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แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักฆราวาสธรรมในพระพุทธศาสนา ด้านหลักการครองเรือน
ควรปฏิบตั ติ ามแนวความซื่อสัตย์ การไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนมากกว่าส่วนรวม และเข้าใจถึงความสาคัญ
ของตนที่มอี ทิ ธิพล หรือบทบาทและความสัมพันธ์ต่อผู้อ่นื ด้านหลักการอยู่ร่วมกันในชุมชน ควรปฏิบตั ติ าม
แนวความอดกลัน้ การฝึ กแก้ไขปั ญหาโดยสันติวิธี และรู้จกั ขอบเขตและการแสดงออกของอารมณ์ อย่าง
พอเหมาะ ด้านหลักการทางานให้สาเร็จ ควรปฏิบตั ติ ามแนวความอดทน การไม่ท้อถอยต่อปั ญหาที่ประสบ
และแสดงความคิดเห็นและความรู้สกึ ในเรื่องต่างๆ พอเหมาะ ด้านหลักการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง ควร
ปฏิบตั ติ ามแนวความเสียสละ มีน้ าใจเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ต่อบุคคล เช่นนี้ จะทาให้อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์
ลดปั ญหาความขัดแย้ง และปั ญหาทางสังคม เกิดสันติสขุ ในบุคคล ชุมชน และสังคมแบบยังยื
่ น
คาสาคัญ: สูตร, การพัฒนา, คุณภาพ

ABSTRACT
This article is the guidelines for developing life quality, according to Secular Dharma 4 in
Buddhism. The Principles of dominate the house, should follow honest guidelines, do not see
personal benefits over public, and understand self- importance has influence or role and relationship
with others. The principles of living together in the community, we should be tolerance, be trouble
solving by peaceful, and know the extent and expression of emotions appropriately. The principle of
working successfully, we should follow patience process, not giving up on the problems then express
opinions and feelings on various matters appropriately. The principle of creating value for
themselves, we should follow the sacrifice, be kind-hearted to people around us and make living
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together with reconciliation. Reduce conflicts and social problems then we will have peacefulness in
people, communities and society in a sustainable manner.
Keywords: formula, developing, quality

บทนา
มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการชีวติ ทีด่ ที พ่ี ร้อมสมบูรณ์ ปรารถนาความสุขความสบาย ความสาเร็จในการ
ดาเนินชีวติ ทุกชีวติ ที่เกิดมาในโลกนี้จงึ แสวงหาความสุขด้วยกันทัง้ สิ้น แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะได้ดงใจตั
ั ่ วเอง
ปรารถนา เพราะการมีชวี ติ ที่มคี วามสุขนัน้ ต้องอาศัยปั จจัยหลายด้าน ต้องผสมกลมกลืนกันหลายอย่าง การ
แสวงหาความสุขนัน้ ย่อมขึ้นอยู่กบั ความสามารถของแต่ละคน เพราะว่าคนเรานัน้ มีค วามแตกต่างกันเช่น
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เป็ นต้น แต่ความสุขทีม่ นุ ษย์ได้รบั มักเน้นทางด้านวัตถุมากกว่า เป็ น
ความสุขทีอ่ งิ อาศัยวัตถุสงิ่ ของทีส่ นองความต้องการเท่านัน้ ธรรมชาติของมนุ ษย์ทเ่ี ป็ นเช่นนี้เพราะถูกอานาจ
ของกิเลสครอบงา ทาให้มคี วามปรารถนาไม่สน้ิ สุด ถูกอวิชชาปิ ดบังทัง้ ตนเองและผูอ้ ่นื จึงเกิดปั ญหาทางสังคม
ปั ญหาทุจริตเพื่อการแข่งขัน การแก่งแย่งทาทุกวิถีทางที่จะได้ค รอบครองเป็ นเจ้าของสิง่ เหล่านัน้ มนุ ษย์
จานวนมากในโลกเป็ นอย่างนี้ คือเมื่ออยู่ไปๆ ชีวติ และความสุขของตนก็ไปขึน้ กับวัตถุภายนอกหมด ถ้าขาด
วัตถุท่จี ะเสพแล้วอยู่ไม่ได้ กระวนกระวายทุรนทุรายหาความสุขไม่ได้ 1 ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก ประกอบกับการทบทวนผลการพัฒนา
ประเทศที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศมีความเจริญก้าวหน้ าในหลายด้ าน แต่
ขณะเดียวกันยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและการบริหารจัดการประเทศ
ที่มคี วามบิดเบือน ไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นในระยะยาว ทัง้ ยังเป็ นความเสี่ยงที่อาจทาให้ปัญหาต่างๆ
รุนแรงมากขึน้ และเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ2
เมื่อต้องการเร่งรีบพัฒนา องค์กรหรือหน่ วยงานราชการต่างๆ ก็ต้องการให้ประชาชนมีความสุขมี
ชีวติ ที่ดงี าม ก็ระดมทุน ระดมนโยบายที่หลากหลาย เพื่อให้ความเป็ นอยู่หรือการดารงชีวติ เป็ นไปอย่างมี
ความสุข จึงได้เร่งรีบพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้ าเพื่อความสะดวกสบาย เพื่อสนองความ
ต้องการของประชาชน ทาให้เกิดผลกระทบมีปัญหาเกิดขึน้ ล้วนมาจากผลของการพัฒนาที่มุ่งเน้นด้านวัตถุ
มากเกินไป เมื่อโลกมีความเจริญด้านวัตถุมากยิง่ ขึน้ เท่าใด ความเจริญด้านจิตใจของมนุ ษย์ในสังคมกลับมี
ความเสื่อมถอยลงเพราะความนิยมในวัตถุ จนเรียกได้วา่ คนในปั จจุบนั ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของวัตถุนิยมก็ว่า
ได้3 เพราะได้แต่อิงอาศัยสิง่ อานวยความสะดวกด้านวัตถุ เช่น เครื่องอานวยความสะดวกด้านสื่อสาร มี
โทรศัพท์มอื ถือ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เป็ นต้น หรือมีเครื่องใช้วตั ถุต่างๆ ที่เกินความจาเป็ น ต้องการ
1
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รถยนต์หรือบ้านที่ใหญ่โต ซึ่งเมื่อวัตถุเจริญก้าวหน้าไปเท่าใด ด้านจิตใจของมนุ ษย์ก็สบั สนวุ่นวายมากเป็ น
เท่าตัว เพราะการไม่สามารถจะพัฒนาตนให้รทู้ นั ต่อสภาพความจริง จึงตกเป็ นทาสวัตถุเพราะเพลิดเพลิน ตก
อยูใ่ ต้อานาจของตัณหาความอยากได้อยากมี ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้วา่ โลกพร่องอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ ไม่รจู้ กั อิม่
เป็ นทาสแห่งตัณหา4
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามแนวพระพุทธศาสนาจึงมีความสาคัญต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศชาติ ทุกคนจึงควรรู้จกั และเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวติ ให้ถูกต้องและช่วยกัน
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสิง่ แวดล้อมให้ดขี น้ึ ซึ่งจะนาไปสู่การมีคุณภาพที่ดี
ร่วมกันได้ในที่สุด โดยเป็ นการพัฒนาที่เกิดขึน้ ตามหลักคาสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า ทาให้เกิดความสุขอย่าง
ยังยื
่ นปราศจากการบีบคัน้ ของสภาวะอารมณ์ ต่างๆ ชีวติ ที่มคี ุณภาพซึ่งเป็ นชีวติ ที่อยู่รอด อยู่ดี อยู่อย่างมี
หลักการ และบุคคลนัน้ สามารถปรับตัวและแก้ไขปั ญหาได้ เพื่อดาเนินชีวติ อย่างสงบตามอัตตภาพ ในการนี้
ผูเ้ ขียนได้นาเอาหลักฆราวาสธรรม ตามแนวพระพุทธ ศาสนา ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความอดกลัน้ ความอดทน
และความเสียสละ มาเสนอแนวทางประยุกต์ใช้เป็ นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามวิถพี ุ ทธ เพื่อให้ผอู้ ่านได้ม ี
ทางเลือกอีกทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความหมายของคุณภาพชีวิต
แนวคิดเกีย่ วคุณภาพชีวติ (Quality of Life) ได้มนี กั วิชาการหลายท่านให้ความหมาย ซึง่ ใช้ในแวด
วงวิชาการมากมายหลายสาขา เพราะเป็ นสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาของในแต่ละสังคม และยังเป็ นองค์ประกอบในการ
ดารงชีวติ ของมนุ ษย์ ซึ่งสังเกตได้จากความต้องการปั จจัยสี่ ส่วนที่เป็ นองค์ประกอบของการอยู่ร่วมในสังคม
คือ ความรู้สกึ ที่พงึ ปรารถนา เช่น ความรู้สกึ สบายใจ ความมันคงปลอดภั
่
ย ความรับผิดชอบ ความเชื่ อมัน่
ความร่วมมือร่วมใจ หรือความสัมพันธ์ทางสังคมทีม่ นุษย์อยูใ่ นสังคมเดียวกัน
อนุ ชาติ พวงสาลี และคณะ 5 กล่าวว่า คุณภาพชีวติ หมายถึง ระดับของการมีชีวติ ที่ดี มีความสุข
ความพึงพอใจในชีวติ เป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพความเป็ นอยู่ และการดาเนินชีวติ ของปั จเจกชนในสังคม
สุวฒ
ั น์ มหัตนิรนั ดร์กุล และคณะ 6 กล่าวว่า คุณภาพชีวติ หมายถึง ระดับการมีชวี ติ ที่ดี มีความสุข
และความพึงพอใจในชีวติ ทัง้ ในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และการดาเนินชีวติ ของปั จเจกบุคคลใน
สังคม เป็ นการประสานการรับรูข้ องบุคคลในด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ ทางสังคม สิง่ แวดล้อม ภายใต้
วัฒนธรรม ค่านิยม และเป้ าหมายในชีวติ ของแต่ละคน
ปราชญา กล้าผจัญ7 กล่าวว่า คุณภาพชีวติ หมายถึง การทีม่ นุ ษย์สามารถดารงชีวติ อย่างมีความสุข
มีคุณภาพ มีความเป็ นอยู่ท่ดี ี เป็ นชีวติ ที่พ่งึ ตัวเองได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ในสังคมได้อย่างเป็ นสุข
4

