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์” 

๓. สุขภาพสังคม (Social Health) หมายถึง บุคคลที่มีสภาวะทางกายและจิตใจที่สุขสมบูรณ์ 
มีสภาพของความเป็นอยู่หรือการดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่ทําให้ผู้อ่ืน หรือสังคม
เดือดร้อน สามารถปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข 

๔. สุขภาพจิตวิญญาณ (Spiritual Health) หมายถึง สภาวะที่ดีของปัญญาที่มีความรู้ทั่ว 
รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความช่ัว ความมีประโยชน์และความมีโทษ 
ซึ่งนําไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

องค์ประกอบสุขภาพท้ัง ๔ ด้าน น้ัน แต่ละด้านยังมี ๔ มิติ ดังน้ี 
๑. การส่งเสริมสุขภาพ เป็นกลไกการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สุขภาพกาย สุขภาพจิต 

สุขภาพสังคม และสุขภาพจิตวิญญาณ 

                                                 
๑๑๑https://www.google.co.th/url?sa=.59568121,d.aGc. 23 JAN 2014. 



 

 

๑๒๓ 

๒. การป้องกันโรค ได้แก่ มาตรการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน
เฉพาะโรค ด้วยวิธีการต่างๆ นานา เพ่ือมิให้เกิดโรคกาย โรคจิต โรคสังคม และโรคจิตวิญญาณ 

๓. การรักษาโรค เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้ว เราต้องเร่งวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคอะไร แล้วรีบให้การ
รักษาด้วยวิธีที่ได้ผลดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดเท่าที่มนุษย์จะรู้และสามารถให้การบริการรักษาได้ เพ่ือ
ลดความเสียหายแก่สุขภาพ หรือแม้แต่เพ่ือป้องกันมิให้เสียชีวิต 

๔. การฟื้นฟูสภาพ หลายโรคเมื่อเป็นแล้วก็อาจเกิดความเสียหายต่อการทํางานของระบบ
อวัยวะหรือทําให้พิการ จึงต้องเร่ิมมาตรการฟ้ืนฟูให้กลับมามีสภาพใกล้เคียงปกติที่สุดเท่าที่จะทําได้ 

ทั้ง (๑) การส่งเสริมสุขภาพ และ (๒) การป้องกันโรคน้ี เราเรียกรวมกันว่าการสร้างสุขภาพ 
เป็นการทําก่อนเกิดโรค ส่วน (๓) การรักษาโรค และ (๔) การฟ้ืนฟูสภาพน้ี เราเรียกรวมกันว่า การ
ซ่อมสุขภาพ เป็นการทําหลังจากเกิดโรคแล้ว และเป็นที่เช่ือกันว่า การสร้างสุขภาพ มีประสิทธิผล
ดีกว่า และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า การซ่อมสุขภาพ เน่ืองจาก การสร้างสุขภาพ เป็นสิ่งที่ประชาชน
สามารถทําได้ด้วยตัวเอง ส่วนการซ่อมสุขภาพ ต้องอาศัยหน่วยงานด้านการแพทย์เป็นหลัก 

แม้ว่าสุขภาพโดยองค์รวมแล้วจะเป็นภาวะของมนุษย์ที่เช่ือมโยงกันทั้ง ทางกาย ทางจิต ทาง
ปัญญา และทางสังคม  แต่ในเรื่องของสถิติสาขาสุขภาพน้ัน  มีข้อจํากัดในการศึกษาทําให้ในขั้นต้นจะ
กล่าวถึงเฉพาะสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิต เท่าน้ัน๑๑๒ 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้ให้คํานิยามของสุขภาพ (Health) 
หมายถึง ความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่วนคํานิยามสุขภาวะ (Well-
Being) คือ การที่สุขภาพทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณอยู่กันอย่างสมดุล๑๑๓ 

สุขภาวะทางจิตใจ (Mental Health) หมายถึง จิตใจที่มีความสุข รื่นเริง คล่องแคล่ว ไม่มี
ความเครียด มีสติสัมปชัญญะ และความคิดอ่านตามควรแก่อายุ หรือกล่าวได้ว่าจิตใจเป็นตัวเช่ือม
ระหว่างภายในและภายนอกตัวอย่างเช่น การทําสมาธิ เทคนิคการ Deep Relaxations เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมสมาธิและช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ การทําสมาธิและการใช้นํ้ามันสมุนไพร Mass 
therapy และการกดจุด ซึ่งเป็นการทําให้มีการเคลื่อนไหวของพลังงานภายใน 

สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางร่างกาย (Physical Health) หมายถึง ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
คล่องแคล่ว มีกําลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ โดนในการแพทย์แบบองค์
รวมจะเน้นไปที่การคลายความตึงของกล้ามเน้ือโดยการถ่ายทอดพลังงานผ่านทางการนวด ได้แก่ วารี
บําบัด การพอกหน้าด้วยผักและโคลนพอก การบําบัดโดยการสัมผัส (Touch Therapy) 

สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม (Social Health) หมายถึง ความสามารถในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม มีความสุข สันติภาพ มีระบบการบริการที่ดี 

สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ (Spiritual Health) เป็นความสุขที่เกิดจากการเข้าใจ
ธรรมชาติ เข้าใจความจริงแห่งชีวิตและสรรพสิ่ง จนเกิดความรอบรู้ 

                                                 
๑๑๒https://www.google.co.th. 23 JAN 2014. 
๑๑๓ดวงกมล ศักด์ิเลิศสกุล , สุขภาพแบบองค์รวม ,  (ขอนแก่น : คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ๒๕๔๙), หน้า ๔๙. 



 

 

๑๒๔ 

สมาคมการแพทย์แบบองค์รวมของสหรัฐอเมริกาได้ให้คําจํากัดความของสุขภาพแบบองค์
รวม ๒ แบบ ดังน้ี 

๑. สุขภาพแบบองค์รวม คือทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งจะเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ร่างกาย และจิตใจ หรือร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ หรือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ 
เมื่อนําไปประยุกต์ใช้กับการรักษาจะเรียกว่าการรักษาแบบองค์รวม (Holistic Medicine) ซึ่งจะ
เก่ียวข้องกับปัจจัย ๓ อย่าง คือ สาเหตุของการเกิดโรค การเพ่ิมความเกี่ยวข้องของผู้ป่วย และการ
พิจารณาการรักษาแผนปัจจุบัน (Allopathic) และ การรักษาแบบทางเลือก (Alternative) 

๒. สุขภาพแบบองค์รวม หมายถึงการดูแลสุขภาพแบบทางเลือก เป็นการเปลี่ยนการรักษา
จากการแพทย์แผนปัจจุบันและใช้การรักษาแบบทางเลือก 

ดังน้ันสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) เป็นปรัชญาของการมีสุขภาวะที่ดี โดย
พิจารณาถึงทุกๆ องค์ประกอบในร่างกาย ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ไม่ได้พิจารณา
เฉพาะโรคที่เป็นหรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่จะพิจารณาจากปฏิกิริยาความสัมพันธ์
ระหว่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสภาพแวดล้อม ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และความสัมพันธ์
ดังกล่าวต้องอยู่ในภาวะสมดุลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการมีสุขภาวะที่ดีที่สุด๑๑๔ 

สําหรับคําจํากัดความของสุขภาพแบบองค์รวมของไทย ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ ระบุไว้ว่า เป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์และเช่ือมโยงกันเป็นองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และ
จิตวิญญาณ ไม่ได้หมายถึงความไม่พิการและการไม่มีโรคเท่านั้น โดย (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพได้
จําแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับสุขภาพได้เป็น ๓ กลุ่ม ดังน้ี ๑. ระบบการแพทย์แผนไทย เป็น
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยอาศัยความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยที่ถ่ายทอด
และพัฒนาสืบต่อกันมาต้ังแต่ในอดีต เช่น รักษาด้วยการใช้สมุนไพร การนวด ประคบ การใช้ธรรมชาติ
บําบัด การน่ังสมาธิ ๒. ระบบแพทย์พ้ืนบ้าน คือ ระบบการดูแลสุขภาพกันเองในชุมชน จนเป็นส่วน
หน่ึงของวิถีการดําเนินชีวิต ๓. การแพทย์ทางเลือก หมายถึง ระบบการแพทย์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การแพทย์
แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย หรือใช้แพทย์พ้ืนบ้าน เช่น โยคะ ช่ีกง หรือการฝังเข็ม 

ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยได้เปิดให้บริการสุขภาพที่เน้นการให้บริการแบบองค์รวม หรือ 
ไทยสัปปายะ โดยสัปปายะ เป็นคํามาจากภาษาบาลี แปลว่า สภาพเอ้ือเก้ือหนุน ช่วยให้เป็นอยู่ ทํา
กิจกรรม หรือดําเนินกิจกรรมได้ผลดี ไทยสัปปายะจะเป็นการรวมภูมิความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 
ทั้งองค์ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรไทย หัตถบําบัดด้วยการนวดแผนไทย และสปาแบบไทยที่มีการ
รักษาด้วยอาหาร การบําบัดด้วยนํ้า การบําบัดด้วยกลิ่น การสร้างความแข็งแรงให้กับจิตใจด้วยการน่ัง
สมาธิ การทําฤๅษีดัดตน รวมทั้งกายบริหารแบบต่างๆ โดยทั้งหมด อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม๑๑๕ 

สุขภาพ เป็นการเรียกการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของ
คนใน ๔ มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่
ที่เรียกว่าสุขภาวะ สําหรับองค์การอนามัยโลก (WHO : World Health Organization) ได้ให้

                                                 
๑๑๔เรื่องเดียวกัน. 
๑๑๕เรื่องเดียวกัน. 



 

 

๑๒๕ 

ความหมายของ สุขภาพไว้ในธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี ค.ศ.1948 ไว้ดังน้ี “สุขภาพ
หมายถึง สภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ รวมถึงการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็น
ปกติสุข และมิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่การปราศจากโรคและทุพพลภาพเท่าน้ัน” ต่อมาในท่ี
ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีมติให้เพ่ิมคําว่า “Spiritual 
well-being” หรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณเข้าไป ในคําจํากัดความของสุขภาพเพ่ิมเติม 

ในอดีตคําว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาพกายเป็นหลัก ต่อมาจึงได้กล่าวถึงสุขภาพจิตร่วมไป
ด้วย เพราะเห็นว่าคนที่มีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่สุขภาพจิตเสื่อมโทรมหรือเป็นโรคจิตก็ไม่
สามารถดําเนินชีวิตเป็นปกติสุขได้ ซ้ําร้ายอาจจะทําร้ายผู้อ่ืนได้อีกด้วย 

ปัจจุบัน คําว่า สุขภาพ มิได้หมายเฉพาะสุขภาพกายและสุขภาพจิตเท่าน้ัน แต่ยังหมาย
รวมถึงสุขภาพสังคม และสุขภาพศีลธรรมอีกด้วย 

สรุปว่าในความหมายของ "สุขภาพ" ในปัจจุบันมีองค์ประกอบ ๔ ส่วน ด้วยกันคือ 
๑. สุขภาพกาย หมายถึง สภาพที่ดีของร่างกาย กล่าวคือ อวัยวะต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีมีความ

แข็งแรงสมบูรณ์ ทํางานได้ตามปกติ และมีความสัมพันธ์กับทุกส่วนเป็นอย่างดี และก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีในการทํางาน 

๒. สุขภาพจิต หมายถึง สภาพของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส 
มิให้เกิดความคับข้องใจหรือขัดแย้งในจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ความสุข 

๓. สุขภาพสังคม หมายถึง สภาวะที่ดีของปัญญาที่มีความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่าง
แยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความช่ัว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนําไปสู่ความมีจิตอันดีงาม
และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

๔. สุขภาพศีลธรรม หมายถึง บุคคลที่มีสภาวะทางกายและจิตใจที่สุขสมบูรณ์ สามารถ
ปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมคีวามสุข๑๑๖ 

๓.๕.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านสุขภาพ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะกับการเสริมสร้างค่านิยมทางด้านสุขภาพ ผู้วิจัย

นําเสนอหลักเบญจศีลเบญจธรรมข้อ ๕ ดังต่อไปน้ี 
๓.๕.๒.๑ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี เว้นจากการด่ืมนํ้าเมา คือสุราและ

เมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท 
การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม ด้านสุขภาพ ที่มีปรากฏในวิสารทสูตร 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต เล่มที่ ๓๖ ข้อที่ ๑๗๒ หน้า ๓๖๔ ความว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้ไม่

แกล้วกล้าครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน? คืออุบาสก เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ฯลฯ 
เป็นผู้ด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท ภิกษุทั้งหลาย 
อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน 

                                                 
๑๑๖http://ptc.icphysics.com/webboard/SFM/index.php?topic=41369.0;wap2. 



 

 

๑๒๖ 

ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้แกล้ว
กล้าครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน? คืออุบาสก เป็นผู้งดเว้นจาก
ปาณาติบาต ฯลฯ เป็นผู้งดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่ง
ความประมาท ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล ย่อม
เป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน”๑๑๗ 
ศีลข้อน้ีถือเป็นข้อที่สําคัญที่สุด มุ่งเน้นการงดเว้นจากการเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด ต้ังแต่ด่ืม

นํ้าเมาคือสารเมรัย รวมทั้งเสพสารเสพติดให้โทษอื่นๆ ที่จะทําให้สติสัมปชัญญะของผู้เสพเสียไป  
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาไม่หยุดหย่อน เช่น การทะเลาะวาท การฆ่ากัน เป็นต้น ในปัจจุบันสังคมไทย
เห็นการด่ืมนํ้าเมาเป็นเร่ืองปกติ ในงานบุญต่างๆ ล้วนมีเหล้าเข้ามาเก่ียวข้องแทบทั้งสิ้น กลายเป็นว่า
ถ้างานบุญใดไม่มีเหล้าให้ผู้มาร่วมงานด่ืมก็จะถูกตําหนิได้ แม้แต่เยาวชนซึ่งกําลังเรียนอยู่ในระดับ
มัธยมจํานวนมากรู้จักด่ืมเหล้าเพราะเห็นผู้ใหญ่ด่ืมเป็นตัวอย่าง หรือเห็นจากโฆษณาจากสื่อต่างๆ  
นับเป็นการสร้างค่านิยมที่เลวทราม ศีลข้อน้ีล่วงละเมิดง่ายทุกวงการ อน่ึง สุราเมรัยน้ีเป็นยาเสพติด  
ผู้ด่ืมติดแล้วจะเลิกได้ยาก แม้กระน้ัน ต้องพยายามเลิกด้วยวิธีต่างๆ เป็นการช่วยประคับประคองตน
ให้มีสง่าราศีในสังคม ผู้ติดสุราเป็นผู้หมดสง่าราศี เป็นที่ติเตียนของผู้คน 

ศีลข้อน้ีบัญญัติขึ้นเพ่ือให้คนรู้จักรักษาสติของตนให้สมบูรณ์ เพราะสุราและเมรัยเป็นที่ต้ังแห่ง
ความประมาท ทําผู้ด่ืมแล้วให้มึนเมาเสียสติจะทําอะไรก็ผิดพลาดไปหมด แปรปกติของคนดีให้เป็นคน
ช่ัวไปได้ในพริบตา เป็นการตัดทอนคุณงามความดีที่มีอยู่หรือที่จะมีขึ้นอีก นอกจากสุราและเมรัยแล้ว  
ยาเสพติดให้โทษชนิดอ่ืนๆ เช่น เฮโรอีน ยาบ้า ยาไอซ์ เป็นต้น ก็นับเข้าในศีลข้อน้ี เพราะเมื่อเสพเข้า
ไปแล้ว ทําให้สติเลื่อนลอยขาดการควบคุมตัวเอง ทําสิ่งที่ไม่ควรทําและพูดสิ่งที่ไม่ควรพูด ดังน้ัน ศีล
ข้อที่ ๕ น้ี ถือว่าสําคัญที่สุดในบรรดาศีลทั้ง ๕ ข้อ เพราะผู้ขาดสติแล้วสามารถล่วงละเมิดศีลข้ออ่ืนๆ 
ได้ทั้งหมด เมื่อเพ่งความสํารวมจากของมึนเมา อันเป็นเหตุให้เสียความผาสุกของร่างกายและเสีย
ความดีเป็นสําคัญ บางคนอาจจะเข้ใจผิดคิดว่า การด่ืมนํ้าเมาเพ่ือเข้าสังคมเป็นเรื่องธรรมดา แต่ความ
จริงเราคิดไปเองว่า การด่ืมนํ้าเราร่วมกันจึงจะคบกันได้ 

ในสัพพลหุสูตร พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต ว่าด้วยวิบากอย่างเบาสุดแห่ง
การล่วงกรรมบถ ความว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย การด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัย อันบุคคลเสพแล้ว เจริญ
แล้ว กระทําให้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกําเนิดสัตว์เดียรัจฉาน ใน
เปรตวิสัย วิบากแห่งการด่ืมสุราและเมรัย อย่างเบาที่สุด  ย่อมยังความเป็นบ้าให้
เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์”๑๑๘ 
โทษของการด่ืมสุรา (๑)  เป็นเหตุให้เสียทรัพย์  (๒) เป็นเหตุก่อการวิวาท  (๓)  เป็นเหตุให้

เกิดโรค  (๔)  เป็นเหตุให้ถูกคนอ่ืนติเตียนเสียซื่อเสียง  (๕)  เป็นเหตุประพฤติมารยาทท่ีน่าอดสู  (๖)  
เป็นเหตุทอนกําลังปัญญา 
 
 
 

                                                 
๑๑๗องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๗๒/๒๒๗. 
๑๑๘องฺ.อฏฐก. ๓๗/๑๓๐/๔๑๑. 



 

 

๑๒๗ 

เกณฑ์การตัดสินการผิดศีลข้อ ๕ 
 ศีลข้อ ๕ น้ีมีองค์ศีล ๔ ประการเป็นหลักวินิจฉัยว่าศีลขาดหรือไม่ คือ (๑) มทนียํ นํ้าเมามีสุรา
เป็นต้น (๒) ปาตุกมฺมยตาจิตฺตํ มีจิตคิดจะด่ืมนํ้าเมา (๓) ตชฺโช วายาโม มีความพยายามด่ืมเกิดแต่จิต
น้ัน (๔) ปีตปฺปเวสนํ  ด่ืมนํ้าเมาน้ันให้ล่วงไหลผ่านลําคอลงไป ถ้าพร้อมด้วยองค์ ๔ น้ี บุคคลน้ัน  ช่ือว่า 
ศีลขาด 

๓.๕.๒.๒ สติ สัมปชัญญะ มีความระลึกได้ รู้สึกตัวอยู่เสมอ 
ในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ความว่า “ธรรม ๒ อย่างมีอุปการะได้แก่ สติ และ

สัมปชัญญะ น้ีเป็นธรรม๒ อย่างที่มีอุปการะมาก”๑๑๙ 
ในสิกขาบทท่ี ๕ แห่งเบญจศีลน้ัน มีกัลยาณธรรม คือ ความมีสติรอบคอบเป็นคู่กัน ได้แก่ 

ความมีสติตรวจตราไม่เลินเล่อ มีอาการที่ท่านแยกเป็น ๔ สถาน คือ ๑) ความรู้จักประมาณอาหารที่
พึงบริโภค ๒) ความไม่เลินเล่อในการงาน ๓) ความมีสติสัมปชัญญะในการประพฤติตัว ๔) ความไม่
ประมาทในธรรม 

(๑) ความรู้จักประมาณอาหารที่พึงบริโภค อาหารน้ัน โดยปกติมีประโยชน์สําหรับบํารุง
ร่างกาย แต่ถ้ากินโดยไม่รู้จักประมาณก็ให้โทษ ถึงของอ่ืนก็เหมือนกัน ที่เป็นของมีประโยชน์ ใช้ไม่
ระวัง กลับให้โทษ เช่น ไฟ เป็นต้น อาหารเสียไม่ควรบริโภคท่ีเดียว ถึงอาหารไม่เสียบางอย่างเป็นของ
แสลง บริโภคแล้วไม่สบาย หรือยามเจ็บไข้บริโภคของบางอย่างเข้าไปแล้วโรคกําเริบ บูดขึ้นใน
กระเพาะ ทําให้เกิดโรคต่าง ๆ มีลงท้องเป็นต้น ผู้บริโภคอาหารเป็นเวลาไม่สําส่อน อาหารท่ีบริโภคเข้า
ไปน้ันจึงมีคุณ เป็นเคร่ืองบํารุงรางกาย ให้เป็นสุขสําราญ รู้จักประมาณในการจับจ่ายอาหารบริโภค 
แต่กําลังทรัพย์ที่หามาได้ อย่าให้ฟุ่มเฟือยเกินไปจะไม่มีกินในวันข้างหน้า ถึงจะมีทางหาได้ก็ไม่ควร
ปล่อยให้อดยาก เพราะทรัพย์น้ันก็เพ่ือจับจ่ายเลี้ยงตัวเอง และคนอ่ืนให้ได้รับความสุขสําราญ 

(๒) ความไม่เลินเล่อในการงาน คือ ไม่ทอดธุระเพิกเฉย เอาใจใสประกอบการงานให้ชอบแก่
กาลเทศะ ไม่ปล่อยให้การงานอาดูรเสื่อมเสียไป พึงเห็นตัวอย่าง เช่น คนที่ทํานาก็ต้องทํานาในฤดูทํา
นา เป็นต้น ผู้ประกอบการงานให้ถูกกาลเทศะ ย่อมประกอบการงานมีผลไพบูลย์ 

(๓) ความมีสติสัมปชัญญะในการประพฤติตัว ได้แก่ ความรอบคอบ รู้จักระวังหน้าระวังหลัง 
ช่ือว่าสัมปชัญญะ พึงเห็นตัวอย่าง บุคคลผู้ประกอบกิจการใด ๆ ตริตรองให้เห็นก่อนว่ามีคุณหรือโทษ 
หรือเสียประโยชน์ ควรทําหรือไม่ควรทํา ถ้าไม่ควรก็งดเสีย ถ้าควรจึงทําลงไป เวลาจะพูดก็ต้องระวัง 
ไม่ไปทําความเสียหายแก่ตัวเองและผู้อ่ืน จะคิดอะไรก็อาศัยหลักฐาน ไม่ปล่อยให้ความคิดข้ามไป 
บุคคลมีสติสัมปชัญญะ ตรวจทางได้ทางเสียก่อนแล้วจึงทํากิจน้ัน ๆ ย่อมมีปกติทําอะไรไม่ผิดพลาด 

(๔) ความไม่ประมาทในธรรม ความเป็นผู้ไม่อยู่ปราศจากสติ เรียกว่า ความไม่ประมาท พึง
กําหนดรู้ ดังน้ี คนผู้เกิดมาย่อมตกอยู่ในวิสัยของคนธรรมดา เมื่อเกิดแล้วก็มีความปรวนแปรไป
ตามปกติ มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไปเป็นธรรมดาเหมือนกันหมด ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ แก่ ชรา ผู้หย่ังรู้ธรรมดา
ของสังขารว่าเป็นเช่นน้ันแล้วไม่ควรประมาทในวัย ในความสําราญ และในชีวิต เวลาเป็นเด็กพึงรีบ
ศึกษาหาวิชาความรู้ไว้เป็นเคร่ืองมือ เมื่อเติบใหญ่หมั่นทํางานสั่งสมทรัพย์สมบัติช่ือเสียงคุณงามความ
ดีไว้ ทํากิจสําหรับคนภายหลังให้เรียบร้อย ยามพยาธิครอบงําทําการงานไม่ไหว จะได้อาศัยทรัพย์และ

                                                 
๑๑๙ที.ปา. ๑๖/๓๗๘/๓๘๔. 



 

 

๑๒๘ 

ช่ือเสียงคุณความดี เลี้ยงชีพตลอดไปโดยผาสุก เมื่อความตายมาถึงจะได้ไม่ห่วงใย อย่างน้ีช่ือว่า ไม่
ประมาทในธรรม คือ สภาวะอันเป็นอยู่ตามธรรมดาของโลก คนผู้ต้ังอยู่ในกัลยาณธรรม ได้ช่ือว่า กล
ยาณชน คือคนที่ประพฤติดีงาม เป็นที่นิยมนับถือของคนทั่วไป๑๒๐ 

ธรรมมีอุปการะมาก เพราะเป็นคุณธรรมที่เสริมสร้างทางดําเนินชีวิตให้ก้าวหน้าและสูงส่ง 
และเป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติงานให้สําเร็จเรียบร้อยรอบคอบ มี ๒ ประเภท ได้แก่ 
๑) สติ ความระลึกได้ นึกถึงตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยละเอียดถี่ถ้วน คือ ไม่พลั้งเผลอจนไม่รู้สึกตัว ๒) 
สัมปชัญญะ ความรู้ตัว ควบคุมกระแสจิตให้จดจ่อปรากฏปกติและสม่ําเสมอ ด้วยความระมัดระวัง
มั่นคง๑๒๑ 

แนวปฏิบัติจิตเหล่านน้ี สามารถกลายเป็นขุมพลังและทรงอิทธิพลเหนือสภาพแวดล้อมโดย
ผ่านการนึกและอบรมอันถูกต้องตามระบบข้ันตอน ดังน้ี ๑) ก่อนจะทํา จะพูด จะคิด ต้องไตร่ตรอง
เหตุผล อย่างรอบคอบและชอบธรรมทุกครั้ง ๒) ขณะทํา ขณะพูด ขณะคิด ใจมุ่งจดจ่อต่อสิ่งน้ันโดย
สม่ําเสมอและมั่นคง ๓) ฝักใฝ่สนใจตรงกิจที่กําลังดําเนินอยู่ ตรวจทาน และปรับปรุงเพ่ือเหมาะสม
ย่ิงขึ้น ๔) งดเว้นจากของมึนเมาและสิ่งเสพติดให้โทษโดยเด็ดขาด ๕) ปลูกนิสัยใจคอให้เยือกเย็น สงบ 
ไม่ฟุ้งซ่าน โดยหาโอกาสเจริญกัมมัฏฐาน 

ประโยชน์ของสติสัมปชัญญะ ที่เรียกว่า ธรรมมีอุปการะมาก ได้แก่ ๑) งานที่ทํา คําที่พูด 
เรื่องที่คิด ไม่ผิดพลาดบกพร่อง ได้ผลสมบูรณ์ และปลอดภัยพ้นภัยทั้งปวง ๒) ป้องกันมิให้จิตฟุ้งซ่าน 
ฟ่ันเฟือน แต่จะสุขุมแยบคาย เหมาะแก่งานละเอียดและกิจสําคญั ๓) สุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตผ่อง
ใสเยือกเย็น มีความคิดเฉียบแหลมและปัญญาฉลาดเฉลียว ๔) เก้ือหนุนให้สําเร็จการศึกษา ก้าวหน้า
ในอาชีพ และดีเด่นในสังคม๑๒๒ 

ในอัปปมาทสูตร พระสูตรที่ว่าด้วยความไม่ประมาทเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหมด พระ
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ความว่า “ภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึง ก็ฉันน้ัน
เหมือนกันแล กุศลธรรมเหล่าน้ันทั้งหมด มีความไม่ประมาทเป็นมูล ประชุมลงในความไม่ประมาท 
ความไม่ประมาท บัณฑิตกล่าวว่า เป็นยอดของกุศลธรรมเหล่าน้ัน 

ภิกษุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่เที่ยวไปบนแผ่นดินเหล่าใดเหล่าหน่ึง รอยเท้า
เหล่าน้ันทั้งหมด ย่อมถึงความรวมลงในรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้าง โลกกล่าวว่าเป็นยอดของรอยเท้า
เหล่าน้ัน เพราะความเป็นของใหญ่ แม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหน่ึง ก็ฉันน้ัน
เหมือนกันแล กุศลธรรมเหล่าน้ันทั้งหมด มีความไม่ประมาทเป็นมูล ประชุมลงในความไม่ประมาท 
ความไม่ประมาท บัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดของกุศลธรรมเหล่าน้ัน”๑๒๓  

เมตตาอัปปมัญญานิเทศ ความว่า “ภิกษุแผ่เมตตาไปยังสัตว์ทั้งปวง เหมือนบุคคลเห็นบุคคล
คนหน่ึงผู้เป็นที่รักใคร่ชอบใจแล้ว พึงรักใคร่ ฉะน้ัน”๑๒๔ 

                                                 
๑๒๐วิชัย ธรรมเจริญ ป.ธ. ๙ พ.ม., ธรรมศึกษาตรี, อ้างแล้ว, หน้า ๒๗๐-๒๗๑. 
๑๒๑องฺ.ทุก. ๒๐/๔๐๗/๑๑๙. 
๑๒๒วิชัย ธรรมเจริญ ป.ธ. ๙ พ.ม., ธรรมศึกษาตรี, อ้างแล้ว, หน้า ๒๖-๒๗. 
๑๒๓องฺ.ทสก. ๒๔/๑๕/๓๘. 
๑๒๔อภิ.วิ. ๓๕/๗๔๒. 



 

 

๑๒๙ 

อัปปมาทะ (ความไม่ประมาท คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ หรือ ความเพียรที่มีสติเป็น
เครื่องเร่งเร้าและควบคุม ได้แก่ การดําเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเคร่ืองกํากับความประพฤติปฏิบัติและการ
กระทําทุกอย่าง ระมัดระวังตัว ไม่ยอมถลําไปในทางเสื่อม แต่ไม่ยอมพลาดโอกาสสําหรับความดีงาม
และความอันจะต้องรับผิดชอบ ไม่ยอมปล่อยปละละเลย การทําการด้วยความจริงจัง รอบคอบและ
รุดหน้าเร่ือยไป-Earnestness; diligence; heedfulness) ข้อน้ีเป็น องค์ประกอบภายใน (internal 
factor; personal factor) และเป็น ฝ่ายสมาธิ (a factor belonging to the category of 
concentration) 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิต ฉันใด ความ
ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ก็เป็นตัวนํา เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอารยอัษฎางคิกมรรค แก่
ภิกษุ ฉันน้ัน” 

“ธรรมเอก ที่มีอุปการะมาก เพ่ือการเกิดขึ้นแห่งอารยอัษฎางคิกมรรคที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น ที่
เกิดขึ้นแล้ว ก็เจริญบริบูรณ์ เหมือนอย่างความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทน้ีเลย” 

“รอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลาย ชนิดใดๆ ก็ตาม ย่อมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมด, รอยเท้าช้าง 
เรียกว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่าน้ัน โดยความใหญ่ ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลายอย่างใดๆ ก็ตาม ย่อมมี
ความไม่ประมาทเป็นมูล ประชุมลงในความไม่ประมาทได้ทั้งหมด ความไม่ประมาท เรียกได้ว่าเป็น
ยอดของธรรมเหล่าน้ันฉันน้ัน” 

“ผู้มีกัลยาณมิตร พึงเป็นอยู่โดยอาศัยธรรมเอกข้อน้ี คือ ความไม่ประมาทในกุศลธรรม
ทั้งหลาย” 

“ธรรมเอกอันจะทําให้ยึดเอาประโยชน์ไว้ได้ทั้ง ๒ อย่าง คือ ทั้งทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชน์
ปัจจุบัน ประโยชน์เฉพาะหน้า หรือประโยชน์สามัญของชีวิต เช่น ทรัพย์ ยศ กามสุข เป็นต้น) และ
สัมปรายิกัตถะ (ประโยชน์เบ้ืองหน้าหรือประโยชน์ขั้นสูงขึ้นไปทางจิตใจหรือคุณธรรม) ก็คือความไม่
ประมาท” 

“สังขาร (สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น) ทั้งหลาย มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยัง
ประโยชน์ที่มุ่งหมายให้สําเร็จ ด้วยความไม่ประมาทเถิด” 

“ความไม่ประมาท ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ย่ิงใหญ่, เพ่ือความดํารงมั่นไม่เสื่อมสูญ ไม่
อันตรธานแห่งสัทธรรม” ฯลฯ๑๒๕ 

อาโรคฺยปรมา ลาภา ฯ ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ฯ๑๒๖ 
โรค คือ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เกิดเวทนามากบ้างน้อยบ้างตามกําลังของโรคน้ัน ๆ แบ่ง

ออกเป็น ๒ ชนิด คือ โรคประจําสังขาร คือ โรคที่จะต้องเกิดกับทุกคน คือ โรคแก่ เจ็บ ตาย และโรค
จรมา คือ โรคที่เกิดประจําฤดูบ้าง โรคท่ีเกิดขึ้นเพราะกรรมบันดาลบ้าง โรคเหล่าน้ีเมื่อเกิดขึ้นแล้ว 

                                                 
๑๒๕ที.ม. ๑๐/๑๔๓/๑๘๐. 
๑๒๖ขุ.ธ. ๒๕/๔๒/๑๒๔. 



 

 

๑๓๐ 

ย่อมจะทําให้เกิดความทุกขเวทนาอย่างแรงกล้ามากบ้างน้อยบ้างตามกําลังของโรคบุคคลที่ไม่มีโรคจึง
ถือว่าเป็นลาภอย่างย่ิงทีเดียว๑๒๗ 

อบายมุข ๖ ช่องทางของความเสื่อม, ทางแห่งความพินาศ, เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์  
๑. ติดสุราและของมึนเมา มีโทษ ๖ คือ ๑) ทรัพย์หมดไปๆ เห็นชัดๆ ๒) ก่อการทะเลาะวิวาท 

๓) เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๔) เสียเกียรติเสียช่ือเสียง ๕) ทําให้ไม่รู้อาย ๖) ทอนกําลังปัญญา 
๒. ชอบเที่ยวกลางคืน มีโทษ ๖ คือ ๑) ช่ือว่าไม่รักษาตัว ๒) ช่ือว่าไม่รักษาลูกเมีย ๓) ช่ือว่า

ไม่รักษาทรัพย์สมบัติ ๔) เป็นที่ระแวงสงสัย ๕) เป็นเป้าให้เขาใส่ความหรือข่าวลือ ๖) เป็นทางมาของ
เรื่องเดือดร้อนเป็นอันมาก 

๓. ชอบเที่ยวดูการละเล่น มีโทษ โดยกายงานเสื่อมเสียเพราะใจกังวลคอยคิดจ้อง กับ
เสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งน้ันๆ ทั้ง ๖ กรณี คือ ๑) รําที่ไหนไปที่น้ัน ๒-๖) ขับร้อง-ดนตรี-เสภา-เพลง-เถิดเทิง
ที่ไหน ไปที่น่ัน  

๔. ติดการพนัน มีโทษ 6 คือ ๑) เมื่อชนะย่อมก่อเวร ๒) เมื่อแพ้ก็เสียดายทรัพย์ที่เสียไป ๓) 
ทรัพย์หมดไปๆ เห็นชัด ๆ ๔) เข้าที่ประชุม เขาไม่เช่ือถือถ้อยคํา ๕) เป็นที่หมิ่นประมาทของเพ่ือนฝูง 
๖) ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ที่จะหาคู่ครองให้ลูกของเขา เพราะเห็นว่าจะเลี้ยงลูกเมียไม่ไหว 

๕. คบคนช่ัว มีโทษ โดยนําให้กลายไปเป็นคนช่ัวอย่างคนที่ตนคบทั้ง ๖ ประเภท คือ ได้เพ่ือน
ที่จะนําให้กลายเป็น ๑) นักการพนัน ๒) นักเลงหญิง ๓) นักเลงเหล้า ๔) นักลวงของปลอม ๕) นัก
หลอกลวง ๖) นักเลงหัวไม้ 

๖. เกียจคร้านการงาน มีโทษ โดยทําให้ยกเหตุต่างๆ เป็นข้ออ้างผัดเพ้ียนไม่ทําการงาน โภคะ
ใหม่ก็ไม่เกิด โภคะที่มีอยู่ก็หมดสิ้นไป คือให้อ้างไปทั้ง ๖ กรณีว่า ๑-๖ หนาวนัก-ร้อนนัก-เย็นไปแล้ว-
ยังเช้านัก-หิวนัก-อ่ิมนัก แล้วไม่ทําการงาน (บางฉบับเป็น กระหายนัก) อบายมุขหมวดน้ี ตรัสแก่
สิงคาลกมาณพ ก่อนตรัสเรื่องทิศ ๖๑๒๘ 

๓.๕.๓ สรุปแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านสุขภาพ 
หลักธรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมที่เก่ียวกับสุขภาพ ความหมายสุขภาพ องค์ประกอบสุขภาพ

ทั้ง ๔ ด้าน หลักธรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมเก่ียวกับสุขภาพ ประกอบด้วย สุราเมระยะมัชชะปะ
มาทัฏฐานา เวระมะณี โทษของการดื่มสุรา เกณฑ์การตัดสินการผิดศีลข้อ ๕ และสติ สัมปชัญญะ 
ธรรมมีอุปการะมาก อัปปมาทะ อบายมุข ๖ ได้แก่ ติดสุราและของมึนเมา ชอบเที่ยวกลางคืน ชอบ
เที่ยวดูการละเล่น คบคนช่ัว เกียจคร้านการงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๒๗คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑ ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพ 

มหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐), หน้า ๕๙. 
๑๒๘ที.ปา. ๑๑/๑๗๘-๑๘๔/๑๙๖-๑๙๘. 



