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การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื อง การพั ฒ นารู ป แบบพฤติ ก รรมเชิ ง พุ ท ธของครอบครั ว ในสัง คมไทย
มีวตั ถุประสงค์คอื .) เพือศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย .) เพือพัฒนารูปแบบ
พฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย .)เพือวิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของ
ครอบครัวในสังคมไทย โดยการศึกษาวิจยั ครังนีเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างทีใช้เป็ น ครอบครัวตัวอย่างทีได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติจากองค์กรต่างๆ ในแต่ละภาคแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และเครืองมือทีใช้เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured
Interview)
ผลการวิจยั พบว่าการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย จากผลการ
ศึก ษาวิจ ัย ตามวัต ถุป ระสงค์ข ้อที 1 บุค คลหรือ ครอบครัว ทีจะอยู่ใ นสังคมได้อย่ างมีค วามสุขหรือประสบ
ความสําเร็จได้นนั ผูใ้ ช้ชวี ติ แบบครองเรือนทีดี ทีประพฤติปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมพุทธศาสนาจะสามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากผลการศึกษาวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที 2 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิง
พุทธของครอบครัวในสังคมไทยพบว่าบุคคลหรือครอบครัวทีมีการการนํ าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ จะสามารถแก้ไข และเยียวยาข้อผิดพลาดในดําเนินชีวติ ได้ดี ผลการศึกษาวิจยั
ตามวัตถุ ประสงค์ขอ้ ที วิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัว ในสังคมไทยขอ
เสนอแนะว่ารูปแบบการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยโดยการยึดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในการดําเนินชีวติ ส่งผลให้บุคคล ชุมชน และสังคม เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมที
ถูกต้องและเหมาะสม
คําสําคัญ : รูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธ, ครอบครัวในสังคมไทย

ABSTRACT

The purposes of the study, entitled “The Development of Families’ Buddhist Behavioral
Models in the Thai society were 1) to study the models family of Buddhist behavior in Thai society,
2) to develop a model of Buddhist behavior in Thai society, and 3) to analyze the development of
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families’ Buddhist behavioral models in the Thai society. This research was based on the qualitative
research. The population of this study used in this study included families honored by various
organizations in such a specific part of Thailand, selected by the purposive sampling technique, and
the research tool drawn for this study was a structured interview.
The research revealed that that the development of families’ Buddhist behavioral models
in the Thai society according to the objective 1; a person or a family can live happily or successfully
in society who behaves followed. Objective 2, the development of Buddhist behavioral models in
Thai Society is found that individuals or families who adopt the principles of Buddhism apply to daily
life which can correct and maintain a good life. And lastly, objective 3, an analysis of the
development of Buddhist family behavioral models in Thai society the principles of Buddhism in life.
As a result, individual’s communities and societies have changed their behavior properly.
Keywords : Buddhist Behavior Model, Family in Thai society