ม.ม. (ไทย) 13/305/368.
อนุชาติ พวงสาลี และคณะ, การพัฒนาเครื่องชี้วดั คุณภาพชีวิตและสังคมไทย, (กรุงเทพมหา นคร: สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), 2539), หน้า 61.
6
สุวฒ
ั น์ มหัตนิรนั ดร์กุล และคณะ, เปรียบเทียบแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุด100 ตัวชี้วดั
และ 26 ตัวชี้วดั , (เชียงใหม่: โรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข, 2540), หน้า 5.
7
ปราชญา กล้าผจัญ, คุณภาพชีวิตของมนุษย์นักบริ หารกับการออกกาลังกาย, (กรุงเทพมหานคร: ข้าวฟ่ าง,
2545), หน้า 8.
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มนุษย์ทุกคนปรารถนาทีจ่ ะมีชวี ติ ทีย่ นื ยาว เพียบพร้อมด้วยความสุขและความสาเร็จอย่างสมบูรณ์ เมื่อมนุ ษย์
เติบโตขึน้ ต้องหางานทา ก็ปรารถนาทีจ่ ะมีชวี ติ การทางานทีม่ คี ุณภาพอีกด้วย งานนัน้ ต้องเป็ นงานทีท่ าแล้ว
ให้ตนเองเกิดความสุขจากการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานนัน้ ๆ ด้วย ทาแล้วมองเห็นหนทางทีจ่ ะเจริญก้าวหน้ายิง่ ๆ
ขึน้ ไป
สมใจ ลักษณะ8 กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวติ คือ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขสรรค์สร้าง
เกีย่ วกับตนเอง เพือ่ นาไปสูค่ วามดี ความงาม ความเจริญในตนเอง โดยมีความมุง่ หมายสูงสุด คือ การมีชวี ติ ที่
มีคุณภาพ
สงวน สุทธิเลิศอรุณ9 กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวติ คือ การตัง้ เป้ าหมายในชีวติ ให้มคี วามเป็ นอยู่
ทีด่ ขี น้ึ มีความเป็ นตัวตนทีส่ มบูรณ์ เนื่องมาจากการพัฒนาอยูเ่ สมอ
สรุปความได้วา่ คุณภาพชีวติ หมายถึง การทีม่ นุ ษย์สามารถดารงชีวติ อย่างมีความสุข มีคุณภาพ มี
ความเป็ นอยู่ท่ดี ี เป็ นชีวติ ที่พ่งึ ตัวเองได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้เป็ นปกติ ส่วน การพัฒนา
คุณภาพชีวติ คือการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข สรรค์สร้างเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนาไปสู่ความดี ความงาม
ความเจริญในตนเอง มีการตัง้ เป้ าหมายในชีวติ ให้มคี วามเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ มีความเป็ นตัวตนทีส่ มบูรณ์ ทาชีวติ ให้
มีความสุข เป็ นชีวติ ที่สามารถปรับตัวเองเข้ากับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้ ทัง้ สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
สิง่ แวดล้อมทางสังคม และสามารถปรับธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมให้เข้ากับตน โดยไม่เบียดเบียนผูอ้ ่นื
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต
ในการดารงชีวติ มนุ ษย์จะมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ต้องประกอบด้วยปั จจัยต่างๆ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบของ
การดาเนินชีวติ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบนัน้ ก็ล้วนแต่มคี วามสาคัญ อาจจะกล่าวได้ว่า ปั จจัยที่มคี วามสาคัญที่
เป็ นองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ นัน้ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่านิยม เป็ นต้น ซึ่งมีนักวิชาการ
หลายท่านให้ความคิดเห็นไว้ ดังนี้
สมพล ประดับผล10 กล่าวว่า คุณภาพชีวติ แบ่งองค์ประกอบออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 สิง่ จาเป็ นระดับพืน้ ฐาน คือ ส่วนที่ทาให้พอมีชวี ติ อยู่ได้ ประกอบด้วยเสรีภาพในขอบเขต
แห่งกฎหมาย หรือประเพณีของสังคมทีต่ นเป็ นสมาชิกอยู่
ส่วนที่ 2 สิง่ จาเป็ นต่อการเพิม่ คุณภาพชีวติ เป็ นส่วนที่เพิม่ เติมจากสภาพพออยูไ่ ด้กลายเป็ นอยูด่ ี คือ
สภาพแวดล้อ มที่เ หมาะสม เอื้อ อ านวยต่ อ การเพิ่ม คุ ณ ภาพ ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มที่ไ ม่ม ีม ลภาวะ สงบ
เอื้ออานวยต่อการพัฒนาตนเอง และอยู่ใกล้ชดิ กับธรรมชาติมากที่สุด คุณสมบัตทิ ่เี หมาะสมที่ทาให้สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของบุคคล ได้แก่ การมีจุดมุง่ หมายในชีวติ การมีความสามารถในการตัดสินใจ การมีพน้ื
ฐานความรูเ้ กี่ยวกับตนเองและสิง่ แวดล้อม และการมีความพยายามอุตสาหะและอดทน คุณสมบัตทิ ่สี ่งเสริม
8