 

 

๑๓๑ 

แผนภูมิที่ ๓.๕ แสดงแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมด้านสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๖ สรุปแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกับการเสริมสร้าง
ค่านิยมท่ีถูกต้อง 

การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมในบทนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้วได้นําสิ่งที่ได้ไปปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ แล้วมีมติเป็นเอก
ฉันท์ว่า ยึดเอากรอบของหลักมนุษยธรรมที่สอดคล้องกับเบญจศีลเบญจธรรมมาเป็นกรอบในการวิจัย 
ดังต่อไปน้ี 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านชีวิต 
มนุษย์ปุถุชนทุกคนย่อมรักตัวกลัวตายกันทั้งน้ัน ปรารถนาความสุขเกลียดความทุกข์ ต้องการ

มีอายุที่ยืนยาว รักตัวเองมากกว่าผู้อ่ืน ความรักอ่ืนเสมอด้วยตนเองนั้นไม่มี ฉะน้ัน ทุกคนจึงได้แสวงหา
ด้ินร้นเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดปลอดภัยในชีวิต เมื่อรู้ว่าชีวิตมีคุณค่าก็ย่อมรักษามันให้ดี เรารักชีวิตเรา คน
อ่ืนเขาก็ย่อมรักชีวิตเขาเหมือนกัน ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ตามทฤษฎีความต้องการ เรามีความ

หลกัธรรมทีเ่หมาะสมกบั
ค่านิยมด้านสุขภาพ 

ธรรมมีอุปการมาก 
หลกัธรรม 

สุราเมรยะ 

ความหมาย 

สุขภาพ 

สต ิ

สัมปชัญญะ 
อปัปมาทะ 

ราชบัณฑิต องค์ประกอบ 

กาย 
จิต 

สังคม 

จิตวญิญาณ 

๔ มิต ิ

ส่งเสริม 

ป้องกนั 

รักษา 

ฟ้ืนฟู 

โทษ เกณฑ์ตัดสิน 

โรค 

อบายมุข 

พรบ.สุขภาพ 
WTO 

ดวงกมล 



 

 

๑๓๒ 

ต้องการอย่างไร คนอ่ืนเขาก็มีความต้องการอย่างน้ัน พระพุทธองค์จึงตรัสห้ามมิให้ทําลายชีวิตของ
ผู้อ่ืน ตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมคู่ที่ ๑ คือ ห้ามเข็ญฆ่าทําร้ายกัน และต้องมีเมตตากรุณาต่อกัน 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านทรัพย์สนิ 
ทรัพย์สินสมบัติเป็นของมีค่าต้องการดํารงชีวิต ที่หามาได้ด้วยนํ้าพักนํ้าแรงของตนเอง ด้วย

หยาดเหง่ือแรงงานด้วยอาชีพที่สุจริตเที่ยงธรรม ย่อมเห็นคุณค่ากับสิ่งที่ได้มา เรารักหวงแหนของ
ตนเองฉันใด บุคคลอ่ืนก็ย่อมรักและห่วงแหนเช่นน้ัน พระพุทธองค์จึงตรัสห้ามมิให้ผู้ใดลักขโมยของ
ผู้อ่ืน ที่เจ้าของไม่ได้ให้ ตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมคู่ที่ ๒ ที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้
ให้ด้วยอาการแห่งการลักขโมย แล้วสอนให้ทุกคนมีสัมมาชีพ อาชีพที่บริสุทธ์ิ มิใช่ทํานาบนหลังคนอ่ืน 
เอารัดเอาเปรียบ มือยาวสาวได้สาวเอา 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างค่านิยมที่ ถูกต้องด้าน
ครอบครัว 

ครองครัวจะมีปรกติสุขได้น้ันต้องเป็นครองครัวที่อบอุ่น มีพ่อแม่ และลูกอันเป็นสถาบัน
เก่าแก่ที่สุดของสังคม ความรักความเอาใจใส่ต่อครอบครัวของสามีภรรยา ไม่นอกใจ ไม่สําส่อน ไม่คบ
ชู้ ยินดีแต่ครอบครัวของตนเอง ครอบครัวใคร ใครก็รักต้องเอาใจใสดูแล มั่นพยายามทําครอบครัวให้
เป็นสวรรค์บนดินให้ได้ ค่านิคมของคนในครอบครัว จึงควรเป็นสทารสันโดษ และปติวัตร พระพุทธ
องค์ครัว ห้ามมิให้ประพฤติผิดลุกเมียผัวผู้อ่ืน อันเป็นเหตุให้ครองครัวแตกแยกได้ ตามหลักเบญจศีล
เบญจธรรมคู่ที่ ๓ แล้วให้ยินดีในคู่ครองของตนเอง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านการ
สื่อสาร 

มวลมหาประชาชนโดยทั่วไป รวมตัวกันเข้าเป็นกลุ่มชนได้ก็ด้วยอาศัยความซ่ือสัตย์สุจริต 
และความจริงใจต่อกัน จึงคบกันได้ ซื่อตรงต่อกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกันด้วยคําพูด และกิริยาการ
กระทํา ฉะน้ันการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก จึงต้องการความสัจจริงเป็นสําคัญ หากมีการตอแหลกัน
เป็นรายวัน สังคมก็หาความสงบสุขไม่ได้ ไม่มีใครเช่ือใครกัน ค่านิยมในข้อน้ี พระพุทธองค์ตรัสว่า ให้
เว้นจากการกล่าวคําเท็จ อันทําให้เกิดความเสียหาย ทั้งแก่ตนเอง ผู้อ่ืนและส่วนรวมได้จ้า ตามหลัก
เบญจศีลเบญจธรรมคู่ที่ ๔ แล้วส่งเสริมให้กล่าวแต่คําสัจจริงต่อกัน พูดด้วยวาจาที่เป็นสุภาษิตไพเราะ
ชวนฟัง อันจะนํามาซึ่งสมานฉันท์ต่อกันของมวลมหาประชาชน 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านสุขภาพ 
ธรรมดาว่ามนุษย์ ล้วนแต่ต้องการเป็นผู้มีความต้องการสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง

สมบูรณ์ จึงได้พิถีพิถันในเรื่องของอาหารที่จะบริโภคท้ังอาหารกาย และอาหารจิต ไม่นําสิ่งที่ให้โทษ
ต่อร่าง เข้าสู่ร่างกาย เช่น สุรา ยาเสพติด ของมึนเมาทุกชนิด เป็นที่ต้ังแห่งความมึนเมา ที่จะทําให้
สติสัมปชัญญะเสียไป ขาดสติสัมปชัญญะ เป็นที่ต้ังแห่งความประมาทได้ หรือการไม่มีประมาณในการ
บริโภคมากเกินไป หรือน้อยเกินไปก็ให้โทษได้เช่นกันน้ีพูดถึงเรื่องอาหารวัตถุ และอีกอย่างหน่ึง คือ
อาหารที่เป็นนามธรรมที่เป็นอาหารทางใจ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ก็มีทั้งให้คุณและให้โทษได้
เหมือนกัน ได้แก่ อาหารตา คือรูป อาหารหู คือเสียง อาหารจมูก คือกลิ่น อาหารหู คือ เสียง อาหาร
ลิ้น คืออาหารคําข้าวเป็นต้น มีทั้งดีและไม่ดี ทั้งกระตุ้นกิเลสตัณหาก็มี ส่งเสริมฝ่ายดีก็มี ฉะน้ัน จึงต้อง
ใช้วุฒิภาวะ วิจารณญาณในการเลือกรับประทานและเลือกใช้สอย ในการน้ีจึงต้องใช้หลักเบญจศีล



 

 

๑๓๓ 

เบญจธรรมคู่ที่ ๕ แล้วส่งเสริมให้ทุกคนใช้สติสัมปชัญญะในการเลือกตัดสินใจอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความ
ถูกต้องดีงามจึงได้ช่ือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทมีความระลึกได้ รู้ตัวทั่งพร้อมอยู่เป็นนิจ 

สรุปแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างค่านิยมที่
ถูกต้อง สุขภาพพลานามัยที่ดี ทุกคนต้องการทุกคนปรารถนาอยากมี อยากเป็น อยากได้ แต่ไม่มีขาย 
อยากได้ก็ต้องประพฤติปฏิบัติเอาเองโดนทั่วหน้ากัน โดยที่ทุกคน งดเว้นจากการนําสิ่งเสพติดให้โทษ 
เข้าสู่ร่างกาย เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างเข้ามาใส่ งดเว้นสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกาย ร่างกายที่เรียกว่า
ชีวิตตามข้อหน่ึงน้ัน ต้องการได้รับอาหารทั้งที่เป็น อาหารกาย อาหารใจ และอาหารทางสติปัญญา 
เพ่ือมาหล่อเลี้ยงร่างกายชีวิตน้ีให้เป็นไปได้ โดยยืดยาวนานแสนนาน หากนําสิ่งที่ให้โทษต่อร่างกาย ก็
จะเป็นการบ่ันทอนร่างกายน้ีให้สั้นไป พระพุทธองค์จึงตรัสห้ามไม่ให้นําสิ่งมึนเมาเข้าสู่ร่างกายของเรา
ได้ เพราะจะทําให้ควบคุมสติไม่ได้ ทําให้ขาดสติในการดํารงชีวิต ตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมคู่ที่ ๕ 
แล้วตรัสให้เจริญ สติสัมปชัญญะ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลา 

 
แผนภูมิที่ ๓.๖ แสดงแนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการเสริมสร้าง

ค่านิยมที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ี
เหมาะสมกับการเสริมสร้าง

ค่านยิมที่ถูกต้อง 

หลักพุทธธรรมด้านชีวิต 
เมตตา-กรุณา 

หลักพุทธธรรมด้านสขุภาพ 
สติสัมปชัญญะ-อัปปมาทะ 

หลักพุทธธรรมด้านทรพัย์สนิ 
สัมมาอาชีวะ 

หลักพุทธธรรมด้านการสื่อสาร 
สัจจะ 

 

หลักพุทธธรรมด้านครอบครัว 
สทารสนัโดษ-ปติวัตร 



 
 

บทที่ ๔ 
บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 
 วิทยานิพนธ์เรื่อง “การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา” ในบทน้ีผู้วิจัยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยขอ
นําเสนอเป็นลําดับขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 ๔.๑ ค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
 ๔.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
 ๔.๓ บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

๔.๓.๑ ด้านชีวิตบูรณาการด้วยหลักธรรมด้านเมตตากรุณา 
๔.๓.๒ ด้านทรัพย์สินบูรณาการด้วยหลักธรรมด้านสัมมาอาชีพ 
๔.๓.๓ ด้านครอบครัวครัวบูรณาการด้วยหลักธรรมด้านกามสังวร 
๔.๓.๔ ด้านการสื่อสารบูรณาการด้วยหลักธรรมด้านสัจจะ 
๔.๓.๕ ด้านสุขภาพด้วยบูรณาการด้วยหลักธรรมด้านสติสัมปชัญญะ 

๔.๔ สรุปบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๔.๕ ความสัมพันธ์สอดคล้องของผลการวิจัยที่ค้นพบ 
 ๔.๕.๑ บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ด้วยกระบวนวิธีการทางสังคมวิทยา 
 ๔.๕.๑ บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ด้วยกระบวนวิธีการทางจิตวิทยา 
๔.๖ สรุปบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

๔.๑ ค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในบทที่สองนั้น ผู้วิจัยได้ข้อสรุปว่า 
ค่านิยม คือ  กระแสความเชื่อและศรัทธายอมรับในคุณค่าต่อสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ท้ังท่ีจับ

ต้องได้และจับต้องไม่ได้ อยู่ในช่วยระยะเวลาหน่ึงของชนแต่ละกลุ่ม แล้วสืบทอดกันไปในสังคม ด้วยอุดมคติว่าเป็น
ค่านิยมของพวกตนท้ังท่ีพึงประสงค์ (ถูกต้อง) และไม่พึงประสงค์ (ไม่ถูกต้อง) แต่ละกลุ่มต่างก็มีเกณฑ์การตัดสิน
ค่านิยมท่ีแตกต่างกันไป 

ค่านิยมที่ถูกต้อง หมายถึง ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักมนุษยธรรมสากล ได้แก่ 
ค่านิยมด้านชีวิต ด้านทรัพย์สิน ด้านครอบครัว ด้านการสื่อสารในสังคม และด้านสุขภาพ 

ค่านิยมด้านชีวิต มนุษย์ทุกคนรักชีวิตปรารถนาจะให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย มีอายุขัย
ยาวนาน ทุกคนรักตัวกลัวตาย แม้ขนาดยอมทําร้ายผู้อ่ืนเพ่ือให้ตนอยู่รอดก็ยอมชีวิตเป็นสิ่งสําคัญย่ิงใน
การดูแลรักษา และย่ิงไปกล่าน้ันก็คือ เป้าหมายเพ่ือความหลุดพ้น ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก
ต่อไป เพราะถือว่าการเกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์  



 

 

๑๓๕ 

 ค่านิยมด้านทรัพย์สิน ความอยู่รอดมีชีวิต ก็สืบเน่ืองมาจาก การมีทรัพย์สมบัติที่แสวงหามา
ได้ เป็นเครื่องเลี้ยงชีวิต ฉะน้ัน มนุษย์จึงต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติมาไว้ กักตุนกันไว้ ด้วยความรู้
ความสามารถ และต้องชอบประกอบด้วยธรรม ไม่กอบโกยโกงกิน เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน ด้วยวิธีการ
ที่ทุจริตมิชอบ แต่ต้องหามาด้วยวิธีการสัมมาอาชีวะ อันเป็นค่านิยมที่ถูกต้อง 
 ค่านิยมด้านครอบครัว เมื่อมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย มีการงานอาชีพชอบแล้ว ก็เริ่มมี
ครอบครัวที่อบอุ่น การมีครอบครัวก็แปลว่าต้องการสืบพันธ์ขยายเผ่าพันธ์ุตามปกติ ไม่ได้เป็นเรื่อง
ผิดปกติแต่ประการใดของสัตว์โลก แต่มนุษย์มีความคิดวิจารณญาณมากกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไป จึงได้
ต่างจากสัตว์เหล่าน้ัน การไม่สําส่อนทางเพศจึงเป็นเรื่องสําคัญ อันจะไม่มีปัญหาทางด้านครอบครัว 
และแม้กระทั่งสายพันธ์ สังคมไทยสมัยก่อนยึดถือค่านิยมเร่ืองน้ีเป็นสําคัญมาก แม้ถึงกระทั่งในการ
เลือกคู่ครองให้ลูก ต้องสืบประวัติกันแล้วกันอีก ต้องได้สายพันธ์ที่ดีไว้เป็นเขย เป็นสะใภ้ในครอบครัว 
หากนอกคู่ครองแล้ว สังคมครอบครัวก็จะได้รับความเดือดร้อน 
 ค่านิยมด้านการสื่อสารในสังคม การมีชีวิตที่ดีมีความสุข มีทรัพย์สิน และมีครอบครัวที่
อบอุ่นแล้ว ยังต้องรู้จักรักษาวาจาต่อคนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วย ตามหลักทิศ ๖ วาจาที่พูดออกมาน้ัน ก็
มากจากประสบการณ์ที่เราเก็บสั่งสมมา ผ่านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้ว สมองจึงได้สั่งให้พูด
ออกมา โบราณว่า ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว จึงต้องควบคุมด้วยสติความระลึกได้อยู่เสมอว่าพูดไป
ถูกต้องตามกาลเทศะป่าว เหมาะสมหรือไม่ พูดไปแล้วเป็นประโยชน์กันตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม
ส่วนรวมหรือไม่ ฉะน้ันเพ่ือไม่ให้สังคมวุ่นวาย ค่านิยมที่ถูกต้องจึงต้องพูดคําสัจ เว้นคําเท็จที่ไม่จริง คํา
หยาบช้า คําพูดส่อเสียด และคําพูดที่เพ้อเจ้อ การสื่อสารในสังคมก็จะไม่วุ่นวาย อันเป็นค่านิยมในการ
สื่อสารในสังคม 

ค่านิยมด้านสุขภาพ การที่มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยาว มีทรัพย์สินเงินทอง มีครอบครัวที่อบอุ่น มี
การพูดจาปราศรัยกันด้วยสัจวาจาไม่หน้าไหว้หลังหลอกแล้ว ก็ต้องการเป็นคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยเบียดเบียนอีกด้วย ฉะน้ัน ค่านิยมที่มีสุขภาพดี เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์
ปกติโดยทั่วไป มวลมหาประชาชนจึงไม่ควรเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้ามาบํารุงบําเรอคนเอง 
อย่างเช่น สุรา ยาเสพติด สิ่งให้โทษต่อตนเองต่าง ๆ เพ่ือจะมาบ่ันทอนชีวิตให้สั้น ทําให้สุขภาพทรุด
โทรมไปเร็วก่อนกาลเวลาอันสมควร แม้แต่ของที่เป็นประโยชน์ แต่ถ้าให้มากเกินไป หรือน้อยเกินไปก็
เกิดโทษแก่ร่างกายได้ ฉะน้ัน จึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนการใช้สอย ว่าสิ่งใดควรไม่ควร มากน้อย
แค่ไหนเพียงใด จึงเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง หมายถึง การนําหลักสังคมวิทยา และหลักจิตวิทยามาใช้ใน
กระบวนการเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง ซ่ึงเป็นค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีเป็นเชิงบวก ด้วยกระบวนวิธีการทางสังคม มี
การบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ท่ีล่วงละเมิดชีวิตผู้อ่ืน ด้วยการประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต เพ่ือไม่ให้มนุษย์
เบียดเบียนทําร้ายกัน ใช้กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ได้แก่ การใช้ กฎ ระเบียบ ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม ในการเสริมสร้างค่านิยมท้ัง ๕ ด้านนี้ อีกประการหนึ่งใช้หลักจิตวิทยา ด้วยการเสริมแรง จูงใจให้กระทํา 
ให้ขวัญและกําลังใจแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักค่านิยม ๕ ด้าน เป็นการเสริมสร้างค่านิยมท่ีนําจิตวิทยาเข้ามาใช้ใน
เสริมสร้างค่านิยมผ่านสถาบันทั้งหลาย คือ สถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา และสื่อมวลชน 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓๖ 

๔.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกับการสร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง 
หลักธรรมท่ีปรากฏในวิสารทสูตร ความว่า “ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ 

ประการ ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน ? คือ อุบาสก เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 
ฯลฯ เป็นผู้ ด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ ต้ังแห่งความประมาท ภิกษุทั้งหลาย อุบาสก
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน ภิกษุทั้งหลาย อุบาสก
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน? คือ 
อุบาสก เป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต เป็นผู้งดเว้นจากอทินนาทาน เป็นผู้งดเว้นจากประพฤติผิดใน
กามท้ังหลาย เป็นผู้งดเว้นจากการกล่าวเท็จอันไม่เป็นจริง และเป็นผู้งดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมาคือสุรา
และเมรัย อันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล 
ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน๑ 

หลักเบญจศีลเบญจธรรม คือ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกับการสร้างค่านิยม
ที่ถูกต้อง ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเมตตากรุณา มีปาณาติปาตา เวรมณี [เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้น
จากการฆ่าสัตว์] และเมตตากรุณา [ความเอ็นดูสงสาร] เป็นต้น) ด้านสัมมาอาชีพ มีอทินนาทานา เวรมณี 
[เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการลักทรัพย์] และสัมมาอาชีวะ/ทาน [อาชีพบริสุทธ์ิ-ความเอ้ืออาทร] เป็น
ต้น) ด้านกามสังวร มีกาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี [เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม] และ
กามสังวร-สทารสันโดษ [สํารวมในกาม-พอใจเฉพาะภรรยาของตน] เป็นต้น) ด้านสัจจะ มีมุสาวาทา 
เวรมณี [เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จ] และสัจจะ [ความจริงใจ-ซื่อสัตย์] เป็นต้น) และ ด้าน
สติสัมปชัญญะ มีสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี [เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมา คือสุรา
และเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท] และสติสัมปชัญญะ [ระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่เสมอ] เป็นต้น) 

แผนภูมิที่ ๔.๑ แสดงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 

 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ค่านยิมที่ถูกต้อง 
   

ด้านเมตตากรุณา  ด้านชีวิต 
ด้านสัมมาอาชีพ บูรณาการ ด้านทรัพย์สิน 
ด้านกามสังวร  ด้านครอบครัว 
ด้านสัจจะ  ด้านการสื่อสาร 

ด้านสติสัมปชัญญะ  ด้านสุขภาพ 
   
 ค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพทุธธรรม  
 

การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง คือ ๑) การเสริมสร้างค่านิยมด้วยวิธีการทางสังคมวิทยา 
ด้วยการหล่อหลอมค่านิยมที่ถูกต้องเป็นไปในเชิงบังคับด้วยกระบวนการกลุ่ม และมีบทลงโทษแก่
ผู้ฝ่าฝืน ด้วยวิธีการหรือเคร่ืองมือทางสังคมวิทยา ได้แก่ กฎ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ 

                                                 
๑อง.ปญฺจก. ๓๖/๑๗๒/๓๖๔. 



 

 

๑๓๗ 

กติกา มารยาท ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม โดยใช้ผ่านทางกระบวนการกลุ่มสังคม เพ่ือให้
สมาชิกมีพฤติกรรมตามค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมท่ีดีงามย่ังยืนและสงบสุขของสังคม ๒) 
การเสริมสร้างค่านิยมด้วยหลักจิตวิทยา ด้วยการหล่อหลอมค่านิยมที่ถูกต้องที่เป็นไปในเชิงบํารุงขวัญ
และให้กําลังใจด้วยกระบวนการกลุ่ม และมีการให้รางวัลและยกย่องชมเชยแก่ผู้ปฏิบัติตามค่านิยมที่
ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม ด้วยวิธีการหรือเคร่ืองมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การให้รางวัล ให้คําชม 
ชมเชย ยกย่อง ให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยใช้ผ่านทางกระบวนการกลุ่มสังคม เพ่ือให้สมาชิกมีพฤติกรรม
ทางสังคมเหมือน ๆ กัน มีค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมที่ดีงามย่ังยืนและสงบสุขของสังคม 

แผนภูมิที่ ๔.๒ แสดงการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วย
กระบวนวิธีการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา 

 

ค่านยิมทั่วไป  ด้วยวิธีการทาง   
     

ค่านยิม ๕ ด้าน  สังคมวิทยา  รูปแบบ 
      

บูรณาการ 
 ค่านยิมที่ถูกต้องตามแนว

พระพุทธศาสนา 
 การเสริมสร้างค่านยิมที่

ถูกต้องด้วยหลักพุทธธรรม 
     

หลักธรรม ๕ ด้าน  จิตวิทยา  SPI-5S MODEL 
     

หลักธรรมทางพุทธศาสนา  ด้วยวิธีการทาง   

๔.๓ บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมายถึง 

การนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (เบญจศีลเบญจธรรม) ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้าน
เมตตากรุณา ด้านสัมมาอาชีพ ด้านกามสังวร ด้านสัจจะ ด้านสติสัมปชัญญะมาประยุกต์เข้ากับการ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว 
สังคม การสื่อสาร และด้านสุขภาพ ให้สมบูรณ์มั่นคงยิ่งขึ้นด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แล้วได้
องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากแนวคิดทั้งสองมาผสมผสานกันเป็นการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นข้อบังคับให้ประพฤติตามและข้ออนุญาตที่เป็นการให้กําลังใจ 

ฉะน้ัน การบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จึง
ต้องใช้กระบวนวิธีการทางสังคมวิทยา โดยใช้กระบวนการกลุ่มเข้ามาช่วยในการผลักดัน ให้เกิดการ
เสริมสร้างเป็นค่านิยมที่ถูกต้องมั่งคงและย่ังยืนตามหลักพระพุทธศาสนา และใช้กระบวนวิธีการทาง
จิตวิทยา โดยการเสริมแรง มีการให้กําลังใจ การยกย่อง การบํารุงขวัญกําลังใจ หรือเป็นบทลงโทษ 
หรือการให้เกียรติยกย่องทางสังคม เพ่ือความผาสุกของมวลมนุษยชาติ อันประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ 
ค่านิยมด้านชีวิต ค่านิยมด้านทรัพย์สิน ค่านิยมด้านครอบครัว ค่านิยมด้านการสื่อสาร และค่านิยม
ด้านสุขภาพ มีสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 



 

 

๑๓๘ 

๔.๓.๑ ด้านชีวิตบูรณาการด้วยหลักธรรมด้านเมตตากรุณา 
แผนภูมิที่ ๔.๓ แสดงการบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธ-

ศาสนา ด้านชีวิตกับด้านเมตตากรุณา ด้วยกระบวนวิธีการทางสังคมวิทยาและ
จิตวิทยา 

 

ค่านยิมทั่วไป  ด้วยกระบวนวิธีการทาง   
     

ค่านยิมด้านชวิีต  สังคมวิทยา  รูปแบบ 
      

บูรณาการ 
 ค่านยิมที่ถูกต้องตามแนว

พระพุทธศาสนา ด้านชีวิต 
 การเสริมสร้างค่านยิมที่

ถูกต้องด้วยหลักธรรม 
     

หลักเมตตากรณุา  จิตวิทยา  SPI-1S MODEL 
     

หลักธรรมทางพุทธศาสนา  ด้วยกระบวนวิธีการทาง   

โดยธรรมชาติทั่วไปน้ันมนุษย์ย่อมต้องการมีชีวิตที่ปลอดภัยมีความสุข ไม่เบียดเบียนกันไม่
อยากทําร้ายใครให้ได้รับความลําบาก และก็ไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนตนเองให้ได้รับความเดือน
ร้อนเช่นกัน ตามหลักมนุษยธรรมขั้นพ้ืนฐานของชาวโลก ในวิสารทสูตรกล่าว่า ภิกษุทั้งหลาย อุบาสก
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน? คือ 
อุบาสก เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ฯลฯ เป็นผู้ด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท ภิกษุ
ทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน 

ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าครองเรือน ธรรม๕
ประการเป็นไฉน? คืออุบาสก เป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ เป็นผู้งดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมาคือสุรา
และเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล 
ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน๒ 
 พุทธศาสนาก็สอนให้ชาวพุทธโลกไม่รบราฆ่าฟัน ทําร้ายร่างกายกัน ไม่ประทุษร้ายต่อกัน มี
ความรัก ความเมตตาต่อกัน รักชีวิตเขาเสมือนหน่ึงชีวิตเรา เอาใจเขามาใส่ใจเรา เมื่อเรากับเขาเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกัน ก็ไม่คิดที่จะประหัตประหาญกัน เพราะเมื่อทําร้ายเขาก็
เท่ากับทําร้ายตนเอง ฆ่าเขาเหมือนกันฆ่าตนเอง อย่างน้ีช่ือว่ามีความเมตตา เพราะมีความเย่ือใยในคนอ่ืน 
ต้องการให้คนอ่ืนอยู่ดีมีความสุข มีไมตรีต่อกัน คือ มีความสนิทสนมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มีความเอ็นดู 
คือ คอยปกป้องคุ้มครอง มีการแสวงหาผลประโยชน์เก้ือกูล และคอยหว่ันไหวตามไปด้วย 

                                                 
๒อง.ปญฺจก. ๓๖/๑๗๒/๓๖๔. 



 

 

๑๓๙ 

 องค์ประกอบแห่งธรรมนูญศีลข้อที่ ๑ ได้แก่ ปาโณ สัตว์มีชีวิต ปาณสญฺญิตา ตนก็รู้ว่าสัตว์มี
ชีวิต วธกจิตฺตํ จิตคิดจะฆ่าให้ตาย อุปกฺกโม พยายามฆ่า เตน มรณํ สัตว์ตายด้วยความพยายามน้ัน๓ 

เมตตามีอาการประพฤติเก้ือกูลเป็นลักษณะ มีการน้อมนําเข้าไปเก้ือกูลประโยชน์ในสัตว์เป็น
กิจ  มีการบําบัดความอาฆาตเป็นอาการที่ปรากฏ มีการเห็นสัตว์เป็นที่ชอบใจ คือไม่โกรธเคืองไม่ขุ่น
เคืองในขณะน้ันเป็นเหตุใกล้ให้เกิด มีการเข้าไปสงบความพยาบาทเป็นสมบัติ มีความรักความเสน่หา
เป็นวิบัติ ส่วน เมตตามีช่ือว่าไมตรี เน่ืองจากเป็นกิริยาที่สนิทสนม เมตตามีช่ือว่าการเอ็นดู เพราะคอย
ปกป้องคุ้มครอง เมตตามีช่ือว่าความแสวงหาผลประโยชน์เก้ือกูล เมตตามีช่ือว่าความสงสาร  
เน่ืองจากคอยหว่ันไหวตามไปด้วย 

ดังน้ัน การจะแสดงว่ามีเมตตาต่อบุคคลใด จึงต้องมีลักษณะดังกล่าวหากไม่ใช่อาการเหล่าน้ี  
จิตขณะน้ันอาจโน้มเอียงข้างความโลภ ความรักหรือความเกลียดชังซึ่งเป็นอกุศลจิตได้ ไม่ใช่เมตตา  
จุดสําคัญที่ควรรู้คือสมบัติหรือคุณของเมตตานี้ ได้แก่ ความเข้าไปสงบความอาฆาตพยาบาทได้เพราะ
ธรรมชาติของเมตตา เป็นไปเพ่ือกําจัดโทสะ ผู้หวังสันติภาพหรือความสงบร่มเย็นต้ังแต่ในสังคมราก
หญ้าคือครอบครัว ชุมชนขนาดเล็กประเทศชาติหรือชาวโลกต้องมีธรรมะข้อน้ีเป็นหลัก แต่ในทาง
ตรงกันข้ามความเกิดขึ้นแห่งความใคร่ จัดว่าเป็นความวิบัติของเมตตา เพราะอาจจะกลับกลายเป็น
ความรักที่เจือด้วยตัณหาไป 

กรุณา แปลว่า ความสงสารปรารถนาจะให้ผู้อ่ืนปราศจากทุกข์ เมื่อเห็นทุกข์เกิดแก่ผู้อ่ืนตนก็
พลอยหว่ันใจไปด้วย ทนไม่ได้เมื่อเห็นผู้อ่ืนได้รับความทุกข์ยากลําบาก อันเป็นแรงผลักดันให้ย่ืนมือเข้า
ช่วยเหลือทางใดทางหนึ่งเพ่ือให้เขาพ้นจากความทุกข์น้ันกรุณาเป็นเหตุให้มนุษย์และสัตว์คิดช่วยเหลือ
กัน เปลื้องทุกข์ภัยของกันและกัน การแสดงความกรุณาน้ี เป็นคุณธรรมท่ีมนุษย์ทุกคนควรปฏิบัติเมื่อ
เป็นเด็ก เราเคยได้รับความกรุณาจากผู้อ่ืนมาแล้วและยังหวังความกรุณาต่อไปอีก เมื่อถึงเวลาท่ีจะต้อง
แสดงความกรุณาแก่ผู้อ่ืนเช่นน้ันบ้างก็ควรทํา 

ลักษณะของผู้มีความกรุณา คือ เป็นคนเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ได้ จิตใจกว้างขวาง
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ บําเพ็ญประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่คนอ่ืนและสังคม บุคคลใด เมื่อสามารถ
จะช่วยผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ยาก แต่ไม่แสดงความกรุณา เช่น พบเห็นคนเรือล่มที่น่ากลัวจะเป็น
อันตรายถึงชีวิต ตนช่วยได้แต่ไม่ช่วย หรือพบคนเจ็บไข้ตามทาง ไม่มีคนอุปถัมภ์ ตนผ่านไปพบเข้าก็ไม่
ขวนขวายช่วยเหลือ เป็นต้น ผู้น้ันได้ช่ือว่า “คนใจดํา” มีแต่เอาเปรียบโลก หวังแต่เพียงว่า ผู้อ่ืนจะให้
อะไรเราบ้างไม่เคยคิดว่าเราจะช่วยผู้อ่ืนได้อย่างไร การช่วยชีวิตคนและสัตว์ดิรัจฉานเป็นพ้ืนฐานสําคัญ
แห่งการแสดงความกรุณา การแสดงความกรุณาแก่ผู้ควรได้รับเมื่อยามต้องการ เป็นกิจอันท่าน
ผู้ปกครองหรือผู้นําองค์กรต่างๆ ไม่ควรละเลย ผู้กระทําเช่นน้ีย่อมมีอัธยาศัยอันชุ่มช่ืนด้วยเมตตา
กรุณา 

ฉะนั้น เมตตา ความคิดปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุข คนที่มีจิตใจประกอบด้วยเมตตาคิดเก้ือกูลให้
ผู้อ่ืนมีความสุขน้ัน ถึงจะประพฤติผิดพลาดต่อกันบ้างก็ให้อภัยกันโดยไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน เหมือน
มารดาบิดา ผู้เป่ียมด้วยเมตตา ไม่ถือโทษโกรธเคืองหรือผูกพยาบาทในบุตรธิดา แต่ถ้าขาดเมตตาต่อกัน

                                                 
๓พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙), เบญจศีลเลญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย์, 

พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ต้นบุญ, ๒๕๕๔), หน้า ๕๒. 