บทนํา

แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมฉบั บ ที 12 (2556–2579) ได้ กํ า หนดประเด็ น หลั ก ในการ
เตรียมพร้อมด้านกําลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพ
ทุนมนุ ษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้
คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานทีดีทางสังคม เป็ นคนดี มีสุขภาวะทีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
และมีจติ สํานึกทีดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะทีสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะ
ทีจําเป็ นต่อการดํารงชีวติ ในศตวรรษที 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อม
ของกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทจะเปลี
ี
ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสขุ ภาพดีทเน้
ี นการปรับเปลียนพฤติกรรมทางสุขภาพและการ
ลดปั จจัยเสียงด้านสภาพแวดล้อมทีส่งผลต่อสุขภาพ
จากสถานการณ์ครอบครัวและแนวโน้มการเปลียนแปลงข้อมูลสํามะโนประชากรและเคหะ ปี พ.ศ.
2553 ณ วันที 1 กันยายน 25531 ประเทศไทยมีจํานวนครัวเรือนทังสิน 20.52 ล้านครัวเรือน ขนาดครัวเรือน
เฉลีย 3.1 คน มีขนาดเล็กลงเมือเทียบกับสํามะโนประชากรและเคหะปี พ.ศ. 2543 ทีมีขนาดครัวเรือนเฉลีย
3.8 คน โดยภาคทีมีขนาดครัวเรือนใหญ่ทสุี ด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.5 คน รองลงมาคือ ภาคใต้ 3.4
คน ภาคเหนือ 3.0 คน ภาคกลาง 2.9 คน และกรุงเทพมหานครมีขนาดครัวเรือนเล็กทีสุด 2.7 คนปั จจุบนั
ครอบครัวหรือพ่อแม่ขาดความรูแ้ ละทักษะในการอบรมเลียงดูบุตรทีได้มาตรฐานตามมาตรฐานขันตําในการ
เลียงดูเด็ก ซึงกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มาตรา 23 ทีระบุให้ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะ
เลียงดู อบรมสังสอน และพัฒนาเด็กทีอยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมแห่งท้องถิน แต่ทงนี
ั ต้องไม่ตํากว่ามาตรฐานขันตําทีกําหนดในกฎกระทรวง และต้องคุม้ ครอง
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สวัสดิภาพเด็กทีอยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
ทังนีครอบครัวเป็ นสถาบันแรกเริมในการทําหน้าทีอบรมเลียงดูบุตร2 สิงแวดล้อมภายในครอบครัวตังแต่ก่อน
เกิดมีอทิ ธิพลต่ อการดํารงชีวติ ของเด็ก เริมตังแต่ ความพร้อมของพ่ อและแม่ว่ามีความเต็มใจต้องการมีลูก
หรือไม่ รวมถึงความพร้อมในด้านอืน ๆ การอบรมเลียงดูเด็กให้เติบโตเป็ นพลเมืองดีนนั 3 ต้องอาศัยการอบรม
เลียงดูทถูี กต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย (เด็กอายุตํากว่า 5 ปี ) ซึงผูท้ มีี บทบาทสําคัญในการอบรม
เลียงดูเด็ก คือ พ่อแม่ การอบรมเลียงดูเด็กอย่างผิด ๆจะทําให้เด็กมีการพัฒนาบุคลิกภาพทีไม่เหมาะสม มี
ปั ญหาสุขภาพจิต และนําไปสูพ่ ฤติกรรมทีไม่เหมาะสมจากผลการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรม
เลียงดูแ ละพฤติก รรมส่วนบุคคลของวัยรุ่นไทย4พบว่า การอบรมเลียงดูมีผลต่ อการพัฒนาพฤติกรรมส่วน
บุคคล การทีเด็กทีได้รบั การอบรมเลียงดูแบบเอาใจใส่จะมีพฤติกรรมส่วนบุคคลทีพึงปรารถนาในระดับทีสูง
และสูงกว่านักเรียนทีมาจากครอบครัวทีมีการเลียงดูแบบควบคุม แบบตามใจ และแบบทอดทิง โดยเฉพาะ
อย่างยิงการปรับตัวด้านครอบครัว และการเลือกใช้วธิ กี ารเผชิญปั ญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน น่าจะมา
จากวิธีการเลียงดูท ีเน้ นการให้ความรัก ความอบอุ่ นการตอบสนองต่ อ เด็ก มีก ารสือสารสองทางทีชัด เจน
ส่งเสริมให้เด็กเป็ นตัวของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็คาดหวังและมีแนวทางทีชัดเจนในการสนับสนุ นและเอือให้
เด็กได้พฒ
ั นาพฤติกรรมทีเหมาะสมกับวัยสอดคล้องกับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรม
เลียงดูและพฤติกรรมทางสังคมของเยาวชนไทย5 ทีพบว่ารูปแบบการอบรมเลียงดูเป็ นปั จจัยหลักทีมีอทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก เด็กทีได้รบั การอบรมเลียงดูแ บบเอาใจใส่จะมีพฤติก รรมสังคมทางบวก
มากกว่า และมีพฤติกรรมสังคมทางลบน้อยกว่าเด็กทีได้รบั การอบรมเลียงดูแบบควบคุม แบบตามใจ และแบบ
ทอดทิง เด็กทีอยู่ในครอบครัวทีมีพร้อมทังบิดามารดาเป็ นนักเรียนทีดีมากกว่าเด็กในครอบครัวทีหย่าร้าง และ
เด็กทีต้องอาศัยอยู่กบั บิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว หรืออยู่กบั ญาติ สอดคล้องกับผลรายงานการวิจยั ภาวะ
วิกฤติในครอบครัวกับการอบรมเลียงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัยและวัยเรียน6พบว่า ภาวะวิกฤติในครอบครัว
มีความสัมพันธ์กบั การอบรมเลียงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเด็กทีอาศัยอยู่ในครอบครัวทีมีภาวะวิกฤต
ในครอบครัว มีสดั ส่วนของการอบรมเลียงดูทไม่
ี ดแี ละมีพฒ
ั นาการทีล่าช้าสูงกว่าเด็กทีอาศัยอยู่ในครอบครัวที
ไม่มภี าวะวิกฤติในครอบครัวครอบครัวขาดทักษะการสือสารทีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ซึงการสือสารนัน