สมใจ ลักษณะ, การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางาน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏสวน สุนนั ทา,
2543), หน้า 85.
9
สงวน สุทธิเลิศอรุณ, พฤติ กรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน,(กรุงเทพมหานคร: ทิพย์วสิ ทุ ธิ,์ 2545), หน้า 159.
10
สมพล ประดับผล, “คุณภาพชีวติ หลังการปฏิรปู ระบบราชการของข้าราชการทหารชัน้ ประทวนศึกษากรณีกองพัน
ทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์”, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต, สาขาการบริหารทัวไป,
่ (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ:
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), หน้า 9.
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การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ได้แก่ การมีความมักน้อยไม่โลภ รูจ้ กั เอาใจเขามาใส่ใจเรา การมีระเบียบวินั ย
และการมีจริยธรรมอื่นๆ ทีส่ งั คมยอมรับ
นิ ศ ารัต น์ ศิล ปเดช 11 ได้ ก ล่ า วถึง องค์ ป ระกอบที่จ ะท าให้ บุ ค คลมีคุ ณ ภาพชีวิต ที่ดีไ ด้ นั ้น ควร
ประกอบด้วยปั จจัยพืน้ ฐาน คือ
1. ปั จจัยด้านความสมบูรณ์ดา้ นร่างกายและสติปัญญา หมายถึง การทีม่ นุ ษย์มคี ุณภาพ ชีวติ ทีด่ ไี ด้
นัน้ จะต้องมีความเป็ นปกติของร่างกายและสติปัญญาเป็ นพืน้ ฐาน ซึ่งได้แก่การมีอวัยวะต่างๆ ของร่ างกาย
สมบูรณ์ครบถ้วน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีพละกาลังที่สามารถทากิจการงานได้ดเี ช่นเดียวกับคนอื่นๆ มี
ระดับพัฒนาการของสติปัญญาเป็ นปกติ สามารถศึกษาเล่าเรียน คิดไตร่ตรองหาเหตุผลต่างๆ รวมทัง้ สามารถ
แก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้
2. ปั จจัยด้านความสมบูรณ์ดา้ นจิตใจและอารมณ์ หมายถึง การเป็ นผูท้ ม่ี จี ติ ใจทีด่ มี อี ารมณ์แจ่มใส
มันคง
่ ไม่แปรปรวนหงุดหงิดโมโหง่าย จิตใจมีคุณธรรม ไม่อจิ ฉาริษยาหรือเคียดแค้นพยาบาทผูอ้ ่นื เป็ นผูม้ อง
โลกในแง่ดี มีความโอบอ้อมอารี พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือผูท้ ต่ี กทุกข์ได้ยากหรือเดือดร้อนเสมอ การมีพน้ื ฐานด้าน
จิตใจและอารมณ์ทด่ี ี จะช่วยให้บุคคลเกิดความสุขและความสงบในการดารงชีวติ
3. ปั จจัยด้านความสมบูรณ์สงั คมและสิง่ แวดล้อม หมายถึง การเป็ นคนทีไ่ ด้รบั การยอม รับจากคน
ทัวไปอั
่
นเนื่ องมาจากการมีม นุ ษ ยสัม พันธ์อนั ดี มีค วามสามารถในการปรับตัวยอมรับความสามารถและ
ความสาคัญของผู้อ่นื ตลอดจนสิง่ อื่นๆ ที่อยู่รอบตัว ดังนัน้ จึงเป็ นผู้ท่เี ห็นคุณค่าของบุคคลและสิง่ แวดล้อม
และคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาให้สงิ่ แวดล้อมเหล่านัน้ คงคุณค่าและประโยชน์ อยู่ตลอดไป จะยอมให้เกิดความ
เสียหายหรือมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมบ้างก็เป็ นเพียงส่วนน้อยที่สุด การมีความสมบูรณ์ดา้ นสังคมและสิง่ แวด
ล้อมจะช่วยให้บุคคลมีชวี ติ ทีเ่ หมาะสมกลมกลืนและเข้ากันได้ดกี บั สังคมและสิง่ แวดล้อมของตน
4. ปั จจัยด้านความสมบูรณ์ของสิง่ ที่จาเป็ นในการดารงชีวติ หมายถึง ความสามารถที่ จะจัดหา
สิง่ จาเป็ นต่างๆ ทีจ่ ะช่วยให้ชวี ติ ดารงอยูไ่ ด้อย่างดีตามฐานะของตนเองตลอดจนสภาพของสังคมเศรษฐกิจและ
ยุคสมัย ปั จจัยจาเป็ นเหล่านี้ ได้แก่ ปั จจัย 4 ซึ่งมีอาหาร เสือ้ ผ้า ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรคและสิง่ อานวยความ
สะดวกสบายต่างๆ ตลอดจนการได้รบั การศึกษา การพักผ่อ น ซึ่งบุคคลจาเป็ นต้องจัดหรือจัดให้มขี ้นึ ตาม
ความจาเป็ นในสภาพสังคมและสิง่ แวดล้อมของตน การมีปัจจัยจาเป็ นในการดารงชีวติ ที่ดแี ละพอเพียง ย่อม
ช่วยให้บุคคลมีความสะดวกสบาย ไม่ลาบากขัดสน และย่อมนามาซึง่ ความสุขและความพึงพอใจในชีวติ
สรุปความได้วา่ องค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพชีวติ อาจประกอบด้วยปั จจัยด้านความสมบูรณ์
ด้านร่างกายและสติปัญญา ปั จจัยด้านความสมบูรณ์ดา้ นจิตใจและอารมณ์ ปั จจัยด้านความสมบูรณ์ทางสังคม
และสิง่ แวด ล้อม และปั จจัยด้านความสมบูรณ์ของสิง่ ทีจ่ าเป็ นในการดารงชีวติ
ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต
Maslow12 ได้แบ่งลาดับความต้องการเบือ้ งต้นของมนุษย์ไว้ ดังนี้