 

 

๑๔๐ 

แล้ว ก็ตรงกันข้าม เมตตา เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนควรให้แก่กันและกัน ตนเกิดมาแต่แรกต้องอาศัย
เมตตาของผู้อ่ืน จึงมีชีวิตยาวมาได้ ช้ันแรกมารดาบิดาบํารุงเลี้ยงดูและฝึกปรือเรามาก่อน หรือตน
กําพร้าขาดมารดาบิดา ก็ยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีเมตตา ซึ่งต้ังอยู่ในฐานะเป็นมารดาบิดา
เช่นน้ันเหมือนกัน ต่อจากน้ันพอเติบโตไปอยู่ในสํานักครูอาจารย์ ท่านคอยดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนให้รู้วิชา  
ฝึกหัดอัธยาศัยและกิริยามารยาทให้เรียบร้อยสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ สิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่
ประโยชน์ ต่อมาถึงวัยที่ต้องประกอบกิจการงาน ก็ยังได้รับเมตตาจิตจากผู้บังคับบัญชาและมิตรสหาย  
เพ่ือนร่วมงานท่ีตนมีธุระเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ถ้าไม่ได้รับเมตตาจากท่านผู้อ่ืนมาโดยตลอด ไหนเลยจะ
สามารถต้ังตนอยู่ได้ เมื่อตนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นถึงเวลาท่ีต้องแสดงเมตตาแก่ผู้อ่ืนบ้าง ก็ควรทํา โลกมนุษย์
ย่อมมีสันติภาพอยู่ได้ เพราะทุกคนปฏิบัติต่อกันอย่างน้ี 

กรุณา ความปรารถนาดี มีความคิดให้ผู้อ่ืน สัตว์อ่ืนปราศจากทุกข์เมื่อเห็นผู้อ่ืนได้รับความ
ทุกข์ก็พลอยหว่ันใจสงสาร เป็นเหตุให้คิดช่วยปลดเปลื้องทุกข์ภัยของกันและกันตรงข้ามกับ วิหิงสา  
ความเบียดเบียน 

ชีวิตของคนเราทุกคนดํารงอยู่ได้ เพราะอาศัยความเมตตากรุณาของผู้อ่ืนมาต้ังแต่เบ้ืองต้น  
เริ่มแต่มารดาบิดา ครูอาจารย์ พระมหากษัตริย์ รัฐบาลและญาติมิตรสหาย เป็นต้น ไม่เช่นน้ันถึงไม่ถูก
ใครฆ่าก็ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เลย เช่น ถ้ามารดาบิดาทิ้งทารกไว้โดยไม่เลี้ยงดู ไม่ต้องทําอะไร  
เพียงเท่าน้ีทารกก็สิ้นชีวิตไปเอง เมื่อทุกคนมีชีวิตเจริญเติบโตขึ้นมาได้ ด้วยความเมตตากรุณาของท่าน
ก็ควรปลูกฝังเมตตากรุณาในชีวิตอ่ืนสืบต่อไป 

วิธีปลูกฝังเมตตาและกรุณา ความคิดต้ังใจปรารถนาให้เขาเป็นสุขจัดเป็นเมตตา ปรารถนา
ให้เขาปราศจากทุกข์จัดเป็นกรุณา ในช้ันแรกท่านให้คิดปลูกฝังเมตตากรุณาในตนเองก่อนแล้วให้คิด
เผื่อแผ่ไปในคนที่รักนับถือ ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดสนิทกัน อันจะหัดให้เกิดเมตตากรุณาได้ง่ายต่อจากน้ันก็
ให้คิดเผื่อแผ่ไปถึงคนที่ห่างออกไปตามลําดับจนถึงคนที่ไม่ชอบกันเมื่อฝึกหัดคิดโดยเจาะจงได้สะดวก  
ก็หัดคิดแผ่ออกไปด้วยเมตตาในสรรพสัตว์ไม่มีประมาณเมื่อทําได้เช่นน้ีบ่อยๆ เมตตากรุณาก็จะเกิดขึ้น
ในจิตใจเหมือนหว่านพืชลงไป หมั่นปฏิบัติดูแลรักษา รดนํ้าพรวนดิน เป็นต้นเป็นประจํา พืชก็จะงอก
งามข้ึน ฉะน้ัน ดังน้ัน ควรปลูกฝังเมตตากรุณาในมารดาบิดา ญาติพ่ีน้อง ตลอดถึงคนที่ไม่ชอบพอกัน
เป็นต้น เมื่อพืชคือเมตตากรุณาเจริญงอกงามข้ึนแล้ว ตัวเราน้ีแหละจะเป็นสุขก่อนใครทั้งหมด 

ความมีเมตตากรุณาแก่กันและกัน เป็นธรรมอันงามก็จริงอยู่ แต่จะแสดงออกมาต้องเป็นคน
ฉลาดและรู้วิธีที่จะแสดงออกจึงจะไม่มีโทษด้วยเหมือนพบคนตกนํ้า ตัวเองว่ายนํ้าไม่เป็นหรือเป็นหรือ
เป็นคนไม่แข็งแรงพอที่จะช่วยเขาได้ ถ้ากระโดดลงไปก็คงช่วยเขาไม่ได้หรือบางทีจะเอาตัวเองไม่รอด
เสียชีวิตทั้งคู่ อย่างน้ีพึงเข้าใจว่า ความสามารถไม่พอจะแสดงเมตตาในลักษณะนี้ได้ต้องรู้จักผ่อนผันช่วย
เขา ด้วยการใช้ไม้หรือวัตถุอ่ืนช่วยนําให้ถึงฝั่ง หรือขวนขวายร้องเรียกให้ผู้อ่ืนช่วย 

อีกอย่างหน่ึง ถ้าจะแสดงเมตตากรุณาแก่ผู้หน่ึง แต่ทําลายประโยชน์ของคนทั้งหลายก็ไม่ควร
ทํา เช่น เห็นเขาจับผู้ร้ายมา คิดจะช่วยผู้ร้ายรอดพ้นจากอาญาแผ่นดินจึงเข้าแย่งชิงให้หลุดรอดไป การ
ทําอย่างน้ีช่วยให้ผู้ร้ายน้ันให้รอดพ้นก็จริง แต่กลับส่งเสริมให้เขากลับไปเบียดเบียนคนทั้งหลายอีก และ
กิริยาที่เข้าแย่งชิงผู้ร้ายจากเจ้าหน้าที่น้ัน ก็เป็นการหมิ่นอาญาแผ่นดิน มีโทษตามกฎหมายอีกช้ันหน่ึง 
กรณีเช่นน้ี ควรเจริญอุเบกขาคือวางเฉยเสียคิดว่าเป็นกรรมของเขา เขากระทําช่ัวก็ได้รับผลช่ัว 



 

 

๑๔๑ 

การแสดงความเมตตากรุณา ย่อมอํานวยประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรม ในทางโลก  
ย่อมเป็นเหตุสําคัญให้มนุษย์มีความรักใคร่เคารพนับถือกันและกัน เป็นเหตุไม่ให้มีความเบียดเบียนกัน  
ในทางธรรม เมตตาเป็นเหตุให้กําจัดพยาบาท (การปองร้ายผู้อ่ืน) กรุณาเป็นเหตุให้กําจัดวิหิงสา (การ
เบียดเบียนกัน) การแสดงเมตตากรุณาน้ี ถ้าบุคคลประกอบให้ถูกที่แล้วย่อมอํานวยผลดีให้เกิดแก่ผู้
ประกอบและผู้ได้รับ ทําความประพฤติปฏิบัติของผู้มีศีลให้งามข้ึน เหมือนเรือนแหวนประดับหัวแหวน
ให้งามข้ึน ฉะน้ัน เพราะเหตุน้ัน เมตตากรุณา จึงได้ช่ือว่ากัลยาณธรรมในสิกขาบทท่ี ๑ 

การบูรณาการค่านิยมเกี่ยวกับชีวิต (Values about life) ด้วยหลักเบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ 
๑ มนุษย์ทุกชีวิตรักตัวกลัวตาย ต้องการความอยู่รอดปลอดภัยในชีวิต ไม่ต้องการให้ใครมาทําร้าย
ร่างกายและจิตใจต้องการอยู่อย่างมีความสุข ปรารถนาความสุขกันทุกคน องค์ประกอบของการทํา
ร้ายชีวิต ๕ อย่าง คือ ปาโณ มีชีวิต ปาณสญฺญิตา รู้ว่ามีชีวิต วธกจิตฺตํ มีจิตคิดจะฆ่า อุปกฺกโม มีความ
เพียรพยายาม และ เตน มรณํ ตายเพราะความเพียรพยายามน้ัน มวลมนุษย์จึงต้องรักผู้อ่ืนเสมือนรัก
ตนเอง เพ่ือให้มีเมตตา ไม่เบียดเบียน เพ่ือให้ชีวิตมีความปลอดภัย ไม่หวาดระแวงกันและกัน เพ่ือให้
ประกอบกิจการงานและประพฤติธรรมได้โดยสะดวก เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้สามารถช่วยเหลือเก้ือกูลกัน
ได้ต่อไป เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เพ่ือกําจัดเวรภัยทั้งปัจจุบันชาติและสัมปรายภพ ฉะน้ัน 
มนุษย์ควรมีความเมตตารักใคร่ปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุข มีความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีจิตคิด
บําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ปราศจากความอาฆาตพยาบาท โกรธเคือง เมตตาทางกายด้วยกิริยาท่าทาง
งดงาม ใบหน้าสายตาแช่มช่ืน ทางวาจาด้วยถ้อยคําไพเราะน่าฟัง ทางใจแสดงออกด้วยความปรารถนา
ดี กรุณาความสงสาร ปรารถนาจะให้ปราศจากทุกข์ เป็นสุข เมื่อเห็นทุกข์เกิดแก่ผู้อ่ืนตนก็พลอย
หว่ันไหวไปด้วย ทนไม่ได้เมื่อเห็นผู้อ่ืนเดือดร้อน อันเป็นแรงผลักดันให้ยืนมือเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่ง
สอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์และข้อคิดเห็นตามทัศนะของท่าน ดังต่อไปน้ี 

พระเทพสิริโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ทัศนะว่า เป้าหมายของชีวิต คือ 
ความอยู่รอดปลอดภัย ไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทําลายกันด้วยประการต่าง ๆ ไม่อิจฉาริษยากัน 
ช่วยเหลือกัน มีนํ้าใจต่อผู้อ่ืน มีเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน เห็นอกเห็นใจกัน เอาใจเขามาใส่
ใจเรา เมื่อคิดว่าชีวิตเขาก็คือชีวิตเรา ทําลายเขาก็เหมือนทําลายตัวเราเอง เมื่อเราทําตัวเรากับตัวเขา
เป็นคนคนเดียวกันแล้ว ได้ช่ือว่าเรามีเมตตากรุณา ต่อกัน เหมือนกับว่าเราหยิกเล็บก็เจ็บเน้ือตนเอง๔  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ จันทวี อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิต วิทยาลัยครู
นครศรีธรรมราช ได้ให้ทัศนะว่า การที่เราได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ ตามหลักของโอวาท ๓ ไม่ทําช่ัว ทําดี ทําใจให้บริสุทธ์ิ เป้ามายสูงสุดที่ต้องการให้ชีวิต 
หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารในที่สุด แต่เมื่อยังไม่ถึงจุดน้ันก็ต้องพยายามประคับประคองชีวิต ให้อยู่รอด
ปลอดภัย ด้วยสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ในการเอาตัวรอดของมนุษย์ เพ่ือให้ดํารงครองตนอยู่
ได้ในสังคม ไม่ประทุษร้ายทําลายชีวิตผู้อ่ืน ชีวิตใคร ๆ ก็รักและห่วง ต้องการความอยู่รอดกันทุกคน 
ฉะน้ัน เราเองก็ไม่ควรทําร้ายตนเองด้วยการนําสิ่งช่ัวร้ายเข้ามาในชีวิตด้วยสิ่งเสพติดให้โทษ และวาง
ตนเหมาะสมเป็นที่รักที่พอใจของทุกคน๕ 

                                                 
๔พระเทพสิริโสภณ ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
๕ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ จันทวี ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 



 

 

๑๔๒ 

และทั้งสองท่านก็มีวิธีการเสริมสร้างที่เหมือนกันคือใช้กระบวนการทางสังคมในการขับเคลื่อน
ค่านิยมด้วยวิธีการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา โดยใช้สถาบันทางสังคมในการเสริมสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม โดยผ่านทางสถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา และสื่อสารมวลชน 

จากเน้ือความดังกล่าวพอสรุปได้ว่า การบูรณาการเสริมสร้างค่านิยมด้านชีวิตด้วยหลักธรรม
คือการไม่ทําร้ายชีวิต ไม่เบียดเบียน เห็นชีวิตผู้อ่ืนเสมือนชีวิตตนเอง มีเมตตาอารีย์ต่อกัน เอ็นดูสงสาร 
คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมด้านชีวิต ด้วยกระบวนวิธีการทาง
สังคมวิทยา เช่น การใช้กระบวนการกลุ่มเป็นการขับเคล่ือนเป็นเชิงบังคับ เพ่ือความผาสุกจึงมีกฎ
กติกาทางสังคม เมื่อพวกไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกขับออกจากหมู่ กระบวกการกลุ่มทางสังคมจึงมี
ความสําคัญมากต่อการเสริมสร้างค่านิยมด้านชีวิต และด้วยกระบวนวิธีการทางจิตวิทยาเป็นการ
เสริมแรงให้กําลังใจทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรม เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติตามค่านิยมเกี่ยวกับชีวิต
ตลอดปี หรืออาจเป็นระยะสั้น ๆ ในโอกาสต่าง ๆ ให้เกียรติบัตร ได้รับการยกย่องจากหมู่คณะ ในที่
สาธารณะ การคัดเลือกให้ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคมเป็นต้น ตลอดถึงการมีเป้าหมายคือความสุขเป็นที่
หวังได้ เป็นความสุขทางจิตใจ ได้ความดี ความสุขกายสบายใจเป็นรางวัล 

๔.๓.๒ ด้านทรัพย์สินบูรณาการด้วยหลักธรรมด้านสัมมาอาชีพ 
แผนภูมิที่ ๔.๔ แสดงการบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ ถูกต้องด้วยหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ด้านทรัพย์สินกับด้านสัมมาอาชีพ ด้วยวิธีการทางสังคมวิทยา
และจิตวิทยา 

 

ค่านยิมทั่วไป  ด้วยวิธีการทาง   
     

ค่านยิมด้านทรัพย์สนิ  สังคมวิทยา  รูปแบบ 
      

บูรณาการ 
 ค่านิยมท่ีถูกต้องตามแนว

พระพุทธศาสนา ด้านทรัพย์สิน 
 การเสริมสร้างค่านยิมที่

ถูกต้องด้วยหลักพุทธธรรม 
     

หลักสัมมาอาชีพ  จิตวิทยา  SPI-2S MODEL 
     

หลักธรรมทางพุทธศาสนา  ด้วยวิธีการทาง   

ศีลข้อน้ี บัญญัติขึ้นเพ่ือป้องกันการทําลายกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สมบัติของผู้อ่ืน ให้ประกอบการ
งานที่ชอบธรรม ไม่ผิดศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เว้นจากเบียดเบียนกันและกัน  
การประพฤติผิด เช่นน้ี ได้ช่ือว่า ประพฤติผิดธรรม เป็นบาปแห่งสิกขาบทน้ี เมื่อเพ่งความประพฤติมิ
ชอบในทรัพย์สมบัติของผู้อ่ืนเป็นใหญ่ ที่ปรากฎในวิสารทสูตร ความว่า “ภิกษุทั้งหลาย อุบาสก
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน ? คือ 
อุบาสก เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ฯลฯ เป็นผู้ด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท ภิกษุ
ทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน ภิกษุ
ทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็น



 

 

๑๔๓ 

ไฉน? คือ อุบาสก เป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ เป็นผู้งดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัย 
อันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล ย่อมเป็นผู้
ไม่แกล้วกล้าครองเรือน๖ องค์ประกอบแห่งธรรมนูญศีลข้อที่ ๒ ได้แก่ ปรปริคฺคหิตํ ของนั้นมีเจ้าของ
หวง ปรปริคฺคหิตสญฺญิตา ตนก็รู้ว่าของมีเจ้าของหวง เถยฺยจิตฺตํ จิตคิดจะลัก อุปกฺกโม พยายามเพ่ือจะ
ลัก เตน หรณํ นําของน้ันมาด้วยความพยายามน้ัน๗ พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ศีลข้ออทินนาทานน้ีที่
บุคคลล่วงละเมิดแล้วกระทําให้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้ไปเกิดในนรก ในกําเนิดสัตว์ดิรัจฉานในเปรต
วิสัย วิบากแห่งอทินนาทานอย่างเบาที่สุด ย่อมยังความพินาศแห่งโภคะให้เป็นไปแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ มี
สมบัติต้องพินาศเมื่อเกิดเป็นมนุษย์อีก 

สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ คือ เว้นจากเลี้ยงชีวิตโดยทางท่ีผิด เช่น 
โกงเขาหลอกลวง สอพลอ บีบบังคับขู่เข็ญค้ําคน ค้ายาเสพติด ค้ายาพิษ เป็นต้น เป็นคุณธรรมอุดหนุน
ผู้มีศีลข้อ ๒ ให้สามารถรักษาให้มั่นคงบริสุทธ์ิ ผู้มีศีลเมื่อเว้นจากการเลี้ยงชีวิตโดยอุบายที่ผิดแล้ว แต่
ถ้าเขาไม่หมั่นประกอบการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ เขาจะได้อะไรมาเป็นกําลังเลี้ยงชีวิตให้เจริยอยู่ได้  
ต้องอาศัยทรัพย์เก่าเลี้ยงชีวิตสักวันหน่ึงก็ต้องหมดไป เมื่อไม่มีทรัพย์เลี้ยงชีวิตก็จะถูกความยากจนบีบ
คั้นก็อาจจะเอนเอียงเข้าหาบาปทุจริตได้ง่ายหากใจไม่มั่นคง ดังน้ัน ผู้มีศีลจึงต้องหมั่นประกอบความ
เพียรทํางานหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ เพ่ือให้ได้ทรัพย์มาเป็นเครื่องจับจ่ายเลี้ยงชีวิต และเป็นกําลัง
รักษาความซื่อสัตย์สุจริตให้มั่นคง นอกจากจะทํางานหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบแล้ว ผู้มีศีลจะต้องมี
ความประพฤติเป็นธรรมในการหาเลี้ยงชีวิต ซึ่งจะพึงเห็นได้ในกิจการในบุคคล และในวัตถุ 

หลักพระพุทธศาสนาสอนว่า เมื่อเราแสวงหาทรัพย์มาด้วยความหมั่นขยันในทางที่ชอบได้แล้ว 
รู้จักจัดสรรทรัพย์น้ัน โดยถือหลักการแบ่งทรัพย์เป็น ๔ ส่วนที่เรียกว่า โภควิภาค ดังน้ี 

เอเกน โภเค ภุญฺเชยฺย ทรัพย์หน่ึงส่วน ใช้จ่ายเลี้ยงตน เลี้ยงคนที่ควรบํารุงลี้ยง เช่น มารดา 
บิดา บุตรภรรยา มิตรสหาย พวกพ้องบริวาร ผู้ใต้บังคับบัญชา และทําประโยชน์ 

ทฺวีหิ กมฺมํ ปโยชเย ทรัพย์สองส่วนใช้เป็นทุนประกอบการงานเพ่ือให้เกิดดอกออกผลกําไร 
จตุตฺถญฺจ นิธาเปยฺย ทรัพย์ส่วนหน่ึง เก็บไว้ใช้ในคราวจําเป็น๘ 
การที่เพียรพยายามแสวงหา รักษาและครอบครองโภคทรัพย์ไว้น้ันก็เพ่ือจะใช้ให้เป็นประโยชน์

ทั้งแก่ตนและคนอ่ืน ถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้ว การแสวงหาและการมีทรัพย์สมบัติ ก็
ปราศจากคุณค่าไม่มีความหมาย ผู้ประกอบการงานพึงมีอุตสาหะอย่าท้อถอย เมื่อได้ทรัพย์มาก็ใช้เลี้ยง
ตนและครอบครัวบ้าง เก็บไว้เพ่ือเหตุการณ์ในอนาคตบ้างถึงไม่มากแต่เพียงคราวละน้อยๆ ก็พอจะทําให้
เป็นสุขสําราญ และไม่ต้องประกอบการทุจริต เพราะความเลี้ยงชีวิตเข้าบีบคั้น เป็นอันรักษาศีลให้
บริสุทธ์ิย่ิงขึ้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงการใช้สอยทรัพย์สมบัติที่หามาได้ด้วยนํ้าพักนํ้าแรง ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียรของตนและโดยทางสุจริตชอบธรรม ๕ ประการ คือ เลี้ยงตัวเอง มารดาบิดา บุตรภรรยา
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และคนในปกครองทั้งหลายให้เป็นสุข บํารุงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข ใช้ป้องกัน
ภยันตรายต่าง ๆ ทําพลี ๕ อย่าง คือ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ  เทวตาพลี ทําบุญอุทศให้เทวดา อติถิ
พลี ต้อนรับแขก ปุพพเปตพลี ทําบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ ราชพลี บํารุงรัฐด้วยการเสียภาษีอากรเป็นต้น 
อุปถัมภ์บํารุงสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ๙ 

สัมมาอาชีวะเป็นการหาเลี้ยงชีพโดยทางชอบธรรม เว้นจากมิจฉาชีพ ไม่ประกอบอาชีพที่ผิด
กฎหมาย ผิดศีลธรรม แต่หาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริต ว่าโดยสาระคือไม่ประกอบอาชีพที่เป็นการ
เบียดเบียน ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ชีวิตอ่ืน และแก่สังคมหรือที่จะทําชีวิต จิตใจ และสังคมให้
เสื่อมโทรมตกตํ่า เมื่อเว้นมิจฉาชีพก็ประกอบสัมมาชีพ ซึ่งเป็นการงานที่เป็นไปเพ่ือแก้ปัญหาและช่วย
สร้างสรรค์เก้ือกูลแก่ชีวิตและสังคมอย่างใดอย่างหน่ึง อันจะทําให้เกิดปีติและความสุขได้ทุกเวลา ไม่ว่า
ระลึกนึกขึ้นมาคราวใด ก็อ่ิมใจ ภูมิใจ ว่าเราได้ทําชีวิตให้มีคุณค่าไม่ว่างเปล่า ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้
เจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้นไป 

สัมมาชีพ นอกจากเป็นอาชีพการงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมแล้ว ยังเป็นประโยชน์
ในด้านการศึกษาพัฒนาชีวิตของตนเองด้วยผู้ทํางานควรต้ังใจใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาคน เช่น เป็น
แดนฝึกฝนพัฒนาทักษะต่างๆ ฝึกกายวาจากิริยามารยาท พัฒนาความสามารถในการสื่อสารสัมพันธ์
กับเพ่ือนมนุษย์ ฝึกความเข้มแข็งขนันอดทน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมีฉันทะ มีสติและ
สมาธิ พัฒนาความสุขในการทํางานและพัฒนาด้านปัญญา เรียนรู้จากทุกสิ่งทุกเรื่องที่เก่ียวข้องเข้ามา
คิดค้นแก้ไขปรับปรุงการงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ 

ในความหมายที่ลึกลงไป การเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาชีพ ท่านรวมถึงความขยันหมั่นเพียร และ
การปฏิบัติให้ได้ผลดีในการประกอบอาชีพที่สุจริต เช่น ทํางานไม่ให้คั่งค้างอากูลเป็นตินพอกหางหมู  
เป็นต้น อาชีพการงานน้ันเป็นภารกิจ ที่ครองเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเรา ผู้ใดมีโยนิโสมนสิการ (คิด
พิจารณาโดยอุบายถูกต้อง) ปฏิบัติถูกต้องอาชีพ การงานน้ันๆ มากมาย ทําให้งานน้ันเป็นส่วนแห่ง
สิกขา เป็นเคร่ืองฝึกฝนพัฒนาชีวิตของตนให้ก้าวไปในมรรคได้ด้วยดี 

การบูรณาการค่านิยมเกี่ยวกับทรัพย์สิน (Property Values) ด้วยหลักเบญจศีลเบญจธรรมข้อ
ที่ ๒ มนุษย์ทุกคนล้วนแสวงหาทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองข้าวของ โดยสุจริตชอบธรรม ไว้เป็นปัจจัยใน
การหล่อเลี้ยงชีวิต ทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นคน 
สัตว์ และสิ่งของ ทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครอง ล้วนแต่รักและหวงแหนทั้งสิ้น เว้นไว้แต่ที่
เป็นทานให้เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยความโอบอ้อมอารี สงเคราะห์กันยามเดือนร้อนเป็นต้น องค์
แห่งอทินนาทาน ประกอบด้วย ปรปริคฺคหิตํ สิ่งของน้ันมีเจ้าของหวงแหน ปรปริคฺคหิตสญฺญิตา รู้ว่า
สิ่งของน้ันมีเจ้าของหวงแหน เถยฺยจิตฺตํ มีจิตคิดจะลัก อุปกฺกโม มีความพยายามเพ่ือจะลักสิ่งของน้ัน 
เตน หรณํ ได้สิ่งของน้ันมาด้วยความพยายามน้ัน หากละเมิดค่านิยมข้อน้ี ทําให้เป็นคนด้อยทรัพย์ เป็น
คนยากจน เป็นคนอดอยาก ไม่ได้สมบัติที่ตนต้องการ ต้องพินาศในการค้า ทรัพย์สินพินาศเพราะภัยต่าง 
ๆ ฉะน้ัน มนุษย์ควรปฏิบัติตนเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ (สัมมาอาชีวะ) เว้นจากการเลี้ยงชีวิตโดยทางท่ีผิด 
เช่น โกงเขา หลอกลวง สอพลอ บีบบังคับ ขู่เข็ญ ค้าคน ค้ายาเสพติด ค้ายาพิษ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับคําให้สัมภาษณ์และข้อคิดเห็นตามทัศนะของท่าน ดังต่อไปน้ี 

                                                 
๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙-๔๐. 
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พระเทพวิสุทธิกวี อาจารย์ประบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ให้
ทัศนะว่า เป้าหมายของการแสวงหาเน่ืองมาจากการที่มนุษย์ได้วางแผนบริหารความเส่ียงต่อความอด
ยากหิวโหย อันเน่ืองมาจากประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของมนุษย์ มนุษย์จึงได้เกิดความโลภอยากได้ มาเป็นเจ้าของเกินความจําเป็น ฉะน้ัน จึง
ไม่อยากให้ทรัพย์สินที่หามาได้โดยชอบธรรมมีใครมาลักขโมยไป ของของใครใครก็รักและห่วงแหน จึง
ไม่ควรถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยอาการแห่งลักขโมย ดังน้ัน ทุกคนจึงต้องประกอบอาชีพที่
สุจริตถูกต้องตามทํานองครองธรรม๑๐ 

นายโสภณ พรหมเนตร นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ได้ให้ทัศนะว่า เป้าหมายของ
ค่านิยมเก่ียวกับทรัพย์สิน คือ การแสวงหามาได้ด้วยสุจริตแล้ว ไม่อยากให้ทรัพย์สินที่หามาได้ด้วย
หยาดเหง่ือแรงการโดยสุจริต เสียงหายไป ฉะน้ัน เมื่อเรารักและห่วงแหนทรัพย์สินของตน ผู้อ่ืนก็รัก
ละห่วงแหนเช่นกัน ที่หาได้มาโดยชอบ เมื่อเราเห็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนเหมือนของตนเองแล้ว เราก็ไม่
ลักขโมยของผู้อ่ืนเพราะคิดเสมือนประหน่ึงว่าเป็นของตนเอง หรือไม่แสวงหาโดยทางที่ไม่ชอบ เอารัด
เอาเปรียบผู้อ่ืน การจะบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมด้านทรัพย์สิน ด้วยกระบวนการทางสังคม เช่น 
การเลี้ยงชีวิตชอบตามกรอบหลักกฎหมาย กติกาของสังคม ขนบธรรเนียมประเพณีวัฒนธรรม ต้อง
สร้างกฎเกณฑ์ทางสังคมข้ึนมา เมื่อมวลสมาชิกในสังคมมีข้อตกลงกันในเร่ืองการแสวงหาทรัพย์สมบัติ 
ทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์ และที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ โดยสุจริง โดยชอบ ประกอบด้วยความเป็นธรรม 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มทางสังคมเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนของสมาชิกในสังคม และเสริมสร้างค่านิยม
ด้านทรัพย์สิน ด้วยกระบวนวิธีการทางจิตวิทยา เช่น การยกย่อง ชมเชย ในท่ามกลางสังคม การให้
กําลังใจเก่ียวกับการแสวงหาที่ถูกที่ชอบ ตามหลักเบญจศีลเบญจธรรม๑๑   

จากเน้ือความดังกล่าวพอสรุปได้ว่า การบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมด้านทรัพย์สิน ด้วย
กระบวนการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา คือ ความปลอดภัยในทรัพย์สินสมบัติที่หามาได้ โดยสุจริต 
ด้วยกระบวนวิธีการการทางสังคมเป็นตัวขับเคลื่อน โดยใช้กฎกติกาทางสังคมเป็นตัวกําหนด และการ
บํารุงขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เมื่อเห็นว่าสมาชิกในสังคมรักและห่วงแหนทรัพย์สมบัติ
ผู้อ่ืนเสมือนของตน ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน ๆ อาศัยสถาบันทางสังคมเป็นผู้
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๐พระเทพวิสุทธิกวี ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
๑๑นายโสภณ พรหมเนตร ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 



 

 

๑๔๖ 

๔.๓.๓ ด้านครอบครัวบูรณาการด้วยหลักธรรมด้านกามสังวร 
แผนภูมิที่ ๔.๕ แสดงการบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ ถูกต้องด้วยหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ด้านครอบครัวกับด้านกามสังวร ด้วยวิธีการทางสังคมวิทยาและ
จิตวิทยา 

 

ค่านยิมทั่วไป  ด้วยวิธีการทาง   
     

ค่านยิมด้านครอบครัว  สังคมวิทยา  รูปแบบ 
      

บูรณาการ 
 ค่านิยมท่ีถูกต้องตามแนว

พระพุทธศาสนาด้านครอบครัว 
 การเสริมสร้างค่านยิมที่

ถูกต้องด้วยหลักพุทธธรรม 
     

หลักกามสังวร  จิตวิทยา  SPI-3S MODEL 
     

หลักธรรมทางพุทธศาสนา  ด้วยวิธีการทาง   

ศีลข้อน้ี บัญญัติขึ้นเพ่ือให้มนุษย์รู้จักเคารพสิทธิในคู่ครองผู้อ่ืนและในบุคคลผู้มีเจ้าของหวง
แหน ป้องกันความแตกร้าวในหมู่มนุษย์ ทําให้ไว้วางใจกันและกัน เพราะธรรมดาของหญิงกับชาย  
เมื่อรักใคร่กันแล้วย่อมไม่อยากให้ใครมาแย่งไปและหวังความซื่อตรงต่อกัน ทั้งน้ี เพราะหวังปลูกความ
สามัคคี สร้างความเป็นปึกแผ่น ป้องกันความแตกร้าวในหมู่มนุษย์และทําให้วางใจกันและกัน ชายกับ
หญิงแม้ไม่ได้เป็นญาติกัน ก็ยังมีความรักใคร่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันได้ ด้วยอํานาจความปฏิพัทธ์ใน
ทางการสิกขาบทข้อน้ี แปลว่า เว้นจากการประพฤติผิดกามทั้งหลาย บุคคลผู้ประพฤติผิดทางประเวณี
ด้วยอํานาจความรักใคร่ติดใจในกาม ผู้น้ัน ได้ช่ือว่าทําความแตกร้าวในหมู่มนุษย์ และทําให้เสียความ
ไว้วางใจกัน จัดว่าเป็นบาปแห่งสิกขาบทน้ี ที่ปรากฎในวิสารทสูตร ความว่า “ภิกษุทั้งหลาย อุบาสก
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน ? คือ 
อุบาสก เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ฯลฯ เป็นผู้ด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท ภิกษุ
ทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน ภิกษุ
ทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็น
ไฉน? คือ อุบาสก เป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ เป็นผู้งดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัย 
อันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล ย่อมเป็นผู้
ไม่แกล้วกล้าครองเรือน๑๒ องค์ประกอบแห่งธรรมนูญศีลข้อที่ ๓ ได้แก่ อคมนียวตฺถุ หญิง (ชาย) 
ต้องห้าม ตสฺมึ เสวนจิตฺตํ เจตนาจะเสพ เสวนปฺปโยโค ประกอบการเสพ มคฺเคน มคฺคปฺปฏิปตฺติ มรรค
ถึงกัน๑๓ กาเมสุมิจฉาจาร เป็นความประพฤติอันช่ัวร้าย ในฝ่ายศาสนาจัดว่าเป็นบาปแก่ผู้ทํา ถ้าเป็น

                                                 
๑๒อง.ปญฺจก. ๓๖/๑๗๒/๓๖๔. 
๑๓พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙), เบญจศีลเลญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย์, 

พิมพ์ครั้งที่ ๗, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๖. 



 

 

๑๔๗ 

พระภิกษุผู้กระทําการเสพเมถุน (มีเพศสัมพันธ์) กับหญิงหรือสัตว์ดิรัจฉาน จะต้องได้รับโทษอย่าง
สูงสุด คือ อาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระภิกษุ ในฝ่ายบ้านเมืองก็มีกฎหมายสําหรับลงโทษผู้
ประพฤติล่วงละเมิด เป็นคดีอาญามีโทษจําคุกหรือประหารชีวิตแล้วแต่ฐานความผิด ผู้ประพฤติเช่นน้ี  
ย่อมเป็นเหตุให้เสื่อมเสียช่ือเสียงและได้รับความอับอายจากประชาชน 

การครองเรือนที่ดีถือเป็นมงคล เป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญในทางตรงกันข้าม ความ
ล้มเหลวในชีวิตการครองเรือนก็เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ระทม ดังพระพุทธพจน์ว่า “ทุราวาสา ฆรา 
ทุกฺขา เรือนที่ครองไม่ดี นําทุกข์มาให้”๑๔ ทํานองคําภาษิตไทยว่า “แต่งงานผิดคิดจนตัวตายปลูกเรือน
ผิดคิดจนเรือนทลาย”๑๕ 

ความรักจะมั่นคงได้ก็ขึ้นอยู่กับคนสองคน โดยต้องมีความรักแบบเมตตา คือ ความรักใคร่
ปรารถนาจะให้คู่ครองเป็นสุข และกรุณาคือความสงสารเห็นอกเห็นใจ หว่ันใจเมื่อคู่ครองของตน ได้รับ
ความทุกข์ช่วยเหลือเก้ือกูลไม่ละทิ้งกันในยามเจ็บ ยามจน ยามยาก ให้ยืนหยัดเคียงคู่กันฝ่าฟันอุปสรรค
ประคับประคองให้อีกฝ่ายหน่ึงผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ดังภาษิตจีนที่ว่า “มีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วม
ต้าน” ดังกล่าวในกัลยาณธรรมข้อที่ ๑ ประกอบกับความรักแบบตัณหาหรือแบบโรแมนติกด้วย 

การมีคู่ครองนั้น พระพุทธเจ้าเปรียบชายท่ีมีคุณธรรมเหมือนเทพบุตรหญิงที่เป็นคนดีมี
ศีลธรรมเหมือนเทพธิดา ส่วนชายหญิงที่ไร้คุณธรรมความดีเหมือนภูตผีปีศาจ พร้อมที่จะทําให้            
เคหนาวา (เรือคือเรือน) น้ีล่มจมได้คนโบราณท่านจัดไว้หลายแบบ เช่น 

คู่ล้างคู่ผลาญ ทั้งสามีและภรรยาต่างฝ่ายต่างทําเพ่ือให้ครอบครัวพังทลาย เพราะท้ังคู่ไม่มี
ศีลธรรม ชวนกันทําความช่ัวต่างๆ เช่น ค้ายาเสพติด เล่นการพนัน เที่ยวกลางคืนไม่เว้นแต่ละวัน ด่ืม
สุราเสพยาเสพติด เป็นต้น แม้ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่หรือแม้แต่สินสมรสก็พากันผลาญจนหมดสิ้นการ
มีแม่บ้านพ่อเรือนที่ไม่มีศีลธรรมเช่นน้ี คงต้ังเป็นครอบครัวไม่ได้ ลูกและพ่อแม่พ่ีน้องญาติมิตรก็พลอย
เดือดร้อนไปด้วย 

คู่เวรคู่กรรม ทั้งสามีและภรรยาอยู่ทนและทนอยู่ร่วมกันอย่างทรมานคู่น้ีภรรยาเป็นคนมี
ศีลธรรม ใจบุญสุนทาน ในขณะท่ีสามีน้ันไม่ต้ังอยู่ในศีลธรรม หลงติดอบายมุข เช่น ด่ืมเหล้า เบียร์ 
เวลากลับบ้านก็ทุบตีลูกเมีย ติดผู้หญิงอ่ืน เล่นพนันจนหมดตัว ขี้เกียจทํางาน ผลาญทรัพย์สมบัติของ
ภรรยาอยู่ร่ําไป รวมทั้งคบเพ่ือนที่ไม่ดี อย่างน้ี ภรรยาต้องทนอยู่ด้วยความทรมานจนกว่าจะหมดเวร
หมดกรรม จะหย่ากันก็สงสารลูก กลัวคนอ่ืนจะนินทาว่าร้าย จึงทนอยู่กันไปจนตายจากกันไป 

คู่บุญคู่บาป ทั้งสามีเป็นคนดีมีศีลธรรม เป็นพ่อบ้านที่ดี (Familyman) แต่ภรรยากลับไม่
ต้ังอยู่ในศีลธรรม ติดอบายมุข เช่น เที่ยวกลางคืน คบผู้ชายไม่เลือกหน้าทั้งที่มีสามีอยู่แล้ว ด่ืมสุรายา
เสพติด เล่นการพนัน เป็นต้น ทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ก็ผลาญจนหมดตัว สามีพยายามทําบุญแต่
ภรรยากลับดึงไปทางบาป 

คู่สร้างคู่สม ทั้งสองฝ่ายมีศีลมีธรรม มีใจบุญใจกุศล ต่างคนต่างเสริมสนับสนุนให้คู่ครองของ
ตนเจริญก้าวหน้ามั่นคง ทําให้ครอบครัวอบอุ่นและเจริญรุ่งเรือง คู่ประเภทน้ีหายากนัก ย่ิงในปัจจุบันน้ี  
ผู้คนขาดศีลธรรมเห็นการมีบ้านเล็กบ้านน้อยของฝ่ายชายเป็นเรื่องปกติ หรือในคลับ ผับ บาร์มีผู้หญิง

                                                 
๑๔ขุ.ธ. ๒๕/๕๕/๕๑๐. 
๑๕พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙), เบญจศีลเลญจธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๑. 