เป็ นเครืองมือสําคัญในการเสริมสร้างสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ทีจะสือสารให้คนในครอบครัวรู้ถงึ ความ
รักความห่วงใยทีมีให้ต่อกัน ทังภาษาพูดและภาษากาย ดังนันการสือสารทีดี ทีเหมาะสม ให้เกียรติซงกั
ึ นและ
กันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความผูกพันเอืออาทรต่อกัน ซึงเป็ นวิธกี ารทีช่วยให้ชวี ติ ครอบครัวมีความสุข
จากผลการศึกษาและสํารวจสถานการณ์สุขภาวะครอบครัวไทย ตามแนวทางครอบครัวอบอุ่น ปี พ.ศ. 2554
ทีสมาคมครอบครัว ศึก ษาแห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกับ สถาบัน แห่ง ชาติเพือการพัฒ นาเด็ก และครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทําการศึกษาสถานการณ์สุขภาวะของครอบครัวไทยมาอย่างต่อเนืองตังแต่ ปี พ.ศ.
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กับการอบรมเลียงดูและพัฒนาการเด็กปฐมวัย.วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา. ปี ท ี 3 ฉบับที 1. 2548.
3
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2552 – 2554 พบว่า ในปี พ.ศ. 2552 สมาชิกในครอบครัวมีการใช้คําพูดทีไพเราะต่อกันเป็ นประจําเพียงร้อย
ละ 46.6 ทีเหลือราวร้อยละ 53.4 ทําเป็ นบางครัง หรือบางครอบครัวแทบจะไม่ได้ทําเลย และการสือสารทีดีนี
ลดจํานวนลงเหลือเพียงร้อยละ 36.6 ของครอบครัวไทยเท่านันในปี ถดั มา7
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลยังพบประเด็นน่าห่วงใยทีควรให้ความสําคัญ ก็คอื กว่าทศวรรษทีผ่านมามี
เด็กอายุ 0-17 ปี ไม่ได้อยู่กบั พ่อและแม่เพิมขึนเรือยๆ จากร้อยละ 19.3 ในปี 2548 เป็ นร้อยละ 22.8 ในปี 2554
การได้รบั การอบรมสังสอนจากพ่อแม่ผปู้ กครองนับ ว่ามีความสําคัญ เพือให้เด็กเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทมีี คุณภาพ
ต่อไปในอนาคตแต่จ ากข้อมูลกลับพบว่า พ่ อให้เวลาในการทํา กิจ กรรมกับลูก ลดลงอย่า งเห็นได้ช ัด จาก
มากกว่าครึง (ร้อยละ 57.5) ในปี 2548 เหลือเพียง 1ใน 3 (ร้อยละ 36.4) ในปี 2554 แม้แนวโน้มของสมาชิก
ในครอบครัว จะทํ ากิจ กรรมร่ว มกับ เด็ก เพิมขึนจากร้อ ยละ 78.6 เป็ นร้อ ยละ 92.7 ก็ต าม การให้เ วลากับ
ครอบครัว โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน นับว่ามีความสําคัญอย่างมากและส่งผลกระทบไปในอนาคตด้วย
หากครอบครัวให้เวลาในการอบรมสังสอน ก็จะทําให้เด็กเติบโตไปในทางทีดีแต่ในทางตรงข้าม หากพ่อแม่
ทอดทิงไม่ใ ห้เ วลาแก่ ค รอบครัว อาจส่ง ผลเสีย ต่ อ ทังตัว เอง ครอบครัว สัง คม และประเทศชาติใ นทีสุ ด
ผลกระทบจากการทีไม่ได้รบั การอบรมเลียงดูจากครอบครัวทีดีพอ หรือการเรียนรูอ้ ย่างผิดๆ จากสือต่างๆ ที
สามารถเข้าถึงได้ง่ายในปั จจุบนั อาจทําให้เด็กมีโอกาสก้าวพลาดไปในทางทีผิดได้สะท้อนให้เห็นได้จากทีมี
หญิงอายุ 15-19 ปี ทเป็
ี นวัยเรียน แต่กลับสมรสหรืออยู่กนิ กับชายก่อนวัยอันควรสูงขึนจากร้อยละ 14.6 ในปี
2548 เป็ นร้อยละ 16.3 ในปี 2554 เป็ นทียอมรับกันว่าสังคมยุคดิจติ อลในปั จจุบนั ส่งผลกระทบต่อครอบครัว
อย่างหลีกเลียงไม่ได้จากการได้รบั สือหรือการติดต่อสือสารในสังคมออนไลน์ ของเด็กและเยาวชน ทีเป็ นวัย
อยากรูอ้ ยากเห็น และอยากลอง ทําให้อาจถูกชักนําไปในทางทีผิดได้โดยเฉพาะการมีมุมมองหรือทัศนคติที
แตกต่างไปจากวัฒนธรรมดังเดิมของไทยค่อนข้างมาก ทีอาจก่อให้เกิดปั ญหาสังคม จากข้อมูลการสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนอายุ 13 ปี ขนไป
ึ พบว่า ยอมรับได้กบั พฤติกรรมการใส่เสือสายเดียว เกาะอก นุ่ง
สัน เพิมขึนอย่างชัดเจน จากร้อยละ 19.1 ในปี 2551 เป็ นร้อยละ 26.6 ในปี 2554 และรับได้กบั การแสดงออก
ทางเพศอย่างเปิ ดเผยเพิมขึนเช่นกัน จากร้อยละ 6.5 ในปี 2551 เป็ นร้อยละ 8.8 ในปี 2554 นอกจากนีข้อมูล
ยังแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมเชิงลบทีสะท้อนให้เห็นถึงการเลียงดูการอบรมของครอบครัวได้จากพฤติกรรมที
วัยรุ่นอายุ 13-14 ปี เช่น การนอนดึกตืนสาย การเทียวเตร่ และการเล่นการพนัน ทีมีแนวโน้มสูงขึน ซึงอาจ
ส่งผลต่อปั ญหาสังคมในอนาคตได้และข้อกังวลเกียวกับการเริมสูบบุหรีและดืมสุราของประชากรทีมีอายุเฉลีย
น้ อ ยลงเรือยๆ ซึงพฤติก รรมเหล่ า นี ส่ ง ผลกระทบอย่ า งยิงกับ สุ ข ภาพ และนํ า ไปสู่ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้า นการ
รักษาพยาบาลในอนาคต8
สภาพปั ญหาเยาวชนไทยยุคโลกาภิวฒ
ั น์ทงหลายทั
ั
งปวงมาจากความสับสนวุ่นวายทางจิตใจ จิตใจ
เยาวชน ไม่มนคงไม่
ั
มอี ะไรเป็ นเครืองยึดมัน องค์กรของรัฐทีเกียวข้องกับการศึกษาโดยตรง เช่นสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ และ หน่วยงานทีเกียวข้อง มีนโยบายในการแก้ปัญหา
ก็จริง แต่ขาดการปฏิบตั ติ ่อเนือง และจริงจัง ดังนันองค์กรทางศาสนา หลักธรรมคําสอน และพระสงฆ์เท่านัน
จะเป็ นผู้สร้าง ผู้ชทางและเป็
ี
นผู้นําทางทางจิตใจของ เยาวชนไทย เป็ นผู้อธิบายค่านิยมทีถูกต้อง ผู้อธิบาย
ความดี ความชัว ความจริงของโลกและความสุขอันแท้จริงของชีวติ เป็ นผูช้ นํี าความสว่าง ความสงบ ทังแก่
7

สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยและสถาบันแห่งชาติเพือการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล. การศึกษาและสํารวจสถานการณ์สุขภาวะครอบครัวไทย ปี พ.ศ. 2552-2554. กรุงเทพฯ. 2555.
8
รายงานสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ.ศ.
และ
สํานักสถิตแิ ห่งชาติ. [ออนไลน์]. แหล่งทีมา :
http://service.nso.go.th/nso/web/article/article_ .pdf. [29 มีนาคม 2560].
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เยาวชน และแก่คนไทยทุกคนให้พบแต่ความสุขความเจริญ แต่นันก็หมายถึงว่า พระสงฆ์เองก็ต้องพัฒนา
ตนเอง ให้อยู่ในสภาวะทีพร้อมจะช่วยเหลือสังคม แก้ปัญหาสังคม ไม่เป็ น
ระบบการศึกษาอบรมของไทยในปั จจุบนั ได้รบั อิทธิพลจากประเทศทางตะวันตก สอนให้รู้เรือง
ภายนอกตัว มิได้เน้นว่ าเมือเรียนรูเ้ รืองของคนอืนแล้ว ให้หนั มาตรวจสอบตนเองบ้าง ระบบการศึกษาเช่นนี
เมือตนมีขอ้ บกพร่องอะไรกลับมองไม่เห็น หรือเห็นแต่แกล้งทําไม่สนใจ พฤติกรรมของมนุษย์ประการสําคัญ
คือ มีศรัทธาเลือนลอย คนไทยนับถือพระนับถือเจ้าก็จริง แต่ส่วนใหญ่ไม่ เลือมใสอย่างมันคง ชาวพุทธทีนับ
ถือพระรัตนตรัยจึงควรพึงตนเอง ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็ นแรงบันดาลใจ ไม่ดูถูกความสามารถของตนเอง หัน
ไปพึงผีส างเทวดาหรือ สิงทีเหลวไหล หรือ งมงายต่ า งๆ เช่ น สัต ว์ป ระหลาดหัว เป็ น หมู หางเป็ น หมา
ปลาไหลเผือ ก เป็ น ต้ น สัง คมมนุ ษ ย์มีล ัก ษณะเช่ น เดีย วกับ ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ต่ า ง ๆ คือ มีก าร
เปลียนแปลง บางสังคมเปลียนแปลงช้าขณะทีบางสังคมเปลียนเร็ว ในอดีตสังคมส่วนใหญ่เปลียนแปลงอย่าง
ช้า ๆ จนเกือบไม่มอี ะไรเปลียนอย่างสําคัญในรอบร้อยปี แต่ในระยะประมาณร้อยปี ทแล้
ี วสังคมจํานวนหนึง
เปลียนแปลงอย่างมากจากสภาพสังคมแบบโบราณกลายเป็ นสังคมสมัยใหม่ ทีเห็นชัดเจนคือการเปลียนจาก
สังคมแบบเกษตรกรรมมาเป็ นสังคมอุตสาหกรรม จากสังคมแบบชนบทมาเป็ นสังคมเมือง เป็ นต้น แม้ว่าสังคม
จะมีความร่วมมือปรับเปลียนและแก้ไข เพือให้ได้กลไกทางสังคมดําเนินไปอย่างราบรืน แต่บางครังบางกรณี
อาจเกิดปั ญหาหรือข้อขัดแย้งขึนทังทีเป็ นผลมาจากปั จจัยภายในและจากปั จจัยภายนอกของสังคม ซึงส่งผลให้
การทํางานของกลไกทางสังคมไม่เป็ นปกติและกลายเป็ นปั ญหาสังคมขึนมาสังคมไทยก็เป็ นเช่นเดียวกับสังคม
อืน ๆ ทัวโลกทีมีปัญหา เพราะทุกสังคมมีการเปลียนแปลงซึงสิงเหล่านีเป็ นปั จจัยพืนฐานทําให้เกิดปั ญหา
สังคมได้ ปั ญหาสังคมอาจมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสังคมในระดับและขอบเขตทีต่างกัน เช่น ระดับ
ขุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก เป็ นต้น การเปลียนแปลง เหล่านีเกิดขึนมากน้อยและเร็วช้าไม่เท่ากันใน
แต่ละสังคม บางสังคมเกิดการเปลียนแปลงมากจนกลายเป็ นสังคมทีก้าวหน้าและเป็ นศูนย์กลางของโลกยุค
ใหม่ หลายสังคมเปลียนแปลงช้าหรือมีการเปลียนแปลงบางด้านทีเป็ นปั ญหา
คนไทยยุคใหม่ในปั จจุบนั ส่วนใหญ่นับถือพระรัตนตรัยเพียงลมปากเท่านัน แต่มพี ฤติกรรมสวน
ทางให้เลือมใสศรัทธาเป็ นส่วนใหญ่ หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนามีหวั ข้อทีทันสมัยอยู่ขอ้ หนึงคือ ปั ญหาทาง
จิต ของประชาชนไทย ทีว่ า ทัน สมัย เพราะสัง คมไทยเป็ น สัง คมทีมีค วามสงบสุข ไม่ มีปั ญ หาทางจิต ไม่
เหมือนกับประเทศทีเจริญหรือพัฒ นาแล้วแต่ มคี นเป็ นโรคจิตหรือคนบ้าเพิมขึน แต่ ปัจจุบนั คนไทยตกอยู่ใน
สภาพไม่แตกต่างจากประเทศทีเจริญหรือประเทศทีพัฒนาแล้วทีหมกมุ่น หลงใหลในวัตถุมากว่าสิงทีมีคุณค่า
ทางจิตใจ ทําให้เดินเข้าสู่สงที
ิ เรียกว่า อบายมุขได้ง่ายมากกว่าการเดินทางเข้าสู่วดั เพือบําเพ็ญบุญ บําเพ็ญ
ทานบารมีเพือให้ชวี ติ ได้พบกับความสุข ความเจริญ เมือสังคมมีสมาชิกใหม่ กระบวนการขัดเกลาทางสังคมก็
จะบังเกิดขึน ซึงการขัดเกลานันเป็ นกระบวนการทางสังคมกับทางจิตวิทยา ซึงมีผลทําให้บุคคลมีบุคลิกภาพ
ตามแนวทางทีสังคมต้องการ เด็กทีเกิดมาจะต้องได้รบั การอบรมสังสอนให้เป็ นสมาชิกทีสมบูรณ์ของสังคม
สามารถอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กบั คนอืนได้อย่างราบรืน ทําให้มนุ ษย์เปลียนแปลงสภาพตามธรรมชาติ
เป็ นมนุ ษย์ผมู้ วี ฒ
ั นธรรม มีสภาพต่างจากสัตว์โลกชนิดอืน เพือให้สมาชิกใหม่ได้เรียนรูค้ ุณธรรม คุณค่า และ
อุดมคติทสัี งคมยึดมัน และได้เรียนรูบ้ รรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีทใช้
ี ในสังคม ซึงจะทําให้ผนู้ นเป็
ั น
สมาชิกของสังคมได้อย่างสมบูรณ์ การขัดเกลาทางสังคมอาจเป็ นไปในทางตรง เช่น สอนพูด สอนมารยาท
และทางอ้อม เช่น ผ่านสือต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต และการอยู่ร่วมกับคนอืนในสังคม มีวถิ ีชาวพุทธ ได้แก่ การ
พนมมือ ไหว้ กราบพระ กราบผูใ้ หญ่ การดูแลสิงรอบตัวให้เรียบร้อย มีระเบียบสวยงาม การฝึกพฤติกรรมใน
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การนัง ยืน เดิน การลุกขึนยืนต้อนรับ รับ-ส่งของแก่พระภิกษุ มรรยาทในการสนทนา การพูดจาไพเราะ การ
กล่าวคําขอบคุณและคําขอโทษ การสํารวมกิรยิ ามารยาท การสวัสดีทกั ทาย การรับประทานอาหาร เป็ นต้น
ประเทศไทยนับถือศาสนาพุท ธเป็ นศาสนาประจําชาติ เป็ นหลักให้เราประพฤติปฏิบัติ การอยู่
ร่วมกันกับผู้อนให้
ื เกิดความรักความสามัคคีในประเทศชาตินัน พึงปฏิบตั ิตามหลักธรรมทีเรียกว่า สาราณีย
ธรรม 6 ประการคือ เมตตากายกรรม ทําต่อกันด้วยเมตตา แสดงไมตรี หวังดีต่อเพือน ช่วยเหลือกิจธุระด้วย
ความเต็มใจ แสดงกิรยิ าสุ ภาพ เคารพนับถือกัน ทังต่อหน้าและลับหลัง เมตตาวจีกรรม พูดต่อกันด้วยเมตตา
ช่วยบอกสิงทีเป็ นประโยชน์ สังสอน แนะนํา ตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพ
นับถือกันทังต่อหน้าและลับหลัง เมตตามโนกรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา ตังจิต ปรารถนาดี คิดทําสิงทีเป็ น
ประโยชน์แก่กนั มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิมแย้มแจ่มใสต่อกัน สาธารณโภคี แบ่งปั นลาภผลทีได้มาโดยชอบ
ธรรม แม้เป็ นของเล็กน้อย แจกจ่ายให้มสี ว่ นร่วม ใช้สอยบริโภคทัวกัน สีลสามัญญตา มีความประพฤติสุจริตดี
งาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ทําตนเป็ นทีน่ารังเกียจหรือเสือมเสียแก่หมู่คณะ ทิฐสิ ามัญญตา ปรับ
ความเห็นเข้ากันได้ เคารพรับฟั งความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการสําคัญ
ยึดถือหลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดเดียวกันซึงสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 12 (2560-2579) ทีมีวตั ถุประสงค์เพือวางรากฐานให้คน
ไทยเป็ นคนทีสมบูรณ์ มคี ุ ณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยค่านิยมทีดีมจี ิตสาธารณะและมีความสุขโดยมีสุข
ภาวะและสุขภาพทีดีครอบครัวอบอุ่นตลอดจนเป็ นคนเก่งทีมีทกั ษะความรูค้ วามสามารถและพัฒนาตนเองได้
ต่อเนืองตลอดชีวติ
จากปั ญหาเกียวกับการพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและสถาบันทางสังคม
ถือเป็ นความจําเป็ นเร่งด่วนทีจะต้องพัฒนาความรู้ ทักษะความชํานาญและความสามารถทีจะอยู่ในสังคมอย่าง
สันติ คณะผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธ เพือรูปแบบพฤติกรรม
เชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยทีเอือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์แบบยังยืน และผลจากการวิจยั จะ
นําไปเพือเป็ นการวางยุทธศาสตร์และแนวนโยบายของชาติและการสร้างสังคมด้วยความรักสมานสามัคคี
ปรองดองกันด้วยหลักของกัลยามิตรธรรมและจะเป็ นฐานการอยู่ร่วมกับสัง คมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต
อันใกล้นี ด้วยเหตุผลทังหมดนี คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ใช้โอกาสนี จัดทํางานวิจยั ชุดเรือง การสร้างโมเดลพฤติกรรม
เชิงพุทธ : แนวคิด หลักการ และการเสริมสร้างความสมดุลของชีวติ และครอบครัวสําหรับงานวิจยั เล่มนีจะเป็ น
โครงการย่อยที 4 เรือง การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