11

นิศารัตน์ ศิลปะเดช, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต,พิมพ์ครัง้ ที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: พิศษิ ฐ์การพิมพ์,
2540), หน้า 85-86.
12
aslow, A. H., Motivation and Personality, (New York: Harper. 1954), pp. 84-87.
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1. ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Need) ความต้องการทีถ่ อื ว่าเป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญทีส่ ดุ
ซึ่งได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ การหลับนอน การขับถ่าย อาหาร ความปลอดภัย ความรัก และ
การตระหนักในความสามารถของตนเอง สิง่ ทีจ่ ะเป็ นตัวกระตุน้ ให้มนุ ษย์แสดงพฤติกรรมมากทีส่ ดุ คือ ความ
ต้องการอาหาร ตราบใดทีม่ นุษย์เรายังมีความหิว ตราบนัน้ มนุ ษย์เราจะไม่มคี วามต้องการในเรื่องอื่น จะคิดอยู่
เพียงเรื่องเดียวว่าทาอย่างไรจึงจะทาให้ท้องอิ่มได้ จะไม่คานึ กถึงสิง่ อื่นใด แม้แต่เรื่องความปลอดภัย จาก
แนวความคิดนี้ของ Maslow ทาให้เราพอจะเข้าใจการแสดงพฤติกรรมทัง้ ของตัวเองและของผูท้ เ่ี ราเกีย่ วข้อง
ได้วา่ ในขณะนัน้ หรือช่วงเวลานัน้ เราหรือเขาขาดอะไรหรือมีความต้องการในเรือ่ งใด
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Need) เมื่อความต้องการด้านร่างกายได้รบั การตอบสนอง
อย่างเพียงพอ มนุ ษย์ก็จะมีความต้องการในเรื่องอื่นต่อไปอีก คือ ความต้องการความปลอดภัย ซึ่งได้แก่
ความรูส้ กึ มันคงปลอดภั
่
ย ความเป็ นปึ กแผ่น ความต้องการคุม้ ครองปกป้ องความรูส้ กึ ทีป่ ลอดจากการคุกคาม
ปลอดภัยจากความวิตกกังวล ความต้องการทีจ่ ะอยูใ่ นระเบียบความต้องการกฎหมายคุม้ ครอง ตลอดจนความ
ต้องการความเข้มแข็งของผูค้ ุม้ กัน
3. ความต้องการความรักและเป็ นเจ้าของ (The Belongingness and Love Need)ความต้องการทัง้
ทางด้านร่างกายและความปลอดภัยได้รบั การตอบสนองอย่างเพียงพอ มนุ ษย์ก็จะมีความต้ องการในเรื่อง
ความรักและความเป็ นเจ้าของขึน้ มาอีก มนุ ษย์ทุกคนต้องการเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มทีต่ นเองจะต้องเกี่ยวข้อง
ด้วย ไม่มใี ครทนได้ ถ้ารูส้ กึ ว่าไม่ได้รบั การยอมรับจากกลุ่มมนุ ษย์ ทุกคนอยากได้ความรักจากคนอื่น อยาก
เป็ นเจ้าของคนอื่น และในขณะเดียวกันก็อยากให้ตนเป็ นทีร่ กั และเป็ นของใครสักคน
4. ความต้องการจะเป็ นทีย่ อมรับและได้รบั การยกย่อง (Esteem Need) เป็ นความต้องการทีจ่ ะรูส้ กึ
ว่า ตนเองมีค่า ทัง้ ในสายตาตนเองและสายตาของผู้อ่ืน คนที่ย อมรับ นับ ถือ ในตนเองมองเห็น คุ ณค่า และ
ความสามารถในตนเองนัน้ มี 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเป็ นคนทีม่ องเห็นคุณค่าในตนเองและมีความรูส้ กึ มันคง
่
ปลอดภัย คนประเภทนี้ จะมีความเชื่อมันในตนเอง
่
ให้ความร่วมมือและเป็ นมิตร จะยอมรับผูอ้ ่นื เห็นคุณค่า
และศักดิศรีของผูอ้ ่นื เช่นเดียวกับที่มตี ่อตนเอง ดังนัน้ จึงเป็ นผูท้ ่สี ร้างสัมพันธภาพได้ดี เพราะไม่มลี กั ษณะ
ข่มขู่ คนประเภทนี้ เมื่อมอบหมายการงานให้ผู้ใดทาแล้ว จะวางใจ เพราะคิดว่ามีความสามารถที่จะทาได้
เช่นเดียวกันกับตน ลักษณะทีส่ องเป็ นคนทีม่ องเห็นคุณค่าในตนเอง แต่มคี วามรูส้ กึ ไม่ใคร่มนคงปลอดภั
ั่
ย คน
ประเภทนี้ จะไม่ใคร่ให้ความช่วยเหลือผูท้ อ่ี ่อนแอกว่า จะมีลกั ษณะข่มขูม่ ากกว่า ทัง้ นี้ เนื่องมาจากความรูส้ กึ ที่
ไม่ใคร่มนคงปลอดภั
ั่
ยนัน้ เองดังนัน้ จะเป็ นคนทีม่ ลี กั ษณะค่อนข้างมันใจในตนเองเห็
่
นคุณค่าในตนเองแต่ฝ่าย
เดียว โดยไม่ใคร่ย อมรับ หรือเห็น คุ ณ ค่า ในตัว ผู้อ่ืน เป็ น คนที่ส ร้า งสัม พันธภาพได้น้ อยกว่าพวกแรก คน
ประเภทนี้ เมื่อมอบหมายการงานให้ผใู้ ดทาแล้วจะไม่ใคร่ไว้วางใจ เพราะจะคิดว่าไม่มใี ครมีความสามารถทา
ได้ดเี ท่ากับตน สาหรับบุคคลทีค่ วามต้องการด้านนี้ไม่ได้รบั การตอบสนอง จะมีความรูส้ กึ ต่าต้อยไร้ค่าอ่อนแอ
หมดหวัง ไม่มคี วามหมาย
5. ความต้องการทีจ่ ะตระหนักในความสามารถของตนเองหรือรูจ้ กั ตนเอง (The Need forSelfactualization) เมือ่ ความต้องการทุกขัน้ ดังกล่าวได้รบั การตอบสนองอย่างเพียงพอ มนุ ษย์จะมีความต้องการที่
จะรูจ้ กั ตนเองตรงตามสภาพทีต่ นเองเป็ นอยู่ เข้าใจถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการ
ของตนเอง โดยไม่มกี ารปกป้ องและบิดเบือน พร้อมทีจ่ ะเปิ ดเผยตนเอง
พิจารณาตนเองอย่างเป็ นธรรม ยอมรับได้ทงั ้ ในส่วนทีเ่ ป็ นข้อบกพร่องของตนเอง เป็ นความต้องการ
ที่คนแต่ละคนต้องการที่จะเป็ นคนชนิดที่เราเป็ นได้ดที ่สี ุด ใช้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ได้อย่างเต็มที่เต็ม
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ภาคภูม ิ ซึง่ สิง่ เหล่านี้ ถือว่าเป็ นพืน้ ฐานในการเลือกอาชีพ ถ้าทาความเข้าใจตนเองได้ถูกต้อง เลือกงานถูก ก็ม ี
ความสุข ทางานได้เต็มความสามารถ แต่ถา้ ทาไม่ได้ ก็เกิดความรูส้ กึ ขัดแย้งระหว่างสิง่ ทีต่ นเองชอบและงานที่
กาลังทาอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่า ความต้องการของมนุ ษย์ตามแนวคิดนี้จะมีความต้องการเพิม่ ขึ้ นเรื่อยๆ
ตามลาดับ หากได้รบั การตอบสนอง แต่ถา้ หากความต้องการยังไม่ได้รบั การตอบสนอง บุคคลก็จะไม่พยายาม
ทาการใดเพื่อได้รบั คุณภาพชีวติ ขัน้ ทีส่ งู ขึน้ แนวคิดนี้ ถูกนามาประยุกต์ใช้พฒ
ั นาในองค์กรค่อนข้างมาก โดย
นาแนวคิดดังกล่าวสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานในองค์กร ส่วนในด้านสังคมก็ได้มกี ารนาแนวคิดดังกล่าว มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างเครือ่ งมือวัดคุณภาพชีวติ เช่นกัน
สรุปความได้วา่ ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับคุณภาพชีวติ Maslow ได้แบ่งลาดับความต้องการเบือ้ งต้นของ
มนุษย์ไว้ 5 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ ความต้องการด้านร่างกาย ขัน้ ความต้องการความปลอดภัย ขัน้ ความต้องการความ
รักและเป็ นเจ้าของ ขัน้ ความต้องการจะเป็ นทีย่ อมรับและได้รบั การยกย่อง และขัน้ ความต้องการทีจ่ ะตระหนัก
ในความสามารถของตนเองหรือรูจ้ กั ตนเอง
ความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาตนเองถือว่ามีความสาคัญมาก มนุษย์เราทุกคนต้องรูจ้ กั ความเด่นและความด้อยของ
ตนเองก่อน การรูค้ วามเด่นก็เพื่อทางานทีเ่ หมาะสมกับความสามารถของตน การรูค้ วามด้อยก็เพือ่ แก้ไข
ข้อบกพร่องของตน หลายๆ คน มักมองไม่เห็นความผิดพลาดของตน แต่จะมองเห็นความผิดพลาดของผูอ้ ่นื
ได้งา่ ย ซึง่ ความสาคัญของการพัฒนาตนเองไปได้ดนี นั ้ ต้องอาศัยพืน้ ฐานความเชื่อและองค์ประกอบหลายๆ
ด้าน
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)13 ให้แนวคิดว่า ความเชื่อในความเป็ นมนุษย์ทพ่ี ฒ
ั นาได้หรือเชื่อใน
ความเป็ นมนุษย์วา่ เป็ นสัตว์ทพ่ี ฒ
ั นาได้ จะทาให้เกิดจิตสานึกทีจ่ ะต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองซึง่ แสดงอาการออก
ด้วยการเป็ นผูท้ ม่ี คี วามอ่อนน้อมถ่อมตน อันบ่งชีถ้ งึ ความเป็ นผูพ้ ร้อมทีจ่ ะฝึกฝนพัฒนาตนให้สงู ขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จิตสานึกในการศึกษาหรือฝึกฝนพัฒนาตน จะทาให้บุคคลมีทา่ ทีต่อประสบการณ์ทงั ้ หลาย
อย่างทีเ่ รียกว่า มองทุกอย่างเป็ นการเรียนรูท้ จ่ี ะนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตน
จากทัศนะดังกล่าว ทาให้เห็นว่า มนุ ษย์มคี ุณลักษณะทีส่ าคัญ คือ ความสามารถทีพ่ ฒ
ั นาได้ และเมื่อ
ได้รบั การพัฒนาแล้ว จะมีความสมบูรณ์ทงั ้ ร่างกายและจิตใจ จะมีวถิ ชี วี ติ ความเป็ นอยู่ท่ดี แี ละมีความสุขบน
พืน้ ฐานความต้องการกล่าว คือ
1. ทาให้บุคคลดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคม โดยมีแนวทางในการดารงชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ซึ่งจะส่งผลให้สงั คมมี
ความสงบสุขไปด้วย
2. กระตุน้ ให้บุคคลและสังคมเกิดความกระตือรือร้น คิดทีจ่ ะปรับปรุงตนเองสังคมและสิง่ แวดล้อมให้ดี
ขึน้ อยูเ่ สมอ
3. ทาให้บุคคลรูจ้ กั ใช้ปัญญามีเหตุผล มีคุณธรรมจริยธรรม มีหลักจิตวิทยา มีหลัก การบริหาร เพื่อ
มาแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองและสังคม
4. ทาให้บุคคลและสังคมมีการอยูร่ ว่ มกันด้วยความสมานฉันท์ ช่วยลดปั ญหาความขัดแย้งและปั ญหา
สังคม
13

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต., การศึกษาเพื่อสันติ ภาพ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธพิ ทุ ธรรม, 2537), หน้า 2.
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5. ทาให้บุคคลและสังคมทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ เกิดการร่วมมือร่วมใจในการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและค่านิยมทีด่ งี ามให้เกิดขึน้ ในสังคม
สรุปความได้วา่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะเป็ นแนวทางให้การดารงชีวติ
ทีด่ ขี น้ึ เกิดความกระตือรือร้น คิดทีจ่ ะปรับปรุงตนเอง รูจ้ กั ใช้ปัญญา มีเหตุผลความ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
อยูร่ ว่ มกันด้วยความสมานฉันท์ ลดปั ญหาความขัดแย้งและปั ญหาสังคม
สูตรฆราวาสธรรมตามวิ ถีพทุ ธ
ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมทีเ่ ป็ นสูตรทีต่ อ้ งท่องจาให้ขน้ึ ใจ เพือ่ ให้พร้อมนาออกใช้ได้ทุกเมือ่
ท่านเรียกธรรมนี้วา่ ฆราวาสธรรม แปลว่า ธรรมสาหรับใช้ในการครองเรือน
ความหมายและประเภทของฆราวาสธรรม
ในพระไตรปิ ฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค มีหลักธรรมบทหนึ่ง ท่านเรียกว่า “ฆราวาสธรรม”
หมายถึงธรรมสาหรับผูค้ รองเรือน มี 4 ประการ คือ 1) สัจจะ ความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน 2) ทมะ ความอด
กลัน้ ข่มใจ 3) ขันติ ความอดทน 4) จาคะ ความเสียสละ ผูค้ รองเรือนเมื่อตัง้ อยูใ่ นธรรม 4 ประการนี้ ย่อม
ครองเรือนได้อย่างมีความสุข14
ทัตตชีโว ภิกขุ15 ได้กล่าวว่า ฆราวาสธรรมเป็ นธรรมที่ทาให้ผูป้ ฏิบตั เิ ป็ นฆราวาสทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ที่ม ี
คุณธรรม และยังได้ให้ความหมายพร้อมทัง้ อธิบายถึงความหมายของฆราวาสธรรมแต่ละข้อ ดังนี้
ข้อที่ 1 สัจจะ หมายถึง ความสัตย์ ความซื่อ แบ่งตามศัพท์ได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. มีความจริง คือ ไม่เล่น
2. มีความตรง คือ ความประพฤติทางกาย วาจาตรง ไม่บดิ พลิว้ ไม่บ่ายเบีย่ ง
3. มีความแท้ แท้ คือ ไม่เหลวไหล
ในทางปฏิบตั ิ สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ คือ ถ้าทาอะไรแล้ว ทุม่ หมดตัว ซึง่ ถ้าแบ่งในทาง
ปฏิบตั ิ จะแบ่งได้ 5 ลักษณะ คือ
1. จริงต่อหน้าที่ คือ ไม่วา่ ตนเองมีหน้าทีอ่ ะไร ก็ทมุ่ เทและทาหน้าทีน่ นั ้ ให้ดที ส่ี ดุ
2. จริงต่อการงาน คือ ถ้าได้รบั มอบหมายงานอะไรมาก็ตามที ก็ต ัง้ ใจทาให้ดที ส่ี ดุ เท่าทีจ่ ะทา
ได้ แม้วา่ งานนัน้ จะไม่ใช่งานทีส่ าคัญหรืองานทีใ่ หญ่โตก็ตามที
3. จริงใจกับเวลา หมายถึง ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์มากทีส่ ดุ ให้คุม้ ค่ามากทีส่ ดุ
4. จริงต่อบุคคล หมายถึง คบกับใครก็ตอ้ งมีความจริงใจ ไม่ใช่คบเพือ่ หวังผลประโยชน์
5. ตรงต่อความดี หมายถึง ไม่วา่ จะทาอะไรก็ตาม จะต้องมีคุณธรรมคอยกากับอยูเ่ สมอไม่ทา
ให้คนอื่นได้รบั ความเดือนร้อน
ข้อที่ 2 ทมะ หมายถึง พยายามปรับปรุงตนเองให้ดยี งิ่ ขึน้ เรื่อยๆ ขจัดนิสยั ทีไ่ ม่ดอี อกไปเสียจาก
ตนเอง พยายามฝึ กหัดบังคับใจตนเอง โดยเริม่ จากบังคับทีละเล็กทีละน้อย เมื่ อทาบ่อยๆ ครัง้ ก็จะทาให้เกิด
เป็ นนิสยั
14
15