 

 

๑๔๘ 

เที่ยวมากกว่าผู้ชาย มีการด่ืมเหล้า เบียร์หรือไวน์มากกว่าผู้ชายเสียอีก เมื่อเมาแล้วก็ขาดสติย้ังคิด ทํา
อะไรที่ไม่ควรทํา นับเป็นค่านิยมที่เลวทรามในสังคมบ้านเรา ซึ่งเมื่อสมัยก่อน เราประฌามบางประเทศ
ที่ปล่อยอิสรเสรีทางเพศ แต่ปัจจุบัน สังคมไทยอาจจะแย่กว่าเขา 

ครอบครัวคู่สร้างคู่สมน้ี เป็นคู่ที่เคยอยู่ร่วมกันในปางก่อน เมื่อกลับชาติมาเกิดก็ได้ เป็นร่วม
เรียงเคียงหมอนกัน ภาษาพระเรียกว่า “บุพเพสันนิวาส” เพราะทั้งคู่เคยทําบุญร่วมชาติ ตัดบาตรร่วม
ขัน เก็บดอกไม้ร่วมต้น สร้างกุศลร่วมกันน่ันเอง 

การแต่งงานของคู่สามีภรรยา เราเรียกกันว่า “สมรส” หมายถึง มีรสนิยมเสมอกัน มีความคิด
และการกระทําเสมอกัน สามีภรรยาที่แต่งงานกันแล้วก็มีความหวังร่วมกัน  ประสงค์จะอยู่ร่วมสุขร่วม
ทุกข์กันตลอดชีวิตบางคู่ก็ปรารถนาจะพบกันอีกในชาติหน้า แต่ถ้าไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหน่ียว
นํ้าใจต่อกัน ใจก็เริ่มแยกจากกันก่อน ต่อมาแนวทางดําเนินชีวิตก็แยกกัน สามีก็ไปทาง ภรรยาก็ไปทาง  
ทัศนะชีวิตไม่ตรงกัน ความนิยมด้านต่างๆ ผิดแผกกัน และไม่ยอมเข้าใจกัน เมื่อความแตกแยกถึงที่สุด  
ก็ต้องแยกทางกัน น่ันคือการหย่าร้าง ชีวิตสมรสก็ต้องอับปาง ถ้าไม่อับปางก็อยู่ด้วยความยากลําบาก  
คับแค้น เดือดร้อน หลายคู่ถึงกับแยกกันอยู่ก็มีให้เห็นดาษด่ืน๑๖ 

สมชีวิตธรรม ความว่า “กุลบุตรในโลกน้ีรู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทาง
เสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไม่ให้ฟุ่มเฟือยนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ด้วย
คิดว่า รายได้ของเราจักต้องเหนือรายจ่าย และรายจ่ายของเราจักต้องไม่เหนือ
รายได้ เปรียบเหมือนคนช่ังตราช่ังหรือลูกมือคนชั่งตราช่ัง ยกตราช่ังขึ้นดูก็รู้ว่า ต้อง
ลดออกเท่าน้ีหรือต้องเพ่ิมเข้าเท่าน้ี ฉันใด กุลบุตรก็ฉันน้ันเหมือนกัน รู้ทางเจริญแห่ง
โภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนัก 
ไม่ให้ฝืดเคืองนัก คิดว่ารายได้ของเราจักต้องเหนือรายจ่าย และรายจ่ายของเราจัก
ต้องไม่เหนือรายได้ ถ้ากุลบุตรผู้น้ีมีรายได้น้อย แต่เลี้ยงชีวิตอย่างโอ่อ่า จะมีผู้ว่าเขา
ว่ากุลบุตรผู้น้ีใช้โภคทรัพย์เหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเด่ือ ฉะน้ัน ก็ถ้ากุลบุตรผู้น้ีมี
รายได้มาก แต่เลี้ยงชีพอย่างฝืดเคือง จะมีผู้ว่าเขาว่า กุลบุตรผู้น้ีจักตายอย่างอนาถา 
แต่เพราะกุลบุตรผู้น้ีรู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยง
ชีพพอเหมาะ ไม่ฟุ่มเฟือยนัก ไม้ให้ฝืดเคืองนัก ด้วยคิดว่า รายได้ของเราจักต้อง
เหนือรายจ่าย และรายจ่ายของเราจักต้องไม่เหนือรายได้ น้ีเรียกว่า สมชีวิตา”๑๗ 
สามีภรรยาต้องมีคุณธรรมเสมอกัน คุณธรรมประเภทน้ีเรียกว่า สมชีวิธรรม มี ๔ ประการ 

ดังน้ี สมสัทธา มีศรัทธาเสมอกัน เคารพนับถือในลัทธิศาสนาเดียวกันมีค่านิยมและรสนิยมทํานอง
เดียวกัน หรือพอปรับตัวเข้าหากันได้ บางครั้งลัทธิศาสนาอาจจะไม่เป็นพรมแดนก้ันความรักของคนได้ 
แต่ต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากัน มีการตกลงร่วมกัน จึงจะไม่เกิดปัญหา ผู้ที่เป็นชาวพุทธต้องมีความเช่ือ
กรรม เช่ือผลของกรรม เช่ือมั่นในคุณพระรัตนตรัย เป็นต้น สมสีลา มีศีลเสมอกัน มีความประพฤติดี 
ต้ังอยู่ในศีลธรรมเหมือนกัน มีกิริยามารยาทและพ้ืนฐานการอบรมบ่มนิสัยเหมือนกัน ทั้งคู่ไม่รังเกียจ

                                                 
๑๖พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙), เบญจศีลเลญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย์, 

พิมพ์ครั้งที่ ๗, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๑-๑๒๓. 
๑๗องฺ.อฏฺฐก. ๓๗/๑๔๔/๔๖๕ 



 

 

๑๔๙ 

กันด้านความประพฤติ สมจาคา มีจาคะเสมอกัน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีนํ้าใจโอบอ้อมอารี ใจกว้าง 
เสียสละเสมอกัน ไม่คิดเอารัดเอาเปรียบคู่ของตนต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือเก้ือกูลญาติมิตรคนข้างเคียง
ของแต่ละฝ่าย มีจิตใจเป็นบุญกุศลทั้งคู่ ไม่ใช่เสียสละโดยไม่มีเหตุผล ต้องใช้เหตุผลด้วยเหมือนกัน สม
ปัญญา มีปัญญาเสมอกัน รู้เหตุผล พูดคุยกันรู้เรื่องเพราะมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจโลกและชีวิต
ใกล้เคียงกัน สามารถให้คําปรึกษาหารือได้ คําว่า ปัญญา ในที่น้ี มิได้หมายถึงใบปริญญา มิใช่คนที่จบ
ปริญญากับคนที่ไม่จบปริญญาจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ แต่พูดถึงความรู้ในเชิงพฤติกรรมที่ดีงาม มีปัญญารู้ดี
รู้ช่ัว รู้ถูกรู้ผิด มีแนวคิดที่ดีงามจนสามารถเข้ากันได้ เข้าอกเข้าใจกัน เข้าลักษณะที่ว่า “เพ่ือนคู่คิด 
มิตรคู่ใจ” หากขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทกันเพราะวิทยฐานะหรือวุฒิปัญญา ต่างคนต่างอวดรู้ไม่ยอมกัน 
มีทิฏฐิมานะเข้าหากัน แม้จบปริญญาสาขาอะไรก็อยู่ร่วมกันไม่ได้๑๘ 

คุณธรรมที่สามีภรรยาพึงปฏิบัติร่วมกัน 
หลักธรรมที่สามีภรรยาจะพึงปฏิบัติร่วมกัน เรียกว่า ฆราวาสธรรม หลักธรรมสําหรับผู้ครอง

เรือน มี ๔ ข้อ คือ ๑. สัจจะ หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อกัน ความไว้เน้ือเช่ือใจกันไม่นอกใจกัน สามี
ภรรยารักใคร่กัน ต่างฝ่ายต่างจริงใจและซื่อสัตย์ต่อกันไม่มีความลับต่อกัน พูดง่ายๆ คือ ให้รักเดียวใจ
เดียว อย่าหลายใจ แต่อย่าหึงกันมากจนเกินเหตุ เพราะจะนําไปสู่การผิดใจกัน เกิดการโกรธเคืองกัน
ทะเลาะวิวาทกันอาจทําให้ชีวิตครอบครัวพังลงได้ ๒. ทมะ หมายถึง การรู้จักข่มใจ หักห้ามใจในเวลามี
เรื่องราวที่ไม่สบายใจเกิดขึ้น เช่น เวลาโกรธ ก็ให้พยายามข่มใจไม่ให้โกรธ หรือแสดงความโกรธนั้นต่อ
อีกฝ่าย เพราะจะทําให้อีกฝ่ายไม่พอใจหรืออาจโกรธตอบอันจะนําไปสู่การทะเลาะกัน เป็นต้น ๓. 
ขันติ หมายถึง ความอดทน หมายความว่า ให้รู้จักอดทนต่อคํากล่าวติฉินนินทาของอีกฝ่าย หรือคน
อ่ืนๆ เขาจะว่าอะไรก็ให้พยายามอดทนเอาไว้ เก็บอารมณ์เอาไว้ อย่าแสดงออกตอบ  เพราะหาก
แสดงออกตอบก็จะนําไปสู่การทะเลาะวิวาทกัน โกรธเคืองกัน ผิดใจกัน เวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโกรธ ก็
ให้อีกฝ่ายพยายามอย่าโกรธตอบ หรือทางที่ดีที่สุดให้เดินหนีไปให้ไกล อย่าพูดด้วย รอให้อาการโกรธ
สงบลงก่อน จึงค่อยพูดด้วยเพราะในเวลาที่โกรธจะไม่มีสติ มักไม่ยอมรับฟังเหตุผลของอีกฝ่าย มักใช้
กําลังในการแก้ปัญหา อดทนอีกอย่างหน่ึง คือ อดทนทําการงานเพื่อต้ังเน้ือต้ังตัวอย่าขี้เกียจ สามี
ภรรยาที่ขยันอดทนพยายามหาทรัพย์ในทางที่ชอบก็จะมีชีวิตที่สุขสบาย ต่างจากคู่สามีภรรยาที่ไม่
อดทน ชีวิตคู่ก็จะล้มเหลวได้ ๔. จาคะ หมายถึง การเสียสละ การรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนให้แก่
อีกฝ่าย หรือการรู้จักเสียสละความสุขของตนเพ่ืออีกฝ่าย ทุกฝ่ายพยายามยอมกันในบางเรื่องหรือทุก
เรื่อง การเสียสละเพ่ือประโยชน์แก่กันจะเกิดความสงสาร เห็นอกเห็นใจกันในที่สุด 

ธรรมทั้ง ๔ ข้อน้ี เป็นเสน่ห์ของคู่สามีภรรยา ถ้าเราอยากให้ครอบครัวอบอุ่นมั่นคง จะต้อง
ปฏิบัติทั้ง ๔ ข้อน้ีให้มั่นคง มีความมั่นคงในความรัก ไม่รักง่ายหน่ายเร็ว ถ้าเกิดความเบ่ือหน่าย หรือ
ความรักมีรสจืดจาง พึงปรุงรสแห่งความรักให้เบ่งบานมีพลังอีกครั้ง เหมือนเราทานอาหารก็ต้องปรุง
รสที่เราชอบ อร่อยลิ้น ฉันใด สามีภรรยาพึงร่วมกัน การปรุงรสรักให้อร่อยฉันน้ัน๑๙ 

ข้อน้ีเป็นคุณธรรมสําหรับบุรุษ เมื่อได้ภรรยาแล้ว ต้องมีความพอใจด้วยภรรยาของตน 
ช่วยกันหาเลี้ยงชีวิตตามอัตภาพ เลี้ยงดูกันไปไม่ละทิ้งไม่ผูกสมัครรักใคร่กับหญิงอ่ืนอีก การมีภรรยา

                                                 
๑๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๓-๑๒๔. 
๑๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๕. 



 

 

๑๕๐ 

หลายคน จะนํามาซึ่งความยุ่งยากในการดําเนินชีวิตและนําทุกข์นานาประการมาให้ไม่สิ้นสุด การ
ปฏิบัติ เช่นน้ี ได้ช่ือว่า สันโดษด้วยภรรยาของตนเป็นอย่างอุกฤษฏ์ ชายผู้ไม่สันโดษด้วยภรรยาของตน 
มีภรรยาน้อย ถ้าหญิงน้ันเข้าข่ายในวัตถุต้องห้ามสําหรับชายดังกล่าวข้างต้น เขาก็ช่ือว่า ละเมิดศีลข้อ
ที่ ๓ ซึ่งปัจจุบันมีให้เห็นมากมายจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับชายผู้มีเงินทองหรือมีอํานาจวาสนา
บารมี แม้ในฝ่ายหญิงบางคนก็ยินยอมพร้อมใจเพราะได้รับเงินทองในขณะท่ีภรรยาหลวงต้องมีความ
ทุกข์ใจ นับเป็นความไม่ยุติธรรมในสังคมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบัน หรือแม้แต่การ
ประพฤติสําส่อนเที่ยวซุกซนคบหญิงขายบริการทางเพศ ซึ่งมาในแบบเปิดเผยในซ่องโสเภณี ผับ คลับ 
บาร์ หรือ อาบอบนวด และรูปแบบปกปิดแอบแฝง แม้ไม่เป็นกาเมสุมิจฉาจารโดยตรง แต่ก็เป็นเหตุ
แห่งความเสื่อมเสียแก่ตน 

หน้าที่ของสามีต่อภรรยา ๑. ยกย่องให้เกียรติว่าเป็นภรรยา ไม่ปิดบัง หากทําดีก็ชมเชยด้วย
ใจจริง หากทําผิดก็เตือน  แต่ไม่ตําหนิต่อหน้าสาธารณชนหรือคนในบ้านเพราะจะเสียอํานาจการ
ปกครอง สิ่งใดเป็นเรื่องส่วนตัว เช่น การเลี้ยงเพ่ือนพบปะญาติมิตร ควรให้อิสระ ๒. ไม่ดูหมิ่น ไม่
เหยียบยํ่าว่าตํ่ากว่าตน ไม่ดูถูกเรื่องตระกูล ทรัพย์ความรู้ การแสดงความคิดเห็น ไม่กระทําเร่ืองที่
เก่ียวกับครอบครัวโดยไม่ปรึกษา ห้ามทุบตีด่าทอเด็ดขาด ๓. ไม่นอกใจ ไม่ไปคบหามีเพศสัมพันธ์กับ
หญิงอ่ืนในฐานะเป็นภรรยาเหมือนกัน เพราะเป็นการดูหมิ่นความเป็นหญิงของภรรยา ให้เอาใจเขามา
ใส่ใจเรา ภรรยาทุกคนจะปลื้มใจที่สุด ถ้าสามีรักและซื่อตรงต่อตนเพียงคนเดียว ๔. มอบความเป็นใหญ่
ให้ คือ มอบให้เป็นผู้จัดการภาระทางบ้านไม่เข้าไปก้าวก่ายในเรื่องการครัว การปกครองภายใน นอกจาก
เรื่องใหญ่ๆ ซึ่งภรรยามีอาจแก้ปัญหาได้ แต่ข้อน้ี มิได้หมายความว่า สามีจะละทิ้งไม่ใส่ใจงานบ้าน แต่ถ้ามี
เวลาก็ควรช่วยภรรยาในงานบ้านงานเรือนได้เช่นกัน ๕. ให้เครื่องแต่งตัว ขึ้นช่ือว่าผู้หญิงล้วนชอบแต่งตัว 
สนใจเรื่องสวยๆ งามๆ ถ้าได้เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งตัวสวยๆ งามๆ แล้วช่ืนใจ ถึงจะโกรธถ้าได้เครื่องแต่งตัว
ถูกใจ ประเด๋ียวก็หาย สามีก็ต้องตามใจบ้าง ในข้อน้ี ท่านมุ่งถึงการให้รางวัลตอบแทนความดีในโอกาส
ต่างๆ เช่น ครบรอบวันแต่งงาน  หรือวันเกิด เป็นต้น๒๐ 

๒. ปติวัตร แปลว่า ความจงรักภักดีในสามีของตน ข้อน้ีเป็นคุณธรรมสําหรับผู้หญิง เมื่อมีสามี
แล้วก็พึงปฏิบัติสามีของตนตามหน้าที่ภรรยาให้ดีที่สุด ผูกสมัครรักใคร่เฉพาะในสามีของตน สามีของ
ตนตาย ไปก่อนแล้วก็ไม่มีสามีใหม่ ไม่ผู้สมัครรักใคร่ในชายอ่ืนด้วยความปฏิพัทธ์อีกต่อไป แม่ไม่มี
กฎหมายบ้านเมืองหรือขนบธรรมเนียมห้ามมิให้มีสามีใหม่ก็ตาม หญิงเช่นน้ี ได้ช่ือว่า ประพฤติปติวัตร
โดนแท้ หญิงทั้งหลายควรขวนขวายหาเลี้ยงตัวในทางที่ปราศจากโทษจนสุดกําลัง ไม่ยอมตนลงเป็น
หญิงขายบริการทางเพศ  เพียงเพ่ือต้องการทรัพย์สินเงินมาปรนเปรอตนเองให้สุขสบาย ควรดํารงชีวิต
อย่างมีศักด์ิศรี ขยันทํางานที่จริตเถิด จะเป็นหญิงที่ๆไม่อาภัพ ไม่ละอายตนเอง ญาติมิตรและชาวโลก 

หน้าที่ของภรรยาต่อสามี ๑. จัดการงานดี หมายความว่า สามารถดูแลกิจการงานบ้านทุก
อย่างได้เป็นอย่างดีย่ิง สามารถจัดบ้านได้สวยงามเป็นระเบียบ ดังน้ันผู้ที่เป็นภรรยาต้องรู้เรื่องการบ้าน 
การเรือนดีพอสมควรจึงสามารถจะจัดการดูแลความสะอาดภายในบ้านหรือเรือนได้ ๒. สงเคราะห์คน
ข้างเคียงของสามีดี เวลาที่สามีมีเพ่ือนหรือแขกมาเย่ียมเยียนที่บ้าน ภรรยาต้องรู้จักปฏิสันถารต้อนรับ
หรือปฏิบัติตนต่อบุคคลเหล่าน้ันเป็นอย่างดี เช่น หานํ้ามาให้ด่ืม ปฏิบัติตนเรียบร้อย  ไม่กล่าวเร่ืองราว

                                                 
๒๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๙. 



 

 

๑๕๑ 

อันจะเป็นเหตุกระทบกระทั่งจิตใจของคนข้างเคียงสามีตน เป็นต้น ๓. ไม่ประพฤตจิล่วงใจสามี ภรรยา
ต้องมีความช่ือสัตย์ต่อสามี จริงใจต่อสามี ไม่มีชู้หรือนอกใจสามี ๔. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ 
ทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างที่สามีหามาได้ด้วยหยาดเหง่ือแรงกาย และมอบให้ภรรยาเก็บดูแลรักษานั้น 
ภรรยาต้องเก็บดูแลรักษาทรัพย์สมบัติน้ันอย่างดีย่ิง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ต้องใช้
จ่ายอย่างประหยัด ๕. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง ภรรยาต้องไม่เกียจคร้าน ต้องมีความต่ืนตัว 
ขยันอยู่ตลอดเวลา หมั่นดูแลทําความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนเป็นประจํา ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 
อ้างน้ัน อ้างน้ี จนไม่เป็นอันทํางาน 

ชายหรือหญิงผู้หวังความเจริญ จงดูเย่ียงนก มันยังรู้จักยินดีด้วยคู่ของมันไปไหนก็ไปด้วยกัน  
ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกัน ช่วยกันหาเลี้ยงตัวและลูกน้อย เมื่อตนปฏิบัติเช่นน้ีแล้ว ก็ย่อมได้รับสุขตาม
วิสัย  ส่องความประพฤติดีงามของชายหญิงผู้มีศีลย่ิงขึ้น๒๑ 

การบูรณาการค่านิยมเกี่ยวกับครอบครัว (Family Values) ด้วยหลักเบญจศีลเบญจธรรมข้อ
ที่ ๓ มนุษย์ทุกคนต้องการมีครอบครัวที่อบอุ่น อันเน่ืองมาจากความรักสามัคคีของคนในครอบครัว 
ความรักความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ของสามีภรรยา ไม่ทําให้ครอบครัว
ระส่ําระสาย อันเน่ืองมาจากการสําส่อนทางเพศ หลายผัวหลายเมีย จนเกิดการหึงหวง แย่งชิงเข่นฆ่า
ราวีกัน จนครอบครัวแตกสาแหรกขาด หรือทําให้ครอบครัวเกิดความแตกร้าว องแห่งค่านิยมของ
ครอบครัว ประกอบด้วย อคมนียวตฺถุ วัตถุอันไม่ควรล่วง (หญิงหรือชายที่เป็นบุคคลต้องห้าม) ตสฺมึ 
เสวนาจิตฺตํ มีจิตคิดจะเสพในหญิงหรือชายที่ต้องห้าม ปโยโค ทําความพยายามท่ีจะเสพ มคฺเคน 
มคฺคปฏิปตฺติอธิวาสนํ ทํามรรคต่อมรรคให้ถึงกัน หากล่วงละเมิดก็จะเกิดผล ได้แก่ มีผู้เกลียดชังมาก มี
ผู้คิดปองร้าย ขัดสนทรัพย์สินเงินทอง อดอยาก ยากจน วิปริตผิดเพศ เกิดในตระกูลตํ่า ได้รับความอับ
อายอยู่เสมอ ร่างกายไม่สมประกอบ มากด้วยความวิตกกังวล พลัดพรากจากผู้ที่ตนรัก ฉะน้ัน มนุษย์
ควรเป็นผู้สํารวมในกามคุณ ระมัดระวังไม่ประพฤติมักมากในกามคุณ สทารสันโดษ ความพึงพอใจใน
ภรรยาของตน ปติวัตร ความจงรักภักดีในสามีของตน อันเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลัก
พระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์และข้อคิดเห็นตามทัศนะของท่าน ดังต่อไปน้ี 

พระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ได้ให้ทัศนะว่า เป้าหมายของการมีครอบครัว คือ การมีทายาทไว้สืบต่อตระกูล เน้น
ไปที่การมีเพศสัมพันธ์ต่อกัน ระหว่างสามีกับภรรยา ค่านิยมข้อน้ีจึงอยู่ที่การมีเพศสัมพันธ์ กับสามี
ภรรยาของตน ไม่เน้นการมีเพศสัมพันธ์ที่สําส่อน เพราะถือว่าเช้ือสายของมนุษย์น้ันสืบเช้ือสายกันโดย
ฝ่ายพ่อ และไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในครอบครัว เพราะความหึงห่วงของสามีภรรยาได้ อีกทั้งไม่
ก่อให้เกิดปัญหาแก่ครอบครัว เมื่อทุกคนนิยมผัวเมียของตนอย่างถูกต้อง๒๒  

พอตา พัฒมณี รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้ให้ทัศนะว่า ค่านิยมเกี่ยวกับ
ครอบครัว คือ ความปลอดภัยสมบูรณ์แห่งครอบครัว ไม่สําส่อนทางเพศ นิยมความเป็นผัวเดียวเมีย
เดียวของสังคมไทย ที่มีอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา๒๓ 

                                                 
๒๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓๐. 
๒๒พระเทพปัญญาสุธี ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
๒๓พอตา พัฒมณี ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 



 

 

๑๕๒ 

จากเน้ือความดังกล่าวพอสรุปได้ว่า การบูรณาการค่านิยมเกี่ยวกับครอบครัวด้วยหลักเบญจ
ศีลเบญจธรรมข้อ ๓ ด้วยวิธีการทางสังคมวิทยา คือการใช้กระบวนการกลุ่มทางสังคมในการขับเคลื่อน 
โดยใช้ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เป็นตัวกรอบ ให้สมาชิก
ประพฤติปฏิบัติตาม วิธีการทางจิตวิทยา เช่น การให้รางวัลผู้ทําความดีผู้เดียวเมียเดียว การยกย่อง
ชมเชย เป็นต้น 

๔.๓.๔ ด้านการสื่อสารบูรณาการด้วยหลักธรรมด้านสัจจะ 
แผนภูมิที่ ๔.๖ แสดงการบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ ถูกต้องด้วยหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ด้านการสื่อสารกับด้านสัจจะ ด้วยวิธีการทางสังคมวิทยาและ
จิตวิทยา 

 

ค่านยิมทั่วไป  ด้วยวิธีการทาง   
     

ค่านยิมด้านการสื่อสาร  สังคมวิทยา  รูปแบบ 
      

บูรณาการ 
 ค่านิยมท่ีถูกต้องตามแนวพระ 

พุทธศาสนาด้านการส่ือสาร 
 การเสริมสร้างค่านยิมที่

ถูกต้องด้วยหลักพุทธธรรม 
     

หลักสัจจะ  จิตวิทยา  SPI-1S MODEL 
     

หลักธรรมทางพุทธศาสนา  ด้วยวิธีการทาง   
 
ศีลข้อน้ีเป็นเรื่องของการพูดและการกระทําที่ทําให้คนอ่ืนเข้าใจผิดให้คลาดจากประโยชน์ที่

ควรได้ควรถึง ผู้พูดก็มุ่งหมายไม่เบียดเบียนกันด้วยวาจา เช่น พูดถึงด้วยเจตนาร้าย เป็นการทับถม  
ส่อเสียดนินทาว่าร้ายเพ่ือกดให้เขาเลวลงบ้าง ยกตนขึ้นบ้าง ถึงจะเป็นความจริง ก็ถือว่าเป็นการผิด  
เพราะผิดความมุ่งหมายของศีลที่บัญญัติขึ้น พระพุทธเจ้าเองตรัสวาจาที่จริง และมีประโยชน์ ทั้งถูก
เหมาะแก่กาลเวลา และนอกจากที่ทรงบัญญัติศีล ให้เว้นจากพูดมุสาแล้ว ยังตรัสให้เว้นการพูด
ส่อเสียด พูดคําหยาบ และพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้ประโยชน์ด้วย องค์ประกอบแห่งธรรมนูญศีลข้อที่ ๔ 
ได้แก่ อต ถฺํ วตฺถุ เรื่องไม่จริง วิสํวทนจิตฺตํ จิตคิดจะพูดให้ผิด ตชฺโข วายาโม พยายามพูดออกไป ปรสฺ
สตทตฺถวิชานนํ คนอ่ืนน้ันเข้าใจเน้ือความน้ัน๒๔ 

ศีลน้ีบัญญัติขึ้น เพ่ือป้องกันการทําลายประโยชน์ของผู้อ่ืนด้วยการพูดให้คลาดเคลื่อนจาก
ความจริง อันเป็นการตัดประโยชน์ทางวาจา นํามาซึ่งความบาดหมางแตกร้าวกันในเรื่องที่พูดไม่จริง 
เพราะคนทั้งหลายย่อมชอบและนับถือความจริงด้วยกันทั้งน้ัน เมื่อพูดจาปราศรัยกันต้องมีความจริงใจ
ต่อกัน  อันจะนํามาซึ่งความเคารพนับถือในกันและกัน และรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ที่ต่างคนจะพึงได้ 
บุคคลที่พูดเท็จเพ่ือหักรานประโยชน์ผู้อ่ืน ช่ือว่า ประพฤติผิดธรรม จัดว่า เป็นบาปตามสิกขาบทน้ี เมื่อ
                                                 

๒๔พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙), เบญจศีลเลญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย์, 
พิมพ์ครั้งที่ ๗, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๒. 



 

 

๑๕๓ 

เพ่งความเจริญเป็นใหญ่ โดยเฉพาะในยุคสมัยน้ี ผู้คนมักจะเผลอสร้างบาปด้วยวจีกรรมในลักษณะ
ต่างๆ เช่น พูดใส่ร้ายป้ายสีกัน เสนอข่าวบิดเบือน หรือแม้กระทั้งด่าว่าพระภิกษุสงฆ์ผู้บอกสอนธรรมะ 
อย่างน้ีเป็นการสร้ารงบาปปากโดยความขาดสติย้ังคิด นับเป็นคนที่น่าสงสารอย่างมาก   
 กัลยาณธรรมในศีลข้อที่ ๔ สัจจะ ความมีสัตย์ คําว่า สัจจะ แปลว่า ความสัตย์ซื่อต่อกัน 
แปลอย่างน้ีเรียกว่าแปลตามศัพท์ ถ้าขยายลักษณะของสัจจะ ให้มีความเข้าใจและนําไปปฏิบัติกันให้
ได้ สัจจะน้ี มีลักษณะ ๓ อย่าง คือ  ๑. สัจจะ มีลักษณะเป็นความจริง คือ ไม่ใช่เล่น ไม่หลอก ไม่ลวง 
เป็นของจริงๆ ๒. สัจจะ มีลักษณะเป็นความตรง คือ มีความประพฤติทางกาย ทางวาจาและทางใจ 
ซื่อตรง  ไม่คดโกง หรือบิดพลิ้ว เบ่ียงบ่ายจากความถูกความเที่ยงธรรม ๓. สัจจะ มีลักษณะเป็นความ
แท้ คือ ความไม่เหลาะแหละเหลวไหลในกิจกรรมอันเป็นหน้าที่๒๕ สัจจะ ที่เป็นคําพูด แปลว่า คําจริง คํา
ตรง คําแท้ คําที่ไม่โกหกหลอกลวงบิดพลิ้ว เรียกเต็มว่า สัจจวาจา สัจจะที่เป็นคุณธรรม แปลว่า ความ
ซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความมีสติ ซ่ือตรง หมายถึง ความมีจิตใจตรงไม่คิดคด ไม่คิดโกหก หลอกลวง 
รักษาคํามั่นสัญญามั่นคง ลักษณะของผู้มีสัจจะ คือ พูดอย่างไร ทําอย่างน้ัน รักษาคําพูด ซื่อสัตย์ 
จริงใจ ไว้วางใจได้  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความบริสุทธ์ิใจต่อคู่ครองของตัวและบุคคลทั่วไป และไม่
เป็นคนสับปลับ  หน้าไหว้หลังหลอก อาการของสัจจะ ความมีสัตย์ เป็นกิริยาที่ประพฤติตนเป็นคน
ตรง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแสดงไว้ด้วยอาการ ๔ อย่าง คือ   
 ๑. ความเท่ียงธรรม ได้แก่ ความประพฤติเป็นธรรมในกิจการอันเป็นหน้าที่ของตน ไม่ทํา
หน้าที่ผิดพลาดเพราะอํานาจอคติ 
 คําว่า อคติ แปลว่า ทางท่ีไม่ควรเดิน ไม่ควรไป หรือไม่ควรประพฤติ อคติ ศัพท์น้ีตรงกับ
ภาษาไทยว่า ความลําเอียง ความไม่เที่ยงธรรม ความไม่ยุติธรรม ชนช้ันผู้ปกครองต้ังแต่ครอบครัวขึ้น
ไปต้องต้ังอยู่ในความเที่ยงธรรมเป็นคนตรงไม่ลําเอียงเข้าหาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ถ้าผู้ปกครองตําอยู่ใต้
อํานาจอคติแล้ว ผู้ใต้การปกครองก็จะเดือดร้อนไม่สงบสุข มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ปกครองน้ัน อคติ มี ๔ 
ประการ ดังน้ี ๑) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรักใคร่สนิทสนมกัน เช่น การตัดสินคดีอธิกรณ์ ข้อพิพาท
ต่างๆ ก็ดี การแบ่งปันของก็ดี การพิจารณาให้ยศหรือรางวัลก็ดี ด้วยอํานาจพอใจรักใคร่กัน โดยตัดสิน
ผู้ที่ชอบพอกันเป็นผู้ชนะท้ังๆ ที่ไม่ควรชนะ ให้สิ่งของที่ดี ให้ยศ หรือรางวัลแก่คนที่ชอบพอกันทั้งที่ไม่
ควรจะได้ กิริยาอาการอย่างน้ี เป็นการไม่ยุติธรรมอย่างหน่ึง ๒) โทสาคติ ลําเอียงเพราะไม่ชอบกัน 
หรือเพราะโกรธกันเกลียดกัน ชังกัน เช่น การตัดสินคดีด้วยอํานาจความโกรธ เกลียดชังโดยให้ผู้ที่โกรธ
น้ัน เป็นผู้แพ้ ทั้งๆ ที่ไม่ควรแพ้ ให้ของที่เลวแก่ผู้ที่ตนเกลียดชังทั้งที่เขาควรจะได้ของดี ไม่ให้ยศหรือ
รางวัลแก่ผู้ที่ไม่ชอบกันทั้งที่เขาควรได้  กิริยาอาการอย่างน้ีเป็นการไม่ยุติธรรมอย่างหน่ึง ๓) โมสาคติ 
ลําเอียงเพราะเขลาหรือเพราะความโง่หลงงมงาย ไม่พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าอย่างไรถูก อย่างไรผิด 
อย่างไรควร อย่างไรไม่ควร เช่น เมื่อได้รับคําฟ้องแล้ว ยังไม่ทันได้สอบสวนให้รอบคอบ ก็ด่วนตัดสิน
ผิดๆ พลาดๆ ไม่ถูกต้อง ยังไม่พอดีตามที่ควร กิริยาอาการอย่างน้ีเป็นการไม่ยุติธรรมอย่างหน่ึง ๔) 
ภยาคติ ลําเอียงเพราะความกลัวหรือเพราะเกรงใจ เช่น ผู้มีอํานาจทําผิด ผู้พิพากษาไม่กล้าตัดสิน
ลงโทษเพราะกลัวเขาจะทําร้ายตอบหรือกลัวอิทธิพลของเขา หรือผู้น้อยที่อยู่ใต้ความปกครองทํา
ความผิดผู้ปกครองไม่กล้าลงโทษเพราะเกรงจะขาดความเมตตากรุณา หรือกลัวว่าเขาทําร้ายตอบด้วย
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วิธีการต่างๆ กิริยาอาการอย่างน้ี เป็นการไม่ยุติธรรมอย่างหน่ึง พึงเห็นตัวอย่าง ผู้มีหน้าที่ตัดสินคดี
ความ พึงตัดสินโดยเที่ยงธรรมเพ่งความยุติธรรมเป็นหลัก  ไม่เห็นแก่ฝ่ายโจทย์หรือฝ่ายจําเลย ซึ่งตน
รู้จักมักคุ้น หรือเป็นฝ่ายที่ตนเกลียดชัง หรือเป็นคนที่สามารถให้คุณให้โทษแก่ตนได้ หรือตัดสิน
เข้าข้างคนที่ให้ลาภ ยศ ความสรรเสริญ และความสุขแก่ตนเอง ช่ือว่า เที่ยงธรรมในหน้าที่   
 ๒. ความซ่ือตรง ได้แก่ ความประพฤติตรงต่อบุคคลผู้เป็นมิตร เมื่อตนได้รับการผูกไมตรีสนิท
กับผู้ใดแล้ว ย่อมไม่คิดร้อยต่อผู้น้ัน พึงเว้นจากโทษ ๔ สถาน คือ ปอกลอกเพ่ือน ดีแต่พูดปราศรัยไม่
สงเคราะห์กันด้วยความจริงใจ พูดประจบสอพลอเพ่ือนและชักชวนเพ่ือนไปในทางเสื่อมเสีย เช่น 
ชักชวนเล่นการพนัน ชักชวนด่ืมเหล้า ชักชวนเท่ียวผู้หญิง เป็นต้น พึงประกอบด้วยคุณ ๔ สถาน คือ 
อุปการะเก้ือหนุนแก่เพ่ือน ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกัน คอยตักเตือนให้สติเวลาเพ่ือนกําลังเดินทางผิด ให้
กําลังใจเวลาเพ่ือนพลั้งพลาดด้วยความรักใคร่จริงใจ และแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่เพ่ือน ผู้
ปฏิบัติเช่นน้ีได้ ช่ือว่า ซื่อตรงต่อเพ่ือน 
 ๓. ความสวามิภักด์ิ ได้แก่ ความจงรักภักดีต่อเจ้านายของตน เมื่อตนยอมยกบุคคลใดให้เป็น
เจ้านายแล้ว พึงประพฤติซื่อสัตย์ไม่คิดผิดต่อบุคคลน้ัน มีใจจงรักภักดี เป็นกําลังในการช่วยเหลือ
กิจการงานทุกอย่างและป้องกันภยันตรายท่ีจะเกิดแก่เจ้านาย เมื่อถึงเวลาก็อาจจะยอมสละชีวิตเพ่ือ
ประโยชน์แก่เจ้านายของตน พึงเห็นตัวเอย่างเช่น คณะรัฐมนตรีหรือข้าราชการ ผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณ
สาบานถือพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าเหนือหัวของตน ต้องต้ังใจปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ไม่ฉ้อราษฎร์บัง
หลวง ไม่คิดคดทรยศเอาใจออกห่าง ยอมสละชีวิตเพ่ือปกป้องชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  เรียก
ง่ายๆ ว่าไม่ขายชาติ  ผู้ปฏิบัติเช่นน้ีได้ ช่ือว่า มีความสวามิภักด์ิในเจ้านายของตน 
 ๔. ความกตัญญู ได้แก่ ความรู้อุปการะที่ผู้อ่ืนได้ทําแล้วแก่ตน คู่กับ กตเวที คือ การตอบ
แทนอุปการะที่ผู้อ่ืนได้ทําแล้ว บุคคลเมื่อได้รับอุป การะจากท่านผู้ใดแล้ว พึงยกย่องนับถือท่านผู้น้ัน 
ต้ังไว้ในฐานะผู้มีพระคุณไม่แสดงอาการลบหลู่ และยกตนเทียมเสมอท่าน ตัวอย่างเช่น บุตรธิดารู้จัก
บุญคุณมารดาบิดา ลูกศิษย์รู้จักบุญคุณครูอาจารย์ พสกนิกรรู้จักบุญคุณของพระมหากษัตริย์ ชาวพุทธ
รู้จักคุณของพระพุทธเจ้า ดังน้ีได้ช่ือว่า “คนกตัญญู”๒๖ 