. เพือศึกษาครอบครัวต้นแบบของพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย
2. เพือพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย
3. เพือวิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

การวิจยั ครังนี ผู้วจิ ยั ได้นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็ นหลัก และบูรณาการกับความรู้ดา้ น
จิตวิท ยาสังคม และพฤติก รรมองค์ก ร มาประยุก ต์เพือกําหนดกรอบความคิดในการวิจยั โดยใช้รูปแบบ
ปฏิสมั พันธ์นิยม (Interactionism Model) เพือค้นหาสาเหตุและแนวทางการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธ
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ของครอบครัวและสังคมโดยในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็ นหลัก และบูรณา
การกับความรูด้ ้าน จิตวิทยาสังคม และพฤติกรรมองค์กร มาประยุกต์เพือกําหนดกรอบความคิดในการวิจยั
เพือค้นหาสาเหตุ และแนวทางการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุ ทธของครอบครัวและสังคมโดยมีตัวแปร
ดังต่อไปนี
ภาพประกอบที กรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework)
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักไตรสิขา
สังคหวัตถุ 4
พรหมวิหาร 4
หลักภาวนา 4
ทฤษฎีจติ วิเคราะห์
ทฤษฎีตน้ ไม้จริยธรรม

กรอบพัฒนาพฤติ กรรมเชิ งพุทธ

ครอบครัวต้นแบบเชิ งพุทธ

รูปแบบการพัฒนาพฤติ กรรม
ด้านสังคม
ด้านอารมณ์
ด้านปั ญญา
ด้านพฤติกรรม

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั รูปแบบผสมโดยคณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีจาก
งานวิจยั ทีเกียวข้อง จึงได้กาํ หนดรูปแบบเครืองมือในการดําเนินการดังนี
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ระเบียบวิ ธีวิจยั
. รูปแบบ
1.1 ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การวิจยั รูปแบบผสม โดยการศึกษาครอบครัวตัวอย่าง
ในสังคมไทยในปั จจุบนั และในพุทธประวัตสิ มัยพุทธกาล นํามาเปรียบเทียบกัน แล้ววิเคราะห์หลักธรรม
ออกมาเป็ นรูปแบบการพฤติกรรรมครอบครัวตัวอย่างในสังคมไทย
1.2 ประชากร
1.2.1 ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี ได้โดยการคัดเลือก จํานวน 4 ภาค ๆ 2
ครอบครัว ดังนี
1.2.2 ภาคเหนือ ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 2 ครอบครัว
1.2.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 2 ครอบครัว
1.2.4 ภาคใต้และภาคตะวันตก ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 2 ครอบครัว
1.2.5 ภาคกลางและภาคตะวันออก ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 2
ครอบครัว
1.3 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา ได้แก่
1.3.1 ภาคเหนือ ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 2 ครอบครัว
1.3.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 2 ครอบครัว
1.3.3 ภาคใต้และภาคตะวันตก ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 2 ครอบครัว
1.3.4 ภาคกลางและภาคตะวันออก ครอบครัวตัวอย่างจากชุมชนต้นแบบ 2
ครอบครัว
โดยวิธสี มุ่ แบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) จํานวนกลุ่มตัวอย่าง รวมทังสิน
8 ครอบครัวผูท้ รงคุณวุฒแิ ละเชียวชาญทางภูมปิ ั ญญาชาวบ้าน จํานวน 20 คน
1.4 การสร้างเครืองมือสําหรับใช้รวบรวมข้อมูล
1.4.1 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
1.4.2 แบบสอบถาม เพือทราบปั จจัยทางชีวสังคมและภูมหิ ลังของกลุ่มทีศึกษา
1.4.3 แบบสอบถามปัจจัยทางสังคม และแบบวัดแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมเชิง
พุทธซึงผูว้ จิ ยั จะดัดแปลง ปรับปรุงจากเครืองมือทีมีอยู่แล้ว และบางรายการก็จะจัดสร้างขึนเอง
1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดําเนินการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูลจะดําเนินการ ดังต่อไปนี
1.5.1 เสนอโครงการวิจยั เพือให้สภาวิจยั แห่งชาติพจิ ารณาอนุมตั ิ
1.5.2 ศึกษาเอกสารเพิมเติม ทังจากตําราและผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือรวบรวม
ความรูใ้ นเชิงทฤษฎี และผลจากการศึกษาวิจยั เพือนํามาเป็ นกรอบความคิดในการสร้างเครืองมือและเตรียม
ไว้สาํ หรับการเขียนรายงาน
1.5.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
1.5.4 สรุปผลการศึกษา และเขียนรายงานการวิจยั
1.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.6.1 วิเคราะห์จากการศึกษาเอกสาร ทังจากตําราและผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือ
รวบรวมความรูใ้ นเชิงทฤษฎี และผลจากการศึกษาวิจยั เพือเขียนรายงาน
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ครอบครัวตัวอย่าง

1.6.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการลงพืนที สํารวจ สัมภาษณ์

1.6.3 จัดกลุ่มสัมมนาการจัดการองค์ความรูโ้ ดยการสุม่ จาก ตัวแทนครอบครัว
ภาคโดยเน้นครอบครัวสมัยใหม่ เน้น พ่อแม่มอื ใหม่ โดยจัดให้ ทุกกลุ่มคนทีเกียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการ
องค์ความรู้ เช่น พระภิกษุ พยาบาล ครู อาจารย์ นักวิชาการ บุคคลทัวไป และครอบครัวตัวอย่าง
1.6.4 สรุปผลการศึกษา และเขียนรายงานการวิจยั