ส.ส. (ไทย) 15/246/354, ขุ.สุ. (ไทย) 25/191/545.
ทัตตชีโว ภิกขุ : ฆราวาสธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์นิวไวเต็ก, 2529), หน้า 210.
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ข้อที่ 3 ขันติ คือ ความอดทน ซึง่ เป็ นลักษณะทีแ่ สดงถึงความเข้มแข็งทางจิตใจขันติม ี 4 ลักษณะ
คือ
1. อดทนต่อความลาบากตรากตราได้แก่อดทนต่อสภาพดินฟ้ าอากาศภูมปิ ระเทศทีท่ ุรกันดาร
สามารถอดทนได้ไม่ยอ่ ท้อ
2. อดทนต่อความทุกขเวทนาคืออดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย
3. อดทนต่อความเจ็บใจคืออดทนต่อการกระทบกระเทือนเปรียบเปรยการทาให้เจ็บอกเจ็บใจ
4. อดทนต่ออานาจกิเลศคือการไม่เอาแต่ใจตนเองไม่ยอมสบายต่อความฟุ้งเฟ้ อต่างๆและ
เป็ นข้อทีต่ อ้ งใช้ความอดทนมากทีส่ ดุ
ข้อที่ 4 จาคะ หมายถึง ความเสียสละ ตัดใจ ตัดกรรมสิทธิ ์ของตน ตัดความยึดถือ ความเสียสละ
มี 2 นัย คือ
1. สละวัตถุ หมายถึง การแบ่งปั นกันกิน แบ่งปั นกันใช้ รวมทัง้ การทาบุญให้ทาน
2. สละอารมณ์ หมายถึง ไม่ผกู โกรธใคร ไม่พยาบาท
การฝึ กคุณธรรมทัง้ 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ อย่างสม่าเสมอ ก็จะเป็ นผู้ท่มี จี ติ ใจ
ผ่องใส แม้จะเป็ นฆราวาสก็จะมีความศักดิ ์สิทธิ ์ในตัว
พระมหาสุรศักดิ ์ สุรเมธี (ชะมารัมย์)16 ได้อธิบายความหมายและประเภทของฆราวาสธรรมไว้ มี
ใจความว่า หลักฆราวาสธรรม คือ ธรรมะสาหรับผูค้ รองเรือน ประกอบด้วย
1. สัจจะ หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่นอกใจกัน สามีรกั ภรรยา
ภรรยาก็รกั สามีตอบ ต่างฝ่ ายต่างจริงใจและซื่อสัตย์ต่อกันไม่มคี วามลับต่อกัน พูดง่ายๆ คือ ให้รกั เดียวใจเดียว
อย่าเป็ นคนหลายใจ อย่าหึงกันมากจนเกินเหตุ เพราะจะนาไปสูก่ ารผิดใจกัน ทาให้เกิดการโกรธเคืองกันและ
อาจทาให้ชวี ติ ครอบครัว พังลงได้
2. ทมะ หมายถึง การรูจ้ กั ข่มใจ หักห้ามใจในเวลามีเรื่องราวทีไ่ ม่สบายใจเกิดขึน้ เช่น เวลา
โกรธ ก็ให้พยายามข่มใจไม่ให้โกรธ หรือแสดงความโกรธนัน้ ต่ออีกฝ่ าย เพราะจะทาให้อกี ฝ่ ายไม่พอใจหรือ
อาจโกรธตอบ อันจะนาไปสูก่ ารทะเลาะกัน เป็ นต้น
3. ขันติ หมายถึง ความอดทน หมายความว่า ให้รูจ้ กั อดทนต่อคากล่าวติชนิ นินทาของอีก
ฝ่ าย หรือคนอื่นๆ เขาจะว่าอะไรก็ให้พยายามอดทนเอาไว้ เก็บอารมณ์เอาไว้ อย่าแสดงออกตอบ เพราะหาก
แสดงออกตอบก็จะนาไปสู่การก่อวิวาทกันโกรธเคืองกัน ผิดใจกัน เวลาที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งโกรธ ก็ให้อี กฝ่ าย
พยายามอย่าโกรธตอบ หรือทางที่ดที ่สี ุดให้เดินหนีไปให้ไกล อย่าพูดด้วย รอให้อาการความโกรธสงบลง
เสียก่อน จึงค่อยพูดด้วย เพราะในเวลาทีโ่ กรธ คนเรามักจะขาดสติ มักไม่ยอมรับฟั งเหตุผลของอีกฝ่ าย มักใช้
กาลังในการแก้ปัญหา ขืนพูดด้วยก็จะเข้าสานวนไทยที่ว่า “สีซอให้ควายฟั ง” หรือ “เป่ าปี่ ให้ควายฟั ง” ทา
อย่างไรก็ไม่รเู้ รือ่ งหรอก เสียเวลาเปล่า ดังนัน้ จึงต้องอดทนเอาไว้
4. จาคะ หมายถึง การเสียสละ กล่าวคือ การรูจ้ กั เสียสละประโยชน์สว่ นตนให้แก่อกี ฝ่ าย
หรือการรูจ้ กั เสียสละความสุขของตนเพือ่ อีกฝ่ าย พยายามยอมกันในบางเรื่องหรือทุกเรือ่ ง สามียอมภรรยา