ควรมีสัจจะต่ออะไรบ้าง สัจจะซึ่งมีลักษณะดังกล่าวน้ี ผู้ครองเรือนพึงต้ังลงหรือกําหนดใน ๕ 
สถานที่ คือ ๑. ตรงต่อหน้าที่ คือ ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มตามหน้าที่ การทําหน้าที่ให้สมบูรณ์เป็นการ
ปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน พระพุทธเขจ้าทรงแสดงหลักธรรมเรื่องทิศ ๖ ไว้ในสิงคาลกสูตร โดยทรงแสดงถึง
บุคคล ๖ คู่ที่พึงปฏิบัติหน้าที่ต่อกัน คือ ทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดา เป็นข้อปฏิบัติที่มารดาบิดาจะพึง
ปฏิบัติต่อลูก และหน้าที่ลูกจะพึงปฏิบัติต่อมารดาบิดา ทิศเบื้องขวาคืออาจารย์ ข้อปฏิบัติของครู
อาจารย์ต่อลูกศิษย์และหน้าที่ของลูกศิษย์ต่อครูอาจารย์ ทิศเบื้องหลังคือภรรยา หน้าที่ของสามีต่อ
ภรรยาและหน้าที่ของภรรยาต่อสามี ทิศเบื้องซ้ายคือมิตร หน้าที่ของเพ่ือนจะพึงปฏิบัติต่อกัน ทิศ
เบื้องตํ่า คือ ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นหน้าที่ของเข้านายต่อลูกน้องและหน้าที่ของลูกน้องจะสนองงาน
เจ้านายอย่างเต็มความสามารถ ทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์ เป็นหน้าที่ของสมณพราหมณ์ 
(พระภิกษุสามาเณรหรือผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ) ต่อประชาชนและหน้าที่ประชาชนต่อสมณ
พราหมณ์ ๒. ตรงต่อการงาน คือ ต้ังใจทํางานให้ดี ตรงต่อเวลา ต้ังใจทํางานให้สําเร็จตามเวลา ไม่ทิ้ง
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งาน หรือสะสมงานเป็นดินพอกหางหมู ๓. ตรงต่อวาจา คือ รักษาคํามั่นสัญญา พูดอย่างไร ทําอย่าง
น้ัน ไม่โกหกตลบตะแลง ๔. ตรงต่อบุคคล คือ ประพฤติดีต่อคนอ่ืน บุคคลที่อยู่รอบตัวเรา เราต้อง
จริงใจต่อเขา เช่น สามีภรรยา บุตรธิดา เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น ๕. ตรงต่อความดี คือ ยึดมั่นในการ
ประพฤติปฏิบัติ ที่ดีงาม๒๗ 
 อีกประการหน่ึง สัจจะ คือ ความจริงใจ หรือความแท้ ซึ่งหมายความว่า ความเป็นคนมีจิตใจ
แน่วแน่ มุ่งมั่นในสิ่งที่ตนปรารถนา แล้วก็ทําจนเห็นผล เช่น นักเรียนเรียนวิชาใดก็เรียนจบ ได้ความรู้
จริงในวิชาน้ัน ผู้รักษรศีลประเภทใด ก็ต้ังใจรักษาศีลประเภทนั้นให้ได้จริง หรือผู้เป็นนักบวชก็เป็น
นักบวชที่ดีจริง เป็นต้น 
 คุณธรรม คือ สัจจะ เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม จึงกล่าวได้ว่า ใครก็
ตามที่ขาดสัจจะในใจเสียอย่างเดียว เอาดีไม่ได้เลย จะเล่าเรียนก็ไม่จริงจัง จะรักใครๆ ก็รักไม่จริงจัง  
จะแต่งงานกับใครก็ไม่จริงจัง จะเป็นพลเมืองของประเทศใดก็ไม่จริงจัง จะปฏิบัติธรรมก็ไม่จริงจัง  
เป็นต้น คนประเภทน้ีจะเอาดีได้อย่างไร ในทางตรงกันข้าม คือ คนที่มีสัจจะ จะเป็นหลักประกัน
ประจําตัวให้คนอ่ืนเช่ือถือไว้วางใจ จะทําการสิ่งใดก็เจริญ เพราะได้รับการสนับสนุนจากคนทั้งหลาย 
 ข้อสําคัญอีกประการหน่ึง คือ จิตใจที่มีสัจจะ อันอบรมดีแล้ว คือ มีความจริงใจจนติดเป็น
นิสัยมั่นคง ความจริงใจนั้นจะเป็นเหตุ ทําให้จิตใจมีพลัง ฟันฝ่าอุปสรรค เหมือนกระสุนที่ถูกยิงไปด้วย
พลังอย่างสูง ย่อมแหวกว่ายเจาะไซเอาชนะสิ่งที่ขวางหน้าไปจนได้ เพราะสัจจะเป็นกําลังส่งจิตใจให้
บรรลุเป้าหมายได้ แม้แต่สมเด็จพระบรมศาสดาของเราก็ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็ด้วยสัจจะน้ี  
ดังน้ัน สัจจะท่านจึงจัดไว้เป็นบารมีอย่างหน่ึง ในบารมี ๑๐ ประการ ที่พระโพธิสัตว์จะขาดเสียมิได้  
เรียกว่า “สัจจะบารมี” 
 ความซื่อสัตย์ถือเป็นคุณธรรมที่จําเป็นต่อทุกสังคม ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ในระดับไหนก็
ตาม จะต้องมีการปลูกฝังหรือสอนเยาวชนรุ่นหลังให้ประพฤติปฏิบัติ ทั้งน้ี เพราะหากคนในสังคมขาด
คุณธรรมข้อน้ีเมื่อใดสังคมก็จะวุ่นวาย ไม่สงบ คนจะเอารัดเอาเปรียบกัน และเห็นแก่ตัวมากขึ้นจน
ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 
 การไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง เช่น เราต้ังใจว่าจะไม่กินของหวาน ของมันเพ่ือลดนํ้าหนัก แต่เราก็
แอบกิน แม้คนอ่ืนไม่ทราบ แต่เราก็รู้ตัวเราดี ผลเสีย คือ เราก็จะอ้วน และเป็นโรคอ่ืนตามมา หรือ
ต้ังใจจะอ่านหนังสือแล้วก็ไม่อ่าน เพราะมัวไปเที่ยวเล่น ดูหนัง ฟังเพลง หรือเล่นอินเทอร์เน็ต ผลเสีย
คือ เราอาจสอบตก ถ้าผัดผ่อนไปเรื่อยๆ เราอาจจะกลายเป็นคนขาดระเบียบ ขาดความต้ังใจ  
กลายเป็นคนทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จในชีวิต 
 การไม่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัว เช่น ไปมีชู้ มีก๊ิก ติดพันนักร้องนักแสดง มีความสัมพันธ์กับคนที่มี
ครอบครัวแล้ว แม้จะไม่ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดู แต่ก็จะทําให้ละเลยต่อลูกเมียหรือสามี สร้างปัญหาใน
ชีวิต ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของผู้อ่ืน หากเป็น
หัวหน้าไปมีสัมพันธ์กับลูกน้อง ก็จะทําให้ลูกน้องคนอ่ืนขาดความเช่ือถือ หรือหัวหน้าระดับสูงขึ้นไป
ไม่ให้ความไว้วางใจ เป็นต้น 

                                                 
๒๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๗. 



 

 

๑๕๖ 

 การไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน เช่น เป็นข้าราชการ ทหาร ตํารวจ ใช้อํานาจในทางมิชอบ  
กระทําทุจริต หรือใช้อํานาจหน้าที่แสดงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบแก่ตนเองครอบครัวหรือพวกพ้อง  
ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและบ้านเมือง เป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ขายของ
โกงเขาก็จะทําให้เกิดการทะเลาะวิวาท เป็นต้น การซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ต้อง
รักชาติบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง ไม่ทรยศขายชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้มีอํานาจ ถ้าประเทศชาติ
ไม่มั่นคง ประชาชนจะอยู่เป็นสุขได้อย่างไร พวกเราที่จะกลายเป็นคนไร้แผ่นดินได้ 
 ตัวอย่างข้างต้น คงจะทําให้เห็นแล้วว่า “ความซื่อสัตย์” เป็นสิ่งสําคัญ เพราะหากขาด 
“ความซื่อสัตย์” แล้ว สังคมคงยุ่งเหยิง เกิดความหวาดระแวง ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน เกิดความโกลาหล
ไปทั่ว ไม่รู้สิ่งไหนจริงส่งไหนเท็จ ถ้าขาดในระดับบุคคลก็กลายเป็นคนไม่น่าเช่ือถือและมีปัญหาอยู่
ตลอดเวลา ส่วนในระดับประเทศ ก็จะไร้ซึ่งเกียรติภูมิ เป็นที่ดูถูกของชาติอ่ืน ซึ่งความซื่อสัตย์ที่ว่าน้ี 
รวมไปถึงการมีสัจจะ พูดจริงทําจริงไม่โกหกหรือพูดเหลวไหล พูดคําไหนเป็นคําน้ันด้วย คนเช่นน้ีไปที่
ใดย่อมเป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นคนมีเกียรติ ข้อสําคัญ ถ้าทุกคนทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ย่อมจะทําให้สังคม และประเทศชาติมีความมั่นคงสงบสุข อันมีผลดีต่อประชาชน คือ พวกเราทุกคน
น่ันเอง 
 ผู้มีศีลหวังความเจริญ พึงประพฤติตัวให้เป็นไปตามธรรม ต้ังแต่จะทําจะพูดจะคิดอะไรก็ให้
เป็นไปตามธรรม ไม่ลําเอียง พร้อมทั้งทําตนให้เป็นคนมีความกตัญญูกตเวที มีจิตใจจงรักภักดีต่อ
เจ้านายหรือท่านผู้ใหญ่ที่ได้ปกครองตน ประพฤติได้ดังน้ี ได้ช่ือว่า เป็นผู้ถึงความมีสัตย์ อุดหนุนศีลข้อ
ที่ ๔ ให้ไพบูลย์มั่นคง แม้ผู้มีศีลน้ันย่อมบริบูรณ์ด้วยคุณสมบัติย่ิงขึ้น 

การบูรณาการค่านิยมเกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม (Values of social communication) 
ด้วยหลักเบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ ๔ ในสังคมมนุษย์ต้องการพูดจาสื่อสารกันด้วยความเป็นจริง ไม่
โกหกหลอกลวงตอแหล พูดจาไพเราะ นุ่มนวลอ่อนหวาน ไม่พูดส่อเสียด เสียดสีให้ผู้อ่ืนได้รับความ
เดือนร้อน เพ้อเจ้อไร้หลักฐาน เรื่อยเป่ือย ค่านิยมข้อน้ีมีองค์ประกอบ คือ อตถํ วตฺถุ เรื่องที่จะกล่าว
น้ันไม่เป็นความจริง วิสํวาทนจิตฺตํ ผู้กล่าวจงใจพูดให้ผิดจากความจริง ตชฺโช วายาโม พยายามพูดให้
ผิดจากความเป็นจริง ปรสฺส ตทตฺถวิชานนํ ผู้ฟังเข้าใจเน้ือความน้ัน ผู้ที่ไม่พูดด้วยวาจาสัตย์ย่อมเป็นไป
ในประการต่าง ๆ ได้แก่ พูดไม่ชัด ฟันไม่เป็นระเบียบ ปากเหม็นมาก ไอตัวร้อนจัด ตาไม่อยู่ในระดับ
ปกติ กล่าววาจาด้วยปลายลิ้นและปลายปาก ท่าทางไม่สง่าผ่าเผยไม่มีราศี จิตไม่เที่ยงคล้ายวิกลจริต 
สังคมต้องคําสัตย์ กาเลน จ ภาสิตา โหติ พูดเหมาะแก่กาลเวลา รู้เวลาที่ควรพูดหรือไม่ควรพูด สจฺจา 
จ ภาสิตา โหติ พูดแต่คําจริง ไม่พูดเท็จ  สณฺหา จ ภาสิตา โหติ พูดแต่คําที่อ่อนหวาน ไม่พูดหยาบคาย
ให้คนอ่ืนไม่พอใจ อตฺถสญฺหิตา จ ภาสิตา โหติ พูดจาที่เป็นประโยชน์ ไม่พูดคําไร้สาระ เมตฺตจิตฺเตน จ 
ภาสิตา โหติ พูดด้วยเมตตาจิต มุ่งประโยชน์และความสุขแก่ผู้อ่ืนเป็นที่ต้ัง ฉะน้ัน มนุษย์ควรพูดแต่คํา
สัตย์เท่าน้ัน เพ่ือความสงบสุขแห่งสังคม ประกอบด้วย ความเที่ยงธรรม คือไม่มีอคติ ๔ ได้แก่ 
ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ความซื่อตรง ประพฤติตรงต่อบุคคลผู้เป็นมิตร ความ
สวามิภักด์ิ ได้แก่ ความจงรักภักดีต่อเจ้านายของตน ความกตัญญู ได้แก่ ความรู้อุปการะท่ีผู้อ่ืนได้
กระทําแล้วแก่ตน ซึ่งสอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์และข้อคิดเห็นตามทัศนะของท่าน ดังต่อไปน้ี 

พระครูปริยัติคุณาสัย เจ้าคณะอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้ให้ทัศนะว่า การบูรณาการ
การเสริมสร้างค่านิยมเก่ียวกับการสื่อสารในสังคมกับหลักเบญจศีลเบญจธรรมข้อ ๔ ด้วยเป้าหมาย



 

 

๑๕๗ 

ของการสื่อสารในสังคม อยู่ที่ความจริงใจไม่โกหก ไม่พูดคําหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ อันจะ
ทําให้แครดิตความน่าเช่ือถือหดหายไปจากสังคม ทําให้สังคมวุ่นวายไม่มีใครเช่ือใครกัน การบูรณาการ
การเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการสือสารในสังคมน้ีโดยใช้กระบวนการทางสังคม เช่น สังคมต้อง
กําหนดกฎเกณฑ์ทางสังคม หรือขนบ ธรรมเนีบม ประพณี และวัฒนธรรมขององค์กรก็ได้ เป็น
ตัวกําหนดทางสังคมแก่มวลสมาชิก และบูรณาการการเสริมสร้างด้วยวิธีการทางจิตวิทยา เช่น การให้
เกียรติยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างของสังคม ในการใช้ว่าจาในการสื่อสารที่ยอดเย่ียม การได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นบุคคลตัวอย่างในสังคม๒๘ 

กาญจนา เรืองช่วย รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ได้ให้ทัศนะว่า 
การบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมเก่ียวกับการสื่อสารในสังคมน้ัน สังคมต้องการมาก ๆ คือข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริงของสังคม หมายความว่า การส่ือสาร สนทนาปราศรัยกัน ต้องซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่โกหก 
หลอกลวงใครให้ได้รับความเดือดร้อน เป็นเหตุไม่น่าเช่ือถือ ไม่ได้รับความไว้วางใจ การบูรณาการ
เสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม ด้วยหลักจิตวิทยา เช่น การยกย่อง การให้รางวับ การ
ให้เกียรติในวงสังคม เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา๒๙ 

จากเน้ือความดังกล่าวพอสรุปได้ว่า การบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการสื่อสาร
ในสังคม ก็เพ่ือตัดปัญหาความวุ่นวาย ที่จะเกิดมีขึ้นในสังคม ไม่มีใครเช่ือใคร จึงได้สร้างบรรทัดฐาน
ทางสังคมขึ้น ในการสื่อสารกัน ความคําสัจจริง ไม่โกหก คําหยาบ ส่อเสียด และเพ้อเจอ อันจะนํามา
ซึ่งความวุ่นวายในสังคม โดยวิธีการทางสังคม ให้กลุ่มเป็นตัวกําหนด การสื่อสารที่ถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา และโดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยา ให้รางวัล ยกย่องชมเชยบ้าง 

๔.๓.๕ ด้านสุขภาพบูรณาการด้วยหลักธรรมด้านสติสัมปชัญญะ 
แผนภูมิที่ ๔.๗ แสดงการบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ ถูกต้องด้วยหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา ด้านสุขภาพ ด้วยวิธีการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา 
 

ค่านยิมทั่วไป  ด้วยวิธีการทาง   
     

ค่านยิมด้านสขุภาพ  สังคมวิทยา  รูปแบบ 
      

บูรณาการ 
 ค่านิยมท่ีถูกต้องตามแนว

พระพุทธศาสนาด้านสุขภาพ 
 การเสริมสร้างค่านยิมที่

ถูกต้องด้วยหลักพุทธธรรม 
     

หลักสติสัมปชญัญะ  จิตวิทยา  SPI-5S MODEL 
     

หลักธรรมทางพุทธศาสนา  ด้วยวิธีการทาง   
 

                                                 
๒๘ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
๒๙ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 



 

 

๑๕๘ 

ศีลข้อน้ีถือเป็นข้อที่สําคัญที่สุด มุ่งเน้นการงดเว้นจากการเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด ต้ังแต่ด่ืม
นํ้าเมาคือสารเมรัย รวมทั้งเสพสารเสพติดให้โทษอ่ืนๆ ที่จะทําให้สติสัมปชัญญะของผู้เสพเสียไป
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาไม่หยุดหย่อน เช่น การทะเลาะวาท การฆ่ากัน เป็นต้น ในปัจจุบันสังคมไทยเห็น
การด่ืมนํ้าเมาเป็นเรื่องปกติ ในงานบุญต่างๆ ล้วนมีเหล้าเข้ามาเก่ียวข้องแทบท้ังสิ้น กลายเป็นว่าถ้างาน
บุญใดไม่มีเหล้าให้ผู้มาร่วมงานด่ืมก็จะถูกตําหนิได้ แม้แต่เยาวชนซึ่งกําลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมจํานวน
มากรู้จักด่ืมเหล้าเพราะเห็นผู้ใหญ่ด่ืมเป็นตัวอย่าง หรือเห็นจากโฆษณาจากสื่อต่างๆ นับเป็นการสร้าง
ค่านิยมที่เลวทราม ศีลข้อน้ีล่วงละเมิดง่ายทุกวงการ อน่ึง สุราเมรัยน้ีเป็นยาเสพติด ผู้ด่ืมติดแล้วจะเลิก
ได้ยาก แม้กระน้ัน ต้องพยายามเลิกด้วยวิธีต่างๆ เป็นการช่วยประคับประคองตนให้มีสง่าราศีในสังคม 
ผู้ติดสุราเป็นผู้หมดสง่าราศี เป็นที่ติเตียนของผู้คน ดังน้ัน ผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายควรระวังไม่ให้ล่วง
ละเมิดศีลข้อน้ี องค์ประกอบแห่งธรรมนูญศีลข้อที่ ๕ ได้แก่ มทนียํ นํ้าเมา ปาตุกมฺมยตาจิตฺตํ จิตคิดจะ
ด่ืมนํ้าเมา ตชฺโช วายาโม พยายามด่ืมนํ้าเมา ปีตปฺปเสวนํ นํ้าเมาน้ันล่วงลําคอลงไป๓๐ 

ศีลข้อน้ีบัญญัติขึ้นเพ่ือให้คนรู้จักรักษาสติของตนให้สมบูรณ์ เพราะสุราและเมรัยเป็นที่ต้ังแห่ง
ความประมาท ทําผู้ด่ืมแล้วให้มึนเมาเสียสติจะทําอะไรก็ผิดพลาดไปหมด แปรปกติของคนดีให้เป็นคน
ช่ัวไปได้ในพริบตา เป็นการตัดทอนคุณงามความดีที่มีอยู่หรือที่จะมีขึ้นอีก นอกจากสุราและเมรัยแล้ว 
ยาเสพติดให้โทษชนิดอ่ืนๆ เช่น เฮโรอีน ยาบ้า ยาไอซ์ เป็นต้น ก็นับเข้าในศีลข้อน้ี เพราะเมื่อเสพเข้า
ไปแล้ว ทําให้สติเลื่อนลอยขาดการควบคุมตัวเอง ทําสิ่งที่ไม่ควรทําและพูดสิ่งที่ไม่ควรพูด ดังน้ัน ศีล
ข้อที่ ๕ น้ี ถือว่าสําคัญที่สุดในบรรดาศีลทั้ง ๕ ข้อ เพราะผู้ขาดสติแล้วสามารถล่วงละเมิดศีลข้ออ่ืนๆ 
ได้ทั้งหมด เมื่อเพ่งความสํารวมจากของมึนเมา อันเป็นเหตุให้เสียความผาสุกของร่างกายและเสีย
ความดีเป็นสําคัญ บางคนอาจจะเข้ใจผิดคิดว่า การด่ืมนํ้าเมาเพ่ือเข้าสังคมเป็นเรื่องธรรมดา แต่ความ
จริงเราคิดไปเองว่า การด่ืมนํ้าเราร่วมกันจึงจะคบกันได้ 

กัลยาณธรรมในศีลข้อที่ ๕ สติ  
หลักธรรมที่สนับสนุนให้เกิดการงดเว้นจากการด่ืมนํ้าเมา คือ สติสัมปชัญญะ คําว่า สติ 

หมายถึง ความระลึกได้ หมายถึง อาการที่จิตนึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดไว้แล้วได้ เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืม  
ไม่เผลอไผลฉุกคิดขึ้นได้ ระงับยับย้ังใจได้ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ความไม่ประมาท 

สติ เป็นธรรมมีอุปการะมาก คือทําให้ต่ืนตัวอยู่เสมอ ไม่ให้เลินล่อพลั้งเผลอ ป้องกันความ
เสียหายเบ้ืองต้น เป็นเหตุให้ฉุกคิด ยับย้ังช่ังใจไม่บุ่มบ่าม และกระตุ้นให้นึกถึงชีวิตจนทําให้เสียสละทํา
ความดีงามต่างๆ แต่หากขาดสติแล้วจะเป็นเหตุให้ทําอะไรผิดพลาดพลั้งเผลอและเสียหายร่ําไป 

สติ เป็นคุณธรรม ที่เกิดเองไม่ได้ จะเกิดขึ้นด้วยการฝึกฝนการรวบรวมจิตใจให้น่ิงแน่วด้วยวิธี
ต่างๆ เช่น ทําสมาธิ สวดมนต์ ภาวนาในการปฏิบัติกัมมัฏฐานทั้งสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนา
กัมมัฏฐานล้วนต้องอาศัยหลักธรรมคือสติทั้งสิ้น สติทําให้เกิดสมาธิ และสมาธิทําให้เกิดปัญญา ปัญญา
ที่มีสมาธิเป็นฐานนั้นจะมีพลังมากมีอานิสงส์มาก พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะปัญญา แต่ต้องเจริญสติ 
บําเพ็ญสมาธิ เพราะฉะน้ัน การฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันอย่าใจลอย ใจต้องอยู่กับเร่ืองเฉพาะหน้าที่ต้อง

                                                 
๓๐พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙), เบญจศีลเลญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย์, 

พิมพ์ครั้งที่ ๗, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๐. 



 

 

๑๕๙ 

ทํา ท่านจะมีสมาธิ แล้วสมาธิน้ันทําให้เกิดปัญญา ปัญญาที่นํามาใช้ในชีวิตประจําวันเรียกว่า
สัมปชัญญะ ซึ่งเป็นธรรมคู่กับสติ หมายถึง ความรู้ตัวทั่วพร้อมขณะทํา พูด คิด 

สัมปชัญญะ คือ ปัญญา ความรอบรู้ เป็นความรู้ชัดรู้จริงที่นํามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะน้ัน
ได้ ถ้าสติไม่มาปัญญาก็ไม่เกิด สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดก็เกิดปัญหา 

ความมีสติรอบคอบ หมายถึง ความมีสติตรวจตราไม่เลินเล่อ มีความระลึกได้ก่อนทําก่อนพูด
ก่อนคิด และมีสัมปชัญญะ ความรู้ตัวในขณะทํา พูด คิด ผู้ด่ืมนํ้าเมา คือ สุรา และเมรัย ทําให้ขาดสติ
ยับย้ังช่ังใจทําบาปอกุศลทั้งทางกาย วาจา ใจ๓๑ 

การถือศีลแต่ละข้อน้ัน จะส่งผลให้เกิดการขัดเกลา การปรับปรุงพัฒนาจิต ในทิศทางที่
แตกต่างกันไป ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับกิเลสที่คอยบงการให้การกระทําผิดศีลข้อน้ันๆ  เกิดขึ้น สรุปได้ดังน้ี 

๑. การฆ่าสัตว์ กิเลสตัวหลักที่คอยบงการก็คือโทสะ (ความโกรธ) คือความไม่พอใจในสัตว์ที่
ถูกฆ่าน้ัน กิเลสตัวรองก็คือโลภะ (ความโลภ) เพราะบางคนฆ่าสัตว์เน่ืองจากความโลภเข้าครอบงํา เช่น 
อยากได้เงินค่าจ้าง ต้องการสัตว์น้ันมาเป็นอาหาร ความหวงแหนในทรัพย์สมบัติของตนจึงฆ่าสัตว์เพ่ือ
ปกป้องทรัพย์น้ัน เพ่ือให้คนยอมรับในความกล้าหาญ หรือเพ่ือลาภยศที่จะตามมาจึงฆ่าสัตว์ให้คนเห็น 
นอกจากน้ี ก็ยังอาจมีสาเหตุมาจากกิเลสที่เป็นบริวารของโทสะหรือโลภะอีก เช่น ความพยาบาท 
ความอิจฉาริษยา ความแข่งดี ความตระหน่ี ฯลฯ 

๒. การลักทรัพย์ กิเลสตัวหลักที่คอยบงการคือโลภะ คือความอยากได้ในทรัพย์น้ัน กิเลสตัว
รองก็คือโทสะ เช่น บางคนลักทรัพย์เพราะความโกรธในตัวเจ้าของทรัพย์น้ัน ทั้งที่ความจริงแล้ว ไม่ได้
อยากได้ของส่ิงน้ันเลย ฯลฯ สาเหตุจากกิเลสที่เป็นบริวาร เช่น ความพยาบาท ความอิจฉาริษยา 
ความแข่งดี เป็นต้น 

๓. การประพฤติผิดในกาม กิเลสตัวหลักที่คอยบงการคือโลภะ คือความยินดี พอใจในหญิง 
หรือชายน้ัน กิเลสตัวรองคือโทสะ เช่น บางคนประพฤติผิดในกามเพราะความโกรธในคู่ของตน จึงทํา
เพ่ือประชด หรือโกรธในผู้ที่หวงแหนคนท่ีเราประพฤติผิดด้วยน้ัน หรืออาจจะโกรธในตัวคนท่ีเรา
ล่วงเกินน้ันเองเลยก็ได้ จึงทําการล่วงเกินเพ่ือให้คนคนน้ันเจ็บใจ หรือเป็นเพราะอารมณ์ไม่ดี จึง
ประพฤติผิดในกามเพื่อระบายความเครียด ฯลฯ สาเหตุจากิเลสท่ีเป็นบริวาร เช่น ความพยาบาท 
ความอิจฉาริษยา ทําไปเพ่ือโอ้อวด ความแข่งดี เป็นต้น 

๔. การพูดปด กิเลสตัวหลักที่คอยบงการน้ัน อาจเป็นโลภะ หรือโทสะก็ได้ เช่น บางคนโกหก
หลอกลวง เพราะอยากได้ทรัพย์ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน บางคนโกหกเพราะความโกรธ เลยโกหก
เพ่ือให้คนที่ตนโกรธน้ันเดือดร้อน หรือได้รับความเสียหาย บางคนโกหกเพราะกลัวความผิดหรือกลัว
ความเดือดร้อนที่จะตามมาหากพูดความจริงออกไป ฯลฯ สาเหตุจากกิเลสที่เป็นบริวาร เช่น ความ
พยาบาท ความอิจฉาริษยา ความตระหน่ี ความโอ้อวด ความแข่งดี ฯลฯ 

๕. การด่ืมนํ้าเมา รวมถึงของมึนเมา และสิ่งเสพติดทั้งหลายอันเป็นสาเหตุให้ขาดสติ ซึ่งจะทํา
ให้เกิดการผิดศีลข้ออ่ืนๆ ตามมา เพราะสติเป็นสิ่งสําคัญ ที่จะคอยรักษาคุณความดีทั้งหลายไว้ และ
ป้องกัน รักษาจิตจากสิ่งเลวร้ายทั้งหลาย กิเลสตัวหลักที่คอยบงการ คือโลภะ ความปรารถนาในความ

                                                 
๓๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๒. 



 

 

๑๖๐ 

เพลิดเพลินยินดีอันเกิดจากการด่ืมหรือเสพน้ัน กิเลสตัวรองคือโทสะ เช่น บางคนด่ืมนํ้าเมา หรือเสพ
สิ่งเสพติดเพราะความเครียด ความกังวลใจ ความทุกข์จากความผิดหวัง๓๒ 

การบูรณาการค่านิยมเก่ียวกับสุขภาพ (Values about health) ด้วยหลักเบญจศีลเบญจ
ธรรมข้อที่ ๕ มนุษย์มีความปรารถนาให้สุขภาพร่างกายของตนทุกคนสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ เมื่อ
เป็นเช่นน้ี จึงมีสาเหตุปัจจัย ๒ ประการ คือ ไม่นําสิ่งช่ัวร้ายเข้าสู่ร้างกาย อันเป็นบ่อนทําลายร่างการ
จิตใจและสติปัญญา อันได้แก่สุรามัยสิ่งเสพติดทั้งปวง สิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกาย และให้นําสิ่งดี ๆ เข้ามา
สู่ร่างการ อันเป็นปัจจัยให้ชีวิตสมบูรณ์และยืนยาว สิ่งเสพติดให้โทษน้ัน เป็นเหตุให้เสียทรัพย์ เป็นเหตุ
ก่อการวิวาท เป็นเหตุให้เกิดโรค เป็นเหตุให้ถูกคนอ่ืนติเตียนเสียช่ือเสียง เป็นเหตุประพฤติมารยาทที่
น่าอดสู เป็นเหตุทอนกําลังสติปัญญา อันนํามาซึ่งเหตุอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท องค์แห่งค่านิยม
ข้อน้ี คือ มทนียํ สิ่งเสพติดให้โทษมีสุราเมรัยเป็นต้น ปาตุกมฺมยตาจิตฺตํ มีจิตคิดจะด่ืมนํ้าเมา ตชฺโช วา
ยาโม มีความพยายามด่ืมเกิดแต่จิตน้ัน ปีตปฺปเสวนํ ด่ืมนํ้าเมาน้ันให้ล่วงไหลผ่านลําคอลงไป ฉะน้ัน 
มนุษย์ที่มีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรง ต้องเป็นผู้มีสติความระลึกได้ คือ อาการท่ีจิตนึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูด
ไว้แล้วได้ เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืม ไม่เผลอไผลฉุกคิดขึ้นได้ ระงับยับย้ังใจได้ สัมปชัญญะ คือ ปัญญา
ความรอบรู้ เป็นความรู้ชัดรู้จริงที่นํามาแก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าขณะน้ันได้ ถ้าสติไม่มาปัญญาก็ไม่เกิด 
สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดก็เกิดปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์และข้อคิดเห็นตามทัศนะของ
ท่าน ดังต่อไปน้ี 

พระปริยัติบดี เจ้าคณะอําเภอร่อนพิบูลย์ ได้ให้ทัศนะว่า บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่
เก่ียวกับสุขภาพน้ัน เป้าหมายอยู่ที่การไม่นําสิ่งช่ัวร้ายเข้าสู่ร่างการ การนําสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์เข้าสู่
ร่างกาย และการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีสติ การรับรู้ที่
ดี มีความรู้ตัวทั่วพร้อมเสมอ ในการกระทําใด ๆ อย่างมีสติสัมปชัญญะ ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน โดย
กระบวนการทางสังคม เช่น เริ่มต้นจากตนเองก่อน แล้วขยายออกไปสู่คนในครอบครัว และสังคม เมื่อ
เกิดกลุ่มสังคมท่ีเห็นถูกเห็นชอบ จึงใช้กระบวนการทางสังคมเข้ามาเสริมสร้างค่านิยมเก่ียวกับสุขภาพ 
และในทางจิตวิทยาก็ใช้ทฤษฎีการเสริมแรง ให้รางวัล ยกย่อง สดุดี ให้ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดีของ
สังคม๓๓  

วิชิต ชัยเดชะ อดีตศึกษาธิการอําเภอ และรองผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๑ 
นครศรีธรรมราชได้ให้ทัศนะ ว่า บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับสุขภาพด้วยหลักเบญจศีล
เบญจธรรมข้อที่ ๕ มีเป้าหมายที่ไม่ประทุษร้ายต่อสุขภาพของตนเองทั้งโดยต้ังใจและมิได้ต้ังใจ และ
เลือกใช้ เลือกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ โดยกระบวนการ
ทางสังคมวิทยา เช่น สร้างกลุ่มทางสังคมท่ีไม่สูบบุหรี่ ไม่ด่ืมเหล้า เป็นต้น โดยสร้างเป็นกฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี ของสังคม และควบคู่ไปกับกระบวนการทางจิตวิทยา โดยการ
เสริมแรง ให้ขวัญกําลังใจแก่ผู้ไม่เก่ียวข้องสิ่งเสพติด อบายมุขทุกชนิด ได้รับการยกย่องชมเชยจาก
กลุ่มในสังคม๓๔  

                                                 
๓๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๓. 
๓๓พระปริยัติบดี ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
๓๔วิชิต ชัยเดชะ ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 



 

 

๑๖๑ 

จากเน้ือความดังกล่าวพอสรุปได้ว่า การบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมด้านสุขภาพด้วยหลัก
เบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ ๕ โดยการไม่เอาสิ่งเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกาย นําสิ่งที่ดีมีประโยชน์เข้าสู่
ร่างการ เพ่ือให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อันเป็นที่เป็นที่ต้ังแห่งความไม่ประมาทเลินเล่อ มี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์โดยกระบวนการทางสังคมวิทยาและกระบวนการทางจิตวิทยา 

๔.๔ สรุปบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
การบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมายถึง 

การนําเอาค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือเบญจศีลเบญจธรรม (ด้านเมตตา
กรุณา ด้านสัมมาอาชีพ ด้านกามสังวร ด้านสัจจะ และด้านสติสัมปชัญญะ) ไปบูรณาการเติมเต็ม
ค่านิยมที่ถูกต้องด้านชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว การสื่อสาร และด้านสุขภาพ จึงเกิดเป็นองค์ความรู้
ใหม่ที่ย่ังยืนเรียกว่า “ค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา” จากนั่นจึงนําไปเสริมสร้างด้วย
กระบวนวิธีการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา จึงเกิดเป็นองค์ความรู้อีกขั้นเรียกว่า “การบูรณาการการ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” ซึ่งสอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์และ
ข้อคิดเห็นตามทัศนะของท่าน ดังต่อไปน้ี 

พระมหา ดร.ปรีดา ขนฺติโสภโณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ให้ทัศนะว่า การบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ที่นําหลักเบญจศีลเบญจธรรมมาบูรณาการด้วยหลักมนุษยธรรมขั้นพ้ืนฐาน ๕ 
ประการ ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว การสื่อสาร และสุขภาพ เป็นสิ่งที่เข้ากันได้
อย่างลงตัว เป็นค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา แบบย่ังยืน ทุกศาสตร์ที่จะมีและหลงเหลือ
ต่อไปภายหน้าต้องเป็นศาสตร์ที่มาบูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้กระบวนและ
วิธีการ หน่ึงทางสังคมวิทยาที่มีโครงสร้างทางสังคมเป็นตัวขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
แบบแผน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เป็นตัวขัดเกลาทางสังคม และสองทางจิตวิทยา
ในการเสริมสร้างโดยการใช้ทฤษฎีเสริมแรง เป็นเครื่องจูงใจในการกระทํา มีการให้รางวัล ยกย่อง คัด
สรรผู้เป็นต้นแบบทางสังคม เป็นต้น๓๕ 

ดร .อุดร บัวทอง การบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ ค่านิยมด้านชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว การสื่อสาร และสุขภาพ ถูกบูรณาการด้วย
หลักเบญจศีลเบญจธรรมแต่ละคู่ไปครบทั้ง ๕ ด้าน เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นไปได้อย่างย่ิง อันจะทําให้
ค่านิยมมั่นคงย่ังยืนอันมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองการันตี โดยกระบวนวิธีการการ
เสริมสร้างค่านิยมโดยใช้หลักการทางสังคมวิทยา เป็นตัวกําหนดบังคับให้ไปตามกฎ กฎเกณฑ์ กติกา
ของสังคม ระเบียบ แบบแผน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม เป็นตัวขัดเกลาทางสังคม 
และโดยกระบวนวิธีการการเสริมสร้างค่านิยมโดยใช้หลักการจิตวิทยาในการเสริมสร้าง เป็นการ
ส่งเสริมให้กระทํา มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ เป็นแรงเสริมอันเป็นเคร่ืองจูงใจในการกระทํา มียกย่อง
ให้เกียรติ การให้รางวัล ยกย่อง คัดสรรผู้เป็นต้นแบบทางสังคม๓๖ 

                                                 
๓๕พระมหา ดร.ปรีดา ขนฺติโสภโณ ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 
๓๖ดร.อุดร บัวทอง ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗. 