ผลการศึกษา

ผลศึก ษาครอบครัว ต้น แบบของพฤติก รรมเชิง พุ ท ธในสัง คมไทยจากผลการศึก ษาวิจ ัย ตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ข้อ ที 1 กลุ่ม ตัว อย่ า ง บุ ค คลหรือครอบครัว ทีจะอยู่ใ นสัง คมได้อ ย่ างมีค วามสุข หรือ ประสบ
ความสําเร็จได้นนั ผูใ้ ช้ชวี ิตแบบครองเรือนทีประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมพุทธศาสนาจะสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขในทางพุทธศาสนาถือว่าความเป็ นอริยบุคคลไม่ได้อยู่ทชาติ
ี กําเนิด แต่อยู่ทธรรมซึ
ี
ง
ประพฤติปฏิบตั ิและฝึ กฝนอบรมให้มขี นในจิ
ึ
ตใจของบุคคล ผู้ใดรู้แจ้งเข้าใจสัจธรรมทีมีอยู่โดยธรรมดาแห่ง
ธรรมชาติ คุณธรรมหรือระดับจิตของอริยบุคคลทีพัฒนาแล้วย่อมขึนอยู่กบั ผลทีได้รบั จากการปฏิบตั ินันว่า
สามารถขัดเกลากิเลสและสังโยชน์ ออกจากจิตใจหรือภูมจิ ติ ทีแตกต่างกันไปตามลําดับ เช่นเดียวกัน ดังที
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในตอนท้ายพระสูตรเรืองนีว่า อุบาสกผูม้ จี ติ หลุดพ้นในลักษณะนีกับภิกษุ ผู้มจี ติ หลุดพ้น
สินอาสวะได้นัน ไม่มคี วามแตกต่างกันเลย คือ สามารถหลุดพ้นด้วยวิมุตติเหมือนกัน และการนําธรรมโอสถ
ไปให้กบั ผูป้ ่ วยนันไม่ได้จํากัดหรือจําเป็ นว่าจะต้องเป็ นพระภิกษุสงฆ์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน แม้แต่ผทู้ เป็
ี น
อุบาสกอุบาสิกาที มีภูมธิ รรมภูมปิ ั ญญารูช้ ดั ในธรรมอย่างลึกซึง
เพือพัฒ นารูปแบบพฤติก รรมเชิง พุ ท ธของครอบครัว ในสัง คมไทยจากผลการศึก ษาวิจ ัย ตาม
วัตถุประสงค์ขอ้ ที 2 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยพบว่าครอบครัว หรือ
บุคคลทีมีก ารการนํ าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ จะสามารถแก้ไข และ
เยียวยาข้อผิดพลาดในดําเนินชีวติ ทีอาจสะสมจนเป็ นสาเหตุของปั ญญาต่อตนเองและสังคมได้ โดยบุคคลแต่
ละบุคคลทีจะดําเนินชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุขนัน จะต้องรูจ้ กั เอือเฟื อเผือแผ่ มีนําใจโดยการให้ทานแก่
คนรอบข้า ง เช่ น การให้ส งของ
ิ
การให้คํา แนะนํ า และการให้อ ภัย ต้อ งรู้จกั ผูก ใจคนรอบข้างด้วยคํา พู ด
อ่อนหวาน ไพเราะ ต้องทําตัวให้มีค่าและเป็ นประโยชน์ ต้องวางตัวสมําเสมอ พอดี ไม่ทอดทิงคนรอบข้าง
ปกป้ องคนในครอบครัว หมันพิจารณาตนเอง หมันร่วมการเสวนา ประชุม ปรึกษาหารือกันในเรืองทีเกียวกับ
ความเป็ นอยู่ร่วมกันหรือ เกียวกับปั ญหาต่างๆ เป็ นประจํา โดยมีการเปิ ดโอกาสให้คนในครอบครัวได้แสดง
ความคิด เห็น ร่ วมชีแจงเหตุผล แบ่งปั นประสบการณ์ ทีมีประโยชน์ ต่อแต่ ละคนในครอบครัวและต่ อแต่ ละ
ครอบครัวในชุมชน รวมถึงการทํากิจกรรมทีมีประโยชน์อนๆ
ื ร่วมกันเป็ นประจํา เช่น การทานข้าว กระชับ
ความสัมพันธ์อบอุ่นในครอบครัวและชุมชน การประกอบศาสนกิจ และ การมีกจิ กรรมการร่วมกัน หากคนใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ความเคารพนับถือท่านผูใ้ หญ่ เห็นถ้อยคําและความประพฤติอนั ดีงามของท่าน
เหล่านันว่าเป็ นสิงอันพึงรับฟั งและปฏิบตั ติ าม เช่น สมาชิกครอบครัวเคารพ เชือฟั งหัวหน้าครอบครัวและญาติ
ผู้ใหญ่ คนในครอบครัวให้ความเคารพผู้นําครอบครัว และผู้ใหญ่ทมีี ความรอบรู้ในความรูแ้ ละประสบการณ์
ต่างๆ ในการดําเนินชีวิตอย่างสันโดษคือการมีความยินดีพอใจ และมีความสุขกับเครืองเลียงชีพทีหามาได้
ด้วยความเพียรพยายามอันชอบธรรมของตน ไม่โลภหรือริษยาใคร ไม่หลงใหลในกระแสวัตถุนิยมและบริโภค
นิยมในโลกสมัยใหม่ แต่ให้ความคิดริเริม สนับสนุ นส่งเสริมการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทีมีประโยชน์แก่ทุกคน
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ในครอบครัว โดยนัยยะก็คอื การอนุ รกั ษ์ประเพณีทสืี บทอดกันมาในการแสดงความกตัญ ูกตเวทีระลึกถึง
พระคุณของบรรพบุรุษ หากใครแตกเหล่าออกไปก็สามารถสร้างความแตกแยกให้เกิดปั ญหาในการใช้ชวี ติ ได้
สังคมโลกมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดําเนินชีวติ จึงเป็ น
สิงสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง เหตุผลจึงแตกต่างเพราะครอบครัวเป็ นพืนฐานของสังคมทีดี ในการประพฤติ
ปฏิบัติด้านคุณ ธรรม จริยธรรม และการดําเนิน ชีว ิต จึง ต้องมีก ารกําหนดบรรทัด ของสัง คมด้า นคุ ณธรรม
จริยธรรมตังแต่ทบ้ี าน
วิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยจากผลการศึกษาวิจยั
ตามวัตถุ ประสงค์ขอ้ ที วิเคราะห์ผลการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัว ในสังคมไทยขอ
เสนอแนะว่ารูปแบบการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทยโดยการยึดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในการดําเนินชีวติ ส่งผลให้บุคคล ชุมชน และสังคม เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมที
ถู ก ต้ อ งเหมาะสมทังการนํ า หลัก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา มาใช้ใ นการดํ า เนิน ชีว ิต ทํา ให้ส ามารถเพิม
ประสิท ธิภ าพของการดํา เนิ นงานอย่ างยังยืนอีกทังยัง จัด เป็ น การหล่ อหลอมพืนฐานทางจิต ใจของคนใน
ครอบครัวและสังคมโดยรวมให้เป็ นอันหนึงอันเดียวกัน