16

พระมหาสุรศักดิ ์ สุรเมธี [ชะมารัมย์], ธรรมะสาหรับผูค้ รองเรือน, [ออนไลน์], แหล่งทีม่ า
:www.blog.eduzones.com, [7 ก.พ. 2556].
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ภรรยายอมสามี สามีรจู้ กั เสียสละต่อภรรยา ภรรยารูจ้ กั เสียสละต่อสามี ต่างฝ่ ายต่างรูจ้ กั เสียสละต่อกัน ก็จะทา
ให้ชวี ติ ครอบครัวมีความสุขได้
สรุปความได้วา่ หลักฆราวาสธรรมนี้ แนวปฏิบตั ิ 4 ประการ คือ
1. สัจจะ มีความจริงใจมีความจริงจัง ตลอดจนความซื่อตรง ต่อกันและกัน สรุปรวม คือ
“ความรับผิดชอบ” เป็ นหลักสาคัญทีจ่ ะให้เกิดความไว้วางใจและไมตรีจติ สนิทต่อกัน
2. ทมะ มีการฝึกตน ฝึกการรูจ้ กั ข่มจิตข่มใจตน มีความกระตือรือร้นในการฝึกตน ควบคุม
อารมณ์ ข่มใจ ระงับความรูส้ กึ ต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน อย่างไม่มขี อ้ แม้หรือเงือ่ นไข เพือ่ รักษา
ความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกันไว้
3. ขันติ มีความอดทนต่อธรรมชาติทไ่ี ม่เอือ้ อานวย อดทนต่อทุกขเวทนาเพราะการเจ็บป่ วย
อดทนต่อการทางาน และอดทนต่อการปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ รักษาความดีไว้
4. จาคะ มีความเสียสละสิง่ ของ เสียสละความสะดวกสบาย และเสียสละอารมณ์เศร้าหมองไม่
เอามาเก็บฝั งใจ โดยความเสียสละนัน้ ๆ ต้องตัง้ มันอยู
่ ใ่ นพืน้ ฐานของเหตุและผล
ความสาคัญหรืออานิ สงส์ของการปฏิ บตั ิ ตามหลักฆราวาสธรรม
ในการด าเนิ น ชีวิต ในทางโลก หรือ ในเพศคฤหัส ถ์ มนุ ษ ย์ทุ ก คนย่อ มปรารถนาที่จ ะประสบ
ความสาเร็จทัง้ ในชีวติ ส่วนตัว หน้าทีก่ ารงาน และบทบาททางสังคม จึงหมันแสวงหาวิ
่
ธปี ฏิบตั เิ พื่อให้ได้มาซึ่ง
สิง่ ที่ตนต้องการดังกล่าว ในทางพระพุทธศาสนา ได้มผี ูอ้ ธิบายความสาคัญหรืออานิสงส์ของการปฏิบตั ติ าม
หลักฆราวาสธรรมทีม่ ตี ่อการดาเนินชีวติ เป็ นต้นว่า
ธ. ธรรมรักษ์17 ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการมี และโทษของการไม่มหี ลักฆราวาสธรรมไว้ ดังนี้
1. การมีสจั จะ ทาให้เป็ นคนมีความรับผิดชอบ หนักแน่นมันคง
่ จึงทาให้ชวี ติ และหน้าทีก่ ารงานมี
ความเจริญก้าวหน้า มีคนเคารพยกย่อง มีคนเชื่อถือและเกรงใจ มีคนรักใคร่นิยม พบเจอกับรักแท้ มีเกียรติยศ
ชื่อเสียง เป็ นต้น ส่วนโทษของการขาดสัจจะ ทาให้ไม่มคี วามรับผิดชอบ เป็ นคนเหลาะแหละ ไร้ความสามารถ
ในการทางาน ชีวติ พบแต่ความตกต่า ไร้คนรักจริง มีแต่คนดูถูก ไร้คนเชื่อถือ ไร้ความเจริญรุง่ เรืองในหน้าที่
การงาน มียศเสือ่ มยศ มีลาภเสือ่ มลาภ เป็ นต้น
2. การมี ทมะ ทาให้เป็ นคนรักการฝึกฝนตนเอง มีความสามารถในการทางาน ไม่มศี ตั รูไม่ม ี
ความแค้นกับใคร สามารถยับยัง้ ตนเองไม่ให้หลงไปทาผิดหรือหลงไปในทางทีผ่ ดิ ได้ สามารถตัง้ ตัวได้ มีสมอง
ดี มีปัญญาเป็ นเลิศ มีใจทีส่ งบสุขเพราะควบคุมอารมณ์ได้ เป็ นต้น ส่วนโทษของการขาด ทมะ ทาให้ไม่ฝึกฝน
ตนเอง ปล่อยชีวติ ไปตามยถากรรม ขาดความสามารถในการทางาน หลงผิดไปทาความชัวได้
่ งา่ ย เข้าใจผิด
ในเรือ่ งต่างๆ ได้บ่อย เกิดการทะเลาวิวาทได้งา่ ย มักลุม่ หลงในอบายมุข ทาให้ครอบครัวเดือดร้อน สร้างเนื้อ
สร้างตัวให้ดไี ด้ยาก เป็ นคนโง่เขลา ปั ญญาทึบ มีสติน้อย มักทางานใดๆ ผิดพลาดเสมอ เป็ นต้น
3. การมีขนั ติ ทาให้อดทนต่ออุปสรรคและปั ญหาต่างๆ ได้ ทางานได้ดี เป็ นทีพ่ ง่ึ และเป็ นหลักใน
ครอบครัวได้ เป็ นทีพ่ งึ ให้คนอื่นทีเ่ ดือดร้อนได้ ทาให้ไม่มเี รือ่ งทะเลาะวิวาทกับคนอื่น ไม่หลงผิดไปทาความชัว่
และทาให้ชวี ติ ประสบความสาเร็จตามทีม่ งุ่ หวังได้ เป็ นต้น ส่วนโทษของการขาดขันติ ทาให้เป็ นคน
17

ธ.ธรรมรักษ์, หลักฆราวาสธรรม 4 ปฏิ บตั ิ ตนได้ดี สมหวังในรักดังตัง้ ใจ, [ออนไลน์] แหล่งทีม่ า:
www.torthammarak.wordpress.com, [9 ก.พ. 2560].
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เหลาะแหละ ทาให้ผอู้ ่นื ดูถกู เหยียดหยาม ไม่สามารถอดทนต่อปั ญหาและอุปสรรคใดๆ ได้เลย เป็ นคนจับจด
ทางานอะไรก็ไม่สาเร็จ ไม่สามารถเป็ นทีพ่ ง่ึ ให้ผอู้ ่นื ได้ หลงผิดทาชัวได้
่ งา่ ย ไม่มใี ครไว้วางใจจากผูอ้ ่นื มีศตั รู
มากชีวติ ไม่มคี วามเจริญก้าวหน้า ไม่มที างประสบความสาเร็จ หรือร่ารวยได้ เป็ นต้น
4. การมีจาคะ ทาให้มอี ารมณ์ผอ่ งใสติดตัว มีนิสยั เสียสละแก่ผอู้ ่นื รักผูอ้ ่นื เหมือนรักตนเอง ทาให้
ตนเองปลอดภัย คนอื่นนับหน้าถือตา ครอบครัวและสังคมเป็ นสุข มีเพื่อนดีๆ รอบตัว จิตใจมีความสุข ช่วย
ชาระล้างจิตใจทีส่ กปรกเห็นแก่ตวั ทาให้คนรักเรามากขึน้ เป็ นต้น ส่วนโทษของการขาดจาคะ ทาให้จติ ใจเกิด
ความตระหนี่ถ่เี หนี่ยว เป็ นคนเห็นแก่ตวั ได้รบั คาครหาติเตียน มีความทุกข์ในใจ ไม่มใี ครอยากเข้าใกล้ ไร้
เพือ่ นฝูงและบริวาร ไร้คนรักและเห็นใจ ไม่มใี ครรักจริง เป็ นต้น
สรุปความได้ว่า การมีสจั จะ ทาให้เป็ นคนมีความรับผิดชอบ หนักแน่ นมันคง
่ การมีทมะ ทาให้
เป็ นคนรักการฝึ กฝนตนเอง มีความสามารถในการทางาน ไม่มศี ตั รูไม่มคี วามแค้นกับใคร สามารถยับยัง้
ตนเองไม่ให้หลงไปทาผิดหรือหลงไปในทางทีผ่ ดิ ได้ การมีขนั ติ ทาให้อดทนต่ออุปสรรคและปั ญหาต่างๆ ได้
ทางานได้ดี เป็ นที่พง่ึ และเป็ นหลักในครอบครัวได้ เป็ นทีพ่ งึ ให้คนอื่นทีเ่ ดือดร้อนได้ และการมีจาคะ ทาให้ม ี
อารมณ์ผ่องใสติดตัว มีนิสยั เสียสละแก่ผอู้ ่นื รักผูอ้ ่นื เหมือนรักตนเอง ทาให้ตนเองปลอดภัย คนอื่นนับหน้าถือ
ตา ครอบครัวและสังคมเป็ นสุข มีเพือ่ นดีๆ รอบตัว จิตใจมีความสุข ช่วยชาระล้างจิตใจทีส่ กปรกเห็นแก่ตวั ทา
ให้คนรักเรามากขึน้
จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสูตรฆราวาสธรรมตามวิถพี ุทธ
ดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดแผนภูมกิ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ ดังนี้
หลักการ
การครองเรือน

การอยูร่ ว่ มกันในชุมชน

การทางานให้สาเร็จ

การสร้างคุณค่าให้แก่
ตนเอง

วิ ธีการพัฒนา
ด้วยวิธกี ารปฏิบตั ติ ามแนวความซื่อสัตย์ การไม่เห็น
แก่ประโยชน์สว่ นตนมากกว่าส่วนรวม และเข้าใจถึง
ความสาคัญของตนทีม่ อี ทิ ธิพล หรือบทบาทและ
ความสัมพันธ์ต่อผูอ้ ่นื
ด้วยวิธกี ารปฏิบตั ติ ามแนวความอดกลัน้ การฝึก
แก้ไขปั ญหาโดยสันติวธิ ี และรูจ้ กั ขอบเขตและการ
แสดงออกของอารมณ์อย่างพอเหมาะ
ด้วยวิธกี ารปฏิบตั ติ ามแนวความอดทน การไม่
ท้อถอยต่อปั ญหาทีป่ ระสบ และแสดงความคิดเห็น
และความรูส้ กึ ในเรือ่ งต่างๆ พอเหมาะ
ด้วยวิธกี ารปฏิบตั ติ ามแนวความเสียสละ การมีน้ าใจ
เอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ต่อบุคคล และมีการพัฒนาการในการ
เรียนรูแ้ ละมีบุคลิกภาพดี