 

 

๑๖๒ 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิบสองท่านมีความเห็นตรงกันว่า เมื่อได้องค์ความรู้แล้ว ผู้ที่นําองค์ความรู้
ดังกล่าวไปเสริมสร้างด้วยวิธีการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยานั้น จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันทางสังคม 
ได้แก่ สถาบันครอบครัว ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกมากที่สุดต้ังแต่เกิดจนตาย ถัดมาเป็นสถาบันทาง
การศึกษา เป็นสถาบันที่สองรองจากพ่อแม่ผู้ปกครองในการอบรมสั่งสอน ประการต่อมาเป็นสถาบัน
ทางศาสนา เป็นสถาบันที่ทุกคนเคารพนับถือเป็นสถาบันที่พ่ึงทางใจสามารถช้ีถูกช้ีผิดให้แก่สังคม โดย
ต้ังอยู่หลักธรรมทางศาสนาที่ถูกต้องปราศจากอคติ ต่อมาเป็นสถาบันสื่อมวลชน ที่ช้ีนําแก่สังคมในทาง
ที่ถูกที่ควร 

จากเน้ือความดังกล่าวพอสรุปได้ว่า การบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ การนําหลักเบญจศีลเบญจธรรม คือ การไม่ทําร้ายชีวิต (ความ
ปลอดภัยในชีวิต) การไม่ประทุษร้ายทรัพย์สิน (ความปลอดภัยในทรัพย์สิน) การไม่ประทุษร้าย
ครอบครัวด้วยการสําส่อนทางเพศ (ความปลอดภัยแห่งครอบครัว) การไม่ประทุษร้ายสังคม (ความ
ปลอดภัยในการสื่อสารในสังคม) การไม่ประทุษร้ายสติปัญญา (ความปลอดภัยในสุขภาพ) มาบูรณา
การเติมเต็มค่านิยมด้านชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว การสื่อสารในสังคม และสุขภาพ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมอย่างแท้จริง อนาคตทุกศาสตร์ที่ย่ังยืนและ
มั่นคง ทนต่อการพิสูจน์ได้ ก็ต้องประยุกต์เข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเหมือนค่านิยมที่กล่าว
มา 
แผนภูมิที่ ๔.๘ แสดงตารางรวมการบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาด้วยกระบวนวิธีการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา 
 

ค่านยิมทั่วไป  บูรณาการด้วย  หลักธรรมทางพุทธศาสนา 
     
ค่านิยม.............ด้านชีวิต 
ค่านิยม.....ด้านทรัพย์สิน 
ค่านิยม.....ด้านครอบครัว 
ค่านิยม...ด้านการสื่อสาร 
ค่านิยม........ด้านสุขภาพ 

  
 
 

ค่านยิมที่ถูกต้องตามแนว
พระพุทธศาสนา  

หลักธรรมด้านเมตตากรุณา 
หลักธรรมด้านสัมมาอาชีพ 
หลักธรรมด้านกามสังวร 
หลักธรรมด้านสัจจะ 
หลักธรรมด้านสติสัมปชัญญะ 

     
สังคมวิทยา  ศาสตร์แห่งการเสริมสรา้ง  จิตวิทยา 

     

 
การเสริมสรา้งค่านิยมที่ถูกต้อง 

ด้วยหลักพทุธธรรม  

     
  SPI-5S MODEL   

 
 
 
 
 



 

 

๑๖๓ 

๔.๕ ความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างผลการวิจัยท่ีค้นพบ 
ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ได้แก่ ค่านิยม

ด้านชีวิต (Values about life) ค่านิยมด้านทรัพย์สิน (Property Values) ค่านิยมด้านสุขภาพ 
(Values about health) ค่านิยมด้านการส่ือสาร (Values of communication) ค่านิยมด้าน
ครอบครัว (Family Values) มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ความปลอดภัยในร่างกายชีวิตและจิตใจ ความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินสองของที่มีที่หามาได้ด้วยนํ้าพักนํ้าแรง ความปลอดภัยในครองครัวและทรัพย์สิน
ที่ห่วงแหน ความปลอดภัยในการพูดจาสื่อสารกันด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความปลอดภัยในสุขภาพ
พลานามัย 

๔.๕.๑ บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วย
กระบวนวิธีการทางสังคมวิทยา มีการใช้กฎหมาย กฎ กติกาของสังคม ระเบียบ ขนบ ธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ทางสังคมวิทยาเข้ามาเป็นตัวเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า สถาบันต่าง ๆ มีสถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา สื่อมวลชน ล้วน
แล้วแต่มีโครงสร้างสถาบันของตนเองทั้งสิ้น มีการอบรมดูแลสมาชิกของคนให้อยู่ในกฎ กติกา 
ระเบียบ ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมองค์กรของตน มีความแตกต่างกันในรายละเอียด
บ้าง ล้วนแล้วแต่ให้สมาชิกของตนปฏิบัติตามค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ด้าน อาจเรียกว่าหลักมนุษยธรรม 
หรือ เบญจศีลเบญจธรรมก็แล้วแต่ความถนัด ก็ด้วยวิธีการเสริมสร้างด้วยหลักสังคมวิทยาทั้งสิ้น  

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ (Structural-Functional Theory) ของ “Herbert 
Spencer” ที่กล่าวว่า “ทฤษฎีน้ีถือว่าสังคมเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอย่างหน่ึง สังคมมนุษย์เสมือนอินทรีย์
อย่างหนึ่ง เขาเปรียบเทียบว่า ๑) สังคมเป็นระบบๆ หน่ึง ๒) ระบบนั้นประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ๓) ระบบมีขอบเขตแน่นอน พร้อมทั้งมีกระบวนการรักษาบูรณาการของอาณา
เขตน้ันไว้เสมอ” และสอดคล้องกับทฤษฎีของ “Rokeach Rokeach” ที่กล่าวว่า “ค่านิยมเป็นตัว
แปรหลักในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ เพราะค่านิยมเป็นแกนกลางในการก่อให้เกิดพฤติกรรมด้าน
แรงจูงใจ ทัศนคติและความสนใจ” 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ “ยนต์ ชุ่มจิต” ที่กล่าวว่า “องค์ประกอบที่ทําให้บุคคลเกิด
ค่านิยม ๑) ความคิดและประสบการณ์ ๒) การอบรมสั่งสอน ๓) การชักชวนจากผู้อ่ืน ๔) การศึกษาเล่า
เรียน ๕) การเห็นตามกัน ๖) การใช้กฎบังคับ ๗) ความนิยมตามยุคตามสมัย” และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ “บรรเทา กิตติศักด์ิ” ที่กล่าวว่า “ปัจจัยที่ทําให้เกิดค่านิยม ๑) วัฒนธรรม เป็นบ่อเกิด
ของค่านิยม วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิต เป็นการดํารงชีวิตของมนุษย์ ๒) หลักศาสนา วิถีชีวิตของคนไทย
ยึดถือหลักพระพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิต ค่านิยมทางจริยธรรม ซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นพ้ืนฐาน 
แม้แต่ค่านิยมเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของสังคม ๓) สภาพแวดล้อมทางสังคมใน
ครอบครัว ในสังคมแต่ละแห่งย่อมมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การอบรมเลี้ยงดูในแต่ละครอบครัว 
การได้รับการศึกษาที่แตกต่างกัน ทําให้ค่านิยมของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
สภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู และการได้รับการศึกษา ๔) สื่อมวลชน เป็นที่ให้ข้อคิดและทัศนะต่าง ๆ 
แก่บุคคล ทําให้เกิดค่านิยมขึ้น” 



 

 

๑๖๔ 

ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติของผู้สัมภาษณ์ทั้งหมดมี “พระเพทสิริโสภณเป็นต้น” ที่กล่าวว่า 
“การเสริมสร้างค่านิยมต้องเร่ิมจากที่บ้านก่อนโดยพ่อแม่เป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรมที่พึงประสงค์โดยต้ังอยู่
พ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา ด้วยกฎ กติกา ระเบียบ ของบ้านในการเสริมสร้างค่านิยมด้านชีวิต ด้าน
ทรัพย์สิน ด้านครอบครัว ด้านการสื่อสาร และด้านสุขภาพพลานามัย ถัดมาก็เป็นโรงเรียนเสริมสร้าง
ด้วยกฎระเบียบของโรงเรียน และสอดแทรกเนื้อหาค่านิยมพ้ืนฐานทั้ง ๕ ด้านเข้าไปในแบบเรียนทุก
รายวิชาได้ด้วยการบูรณาการเข้ากับวิชาต่าง ๆ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากนั้น ก็ส่งเข้าสู่สถาบัน
ศาสนาให้พระสงฆ์เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณอบรมสั่งสอนเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนว
พระพุทธศาสนา สุดท้ายออกไปเป็นพลเมืองของสังคมก็ยกให้สถาบันสื่อมวลชน เป็นผู้เสริมสร้าง
ค่านิยมพ้ืนฐานต่อไป ทุกสถาบันล้วนแล้วก็เสริมสร้างค่านิยมด้วยหลังสังคมวิทยาท้ังสิ้น จะเห็นได้ว่า
ทุกสถาบันใช้กฎ กฎเกณฑ์ กฎหมาย กติกา ระเบียบ ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
องค์กรของตนเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างค่านิยม” 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ “ปานทิพย์ ธนะศรี” ที่กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงค่านิยมไว้ว่า 
๑) แบบแผนการเลี้ยงดู และการอบรมของครอบครัว ๒) การศึกษาจากสถาบันการศึกษา 
สถาบันการศึกษามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงค่านิยมแก่นักเรียน ๓) สถาบันทาง
ศาสนา วัดทําหน้าที่ในการให้การศึกษาอบรมทางจริยธรรม ๔) สื่อมวลชน สื่อมวลชนมีอิทธิพลทั้ง
ในทางที่ดีและไม่ดี เด็กจะได้รับค่านิยมจากสื่อมวลชนทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ๖) กลุ่มเพ่ือน ค่านิยมของ
กลุ่มเพ่ือน มีอิทธิพลต่อเด็กในเรื่องค่านิยมและแบบแผนของพฤติกรรม ๕) การคมนาคม การ
คมนาคมติดต่อกันได้สะดวกและรวดเร็ว ทําให้ความคิดของบุคคลได้รับการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม
การเคลื่อนย้าย” 

๕.๓.๒ บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วย
กระบวนวิธีการทางจิตวิทยา มีการเสริมแรง การให้รางวัล ให้ขวัญกําลัง ให้คําชมเชย ให้การยกย่อง 
ประกาศเกียรติคุณ ให้การสนับสนุน ให้การส่งเสริม บํารุงขวัญกําลังในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น ทาง
จิตวิทยาวิทยาเข้ามาเป็นตัวเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ “ทฤษฎีแรงจูงใจ” ที่กล่าวว่า “แรงจูงใจของมนุษย์ เก่ียวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ ที่สําคัญได้แก่ ทฤษฎีสัญชาติญาณ ทฤษฎีแรงขับ ทฤษฎีการต่ืนตัว และทฤษฎี
สิ่งล่อใจ พฤติกรรมที่มนุษย์ แสดงออกโดยอัตโนมัติ ตามธรรมชาติของชีวิต เป็นความพร้อมที่จะทํา
พฤติกรรม ได้ในทันที เมื่อปรากฏสิ่งเร้า เฉพาะต่อพฤติกรรมน้ัน สัญชาติญาณ จึงมีความสําคัญต่อ
ความอยู่รอดของชีวิต ทฤษฎีแรงขับ เมื่อเสียสมดุลในระบบโฮมิโอสแตซิส จะทําให้เกิดความต้องการ 
(Need) ขึ้น เป็นความต้องการทางชีวภาพเพ่ือรักษาความคงอยู่ของชีวิต ทฤษฎีการต่ืนตัว ถูกจูงใจให้
กระทําพฤติกรรม เพ่ือรักษาระดับการต่ืนตัวที่พอเหมาะ การทํางานจะที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อมี
ระดับการต่ืนตัวปานกลาง ทฤษฎีสิ่งจูงใจ จูงใจจะดึงดูดให้คนมุ่งไปหาส่ิงน้ัน เพ่ือแสวงหาสิ่งที่พอใจ 
เช่น รางวัล คํายกย่อง สิทธิพิเศษ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พอใจ เช่น ถูกลงโทษ ถูกตําหนิ ทําให้เจ็บ
กาย” 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ “วรางคนาง ชูแก้ว” ที่กล่าวว่า “แบ่งเป็น ๒ คือ ค่านิยม
ปลายทางและค่านิยมที่เป็นวิถีปฏิบัติ ๑) ค่านิยมปลายทาง ได้แก่ ความสุขสบายในชีวิต การใช้ชีวิตที่
ต่ืนเต้น ความรู้สึกภาคภูมิใจในความสําเร็จ ความสงบสันติสุขของโลก ความเป็นผู้มีสุนทรียภาพ ความ



 

 

๑๖๕ 

เสมอภาค ความมั่นคงในครอบครัว ความมีเสรีภาพ ความสุข ความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันในกลุ่ม 
ความพร้อมด้านความรัก ความมั่นคงของประเทศชาติ การใช้ชีวิตตามสบาย ความอยู่รอด การเคารพ
ตนเอง การได้รับการยอมรับในสังคม การมีมิตรแท้ และความรอบรู้ เมื่อพิจารณาแล้วมาจากสิ่งเร้า
แรงจูง อันเป็นผลมาจากจิตวิทยาทั้งสิ้น ๒) ค่านิยมที่เป็นวิถีปฏิบัติหรือค่านิยมที่เป็นเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติ นําไปสู่ความสําเร็จในจุดหมายปลายทาง ได้แก่ ความทะเยอทะยาน การรับฟังความคิดเห็น
ผู้อ่ืน ความสามารถ ความสนุกสนาน ความสะอาด ความกล้าหาญ การรู้จักให้ การช่วยเหลือเก้ือกูล 
ความซื่อสัตย์ ความคิดจินตนาการ การพ่ึงพาตนเอง ความเฉลียวฉลาด ความมีเหตุผล ความรัก ความ
เช่ือฟัง ความสุภาพ ความรับผิดชอบ และการรู้จักควบคุมตนเอง ทั้งหมดเกิดจากแรงจูงใจและแรงขับ 
เพ่ือให้เกิดให้มีตามท่ีคิดที่หวังจึงเป็นการเสริมสร้างค่านิยมด้วยหลักจิตวิทยา” 

ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติของผู้สัมภาษณ์ทุกท่านมี “ผศ.สมบูรณ์ จันทวี เป็นต้น” ที่กล่าวว่า 
“การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ต้องอาศัยการเสริมสร้างด้วยหลัก
จิตวิทยา มีการเสริมแรง ให้ขวัญกําลังในในการปฏิบัติ มีการให้เกียรติ การยกย่อง การชมเชย การ
สดุดีแก่ผู้ที่ทําหน้าที่ตามหลักค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ การให้รางวัล การเสริมแรงมีทั้งเสริมแรงบวก 
และเสริมแรงลบ เพ่ือให้ได้ค่านิยม ๕ ประการดังกล่าวแล้วตามวัตถุประสงค์ของการเสริมสร้างค่านิยม 
ฉะน้ัน ด้วยหลักการง่าย ๆ อย่างน้ี จึงเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมได้ โดยผ่าน
กระบวนการทางสถาบันทั้ง ๔ คือ สถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา และสถาบันสื่อมวลชน” 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ “ผศ.ดร.ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร และคณะ เรื่อง “การ
เสริมสร้างค่านิยม” ที่กล่าวว่า “ความต้องการของบุคคลเป็นบ่อเกิดของแรงจูงใจจะทําให้บุคคลมี
พฤติกรรมการทํางานไปในทิศทางบวกหรือลบก็ได้ตามปกติแรงจูงใจจะมีอยู่ ๓ ประเภท คือ ทางสรีระ 
ทางสังคม ทางจิตวิทยา (รวมจิตใต้สํานึกด้วย) การวัดแรงจูงใจเป็นสิ่งจําเป็นอันดับแรกเพ่ือทราบว่ามี
ระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับใดและสามารถเช่ือมโยงไปถึงความต้องการของบุคคล ดังน้ัน การสร้าง
แรงจูงใจของบุคคลจึงมีขั้นตอนที่สําคัญ ๖ ขั้นตอน คือ รู้ความต้องการของบุคคล สร้างความพึงพอใจ
ในงาน สร้างขวัญในการทํางาน การสร้างค่านิยมร่วม การสนองความต้องการทางด้านสรีระ การ
เสริมสร้างพลังอํานาจให้แก่บุคคลในองค์การ” 

สรุปได้ว่า “การนําหลักการและทฤษฏีทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ เพ่ือวางแผนการเสริมสร้าง
ค่านิยมให้มีประสิทธิภาพ จึงนับว่ามีความสําคัญต่อการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องของสังคมให้มี
ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมย่ิงขึ้น” ในการนําไปเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา มิฉะน้ันแล้ว การเสริมสร้างค่านิยมจะเกิดขึ้นไม่ได้ตามกระบวนการที่ได้วางไว้ คือ 
การนําค่านิยมที่ถูกต้อง ที่มีอยู่ที่เกิดขึ้น ที่ยอมรับนับถือปฏิบัติกันมาในปัจจุบัน แล้วนํามาบูรณาการ
กับหลักเบญจศีลเบญจธรรม โดยใช้กระบวนการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา ก็จะเกิดขึ้นได้ยากมาก 
เมื่อมองดูกระบวนการสร้างค่านิยมแล้ว ก็พบว่าค่านิยมที่เกิดขึ้น ล้วนมาจากกระบวนการทางสังคม
วิทยาและจิตวิทยา อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากพฤติกรรมศาสตร์ทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๖๖ 

๔.๖ สรุปบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สรุปได้ว่า การบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

น้ัน นอกจากการนําหลักเบญจศีลเบญจธรรมมาบูรณาการกับค่านิยมที่ถูกต้องแล้ว ยังต้องใช้กระบวน
วิธีการทางสังคมวิทยา เข้ามาช่วยในการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา เช่น ใช้
กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้คนส่วนน้อยประพฤติปฏิบัติตามคนในสังคมหมู่มาก หรือคนหมู่น้อยที่ต้อง
ออกมาสร้างกระแสทางสังคมเพ่ือให้คนอีกกลุ่มหันมาสนใจเห็นดีเห็นงาม แล้วย่อมรับและนํามาปฏิบัติ
ตามด้วยวิธีบังคับหากฝ่าฝืนก็มีโทษ เรียกว่า “กระบวนการทางสังคมวิทยา” อีกประการหน่ึงในการ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา ที่ต้องนํากระบวนวิธีการทางด้านจิตวิทยาเข้ามาใช้
ร่วมด้วยวิธีเสริมแรง จูงใจให้กระทํา แล้วมีรางวัลเป็นสิ่งล่อใจ หรือมีความสุขกายสบายใจเป็นเคร่ืองล่อ 
เช่น การให้กําลังใจ การเสริมแรง การบํารุงขวัญกําลังใจ การให้รางวัลแก่ผู้ที่กระทําตามกฎระเบียน หรือ
ข้อปฏิบัติที่ได้ต้ังไว้ การช่ืนชม เป็นต้น ได้ช่ือว่า “กระบวนการทางจิตวิทยา” 
 

แผนภูมิที่ ๔.๙ สรุปบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

  กระบวนการบูรณาการ  การเสริมสร้างค่านิยม 
ค่านิยมท่ีถูกต้อง     

ค่านิยมด้านชีวิต    ด้วยกระบวนวิธีการทาง 
ค่านิยมด้านทรัพย์สิน  ค่านิยมท่ีถูกต้องตามหลักพุทธธรรม  สังคมวิทยา 
ค่านิยมด้านครอบครัว    จิตวิทยา 
ค่านิยมด้านการสื่อสาร     

ค่านิยมด้านสุขภาพ     
    การเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องตามหลักพุทธธรรม 

หลักธรรมทีเ่หมาะสมกับค่านิยม     
หลักธรรมด้านเมตตากรุณา     

หลักธรรมด้านสัมมาอาชีพ  SPI-5S MODEL 

หลักธรรมด้านกามสังวร  S   =   Sociology (สังคมวิทยา) 

หลักธรรมด้านสัจจะ  P   =   Psychology (จิตวิทยา) 

หลักธรรมด้านสติสัมปชญัญะ  I    =   Integration (บูรณาการ) 
  S1 =   Life Safety (ความปลอดภัยในชีวิต) 
  S2 =   Security of property (ความปลอดภัยในทรัพย์สิน) 
  S3 =  Family Safety (ความปลอดภัยในครอบครัว) 

  S4 =   Security in Communication (ความปลอดภัยในการสื่อสาร) 
  S5 =   Health Safety (ความปลอดภัยในสุขภาพ) 
  S   =   Safety or Security (ความปลอดภัย) 

 



 
 

บทที่ ๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๕ ด้าน คือ ด้านเมตตากรุณา สัมมาอาชีพ กามสังวร สัจจะ และ
ด้านสติสัมปชัญญะไปบูรณาการเข้ากับค่านิยมที่ถูกต้อง ๕ ด้าน คือ ค่านิยมด้านชีวิต ทรัพย์สิน 
ครอบครัว การสื่อสาร และค่านิยมด้านสุขภาพ แล้วเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนว
พระพุทธศาสนาดังกล่าวด้วยกระบวนวิธีการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปน้ี  
 ๑) เพ่ือศึกษาค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
 ๒) เพ่ือศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
 ๓) เพ่ือบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๔) เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการการ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา” 

ขอบเขตของการวิจัยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ ๑) ศึกษาค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่
ถูกต้อง ได้แก่ ค่านิยมด้านชีวิต ค่านิยมด้านทรัพย์สิน ค่านิยมด้านครอบครัว ค่านิยมด้านการส่ือสาร 
และค่านิยมด้านสุขภาพ ๒) ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่
ถูกต้อง ได้แก่ หลักเบญจศีลเบญจธรรม ๕ ด้าน คือ ด้านเมตตากรุณา ด้านสัมมาอาชีพ ด้านกามสังวร 
ด้านสัจจะ และด้านสติสัมปชัญญะ ๓) บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องไป
บูรณาการกับการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้สมบูรณ์และยั่งยืนย่ิง จากน้ันจึงนําค่านิยมที่ถูกต้อง
ตามหลักพระพุทธศาสนาไปเสริมสร้างด้วยกระบวนวิธีการทางสังคมวิทยาโดยใช้กฎกติการะเบียบทาง
สังคมในเชิงบังคับ และวิธีการทางจิตวิทยาโดยใช้แรงจูงใจและแรงเสริมแสดงผลดีผลเสียให้เห็นเชิง
ประจกัษณ์แล้วอยากจะทําด้วยตนเองมีความสุขความสบายใจเป็นรางวัล แล้วยืนยันความถูกต้องตาม
หลักการด้วยบทสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพระพุทธศาสนาและทางด้านสังคมวิทยาจํานวน 
๑๒ ท่าน ด้วยกระบวนวิธีการบูรณาการเข้ากันจึงเกิดโมเดล เรียกว่า “SPI-5S Model” ท้ายสุดจึง
นําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องด้วยหลักพระพุทธศาสนา”  

วิธีดําเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สัมภาษณ์ ศึกษา
ค่านิยมที่ถูกต้องและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการและงานวิจัย การ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา ศึกษาข้อมูลหลักเบญจศีลเบญจธรรมจาก
พระไตรปิฎก อรรถกถา และตําราทางวิชาการพระพุทธศาสนา จากน้ันได้นําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านเมตตากรุณา ด้านสัมมาอาชีพ ด้านกาม
สังวร ด้านสัจจะ และด้านสติสัมปชัญญะไปบูรณาการเข้ากับค่านิยมที่ถูกต้องด้านชีวิต ด้านทรัพย์สิน 



 

 

๑๖๘ 

ด้านครอบครัว ด้านการสื่อสาร และด้านสุขภาพ แล้วเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา จึงได้แนวทางในการเสริมสร้างด้วยกระบวนการวิธี ๒ ทางด้วยกัน คือ ทางสังคม
วิทยาและจิตวิทยา จากน้ันจึงสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพระพุทธศาสนาและด้านสังคม
วิทยา จํานวน ๑๒ ท่าน เมื่อได้ข้อมูลครบรอบด้านแล้วจึงนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ แล้ว
นําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยนําเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบการพรรณนาตามลําดับต่อไปน้ี 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
๕.๒  องค์ความรู้ใหม่ในการวิจัย SPI-5S MODEL 
๕.๓. ข้อเสนอแนะ 

 
๕.๑  สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) สรุปผลการวิจัยได้ตามลําดับดังน้ี 

๕.๑.๑ ค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ผลการวิจัยพบว่า 
ค่านิยม คือ กระแสความเช่ือและศรัทธายอมรับในคุณค่าต่อสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 

ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อยู่ในช่วยระยะเวลาหน่ึงของชนแต่ละกลุ่ม แล้วสืบทอดกันไปในสังคม 
ด้วยอุดมคติว่าเป็นค่านิยมของพวกตนทั้งที่พึงประสงค์ (ถูกต้อง) และไม่พึงประสงค์ (ไม่ถูกต้อง) แต่ละ
กลุ่มต่างก็มีเกณฑ์การตัดสินค่านิยมที่แตกต่างกันไป 

ค่านิยมที่ถูกต้อง คือ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักมนุษยธรรมสากล 
ได้แก่ ค่านิยมด้านชีวิต ด้านทรัพย์สิน ด้านครอบครัว ด้านการสื่อสาร และด้านสุขภาพ 
 การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง หมายถึง การนําหลักสังคมวิทยา และหลักจิตวิทยามาใช้ใน
กระบวนการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องอันเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เป็นเชิงบวก ด้านชีวิต ด้าน
ทรัพย์สิน ด้านครอบครัว ด้านการสื่อสารในสังคม และด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการทางสังคม มีการ
บังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ที่ล่วงละเมิดชีวิตผู้อ่ืน ด้วยการประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต เพ่ือไม่ให้
มนุษย์เบียดเบียนทําร้ายกัน ใช้กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ได้แก่ การใช้ กฎ ระเบียบ ขนบ ธรรม
เนียม ประเพณี วัฒนธรรม ในการเสริมสร้างค่านิยมทั้ง ๕ ด้านน้ี อีกประการหน่ึงใช้หลักจิตวิทยา 
ด้วยการเสริมแรง จูงใจให้กระทํา ให้ขวัญและกําลังใจแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักค่านิยม ๕ ด้าน 
เป็นการเสริมสร้างที่นําจิตวิทยาเข้ามาใช้  
 ๕.๑.๒ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 

ผลการวิจัยพบว่า หลักธรรมที่ปรากฏในวิสารทสูตร ความว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้ไม่

แกล้วกล้าครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน ? คือ อุบาสก เป็นผู้ฆ่าสัตว์ เป็นผู้
ลักทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้ เป็นผู้ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย เป็นผู้พูดเท็จ เป็นผู้
ด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท ภิกษุทั้งหลาย อุบาสก
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน 



 

 

๑๖๙ 

ภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ ย่อมเป็นผู้แกล้ว
กล้าครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน? คือ อุบาสก เป็นผู้งดเว้นจาก
ปาณาติบาต เป็นผู้งดเว้นจากอทินนาทาน เป็นผู้งดเว้นจากประพฤติผิดในกาม
ทั้งหลาย เป็นผู้งดเว้นจากการกล่าวเท็จอันไม่เป็นจริง และเป็นผู้งดเว้นจากการด่ืม
นํ้าเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท ภิกษุทั้งหลาย อุบาสก
ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ น้ีแล ย่อมเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าครองเรือน๑ 
หลักเบญจศีลเบญจธรรม คือ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกับการสร้างค่านิยม

ที่ถูกต้อง ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ 
ด้านเมตตากรุณา มีปาณาติปาตา เวรมณี [เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการฆ่าสัตว์] และเมตตา

กรุณา [ความเอ็นดูสงสาร] เป็นต้น) 
ด้านสัมมาอาชีพ มีอทินนาทานา เวรมณี [เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการลักทรัพย์] และ

สัมมาอาชีวะ/ทาน [อาชีพบริสุทธ์ิ-ความเอ้ืออาทร] เป็นต้น) 
ด้านกามสังวร มีกาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี [เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม] 

และกามสังวร-สทารสันโดษ [สํารวมในกาม-พอใจเฉพาะภรรยาของตน] เป็นต้น) 
ด้านสัจจะ มีมุสาวาทา เวรมณี [เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการพูดเท็จ] และสัจจะ [ความ

จริงใจ-ซื่อสัตย์] เป็นต้น) และ 
ด้านสติสัมปชัญญะ มีสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี [เจตนาเป็นเคร่ืองงดเว้นจากการด่ืม

นํ้าเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท] และสติสัมปชัญญะ [ระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่
เสมอ] เป็นต้น) 

๕.๑.๓ บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง มีด้วยกัน ๒ กระบวนวิธีการร่วมกัน คือ 

๑) การเสริมสร้างค่านิยมด้วยหลักสังคมศาสตร์ มีการใช้กระบวนการกลุ่ม มีกฎ กติกาทางสังคมเข้ามา
บังคับใช้ ๒) การเสริมสร้างค่านิยมด้วยหลักจิตวิทยา มีการเสริมแรง ให้กําลังใจ  มีความสุขใจเป็นเป็น
เป้าหมาย 

การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม คือ การทําให้มีให้เกิดขึ้นต่อพฤติกรรม
ของมนุษย์ทางกายวาจาและทางใจ ที่เรียกว่า “ภาวนา” หรือพัฒนา หรือการเสริมสร้าง หรือจะ
เรียกว่าการปลูกฝังก็ได้ ด้วยหลักเบญจศีลเบญจธรรม ด้านปาณาติปาต-เมตตากรุณา ด้าน
อทินนาทาน-สัมมาอาชีวะ ด้านกาเมสุมิจฉาจาร-สทารสันโดษ ด้านมุสาวาท-สัจจะ ด้านสุราเมรย
มัชชะปมาทัฏฐานา-สติสัมปชัญญะ ด้วยวิธีการทางสังคมวิทยาและสังคมวิทยา โดยเริ่มจากตนเอง 
ขยายออกไปยังคนรอบข้างตามหลักทิศ ๖ ที่เก่ียวข้อง และขยายออกไปเป็นกลุ่มสังคมท่ีใหญ่ออกไป
ตามลําดับ 

บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผลการวิจัย
พบว่า การนําหลักธรรมที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ๕ ด้าน อันประกอบด้วยด้านเมตตา
กรุณา ด้านสัมมาอาชีพ ด้านกามสังวร ด้านสัจจะ และด้านสติสัมปชัญญะเอาไปบูรณาการเข้ากับ

                                                 
๑อง.ปญฺจก. ๓๖/๑๗๒/๓๖๔. 