อภิ ปรายผลการศึกษา

การอภิปรายผลการวิจยั นี กล่าวถึงการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการบริหารครอบครัวของครอบครัว
ตัวอย่างในสังคมไทย ผู้วจิ ยั จะกล่าวถึงประเด็นสําคัญทีน่าสนใจนํามาอภิปรายผลได้ ดังนีผลการวิจยั พบว่า
ครอบครัวตัวอย่างมีการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารตนเอง และคนในครอบครัว
ฉะนันจากการศึกษาการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธในสังคมไทย พบว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ทีครอบครัวตัวอย่างนํามาใช้บริหารตนเอง และคนในครอบครัวในแต่ละด้าน ได้ดงั นี ด้านสังคม ด้านอารมณ์
ด้านปั ญญา และด้านพฤติกรรม
ผลการวิจยั พบว่า ครอบครัวตัวอย่างในสังคมไทยมีการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในการบริหารตนเองและครอบครัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าครอบครัวตัวอย่างในสังคมไทยมีมี
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ด้านรูจ้ กั ตน (อัตตัญ ุตา)
สอดคล้อ งกับ วิท ยานิ พ นธ์เ รือง ภาวะผู้นํา ทีพึง ประสงค์ใ นยุ ค โลกาภิว ัฒ น์ : ศึก ษาจากหลัก พุ ท ธธรรม
ของนันทวรรณ อิสรานุ วฒ
ั น์ชยั ว่า บทบาทผูน้ ํ าทีดีตามหลักพุทธธรรม ผู้นําทีดีจะต้องยึดหลัก “ธรรม” เช่น
พรหมวิหาร 4 ธรรมาธิปไตย พละ 4 และสัปปุรสิ ธรรม 7 เป็ นต้น เป็ นคุณธรรมสําคัญสําหรับ การปฏิบตั ิ
หน้าทีของตน เพือให้สามารถดําเนินชีวติ ให้บรรลุผลสําเร็จทีวางไว้และนํ าพาคนรอบข้างาไปสู่ความสงบสุข
และมันคงตลอดไป หลักสังคหวัตถุ 4 ว่าด้วยการครองคน เป็ นธรรมยึดเหนียวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้
สามัคคีประกอบด้วยทานคือ การให้ ปิ ยวาจาคือ วาจาอันเป็ นทีรัก อัตถจริยาคือ การประพฤติประโยชน์ และ
สมานัตตตาคือ ความมีตนเสมอต้น เสมอปลาย เป็ นคุณธรรมทีนําไปสู่ความสําเร็จแห่งผลทีมุ่งหมาย บุคคลที
นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดําเนินชีวติ โดยจะส่งผลทําให้เป็ นทียอมรับจากบุคคลรอบข้าง
ทําให้
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1.1 การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจําเป็ นต้องพัฒ นาคนให้เป็ นแบบอย่างทีดี ที
สามารถสร้างสรรค์สงั คมให้น่าอยู่ การพัฒนาคนในประเทศได้พจิ ารณาทีคุณภาพทางการศึกษาเป็ นสําคัญ
ตามทีได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ หมวด 1 มาตรา 6 ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็ นไป
เพือพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ทสมบู
ี รณ์ทงร่
ั างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม” โดยจะเห็นว่า
เป้ าหมายของการจัดการศึกษาเพือพัฒนาคนในประเทศมี 6 ประการคือ 1) มีความสมบูรณ์ ทงร่
ั างกายและ
จิตใจ 2) มีสติปัญญา คิดได้ คิดเป็ น ประยุกต์ได้ 3) มีความรู้ 4) มีคุณธรรมจริยธรรม 5) มีวฒ
ั นธรรม และ 6)
อยู่ร่วมกันกับผูอ้ นได้
ื อย่างมีความสุข และเมือพิจารณาร่วมกับบริบทความเปลียนแปลงของกระแสโลกาภิวตั น์
อาจกล่ าวได้ว่า ยังไม่เพียงพอในการเป็ นเครืองยืนยันว่าจะสามารถพัฒนาพฤติก รรมคนไทยให้เป็ นคนที
กําหนดอนาคตของประเทศได้ เนืองจากกระแสโลกาภิวตั น์ ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงของสังคมจากเดิมใน
หลายๆเรือง
2. ข้อเสนอแนะเชิ งวิ ชาการ
2.1 ควรศึกษาวิจยั ครอบครัวตัวอย่างในพืนทีต่างๆ ซึงมีสภาพแวดล้อมทางสังคมทีแตกต่าง
กัน เพือศึกษาเปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่างกันระหว่างพฤติกรรม
2.2 ควรศึก ษาครอบครัว ตัว อย่ า งในประเทศอืนๆ ในเอเชีย ทีประชากรส่ว นใหญ่ นับ ถือ
พระพุทธศาสนา เช่น ลาว พม่า เขมร และอินเดีย เนืองจากประเทศไทยในอนาคตจะมีการเข้าร่วมกันเข้ากลุ่ม
อาเซียน และแรงงานจะมีค วามหลากหลาย เพือเปรียบเทียบความสอดคล้องและความแตกต่ างระหว่ าง
พฤติกรรม
2.3 องค์ก รต่ างๆ ควรมีก ารวางแผนและการจัด การในการพัฒ นาพฤติก รรมเชิง พุ ท ธที
ตอบสนองต่อกลยุทธ์ ทิศทาง และเป้ าหมายขององค์กรเป็ นหลักโดยอาศัยพืนฐานทีดีของพระพุทธศาสนาทีมี
คําสอนอันเป็ นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์
3. ข้อเสนอแนะการนําผลการวิ จยั ไปใช้ประโยชน์
3.1 ใช้รปู แบบพฤติกรรมเชิงพุทธในการออกแบบโปรแกรมการพัฒนา หลักสูตรพัฒนาพ่อแม่
มือใหม่ หรือกลุ่มบุคลากรทีจะทําให้การพัฒนามีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายจากการลองถูกลองผิด การเลือก
หลักธรรมทีเหมาะสมกับผู้เรียนจะทําให้การเรียนรู้เป็ นไปได้เร็วขึน การเลือกเทคนิควิธกี าร สือและกิจกรรม
ของการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์กระแสหลักทีมีพนฐานมาจากทฤษฎี
ื
การเรียนรู้ต่างๆ จะทําให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิผลมากขึน การคาดหวังให้บุคลากรเปลียนพฤติกรรมให้มจี ริยธรรม ศีลธรรมมากขึนโดยการพาไปนัง
สมาธิเป็ นครังคราวหรือ เชิญพระนักเทศน์มาเทศน์เป็ นครังคราว เป็ นความคาดหวังทีไม่สมเหตุสมผล เป็ น
ความคาดหวังทีไม่ได้ใช้องค์ความรูก้ ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระแสหลักทีมีฐานคติจากพุทธธรรม
4. ข้อเสนอแนะในการทําวิ จย
ั ครังต่อไป

ในการทําวิจยั ครังต่อไปควรจะทําวิจยั เกียวกับเรืองต่อไปนี
4.1 การพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธของนักเรียนทีมีเสียงต่อการติดเกม
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4.2 ควรมีการวิจยั ถึงกระบวนการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาพฤติกรรมมนุ ษย์ดว้ ยการนํา
พุทธญาณวิทยามาประยุกต์ใช้กบั การดําเนินชีวติ ในการจัดกิจวัตรประจําวันต่างๆ เพือให้ทราบถึงผลของการ
นําความรู้ ความเข้าใจ ทีมีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
4.3 การประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการพัฒนาพฤติก รรมเชิงพุทธของ เช่นการ
สแกนคิวอาร์โค้ด เพือเข้าถึงข้อมูลภาคภาษาอังกฤษ หรือข้อมูลสําคัญต่างๆ
4.4 ควรมีการวิจยั ถึงกระบวนการในการสร้างเครืองมือทางการพัฒนาพฤติกรรมเชิงพุทธโดย
การบูรณาการพุทธญาณวิทยากับการบริหารตามหลักสากล ให้เกิดขึนอย่างเป็ นรูปธรรม และผลักดันนํ ามา
ประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั งิ านในองค์กรต่างๆ เพือเป็ นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในทุกๆ ด้าน
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