เป้ าหมาย
1. ทาให้บุคคลและสังคม
มีการอยูร่ ว่ มกันด้วย
ความสมานฉันท์ ลด
ปั ญหาความขัดแย้งและ
ปั ญหาทางสังคม
2. เกิดสันติสขุ ในปั จเจก
บุคคล ชุมชน และสังคม
แบบยังยื
่ น
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อธิ บายข้อความในแผนภูมิ
1. หลักการครองเรือน
การครองเรือน เป็ นการอยู่ร่วมกันของบุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป โดยอาจมีความสัมพันธ์ระหว่าง
สามีกบั ภรรยา บิดามารดากับบุตร พีก่ บั น้อง นายกับคนรับใช้ เป็ นต้น ซึง่ แต่ละคนอาจมีมากกว่า 1 ฐานะ เช่น
ผู้เป็ นสามี อาจมีฐานะเป็ นบุตรของบิดามารดา และมีฐานะเป็ นบิดาของบุตรในขณะเดียวกันด้วย หลักการ
สาคัญของการครองเรือน คือ ความซื่อสัตย์ต่อกันของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ คู่สามีภรรยา
จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่ประพฤตินอกใจกัน ดังที่ปรากฏในทิศ 6 ว่า หน้ าที่ของสามี พึงปฏิบตั ิต่อ
ภรรยา ดังนี้
1) ด้วยการยกยกย่องว่าเป็ นภรรยาของตน
2) ด้วยการไม่ดหู มิน่
3) ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจ
4) ด้วยการมอบความเป็ นใหญ่ในบ้านให้
5) ด้วยการให้เครือ่ งแต่งตัวในโอกาสอันสมควร
ขณะเดียวกันภรรยาพึงปฏิบตั ติ ่อสามี ดังนี้
1) จัดการงานดี
2) สงเคราะห์คนข้างเคียงของภรรยาดี
3) ไม่ประพฤตินอกใจ
4) รักษาทรัพย์ทส่ี ามีหามาได้ไว้
5) ไม่เกียจคร้านในการงานทัง้ ปวง
ข้อปฏิบตั ขิ า้ งต้น จัดเป็ นพฤติกรรมของความซื่อสัตย์ต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การไม่ประพฤติ
นอกใจกัน เป็ นหลักการสาคัญยิง่ ทีจ่ ะทาให้ค่สู ามีภรรยาใช้ชวี ติ ร่วมกันอย่างมีความสุข ขณะเดียวกัน การไม่
เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนมากกว่าส่วนรวม ก็เป็ นปั จจัยทีจ่ ะทาให้สมาชิกในครอบครัวให้การยอมรับนับถือกัน
มีความสามัคคีปรองดองกัน หากสมาชิกคนใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมในครอบครัว ก็จะ
กลายเป็ นคนเห็นแก่ตวั อย่างมาก จนอาจไม่ได้รบั การนับถือความเป็ นญาติจากสมาชิกอื่นๆ จะกลายเป็ นคนที่
น่ารังเกียจอย่างยิง่ ส่วนความเข้าใจถึงความสาคัญของตนทีม่ อี ทิ ธิพล หรือบทบาทและความสัมพันธ์ต่อผูอ้ ่นื
ประเด็นนี้ ครอบคลุมความรับผิดชอบของบุคคลทุกคนในครอบครัว เพราะทุกคนต้องเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ อง
ตนในแต่ละฐานะทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นต้นว่า ผูเ้ ป็ นบิดา ก็ตอ้ งเข้าใจบทบาทตามสถานภาพของตนในฐานะ
บิดา และปฏิบตั ติ นได้ถูกต้องต่อบุตร ผูเ้ ป็ นสามี ก็ตอ้ งเข้าใจบทบาทตามสถานภาพของตนในฐานะสามี และ
ปฏิบตั ติ นได้ถูกต้องต่อภรรยา จึงจะทาให้ชวี ติ การครองเรือนนัน้ บรรลุเป้ าหมาย คือ อยู่ร่วมกันด้วยความ
สมานฉันท์ ลดปั ญหาความขัดแย้ง และปั ญหาทางสังคม
2. หลักการอยู่ร่วมกันในชุมชน
ชุมชนเป็ นทีร่ วมกันของคนจานวนมาก ต่างคนต่างความคิด จึงมักมีความขัดแย้งกันได้งา่ ย เมื่อ
มีความ เห็นไม่ตรงกัน มีผลประโยชน์ ขดั กัน หรือไม่ได้รบั ประโยชน์ ตามที่ตนหวัง อาจเที่ยวไปกล่าวหาคน
โน้นบ้าง คนนี้บา้ งว่า คิดร้ายต่อตน เป็ นเหตุให้ตนไม่ได้รบั ประโยชน์ทน่ี ่ าจะเป็ นของตน การคิดไม่ดแี บบนี้ มี
ให้เห็นในชุมชนทัวๆ
่ ไป ไม่วา่ เราจะไปอยูใ่ นชุมชนไหนก็ได้พบเห็นเช่นนัน้ ดังนัน้ การอดกลัน้ ต่อการกระทาที่
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ไม่ดที ค่ี นในชุมชนแสดงต่อเรา จึงเป็ นสิง่ จาเป็ นทีจ่ ะป้ องกันปั ญหาการทะเลาะวิวาทระหว่างกัน จากนัน้ จึงควร
ฝึกการแก้ปัญหาโดยสันติวธิ ี ไม่ใช้ความรุนแรง เช่น การแสดงหลักฐานต่างๆ ทีเ่ ป็ นจริง ให้ผเู้ ห็นแย้งได้ทราบ
พร้อ งทัง้ อธิบ ายให้เ ขาเขาใจอย่า งองอาจภูม ิฐ าน โดยรู้จ กั ขอบเขตและการแสดงออกของอารมณ์ อ ย่า ง
พอเหมาะ เนื่องจากการอยู่ในชุมชนนัน้ จะต้องรูจ้ กั ขอบเขตหน้าทีบ่ ทบาท ของตน วางตนอย่างเหมาะสมกับ
สถานภาพของตน จึงจะเป็ นคนมีศกั ดิ ์ศรีในสายตาของสมาชิกชุมชนอื่นๆ ด้วยว่า หากทาตนอ่อนแอ ใครจะ
เบียดเบียนตนอย่างไรก็ไม่โต้ตอบ ก็จะถูกคนอื่นๆ ดูถูกเหยียดหยาม หมดสง่าราศี หากแข็งกระด้างเกินไป
แสดงกิริยาก้า วร้าง ไม่เกรงใจผู้ใด ก็ม กั ถูกกล่าวหาว่า มีกิริยาเยี่ยงโจร ไม่น่ าคบหา ดังนัน้ การวางตน
พอเหมาะตามสถานภาพทีต่ นมีภายใต้กรอบแห่งวิถปี ระชา จึงจะได้ช่อื ว่า รูจ้ กั ขอบเขตและการแสดงออกของ
อารมณ์อย่างพอเหมาะ หลักการอยู่รว่ มกันในชุมชน ตามวิธกี ารทัง้ หมดดังกล่ าว ย่อมทาให้การดารงชีวติ ใน
ชุ ม ชนมีค วามสงบสุข บรรลุ เ ป้ า หมายที่ต นต้อ งการ คือ ท าให้ต นและสัง คมมีก ารอยู่ร่ ว มกัน ด้ว ยความ
สมานฉันท์ ลดปั ญหาความขัดแย้ง และปั ญหาทางสังคม
3. หลักการทางานให้สาเร็จ
การทางานให้สาเร็จ ต้องอาศัยความอดทนเป็ นหลักสาคัญ ดังคาพระที่ว่า “ความอดทน ย่อม
นามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูล” ในมงคลสูตร มีบทหนึ่งว่า “การไม่ทอดทิง้ การงาน เป็ นมงคลสูงสุด ”เนื่องด้วยการ
งานทุกอย่างจะสาเร็จได้ดว้ ยดี ผู้กระทาการต้องมีความอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเป็ นที่ตงั ้ ขณะเดียวกัน
หากมีปัญหาของการทางานจะต้องไม่ท้อถอยต่อปั ญหาที่ประสบ แต่ต้องทบทวนวิธกี ารทางานที่ผ่านมาว่า
ประสบความสาเร็จได้อย่างไร และงานทีท่ าในปั จจุบนั นัน้ เกิดจากปั ญหาอะไร เป็ นปั ญหาทีเ่ กิดจากบุคคล วัสดุ
อุปกรณ์ หรือวิธกี าร แล้วจึงหาวิธแี ก้ไขให้ตรงประเด็น หากเป็ นการทางานเป็ นทีมซึง่ ทางานร่วมกันหลายคน
แล้วเกิดจากความคิดเห็นในวิธกี ารทีแ่ ตกต่างกัน ผูร้ ่วมงานแต่ละคนควรแสดงความคิดเห็นและความรูส้ กึ ใน
เรื่องต่างๆ พอเหมาะได้ อย่าให้เกินขอบเขตหน้าที่ของตน การปฏิบตั เิ ช่นนี้ ย่อมทาให้ทุกคนทางานร่วมกัน
ด้วยความสมานฉันท์ ลดปั ญหาความขัดแย้ง และปั ญหาการทางานเป็ นทีมลงได้
4. หลักการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง
ตามทัศนะของผู้วจิ ยั เห็นว่า “คุณค่าของตนอยู่ท่คี นอื่นมอง” คาว่า “คุณค่า” เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวม หมายถึง ศักดิ ์ศรี ภูมธิ รรม ความรู้ และบุคลิกภาพดี ที่บุคคลอื่นๆ มองเห็นในตัวเรา บุคคลแม้
ประกาศว่าตนมีฐานะทางสังคม ภูมธิ รรม ความรู้ และบุคลิกภาพดี หรือสูงส่งเพียงใด หากคนอื่นๆ มองไม่เห็น
สิง่ เหล่านี้ หรือมองเห็นตรงกันข้าม ความมีคุ ณค่านัน้ ก็จะไม่เป็ นที่ยอมรับของคนในชุม ชน ดังนัน้ ความ
เสียสละประโยชน์ ส่วนตน เพื่อไปสร้างประโยชน์ แก่ผู้ด้อยโอกาสก็ดี แก่ชุมชนที่ตนอยู่อาศัยก็ดี ย่อมทาคน
อื่นๆ มองเห็นคุณค่าของผูเ้ สียสละนัน้ ขณะเดียวกัน การมีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อญาติมติ รและคนรอบข้าง
ตลอดถึงบุคคลทีต่ นเข้าไปปฏิสมั พันธ์ ด้วยการรูจ้ กั แบ่งปั นปั จจัยเครื่องบริโภค การพูดจาสุภาพให้เกียรติผฟู้ ั ง
แนะนาในสิง่ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์แก่ผฟู้ ั ง ไม่ยกตนข่มท่าน ตลอดถึง คอยสังเกตเรียนรูจ้ ริตของผูฟ้ ั งหรือบุคคลที่
ตนปฏิสมั พันธ์ดว้ ย แล้วปรับวิธกี ารแสดงออกทัง้ คาพูดและการกระทาทีเ่ หมาะสมกับจริตของผูฟ้ ั งหรือบุคคลที่
ตนปฏิสมั พันธ์ดว้ ย ก็จะทาให้ตนเป็ นคนมีคุณค่าในสายตาของคนอื่นๆ ในชุมชน อันจะเป็ นผลให้เกิดมิตรภาพ
ระหว่างกัน ซึ่งจะทาให้บุคคลและสังคมมีการอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ลดปั ญหาความขัดแย้ง และ
ปั ญหาทางสังคม
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ข้อเสนอแนะ
ด้านสัจจะ ข้อทีว่ า่ “ไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนมากกว่าส่วนรวม” กลุ่มตัวอย่างได้พฒ
ั นาให้เกิด
ในตนน้ อยกว่าข้ออื่นๆ ซึ่งเป็ นเรื่องปกติตามความคิดแบบปุ ถุชนที่ว่า ประโยชน์ ของตนต้องมาก่อน แต่
อย่างไรก็ตาม การแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง จะต้องไม่ไปทาลายประโยชน์ของส่วนรวม หรือไปขัดขวาง
ความเจริญส่วนรวม เพราะเมื่อส่วนรวมเจริญ ตนในฐานะสมาชิกในชุมชนนัน้ ก็จะเจริญไปด้วย หากส่วนรวม
ล่มสลาย ตนก็จะอยู่ในชุมชนนัน้ ไม่ได้ หรือไม่มคี วามสุข ดังนัน้ วัดในชุมชน ในฐานะเป็ นผูน้ าทางคุณธรรม
จริยธรรม ควรมีกลยุทธ์ในการสือ่ สารให้ประชาชนในชุมชนได้เข้าใจในประเด็นดังกล่าวด้วย
ด้านทมะ ข้อที่ว่า “ฝึ กแก้ไขปั ญหาโดยสันติวธิ ี”กลุ่มตัวอย่างได้พฒ
ั นาให้เกิดในตนน้อยกว่าข้อ
อื่นๆ ซึ่งเป็ นเรื่องปกติตามความคิดแบบปุ ถุชน ซึ่งมักมีความอดกลัน้ ในอารมณ์ต่างๆ ในขอบเขตจากัด เมื่อ
ประสบปั ญหาทีห่ ลายคนร่วมกันรับผิดชอบ และแต่ละคนมีความคิดเห็นในการแก้ปัญหานัน้ ๆ แตกต่างกัน ผู้
ควบคุมอารมณ์ ตนเองไม่ได้มาก ย่อมมีปฏิกิรยิ าอันไม่พงึ ประสงค์บ้าง อย่างไรก็ตาม เรื่องการข่มอารมณ์
ตนเองนัน้ เป็ นเรือ่ งสาคัญมาก เพราะอาจนาผลร้ายให้สตู่ นได้ ดังนัน้ วัดในชุมชนทีจ่ ดั รายการธรรมะเสียงตาม
สาย ควรอธิบาย ให้คาแนะนาการฝึ กการควบคุมอารมณ์ให้ประชาชนในชุมชนได้เกิดสติ ระลึกรูใ้ นสิง่ ที่ควร
แสดงออก และสิง่ ทีไ่ ม่ควรแสดงออกเพือ่ ให้ประชาชนมีสวัสดิภาพทัง้ กาย และจิตใจ
ด้านขันติ ข้อที่ว่า “เมื่อประสบปั ญหาจะไม่ทอ้ ถอย”กลุ่มตัวอย่างได้พฒ
ั นาให้เกิดในตนน้อยกว่า
ข้ออื่นๆ ซึง่ เป็ นเรือ่ งปกติตามความรูส้ กึ แบบปุถุชน โดยเฉพาะเมื่อประสบปั ญหาการประกอบอาชีพ รายได้ไม่
พอกับการใช้จา่ ยภายในครอบครัว ดังนัน้ แต่ละคน เมือ่ เหนื่อยล้ามากๆ จึงเกิดความท้อถอยบ้างเป็ นธรรมดา
แต่ผนู้ าทางจิตใจ ดังเช่น วัดในชุมชน ควรหาวิธกี ารสร้างเสริมกาลังใจให้แก่ประชาชนในแนวพระพุทธศาสนา
ตามพระพุทธพจน์ทว่ี า่ “ขนฺ ติ หิตสุขาวฺหา” ความอดทน นามาซึง่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุข”
ด้านจาคะ ข้อทีว่ า่ “มีน้ าใจเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ต่อบุคคลทีต่ นปฏิสมั พันธ์ดว้ ย” กลุ่มตัวอย่างได้พฒ
ั นา
ให้เกิดในตนน้อยกว่าข้ออื่นๆ ซึง่ เป็ นเรื่องปกติตามความรูส้ กึ แบบปุถุชน มักไม่ไว้วางใจผูอ้ ่นื ว่าจะมาเป็ นมิตร
กับตนอย่างแท้จริงหรือไม่ แต่บางครัง้ ความหวาดระแวงกัน ก็อาจเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
ได้ ดังนัน้ วัดในชุมชนที่จดั รายการธรรมบรรยายเสียงตามสาย ควรหมันแนะน
่
าวิธกี ารคบคนแบบมีศลิ ปะใน
การคบหา เพื่อให้ประชาชนรูว้ ธิ กี ารปฏิสมั พันธ์กบั คนดี และคนไม่ดวี ่า ควรปฏิบตั ติ นอย่างไรเพื่อผูกมิตรกับ
คนดี และคนไม่ดจี ะไม่โกรธหรือผูกอาฆาตตน
สรุปความได้ว่า การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ในแนวฆราวาสธรรม ควรเน้นที่ 4
หลักการ คือ
1. หลักการครองเรือน ด้วยวิธกี ารปฏิบตั ติ ามแนวความซื่อสัตย์ การไม่เห็นแก่ประโยชน์สว่ น
ตนมากกว่าส่วนรวม และเข้าใจถึงความสาคัญของตนทีม่ อี ทิ ธิพล หรือบทบาทและความสัมพันธ์ต่อผูอ้ ่ืน
2. หลักการอยูร่ ว่ มกันในชุมชน ด้วยวิธกี ารปฏิบตั ติ ามแนวความอดกลัน้ การฝึกแก้ไขปั ญหา
โดยสันติวธิ ี และรูจ้ กั ขอบเขตและการแสดงออกของอารมณ์อย่างพอเหมาะ
3. หลักการทางานให้สาเร็จ ด้วยวิธกี ารปฏิบตั ติ ามแนวความอดทน การไม่ทอ้ ถอยต่อปั ญหา
ทีป่ ระสบ และแสดงความคิดเห็นและความรูส้ กึ ในเรือ่ งต่างๆ พอเหมาะ
4. หลักการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง ด้วยวิธกี ารปฏิบตั ิตามแนวความเสียสละ การมีน้ าใจ
เอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ต่อบุคคล และมีการพัฒนาการในการเรียนรูแ้ ละมีบุคลิกภาพดี

351

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

การพัฒนาคุณภาพชีวติ ในแนวฆราวาสธรรมดังกล่าว จักทาให้บุคคลและสังคมมีการอยู่ ร่วมกัน
ด้วยความสมานฉันท์ ลดปั ญหาความขัดแย้ง และปั ญหาทางสังคม เกิดสันติสุขในปั จเจกบุคคล ชุมชน และ
สังคมแบบยังยื
่ น
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