 

 

๑๗๐ 

ค่านิยมที่ถูกต้อง ๕ ด้าน อันประกอบด้วย ค่านิยมด้านชีวิต ค่านิยมด้านทรัพย์สิน ค่านิยมด้าน
ครอบครัว ค่านิยมด้านการสื่อสาร และค่านิยมด้านสุขภาพ และบูรณาการเข้าด้วยกันกับบทสัมภาษณ์
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๒ ท่านการจึงได้แนวทางและองค์ความรู้ใหม่ จากน้ันจึงนําไปเสริมสร้างด้วย
กระบวนวิธีการทางสังคทวิทยาและจิตวิทยา จึงได้เป็นแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ 
“รูปแบบบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยตามหลักพระพุทธศาสนา” มีสาระสําคัญ
ดังต่อไปน้ี 

๕.๑.๓.๑ ค่านิยมด้านชีวิต (Values about life) 
บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมด้านชีวิต เป็นการบูรณาการ

ค่านิยมด้านชีวิตด้วยหลักเบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ ๑ มนุษย์ทุกชีวิตรักตัวกลัวตาย ต้องการความอยู่
รอดปลอดภัยในชีวิต ไม่ต้องการให้ใครมาทําร้ายร่างกายและจิตใจต้องการอยู่อย่างมีความสุข 
ปรารถนาความสุขกันทุกคน องค์ประกอบของการทําร้ายชีวิต ๕ อย่าง คือ ปาโณ มีชีวิต ปาณสญฺญิ
ตา รู้ว่ามีชีวิต วธกจิตฺตํ มีจิตคิดจะฆ่า อุปกฺกโม มีความเพียรพยายาม และ เตน มรณํ ตายเพราะความ
เพียรพยายามน้ัน มวลมนุษย์จึงต้องรักผู้อ่ืนเสมือนรักตนเอง เพ่ือให้มีเมตตา ไม่เบียดเบียน เพ่ือให้ชีวิต
มีความปลอดภัย ไม่หวาดระแวงกันและกัน เพ่ือให้ประกอบกิจการงานและประพฤติธรรมได้
โดยสะดวก เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้สามารถช่วยเหลือเก้ือกูลกันได้ต่อไป เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 
เพ่ือกําจัดเวรภัยทั้งปัจจุบันชาติและสัมปรายภพ ฉะน้ัน มนุษย์ควรมีความเมตตารักใคร่ปรารถนาให้
ผู้อ่ืนเป็นสุข มีความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีจิตคิดบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ปราศจากความ
อาฆาตพยาบาท โกรธเคือง เมตตาทางกายด้วยกิริยาท่าทางงดงาม ใบหน้าสายตาแช่มช่ืน ทางวาจา
ด้วยถ้อยคําไพเราะน่าฟัง ทางใจแสดงออกด้วยความปรารถนาดี กรุณาความสงสาร ปรารถนาจะให้
ปราศจากทุกข์ เป็นสุข เมื่อเห็นทุกข์เกิดแก่ผู้อ่ืนตนก็พลอยหว่ันไหวไปด้วย ทนไม่ได้เมื่อเห็นผู้อ่ืน
เดือดร้อน อันเป็นแรงผลักดันให้ยืนมือเข้าไปช่วยเหลือ 

 

ค่านิยมด้านชีวิต (Values   about life)

เว้นจากการฆ่า

มีเมตตา

มีกรุณา

ค่านิยม
ด้านชีวิต

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕.๑ ค่านิยมด้านชวิีต 
 

ความปลอดภัยในชีวิต Life Safety 



 

 

๑๗๑ 

๕.๑.๓.๒ คา่นยิมด้านทรพัย์สิน (Property Values) 
บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมด้านทรัพย์สิน เป็นการบูรณาการ

ค่านิยมด้านทรัพย์สินด้วยหลักเบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ ๒ มนุษย์ทุกคนล้วนแสวงหาทรัพย์สินแก้ว
แหวนเงินทองข้าวของ โดยสุจริตชอบธรรม ไว้เป็นปัจจัยในการหล่อเลี้ยงชีวิต ทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นคน สัตว์ และสิ่งของ ทั้งที่มีวิญญาณครองและ
ไม่มีวิญญาณครอง ล้วนแต่รักและหวงแหนทั้งสิ้น เว้นไว้แต่ที่เป็นทานให้เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์
ด้วยความโอบอ้อมอารี สงเคราะห์กันยามเดือนร้อนเป็นต้น องค์แห่งอทินนาทาน ประกอบด้วย ปร
ปริคฺคหิตํ สิ่งของน้ันมีเจ้าของหวงแหน ปรปริคฺคหิตสญฺญิตา รู้ว่าสิ่งของน้ันมีเจ้าของหวงแหน เถยฺย
จิตฺตํ มีจิตคิดจะลัก อุปกฺกโม มีความพยายามเพ่ือจะลักสิ่งของน้ัน เตน หรณํ ได้สิ่งของน้ันมาด้วย
ความพยายามน้ัน หากละเมิดค่านิยมข้อน้ี ทําให้เป็นคนด้อยทรัพย์ เป็นคนยากจน เป็นคนอดอยาก 
ไม่ได้สมบัติที่ตนต้องการ ต้องพินาศในการค้า ทรัพย์สินพินาศเพราะภัยต่าง ๆ ฉะน้ัน มนุษย์ควร
ปฏิบัติตนเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ (สัมมาอาชีวะ) เว้นจากการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ผิด เช่น โกงเขา 
หลอกลวง สอพลอ บีบบังคับ ขู่เข็ญ ค้าคน คา้ยาเสพติด ค้ายาพิษ เป็นต้น  

 

ค่านิยมด้านทรัพย์สิน (Property Values)

เว้นจาก
การลกัทรัพย์

ทาน

สัมมาอาชีวะ

ค่านิยม
ด้านทรพัย์สิน

 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิที่ ๕.๒ ค่านิยมด้านทรัพย์สิน 
 

๕.๑.๓.๓ ค่านิยมด้านครอบครัว (Family Values) 
บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมด้านครอบครัว เป็นการบูรณา

การค่านิยมด้านครอบครัวด้วยหลักเบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ ๓ มนุษย์ทุกคนต้องการมีครอบครัวที่
อบอุ่น อันเน่ืองมาจากความรักสามัคคีของคนในครอบครัว ความรักความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ 

ความปลอดภัยในทรพัย์สิน 
Security of property 



 

 

๑๗๒ 

เอาใจเขามาใส่ใจเรา ของสามีภรรยา ไม่ทําให้ครอบครัวระสํ่าระสาย อันเน่ืองมาจากการสําส่อนทาง
เพศ หลายผัวหลายเมีย จนเกิดการหึงหวง แย่งชิงเข่นฆ่าราวีกัน จนครอบครัวแตกสาแหรกขาด หรือ
ทําให้ครอบครัวเกิดความแตกร้าว องแห่งค่านิยมของครอบครัว ประกอบด้วย อคมนียวตฺถุ วัตถุอันไม่
ควรล่วง (หญิงหรือชายที่เป็นบุคคลต้องห้าม) ตสฺมึ เสวนาจิตฺตํ มีจิตคิดจะเสพในหญิงหรือชายที่
ต้องห้าม ปโยโค ทําความพยายามที่จะเสพ มคฺเคน มคฺคปฏิปตฺติอธิวาสนํ ทํามรรคต่อมรรคให้ถึงกัน 
หากล่วงละเมิดก็จะเกิดผล ได้แก่ มีผู้เกลียดชังมาก มีผู้คิดปองร้าย ขัดสนทรัพย์สินเงินทอง อดอยาก 
ยากจน วิปริตผิดเพศ เกิดในตระกูลตํ่า ได้รับความอับอายอยู่เสมอ ร่างกายไม่สมประกอบ มากด้วย
ความวิตกกังวล พลัดพรากจากผู้ที่ตนรัก ฉะน้ัน มนุษย์ควรเป็นผู้สํารวมในกามคุณ ระมัดระวังไม่
ประพฤติมักมากในกามคุณ สทารสันโดษ ความพึงพอใจในภรรยาของตน ปติวัตร ความจงรักภักดีใน
สามีของตน อันเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา   

 

ค่านิยมด้านครอบครัว (Family Values)

เว้นจากการ
มีเพศสัมพันธ์
กับของผูอ่ื้น

สทารสันโดษ

ปติวัตร

ค่านิยม
ด้านครอบครวั

 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๕.๓ ค่านิยมด้านครอบครัว 
 

๕.๑.๓.๔ ค่านิยมด้านการสื่อสาร (Values of communication) 
บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมด้านการสื่อสาร เป็นการบูรณา

การค่านิยมด้านการสื่อสารในสังคมด้วยหลักเบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ ๔ ในสังคมมนุษย์ต้องการพูดจา
สื่อสารกันด้วยความเป็นจริง ไม่โกหกหลอกลวงตอแหล พูดจาไพเราะ นุ่มนวลอ่อนหวาน ไม่พูด
ส่อเสียด เสียดสีให้ผู้ อ่ืนได้รับความเดือนร้อน เพ้อเจ้อไร้หลักฐาน เรื่อยเป่ือย ค่านิยมข้อน้ีมี
องค์ประกอบ คือ อตถํ วตฺถุ เรื่องที่จะกล่าวน้ันไม่เป็นความจริง วิสํวาทนจิตฺตํ ผู้กล่าวจงใจพูดให้ผิด
จากความจริง ตชฺโช วายาโม พยายามพูดให้ผิดจากความเป็นจริง ปรสฺส ตทตฺถวิชานนํ ผู้ฟังเข้าใจ

ความปลอดภัยในครอบครัว 
Family Safety 



 

 

๑๗๓ 

เน้ือความน้ัน ผู้ที่ไม่พูดด้วยวาจาสัตย์ย่อมเป็นไปในประการต่าง ๆ ได้แก่ พูดไม่ชัด ฟันไม่เป็นระเบียบ 
ปากเหม็นมาก ไอตัวร้อนจัด ตาไม่อยู่ในระดับปกติ กล่าววาจาด้วยปลายลิ้นและปลายปาก ท่าทางไม่
สง่าผ่าเผยไม่มีราศี จิตไม่เที่ยงคล้ายวิกลจริต สังคมต้องคําสัตย์ กาเลน จ ภาสิตา โหติ พูดเหมาะแก่
กาลเวลา รู้เวลาที่ควรพูดหรือไม่ควรพูด สจฺจา จ ภาสิตา โหติ พูดแต่คําจริง ไม่พูดเท็จ  สณฺหา จ ภาสิ
ตา โหติ พูดแต่คําที่อ่อนหวาน ไม่พูดหยาบคายให้คนอ่ืนไม่พอใจ อตฺถสญฺหิตา จ ภาสิตา โหติ พูดจาที่
เป็นประโยชน์ ไม่พูดคําไร้สาระ เมตฺตจิตฺเตน จ ภาสิตา โหติ พูดด้วยเมตตาจิต มุ่งประโยชน์และ
ความสุขแก่ผู้ อ่ืนเป็นที่ ต้ัง ฉะน้ัน มนุษย์ควรพูดแต่คําสัตย์เท่าน้ัน เพ่ือความสงบสุขแห่งสังคม 
ประกอบด้วย ความเที่ยงธรรม คือไม่มีอคติ ๔ ได้แก่ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ความ
ซื่อตรง ประพฤติตรงต่อบุคคลผู้เป็นมิตร ความสวามิภักด์ิ ได้แก่ ความจงรักภักดีต่อเจ้านายของตน 
ความกตัญญู ได้แก่ ความรู้อุปการะที่ผู้อ่ืนได้กระทําแล้วแก่ตน 

 

ค่านิยมด้านการสื่อสาร (Values   of communication)

เว้นจาก
การพูดเท็จ

สัจจะ

อัตถะ
ค่านิยมด้าน
การส่ือสาร

 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๕.๔ ค่านิยมด้านการสื่อสาร 
 

๕.๑.๓.๕ ค่านิยมด้านสุขภาพ (Values about health) 
บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรมด้านสุขภาพ เป็นการบูรณาการ

ค่านิยมด้านสุขภาพด้วยหลักเบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ ๕ มนุษย์มีความปรารถนาให้สุขภาพร่างกาย
ของตนทุกคนสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ เมื่อเป็นเช่นน้ี จึงมีสาเหตุปัจจัย ๒ ประการ คือ ไม่นําสิ่งช่ัว
ร้ายเข้าสู่ร้างกาย อันเป็นบ่อนทําลายร่างการจิตใจและสติปัญญา อันได้แก่สุรามัยสิ่งเสพติดทั้งปวง สิ่ง
ที่เป็นพิษต่อร่างกาย และให้นําสิ่งดี ๆ เข้ามาสู่ร่างการ อันเป็นปัจจัยให้ชีวิตสมบูรณ์และยืนยาว สิ่ง
เสพติดให้โทษน้ัน เป็นเหตุให้เสียทรัพย์ เป็นเหตุก่อการวิวาท เป็นเหตุให้เกิดโรค เป็นเหตุให้ถูกคนอ่ืน

ความปลอดภัยในการสื่อสาร 
Security in Communication 



 

 

๑๗๔ 

ติเตียนเสียช่ือเสียง เป็นเหตุประพฤติมารยาทที่น่าอดสู เป็นเหตุทอนกําลังสติปัญญา อันนํามาซึ่งเหตุ
อันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท องค์แห่งค่านิยมข้อน้ี คือ มทนียํ สิ่งเสพติดให้โทษมีสุราเมรัยเป็นต้น 
ปาตุกมฺมยตาจิตฺตํ มีจิตคิดจะด่ืมนํ้าเมา ตชฺโช วายาโม มีความพยายามด่ืมเกิดแต่จิตน้ัน ปีตปฺปเสวนํ 
ด่ืมนํ้าเมาน้ันให้ล่วงไหลผ่านลําคอลงไป ฉะน้ัน มนุษย์ที่มีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรง ต้องเป็นผู้มีสติ
ความระลึกได้ คือ อาการที่จิตนึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดไว้แล้วได้ เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืม ไม่เผลอไผลฉุก
คิดขึ้นได้ ระงับยับย้ังใจได้ สัมปชัญญะ คือ ปัญญาความรอบรู้ เป็นความรู้ชัดรู้จริงที่นํามาแก้ปัญหาได้
เฉพาะหน้าขณะน้ันได้ ถ้าสติไม่มาปัญญาก็ไม่เกิด สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดก็เกิดปัญหา  

 

ค่านิยมด้านสุขภาพ (Values   about health)

เว้นจาก
ส่ิงเสพติด
ให้โทษ

สติ
ความระลึกได้

สัมปชัญญะ
ความรูตั้ว

ค่านิยม
ด้านสุขภาพ

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕.๕ ค่านิยมด้านสขุภาพ 
 

บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมด้วยกระบวนการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา หมายถึง 
การเสริมสร้างด้วยวิธีการควบคุมโดยการให้รางวัลเชิงปฏิฐานต่าง ๆ และรางวัลทางวัตถุโดยตรง เช่น 
การให้รางวัล เงินรางวัล และรางวัลทางวัตถุต่าง ๆ เช่น ความมั่งคั่ง อํานาจเหนือผู้อ่ืน เลื่อนขั้น
ตําแหน่งหน้าที่ ด้วยวิธีการควบคุมที่เป็นสัญลักษณ์เชิงปฏิฐาน (Positive symbolic) เช่น การซุบซิบ
ในทางดี การจูงใจและการโฆษณาชวนเช่ือ การยกย่องสรรเสริญเยินยอ การให้เหรียญตราเกียรติยศที่
เป็นสิ่งแสดงสถานภาพที่สูงขึ้น วิธีการควบคุมที่เป็นสัญลักษณ์เชิงนิเสธ (Negative symbolic) ได้แก่ 
การส่ังให้เลิกปฏิบัติการขู่ว่าจะลงโทษ การตรวจสอบ การด่าว่าตําหนิติเตียน การใช้ถ้อยคําล้อเลียน 
การพูดจาเยาะเย้ยถากถาง การต้ังฉายา การต้ังสมญานาม ซุบซิบนินทาในทางไม่ดี วิธีการควบคุมเชิง
นิเสธด้วยวิธีการลงโทษทางร่างการโดยตรง เช่น การลงโทษด้วยการประหารชีวิต การเนรเทศออก

ความปลอดภัยในสขุภาพ 
Health Safety 



 

 

๑๗๕ 

จากกลุ่มการทรมานร่างกาย เช่น ตอกเล็บ บีบขมับ การกักขัง จําคุกกักกัน การปรับ การทดแทน 
ค่าเสียหาย การตรวจค้น 

๕.๑.๓.๖ กรอบบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยการเสริมสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม เป็นการนําเอาการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักพุทธธรรมไปบูรณา
การเติมเต็มการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงเกิดเป็น
แนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่แบบยั่งยืนที่เรียกว่า “การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลัก
พุทธธรรม” จากน่ันจึงนําไปเสริมสร้างด้วยกระบวนวิธีการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา จึงเกิดเป็น
องค์ความรู้ใหม่อีกขั้นเรียกว่า “รูปแบบบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยการเสริมสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักพุทธธรรม” 

สรุปได้ว่า  การบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักพุทธธรรม น้ัน นอกจาก
การนําหลักเบญจศีลเบญจธรรมมาบูรณาการกับค่านิยมที่ถูกต้องแล้ว ยังต้องใช้วิธีการทาง
สังคมศาสตร์ อันได้แก่การการใช้กระบวนการทางสังคมวิทยาเข้ามาช่วยในการเสริมสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา เช่น ใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือให้คนส่วนน้อยประพฤติปฏิบัติตามคน
ในสังคมหมู่มาก หรือคนหมู่น้อยที่ต้องออกมาสร้างกระแสทางสังคมเพ่ือให้คนอีกลุ่มหันมาสนใจเห็นดี
เห็นงาม แล้วย่อมรับและนํามาปฏิบัติตามด้วย เรียกว่า “กระบวนการทางสังคมวิทยา” อีกประการ
หน่ึงในการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา ได้แก่ กระบวนการทางจิตวิทยา เช่น 
การให้กําลังใจ การเสริมแรง การบํารุงขวัญกําลังใจ การให้รางวัลแก่ผู้ที่กระทําตามกฎระเบียน หรือ
ข้อปฏิบัติที่ได้ต้ังไว้ การช่ืนชม เป็นต้น ได้ช่ือว่า “กระบวนการทางจิตวิทยา”  

 

การเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องด้วยหลักธรรมทาง
พระพทุธศาสนา 

ด้านชีวิต

การส่ือสาร

สุขภาพ

ด้านครอบครวั

ด้านทรพัย์สิน

การเสรมิสรา้งค่า
นิยมท่ีถูกต้องด้วย
หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา

 
 
 

แผนภูมิที่ ๕.๖ สรุปการเสริมสร้างค่านิยมทีถู่กต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

กระบวนการทางสังคมวิทยา 
Process of Sociology 

กระบวนการทางจิตวิทยา 
Process of Psychology 



 

 

๑๗๖ 

๕.๒  องค์ความรู้ใหม่ในการวิจัย  SPI-5S MODEL 
 จากผลของการศึกษาทั้งหมดสามารถนํามาสร้างรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง
ตามหลักพุทธธรรม เรียกว่า “SPI-5S MODEL” ซึ่งมีรูปแบบกระบวนการเสริมสร้างตามแผนภูมิ
ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

S1=Life Safety
(ความปลอดภยัในชวีติ)

S2=Security of property
(ความปลอดภยัในทรพัยส์นิ)

S5=Health Safety
(ความปลอดภยัในสขุภาพ)

S4=Security in Communication
(ความปลอดภยัในการสือ่สาร)

S3=Family Safety
(ความปลอดภยัในครอบครวั)

I = Integration
(บรูณาการ)

P
 =

 P
sychology (จติ

วทิ
ย
า)

S 
=

 S
oc

io
lo

gy
(ส
งัค
ม
วทิ
ย
า)

 
แผนภูมิที่ ๕.๗  SPI-5S MODEL 

 
S  =   Sociology (สังคมวทิยา) 
P  =   Psychology (จิตวิทยา) 
I   =   Integration (บูรณาการ) 
S1 =   Life Safety (ความปลอดภัยในชวิีต) 
S2 =  Security of property (ความปลอดภัยในทรัพย์สิน) 
S3 =  Family Safety (ความปลอดภัยในครอบครัว) 
S4 =   Security in Communication (ความปลอดภัยในการสื่อสาร) 
S5 =   Health Safety (ความปลอดภัยในสขุภาพ) 
S  =   Safety or Security (ความปลอดภัย) 

 
การเสริมสร้างค่านยิมที่ถูกต้องตามหลักพทุธธรรม 

SPI-5S  MODEL 



 

 

๑๗๗ 

จากรูปแบบของ “SPI-5S MODEL” ผู้วิจัยสามารถอธิบายคํานิยามศัพท์ได้ดังน้ี 
S = Sociology (สังคมวิทยา) 
กระบวนการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรม ผลจากการวิจัย พบว่า การเสริมสร้าง

ค่านิยมทั้งหลายเกิดจากการกระบวนการทางสังคมวิทยา โดยเสริมสร้างจากแนวคิดทฤษฎีทางสังคม
วิทยา ได้แก่ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม (Structural-functional Theory) ทฤษฎีขัดแย้ง (Conflict 
Theory) ทฤษฎีปริวรรต (Exchange Theory) ทฤษฎีการกระทําระหว่างกันโดยใช้สัญลักษณ์ 
(Symbolic Interactionism) ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology or Ethno methodology) 
เป็นต้น ด้วยสถาบันทางสังคม ได้แก่ สถาบันครอบครัว (Family) สถาบันศาสนา (Religious) 
สถาบันการศึกษา (Schools) กลุ่มเพ่ือน (Peer Groups) กลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ (Professional Groups) 
โดยมีกฎหมาย ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างค่านิยม 

P = Psychology (จิตวิทยา) 
อีกอย่างที่พบ คือ กระบวนการทางจิตวิทยา เป็นการเสริมแรงเสริมกําลังใจให้ทํา ให้ประพฤติ

ปฏิบัติตาม โดยเสริมสร้างมากจากทฤษฎีแรงจูงใจ และเป็นปัจจัยหน่ึงซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ 
ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งมีปัจจัยย่อยอยู่หลายปัจจัย ปัจจัยทางจิตวิทยา จะทําหน้าที่ เป็นสื่อกลาง
ในการรับรู้และตีความสิ่งเร้าก่อนที่ร่างกายจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ปัจจัยทางจิตวิทยาที่สําคัญ 
ประกอบด้วย แรงจูงใจและการเรียนรู้ แรงจูงใจประเภทแรก ได้แก่ แรงจูงใจทางกาย ที่ทําให้มนุษย์
แสดงพฤติกรรมสนองความต้องการ ที่จําเป็นทางกาย เช่น หานํ้า และอาหารมา ด่ืมกิน เมื่อกระหาย
และหิว ประเภทที่สอง ได้แก่ แรงจูงใจทางจิตซึ่งเก่ียวข้องกับ ความต้องการทางสังคม เช่น ความ
ต้องการความสําเร็จ เงิน คําชมอํานาจ กลุ่มและพวก เป็นต้น ปัจจัยที่ทําให้เกิดแรงจูงใจในมนุษย์ 
ประกอบด้วย ทฤษฎีสิ่งจูงใจ (Incentive Theory) ทฤษฎีการต่ืนตัว (Arousal Theory) ทฤษฎีแรง
ขับ (Drive Reduction Theory) ทฤษฎีสัญชาติญาณ (Instinct Theory) ทฤษฎีแรงจูงใจ 
นักจิตวิทยาได้พัฒนาทฤษฎีเพ่ืออธิบายถึงแรงจูงใจของมนุษย์ เพ่ือตอบคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมที่
ปรากฏ แต่ละทฤษฎีมีจุดที่เป็น ความแนวคิด เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่แตกต่างกันไป ที่สําคัญ
ได้แก่ ทฤษฎีสัญชาติญาณ ทฤษฎีแรงขับ ทฤษฎีการต่ืนตัว และทฤษฎีสิ่งล่อใจ  

I = Integration (บูรณาการ) 
กระบวนการรวมเข้าด้วยกันเพ่ือให้สัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน ช่ือว่า “บูรณาการ” หมายความว่า 

การประสานเน้ือหา หลักการ กิจกรรม การฝึก ฯลฯ เข้าเป็นหน่วยเดียวกัน การนําค่านิยมที่ถูกต้องซึ่ง
ต้ังอยู่บนหลักของมนุษยธรรม ๕ ด้าน ได้แก่ ค่านิยมด้านชีวิต ค่านิยมด้านทรัพย์สิน ค่านิยมด้าน
ครอบครัว ค่านิยมด้านการสื่อสารในสังคม และค่านิยมด้านสุขภาพที่สัมพันธ์กันกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่หลักเบญจศีลเบญจธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ปาณาติบาต-เมตตากรุณา 
อทินนาทาน-สัมมาอาชีวะ กาแมสุ มิฉาจาร-สทารสันโดษ/ปติวัตร มุสาวาท-สัจจะ และสุราเมรย
มัชชะปมาทัฏฐาน-อัปปมาท/สติสัมปชัญญะ นํามาเข้าด้วยกันหรือผสมผสานได้อย่างกลมกลืน เพ่ือ
นํามาจัดเป็นค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา เช่ือมโยงกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
การเน้นองค์รวมของเน้ือหามากกว่าองค์ความรู้ของค่านิยมที่ถูกต้องแบบชาวโลกยึดถือกันกับหลัก
เบญจศีลเบญจธรรม และเน้นการสร้างความรู้ที่มากกว่าการให้เน้ือหาโดยบูรณาการด้วยสังคมวิทยา
และจิตวิทยาในการเสริมสร้างรูปแบบค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา 
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S1 = Life Safety (ความปลอดภัยในชีวิต) 
ความปลอดภัยในชีวิต หมายถึง มนุษย์ทุกคนรักชีวิต รักตัวกลัวตายกันทั้งน้ัน ตามหลักพุทธ

ศาสนา การได้เกิดเป็นมนุษย์น้ันแสนยากยิ่งนัก เมื่อได้เกิดมาแล้วชีวิตร่างกายน้ี ก็ต้องใช้ให้เป็น
ประโยชน์ที่สุด เป้าหมายของชีวิตคือไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีก ฉะน้ัน รักษาชีวิตน้ีให้ดีที่สุดเพ่ือได้
สร้างความดีเป็นขั้นพ้ืนฐาน ช่วยเหลือตนเอง สังคม และส่วนรวม ตลอดถึงปฏิบัติตนตามศีลสมาธิและ
ปัญญาเป็นขั้นสูงสุด เพ่ือหลุดพ้นบรรลุโลกุตรธรรม ฉะน้ัน มวลมนุษย์จึงต้องมีเมตตากรุณาต่อกัน 
ช่วยเหลือกัน พ่ึงพาอาศัยกัน รักใคร่ปรองดองกัน เว้นจากการทําร้าย ทําลายชีวิตต่อกัน อยู่ด้วยกันฉัน
พ่ีน้องดุจเครือญาติ และฉลาดในการอยู่ร่วมกัน ผลที่ได้รับ คือ ได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดา สมบูรณ์
ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ไม่พิกลพิการ สมส่วน มีกําลังกาย มีเชาว์ว่องไว มีเท้างาม ผิวพรรณสดใส สะอาด
ปราศจากตําหนิ อ่อนโยน มีความสุข อาจหาญ มีบริวาร ไม่เจ็บป่วย เป็นที่รัก อายุยืนยาว เรียกว่า 
“ค่านิยมของชีวิต (Values of life)” 

S2 = Security of property (ความปลอดภัยในทรัพย์สิน) 
ความปลอดภัยในทรัพย์สิน หมายถึง การไม่เบียนเบียนเอารัดเอาเปรียบ การไม่แย่งชิง การ

ไม่ข่มแหงรังแกทรัพย์สินสมบัติที่ผู้อ่ืนหามาได้ด้วยหยาดเหง่ือและนํ้าตา ด้วยลําแข้งลําขาของตนเอง 
อย่างถูกต้องตามทํานองครองธรรม ทรัพย์สินสมบัติของเรา ก็รักก็หวงแหน ฉันใด ใคร ๆ ก็รักและหวง
แหน ฉันน้ัน การแสวงหาทรัพย์สมบัติน้ัน ต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมให้เดือดร้อน ต้อง
เป็นสัมมาชีพ เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมาย ไม่ขัดต่อหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา จารีต
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม เมื่อได้มาแล้วรู้จักใช้สอยให้เป็นประโยชน์ งดเว้นจากการ
เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อ่ืน จะเป็นผู้ไม่ด้อยทรัพย์ ไม่ยากจน ไม่อดอยาก ได้สมบัติที่ตนต้องการ ไม่
พินาศฉิบหายในการค้า ทรัพย์สินที่หามาได้ไม่พินาศเพราะภัยต่าง ๆ อย่างน้ีเรียนว่า “ค่านิยมแห่ง
ทรัพย์สิน (Property Values)” 

S3 = Family Safety (ความปลอดภัยในครอบครัว) 
ความปลอดภัยในครอบครัว หมายถึง ความสมบูรณ์แบบของครอบครัว ประกอบด้วยพ่อแม่

และลูก (หากไม่มีลูกก็สมบูรณ์ได้) เกิดจากการไม่สําส่อนทางเพศ อันเป็นสาเหตุแห่งการแตกแยกของ
ครอบครัว อันเน่ืองมาจากการหึงหวงคู่รักของตน เกิดการทะเลาะกันขึ้น รวมทั้งการไม่ข่มเหงรังแก 
ทารุนทางเพศทุกเพศทุกวัย ให้ความรักความอบอุ่นแก่ครอบครัว ด้วยความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน 
เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรับความคิดเห็นที่ตรงกัน ให้ความเคารพในเพศตรงข้าม ไม่
เบียดเบียนด้วย กาย วาจา และจิตใจ แม้กระทั่งไม้ป่าเดียวกันเดียวกัน เมื่อปฏิบัติได้ดังน้ีทําให้ไม่มี
ข้าศึกศัตรู เป็นที่รักของคนทั่วไป นอนก็เป็นสุข ต่ืนก็เป็นสุข พ้นภัยในอบายภูมิ ๔ น้ีเรียกว่า “ค่านิยม
เก่ียวกับครอบครัว (Family Values)” 

S4 = Security in Communication (ความปลอดภัยในการสื่อสาร) 
ความปลอดภัยในการสื่อสาร หมายถึง สังคมต้องการความซื่อตรง ไม่ตลบตะแลง จริงใจแก่

กัน เพ่ือขจัดความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในเบ้ืองหน้า สังคมก็จะไม่เช่ือถือกัน เกิดการระแวงกัน ไม่มีใคร
เช่ือถือใคร ลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมา สังคมต้องการคําสัตย์ ที่ออกมาจากจิตใจที่ซื่อตรง ไม่คิด
คดโกง ที่เว้นจากการพูดเท็จ ส่อเสียด คําหยาบ เพ้อเจ้อ สังคมต้องการความเที่ยงธรรม ความซื่อตรง 
ตรงต่อหน้าที่ ตรงต่อการงาน ตรงต่อบุคคล ตรงต่อความดี ความสวามิภักด์ิ และความกตัญญู จะทํา
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ให้ผู้พูดมีอินทรีย์ผ่องใส พูดจาไพเราะ มีฟันเรียบสะอาด ไม่อ้วนผอมสูงเต้ียเกินไป สัมผัสสบาย กลิ่น
ปากหอม บริวารเช่ือฟัง เช่ือถือ มีจิตไม่ฟุ้งซ่าน มีลิ้นบางแดง ไม่ติดอ่างและไม่เป็นใบ้ คนเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคม คนดีก็พาให้สังคมดีไปด้วย ไม่วุ่นวาย เรียกว่า “ค่านิยมเก่ียวกับการสื่อสาร (Values of 
communication)” 

S5 = Health Safety (ความปลอดภัยในสุขภาพ) 
ความปลอดภัยในสุขภาพ หมายถึง การไม่นําสิ่งสิ่งช่ัวร้ายเข้าสู่ร่างกาย ได้แก่ สิ่งเสพติดให้

โทษต่าง ๆ อันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท สุขภาพร่างกายก็จะมีสุขภาพดี เป็นค่านิยมของมนุษย์ ที่
ทุกคนปรารถนาให้ชีวิตยืนยาวสุขภาพดี ไม่เป็นเหตุให้เสียทรัพย์ ไม่ทะเลาะวิวาทกับคนอ่ืนเมื่อมึนเมา
ควบคุมสติไม่ได้ ไม่เป็นเหตุให้เกิดโรค ไม่เป็นที่ติเตียนให้เสียช่ือเสียงไม่เป็นเหตุให้ประพฤติมารยาทที่
น่าอดสู ไม่เป็นเหตุให้บ่ันทอนกําลังปัญญา เมื่อทุกคนมีสุขภาพดีอายุก็ยืนยาว ส่งผลถึงสังคมและ
ประเทศชาติด้วย เรียกว่า “ค่านิยมเก่ียวกับสุขภาพ (Values about health)” 

S = Safety or Security (ความปลอดภัย) 
ความปลอดภัย หมายถึง การท่ีมนุษย์ทุกคน ไม่มีความกลัว ความไร้กังวลที่มีต่อร่างกายชีวิต

และจิตใจ ปราศจากความกลัวที่มีต่อมนุษย์อันต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักมนุษยธรรม ได้แก่ การ
ปราศจากความกลัวทางด้านร่างกายชีวิต การปราศจากความกลัวทางด้านทรัพย์สินเงินทองข้าวของ
เครื่องใช้ไม้สอยที่หามาได้โดยสุจริต โดยชอบประกอบด้วยธรรม การปราศจากความกลัวทางด้าน
ครอบครัว หลับเป็นสุข และไม่ยุ่งสับสนวุ่นวายเรื่องสายพันธ์ุ การปราศจากความกลัวทางด้านการ
สื่อสารในสังคม เป็นที่ไว้วางใจแก่กันและกัน ด้วยการสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดในสังคม การปราศจาก
ความกลัวทางด้านสุขภาพพลานามัย มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ช่ือว่า 
“ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” 

 
๕.๓. ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนาต้องใช้

กระบวนวิธีการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา เริ่มต้ังแต่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และ
สถาบันศาสนาเป็นหลักในการนําค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพุทธธรรม สู่แนวทางการเสริมสร้าง อย่าง
เป็นระบบครบวงจร รวมทุกสถาบันของสังคมช่วยกันสานต่อการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลัก
พุทธธรรม ทั้ง ๕ ด้านน้ี คือ ด้านชีวิต ด้านทรัพย์สิน ด้านสังคม ด้านการสื่อสาร และด้านสุขภาพ 

การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนาแก่คนในสังคมให้เป็นผู้มีค่านิยมที่
ถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญ ที่ผู้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาค่านิยมที่
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา สามารถนําองค์ความรู้ใหม่ที่งานวิจัยน้ีนําเสนอไปใช้ในการกําหนด
นโยบายเพ่ืออบรมเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ปลูกฝัง ส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งการจะพัฒนาค่านิยมที่
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นจําเป็นต้องอาศัยสถาบันทางสังคมหลายส่วนเข้ามาร่วมมือ
กัน ดังเช่น 

๑. สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันที่มีส่วนสําคัญเป็นอันดับแรกในการเสริมสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้น เยาวชนต้องได้รับการปลูกฝังหรือเสริมสร้างต้ังแต่ในวัยเด็ก 



 

 

๑๘๐ 

เพ่ือให้เขาได้รับประสบการณ์ที่เพียงพอเป็นพ้ืนฐานที่สามารถนําไปพัฒนาตนเอง โดยการปลูกฝังน้ัน 
ความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวมีความสําคัญ ความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่กับลูกจึงเป็นสิ่งจําเป็น
อย่างย่ิงในการอบรมเลี้ยงดูบุตร เพราะความใกล้ชิดจะเป็นสื่อที่ทําให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
และกลายเป็นเกิดความเห็นใจซึ่งกันและกัน เพราะสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เด็กเกิด
ความตระนักในค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เห็นความสําคัญของค่านิยมทั้ง ๕ ด้าน การ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในเยาวชนน้ัน ควรมีการปลูกฝังหรือ
เสริมสร้างแก่เยาวชนต้ังแต่วัยเด็ก ผ่านการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดู ที่ทําให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาในอนาคต 
และเพ่ือให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ที่เพียงพอเป็นพ้ืนฐาน ที่สามารถนําไปพัฒนาตนเอง โดยในการ
ปลูกฝังน้ัน ควรให้เด็กได้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา รวมทั้งมีการฝึกฝนให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทั้ง ๕ ด้าน เพ่ือให้เด็กเกิดการ
กระทําที่เก่ียวกับการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจนเกิดเป็น
ลักษณะนิสัย และควรทําให้เหมาะสมกับวัย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย และเกิดการ
พัฒนาตามลําดับ นอกจากน้ี พ่อแม่ควรทําตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกในการมีค่านิยมที่ถูกต้องตาม
หลักพระพุทธศาสนา และเมื่อลูกมีค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา พ่อแม่ก็ควรการ
สนับสนุนทั้งในเรื่องกําลังใจ กําลังทรัพย์เพ่ือเอ้ือให้ เยาวชนสามารถแสดงออกถึงการมีค่านิยมที่
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี ด้วยวิธีการเสริมสร้างทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา 

๒. สถาบันการศึกษา เป็นสถาบันที่มีความสําคัญเป็นอันดับสองในการปลูกฝังให้เยาวชนมี
ค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนา การกําหนด
เป้าหมายของการศึกษาให้ถูกต้องโดยธรรมชาติเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาที่แท้จริง จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะ 
ต้องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาเต็มที่ ดังน้ัน การจัดการ
ศึกษาควรมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา คือ การสร้างจิตสํานึกที่
เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนาค่านิยมที่ถูกต้องตามตามหลักพระพุทธศาสนา
ของเยาวชน ควรมีการกําหนดเป้าหมายของการเสริมสร้างเยาวชนไว้ในแผนของการพัฒนาการศึกษา 
มีการทําหลักสูตรที่ให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามตามหลักพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงแนวการเสริมสร้างค่านิยมให้เยาวชน มีคุณธรรมพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการต่อการ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งจากงานวิจัยน้ีได้นําเสนอไว้ คือ ด้านชีวิต ด้าน
ทรัพย์สิน ด้านครองครัว ด้านการสื่อสารในสังคม และด้านสุขภาพ รวมถึงการฝึกเยาวชนให้มีความ
ตระนักในการทําความดีที่เก่ียวเน่ืองกับค่านิยมดังกล่าว ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรเน้น 
การเสริมสร้างค่านิยมให้หนักแน่นเข้มแข็งย่ิงขึ้นทุกระดับการศึกษาต้ังแต่อนุบาลศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือการเสริมสร้างค่านิยม การฝึกอบรมให้รู้จักทําหน้าที่เพ่ือหน้าที่อย่างดี การ
จัดการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม จึงเป็นเง่ือนไขเบื้องต้นที่จะช่วยให้คนในสังคมมี
ค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาที่จะนําไปสู่การก่อตัวของประชาสังคม การจัดการศึกษา
เพ่ือความเป็นพลเมืองน้ี มิได้หมายถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนสําหรับประชากร
วัยเรียน หรือการจัดการศึกษาแบบเป็นทางการในรูปแบบอ่ืน ๆ แต่ยังหมายถึงกระบวนการเสริมสร้าง
การเรียนรู้ทางตรงอย่างไม่เป็นทางการในชีวิตประจําวัน ซึ่งจําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสถาบัน 



 

 

๑๘๑ 

และกระบวนการทางสังคมที่หลากหลายและต่อเน่ือง ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษา สถาบัน
ครอบครัว องค์การเอกชน และองค์กรประชาสังคม เพ่ือให้สังคมทั้งสังคมเป็นสังคมคุณธรรม 
นอกจากน้ี เพ่ือนําไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ทั้งมวลทั้งสิ้น ก็ด้วยวิธีการทางสังคม
วิทยาและจิตวิทยาในการเสริมสร้างของสถาบันการศึกษา 

๓. สถาบันศาสนา มีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะเป็นสถาบันที่ได้รับการเคารพบูชาแต่โบราณ
กาลจวบจนปัจจุบัน เป็นสถาบันที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อจิตใจของประชาชน เพราะต่างได้ยึดถือสถาบัน
น้ีเป็นที่พ่ึงทางใจมาอย่างเน่ินนาน ฉะน้ัน สถาบันทางศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่จะช่วยเสริมสร้างค่านิยม
ที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาของคนในสังคมให้หันเข้ามาอยู่ความถูกต้องตามทํานองคลองธรรม 
สถาบันทางศาสนาต้องเป็นผู้นําในการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้น 
ต้องนําประชาชนกลับไปสู่คําสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงเน้นให้เห็นแก่ประโยชน์สุขของสังคมเป็น
ใหญ่ ไม่เบียดเบียนชีวิต มีเมตตา-กรุณาไม่เบียดเบียนทรัพย์สิน มีอาชีพชอบ-เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่ล่วง
ละเมิดของรักของห่วงทําร้ายครอบครัว มีสทารสันโดษ-ปติวัตร ไม่พูดจาว่ากล่าวให้ร้าย มีสัจจะ ความ
สัตย์จริงตรงไปตรงมา ไม่ทําร้ายสุขภาพตนเอง มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่งพร้อมอยู่ และวิธีการสร้าง
ค่านิยมให้เกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด ก็คือการสอนด้วยตัวเอง อันหมายถึง การที่ผู้อยู่ในสถาบัน องค์การ
ทางศาสนา พึงต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างค่านิยมแก่คนในสังคมทั้ง ๕ ด้าน และมีการ
ช้ีแนะการกระทําที่ถูกต้องที่เหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือเยาวชนมีมุมมองที่ถูกต้องต่อการ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยด้วยวิธีการทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา 

๔. สถาบันสื่อมวลชน เป็นสถาบันที่มีอิทธิพลอย่างย่ิงในการกระจายความคิด ความรู้ หรือ
สิ่งใดสิ่งหน่ึงสู่การรับรู้ของประชาชน ความร่วมมือจากสื่อมวลชนจะช่วยสร้างความเข้าใจช่วยสร้าง
จิตสํานึกที่ถูกต้องให้แก่คนในสังคม เน่ืองจากสื่อมวลชนนั้นมีบทบาทและอิทธิพลอย่างย่ิงต่อการ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาของคนในสังคม บทบาทของสื่อมวลชนต่อการ
เสริมสร้างค่านิยมให้เกิดขึ้นกับเยาวชนน้ัน คือการนําเสนอภาพของบุคคลในสังคมท่ีมีค่านิยมที่ถูกต้อง
ตามหลักพระพุทธศาสนา แสดงภาพของผลดีของการที่คนในประเทศมีค่านิยมพ้ืนฐานเบ้ืองต้น ๕ 
ด้าน หรือผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามค่านิยม ๕ ด้าน รวมทั้งนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของผู้
ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาในสังคม เพ่ือกระตุ้นเยาวชนเกิดความตระหนักต่อการมี
ค่านิยมที่ถูกต้องอันจะนําไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างที่ได้เห็นจากการที่สื่อมวลชนนําเสนอ
ในการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาของเยาวชนตาม Model ที่ผู้วิจัยได้
นําเสนอมาน้ัน หากทุกสถาบันร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนได้พัฒนาอย่างครบถ้วน 
ทั้งด้านกาย ด้านความสัมพันธ์กับสังคม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา ผู้วิจัยเช่ือว่า เยาวชนของชาติก็
น่าจะได้รับการพัฒนาเป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาที่ดี อันจะส่งผลให้สังคมท่ีเรา
อยู่เป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความสุข และมีสันติภาพเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ด้วยวิธีการทางสังคมวิทยา
และจิตวิทยา อันเป็นกรอบของการเสริมสร้างค่านิยมอย่างถาวรและมั่นคงสืบไป 

๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบเป็นการนําเสนอรูปแบบและการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับการ

เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาด้วย SPI-5S MODEL ซึ่งทําให้นักวิชาการได้



 

 

๑๘๒ 

ทราบถึงทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาที่เป็นปัจจัยสําคัญต่อการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตาม
หลักพระพุทธศาสนาของเยาวชน ดังเช่น 

๑. การวิจัยเพ่ือพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งค่านิยมด้านชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว การสื่อสาร และ
ค่านิยมด้านสุขภาพ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ที่มีหน้าที่ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
แก่เยาวชนได้นําไปใช้ ดังเช่น การเสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการของรัฐบาล การเสริมสร้างค่านิยม
ตามหลักศีล ๕ ของคณะสงฆ์ไทย การค้นหากระบวนการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการเสริมสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น 

๒. ควรมีการวิจัยเพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น 

๓. การวิจัยเพ่ือศึกษาวิธีการหรือระบบการเสริมสร้างที่เก่ียวกับการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง
ตามหลักพระพุทธศาสนากับเยาวชนในภาคสนามด้วยการวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้ได้รูปแบบการพัฒนา
ในเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมกับชุมชนหรือสังคมของประเทศไทย 

 



 
 

บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย 
 ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, มูลนิธิ. พระไตรปิฎกภาษาไทย. เล่มที่ ๑๐, ๑๑, ๑๔, ๑๖, ๑๘, ๒๐, ๒๒, ๒๓, 

๒๕, ๓๐, ๓๖, ๓๗, ๓๘ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

การศาสนา, ๒๕๓๐. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, มูลนิธิ. พระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถา, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
 
 ข้อมูลทุติยภูมิ 
 ๑) หนังสือท่ัวไป 
ขบวน พลตรี. มนุษย์สังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๓๐. 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. ค่านิยมที่พึงประสงค์. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก, ๒๕๕๓. 
_______. วิทยาการกับการปลูกฝังและสร้างค่านิยม. กรุงเทพ มหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

, ๒๕๓๐. 
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ. เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาแห่งชาติ

ด้านครอบครัว “ร่างนโยบายและแผนงานในการพัฒนาสถาบันครอบครัว”. ณ ตึกสันติ
ไมตรี ทําเนียบรัฐบาล. วันที่ ๘ กุมภาพันธ์, ๒๕๓๗. 

คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย. หลักในการสื่อสาร. ลพบุรี : สถาบันราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๒. 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๑. 
คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง. พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑ ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๐. 
จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ. สังคมวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, ๒๕๕๒. 
จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิ. การกระทําทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2, 2540. 
จํารอง เงินดี. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๒. 
ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร (ผศ.ดร.) และคณะ. “การเสริมสร้างค่านิยม : การทบทวนองค์ความรู้และ

แนวทางการวิจัยด้านค่านิยมไทยในอนาคต”. โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
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กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕. กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม: กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๕. 

ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร และคณะ. “การเสริมสร้างค่านิยม : การทบทวนองค์ความรู้และแนว
ทางการวิจัยด้านค่านิยมไทยในอนาคต”. โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕. กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม: กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๕. 

ชนิตา รักษ์พลเมือง.  การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 
2532. 

ชัยพร วงศ์วรรณ. การสอนค่านิยมและจริยธรรม. เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, ๒๕๔๐. 

ดวงกมล ศักด์ิเลิศสกุล. สุขภาพแบบองค์รวม. ขอนแก่น : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
๒๕๔๙. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : 
พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๔๘. 

ดุษฎี แก้วกําเนิด. การทําค่านิยมให้กระจ่าย. กรุงเทพมหานคร : จงเจริญการพิมพ์, ๒๕๒๗. 
ทวีรัสมิ์ ธนาคม. ตําราครอบครัวสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : มปท., ๒๕๑๘. 
ทิศนา แขมมณี. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร 

: สมชายการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
นางสาวนํ้าทิพย์ รัตนาวงษ์ไชยยาและคณะ. ความหมายของการสื่อสารข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗. 
นางสุปรีดี สุวรรณบูรณ์. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร : Thai for Communication. กรุงเทพมหา 

นคร : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๒. 
ประนอม เดชชัย. เสริมทักษะการเรียนการสนวิชาสังคมศึกษา . พิมพ์ครั้งที่ ๒. เชียงใหม่ : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชามัธยมศึกษา, ๒๕๓๖. 
ประยุทธ์ หลงสมบุญ, พ.ต. พจนานุกรม มคธ-ไทย. กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๐. 
ประสบสุข บุญเดช. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ เรื่อง ครอบครัว. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๓๑. 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อส่งเสริมกรุงเทพ, ๒๕๓๙. 
พนัส หันนาคินทร์. การสอนค่านิยมและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๒๖. 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). ศัพท์วิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ ๑.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยง

เชียง, ๒๕๕๐. 
_______. พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ชุดคําวัด. กรุงเทพมหา นคร : วัดราชโอรสาราม, 

2540. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต : A Constitution for Living. พิมพ์ครั้งที่ ๗. 

กรุงเทพ มหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, ๒๕๔๑. 
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย โอกาสข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๒๒. 
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_______. ที่พระราชทานแก่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ๑๘ พฤศจิกายน ๓๕๓๒. 
_______. ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ๑๑ ธันวาคม 

๒๕๑๒. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๔๘. 
_______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

เอส.อาร์.พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๕๑. 
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว). บ้านวัดโรงเรียนต้นแบบฟื้นฟูศีลธรรมโลก. พิมพ์ครั้งที่ ๑. 

ปทุมธานี : บริษัท กราฟิคอาร์ตพริ้นต้ิง จํากัด, ๒๕๕๑. 
พระมหาทองสูรย์ สิริยโชโต. แนวทางการพัฒนาค่านิยมและคุณธรรมของเยาวชนในปัจจุบัน 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เอ.ลีฟว่ิง, ๒๕๓๓. 
พระเมธาวินัยรส (ผศ.ดร.). สัมมนาวิชาการเรื่อง “ศาสนากับการสร้างค่านิยมทางจริยธรรมของ

สังคมไทย”. โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร. จัดโดยสํานักธรรมศาสตร์และการเมือง
ราชบัณฑิตยสถานและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. ณ ห้องประชุมสุชีพ ปุญญานุ
ภาพ. เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗. 

พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ. ๙). เบญจศีลเบญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 
๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๔. 

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ. พรบ.สุขภาพแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงสาธารณสุข ๓ 
มีนาคม ๒๕๕๐. 

ไพฑูรย์ เครือแก้ว. เบญจศีล-เบญจธรรม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๘. 
ยนต์ ชุมจิต. การศึกษาและความเป็นครูไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน .  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ .  ๒๕๒๕ .  พิมพ์ครั้ งที่ ๑ . 

กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๒๕. 
_______. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหา นคร : 

นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖. 
ลักขณา สิริวัฒน์. จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕. 
วลัย พานิช. กิจกรรมการพัฒนาค่านิยม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
วิชัย ธรรมเจริญ. ธรรมศึกษาตรี. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๔. 
วิชัย วงษ์ใหญ่. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : สุ

วิริยาสาส์น, ๒๕๓๗. 
วิทย์ วิศทเวทย์ และคณะ. สังคมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๓. 
ศรีสว่าง  พ่ัววงค์แพทย์. “ครอบครัวไทย : ปัญหาและแนวทางแก้ไข”. วารสารการประชา 

สงเคราะห์. ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๖ (พ.ค.-ธ.ค. ๒๕๓๗) : ๕๑. 
สนิท สมัครการ. มีเงินก็นับว่าน้องมีทองก็นับว่าพี่ระบบครอบครัวและเครือญาติของไทย. กรุงเทพ 

มหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๘. 
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สมบัติ มหารศ, ผศ. เอกสารประกอบการสอนวิชาประถม ๓๒๑ การสอนค่านิยม. มหาสารคาม : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒมหาสารคาม, ๒๕๔๑. 

สมบูรณ์ ศาลายาชีวิน. จิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่. เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์, ๒๕๒๖. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. ทฤษฎีสังคมวิทยา. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. 
_______. หลักสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523. 
สาโรช บัวศรี. จริยธรรมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๖. 
สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ. ค่านิยมและระบบค่านิยมไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักวิจัย

สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๒๒. 
สุพัตรา สุภาพ. สังคมและวัฒนธรรมไทย (ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี). กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔. 
_______. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐. 
สุมน อมรวิวัฒน์. จริยธรรมและค่านิยม : พื้นฐานทางจิตใจของคนไทย. กรุงเทพมหานคร : สภายุว

พุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๒๗. 
สุรางค์ โคว้ตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๕. 
 

๒) รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
กาญจนา  สุวรรณบูรณ์. “ค่านิยมพ้ืนฐาน 5 ประการของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 
เขต 2, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๕๑. 

จินตนา โพธ์ิงาม, “พฤติกรรมของครูสังคมศึกษาด้านการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ แก่นักเรียน
ช่วงช้ันที่ ๓ โรงเรียนพร้าววิทยาคม เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒”. วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘. 

จันทนะ วิไลพัฒน์. “การพัฒนาพฤติกรรมด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และการเสียสละของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยการใช้กระบวนการสร้างค่านิยม”. ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๕๐. 

แววมณี บุตรเรืองศักด์ิ. “การพัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนช้ัน ป. ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙. 

วรางคนาง ชูแก้ว. “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของค่านิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

ปนัดดา ปัญฎีกา. “การรับรู้เก่ียวกับค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ ของนักเรียนช่วงช้ันที่ ๒ โรงเรียน
ดาราวิทยาลัย อําเภอเมืองเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑. 



 

๑๘๗ 

ปานทิพย์ ธนศรี. “ค่านิยมและพฤติกรรมในการใช้วจีทุจริตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”. ศิลปะศาสตร์มหาบัณธิต. บัณฑิตวิทยาลัย : เชียงใหม่, 
๒๕๓๙. 

ภัณญามล กระต่ายแก้ว. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่านิยมความเป็นไทยของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ช่วงช้ัน
ที่ ๔ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑”. ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐. 

สร้อยหวาย พัดเงิน. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับค่านิยมในการพ่ึงตนเอง
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาพาณิชยกรรม  สัง กัดสํา นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เขต ๑”. ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐. 

สุทธินี กล่ํากล่อมจิตร์ . “การศึกษาค่านิยมในการปฏิบัติตนของวัยรุ่น”. ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๐. 

โสภา นนทชีวา. “ค่านิยมความรู้ความเข้าใจต่อเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรในกองพระราชพิธี 
สํานักพระราชวัง”. ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๕๐. 

โสภา ศิริอุเทน. “ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
๒๕๕๐. 

อาทิตย์ญา โพธ์ิสวย. “การศึกษาการนําค่านิยมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจําวันของ
นักเรนียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

นุภา บุทธรักษา. “ผลของกระบวนการสร้างเสริมค่านิยมเพ่ือพัฒนาค่านิยมด้านความซื่อสัตย์”. 
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๑. 

ประทีป จินง่ี .  “การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนด้วยการพัฒนาจิตสาธารณะตามแนว
พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา. “ค่านิยมและความคาดหวังของเยาวชนไทย”. รายงานการวิจัย. 
บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๓. 

ปานทิพย์ ธนะศรี. “ค่านิยมและพฤติกรรมในการใช้วจีทุจริตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อําเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙. 

ผดุง อารยะวิญญู และศรียา นิยมธรรม. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา”. 
รายงานการวิจัย. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ : กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๓๐. 

 
 



 

๑๘๘ 

 ๓) บทความจากอินเตอร์เน็ต 
วรรณาภรณ์ โภคภิรมย์. “การดํารงชีวิตสมรสท่ีย่ังยืนในทัศนะของผู้ที่เคยแต่งงานมาแล้ว”. บัณฑิต

วิทยาลัย : วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๕. 
<http://e-learning.e-tech.ac.th/learninghtml/s1301/unit01.html. 
http://dictionary.sanook.com/search/ชีวิต. 30 พฤศจิกายน 2556. 
http://e-learning.e-tech.ac.th/learninghtml/s1301/uni06.html. 
http://e-learning.e-tech.ac.th/learninghtml/s1301/uni06.html. 
http://ptc.icphysics.com/webboard/SFM/index.php?topic=41369.0;wap2. 
http://th.wikipedia.org/wikiชีวิต. 
http://www.larnbuddhism.com/grammathan/promvihan.html. 
http://www.suwalaiporn.com/หน่วยการเรียนที่1ความหมายความจริงของชีวิต/ความหมายของ

ชีวิต.html. 
http://www.thaigoodview.com/node/43633. 
https://www.google.co.th/url?sa=.59568121,d.aGc 
http://irrigation.rid.go.th/rid17/Myweb/machanical/information%20communi 
http://km.siamha.com/การสื่อสารหมายถึง.html. JAN 7, 2015. 
http://principlesandtheoriesofcommunication.wikispaces.com/. JAN 7, 2015. 
http://th.wikipedia.org/wiki/การสื่อสาร. JAN 7, 2015. 
http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter1-1.html. JAN 7, 2015. 
http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Factor_Psyco.htm. 11 FEB 2014. 
http://www.suwalaiporn.com/หน่วยการเรียนที่ ๑ ความหมายความจริงของชีวิต/ความ หมาย

ของชีวิต.html. NOV 30, 2014. 
https://www.google.co.th. JAN 23, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘๙ 

 
 

บุคลานุกรม 
 

๑. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ พระเทพสิริโสภณ (ภากร ฐิตธมฺโม) 
สัมภาษณ์เมื่อ  ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
สถานที่สัมภาษณ์  วัดวังตะวันตก 
การศึกษา  ป.ธ. ๘, พ.ม., พธ.บ., M.A. 
ตําแหน่ง   เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
งานเผยแผ่  หัวหน้าพระธรรมทูตประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
๒. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท) 
สัมภาษณ์เมื่อ  ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ 
สถานที่สัมภาษณ์  วัดแจ้ง (พระอารามหลวง) 
การศึกษา  ป.ธ. ๘, พ.ม., พธ.บ., M.A. 
ตําแหน่ง   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
งานเผยแผ่  พระธรรมทูตประจําภาค ๑๖ 
 
๓. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต) 
สัมภาษณ์เมื่อ  ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
สถานที่สัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
การศึกษา  ป.ธ. ๙, M.A., Ph.D. 
ตําแหน่ง   รองเจ้าคณะภาค ๑๖, ๑๗, ๑๘ 
งานเผยแผ่  พระธรรมทูตประจําภาค ๑๖, ๑๗, ๑๘ 
 
๔. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติบดี (เจือ กิตฺติปญฺโญ) 
สัมภาษณ์เมื่อ  ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
สถานที่สัมภาษณ์  วัดมุมป้อม 
การศึกษา  น.ธ. เอก, ป.ธ. ๙, พ.ม., ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 
ตําแหน่ง   เจ้าคณะอําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
งานเผยแผ่  หัวหน้าพระธรรมทูตประจําอําเภอร่อนพิบูลย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙๐ 

๕. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ พระครูปริยัติคุณาสัย (รั่น อริโย) 
สัมภาษณ์เมื่อ  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
สถานที่สัมภาษณ์  วัดประดู่พัฒนาราม 
การศึกษา  น.ธ. เอก, ป.ธ. ๔, พ.ม., พธ.บ., M.A. 
ตําแหน่ง   รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ม.มจร.นศ. 
   เจ้าคณะอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
งานเผยแผ่  หัวหน้าพระธรรมทูตประจําอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 
๖. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ พระอุดร สิทฺธิเมธี (บัวทอง) 
สัมภาษณ์เมื่อ  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
สถานที่สัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
การศึกษา  น.ธ. เอก, พธ.บ., M.A., Ph.D. 
ตําแหน่ง   อาจารย์ประจํา มจร.นศ. 
งานเผยแผ่  พระธรรมทูตประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
๗. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ (บัวเมือง) 
สัมภาษณ์เมื่อ  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
สถานที่สัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
การศึกษา  น.ธ. เอก, ป.ธ. ๓, พธ.บ., M.A., Ph.D. 
ตําแหน่ง   ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 
งานเผยแผ่  พระธรรมทูตประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช. 
 
๘. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบูรณ์ จันทวี 
สัมภาษณ์เมื่อ  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
สถานที่สัมภาษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
การศึกษา  กศ.บ., (วิทยาลัยวิทยาการศึกษาบางเขน) 

ศศ.ม. (มหาวิทยาลัยเกษตรบางเขน) 
ตําแหน่ง   รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
งานเผยแผ่  วิทยากรฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม- 

และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙๑ 

๙. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ นายโสภณ พรหมเนตร 
สัมภาษณ์เมื่อ  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
สถานที่สัมภาษณ์  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช 
การศึกษา  น.ธ. เอก, พธ.บ., M.A. 
ตําแหน่ง   นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 
งานเผยแผ่  อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง 

วิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม 
และวัฒนธรรมประจําชาติไทย 

 
๑๐. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ นางพอตา พัฒมณี 
สัมภาษณ์เมื่อ  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
สถานที่สัมภาษณ์  วัดสระเรียง นครศรีธรรมราช 
การศึกษา  ค.บ. 
ตําแหน่ง   รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
งานเผยแผ่  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
   วิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรม มารยาทไทยและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 
๑๑. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ นางกาญจนา เรืองช่วย 
สัมภาษณ์เมื่อ  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
สถานที่สัมภาษณ์  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช 
การศึกษา  ค.บ. 
ตําแหน่ง   นายกพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
งานเผยแผ่  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
   วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 

วิทยากรอบรมมารยาทไทย คุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และวัฒนธรรมไทย 
 
๑๒. ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ นายวิชิต ชัยเดชะ 
สัมภาษณ์เมื่อ  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
สถานที่สัมภาษณ์  สํานักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา เขต ๑ นครศรีธรรมราช 
การศึกษา  ค.บ., ศน.ม., รป.ด. 
ตําแหน่ง   รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา เขต ๑ 
งานเผยแผ่  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
   วิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   ศึกษานิเทศก์อําเภอร่อนพิบูลย์-ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙๔ 
 
 
 

รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
ด้านพระพุทธศาสนาและด้านสังคมวทิยา 

 

๑. พระมหาสายรุ้ง อินฺทาวุโธ, ดร. 
 วุฒิการศึกษา  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
    พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
    ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
    เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
 ตําแหน่ง   ประธานสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๒. พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน, ดร. 
 วุฒิการศึกษา  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
    พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
    ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
    เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
 ตําแหน่ง   อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ 
 วุฒิการศึกษา  สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
    สังคมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
    สังคมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
    เปรียญธรรม ๔ ประโยค 
 ตําแหน่ง   อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้สมัภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙๖ 
 
 
 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้สมัภาษณ ์
บุคคลานุกรมด้านพทุธศาสนา 

 

๑. พระเทพสิริโสภณ (ภากร  ฐิตธมฺโม) พ.ม., ป.ธ. ๘, M.A. 
 ตําแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ศศ. 
 สัมภาษณ์ เมื่อ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
๒. พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม  สญฺญโต) ดร.  ป.ธ. ๙, M.A., Ph.D. 
 ตําแหน่ง อาจารย์ประจําคณะศาสนาและปรัชญา 
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 สัมภาษณ์ เมื่อ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ 
๓. พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม  โกวิโท) พ.ม., ป.ธ. ๘, M.A. 
 ตําแหน่ง รองอธิกาบดี 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, นศ. 
 สัมภาษณ์ เมื่อ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ 
๔. พระศรีปริยัติบดี (เจือ กิตฺติปญฺโญ) ป.ธ. ๙, ปริญญาตรี 
 ตําแหน่ง เจ้าคณะอําเภอร่อนพิบูลย์ 
   อาจารย์พิเศษ ม.มจร.นศ. 
 สัมภาษณ์ เมื่อ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ 
๕. พระครูปริยัติคุณาสัย (รั่น  อริโย) พ.ม., ป.ธ. ๔, M.A. 
 ตําแหน่ง รองคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ ม.มจร.นศ. 
   เจ้าคณะอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 สัมภาษณ์ เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
๖. พระอุดร สิทฺธิเมธี (บัวทอง), ดร. น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม., Ph.D. 
 ตําแหน่ง อาจารย์ประจํา 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, นศ. 
 สัมภาษณ์ เมื่อ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙๗ 
 
 
 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้สมัภาษณ ์
บุคคลานุกรมด้านสังคมวิทยา 

 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบูรณ์ จันทวี 
 ตําแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิต 
   วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 
 สัมภาษณ์ เมื่อ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ 
๒. อาจารย์ โสภณ พรหมเนตร น.ธ.เอก, พธ.บ., M.A. 
 ตําแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดระนอง 
   อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง 
 สัมภาษณ์ เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
๓. อาจารย์ พอตา พัฒมณี คบ., 
 ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
   อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ศศ. 
 สัมภาษณ์ เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
๔. อาจารย์ กาญจนา เรืองช่วย คบ., 
 ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
   อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 สัมภาษณ์ เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
๕. อาจารย์ วิชิต  ชัยเดชะ คบ., ศน.ม., รป.ด. 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑ 
อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

   วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 
 สัมภาษณ์ เมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ 
๖. พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ, ดร. น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔, พธ.บ., M.A., Ph.D. 
 ตําแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.มจร.นศ. 
   เจ้าคณะตําบลท่าวัง 
 สัมภาษณ์ เมื่อ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙๙ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๒๐๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๒๐๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๒๐๓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๒๐๔ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๒๐๕ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๒๐๖ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๒๐๗ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

๒๐๘ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๒๐๙ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๒๑๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ภาพถ่ายผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑๒ 
 
 
 

ภาพถ่ายผูท้รงคุณวุฒิผู้ใหส้มัภาษณ์ 
ภาพผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์สาํหรับการวิจัย ด้านพระพุทธศาสนา 

 

  
สัมภาษณ์พระเทพสิริโสภณ 
เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

สัมภาษณ์พระเทพปัญญาสุธี 
เม่ือวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

  
สัมภาษณ์พระเทพวิสุทธิกวี 

เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
สัมภาษณ์พระครูปริยัติคุณาสัย 
เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

  
สัมภาษณ์พระศรีปริยัติบดี 

เม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
สัมภาษณ์พระอุดร บัวทอง 

เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑๓ 
 
 
 

ภาพถ่ายผูท้รงคุณวุฒิผู้ใหส้มัภาษณ ์

ภาพผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์สาํหรับการวิจัย ด้านสังคมวิทยา 
 

  
สัมภาษณ์พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ, ดร. 

เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ จันทวี 

เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

  
สัมภาษณ์นายโสภณ พรหมเนตร 
เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

สัมภาษณ์อาจารย์กาญจนา เรืองช่วย 
เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

  

สัมภาษณ์อาจารย์พอตา พัฒมณี 
เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

สัมภาษณ์อาจารย์วิชิต ชัยเดชะ 
เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ภาพการนาํเสนอวิพากษว์ิทยานิพนธ์ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เม่ือ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑๕ 
 
 

การนําเสนอวิพากษ์วิทยานพินธ ์๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

  
  

  
  

  
  

  
 
 



 

๒๑๖ 
 
 

การนําเสนอวิพากษ์วิทยานพินธ ์๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

  
  

  
  

  
  

  
 



 

๒๑๗ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑๘ 

การสอบป้องกันวิทยานพินธ ์๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๐๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั 

อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญารวโรรส ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

  
  

  
  

  
  

  
 



 

๒๑๙ 

หนังสือเชญิการสอบป้องกันวิทยานิพนธ ์๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๐๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั 

อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญารวโรรส ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ประกาศอนมัุติหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
และเค้าโครงย่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๒๒ 
 

โสภณ บัวจันทร ์
มมร.ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

พุทธศาสนศ์ึกษา รหัส 5210301029 
เค้าโครงย่อหวัข้อวิทยานพินธ ์

๑) ชื่อเรื่อง (Topic) 
 การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา 
 CREATION OF RIGHT VALUE ACCORDING TO BUDDHIST APPROACH 
 Creation of Right Value According to Buddhist Approach 
๒) คําสําคญั (Key words)  
 ๑) ค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
 ๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
 ๓) บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๔) แนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการการเสริมสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา” 
๓) โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย (Research Problem / Research Question) 
 ๑) ค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ? 
 ๒) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ? 
 ๓) บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
อย่างไร ? 
 ๔) แนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการการเสริมสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องตามหลกัพระพุทธศาสนา” เป็นอย่างไร ? 
๔) วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives) 
 ๑) เพื่อศึกษาค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
 ๒) เพื่อศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
 ๓) เพื่อบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๔) เพื่อนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการการ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา” 
๕) สารบัญ เชิงคุณภาพ แบบวิจัยเอกสาร (Qualitative Research Document) 
 บทที่ ๑ บทนํา 

บทที่ ๒ ค่านิยมและการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
บทที่ ๓ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง 
บทที่ ๔ บูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
บทที่ ๕ แนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการการเสริมสร้าง

ค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา” 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนังสือรับรอง เกียรติบัตร และภาพการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชมุวิชาการและ

นําเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ ครั้งท่ี ๓ ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๒๔ 
 

ภาพการนาํเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวิจัย 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 



 

๒๒๕ 
 

เกียรติบัตรการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวชิาการและนาํเสนอผลงานวิจัย 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

๒๒๖ 
 

หนังสือรับรองการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย 
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๓ ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๒๘ 
 

แบบสัมภาษณ์ 
วิทยานิพนธ์เรื่อง “การเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา” 

หลักสูตรศาสนศาสตรดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาพทุธศาสน์ศึกษา 
บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 

 
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ : ................................................................................ ฉายา............................................ 
นามสกุล.................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน วัด........................................ บ้านเลขที่............... 
หมู่ที่............. ตําบล................................ อําเภอ...................................... จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์.......................................... วันและเวลาที่ให้สัมภาษณ์ วัน...........................ที่...................... 
เดือน.......................................................... พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา................................................................ น  
 
ตอนที่ ๒ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าหลักธรรมในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้เก่ียวข้องกับค่านิยมท่ี

ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิต ? อย่างไร ? 
 ๑) เบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ ๑ เป็นค่านิยมที่ถูกต้องด้านชีวิต 
 ๒) เบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ ๒ เป็นค่านิยมที่ถูกต้องด้านทรัพย์สิน 
 ๓) เบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ ๓ เป็นค่านิยมที่ถูกต้องด้านครอบครัว 
 ๔) เบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ ๔ เป็นค่านิยมที่ถูกต้องด้านการสื่อสารในสังคม 
 ๕) เบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ ๕ เป็นค่านิยมที่ถูกต้องด้านสุขภาพ 
 
ตอนท่ี ๓ การบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา 

๑) ท่านคิดว่าเราสามารถนําหลักเบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ ๑ มาบูรณาการในการเสริมสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องด้านชีวิตอย่างไร ? 

๒) ท่านคิดว่าเราสามารถนําหลักเบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ ๒ มาบูรณาการในการเสริมสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องด้านทรัพย์สินอย่างไร ? 

๓) ท่านคิดว่าเราสามารถนําหลักเบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ ๓ มาบูรณาการในการเสริมสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องด้านครอบครัวอย่างไร ? 

๔) ท่านคิดว่าเราสามารถนําหลักเบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ ๔ มาบูรณาการในการเสริมสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องด้านการสื่อสารในสังคมอย่างไร ? 

๕) ท่านคิดว่าเราสามารถนําหลักเบญจศีลเบญจธรรมข้อที่ ๕ มาบูรณาการในการเสริมสร้าง
ค่านิยมที่ถูกต้องด้านสุขภาพอย่างไร ? 
 
 
 



 

๒๒๙ 

ตอนท่ี ๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการบูรณาการการเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

 ๑. ค่านิยมด้านชีวิต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๒. ค่านิยมด้านทรัพย์สิน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๓. ค่านิยมด้านครอบครัว 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๔. ค่านิยมด้านการสื่อสารในสังคม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๕. ค่านิยมด้านสุขภาพ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

 
 

ขอบพระคณุทีเ่มตตานเุคราะห์ให้คาํสัมภาษณ์ 
 

นายโสภณ บวัจันทร ์
นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ผู้สัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๓๐ 

 
ประวัติผู้วิจัย 

    
ชื่อ-สกุล โสภณ บัวจันทร์   
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๓ เมษายน ๒๕๑๐ ณ บ้านบางคล้า  ๔๕/๑ ม. ๑๓ ตําบล

ท่าเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 
  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน ๙๑/๒ ม.ราชพฤกษ์ ๒ (ปากนคร ๔) ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

  

    
ประวัติการศึกษา    
 ๒๕๒๗ นักธรรมช้ันเอก สนร.คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ๒๕๓๕ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สนร.คณะจังหวัดพัทลุง  
 ๒๕๔๐ พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา/ปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒๕๔๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๒๕๕๐ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ๒๕๕๗ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศาสนา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย  
    
ประสบการณ์การทํางาน    
 ๒๕๓๙ เป็นคณะกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง  
 ๒๕๓๔ ครูสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  
 ๒๕๔๐ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม/บาลี/สามัญ  
    
รางวัล/ทุนการศึกษา    
 ๒๕๓๖ ทุนปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์ เรียนฟรี ๔ ปี จาก มจร.นศ. 
 ๒๕๓๖ ทุนปริญญาตรี ปี ๑ เทอม ๑ พุทธศาสตร์ ๒,๐๐๐ บาท มจร.นศ. 
 ๒๕๔๘ ทุนปริญญาโท (สังคมวิทยา)  ๔,๐๐๐ บาท มมร.ศศ.  
 ๒๕๕๗ ทุนปริญญาเอก (พุทธศาสน์ศึกษา) ๒๕,๐๐๐ บาท มมร.  
    
สถานที่ทํางาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ตําบลในเมือง ถนนราชดําเนิน 

อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 
    
อาจารย์พิเศษ    
 ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี 
 ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี 
 ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 ๒๕๕๗ วิทยาลัยนครราชสีมา (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา) 
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